
Hybridikäytöt veneissä



Historiaa

• Sähkömoottori 1834

• Akku 1859
• Polttomoottori 1867

• Mary Gordon / Thames 1898
• Sukellusvene Königssee, 1904

• Kanaalin ylitys, Mansura 1912



Yleistä hybridi- ja sähköveneet

• IBEX-seminaari: ”Sähköinen hevosvoima on kallis”
• Tingitään maksimitehosta ja veneen nopeudesta
• Rungon optimointi parantaa kohtuullisen 

toimintamatkan ja nopeuden saavuttamista
• Sähkökäytöissä on tyypillisesti matala 

pyörimisnopeus ja suuri potkurin halkaisija. 
Rinnakkaishybrideissä potkurin optimointi on 
hankalampaa.

• Vetolaitteen häviöiden minimointi
• Kääntöpotkurit
• Sähkömoottori veden alle suoraan potkuriakselille
• Potkuri vaakasuorassa
• Ylös nostettavat potkurit



Sarjahybridit

• Polttomoottorin 
toimintapisteen optimointi

• Polttomoottori voidaan 
sammuttaa (täysi teho)

• Useita energian 
muunnoksia

• Kaksi sähkökonetta
• Sähkömoottorin tuotettava 

yksin suurin teho ja 
momentti



Rinnakkaishybridit

• Vain yksi sähkökone
• Hyvä hyötysuhde
• Poltto- ja sähkömoottorin 

yhteiskäyttö
• Polttomoottorin 

toimintapisteen valinta ei 
ole yhtä vapaa kuin 
sarjahybridissä

- Molemmat kytkimet kiinni: polttomoottori pyörittää
propulsiota ja sähkömoottori tuottaa lisätehoa tai lataa 
akkuja

- Polttomoottori irti, sähkömoottori pyörittää propulsiota

- Propulsio irti, polttomoottori pyörittää generaattoria



Greenline 33
Moottori

Veneessä on vakiona VW Marinen SDI 75-5 dieselmoottori, 10 solmua, 700 merimailia tai 165 hv / 15 solmua
Runkomuoto optimoitu, minimaaliset peräaallot.

• 25 merimailia 5 solmun nopeudella sähkömoottorilla (lisäakulla toimintasäde 50 merimailia)
• 4 solmun nopeudella pelkästään aurinkopaneelien tuottamalla sähköllä. 
• Akut ladataan dieselkoneella, aurinkopaneeleilla ja maasähköllä
Hybriditekniikka

Sähkömoottori /generaattori 7/ 5 kW
Invertteri /laturi 3 kW
Aurinkopaneelit katolla lataavat akkua 1,2 kW tehol la. 
Akku. 240Ah (11 kWh) 48V.

Data:
Pituus 9,99 m
Leveys 3,49 m
Syväys lastattuna 0,65 m
Paino 4 500 kg 
Diesel 400 l
Vesi 300 l
Vuoteet 5 
Maksimi nopeus sähköllä 6 solmua, dieselillä 15 solmua
CE cat. B
Design J&J Design



Greenline 33

-Pääpaino rungon 
optimoinnissa, ei hybridin 
hyötysuhteessa

- Järjestelmän ohjaamisessa on 
suosittu manuaalisia valintoja, 
jolloin ohjelmiston osuus on 
yksinkertaisempi

- Vauhtipyörä sähkömoottoriratkaisu 
Iskra:lta 7/5 kW (sama kuin Steyr:ssä)

-Ajotilat: diesel / sähkö

- Hydraulinen kytkin dieselin ja 
sähkömoottorin välissä + ZF:n vaihde 
(eteen, taakse, peruutus)



ZF / Beneteau

• Professional Boat Builder-lehden mukaan teknisesti 
kiinnostavin, julkaistu Pariisissa 2009

• Yhteistyökumppaneita ZF, Beneteau, VW Marine ja 
Valence Technologies

• Ytimenä laajennettuun vauhtipyöräkoteloon sijoitettu 
35 kW (hetkellinen) sähkömoottori

• Toimii myös 10 kW generaattorina
• Koteloon on sijoitettu erittäin kompaktisti moottorin ja 

generaattorin ohjaus, akkulaturi 
maasähköliitynnässä, 10 kW AC/DC muunnin sekä
DC/DC muunnin 12 ja 24 V



ZF / Beneteau

• Professional Boat Builder-lehden mukaan teknisesti 
kiinnostavin, julkaistu Pariisissa 2009

• Yhteistyökumppaneita ZF, Beneteau, VW Marine ja 
Valence Technologies

• Ytimenä laajennettuun vauhtipyöräkoteloon sijoitettu 
35 kW (hetkellinen) sähkömoottori

• Toimii myös 10 kW generaattorina
• Koteloon on sijoitettu erittäin kompaktisti moottorin ja 

generaattorin ohjaus, akkulaturi 
maasähköliitynnässä, 10 kW DC-AC muunnin sekä
DC/DC muunnin 12 ja 24 V



ZF / Beneteau

• Akut 500 V, Litium- rauta 
sulfidi, Li Fe PO4

• Edistyksellinen ohjelmisto, 
jolla voidaan määrittää
automaatioaste

• Peruutus sähköisellä
pyörimissuunnan vaihdolla

• Potkuri kääntyy 180°
(lataustoiminto)



Mastervolt

• Bellman + ID Technology 2007, Mastervolt
osti yrityksen 2009

• Suuri määrä erilaisia käyttöjä
• Ilmajäähdytteiset 72 V / 7,2 kW
• Nestejäähdytys n 20 kW asti, 96 V
• Yli 20 kW, 240 V

• Paljon täyssähköisiä sovellutuksia

• Rinnakkaishybridi hihnavedolla



Mastervolt

Sarjahybridi

Mastervoltilla mahdolli-
suus täydelliseen 
järjestelmätoimitukseen, 
mukaan lukien akut ja 
ohjausjärjestelmä



Mastervolt



Bella Hybridi

• Markkinoille tulo suunniteltu syksyksi 2011
• Veneohjelmassa: Bella 9000 hybrid
• Puoliliukuva, 18 solmua
• Yanmar moottori
• Akujen lataus aurinkopaneelilla, verkkovirralla ja dieselillä
• 5 solmun nopeudella 3 h ajoaikaa
• Alle 6 solmun akuilla, sen jälkeen diesel käynnistyy 

automaattisesti



Energytech Marine/ Arc Lite Power



EnergyTech Marine 83-HD-X 

• 83 jalan sarjahybridi
• 2 x 180 kW dieselit
• Harjattomat kestomagnetoidut 

tahtigeneraattorit, yht. 422 kW
• 400 kWh litium-ion akut
• Supekapasitanssi (nopea, kestävä, 

suuri itse purkautuminen, lataus vain 
kun käyttö tiedossa)

• Energiamuunnosten häviöt n 1 %
• Muut häviöt 14 %
• Lataustoiminta dieselien täydellä teholla
• Säästö 35-40 % moottoriveneissä ja 

purjeveneissä yli 80 %
• Power Core korvaa erillisen propulsion

ja asumiskuorma-generaattorin sekä
sisältää energiavaraston kompaktissa 
koossa

• Asumiskuormalle AC muuntimet (vesi-
glykoli jäähdytys)

• Esim. 8 henkilöä 4 hytissä aikaansaa n 
42 kWh vuorokausikulutuksen. Gene-
raattorien käyttö 8 min päivässä riittää
energian tuottoon

• Energian talteenotto vesiturbiineilla ja 
aurinkokennoilla

• Lataus maasähköllä 230 VAC
• 12 kW / 5 solmua
• 2 x vesijetit 120 kW/jetti

http://www.energytechmarine.com/images2/power_core_07_15_08.pdf



Energytech Marine

Taulukko kertoo kuinka paljon lisämatkaa 5 solmun nopeudella 
sähkömoottorilla ajaen voidaan saavuttaa, kun purjeilla ajaessa alennetaan 
nopeutta akkujen lataamiseen. Esimerkiksi alennettaessa 10 solmusta 9 
solmuun, saadaan jokaista vähentynyttä mailia kohden n 8 mailia ajomatkaa (5 
solmun nopeudella sähkömoottorien avulla)



Lyijyakut / Power Core

• Lyijyakut ovat painavammat ja enemmän tilaa 
vievät

• Lataushyötysuhde on huonompi

• Suurempi itse purkautuminen
• Purku alle 50 % latauksen lyhentää ikää
• Lataus kestää tunteja, sisäinen vastus kasvaa 

80 % lataustilan jälkeen voimakkaasti
• Latauskertojen määrä on satoja, ei tuhansia

• Ympäristölle vaarallisempia



Energytech Marine
Propulsio kaksoisvesisuihkuilla

Vesiturbiinigeneraattori

Vesisuihkun sähkökäyttö



Akkuvertailu

Van Mierlo J, Van den Bossche P., Maggetto G.; Models of energy sources for EV and HEV: fuel cells, batteries, 
ultracapacitors, flywheels and engine-generators. Journal of Power Sources 128 (2004) 76–89. 



Sarja- ja rinnakkaishybridit

SAARA HÄNNIKÄINEN 
AKUSTON LIITTÄMINEN HYBRIDIJÄRJESTELMÄÄN
Diplomityö 2009



Hymar projekti http://www.hymar.org/index.html

• 8 eurooppalaisen 
yrityksen projekti, jossa 
Eu-rahaa (2 m€)

• Tavoitteena täydellinen 
merihybridi + markkinat

• Koostuu useista osa-
projekteista
• Propulsion hyötysuhde
• Malo 46 testivene ja sen 

mittausjärjestelmät
• Standardit
• Päästöt
• ….



Hymar projekti

Projektissa:
• ICOMIA (project lead) 

Belgium
• Enersys UK
• Bruntons UK
• INSEAN Italy
• Malo Yachts Sweden
• Bosch Engineering Gmbh

Germany
• ESP UK
• Steyr diesel Austria

Conclusions
• Hybrid systems are capable

of delivering higher fuel
• Efficiency for propulsion on a 

cruising duty cycle
• The major cost benefit is 

probably in overall energy
management rather than just 
propulsion fuel efficiency

• Spin off benefits are
substantial

• Energy efficiency is more
complex than appears at first
sight!



African Cats

http://www.africancats.com/site/

FastCat 445

- Pit 13,6 m (12,99)

- Paino 5800 / 6400 kg



African Cats
• Potkurit voidaan nostaa pois vedestä purjehduksen aikana, ei tarvita 

kääntölapapotkureita
• Voidaan käyttää tehokkaita 4-lapapotkureita, erilliskäyttö mahdollinen
• Ei rungon lävistyksiä
• Mastossa 100-500 W tuuligeneraattori
• Moottorit eivät vie tilaa
• Potkurit voi laskea ja ladata akkuja, jos vauhti tuntuu liian kovalta
• Potkurit ovat suojassa telakoinnin aikana
• Elektroniikkakomponenteissa merivesijäähdytys
• Moottorikoot 7-33 kW
• Lataus alkaa 400 rpm ja maksimi on 1200 rpm, hiukan yli runkonopeuden 9 

solmua (1400 rpm antaisi vain 0,2 solmua lisää)
• Alhaiset huolto ja kunnossapitokustannukset
• Moottorin runko korroosionkestävää alumiinia, kuparipinnoitus
• Akkujen lataus aurinkokennoilla
• Akut 270 kg / 25,8 kWh / 152 V, ajoaika 5 h 6 solmun nopeudella
• Täydellinen sähköpropulsiojärjestelmä nostaa hintaa n 100 000 $



Hybrid Marine



Hybrid Marine

• Rinnakkaishybridi ulkoisella 
sähkömoottorilla

• Luotettavuus
• Helppo huolto, vaihto korjaus
• Ilmajäähdytteinen PMDC moottori 

10/ 5 kW
• Sovellettavissa olemassa oleviin 

järjestelmiin
• Korvaa erillisasenteisen

generaattorin (helpompi asennus)
• Sisältää akkujenhallinta ja 

säätöjärjestelmän (asettuu 
Greenline - ZF/Beneteau väliin 
tekniikaltaan)



Propulsiomenetelmien vertailu

http://www.hybrid-marine.co.uk/resources/Technology+evaluation.pdf



Hyötysuhdemittauksia Hybride Marine

Maud:

Pituus 9,75 m

Paino 6230 kg

Serial hybride mode



Steyr

• 7 kW sähköteho 
/ 48 V

• Latausteho 5 kW



Nimbus E-Power

• Nimbus 27 S veneeseen 
asennettu sähkökäyttö

• Vetolaite Volvo Penta DHP 
duaprop

• Matkanopeus 23 solmua, 
huippunopeus 27 solmua

• 37 km (20 merimailia)/ 23 
solmua

• Lataus 230 V/16 A, 28 h
• Lataus 400 V/32 A, 4 h
• 5000 latausta (n 10-15 v)
• Pieni erillinen 

dieselgeneraattori
• Markkinoille 2015?



Sähköpropulsio

Edut:
• saasteettomuus, hiljainen ja tasainen käynti, 

vähäinen huollontarve sekä
ympäristöystävällisyys. 

• Joustavuus veneen suunnittelussa
• Sähkömoottori antaa nimellismomenttinsa 

kaikilla pyörimisnopeuksilla, hetkellinen 200 
% ylikuormitus mahdollinen

• 1 kW sähkömoottori vastaa n 3 hv 
polttomoottoria



Sähköpropulsio

• Uppoumarunkoisissa veneissä
tehontarvearvio uppoumatonnien mukaan
• Tehontarve = 1,5 – 2,5 kW / tonni (Mastervolt)
• Ammattikäytössä suurempi tehontarve
• Rungon muoto vaikuttaa, monirunkoisuus ja 

pyöreäpohjaisuus eduksi
• Tehontarve kasvaa kolmannessa potensissa alle 

runkonopeuden nopeuksilla
• Runkonopeus
• Runkonopeuden jälkeen tehontarve kasvaa rajusti
• Nopeutta alentamalla saadaan säästöjä

pituusvesilinjanv srunkonopeu ⋅= 43,2



Sähkömoottorit

• DC-sarjamoottorin hyötysuhde on < 67 %. 
Se on myös kovaääninen. Etuna on 
halpuus. Moottori soveltuu hyvin esimerkiki
kääntöpotkurin käyttöön mutta ei 
propulsioon.

• DC kestomagneettimoottorit ovat 
hyötysuhteeltaan hyviä, n 91%. Muita etuja 
ovat pieni virrankulutus, kompakti koko, 
suuri vääntömomentti ja keveys. Moottori on 
kuitenkin äänekäs. 

• AC- asynkonimoottorit ovat teollisuudessa 
yleisesti käytettyjä. Niiden hyötysuhde on 
>85 %. Ne ovat luotettavia, harjattomia ja 
huoltovapaita.

• PMS kestomagneettisynkronimoottorit ovat 
harjattomia, huoltovapaita, luotettavia, 
keveitä ja myöskin kompakteja kooltaan. 
Niiden hyötysuhde on >90 %.  Matalilla 
pyörimisnopeuksilla ne ovat hieman 
äänekkäitä. 



Akut

Millainen akku-kapasiteetti 
veneeseen tarvitaan. Mastervolt
suosittelee seuraavaa 
uppoumarunkoisille veneille:

• Haluttaessa 6-8 h toiminta-aika 
ja käytetään taloudellista 
keskinopeutta

• AGM-akuilla tarvittava kWh= 4,2 
x moottoriteho

• Litium-ion, kWh= 2,8 x 
moottoriteho

• Haluttaessa 3-4 h toiminta-aika
• AGM-akut, kWh= 2,8 x 

moottoriteho
• Litium-ion, kWh= 1,4 x 

moottoriteho
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