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Sammanfattning
Artikeln presenterar ett nytt innovativt hydrauliskt hybridkoncept med power-split transmission och delad hydraulisk krets

med arbetsfunktionerna. Systemet är sekundärreglerat med direkt koppling till ett hydrauliskt energilager. Detta ger full

frihet att överföra energi mellan drivlina, arbetsfunktioner och energilager i samtliga riktningar. En anläggningsmaskin med

både framdrivning och arbetsfunktioner är ett komplext kopplat rörelsesystem och ett effektivt hybridkoncept måste därmed

ta hänsyn till båda delsystemen. I sekundärreglerade system sker transformeringen av effekt i huvudsak vid lastsidan, det

vill säga från hydraulisk effekt till mekanisk effekt. Sekundärreglering passar därför för hybridisering av maskiner med flera

hydrauliska delsystem eftersom den hydrauliska kretsen kan användas gemensamt av systemen utan att använda strypventiler.

Därmed blir även energilagret tillgängligt för delsystemen utan ytterligare effekttransformering.

Nyckelord Hybrid, Power-split, Sekundärreglering

1 Bakgrund

I en strävan att minska bränsleförbrukningen och öka

produktiviteten drivs systemutvecklingen för anläggnings-

maskiner mot nytänkande koncept och hybridisering.

Med en sekundär energikälla och kontinuerligt varierbar

transformering av effekt kan systemet arbeta med optimala

verkningsgrader, återvinna energi och minska kraven på

förbränningsmotorn. Mobila anläggningsmaskiner, till

skillnad från vägburna fordon, har flera effektkonsumenter,

ibland med arbetsområde i samtliga fyra kvadranter i kraft-

hastighetsdiagrammet. Med andra ord behöver lasterna

både kunna accelereras och bromsas i båda riktningarna.

De huvudsakliga effektkonsumenterna är framdrivning av

maskinen (drivlinan) och arbetsfunktioner, till exempel

bom och skopa hos en hjullastare. För hjullastare finns

dessutom en stark koppling mellan funktionerna eftersom

de ofta används samtidigt. Under skopfyllnadsfasen i

en lastaroperation skapas dessutom en extern koppling

mellan systemen när skopan arbetar i grushögen. Ett

energieffektivt system för arbetsfunktionerna kan därmed

göra framdrivningen mindre energieffektiv och vice versa.

Utveckling av energieffektiva systemkoncept, med eller

utan sekundärt energilager, är på detta sätt mer utmanande

för anläggningsmaskiner i jämförelse med vägburna trans-

portfordon. Möjligheterna är däremot också stora eftersom

ett intelligent system kan överföra effekt mellan systemen

när effektbehoven har olika riktningar. För att sammanfatta:

En anläggningsmaskin med både framdrivning och

arbetsfunktioner är ett komplext kopplat rörelsesystem.

Ett effektivt hybridkoncept måste ta hänsyn till båda

delsystemen!
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1.1 Hydraulisk hybridisering

I en dominerande del av dagens anläggningsmaskiner går

mer än hälften av maskinernas totala energiåtgång till att

driva hydrauliska system. För framdrivning används ofta

hydrostatik och för arbetsfunktioner med linjära rörelser

finns för närvarande få eller inga alternativ till hydraulisk

drift. Hydraulisk hybridisering är därför intressant att un-

dersöka när hela maskinens rörelsesystem betraktas. Da-

gens mobila hydraulsystem är billiga, tillförlitliga och ro-

busta men har ofta dålig verkningsgrad, vilket generellt kan

sägas härstamma från systemdesignen snarare än själva tek-

nologin. Ofta lider arbetshydrauliken av höga strypförlus-

ter i manöverventilerna, i synnerhet när flera cylindrar drivs

av samma pump. Nytänkande innovativa rörelsesystem har

dessutom möjligheten att utnyttja fördelar med att båda del-

systemen drivs av hydraulik. Ett sådant hybridsystemkon-

cept presenteras i [1] där samtliga funktioner är koppla-

de till samma försörjning och styrs av hydrauliska tranfor-

matorer - helt utan strypventiler. I studien simulerades en

kort lastarcykel för en tung hjullastare med 51% minskad

bränsleförbrukning jämfört med dagens maskin. Energibe-

sparingarna hämtades främst från återvunnen energi och ge-

nom att komponenterna kunde arbeta med höga verknings-

grader. Konceptet skulle innebära stora kostnader, men visar

vilken potential som finns för liknande lösningar.

1.2 Sekundärreglering

För hydraulsystem refereras oftast sekundärreglering till

system där transformeringen av effekt sker i huvudsak vid

lastsidan, det vill säga från hydraulisk effekt till mekanisk

effekt. För roterande laster realiseras transmissionen av en

tryckreglerad pump och en deplacementreglerad hydraulisk

motor, se Fig. 1. I den hydrauliska kretsen används med

fördel en ackumulator för att öka kapacitansen och förenkla

styrningen, samt för att möjliggöra energilagring.

För att möta utmaningarna inom hybridtekniken för

anläggningsmaskiner är sekundärreglerade system en

attraktiv lösning!

Fig. 1: Sekundärreglerad transmission i öppen krets för ro-

terande last där motorns deplacement styrs för önskat ut-

moment.

Sekundärreglering har studerats sedan 80-talet [2], men

finns fortfarande bara i begränsad omfattning i industriella

applikationer [3]. Datoriserad styrning möjliggjorde så

småningom att systemen blev enklare att realisera och

under senaste åren har sekundärreglering undersökts

mer flitigt inom hydraulikforskningen. Ett exempel är

utvecklingen av hydrauliska transformatorer med variabel

transformering från och till hydraulisk effekt [4]. Aktu-

eringstrycket för en hydraulisk motor eller cylinder kan

därmed styras medan försörjningstrycket är konstant.

En annan lovande teknologi för sekundärreglering är

digitalhydraulik som introducerades under 00-talet och

erbjöd en lösning för att åstadkomma en variabel hydraulisk

linjäraktuation. Tekniken bygger på en flerkammarcylinder

med flera aktiva kolvareor. Två eller fler trycknivåer kan

sedan kopplas till de olika kamrarna via snabba on/off-

ventiler, vilket möjliggör att cylinderkraften kan varieras

i ett antal steg. Se till exempel [5] för mer detaljer kring

tekniken och dess utveckling för anläggningsmaskiner.

1.3 Power-split

Hydraulmekaniska power-split transmissioner har funnits

en längre tid, men blev framförallt populära under mitten

av 90-talet för jordbrukstraktorer [6]. Idag är tekniken mer

eller mindre state-of-the-art inom området och nu ökar även

intresset för anläggningsmaskiner och materialhanterings-

maskiner. Tekniken bygger på en hydrostatisk transmission

som kombineras med en mekanisk drivning med hjälp av en

eller flera planetväxlar, se Fig. 2 för ett exempel.
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Fig. 2: Exempel på en ”input-coupled” power-split trans-

mission med en mekanisk och en hydrostatisk gren. Effekten

delas upp vid den ingående axeln och summeras vid planet-

växeln.

Med power-split överförs endast en del av effekten genom

den hydrostatiska transmissionen vilket gör det möjligt att

använda power-split med större maskiner än vad som skulle

vara rimligt med ren hydrostatisk drift. Används koppling-

ar och växelsteg går det att nå högre effekter och än större

utväxlingsspann [7]. En utmaning med power-split är cirku-

lerande effekter som uppkommer i vissa driftsfall på grund

av planetväxelns kinematik. Tabell 1 definierar de olika ef-

fektflödena som kan uppkomma i transmissionen i Fig. 2.

Phyd Pmek

Positivt Cirkulerande + -

Negativt Cirkulerande - +

Helt Mekanisk 0 +

Adderande + +

Tabell 1: Summering av olika typer av effektflöden i en enkel

power-split, där Phyd är den hydrauliska effekten och Pmek

är effekten in till planetväxeln (från vänster till höger i Fig.

2).

Beroende på typ av power-split konfiguration inträffar de

olika effektflödena vid olika utväxlingar. Cirkulerande ef-

fekt har en negativ påverkan på styrbarheten och den totala

verkningsgraden. Dessutom innebär detta att komponenter-

na kan behöva dimensioneras för en effekt som är högre än

transmissionens ingående effekt, mer om detta i kapitel 2.

2 Hybridkoncept
Det föreslagna hybridkonceptet visas i Fig. 3 och består av

en power-split transmission som delar hydraulisk krets med

maskinens arbetshydraulik. Delsystemen i konceptet är se-

kundärreglerade vilket möjliggör att samma försörjnings-

tryck kan användas till båda funktionerna. En hydraulisk

ackumulator används i kretsen och kan användas som ener-

gilager av båda delsystemen.

Arbetshydraulik

Power-split
växellåda

PM1 PM2

Fig. 3: Generell beskrivning av det föreslagna hybridkon-

ceptet.

2.1 Drivlina

Figuren visar konceptet för en input-coupled power-split

konfiguration, men motsvarande koncept för ”output-

coupled power-split” eller ”compound power-split” [8]

är också möjliga. Artikeln kommer att fokusera på input-

coupled på grund av att den ligger nära dagens system

där pumpen för arbetshydrauliken är direkt kopplad till

transmissionens ingående axel. Power-split växellådan kan

bestå av en eller flera planetväxlar och kopplingar, men i

sin enklast form följer den konfigurationen i Fig. 2. En mer

avancerad konfiguration behandlas i kapitel 3.

Fig. 4 visar olika effektflöden för hybridkonceptet vid

positiva effektuttag för lasterna. För positivt cirkulerande

effektflöde (Fig. 4a) innebär det att PM1 behöver dimen-

sioneras för en effekt som är större än systemets ingående

effekt eftersom den ska överföra all lasteffekt plus den

cirkulerande effekten. För negativt cirkulerande effektflöde

(Fig. 4b) är situationen omvänd eftersom delar av den

cirkulerande effekten kan användas till arbetshydrauliken.

Effektkraven på PM1 blir därmed aldrig högre än den

maximala lasteffekten för arbetshydrauliken. Om effekten

till arbetshydrauliken överstiger den cirkulerande effekten,

måste PM1 arbeta som pump och effektpilen i figuren
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(a) Positivt cirkulerande

(b) Negativt cirkulerande

(c) Helt mekanisk

(d) Adderande

Fig. 4: Effektflöden vid positiva effektuttag för arbetsfunk-

tioner och framdrivning utan effekt till eller från energilag-

ret.

vänder då riktning. För negativt cirkulerande effekt måste

PM2 vara dimensionerad för att överföra last- och cirkule-

rande effekt. För adderande effektflöde (Fig. 4d) är återigen

dimensioneringskraven höga på maskin PM1, men låga på

maskin PM2.

Som tidigare nämnts kommer de olika effektflödena

att inträffa vid olika hastigheter beroende på planetväxelns

konfiguration och stationära utväxling. Ett intelligent desig-

nat koncept bör därför undvika ofördelaktiga effektflöden

vid fel tillfällen i maskinens användningsområde, både med

hänsyn till dimensioneringskriterier och effektförluster [8].

När ackumulatorn laddas eller laddas ur påverkas ef-

fektflödena i transmissionen, men inte nödvändigtvis

reglerprincipen av hydraulmaskinerna. PM1 är i huvudsak

tryckstyrd och arbetar för att hålla ett visst referenstryck

i kretsen. Den reagerar därmed mot flödesuttag i kretsen

genom att öka eller minska deplacementet och därigenom

tillföra eller bortföra motsvarande oljeflöde. Arbetshyd-

rauliken och PM2 regleras för att ta ut effekt eller återföra

effekt till systemet för att uppfylla operatörens begäran.

Effektflödena som uppkommer i systemet blir därmed en

konsekvens av detta. En högnivå-strategi (energihante-

ringsstrategi) krävs för att generera systemets referenstryck

i den elektroniska styrningen, vilket kommer behandlas

vidare i kommande arbete.

2.2 Arbetshydraulik

Systemet för arbetsfunktionerna är inte närmare beskrivet,

men bör vara kapabelt att kontrollera effekt i båda riktning-

arna för att utnyttja konceptets alla fördelar. Exempel på sy-

stem för att realisera den sekundärreglerade arbetshydrauli-

ken är:

• Digitalhydraulik med flerkammarcylindrar, exempel-

vis enligt [5].

• Transformatorsystem, exempelvis enligt [1].

• Ventilsystem med strypventiler och en eller flera tryc-

knivåer, exempelvis enligt [9].

2.3 Möjligheter

Hybridkonceptet ger full frihet att överföra energi mellan

delsystemen och energilagret i samtliga riktningar utan
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ytterligare energitransformering. Här finns stora möjlig-

heter att fritt hantera systemets energier och möjliggöra

att förbränningsmotorn och komponenterna kan arbeta

i fördelaktiga arbetsområden med låga effektförluster.

Överföring av energi mellan delsystemen gör även att

mer återförd lastenergi kan utnyttjas utan att energilagret

behöver dimensioneras för detta. I ett system där åter-

vunnen energi tillåts föras direkt mellan delsystemen,

istället för att mellanlagras i separata energilager, kan

storleken på energilagret hållas nere. Detta kan vara av

avgörande betydelse för att åstadkomma ett energi- och

kostnadseffektivt system, i synnerhet då energidensiteten

på energilager är begränsad så som i fallet med hydraulisk

ackumulatorer. Ett exempel är när en hjullastare bromsar

in och höjer skopan samtidigt. I detta fall räcker det med

att överföra bromsenergi från drivlinan till lyftenergi i

arbetshydrauliken utan att energilagret behöver arbeta.

Power-split möjliggör att konceptet blir tillämpbart på

större maskiner utan att behöva använda flera växelsteg.

Power-split hybrid ses ofta som en kombination av fördelar-

na från en seriehybrid och en parallellhybrid eftersom både

hög transmissionsverkningsgrad och komplett frikoppling

mellan förbränningsmotor och hjul kan åstadkommas. I det

föreslagna konceptet finns också möjligheter för förbättrad

hantering av cirkulerande effekter genom att viss effekt

avleds till eller tillförs från arbetshydrauliken enligt ovan.

En separat pump för arbetshydrauliken behövs inte

eftersom tryckförsörjningen används gemensamt av båda

delsystemen. Detta kan kompensera till viss del för den

ökade totala kostnaden, vilken är svårare att utvärdera och

beror på vilket system som används till arbetsfunktioner.

Även maskinens beteende och känslan för operatören för-

ändras i införandet av nya system. Det sekundärreglerade

systemets inbyggda kraft/moment-styrning innebär däre-

mot att det blir enklare att modifiera maskinens beteende

genom mjukvarustyrning.

2.4 Utmaningar

Det finns många utmaningar med ett sekundärreglerat hy-

bridsystem med flera laster, inte minst vad gäller reglering

av komponenterna och hantering av energilager. Styrning

av sekundärreglerade system har behandlats i ett flertal

publikationer som bland annat belyst kraven på kompo-

nenternas styrbarhet och snabbhet, se till exempel [2].

Maskinernas egna dynamik måste vara avsevärt snabbare

än lastens dynamik och tillåta reglering över centrum för

att åstadkomma återvinning av energi. Hanteringen av flera

laster komplicerar regleringen ytterligare. En öppen krets

innebär också att det finns en dedikerad högtryckssida

för hydraulmaskinerna. Ska pump/motor-momentet byta

riktning, som till exempel vid efterföljande växlingssteg

(moder) i transmissionen, måste PM2 kunna styra snabbt

över centrum.

En annan stor frågeställning ligger i hur energihanteringen

av energilagret ska fungera. En hydrauliskt ackumulator

har relativt låg energidensitet vilket gör att systemet måste

hantera ett hybridsystem med låg energikapacitet och höga

lasteffekter. Jämfört med exempelvis elektriska hybrider för

vägfordon är detta förhållande helt omvänt [10]. Framtagna

metoder för såväl elektriska som hydrauliska hybrider har

mestadels behandlat transportfordon och måste anpassas

för transienta laster med höga effekter.

En viktig aspekt är det direkta förhållandet mellan

energinivån i ackumulatorn och systemtrycket i hyd-

raulkretsen. En fulladdad ackumulator innebär ett högt

systemtryck medan en tömd ackumulator medför ett lågt

systemtryck. Dimensioneringen av komponenter måste

alltså ta hänsyn till att lastkraven ska klaras av vid en

trycknivå som är under systemets maximala kapacitet.

Detta belyser den starka kopplingen mellan design och

styrning av konceptet.

3 Användningsexempel: Hjullastare

Det här kapitlet beskriver ett användningsexempel för hy-

bridkonceptet och behandlar en specifik design av power-

split transmissionen. Fig. 5 visar en bild på det föreslagna

transmissionskonceptet. Transmissionen består av en input-

coupled power-split transmission med fram- och backväx-

el (Fwd/Rev) samt en helt mekanisk transportmod (DD).

Planetväxeln används liknande för både positiv och nega-

tiv fordonshastighet eftersom växling mellan Fwd och Rev
byter riktning på utaxeln. För transportmoden kopplas sol-

hjulet på planetväxeln till utaxeln och därmed finns en di-

rekt koppling mellan förbränningsmotorn och hjulen vilket



Hydraulikdagarna, Linköping, Sverige, 16-17 mars 2015

Arbetshydraulik

Fwd

Rev

DD

PM1 PM2

Fig. 5: Hybridkonceptet med power-split transmission de-

signad för en hjullastare.

motsvarar dagens ”lock-up” i momentomvandlaren. I den

här moden kopplas PM2 loss helt och är inte längre aktiv

i styrningen av fordonet. Transmissionen har därmed tagit

formen av en parallellhybrid, eftersom PM1, via den meka-

niska axeln, har möjlighet att återvinna och återföra energi

mellan hydraulkretsen och hjulen. Fig. 6 visar schematiskt

effektflödena, rotationshastigheten för PM2 och ungefärlig

verkningsgrad för transmissionen vid maximalt effektuttag.

Neg.
Circ. Add.

Neg.
Circ.Add.

Mek.Mek.

Mek. Fordons-

hastighet

Verkningsgrad

Rot. hastighet

Fig. 6: Effektflöden för hybridkonceptet för olika fordons-

hastigheter. Färgad linje visar rotationshastigheten för

PM2 och svart linje visar transmissionens verkningsgrad

för maximal effekt.

Transmissionen startar på negativ pump/motor-hastighet

och negativt cirkulerande effekt (Fig. 4b) vilket påver-

kar verkningsgraden negativt. Fordonshastigheten ökar

när PM2 saktar in fram till att transmissionen når den

helt mekaniska punkten (Fig. 4c) där all effekt överförs

mekaniskt och verkningsgraden når sin topp. För högre

fordonshastigheter arbetar transmissionen med adderande

effektflöde (Fig. 4d) fram till växlingspunkten. I transport-

moden överförs återigen all effekt mekaniskt vilket ger en

hög verkningsgrad.

Konceptet är designat så att positiv cirkulerande ef-

fekt aldrig inträffar och därmed undviks höga effektkrav

på PM1. Vid låga hastigheter, där arbetshydrauliken främst

används, är det cirkulerande effektflödet gynnsamt eftersom

PM1 avlastas av den återkommande effekten genom PM2

(se Fig. 4b). För det adderande effektflödet behöver PM1

både förse transmissionen och eventuell arbetshydraulik

med flöde (se Fig. 4d). Detta sker däremot endast vid högre

hastigheter, där en hjullastare ofta inte arbetar med hög

effekt på arbetshydrauliken. I transportmoden finns hela

effekten från PM1 tillgänglig för arbetshydrauliken likt

dagens system, men detta är knappast nödvändigt under

transport.

3.1 Design av transmissionen

Parametervärdena för konceptet designas genom nume-

risk optimering för att uppfylla hjullastarens statiska

prestandakrav. Referensmaskinen är en 14 tons hjul-

lastare som typiskt är utrustad med en hydrodynamisk

powershift-transmission och en lastkännande pump för

arbetshydrauliken. Problemformuleringen är:

Minimera f(x) = DPM1 +DPM2 då gi(x)≤ 0

Designparametrarna x motsvaras av de olika utväxlingarna

i transmissionen, axelutväxlingen och de hydrauliska

maxdeplacementen. Målfunktionen f(x) är det totala max-

deplacementet för PM1 och PM2. Det speglar kostnaden

för transmissionen, men minimerat hydrauliskt deplace-

ment innebär också lägre effektförluster. Bivillkoren gi(x)
motsvarar prestandakraven för hjullastaren och är i det här

beräkningsexemplet:

g1(x): Dragkraften för transportmoden vid 45 km/h måste

överstiga den statiska rullfriktionen vid plan mark.

g2(x): Forward- och Reverse-moden måste kunna nå 0 i

fordonshastighet.

g3(x): Maximala hastigheten för Forward-moden måste

överstiga den minsta möjliga hastigheten för transportmo-

den.

g4(x): Den maximala hastigheten för Reverse-moden måste

överstiga kravet för maskinens maximala hastighet vid

backning 25km/h.

g5(x): Den maximala dragkraften för Forward-moden

måste överstiga kravet på maskinens maximala dragkraft

130kN.
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Fordonshastigheten och dragkraften för de olika moderna

beräknas via stationära hastighets- och momentsamband.

Hydraulmaskinernas maxhastigheter är modellerade en-

ligt [8] och komponenternas verkningsgrader är enkla

tabullerade förlustmodeller. Förbränningsmotorn repre-

senteras av en maximal momentkurva och momentavdrag

av parasitförluster för kylning, oljepump, etc. För beräk-

ningarna har arbetspunkten för dieselmotorns maximala

effekt använts. Optimeringsalgoritmen som använts är

Complex RF som har visats vara snabb och effektiv för

simuleringsbaserad optimering [11].

Fig. 7 visar det resulterande dragkraftsdiagrammet för

den optimalt designade transmissionen.
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Fig. 7: Dragkraftsdiagram för det optimerade konceptet

Figuren visar att samtliga prestandakrav är uppfyllda och

att modskiftet mellan Forward-moden och transportmoden

sker vid 20-25 km/h och nås därmed normalt inte vid korta

lastarcykler. Forward- och Reverse-moden är symmetriska

för att uppnå samma maximala dragkraft för negativa

hastigheter. Optimeringen resulterade i maxdeplacementen:

DPM1 = 120cm3/rev och DPM2 = 250cm3/rev. Transmis-

sionskonceptet kan i detta fall kompletteras med fler direkta

växlar för att minimera det nödvändiga deplacementet

ytterligare.

Maxdeplacementet för PM1 är i det här exemplet di-

mensionerat upp för att kunna ge samma flöde till

arbetshydrauliken som referensmaskinens pump. Vid låga

hastigheter har konceptet negativt cirkulerande effekt (se

Fig. 4b) vilket innebär att båda hydraulmaskinernas flöde är

tillgängligt för arbetshydrauliken. Vid det adderande effekt-

flödet (se Fig. 4d) måste PM1 förse både arbetshydrauliken

och PM2 med flöde, vilket blir det dimensionerande fallet

för PM1. För transportmoden kommer det tillgängliga

flödet följa förbränningsmotorns varvtal, men vid de

hastigheterna används normalt inte arbetsfunktionerna i

samma utsträckning.

4 Slutsats

Artikeln har presenterat en väg framåt mot energieffekti-

va hydrauliska hybridkoncept för anläggningsmaskiner med

flera effektkonsumenter. Det föreslagna hybridkonceptet är

sekundärreglerat och får därför tydliga fördelar av gemen-

sam tryckförsörjning och vid hanteringen av flera laster.

Det exemplifierade konceptet för en hjullastare visar hur

power-split konfigurationen kan designas för att möta drag-

kraftskrav på drivlinan och utnyttja cirkulerande effekter.

Konceptet kräver ett sekundärreglerat system för linjära

funktioner, vilket idag är en stor begränsning för en industri-

alisering av konceptet. Hanteringen av energilagret vid tran-

sienta arbetscykler måste också utredas för att tydliggöra

potentialen för konceptet. Detta kommer att behandlas vi-

dare i kommande publikationer.
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