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Sammanfattning 

Med dagens höga oljepriser och samhällets allt strängare miljökrav, stävar tillverkare av 

mobila entreprenadmaskiner efter att energieffektivisera sina produkter. Med detta i tanke 

formades ett projekt om att regenerera hydraulisk energi på entreprenadmaskiner. Syftet med 

detta projekt var att analysera vilka besparingar som kan åstakommas genom att 

hydraulsystemet på entrprenadmaskiner hybridiseras. 

En reachstacker truck (Kalmar DRD450-80S4XS) simulerades i några lastfall med 

konventionellt hydraulsystem samt med tre typer av hybridiserade hydraulsystem. Olika delar 

av de hydrauliska systemen analyserades även var för sig. 

Analysen har visat att stora energibesparingar kan åstakommas genom att hybridisera 

hydraulsystem. Den genomförda analysen visade på att mellan 9-30 % energibesparing kunde 

uppnås genom att hybridisera truckens olika delsystem. 

  



 

 

Abstract 

Today's high oil prices and more stringent environmental requirements have led to that 

manufacturers of mobile construction equipment try to make their products more energy 

efficient. With this in mind a project about hybridization of hydraulic systems has been 

formed. The purpose of this project was to analyze the savings that can be achieved by 

hybridization of hydraulic systems. 

A reach stacker truck (Kalmar DRD450-80S4XS) were simulated in some load cases with 

conventional hydraulic systems and with three types of hybridized hydraulic systems. 

Different parts of the hydraulic systems were also analyzed separately. 

The analysis has shown that significant energy savings can be achieved by hybridizing 

hydraulic systems. The analysis showed that between 9-30 % energy savings could be 

achieved by hybridizing the truck's various subsystems. 
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1 Inledning 

Med dagens höga oljepriser och stränga miljökrav är det i största grad viktigt för företag att 

minska sitt oljeberoende och miljöpåverkan. Som maskintillverkare är liten miljöpåverkan 

och låga driftkostnader, såsom låg bränsleförbrukning viktiga säljargument. 

I detta projekt undersöks möjligheterna till att ta tillvara på hydraulisk energi vid tex sänkning 

av last för anläggningsmaskiner, projektets focus ligger på att analysera fyra typer av 

hydrauliska systemkonfigurationer för att ta tillvara på hydraulisk energi. 

Tre typer av regenererande system undersöks och dess för och nackdelar jämförs med ett 

konventionellt hydraulsystem. Simulering av de olika systemen görs i MATLAB. 

Handledare i detta projekt har varigt Johannes Edrén.  

Systemen som undersöks listas nedan. 

System 1 

Konventionellt hydrauliskt system men en hydraulpump som driver en hydraulcylinder/motor 

via hydraul ledningar och ventiler.  

System 2 

Ett regenerativt hydrauliskt system som fungerar som system 1 men med den skillnaden att all 

bromsning av last, alltså all potentiell och kinetisk energi lagras i en hydraulisk ackumulator. 

Energin som lagrats i ackumulatorn används sedan vid nästkommande lastcykel. 

System 3 

Ett hydrauliskt system som fungerar som system 1 men bara regenererar och lagrar potentiell 

energi från lastsänkning. 

System 4 

Ett hydrauliskt system som fungerar som system 1 men bara regenererar och lagrar kinetisk 

energi från inbromsning av fordonet. 
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2 Förstudie 

Efterforskning har resulterat i ett antal applikationer där regenerering av hydraulisk energi 

idag används inom mobila applikationer. 

CAT 336E H 

Caterpillar har under många år forskat och utvecklat ett system kallat ”Eco-Mate” 

tillsammans med svensken Lars Bruun. Systemet bygger på att bommens potentiella energi 

regenereras vid sänkning, den hydrauliska energin lagras i en ackumulator som sedan används 

då bommen skall höjas nästkommande lastcykel. Från år 2004 och några år framåt kunde 

detta system fås som tillval på en grävmaskins modell men som sedan av okänd anledning 

drogs in. Caterpillar har sedan dess utvecklat ett eget system för hybridisering av 

grävmaskiner. Systemet liknar till viss del ”Eco-Mate” men lagrar istället kinetisk energi från 

grävmaskinens svängrörelse. Energin lagras även här i ackumulatortankar och ett styrsystem 

styr sedan motorvarvtal, pumpflöde och ventiler för att på ett så optimalt sätt som möjligt 

använda den lagrade energin. Denna teknik presenterades i och med Bauma mässan 2013 på 

caterpillars nya 336E H grävmaskin och man utlovar en bränsle besparing på upp till 25 % 

och en ökning av flyttad massa/liter bränsle på 50 % jämfört med motsvarande maskin utan 

hybridteknik. [1]. 
 

Även Komatsu (HB 215) och Hitachi (ZH 200) har varsin grävmaskin med regenerativ sväng, 

dock har dessa två tillverkare valt att använda elektrisk regenerering med generator/elmotor 

och energi lagring i superkondensator istället för hydraulisk regenerering. Alla tre tillverkare 

utlovar en bränslebesparing på upp till 25 %, dock så måste man med Hitachi ZH 200 köra på 

eco-mode som ökar besparingen från 20 till 25 %. [2],[3]. 

Skogskran 

Företaget Norrhydro har utvecklat en typ av hydraulsystem som med framgång har testas på 

bl.a. en skogsmaskin. Systemet är av regenerativ typ och regenererar och lagrar den 

potentiella energin vid sänkning av kranen i en ackumulatortank. I detta system har man även 

valt att använda nya tekniker som ”digital hydraulik” och multi-kammar cylindrar med 

”variabel” kolvarea (se bilaga 2 för schematisk skiss). Digital hydraulik innebär att man 

istället för ett traditionellt ventilpaket av slid typ har ett antal elektriskt styrda on/off ventiler 

för att på så sätt kunna skapa ett antal diskreta lägen för ventilen med betydligt mindre 

förluster än den traditionella. Cylindrarna som används är av flerkammar typ och kan genom 

att styra vilka kammare som skall vara verksamma fås ett antal olika verksamma kolvareor. 

Fördelen med dessa cylindrar är att man kan välja hur stor verksam area som används för att 

på så sätt kunna använda den lagrade energin(trycksatta oljan) i ackumulatorn på ett 

effektivare sätt. Norrhydro uppger på deras hemsida [4] att man med deras nya teknik 

NorrDigi kan reducera energiförbrukningen med upp till 80 % jämfört med ett konventionellt 

hydraulsystem. Se bilaga 2 för schematisk skiss. 
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2.1 Energilagringsmöjligheter 

Under förstudien undersöktes olika möjligheter till att lagra energi. De två lagringsmöjligheter 

som jämfördes var hydraulisk ackumulator och elektriska batterier. Nedan presenteras 

prestanda för de två alternativen. Se Tabell 1. [5],[6],[7]. 

Tabell 1. Energilagring. 

 Hydraulisk ackumulator Elektriskt batteri 

Effekttäthet 5 kW/kg 1-3 kW/kg 

Energitäthet 4-10 kJ/kg 270-430 kJ/kg 

In/ur-laddnings verkningsgrad 94 % 85 % 

 

I denna studie valdes hydraulisk ackumulator för lagring av energi. Den valdes för att den har 

bättre verkningsgrad plus att man slipper omvandlingssteget mellan hydraulisk och elektrisk 

energi som skulle gett upphov till ytterligare förluster. 

 

3 Avgränsning 

Detta projekt valdes att avgränsas till att analysera och jämföra energiåtgång för fyra typer av 

hydrauliska system. Systemen analyseras med komponenter från förbränningsmotor, 

hydraulisk pump till hydraulcylinder/motor som i sin tur verkar på en last. 

Projektet avgränsas till att beräkna energiflöden i de olika systemen med hjälp av en förenklad 

modell där strömningsförluster i t.ex. rör ej tas med i beräkningarna och varje komponent 

beskrivs med hjälp av en verkningsgrad. Då de system som undersöks har ungefär har samma 

längd på hydrauliska rör, bör analysen mellan systemen visa sig riktig. 

Rörelser i horisontell och vertikalled beräknas var för sig. 
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4 Komponenter 

Verkningsgrader för samtliga komponenter är hämtade från rapporter och formelsamlingar 

[8],[9],[10].  

Hydraulpump  

Hydraulpumpen i systemen är en så kallad variabel-deplacementpump med 

tryckkompensation vilket innebär en lägre energiförbrukning än en pump av typen 

konstantflöde. Detta tack vare att pumpen endast behöver pumpa den mängd olja som går åt, 

jämfört med en konstantflödespump som hela tiden pumpar olja med konstant flöde genom 

riktningsventilen, detta ger upphov till större värmeförluster. Pumpens deplacement ändras 

genom att vinkla en s.k. ”swashplate” som då får kolvarnas slaglängd att ändras.  

Verkningsgraden för den variabla pumpen är satt till 95 %.    

 

Figur 1. Variabel hydraulpump. 

Hydraulmotor 

Hydraulmotorn är en kolvmotor och liknar konstruktionsmässigt hydraulpumpen med 

skillnaden att motorn är av typen med konstant deplacement. Verkningsgraden är satt till       

90 %.  

Hydraulcylinder 

Hydraulcylindrarna är vanliga dubbelverkande cylindrar. Förlusterna beror på inre läckage 

och friktion ifrån tätningar, verkningsgraden för cylindrarna är satt till 95 %.     

 

Figur 2. Dubbelverkande hydraulcylinder. 
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Ackumulatortank 

Ackumulatortanken är av pistong typ och består i princip av en cylinder med en kolv som 

avgränsar oljesidan ifrån gassidan som fungerar som fjäder. Ackumulatorns verkningsgrad är 

satt till 95 % och är definierad så att verkningsgraden för energi in i tanken och 

verkningsgraden för energi ut ur tanken båda är 95 % så den totala verkningsgraden blir 90 %.  

 

Figur 3. Hydrauliska ackumulatorer. 

 

Drivsystem  

Truckens drivsystem består av en variabel hydraulpump och en hydraulmotor med konstant 

deplacement, hydraulmotorns varvtal ändras genom att steglöst ändra pumpens utflöde. 

Systemets totala verkningsgrad ges av verkningsgraderna för pump och motor. 

 

Figur 4. Hydrauliskt drivsystem, variabel pump och fast deplacements motor. 
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5 Hydraulsystem 

Konventionellt hydraulsystem 

I ett traditionellt hydraulsystem för entreprenadmaskiner används en förbränningsmotor som 

driver en hydraulpump som direktverkande pumpar olja till en hydraulcylinder eller 

hydraulmotor. När cylindern skall påverka en last pumpar pumpen olja till cylindern och ett 

arbete uträttas. När sedan cylindern skall gå tillbaka, t.ex. när en last på en truck skall sänkas 

eller bromsas efter ett lyft så bromsas den potentiella och kinetiska energin bort som värme i 

ett ventilpaket. När nästa arbetssekvens sedan skall uträttas börjar man från noll igen och 

pumpen måste tillföra all energi som behövs för arbetssekvensen. 

Hydraulsystem med återmatning till ackumulatortank 

Ett hydraulsystem med återmatning till en ackumulatortank fungerar på samma sätt som ett 

konventionellt hydraulsystem, men med den väsentliga skillnaden att när en last skall bromsas 

återmatar hydraulcylindern eller hydraulpumpen olja till en ackumulatortank och när nästa 

lastsekvens skall utföras tas olja först från ackumulatorn innan pumpen behöver börja arbeta. 

På detta sätt sparas energi från varje lastcykel och pumpen behöver inte jobba lika mycket.  

Ett hydrauliskt system där man återmatar energi och lagrar i en ackumulatortank är mer 

avanserat att konstruera än ett konventionellt hydraulsystem och således dyrare. Den största 

skillnaden och utmaningen vid konstruktion av ett hydraulsystem med återmatning är 

styrsystemet, då olja skall tas både från ett lager i en tank och/eller från en pump behövs mer 

komplicerade reglersystem och mer komplexa komponenter. 

6 Metod 

De fyra systemen som listats i inledningen analyseras, dock ligger focus på system 1 och 

system2.  

Kalmar DRD450-80S4XS 

Det fordonet som analyseras och hybridiseras är en Kalmar reachstacker truck modell 

DRD450-80S4XS. Fordonet används till att rodda containrar vid olika lastterminaler och 

klarar lyfta 45 ton till 15 meters höjd. Fordonet väger 103 ton [11]. 

Fordonet har idag ett konventionellt hydraulsystem (system 1) och en drivlina med converter 

och automatisk växellåda för framdrivning. Nedan visas ett principiellt flödesschema av 

energi i detta system. En motor driver en hydraulisk pump och en växellåda. All energi som 

motorn produceras bränns sedan som värme, antingen i hydraulsystemet eller som 

bromsvärme vid inbromsning av fordonet.  

Verkningsgrader och komponent egenskaper presenteras under rubriken komponenter. 
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Figur 5. Konventionellt drivsystem Kalmar truck. System 1 

Hybridisering 

Kalmartruckens hydraulsystem modifieras i detta projekt till ett hybridiserat hydralsystem där 

en förbränningsmotor driver en hydralpump som i sin tur både driver hydraulcylindrar för att 

höja en last samt driver hydrauliska hjulmotorer som driver fordonet framåt. All energi som 

genereras vid sänkning av en last eller deacceleration av fordonet regenereras och lagras i en 

ackumulatortank. När sedan nästa lastfall/acceleration av fordonet skall genomföras används 

först den regenererade energin och på så sätt kan den totala energiförbrukningen hos fordonet 

minskas. Ett principiellt energiflödesschema hos det hybridiserade fordonet visas nedan, 

system 2. (För ett mer komplett hydraulschema se Bilaga 1, hybridiserat hydraulsystem för 

lyft). 

 

Figur 6. Hybridiserat drivsystem Kalmar truck. System 2 
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Lastfall 

De fyra drivsystemen för Kalmar trucken analyseras med samma körfall. En lastcykel består 

av att trucken startar i en punkt, kör fram till en stack med containrar där trucken hämtar en 

container på en given höjd som varierar för varje lastcykel. Trucken sänker sedan lasten och 

backar tillbaka till startpunkten. Därifrån kör trucken fram till en ny stack med containrar och 

lämnar containern den hämtat och backar sedan tillbaka till startpunkten. Körfallet simuleras 

med både 20 och 40 fots containrar med totalvikt på 24 respektive 30.5 ton, samt även en 

maxlast på 45 ton. 

Detta lastfall som använts är en approximation av hur en reachstacker truck arbetar på en 

containeruppställningsplats och bör i verkligheten variera beroende på i vilken applikation 

trucken används. Se principiell bild av använt körfall nedan. 

 

Figur 7. Schematisk bild över en lastcykel. 

Delsystem  

Delsystemen lyft/sänk och truckens framdrivningssystem analyseras också helt separerade 

från varandra genom att endast undersöka energiflöden inom delsystemen. Detta för att 

undersöka i vilka typer av hydrauliska system den största energibesparingen kan erhållas med 

hjälp av en hybridisering.  
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6.1 Energimängder 

Energin genom varje delsystem i respektive drivsystem observeras kontinuerligt i körfallet 

och den totala energiåtgången summeras för systemen efter körfallet är genomfört.  En mer 

komplett analys av energiåtgång för trucken skulle vara att analysera för flera olika körfall.  

Vid dessa beräkningar Har en förenklad modell av truckens laströrelser används. Den 

potentiella energin som används vid lyftning/sänkning av lasten räknas helt i vertikalled 

separerat från truckens rörelse i markplanet och den kinetiska energin från truckens rörelse i 

markplanet behandlas för sig. 

                (1) 

   = Potentiella energin från höjning/sänkning av lasten 

      = Totala massan som flyttas i vertikalled vid varje lastcykel 

  = Tyngdaccelerationen 

  = Höjd från vilken lasten hämtas/lämnas 

   
 

 
       

    (2) 

   = Kinetiska energin från att flytta trucken i markplanet 

     = Totala massan för trucken och lasten tillsammans 

  = Topphastighet under lastfallet 

                    (3) 

      = Energin som går åt för att övervinna rullmotståndet för trucken 

  = Rullmotståndskoefficient 

  = Tillryggalagd sträcka 

                            (4) 

      = Maximal energi som är möjlig att regenerera vid inbromsning 

      = Stoppsträcka & accelerationssträcka 

Under varje lastcykel flödar energi genom varje system och när energi passerar en komponent 

i systemet multipliceras den med verkningsgraden för komponenten. När sedan lastfallet är 

färdig kört erhålls resultat om hur mycket energi som använts och kunnat sparas. 
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6.2 Motorns medeleffekt  

Vid hybridicering och användning av ackumulatortank räcker det om truckens 

förbränningsmotor dimensioneras efter den medeleffekt som krävs för lastcyklerna. 

Medeleffekten beräknas enligt följande.  

 

     
       

 
 

           

 
  (5) 

    =Tiden från start till stopp 

       
 

 
∑   

 
      (6) 

      =Medel lyfthöjd  

  =Lyfthöjd för varje cykel  

 =Antal körcykler  

      
      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
  (7) 

     =Totala tiden för lyft & sänk under en last cykel 

    = Hastighet upp max last 

    = Hastighet upp utan last 

    = Hastighet ner max last 

    = Hastighet ner utan last 

                     (8) 

      =Totala för en kör cykel 

       
    

        
   (9) 

    =Förbrukad energi efter givet antal cykler 
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7 Resultat 

En analys på de fyra systemen har genomförts och resultatet visar att man kan minska 

bränsleförbrukningen på det analyserade fordonet avsevärt genom att hybridisera det. Under 

det tidigare beskrivna körfallet visar analysen att energiförbrukningen minskade med upp till 

30 % för den fullt hybridiserade trucken gentemot ett drivsystem utan hybridisering.  

7.1 Energibesparingar  

De besparingar som görs med de olika hybridiserade systemen visas i följande kapittel, 

beräkningarna har gjorts för tre olika laster (max last 45 ton, 40 fots container á 30.5 ton och 

20 fots container á 24 ton). Figur 8-10 nedan visar att den största energibesparingen erhålls 

vid regenerering av truckens kinetiska energi. Detta beror på att drivning av trucken längs 

markplanet är mer energikrävande än att lyfta containrarna, vilket medför att det finns mer 

energi att spara för denna energicykel.  

Maxlast (45 ton) 

 

Figur 8. Energibesparing jämfört med konventionellt system, system 1. 

 

Tabell 2. Energibesparings tabell. 

Last: 45 ton System 2 System 3 System 4 

Energibesparing 30 % 12 % 18 % 
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40 fots container (30.5 ton) 

 

Figur 9. Energibesparing jämfört med konventionellt system, system 1. 

 

Tabell 3. Energibesparings tabell. 

Last: 30.5 ton System 2 System 3 System 4 

Energibesparing 28 % 10 % 18 % 
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20 fots container (24 ton) 

 

Figur 10. Energibesparing jämfört med konventionellt system, system 1. 

 

Tabell 4. Energibesparings tabell. 

Last: 24 ton System 2 System 3 System 4 

Energibesparing 27 % 9 % 18 % 
 

Tabell 5. Sammanställd tabell över energiminskning för de tre containerfallen. 

Last System 2 System 3 System 4 

45 ton 30 % 12 % 18 % 

30.5 ton 28 % 10 % 18 % 

24 ton 27 % 9 % 18 % 

 

Som synes i Figur 11 nedan består över 86 % av truckens totala energiförbrukning av 

framdrivning av trucken, vilket är anledningen till att de största besparingarna erhålls vid 

hybridisering av truckens drift. 
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Figur 11. Framdrivnings energi. 
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7.2 Ackumulator 

Ackumulatorns storlek och kapacitet dimensioneras efter vilken energi den skall kunna lagra 

samt vilket effektuttag den skall kunna arbeta med, i det analyserade fallet är det 

energikapaciteten som är dimensionerande. Dimensionering sker efter det ”värsta” fallet 

vilket är då truckens arm sänks från max höjd till marknivå med fullast.  

Nedan presenteras mängden lagrad energi i ackumulatorn under lastcyklerna för system 2. 

Maximal mängd energi som skall lagras i ackumulatorn uppkommer då en 45 ton tung 

container sänks ner från maximal höjd. Energin som då skall lagras uppgår till drygt 6 MJ.                        

Se Figur 12. 

 

Figur 12. Lagrad energi i ackumulatorn 

 

En ackumulator med energitätheten 4 kJ/kg med lagringskapacitet på 7 MJ ger en vikt på ca 

1,8 ton. Maximalt effektuttag blir ca 10 MW vilket är väl över de ca 280kW som maximalt 

krävs för den hybridiserade trucken. Data på använd ackumulator är hämtad från HYDAC [5]. 

  



16 

 

7.3 Motorns medeleffekt  

 

 

Figur 13. Lagrad energi i ackumulatorn 

 

             

Cykeltiden för trucken är ca 172 s, detta ger en medelenergiförbrukning för den fullt 

hybridiserade trucken på 340 kW. Detta motsvarar en utgående motoreffekt på 102 kW vid 

antagandet att motorns verkningsgrad är 30 %. Jämfört med den icke hybridiserade trucken 

som kräver en motoreffekt på 280 kW så är 102 kW en rejäl minskning av erforderlig 

motoreffekt. 

7.4 Bränslebesparing 

Bränsleförbrukningen för den icke hybridiserade trucken är ca 50 liter/h. Vid körning med en 

truck i 16 h/dygn och 300 dagar/år så blir detta en total förbrukning på ca 240 kubikmeter 

diesel/år eller om man så vill 3.6 miljoner kr. Med det hybridiserade systemets 

energiminskning på ca 26 % så erhålls en besparing på 62.4 kubikmeter diesel eller 900 000 

kr/år. Detta motsvarar ca 160 ton koldioxid (2,54 ton Co2/ m3 diesel [12]) eller om man så 

vill utsläpp motsvarande ca 60 bilar under ett års tid(medel körsträcka 1240 mil/år & 

medelförbrukning 0.8 liter/mil) [14]. 
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7.5 Hybridisering av delsystemen var för sig 

Hybridisering av truckens drivsystem är den del som ger den största besparingen på truckens 

totala energiförbrukning. Analyseras delsystemen istället separerade från varandra ser man att 

den största procentuella energibesparingen erhålls för lyftsystemet. Ett rent hybridiserat 

lyftsystem kan enligt vår analys uppnå en energiminskning på 80 %. En hybridisering av 

framdrivningssystemet kan enligt analysen uppnå en energiminskning på 20 %. 

Se Figur 14 samt Figur 15 nedan. 

 

Figur 14. Energibesparing jämfört med konventionellt system för bara lyft. 

 

Figur 15. Energibesparing jämfört med konventionellt system bara drivsystem. 
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8 Slutsats 

I dagens samhälle ställs allt högre krav på energieffektiviserade och miljövänligare fordon. 

Den trend som finns är att allt fler tillverkare och industrier lägger större vikt vid att få fram 

en miljövänlig produkt. Kraven på miljövänligare produkter kommer både från politiker och 

konsumenter och blir högre för varje år som går. 

Analysen som genomförts kan ses som en förstudie som visar att det är lönt att vidareutveckla 

hybrida hydraulsystem som jobbar med en ackumulatortank. 

Vinning med hybridisering 

Den genomförda analysen tyder på att en hybridisering av en reachstacker truck både kan ge 

en ekonomisk vinning och en minskad miljöpåverkan. Den teknik som behövs för att 

genomföra denna modifikation finns och används idag i många applikationer och 

tillämpningen på reachstacker trucken skulle kunna genomföras utan att någon större 

kompetens tillförs tillverkaren/utveklaren. De hybrida hydraulsystem som tagits fram och 

analyserats i detta projekt innehåller enbart komponenter som är kända hos tillverkaren och 

flertalet företag jobbar för närvarande med samma typ av teknik som dessa system innehåller, 

se förstudien. 

Ytterligare besparingar 

Under det testade körfallet har en ”dum” förare använts, med detta menas att föraren 

simuleras höja och sänka lasten medans fordonet står stilla och börjar sedan förflytta sig i 

markplanet när laströrelsen är klar. Detta resulterar i att all energi i det framtagna systemet 

måste röra sig mellan de fasta energilagring/användnings punkter i den använda simuleringen. 

I verkligheten skulle föraren tillexempel backa fordonet samtidigt som lasten sänks och den 

energin som erhålls från lastsänkning skulle direkt kunna användas för att accelerera fordonet 

i markplanet, i detta fall skulle energin slippa att ta vägen genom ackumulatortanken vilket 

skulle leda till att mer energi skulle kunna regenereras. 

När truckens framdrivningssystem hybridiseras så som det framtagna system 2 kan 

förbränningsmotorn hela tiden jobba mot ackumulatortanken. Med detta menas att 

förbränningsmotorn bara behöver dimensioneras för medeleffekt istället för maxeffekt 

eftersom ackumulatorn hjälper förbränningsmotorn vi större momentana effektuttag. Med en 

ackumulatortank i systemet kan således förbränningsmotorn jobba med jämnare varvtal och 

kan då optimeras att arbeta under optimala varvtal hela tiden. Allt detta leder också till en 

minskad bränsleförbrukning hos trucken som vi ej räknad på i detta projekt. 

Hybridisering delsystem 

Analysen i detta projekt tyder på att en större energivinst kan erhållas hos hydrauliska system 

som enbart arbetar med lyftrörelser, såsom grävmaskiner och skogsmaskiner som ofta står 

stilla på samma plats och arbetar med cykliska lyftrörelser. Att den procentuella förbättringen 

blir så mycket större för lyftsystemet beror på att de enda förlusterna där är de som sker i 

hydraulsystemet medans det vid framdrivning av ett fordon går åt mycket energi till 

rullmotstånd. En annan anledning är att det är högre verkningsgrad för en hydraulcylinder än 

för en hydraulmotor. 
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Vid analys av delsystemen var för sig har det visat sig att 80 % av energin skulle kunna sparas 

i ett rent lyftsystem. Detta är samma siffror som företaget norrhydro presenterar i en av deras 

hybridiserade hydraulsystem[4]. Detta tyder på att analysen har resulterat i rimliga siffror och 

de antagna verkningsgraderna är rimliga. 

9 Diskussion  

Under projektets gång gjordes även ett försök till att simulera ett hybridiserat hydraulsystem i 

SIMULINK (se Bilaga 1, hybridiserat hydraulsystem för lyft). I simuleringen insågs 

svårigheter till att styra systemet på ett bra sätt. 

De resultat som erhållits i detta projekt baseras på en förenklad modell och ger ungefärliga 

värden på vilka besparingar som kan erhållas genom hybridisering. För att vidare analysera ett 

hybridiserat hydraulsystem bör ett mer komplett och riktig modell tas fram och simuleras i 

t.ex. SIMULINK.  
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1, hybridiserat hydraulsystem för lyft 

 

 

Då ventilerna ”2-way Directional Valve1” och “2-way Directional Valve4” är öppna och ”2-

way Directional Valve2”, “2-way Directional Valve5” och “2-way Directional Valve3” är 

stängda så fungerar systemet som ett konventionellt hydraulsystem. Ventilerna kan styras 

inviduellt för att på så sätt kunna välja var oljan skall tas eller skickas.     
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11.2 Bilaga 2, Digital hydraulik & multikammarcylinder 

 

 

Cylinderns olika kammare A- D kan oberoende av varandra ges olika tryck genom att 

styra ventilerna 9-16 individuellt. Genom att ha ett lågtrycks- och ett högtryckssystem 

så kan den lagrade energin i ackumulatorerna användas på ett effektivt sätt och på så 

sätt minska förlusterna.  
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11.3 Bilaga 3, MATLAB 
% Simulering av reachstackertruck 
% Martin Johansson Robin Kadi 

  
clc 
clear all 
close all 

  
% Med ackumulator 
n_motor=0.3; 
n_pump=0.95; 
n_cyl=0.95; 
n_acc=0.95; 
n_driv=0.98*0.9; 
v_ner_full=0.36; 

  
m_arm=10000; 
m_truck=103000; 

  
%m_last=1000*[30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 

30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 

30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5]; 
m_last=1000*[24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24]; 
%m_last=45*1000*[ones(1,39)]; 

  
m_tot=m_truck+m_last; 
g=9.82; 
L=100; 
L_stop=20 
Cr=0.02; 
V_max=20/3.6; 

  
mg=(m_arm+m_last)*g; 
mg_arm=m_arm*g 
h_max=15; 
Emax_acc=mg*h_max; % Nm 

  
h1=[ 1 1 1 13 9 6 1 1 1 13 9 6 1 1 1 13 9 6 1 1 1 13 9 6 1 1 1 13 9 6 1 1 1 

13 9 6 1 1 1]; 
h2=[6 9 13 1 1 1 6 9 13 1 1 1 6 9 13 1 1 1 6 9 13 1 1 1 6 9 13 1 1 1 6 9 13 

1 1 1 6 9 13 ]; 

  
E_rull_stop_tom=m_truck*g*Cr*L_stop; 

  

  
E_acc=0; 
E_accumulator=[]; 
E_upp=[]; 
E_drive=[]; 
n=1; 
m=1 

  
% Ackumulator lyft/sänk och kör 

  
set(0,'DefaultAxesLineStyleOrder','-') 
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while n<length(h1) 

     
   E_rull_stop_last=m_tot(n)*g*Cr*L_stop; 
   E_tom=m_truck/2*V_max^2+m_truck*g*Cr*L; 
   E=m_tot(n)/2*V_max^2+m_tot(n)*g*Cr*L; 
   E_k=m_tot(n)/2*V_max^2; 
   E_k_tom=m_truck/2*V_max^2; 
   E_k2=m_tot(n)/2*V_max^2; 

    
   % 1 åk tom fram till kontainer 
   if E_acc*n_acc*n_driv>E_tom 
        E_drive(m)=0; 
        E_upp(m)=0; 
        E_acc=E_acc-E_tom/n_acc/n_driv; 
        E_acc=E_acc+E_k_tom*n_driv*n_acc-E_rull_stop_tom; 
   else 
        E_drive(m)=(E_tom-E_acc*n_acc*n_driv)/n_motor/n_driv; 
        E_upp(m)=0; 
        E_acc=0; 
        E_acc=E_acc+E_k_tom*n_driv*n_acc-E_rull_stop_tom; 
   end 

    
   E_accumulator(m)=E_acc; 
   m=m+1; 

    
    % 2 lyft utan kontainer 
   if E_acc>h1(n)*mg_arm/n_cyl/n_acc; 
        E_upp(m)=0; 
        E_drive(m)=0; 
        E_acc=E_acc-h1(n)*mg_arm/n_cyl/n_acc;          
   else     
        E_upp(m)=(h1(n)*mg_arm-E_acc*n_cyl*n_acc)/n_motor/n_pump/n_cyl; 
        E_drive(m)=0; 
        E_acc=0; 
   end 

    
   E_accumulator(m)=E_acc; 
   m=m+1;  

    
    % 3 sänk med kontainer 
        E_upp(m)=0; 
        E_drive(m)=0; 
        E_acc=E_acc+h1(n)*mg(n)*n_cyl*n_acc; 

  
   E_accumulator(m)=E_acc; 
   m=m+1; 

       
    % 4 backa med kontainer 
     if E_acc*n_acc*n_driv>E 
        E_acc=E_acc-E/n_acc/n_driv; 
        E_acc=E_acc+E_k*n_driv*n_acc-E_rull_stop_last; 
        E_upp(m)=0; 
        E_drive(m)=0; 
   else 
        E_drive(m)=(E-E_acc*n_acc*n_driv)/n_motor/n_driv; 
        E_upp(m)=0; 
        E_acc=0; 
        E_acc=E_acc+E_k*n_driv*n_acc-E_rull_stop_last; 
   end           
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    E_accumulator(m)=E_acc;  
    m=m+1;  

     
    % 5 kör til bil med kontainer 
 if E_acc*n_acc*n_driv>E 
        E_drive(m)=0; 
        E_upp(m)=0; 
        E_acc=E_acc-E/n_acc/n_driv; 
        E_acc=E_acc+E_k*n_driv*n_acc-E_rull_stop_last; 
   else 
        E_drive(m)=(E-E_acc*n_acc*n_driv)/n_motor/n_driv; 
        E_upp(m)=0; 
        E_acc=0; 
        E_acc=E_acc+E_k*n_driv*n_acc-E_rull_stop_last; 
   end 

    
   E_accumulator(m)=E_acc; 
   m=m+1; 

    
    % 6 hissa vid bil med kontainer 
   if E_acc>h2(n)*mg(n)/n_cyl/n_acc; 
        E_upp(m)=0; 
        E_acc=E_acc-h2(n)*mg(n)/n_cyl/n_acc;  
        E_drive(m)=0; 
   else     
        E_upp(m)=(h2(n)*mg(n)-E_acc*n_cyl*n_acc)/n_motor/n_pump/n_cyl; 
        E_acc=0; 
        E_drive(m)=0; 
   end 

    
   E_accumulator(m)=E_acc; 
   m=m+1;  

         
    % 7 sänk vid bil utan kontainer 
        E_upp(m)=0; 
        E_drive(m)=0; 
        E_acc=E_acc+h2(n)*mg_arm*n_cyl*n_acc;  

         
   E_accumulator(m)=E_acc; 
   m=m+1;  

  
    % 8 backa till start utan kontainer 
     if E_acc*n_acc*n_driv>E_tom 
        E_acc=E_acc-E_tom/n_acc/n_driv; 

         
        E_acc=E_acc+E_k_tom*n_driv*n_acc-E_rull_stop_tom; 
        E_upp(m)=0; 
        E_drive(m)=0; 
   else 
        E_drive(m)=(E_tom-E_acc*n_acc*n_driv)/n_motor/n_driv; 
        E_upp(m)=0; 
        E_acc=0; 
        E_acc=E_acc+E_k_tom*n_driv*n_acc-E_rull_stop_tom; 
   end           

        
    E_accumulator(m)=E_acc;  
    m=m+1;     

          
   n=n+1; 
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end 

  
E_upptot=[]; 
n=1; 
while n<length(E_upp)+1  
    E_upptot(n)=sum(E_upp(1:n));  
    n=n+1;  
end 

  
E_drivetot=[]; 
n=1; 
while n<length(E_upp)+1  
    E_drivetot(n)=sum(E_drive(1:n));  
    n=n+1;  
end 

  
N=[1:1:(length(E_upp))]; 

  
figure(1) 
plot(N,E_upptot+E_drivetot) 
figure(2) 
plot(N/8,E_accumulator) 
xlabel('Antal Cykler') 
ylabel('Lagrad Energi [J]') 

  
effeckt_acc=E_accumulator(3)/(12/v_ner_full) 

  
%% utan ackumulator  

  
E_acc2=0; 
E_accumulator2=[]; 
E_upp2=[]; 

  
n=1; 
m=1; 
while n<length(h1)     

     
   E_rull_stop_last=m_tot(n)*g*Cr*L_stop;  
   E_tom=m_truck/2*V_max^2+m_truck*g*Cr*L; 
   E=m_tot(n)/2*V_max^2+m_tot(n)*g*Cr*L; 
   E_k=m_tot(n)/2*V_max^2; 
   E_k_tom=m_truck/2*V_max^2; 
   E_k2=m_tot(n+1)/2*V_max^2; 

    
    % 1 åk tom fram till kontainer 
        E_drive2(m)=E_tom/n_motor/n_driv; 
        E_upp2(m)=0; 

         
   m=m+1 

    
    % 2 lyft utan kontainer 
        E_upp2(m)=(h1(n)*mg_arm)/n_motor/n_pump/n_cyl; 
        E_drive2(m)=0; 

     
   m=m+1;  

        
    % 3 sänk med kontainer 
        E_upp2(m)=0; 
        E_drive2(m)=0; 
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   m=m+1;  

       
    % 4 backa med kontainer 
        E_drive2(m)=E/n_motor/n_driv; 
        E_upp2(m)=0; 

        
    m=m+1;  

   
    % 5 kör til bil med kontainer 
        E_drive2(m)=E/n_motor/n_driv; 
        E_upp2(m)=0; 

  
   m=m+1; 

    
    % 6 hissa vid bil med kontainer 
        E_upp2(m)=(h2(n)*mg(n))/n_motor/n_pump/n_cyl; 
        E_drive2(m)=0; 

  
   m=m+1;  

        
    % 7 sänk vid bil utan kontainer 
        E_upp2(m)=0; 
        E_drive2(m)=0; 

         
   m=m+1;  

       
    % 8 backa till start utan kontainer 
        E_drive2(m)=(E_tom)/n_motor/n_driv; 
        E_upp2(m)=0; 

         
    m=m+1;     

  
        n=n+1;        
end 

  
E_upptot2=[]; 
n=1; 
while n<length(E_upp2)+1 

     
    E_upptot2(n)=sum(E_upp2(1:n)); 
    n=n+1; 

     
end 

  
E_drivetot2=[]; 
n=1; 
while n<length(E_upp2)+1 

     
    E_drivetot2(n)=sum(E_drive2(1:n)); 
    n=n+1; 

     
end 

  
N2=[1:1:length(E_upp2)]; 

  
figure(3) 
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plot(N2,E_upptot2+E_drivetot2,'Linewidth', 2) 
hold on 
plot(N,E_upptot+E_drivetot,'r','Linewidth',4) 

  
figure(4) 
plot(N,(E_upptot2+E_drivetot2-

(E_upptot+E_drivetot))./(E_upptot2+E_drivetot2)*100) 

  
%% med ackumulator endast för lyft/sänk 
E_acc=0; 
E_accumulator=[]; 
E_upp=[]; 
E_drive=[]; 
n=1; 
m=1; 

  
while n<length(h1) 

     
   E_rull_stop_last=m_tot(n)*g*Cr*L_stop; 
   E_tom=m_truck/2*V_max^2+m_truck*g*Cr*L; 
   E=m_tot(n)/2*V_max^2+m_tot(n)*g*Cr*L; 
   E_k=m_tot(n)/2*V_max^2; 
   E_k_tom=m_truck/2*V_max^2; 
   E_k2=m_tot(n)/2*V_max^2; % n+1 

    
   % 1 åk tom fram till kontainer 
        E_drive(m)=(E_tom)/n_motor/n_driv; 
        E_upp(m)=0; 

  
   E_accumulator(m)=E_acc; 
   m=m+1; 

    
    % 2 lyft utan kontainer 
   if E_acc>h1(n)*mg_arm/n_cyl/n_acc;   %mg(n) 
        E_upp(m)=0; 
        E_drive(m)=0; 
        E_acc=E_acc-h1(n)*mg_arm/n_cyl/n_acc;          
   else     
        E_upp(m)=(h1(n)*mg_arm-E_acc*n_cyl*n_acc)/n_motor/n_pump/n_cyl; 
        E_drive(m)=0; 
        E_acc=0; 
   end 

    
   E_accumulator(m)=E_acc; 
   m=m+1;  

        
    % 3 sänk med kontainer 
        E_upp(m)=0; 
        E_drive(m)=0; 
        E_acc=E_acc+h1(n)*mg(n)*n_cyl*n_acc; 

  
   E_accumulator(m)=E_acc; 
   m=m+1;  

       
    % 4 backa med kontainer 
        E_drive(m)=E/n_motor/n_driv; 
        E_upp(m)=0; 

               
    E_accumulator(m)=E_acc;  
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    m=m+1;  

     
    % 5 kör til bil med kontainer 
        E_drive(m)=(E)/n_motor/n_driv; 
        E_upp(m)=0; 

    
   E_accumulator(m)=E_acc; 
   m=m+1; 

    
    % 6 hissa vid bil med kontainer 
   if E_acc>h2(n)*mg(n)/n_cyl/n_acc; 
        E_upp(m)=0; 
        E_drive(m)=0; 
        E_acc=E_acc-h2(n)*mg(n)/n_cyl/n_acc;          
   else     
        E_upp(m)=(h2(n)*mg(n)-E_acc*n_cyl*n_acc)/n_motor/n_pump/n_cyl; 
        E_acc=0; 
        E_drive(m)=0; 
   end 

    
   E_accumulator(m)=E_acc; 
   m=m+1;  

        
    % 7 sänk vid bil utan kontainer 
        E_upp(m)=0; 
        E_drive(m)=0; 
        E_acc=E_acc+h2(n)*mg_arm*n_cyl*n_acc; 

     
   E_accumulator(m)=E_acc; 
   m=m+1;  

       
    % 8 backa till start utan kontainer 
        E_drive(m)=(E_tom)/n_motor/n_driv; 
        E_upp(m)=0; 

     
    E_accumulator(m)=E_acc;  
    m=m+1;     

         
   n=n+1; 
end 

  
E_upptot3=[]; 
n=1; 
while n<length(E_upp)+1  
    E_upptot3(n)=sum(E_upp(1:n));  
    n=n+1;  
end 

  
E_drivetot3=[]; 
n=1; 
while n<length(E_upp)+1  
    E_drivetot3(n)=sum(E_drive(1:n));  
    n=n+1;  
end 

  
figure(5) 
plot(N2,E_upptot2+E_drivetot2,N,E_upptot+E_drivetot,N,E_upptot3+E_drivetot3

) 
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figure(6) 
plot(N,(E_upptot2+E_drivetot2-

(E_upptot+E_drivetot))./(E_upptot2+E_drivetot2)*100,N,(E_upptot2+E_drivetot

2-(E_upptot3+E_drivetot3))./(E_upptot2+E_drivetot2)*100) 

  
%% bara kör 

  
E_acc=0; 
E_accumulator4=[]; 
E_upp=[]; 
E_drive=[]; 
n=1; 
m=1; 

  
while n<length(h1) 

     
   E_rull_stop_last=m_tot(n)*g*Cr*L_stop; 
   E_tom=m_truck/2*V_max^2+m_truck*g*Cr*L; 
   E=m_tot(n)/2*V_max^2+m_tot(n)*g*Cr*L; 
   E_k=m_tot(n)/2*V_max^2; 
   E_k_tom=m_truck/2*V_max^2; 
   E_k2=m_tot(n+1)/2*V_max^2; 

    
   % 1 åk tom fram till kontainer 
   if E_acc*n_acc*n_driv>E_tom 
        E_drive(m)=0; 
        E_upp(m)=0; 
        E_acc=E_acc-E_tom/n_acc/n_driv; 
        E_acc=E_acc+E_k_tom*n_driv*n_acc-E_rull_stop_tom; 
   else 
        E_drive(m)=(E_tom-E_acc*n_acc*n_driv)/n_motor/n_driv; 
        E_upp(m)=0; 
        E_acc=0; 
        E_acc=E_acc+E_k_tom*n_driv*n_acc-E_rull_stop_tom; 
   end 

    
   E_accumulator4(m)=E_acc; 
   m=m+1; 

      
    % 2 lyft utan kontainer 

      
        E_upp(m)=(h1(n)*mg_arm)/n_motor/n_pump/n_cyl; 
        E_drive(m)=0; 

            
   E_accumulator4(m)=E_acc; 
   m=m+1;  

       
    % 3 sänk med kontainer 
        E_drive(m)=0; 
        E_upp(m)=0; 

            
   E_accumulator4(m)=E_acc; 
   m=m+1;  

       
    % 4 backa med kontainer 
     if E_acc*n_acc*n_driv>E 
        E_acc=E_acc-E/n_acc/n_driv; 
        E_acc=E_acc+E_k*n_driv*n_acc-E_rull_stop_last; 
        E_upp(m)=0; 
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        E_drive(m)=0; 
   else 
        E_drive(m)=(E-E_acc*n_acc*n_driv)/n_motor/n_driv; 
        E_upp(m)=0; 
        E_acc=0; 
        E_acc=E_acc+E_k*n_driv*n_acc-E_rull_stop_last; 
   end           

        
    E_accumulator4(m)=E_acc;  
    m=m+1;  

     
    % 5 kör til bil med kontainer    
 if E_acc*n_acc*n_driv>E 
        E_drive(m)=0; 
        E_upp(m)=0; 
        E_acc=E_acc-E/n_acc/n_driv; 
        E_acc=E_acc+E_k*n_driv*n_acc-E_rull_stop_last; 
   else 
        E_drive(m)=(E-E_acc*n_acc*n_driv)/n_motor/n_driv; 
        E_upp(m)=0; 
        E_acc=0; 
        E_acc=E_acc+E_k*n_driv*n_acc-E_rull_stop_last; 
   end 

    
   E_accumulator4(m)=E_acc; 
   m=m+1; 

      
    % 6 hissa vid bil med kontainer     
   E_upp(m)=(h2(n)*mg(n))/n_motor/n_pump/n_cyl; 
   E_drive(m)=0; 

    
   E_accumulator4(m)=E_acc; 
   m=m+1;  

        
    % 7 sänk vid bil utan kontainer        
        E_upp(m)=0; 
        E_drive(m)=0; 

       
   E_accumulator4(m)=E_acc; 
   m=m+1;  

       
    % 8 backa till start utan kontainer     
     if E_acc*n_acc*n_driv>E_tom 
        E_acc=E_acc-E_tom/n_acc/n_driv; 
        E_acc=E_acc+E_k_tom*n_driv*n_acc-E_rull_stop_tom; 
        E_upp(m)=0; 
        E_drive(m)=0; 
   else 
        E_drive(m)=(E_tom-E_acc*n_acc*n_driv)/n_motor/n_driv; 
        E_upp(m)=0; 
        E_acc=0; 
        E_acc=E_acc+E_k_tom*n_driv*n_acc-E_rull_stop_tom; 
   end           

        
    E_accumulator4(m)=E_acc;  
    m=m+1;     

           
   n=n+1; 
end 
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E_upptot4=[]; 
n=1; 
while n<length(E_upp)+1  
    E_upptot4(n)=sum(E_upp(1:n));  
    n=n+1;  
end 

  
E_drivetot4=[]; 
n=1; 
while n<length(E_upp)+1  
    E_drivetot4(n)=sum(E_drive(1:n));  
    n=n+1;  
end 

  
N=[1:1:(length(E_upp))]; 

  
figure(7) 
plot(N/8,(E_upptot2+E_drivetot2-

(E_upptot+E_drivetot))./(E_upptot2+E_drivetot2)*100,'b','Linewidth',1) 
hold on 
plot(N/8,(E_upptot2+E_drivetot2-

(E_upptot3+E_drivetot3))./(E_upptot2+E_drivetot2)*100,'r','Linewidth',2) 
plot(N/8,(E_upptot2+E_drivetot2-

(E_upptot4+E_drivetot4))./(E_upptot2+E_drivetot2)*100,'gr','Linewidth',4) 

  

  
xlabel('Antal Cykler') 
ylabel('Procentuell minsking energi') 
legend('Accumulator lyft/sänk & kör','Accumulator bara 

lyft/sänk','Accumulator bara kör',4) 
grid on 

  

  

  

  
figure(8) 
plot(N/8,E_upptot2+E_drivetot2,'b','Linewidth',1) 
hold on 
plot(N/8,E_upptot3+E_drivetot3,'gr','Linewidth',4) 
plot(N/8,E_upptot+E_drivetot,'r','Linewidth',2) 
plot(N/8,E_upptot4+E_drivetot4,'k','Linewidth',6) 

  

  

  
xlabel('Antal Cykler') 
ylabel('Energiåtgång [J]') 
legend('Konventionellt system','Accumulator lyft/sänk & kör','Accumulator 

bara lyft/sänk','Accumulator bara kör',4) 

  

  

  

  

  

  

 


