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Compact Electro-Hydraulic 
Energy Converter



Liikkuvien työkoneiden energiatehokkuus tutkimusprojektit 
▪ NEFFI, TUBRIDI, ENTALT… vuodet 2010-2018
▪ Useita tieteellisiä julkaisuja, simulointeja ja labratestejä

Tuloksena 
▪ IEHEC - Sähköenergia hydrauliseksi ja päinvastoin. 
▪ Toimintaperiaate on testattu laboratoriokokeissa, mutta tehotiheyttä 

ei pidetty vielä riittävänä (NEFFI)
▪ Tehotiheyttä kehitetty ComEHEC - projektissa

26 kW Nominal power
180 l/min flowrate
400 bar
400 V
44 A 
4 l/min @70 C (coolant)

Projektin tausta



Kompakti integroitu sähkökone on optimoitu saavuttamaan 
maksimaalinen vääntötiheys ottaen huomioon 
hydraulipumpun vaativat ominaisuudet

Erityisesti suunniteltu liikkuvien sähkövaraston omaavien 
työkoneiden kuormahydrauliikan tarpeisiin

Tehokkaampi tapa siirtää energiaa perinteisen 
venttiilihydrauliikan tilalle

Suunnittelutyön perusteet



Jopa 25% vähemmän
polttoainekulutusta

Välitön vääntö nopeuttaa 
koneen käytettävyyttä

(0-1500 RPM 25 ms IEHEC)

Hydraulimännän liike on 
suoraan verrannollinen 
sähkökoneen roottorin 

kierroslukuun. 

Diesel moottorilta vaadittava 
piikkiteho pienenee
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Case 1 Puomin pää – hybriditukkikurottaja 
Energy saving in working hydraulics of long booms in heavy working vehicles

29% energiasta perille 62% Energiasta perille

2%ICE



Pienin muutoksin jopa 43 % 
energiansäästöä

Jopa 69 % laskusyklin energiasta
voidaan ottaa talteen

Vähemmän latauksia, pitempi 
käyttöaika tai vähemmän akkuja

Case 2 – energian talteenotto 
ENTALT - projekti



Kompaktius
Tuottavuus & 
taloudellisuus 

Ympäristöystävä
llisyys 

Automaatio & 
Koneäly

Paino 31 kg

Nimellisteho 7 kW

Hyötysuhdealueet 87 - 91 %
Jännite 400 V
Virta 13.5 A
Tehotiheys 0.6 kW/kg  
Piikkiteho 20 kW
Paine 190 bar
Virtauksen tuotto 30 l/min 
Pumpun kierrostilavuus 19 cm3

Massavalmistushinta 500 – 1000€ / yksikkö

ComEHEC konsepti suljetussa hydrauliikkapiirissä, sylinteriohjaus sekvenssiohjattuna

Piikkiteho 20 kW
Samalla halkaisijalla mahdollista 50 kW

Öljyn tilavuusvirta säädetään suoraan 
säätämällä sähkökonetta perinteisten 

kuristavien venttiilien sijasta



Patu kuormain testiympäristö
Patu testilaitteen liike on jouhevaa, liikettä ohjattu suoraan taajuusmuuttajalla ilman venttiileitä 

Eri kuormitustestejä on tehty ja 
jäähtymistä testattu 200 kg, 400 kg ja 
561 kg kuormamassoilla. 

Kaksi sylinteriä testissä (nosto & taitto) 

Parkerin vinoakselimäntäpumppu, 
pientä n. 1-2% vuotoa esiintyy

Paikallaan pidossa 5-10s ei vuotoa 
kuitenkaan havaittu

Pitofunktio moottorikäytöllä toimii



Kevyet lyhyet sovellukset 
mahdollisia pelkällä 
ilmajäähdytyksellä

Yleisimmillä sykleillä nykyinen 
passiivinen jäähdytys riittää

Kovaan jatkuvaan käyttöön 
jatkuva jäähdytysöljykierto. 

Laskuissa on mahdollista saada 
energiaa talteen

Laboratoriotestit – tehokas jäähdytys

Cooling system

Oil circulation 
system

Motor 



Laboratoriotestit – 561 kg kuorma

561 kg massalla moottorin käämilämpötila nousi 49 -> 56 asteeseen 180 sekunnin aikana



Laboratoriotestit – Hyötysuhdekartta

Mittauspisteet (sovitettu laskennallisesti) 



https://www.businessfinland.fi/48ef2e/globalassets/finnish-customers/01-funding/04-research-organization/research_to_business_-rahoitus.pdf
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