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1 JOHDANTO 

               

 

Tämän työn tavoitteena on tuottaa koulutusmateriaalia, jota voidaan hyödyntää Outotecin 

henkilökunnan osaamisen kehittämisessä ja asiakaskoulutuksissa. Yrityksen sisäisissä kou-

lutuksissa on huomattu, että hydraulijärjestelmien kouluttaminen ja niiden oppiminen on 

haastavaa. Haasteelliseksi nykyisessä koulutuksessa on koettu hydraulijärjestelmien koko-

naisuuksien hahmottaminen ja ymmärtäminen. Tässä työssä luodaan koulutusmateriaalia, 

jolla pyritään helpottamaan PF-suodattimien hydraulijärjestelmien toiminnallisuuksien 

ymmärrettävyyttä. Koulutusmateriaali luodaan Famic Technologies -yrityksen mallinnus- 

ja simulointiohjelmisto Automation Studio Professionalin (versio 6.0/6.1) avulla. Työssä 

selvitetään myös, miten Automation Studiota voitaisiin hyödyntää PF-suodattimien vian-

määrityksessä ja analysoinnissa.  

 

PF-suodatin (pressure filter) on teollisuussuodatin, jolla erotetaan mekaanisesti kiintoaine 

nesteestä. PF-suodattimia on käytössä laajasti eri applikaatioissa mineraalien- ja metallien-

jalostuksessa sekä kemianteollisuudessa. Nykyaikaisella PF-suodattimella saadaan hyvä 

suodatuskyky, pienet käyttö- ja ylläpitokustannukset, täysin automatisoitu toiminta ja 

mahdollisuus etävalvontaan. (PF Introduction Training, 2013.) Kuvassa 1 esitetty on nyky-

aikainen PF-suodatin.  

 

 

Kuva 1. Nykyaikainen PF-suodatin (PF Introduction Training, 2013). 
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1.1 Työn tavoitteet 

Tavoitteena on tehdä koulutusvideot PF-suodattimien erilaisista hydraulisista toiminnoista 

ja havainnollistaa eri komponenttien vaikutuksia järjestelmien toimintaan. Esitykset sisäl-

tävät kuvaukset järjestelmistä sekä kuvaukset niiden komponenteista piirrosmerkeillä, 

leikkauskuvilla ja animaatioilla. Tuomalla samaan esitykseen toimintakuvaus, piirros-

merkki, leikkauskuva ja animaatio, pyritään antamaan oppijalle kokonaisvaltaisempi kuva 

hydraulikomponenteista ja piirien toiminnasta. Tavoitteena on myös kehittää oppimispro-

sessia koulutusvideoiden ja erilaisten koulutusmenetelmien avulla. Työn tuloksia tullaan 

mittaamaan käyttämällä luotua materiaalia yhdistettynä erilaisiin koulutusmenetelmiin 

yrityksen sisäisessä pilottikoulutuksessa. Opetuksen onnistumisen tasoa mitataan pilotti-

koulutuksessa käsitestin avulla. Käsitetestin tuloksia analysoidaan Gain-indeksin avulla ja 

tavoitteena on saavuttaa Gain-indeksillä mitattuna korkea oppimisen taso (G>0,7). Gain-

indeksi on opetuksen laadun mittari, jota käsitellään tarkemmin luvussa 2.3. 

 

Työssä selvitetään myös Automation Studion soveltuvuutta PF-suodattimien hydraulijär-

jestelmien analysointiin ja vianetsintään. Ohjelmistoa voitaisiin soveltaa esimerkiksi teho-

tarpeiden ja sylintereiden liikenopeuksien laskentaan. Tätä varten on selvitettävä, saadaan-

ko kaikki komponentit mallinnettua niin tarkasti, että simuloitu järjestelmä vastaa todellista 

järjestelmää. Ohjelmiston soveltuvuutta vianetsintään testataan mallintamalla tyypillisiä 

häiriötilanteita ja vertailemalla niitä todellisiin vikatilanteisiin. Tavoitteena on selvittää, 

voitaisiinko ohjelmistoa käyttää hyödyksi koulutusmielessä niin, että simulointimalliin 

tehdään erilaisia vikatilanteita, joita oppijan on löydettävä käyttämällä apunaan ohjelmis-

ton erilaisia mittatyökaluja.  

 

1.2 Työn rajaus 

Nykyisin PF-suodattimen tuoteperheessä on kahdeksan erilaista hydraulijärjestelmää. 

Työssä mallinnetaan eri järjestelmiä, mutta työn rajaamiseksi kirjallisessa osiossa keskity-

tään ainoastaan PF60-sarjan hydraulijärjestelmän toimintaan. PF60-sarjan hydraulijärjes-

telmän toiminnan kuvaus toimii hyvänä pohjana muiden järjestelmien mallintamiselle, 

koska PF60-sarja sisältää suodattimista eniten hydraulisia toimintoja. Analysointia ja vian- 

etsintää varten PF60-sarjan järjestelmä mallinnetaan niin tarkkaan kuin mahdollista myös 

komponenttitasolla, kun taas muut järjestelmät voidaan mallintaa tarkkuudella joka riittää 

koulutuspakettien luontia varten. 
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1.3 Työn taustat 

Outotec Oyj on yksi maailman johtavista mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toi-

mittajista. Yritys tarjoaa myös ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, energialähteiden 

hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. (Outotec, 2014.) Osana edellä mainittuja teknolo-

gioita, Outotec valmistaa PF-suodattimia. PF-suodattimen alkuperäinen keksintö on peräi-

sin Neuvostoliitosta (nykyään Berdichew Ukrainassa). Larox Oy osti lisenssin keksintöön 

vuonna 1976. Larox kehitti alkuperäistä keksintöä, jonka tuloksena syntyi PF-suodatin. 

Ensimmäinen PF-suodatin toimitettiin vuonna 1977 Akzo Nobelille Ruotsiin. PF-

suodattimia on toimitettu maailmanlaajuisesti yli 1000 kpl ja nykyään PF-suodattimia val-

mistetaan keskimäärin 30–50 kappaletta vuodessa. Suodattimet valmistetaan Outotecin 

Lappeenrannan tehtaalla. Outotecin ostettua Laroxin vuonna 2010 on suodatin tunnettu 

nimellä Outotec Larox PF-suodatin. (PF Introduction Training, 2013.) 

 

PF-suodattimet ovat usein käytössä laitoksissa, joissa suodattimen toimintahäiriö voi aihe-

uttaa mittavat kustannukset esimerkiksi koko laitoksen pysähtyessä. Ylläpitävällä huollolla 

ja ymmärtämällä hydraulijärjestelmien toimintaa voidaan häiriötilanteita ennaltaehkäistä.  

PF-suodattimien hydraulijärjestelmät toimivat suurilla paineilla, ja kaikkien laitteen kanssa 

toimivien on saatava asianmukainen turvallisuus- ja teknologiakoulutus. Hydrauliikan kou-

luttaminen on siis tärkeää, sillä ymmärtämällä hydrauliikan toimintaa, voidaan säästää kus-

tannuksia, lisätä turvallisuutta ja palvella paremmin asiakkaita. Laadukkailla yrityksen 

sisäisillä koulutuksilla ja asiakaskoulutuksilla voidaan tarjota entistä kokonaisvaltaisempia 

palveluita ja sitä kautta lisätä asiakastyytyväisyyttä. Koulutuksien avulla voidaan myös 

oppia tunnistamaan yleisimpiä häiriötä ja niiden aiheuttajia.  
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2 HYDRAULIJÄRJESTELMÄN RAKENNE, KOULUTTAMINEN, VIANMÄÄ-

RITYS JA ANALYSOINTI 

 

 

PF-suodatin muodostuu useasta horisontaalisesti sijoitetusta suodoslevystä, joista muodos-

tuu niin sanottu levypakka. Levypakan sulkeutuessa muodostuu levyjen välille kammio, 

johon niin sanottu ”kakku” muodostuu. Neste saadaan erotettua kiintoaineesta käyttämällä 

mekaanista puristusta, ylipainetta ja ilmanpainetta. Erotuselimenä toimii levyjen päällä 

oleva suodatinkangas. Levypakan sulkeuduttua syötetään liete kammioon. Kammion täyt-

tyessä lietteestä, puristuu neste suodatinkankaan läpi ja kakun muodostuminen suodatin-

kankaan päälle alkaa. Suodatuksen toisessa vaiheessa suodatuskakkua puristetaan kumi-

kalvon avulla. Kumikalvoa puristetaan paineistetun veden tai ilman avulla sovelluskohtees-

ta riippuen. Suodatustapahtuman kolmannessa vaiheessa kakku pestään veden avulla. Tä-

män jälkeen kakkua puristetaan uudestaan kumikalvon avulla jonka jälkeen siirrytään il-

makuivausvaiheeseen, jossa suodoskakkua kuivatetaan paineistetun ilman avulla. Suoda-

tusprosessin ollessa valmis, levypakka aukeaa ja suodatinkangas kuljettaa kiintoainekakun 

pois suodattimelta. Kuvassa 2 on havainnollistettu levyjen väliin muodostuvia kammioita 

sekä esitetty periaatekuva kumikalvon toiminnallisuudesta puristusvaiheen yhteydessä. (PF 

Introduction Training. 2013.) 

 

 

Kuva 2. PF-suodattimen levyjen väliin muodostuva kammio (PF Introduction Training, 

2013).    

 

PF-suodattimien tuoteperheeseen kuuluu seitsemän eri mallia ja niiden jako perustuu pää-

osin suodatuspinta-alaan. Eri malleissa on toisistaan poikkeavat hydrauliikkaa vaativat 

toiminnot. Taulukossa 1 on esitelty lyhyesti eri PF-suodatin mallit ja niiden hydrauliikkaa 

vaativat toiminnot. Kaikkiin suodattimiin kuuluu taulukossa 1 esitettyjen toimintojen lisäk-
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si kankaan ajo-, ohjaus- ja kiristyslaitteet sekä letkuventtiilit, jotka ovat hydraulitoimisia 

laitteita. Sovelluskohteesta riippuen voi suodattimessa olla myös hydraulitoimisia lisälait-

teita kuten esimerkiksi kakkukouruläpät tai erilaiset prosessiventtiilit. (PF Core Training, 

2013.) 

 

Taulukko 1. PF-suodattimien tuoteperhe (PF Core Training, 2013). 

 
Sarja Nimitys Suodatus- Suodatinlevyn  Pikaliike- Tiivistys- Pilarit Lukitus- 

   
pinta-ala 
[m2] pinta-ala [m2] sylinterit sylinterit   tapit 

PF 
1.6 Mini/Minimax 1.6-12.6 1.6 x       

PF 
12 PFH/Mid Size 9.5-32 1.6 x x x x 

PF 
15 New mid Size 15-50 2.5 x       

PF 
30 PoweRex, PEX 30-60 6.0 x   x x 

PF 
48   48-168 6.0 x   x x 

PF 
60 Power PF 60-144 6.0 x x x x 

PF 
180  ”Monster” 180-234 9.0 x x x x 

 

Taulukosta 1 huomataan, että yksittäisen mallin sisällä voi suodatuspinta-ala vaihdella. 

Tämä johtuu siitä, että levyjen määrää voidaan varioida asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.  

Suodattimessa käytettävät materiaalit vaihtelevat käyttöympäristön mukaan. (PF Core 

Training, 2013.) 

 

2.1 Hydrauliset toiminnot PF60-suodattimessa 

PF-suodattimissa hydrauliikka käytetään monessa laitteen toiminnan kannalta tärkeässä 

toiminnassa. PF60-suodattimen hydrauliikkajärjestelmä rakentuu hydrauliyksiköstä ja ul-

koisista laitteista, eli niin sanotusta kenttäpiiristä. Kenttäpiiri muodostuu toimilaitteiden 

lisäksi useasta lohkosta, joissa sijaitsevat venttiilit toimilaitteiden ohjausta varten. PF60-

suodattimiin kuuluvat alla luetellut lohkot (PF Core Training, 2013): 

- Suuntaventtiililohko 

- Pikaliikesylinterilohko 

- Tiivistyssylinterilohko 
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- Lukitus-, keskitys- ja tasapainotuslohko  

 

Kenttäpiiri jakaantuu primääripiirin (P1) ja sekundääripiiriin (P3). Primääripiiriin avulla 

saadaan tuotettua painetta ja tilavuusvirtaa suodattimien päätoiminnoille, ja sekundääripii-

rin avulla saadaan tuotettua vakiopainetta sitä tarvitseville komponenteille. Sekundääripii-

riä kutsutaan myös akkupiiriksi, sillä sen avulla saadaan venttiilit paikoitettua haluttuun ja 

turvalliseen asemaan energiakatkoksen aikana. (PF Core Training, 2013.) Taulukossa 2 on 

esitelty toimilaitteiden jakautuminen primääri- ja sekundääripiiriin.  

 

Taulukko 2. Primääri- ja sekundääripiiri (PF Core Training, 2013). 

Primääripiiri (P1) Sekundääripiiri (P3) 

Pikaliikesylinterit Letkuventtiilit 

Tiivistyssylinterit Kankaankiristyslaite 

Suodatinkankaan ajo Suodatinkankaan ohjauslaite 

  Lukitustapit 

 

Liitteessä 1 on PF60-suodattimen hydrauliyksikön hydraulikaavio ja liitteessä 2 kenttäpii-

rin hydraulikaavio. Tässä työssä esitettyjen komponenttien lyhenteet viittaavat edellä mai-

nittuihin kaavioihin.  

 

2.2 Koulutettavat komponentit  

Tässä kappaleessa on käsitelty PF60-suodattimen kannalta oleellisimmat komponentit ja 

niiden toimintaperiaate. Osalle tässä osiossa olevista komponenteista tullaan tekemään 

koulutusvideot ja yksinkertaisimmat komponentit käsitellään koulutuksissa ainoastaan piir-

rosmerkin ja toimintakuvauksen avulla. 

 

2.2.1 Hydrauliyksikkö ja sen komponentit 

Hydrauliyksikön avulla tuotetaan paine ja tilavuusvirta ulkoisille laitteille, eli niin sanotul-

le kenttäpiirille. Sähkömoottorin tuottama mekaaninen energia muutetaan paineeksi ja tila-

vuusvirraksi syrjäytyspumpun avulla. Hydrauliyksikköön kuuluu moottori-pumppu yhdis-

telmän lisäksi seuraavat laitteet (Lang, 1997, s.327):  

- Säiliö 

- Valvontalaitteet (nestepinnan korkeusmittari, lämpömittari, painemittari) 

- Nesteenhoitolaittet (suodattimet, jäähdytin, lämmitin) 
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- Paineenrajoitusventtiilit 

- Ohjausventtiilit 

- Paineakku 

 

PF-suodattimissa hydrauliyksikkö on jaettu kahteen osaan, niin sanottuun puhtaaseen ja 

likaiseen puoleen. Puhtaalla puolella ovat pumput, venttiilit, akku sekä valvonta- säätölait-

teet. Likaisella puolella on käyttömoottori ja jäähdytin. Kuvassa 3 on esitetty PF60-

suodattimen hydrauliyksikkö. (PF Core Training, 2013.)  

 

 

Kuva 3. PF60-suodattimen hydrauliyksikkö (PF Core Training, 2013). 

 

PF60-suodattimessa on paineen tuottamiseen kaksi säätötilavuuspumppua, joista pääpum-

pulla tuotetaan tilavuusvirta primääripiiriin ja apupumpulla saadaan tilavuusvirta sekun-

dääripiiriin. Pääpumpun nimellinen maksimitilavuus on 250cm
3 

ja apupumpun nimellinen 

maksimitilavuus on 45cm
3
. Säätämällä vinolevyn kulmaa (α kuvassa 3) saadaan pumpun 

kierrostilavuutta säädettyä. Säätötilavuustyyppiset aksiaalimäntäpumput ovat yleisin teolli-

suuden käyttämä pumpputyyppi ja niiden säätö voidaan toteuttaa mekaanisesti, sähköisesti 

tai hydraulisesti. Säätötilavuustyyppisten aksiaalimäntäpumppujen suurin etu on rakenteen 

yksinkertaisuus ja kierrostilavuuden nopea säätömahdollisuus. PF60-suodattimessa säätö 

on toteutettu sähköhydraulisesti ja kulman säätö tapahtuu asetusmäntien avulla. Kuvassa 4 
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on esitetty vinolevytyyppisen aksiaalimäntäpumpun periaatekuva. (Kauranne et al., 2008, 

s.170; PF Core Training, 2013.)   

 

Kuva 4.Vinolevytyppinen aksiaalimäntäpumppu (Götz, 1998, s.248). 

  

PF60- suodattimissa on 600 litran säiliö (uusimissa malleissa 800L) joka varastoi tarvitta-

van hydrauliöljyn. Säiliö toimii myös lämmönsiirtimenä, nesteen epäpuhtauksien erottaja-

na sekä komponenttien asennusalustana. Hydrauliöljyssä esiintyvien kiinteiden epäpuhta-

uksien määrää voidaan vähentää suodattimilla. Kaasumaisten (lähinnä ilma) ja nestemäis-

ten (lähinnä vesi) epäpuhtauksien poistaminen järjestelmästä erilaisin suodattimin on han-

kalaa ja siksi niiden poistaminen tapahtuu yleensä hydraulisäiliössä luonnollisen erottumi-

sen avulla. Säiliössä oleva ilma nousee nesteen pinnalle kun taas vesi erottuu hydrauliöl-

jystä laskeutumalla säiliön pohjalle. PF-suodattimissa säiliö toimii asennusalustana kaikille 

hydrauliyksikössä sijaitseville komponenteille. Säiliö on myös varustettu näyttölasilla, jos-

ta voi tarkkailla öljyn määrää, sekä lämpömittarilla jolla voidaan seurata öljyn lämpötilaa. 

Tämän lisäksi säiliöön on kytketty lähetin jolla voidaan monitoroida öljyn määrää ja läm-

pötilaa, sekä turvakytkin joka antaa järjestelmälle hälytyksen lämpötilan noustessa liian 

suureksi. Hydrauliöljyn lisäys tapahtuu pikaliittimen kautta, joka on kytketty paluusuodat-

timen yhteyteen. (Kauranne et al, 2008, s.405-407; PF Core Training, 2013.) 

 

Järjestelmässä syntyvien painehäviöiden myötä vapautuu energiaa, joka aiheuttaa lämmön 

vapautumista järjestelmässä. Lämpö voidaan poistaa haihduttamalla se säiliön pinnalta tai 

öljylauhduttimella. Lämmön poistaminen haihduttamalla vaatisi suuren säiliön ja asetta-

malla lauhdutin järjestelmään voidaan säiliön kokoa pienentää huomattavasti. PF60-

suodattimissa käytetään yleensä öljyn jäähdyttämiseen ilmalauhdutinta. Kuumiin olosuh-
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teisiin voidaan myös asentaa vesilauhdutin. Vesilauhduttimen etu ilmalauhduttimeen ver-

rattuna on sen jäähdytysteho ja pienempi koko. Vesilauhduttimen haittana on jäähdytysve-

den tarve, veden korroosiota edistävä vaikutus sekä mahdollinen öljyn ja veden sekoittu-

minen korroosion aiheuttaman vuodon seurauksena. Kylmissä olosuhteissa tarvitaan myös 

öljynlämmitintä, jolla saadaan kylmän hydrauliöljyn lämpötila ja viskositeetti nostettua 

paremmaksi ennen suodattimen käynnistystä. (Kauranne et al, 2008, s.401; Lang, 1997, 

s.300.) 

 

Hydraulijärjestelmien toiminnan kannalta on erittäin tärkeää että öljy on puhdasta. PF60-

suodattimissa käytetään öljyn suodattamisessa tankin paluupuolella painesuodatinta, jossa 

neste painetaan paine-eron avulla suodattimen läpi. Suodattimen nimellinen suodatustark-

kuus on 10µm ja suodatin on varustettu tukkeutumisindikaattorilla sekä ohitusventtiilillä. 

Tämän lisäksi on säiliö varustettu 3 µm ilmasuodattimella, joka suodattaa säiliöön pääse-

vän ilman. (PF Core Training, 2013.) 

 

Hydrauliyksikössä sijaitsee myös paineakku, jonka on tehtävä on vastaanottaa paineistettua 

nestettä ja varastoida sitä, kunnes sitä tarvitaan järjestelmässä uudelleen. Yleisesti paineak-

kuja käytetään hydraulijärjestelmissä muun muassa energiavarastoina, nestevarastoina, 

hätätoimintojen varastona, voimien kompensointiin, mekaanisten iskujen ja paineiskujen 

vaimentamiseen, tilavuusvirran kompensointiin ja paineen vakiona pitämiseen (Lang, 

1997, s.151-153). Hydraulijärjestelmissä käytettävät paineakut voidaan jakaa kolmeen eri 

ryhmään; jousikuormitetut akut, painokuormitetut akut ja kaasukuormitetut akut.  Kaasu-

kuormitetut akut, eli niin sanotut hydropneumaattiset akut ovat useimmiten käytössä teolli-

suuden hydraulijärjestelmissä ja ne voidaan jakaa erotuselimen perusteella mäntä-, kalvo ja 

rakkoakkuihin. Kuvassa 5 on esitetty periaatekuvat erilaisista akkutyypeistä. PF60-

suodattimissa käytetään rakkoakkua, joka on esipaineistettu typpikaasulla noin 100 bar:iin. 

Nesteen paineen noustessa yli esipaineen, alkaa neste painaa rakkoa kasaan, ja näin ollen 

akku latautuu. Vastaavasti kun järjestelmän paine johon akku on kytketty, alkaa laskea, 

suuremman paineen omaava rakko painaa nesteen takaisin järjestelmään. (Rabie, 2009, 

s.208-214.) 
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Kuva 5. Paineakut hydraulijärjestelmissä (Rabie, 2009, s.208-214). 

 

2.2.2 Suuntaventtiilit 

Hydraulijärjestelmissä suuntaventtiileillä vaikutetaan toimilaitteiden liikesuuntiin ohjaa-

malla tilavuusvirran suuntaa. Sulku- ja vastaventtiilejä käytetään yksinkertaisiin ohjauksiin 

kuten virtauksen salliminen yhteen suuntaan tai virtauksen estäminen kokonaan. Monimut-

kaisempaan ohjaukseen käytetään varsinaisia suuntaventtiilejä, eli kaksi- tai monitieventtii-

lejä. (Kauranne et al, 2008, s.229.) 

 

Vastaventtiilejä käytetään hydraulijärjestelmissä mahdollistamaan virtaus vapaasti toiseen 

suuntaan ja estämään virtaus vastakkaiseen suuntaan. Vastaventtiilit ovat istukkatyyppisiä 

ja niiden virtauksen estotoiminto on vuodotonta. Vastaventtiilit voidaan käyttökohteen 

mukaan jakaa kolmeen ryhmään; tavalliset vastaventtiilit, hydraulisesti ohjatut vastavent-

tiilit ja imuventtiilit. Tavallisella vastaventtiilillä sallitaan virtaus ainoastaan yhteen suun-

taan, kun taas hydraulisesti ohjatulla vastaventtiilillä saadaan aikaan virtaus myös vastak-

kaiseen suuntaan. Hydraulisesti ohjattuja vastaventtiilejä käytetään eristämään paineen 

alaisia piirin osia, estämään kuorman putoaminen putkirikossa tai estämään hydraulisesti 

kuormitettujen toimilaitteiden ryömiminen. PF-suodattimissa hydraulisesti ohjattuja vasta-

venttiilejä käytetään muun muassa kankaan ohjauksessa (CV4), levypakan tiivistyksessä 

(CV72) sekä lukitustappien kiinnityksessä (CV6). (Lang, 1997, s.179-183.) 

 

Suuntaventtiilien kytkentäasentojen määrä voi rakenteen mukaan olla kiinteä tai rajoitta-

maton. Suuntaventtiilit, joissa on valittavissa vain tietyt kytkentäasennot, käytetään tila-

vuusvirran suunnan ohjaukseen. Proportionaali- tai servoventtiileillä saadaan rajaton määrä 

kytkentäasentoja ja niiden avulla voidaan tilavuusvirran suunnan lisäksi ohjata tilavuusvir-
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ran suuruutta. Suuntaventtiilit ovat rakenteeltaan joko luisti- tai istukkarakenteisia, joista 

yleisimmin ovat käytössä luistirakenteiset suuntaventtiilit. Suuntaventtiilien ohjaus voidaan 

toteuttaa mekaanisesti, lihas-, paine- tai sähköohjauksella. PF-suodattimien toiminnot ovat 

pitkälle automatisoituja ja tämän takia suuntaventtiilit ovat sähköisesti ohjattuja. (Kauranne 

et al, 2008, s.236-240.) 

 

Tilavuusvirran suuruudesta riippuen käytetään joko suoranohjattua tai esiohjattua suunta-

venttiiliä. Esiohjattuja venttiilejä tarvitaan hydraulijärjestelmissä silloin kun paineen ja 

virtauksen aiheuttamat staattiset ja dynaamiset voimat ovat suuremmat kuin venttiilin oh-

jauksen aiheuttamat voimat. Yleisesti ottaen esiohjattuja suuntaventtiilejä käytetään kun 

tilavuusvirrat ovat yli 120 l/min käyttöpaineella 350 baria. PF-suodattimen kenttäpiirissä 

käytetään useampaa sähköhydraulisesti esiohjattua suuntaventtiiliä, jotka koostuvat pää- ja 

esiohjausventtiilistä. Esiohjausventtiili on sähköohjattu ja se vahvistaa hydraulisen ohjaus-

signaalin, joka ohjaa pääventtiilin luistia. Kuvassa 6 on esitetty sähköhydraulisesti esiohja-

tun venttiilin periaatekuva. (Rabie, 2009, s.173-174.) 

 

 

Kuva 6. Sähköhydraulisesti esiohjattu suuntaventtiili (Rabie, 2009, s.174). 

 

2.2.3 Virtaventtiilit 

Hydraulijärjestelmissä virtaventtiileillä voidaan vaikuttaa toimilaitteen nopeuteen muutta-

malla nesteen virtauspoikkipinta-alaa. Virtaventtiilit voidaan jakaa vastusventtiileihin ja 

virransäätöventtiileihin. Vastusventtiilit ovat kuristuksia ja niiden läpäisemä tilavuusvirta 

rippuu venttiilin sisäisistä ominaisuuksista, nesteen ominaisuuksista sekä kuristuksen yli 

vaikuttavasta paine-erosta. PF-suodattimissa virtausta säädetään monessa kohdassa vastus-
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vastaventtiileillä. Vastusvastaventtiilit ovat vastaventtiilillä varustettuja vastusventtiilejä, 

joilla kuristetaan virtausta toiseen suuntaan mutta sallitaan vapaa virtaus vastakkaiseen 

suuntaan. (Kauranne et al, 2008, s.308-313.) 

 

Vastusventtiilien läpi kulkevaa tilavuusvirtaa säädetään muuttamalla virtauspoikkipinta-

alaa, mutta muuttuvissa olosuhteissa venttiilin läpi kulkevaa tilavuusvirtaa ei saada pidet-

tyä vakiona, koska venttiilin läpäisevä tilavuusvirta on aina riippuvainen paine-erosta. Kun 

järjestelmässä halutaan paine-eroista riippumaton tilavuusvirran säätö, voidaan käyttää 

virransäätöventtiilejä. Virransäätöventtiilit jaetaan 2- ja 3-tievirransäätöventtiileihin. 2-

tievirransäätöventtiilili koostuu sarjaan kytketystä painekompensaattorista ja mittakuristi-

mesta, kun taas 3-tievirranssästöventtiili koostuu rinnan kytketyistä painekompensaattoris-

ta ja mittakuristimesta. Painekompensaattorin avulla saadaan säilytettyä vakiopaine-ero 

venttiilin mittakuristimen yli. Kuvassa 7 on esitetty 2-tievirransäätöventtiilin periaatekuva 

ja yksinkertaistettu piirrosmerkki. (Kauranne et al, 2008, s.312-314; PF Core Training, 

2013.) 

 

 

Kuva 7. 2-tievirransäätöventtiili (Kauranne et al, 2008, s.313). 

 

2.2.4 Paineventtiilit 

Hydraulijärjestelmissä paineventtiilejä käytetään paineiden säätöön, komponenttien suo-

jaamiseen sekä toimintojen ohjaukseen. Paineiden säätöön käytetään paineenrajoitus- ja 

paineenalennusventtiilejä, kun taas paineenohjaukseen käytetään paineohjausventtiilejä, 

kevennysventtiilejä sekä vastapaineventtiilejä. (Kauranne et al, 2008, s.254.) 
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Paineenrajoitusventtiilien tehtävä on pitää järjestelmän paine ennalta asetetun tason ala-

puolella ja siten suojata komponentteja vaurioilta. Esimerkiksi PF60-suodattimien hyd-

rauliyksikössä on kaksi paineenrajoitusventtiiliä (PR1 ja PR3), joiden avulla pääpumpun 

paine rajataan 290 bar:iin ja apupumpun paine 220 bar:iin. Paineenrajoitusventtiilin toi-

minta perustuu jousivoimaan. Paineenrajoitusventtiili on normaalisti kiinni oleva venttiili, 

joka pysyy lepoasennossa niin kauan kuin jousivoima on suurempi kuin painevoima. Pai-

nevoiman ylittäessä jousivoiman, pääsee öljy virtaamaan jousikammion kautta takaisin 

säiliöön. (Kauranne et al, 2008, s.254; PF Core Training, 2013.) 

 

Paineenalennusventtiiliä tarvitaan kun jossain kohtaa järjestelmää tarvitaan huomattavasti 

pienempi paine kuin muuten järjestelmässä vallitseva paine. PF60-suodattimissa, esimer-

kiksi hydrauliyksikössä, on paineenalennusventtiili (PR01), koska sekundääripiirille tarvit-

tava paine (130 bar) on pienempi kuin järjestelmässä muuten vallitseva paine (280 bar). 

Paineenalennusventtiili poikkeaa paineenrajoitusventtiilin toiminnasta niin, että pai-

neenalennusventtiilillä säädetään toimilaitteille menevää lähtöpainetta, kun taas paineenra-

joitusventtiilillä säädetään tulopainetta, eli yleensä pumpun painetta. Paineenalennusvent-

tiili on normaalisti avoin venttiili, joka sallii virtauksen venttiilin läpi kunnes paine kasvaa 

säädetylle tasolle, jolloin venttiili sulkeutuu ja estää virtauksen toisiopiiriin. Paineenalen-

nusventtiilit voivat olla suoraan ohjattuja tai esiohjattuja sekä 2-tie tai 3-tierakenteisia. 

(Kauranne et al, 2008, s.268; Rabie, 2009, s.147-148.)  

 

Vastapaineventtiilillä mahdollistetaan kuorman hallittu liike hydraulijärjestelmissä ja tä-

män takia se tunnetaan myös nimellä kuormanlaskuventtiili. PF-suodattimissa vasta-

paineventtiiliä (CB51) käytetään pikaliikelohkossa ja sen tehtävä on varmistaa levypakan 

hallittu sulkeutuminen. Ilman vastapaineventtiiliä öljy pääsisi levypakan sulkeutumisvai-

heessa virtaaman vapaasti tankkiin ja levypakka romahtaisi alas. Vastapaineventtiili on 

normaalisti suljettu ja sen avautuminen on riippuvainen ohjauspaineesta. Ohjauspaine voi-

daan tuoda joko sisäisesti tai ulkoisesti. Sisäisesti ohjatussa vastapaineventtiilissä ohjaus-

paine tulee venttiilin tuloliitännästä, kun taas ulkoisesti ohjatussa vastapaineventtiilissä 

ohjauspaine tuodaan yleensä ohjattavaa liikesuuntaa vastaavasta toimilaiteliitännästä. 

(Kauranne et al, 2008, s.293; PF Core Training, 2013.) 
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2.2.5 Letkuventtiilit  

PF-suodattimissa käytetään letkuventtiilejä prosessiventtiileinä ohjaamaan suodatusproses-

siin tulevaa ja poistuvaa ilmaa sekä nestettä. Letkuventtiilien kautta järjestelmässä kulkevat  

muun muassa suodatettava liete, pesuvesi ja kuivausilma. Letkuventtiilit toimivat sulkulait-

teina, eli niillä on kaksi asentoa; auki tai kiinni. Letkuventtiilit asennetaan putkistoon, jossa 

ilma tai neste kulkee, ja niiden toiminta perustuu kiinni puristettavaan letkuun. Kuvassa 8 

on esitetty letkuventtiili ja poikkileikkauskuva letkuventtiilistä, joka on suljetussa asennos-

sa. (PF Core Training, 2013.) 

 

  

 

Kuva 8. Letkuventtiili ja poikkileikkauskuva letkuventtiilistä (Flowrox, 2014). 

 

Letkuventtiilin letku puristetaan kiinni mekaanisesti tai joko hydraulisen tai pneumaattisen 

toimilaitteen avulla. PF-suodattimissa letkuventtiilien toimilaitteet ovat useimmiten hyd-

raulitoimisia, mutta myös pneumaattisesti toimivia on käytössä. Venttiilin puristusliike 

saadaan aikaan sylinterillä. Sylinteriä ohjataan toimilaitteeseen kytketyn solenoidiohjatun 

suuntaventtiilin avulla sekä vastapaineventtiilin avulla. (PF Core Training, 2013.) 

 

PF60-suodattimissa hydraulitoimisten letkuventtiilien paine ja tilavuusvirta saadaan se-

kundääripiiristä. Järjestelmän häiriötilanteissa on tärkeää, että saadaan katkaistua nesteiden 

tai ilman kulkeutuminen järjestelmään ja tämän takia hydrauliyksikössä on paineakku.  

Paineakun avulla saadaan pidettyä letkuventtiilit suljettuina mahdollisen toimintahäiriön 

aikana. (PF Core Training, 2013.) 
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2.3 Hydraulijärjestelmän kouluttaminen 

Tässä osiossa perehdytään PF-suodattimen koulutuksen rakenteeseen ja asioihin joita on 

hyvä ottaa huomioon koulutuksien suunnittelussa. Hydraulijärjestelmien turvallinen huolto 

on tärkeä osa koulutuksia ja siksi tutustutaan myös lyhyesti tärkeisiin turvallisuusnäkökoh-

tiin.  

 

2.3.1 Koulutuksen rakenne ja menetelmät 

Koulutusmateriaalin luomista varten on tärkeää määritellä kohderyhmä ja oppimateriaalin 

taso kohderyhmän mukaan. Outotec tarjoaa useita erilaisia koulutuspaketteja joissa osaaji-

en taso ja perehtyneisyys aiheeseen vaihtelee. Tällä hetkellä yrityksen sisäisiä koulutuksia 

on PF-suodattimiin tarjolla neljällä eri tasolla.  

 

 Johdatus teknologiaan 

Teknologian johdatuskurssi on itseopiskelumateriaalina verkon välityksellä suoritettava 

kurssi jossa annetaan perustietoa teknologiasta ja siihen kuuluvista tuotteista. Kohde-

ryhmänä ovat kaikki yrityksen työntekijät. 

 

 Peruskoulutus PF-suodattimesta (Introduction Training) 

Peruskoulutuksessa tutustutaan tuotteeseen ja sen toimintaperiaatteisiin. Hydrauliikan 

osalta tämä tarkoittaa lähinnä hydraulisten komponenttien esittelyä ja niiden merkitystä 

laitteen toiminnan kannalta.  Kohderyhmänä koulutuksille on työntekijät joiden työ liit-

tyy PF-suodattimiin. Peruskoulutukseen osallistuvilta ei oleteta minkäänlaista perehty-

neisyyttä hydrauliikkaan. 

 

 Ydinkoulutus PF-suodattimesta (Core Training) 

Ydinkoulutuksessa perehdytään syvemmin laitteen toiminnallisuuksiin, rakenteeseen ja 

komponentteihin. Osana tätä koulutusta käydään tarkemmin läpin hydaruliyksikön ja 

kenttäpiirin toimintaa sekä eri komponenttien vaikutusta hydraulisten toimintojen kan-

nalta. Koulutus on suunnattu muun muassa teknisessä tuessa työskenteleville, asiakas-

tuki-insinööreille ja huoltoteknikoille. Ydinkoulutuksiin osallistuvilta voidaan olettaa 

hydrauliikan perusteiden tuntemusta, kuten esimerkiksi piirrosmerkkien hallintaa.   
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 Kenttäkoulutus PF-suodattimesta (Advanced Training) 

Kenttäkoulutuksessa perehdytään laitteen käytännön tehtäviin, kuten esimerkiksi asen-

nukseen, käynnistykseen ja huoltotehtäviin sekä näiden suunnitteluun. Koulutus on 

suunnattu teknisessä tuessa työskenteleville, asiakastuki-insinööreille, huoltoteknikoille 

ja suunnitteluinsinööreille.  

 

Haasteena koulutuksien toteutuksessa on ihmisten kouluttaminen globaalisti. Tähän voi-

daan kustannustehokkaasti tarjota ratkaisuja Internetin välityksellä toteutettavin koulutuk-

sin, joihin ihmiset voivat osallistua sijainnista ja aikavyöhykkeestä riippumatta. Koulutus-

materiaalien luomista varten on tärkeää ottaa huomioon koulutusmateriaalien käytettävyys 

sekä etäkäyttönä että itseopiskelumateriaaleina.   

 

Yhteisenä piirteenä PF-suodattimien koulutuksiin osallistuvilla on, että he ovat aikuisoppi-

joita. Knowlesin kehittämän andragogiikan mukaan aikuisten oppimisvalmiudet kytkeyty-

vät enimmässä määrin niihin kehitystehtäviin, jotka liittyvät heidän yhteiskunnallisiin roo-

leihinsa. Knowlesin mukaan aikuiset pitävät myös mielekkäänä oppimista, jolla on välitön-

tä sovellusarvoa. Viitalan mukaan aikuisoppija vastaanottaa, hylkää ja tulkitsee ulkopuolel-

ta tulevaa informaatiota aina oman ajatusmallinsa muodostaman suodattimen kautta. Ai-

kuisoppimisesta voidaan listata muutama erityispiirre jotka on hyvä ottaa huomioon koulu-

tuksia suunniteltaessa (Viitala, 2005, s.135-141; Rauste-Von Wright et al, 2003, s.77-78): 

 

 Aikuinen pyrkii oppimisessa itseohjautuvuuteen 

 Aikuinen käyttää kokemusmaailmaansa oppimisen kiinnekohtana ja resurssina 

 Aikuisella on oltava oppimiseen aito tarve, jotta se olisi tehokasta 

 Aikuisella on oppimiseen ongelmalähtöinen ote 

 Aikuisen oppimisen kannalta motivaatio on ratkaiseva tekijä 

 

PF-suodattimien koulutusmateriaalilla pyritäänkin antamaan tietoa, jota voidaan hyödyntää 

jokapäiväisessä työssä ja jolla on välitöntä sovellusarvoa. Koulutuksissa tämä ilmenee lä-

hinnä siten, että opetettavat asiat ovat kuvauksia käytännön järjestelmän toiminnoista.  

Ilmiöt ja teoria johon hydrauliikka perustuu, jätetään koulutuksissa taka-alalle. On kuiten-

kin muistettava, että ilman perehtyneisyyttä hydrauliikan taustalla vaikuttaviin ilmiöihin, ei 
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voida tehdä järjestelmien suunnittelua, komponenttien valintaa tai simuloida järjestelmien 

todellista toimintaa.   

 

Nykypäivän koulutuksen haasteena on valtava tiedontulva ja oppijoiden onkin opittava 

käyttämään ja soveltamaan saamansa tietoa pelkän ulkoa opettelun sijasta. Erityisen tärke-

ää on luoda ajattelumalleja, joilla saadaan aisteihin selkeyttä tulvivan tietomäärän keskellä. 

Koulutuspakettien luonnissa ja varsinkin tämän työn yhteydessä järjestettävän pilottikoulu-

tuksen yhteydessä tullaan kokeilemaan aktivoivia koulutusmenetelmiä apuna kokonaisuuk-

sien hahmottamisessa. Aktivoivilla koulutusmenetelmillä pyritään myös huomioimaan 

aikuisopetuksen erityispiirteet. (Jilin et al, 2011, s.2-3; Lonka & Lonka, 1991, s.7-10.) 

 

Aktivoivassa opetuksessa vastuuta oppimisesta siirretään opiskelijalle. Aktiivisessa ope-

tuksessa opettaja toimii enemmän ohjaajana ja yhteistyökumppanina kuin tiedon jakajana. 

Oppimisprosessi ei ole pelkkää faktojen tallentamista, vaan oppijan aktiivisen panoksen 

avulla yritetään rakentaa aiheesta merkityksellisiä kokonaisuuksia. Aktivoivan opetuksen 

erityspiirteet voidaan määritellä kolmen pääperiaatteen avulla; diagnosointi, prosessin tu-

keminen ja palautteen anto (kuva 9). (Lonka & Lonka, 1991, s.12-25.) 

 

 

 

Kuva 9. Aktivoivan opetuksen pääperiaatteet. 

 

Diagnosoinnilla tarkoitetaan oppijan aiempien tietojen ja ymmärrysten selvittämistä. Ope-

tettavat asiat sovitetaan opiskelijoiden aikaisemmin opittuun tietoon. Huolellisestikin 

suunniteltu koulutusmateriaali voi valua hukkaan, jos yli- tai aliarvioidaan opetusryhmän 

lähtötaso. Aktivoinnilla pyritään mielenkiinnon ja innostuksen herättämiseen sekä olemas-

sa olevan tiedon ja mallien virkistykseen. Useammat tutkimukset ovat osoittaneet, että 
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opittaessa uutta asiaa, se pyritään aina liittämään jo johonkin olemassa olevaan tietoon ja 

taitoon.  (Lonka & Lonka, 1991, s.21-25.) 

 

Prosessin tukemisella tarkoitetaan, että opettaja seuraa oppilaan käsitysten, tietojen ja 

taitojen kehittymistä läpi koko opetustapahtuman. Virheellisiä käsityksiä ja ongelmien sel-

vittämistä pyritään ratkomaan läpi opetustapahtuman, jolloin opetuksen painopiste on op-

pimisprosessissa. Tällä tavalla pyritään välttämään tilannetta, jossa puutteet oppimisessa 

huomataan vasta esimerkiksi lopputentin yhteydessä. Opettajan kiinnittäessä huomiota 

ainoastaan oppimisen lopputulokseen, saattaa todelliset vaikeudet ja ongelmakohdat jäädä 

huomioimatta. (Lonka & Lonka, 1991, s.21-25.) 

 

Palautteen antaminen ja väärinymmärrysten haastaminen läpi koko opetusprosessin, kuu-

luvat olennaisena osana aktivoiviin työtapoihin. Varsinkin aikuisoppijoilla on huomattu, 

että tenttipainotteisen palautteen sijaan ongelmanratkaisuun, tiedon rakenteluun ja käyttöön 

ohjaavalla palautteella saadaan parempia tuloksia aikaiseksi. (Lonka & Lonka, 1991, s.21-

2.5) 

 

Aktivointi voi tapahtua monella eri tasolla ja aktivoinnin tasot voidaankin jaotella kolmeen 

eri ryhmään (Vuorinen, 1997, s.52): 

 

 älyllinen aktivointi (äly, ymmärrys, ajattelu) 

 elämyksellinen aktivointi (tunne, kokemus, asenteet) 

 toiminnallinen aktivointi (toiminta, harjoittelu) 

 

Opetuksen luonteesta ja tarkoituksesta riippuen voidaan yllä mainittuja aktivointikeinoja 

käyttää tarpeen mukaan. Aktivointimenetelmiä on olemassa lukuisia, joista voidaan esi-

merkkinä mainita virittävät kysymykset, mind-mapping, aktivoivat kirjoitustehtävät ja pro-

jektityöskentelyjä. (Lonka & Lonka, 1991, s.21-25.) 

 

Opetuksessa esiintyviä vääriä käsityksiä on tutkittu fysiikan opetuksessa 70-luvulta asti.   

Väärät käsitykset eli ”misconceptions”, ovat oppijan vääriä tai vaihtoehtoisia käsityksiä, 

jotka syntyvät arjen havainnoista, kuulopuheista tai oman toiminnan tai havaintojen kautta. 
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Virheelliset käsitykset ovat ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen käsitysten tai teorioiden 

kanssa.  Hydrauliikkaan liittyen voidaan listata alla olevat yleiset väärinkäsitykset.  

 

1. Pumppu tuottaa painetta, ei tilavuusvirtaa. 

 

Hydraulipumput siirtävät nesteen pumpun tuloliitännästä lähtöliitäntään syrjäytysperiaat-

teen avulla. Hydraulipumppu siis tuottaa virtauksen lähtöliitäntään. Paine muodostuu kun 

virtausta vastustetaan, joka tarkoittaa että jos lähtöpuolella ei ole vastusta, ei myöskään ole 

painetta. Pitää kuitenkin muistaa, että todellisissa järjestelmissä on aina vastustusta, joten 

paine voi olla pieni mutta se ei koskaan käytännössä ole nolla. (Johnson, 2008a; Castleber-

ry, 2008.)  

 

2. Sylinterin työntöliike tapahtuu aina hitaammin kuin paluuliike. 

 

Yleisin teollisuudessa käytössä olevin sylinterityyppi on differentiaalisylinteri, jossa tila-

vuudet ovat erisuuruiset sylinterin männän ja männänvarren puolella. Järjestelmässä jossa 

pumppu tuottaa molemmin puolin sylinterin mäntää samansuuruiset tilavuusvirrat on totta, 

että pienemmän tilavuuden omaava puoli liikkuu hitaammin. Hydraulijärjestelmissä olevat 

venttiilit vaikuttavat tilavuusvirran kulkeutumiseen ja erilaisista venttiilijärjestelyillä voi-

daan varioida liikenopeuksia. Hydraulijärjestelmissä on myös käytössä symmetrisiä sylin-

tereitä, joissa tilavuus on yhtä suuri molemmin puolin mäntää. Sylinterin liikenopeudet eri 

suuntiin riippuvat siis täysin järjestelmästä ja siinä olevista komponenteista. (Johnson, 

2008b.) 

 

3. Hydraulijärjestelmissä on aina pyrittävä mahdollisimman korkeaan hyötysuhtee-

seen 

 

Hydraulijärjestelmien halutaan välittävän tehoa mahdollisimman suurella hyötysuhteella, 

ja tällöin järjestelmän sisäiset painehäviöt tulisivat olla mahdollisimman pienet.  Pitää kui-

tenkin muistaa, että tietynlaisilla painehäviöillä on merkitystä järjestelmän ohjaustoimin-

toihin. Esimerkkinä voidaan mainita vastusventtiilit, jossa venttiilin läpi menevän tilavuus-

virran suuruus riippuu paine-erosta (painehäviöstä) ja virtausaukon poikkipinta-alasta. Jär-
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jestelmää mitoitettaessa pyritään pääsemään optimiarvoon tuotettavan ohjausarvon ja hävi-

ön välillä. (Johnson, J., 2008c; Kauranne, H. ym., 2008, s.76.)  

 

4. On suositeltavaa suunnitella järjestelmä mahdollisimman korkeapaineiseksi, koska 

se pienentää komponenttien kokoa ja hintaa. 

 

Kasvatettaessa hydraulijärjestelmän painetta, voidaan komponenttien kokoa (lähinnä tila-

vuutta) pienentää, koska voimansiirto tapahtuu enemmän paineen kun tuotettavan tilavuus-

virran avulla. Kasvattamalla järjestelmän painetta, vaaditaan kuitenkin enemmän järjestel-

män komponenteilta. Hydraulikomponenteilla on maksimipainetasot, jolla ne voivat luotet-

tavasti toimia. Paineen kasvaessa joudutaan myös kasvattamaan seinämänpaksuuksia kom-

ponenteissa. Edellä mainitut asiat nostavat komponenttien hintaa. Paineiden kasvattaminen 

aiheuttaa myös resonanssitaajuuden alenemista, joka voi aiheuttaa ei toivottua käytöstä 

järjestelmältä. (Johnson, J., 2008d.) 

 

Nämä virheelliset käsitykset ovat usein hyvin sinnikkäitä muuttumaan ja opetuksella niihin 

on vaikea vaikuttaa, jos niitä ei tunnisteta. Tätä varten on kehitetty erilaisia monivalintaky-

symyksiin perustuvia käsitetestejä, ensimmäinen oli Force Concept Inventory (Hestenes et 

al., 1992), joilla pyritään tunnistamaan ja korjaamaan oppijoiden vääriä käsityksiä. Moni-

valintakysymykset koostuvat yhdestä oikeasta vastauksesta sekä harhauttajista. Yleensä 

harhautuskysymykset perustuvat yleisiin väärinkäsityksiin opetettavasta ilmiöstä. Käsite-

testeissä oppimista mitataan esi- ja jälkitestien avulla laskettavasta normalisoidusta Gain-

indeksistä. Normalisoitu Gain-indeksi voidaan laskea yhtälön 1 avulla. (Hake, 1998, s.1-5; 

Coletta & Phillips, 2004, s.1-3.) 

 

 

  
        

       
    (1) 

 

 

Yhtälössä 1 post on jälkitestin oikeiden vastauksien määrä prosenteissa ja pre esitestin oi-

keiden vastauksien määrä prosenteissa. 
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Useissa tutkimuksissa on käsitetestien tulosten perusteella huomattu, että jos opetuksessa 

on käytetty aktivoivia opetusmenetelmiä, Gain-indeksi on kohonnut merkittävästi. Gain-

indeksin perusteella voidaan opetuksen onnistumisen taso jakaa kolmeen ryhmään; matala 

taso, keskitaso ja korkea taso. Tasot muodostuvat seuraavasti (Hake, 1998, s.1-5): 

 

 matala taso: G < 0,3 

 keskitaso: 0,7 < G > 0,3 

 korkea taso:  G > 0,7 

 

Yleisesti ottaen Suomessa hydrauliikkaan erikoistuneet insinöörit valmistuvat ilman suu-

rempaa käytännön kokemusta, ja siksi järjestelmien huolto- ja korjaustoimintaan liittyvä 

koulutus on pitkälti yritysten sisäisten koulutusten varassa (Viuha, 2008, s.2). Hansenin 

mukaan oppijat sisäistävät opetuksesta 25% siitä mitä kuulevat, 45% siitä mitä näkevät ja 

70% siitä mitä tekevät (Hansen,1990). Tämän takia toiminnallinen aktivointi, eli käytän-

nön koulutus suodattimien toiminnosta on tärkeää. Käytännön koulutus on usein hanka-

lampi järjestää, vaatii pienemmät opetusryhmät ja on aikaa vievää. Useat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että toimivilla simulointimalleilla voidaan helpottaa käytännön koulutuksen 

suorittamista ja suoritettavien asioiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Tässä tapauksessa 

tarkoitetaan simulointimalleja, jossa oppija pääsee itse muokkaamaan simulointimalleja 

sekä näkemään eri muutosten vaikutukset järjestelmän toimintaan. Edellä mainittujen seik-

kojen takia tässä työssä tutkitaan pystytäänkö Automation Studiolla luomaan malleja, jossa 

oppija pääsee varioimaan mallia ja tutkimaan variaatioiden vaikutusta. (Rutten et al, 2012, 

s.141-142.) 

 

2.3.2 Hydraulijärjestelmien turvallisuus huoltotöissä 

PF-suodattimien hydraulijärjestelmät ovat ammattilaisten suunnittelemia ja noudattavat 

vallitsevia standardeja. Suodattimien suunnittelussa on otettu huomioon turvallisuustekijät 

ja suodattimissa on useita turvatoimintoja, jotka estävät suodattimien virheellisen ja vaaraa 

aiheuttavan käytön. Suodattimen huoltotöissä on kuitenkin mahdollisuus virheellisellä toi-

minnalla aiheuttaa vaaratilanteita. Ottamalla huomioon ja tuomalla esiin koulutuksissa täs-

sä osiossa mainittuja asioita, voidaan edistää suodattimien turvallista huoltoa. (PF Core 

Training, 2013.) 
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Hydraulijärjestelmät varastoivat nestettä korkealla paineella ja väärin käytettynä paineistet-

tu neste voi aiheuttaa useita erilaisia vaaratilanteita. Yleisimmät vaaratilanteet hydraulijär-

jestelmien yhteydessä ovat (Safe maintenance of hydraulic systems, 2007): 

 

- Hallitsematon hydrauliöljyn vuoto 

- Toimilaitteiden tahaton liikuttaminen 

 

Hallitsematon hydrauliöljyn vuoto voi aiheutua muun muassa hajoavista putkista, letkuista 

ja liitoksista, paineistettujen liitäntöjen avaamisesta tai liian suurista paineista järjestelmäs-

sä. Liian suuret paineet järjestelmässä voivat aiheutua esimerkiksi vääränlaisista venttiileis-

tä ja niiden vääristä asetuksista tai liian suurista ulkoisista kuormista. Hydraulijärjestelmien 

turvallisen huollon kannalta erittäin tärkeä tekijä on järjestelmän paineiden vapauttaminen 

ennen huoltoa. (Safe maintenance of hydraulic systems, 2007.) 

  

Hydraulijärjestelmän paineenpoistossa on monta tekijää jotka pitää ottaa huomioon ja alla 

on listattu muutama yleinen väärinkäsitys hydraulijärjestelmien paineenpoistosta. (Fluid 

Power Safety Institute, 2008.)   

1. Kytkemällä hydraulipumppu pois päältä saadaan koko järjestelmä paineettomaksi. 

Todellisuudessa järjestelmään muodostuu yleensä taskuja johon paine varastoituu ja johon 

pumpun pois kytkeminen ei vaikuta. Useasti myös tietynalaiset venttiilit kuten esimerkiksi 

kuormanlaskuventtiili ja esiohjatut venttiilit muodostavat paineansoja järjestelmään. 

2. Hydraulijärjestelmästä voidaan vapautta paine irrottamalla jokin liitin ja laske-

malla hydraulineste ympäristöön. 

Suurella paineella vapautuva neste aiheuttaa vaaraa lähellä olevalle ympäristölle ja ihmisil-

le. Kuuma hydrauliöjy voi aiheuttaa muun muassa palovammoja ja kontaktissa epäsopi-

vaan aineeseen tulipalon tai räjähdyksen. Hydraulinesteen normaali käyttölämpötila on 40-

60 °C astetta ja 60 °C asteinen neste voi aiheuttaa toisen asteen palovamman sekunnissa 

(Jävenpää, 2003, s.6-7). 

3.  Kytkemällä hydraulipumppu pois päältä purkautuu paineakku automaattisesti.  
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PF-suodattimissa paineakun tehtävä on toimia energialähteenä hätätilanteessa. Mikäli kent-

täpiirillä olevien komponenttien paine ei laske, ei myöskään paineakku purkaudu vaikka 

pumppu kytkettäisiin pois. Tätä varten paineakun yhteydessä on manuaalikäyttöinen pai-

neenvapautusventtiili, jota tulee käyttää aina kun järjestelmästä irrotetaan komponentteja. 

(PF Core Training, 2013.) 

PF-suodattimen hydrauliyksikössä sijaitsee painemittarit primääri-, sekundääri ja akkupii-

rille, joita voidaan käyttää apuna järjestelmässä vallitsevien paineiden määrittämiseen.  

Kuvassa 10 on esitetty PF60-suodattimen hydrauliyksikössä sijaitsevat painemittarit ja 

paineakun paineenvapautusventtiili. (PF Core Training, 2013.) 

 

Kuva 10. Painemittari ja paineenvapautusruuvi (PF Core Training, 2013). 

 

Toimilaitteiden tahaton liikuttaminen voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen lisäksi vaaraa 

lähettyvillä oleville ihmisille. Toimilaitteiden tahaton liikuttaminen voi tapahtua esimer-

kiksi alla listattujen syiden seurauksena. (Safe maintenance of hydraulic systems, 2007) 

- Ohjausyksikön ja erilaisten säätimien virheellinen käyttö 

- Ohjausyksikön toimintahäiriöt 

- Paineiden virheellinen vapauttaminen 

- Komponenttien hajoaminen 

- Vääränlaisten komponenttien käyttö 
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Komponenttien hajoamista järjestelmässä aiheuttavat muun muassa komponenttien kulu-

minen, saastunut öljy sekä liian suuret paineet ja voimat järjestelmässä.  (Safe maintenance 

of hydraulic systems, 2007.) 

 

Hydraulijärjestelmien turvallisen huollon kannalta on tärkeää suunnitella ennakkoon huol-

lon kulku. Suunnitelmaan tulee kuulua ainakin seuraavat askeleet (Safe maintenance of 

hydraulic systems, 2007): 

- Hydraulijärjestelmän toiminnan ja huoltotoimenpiteiden prosessin kouluttaminen 

- Työn vaativuustason määrittäminen ja huoltoa suorittavien henkilöiden pätevyys-

vaatimukset 

- Tarvittavan huoltohenkilökuntamäärän selvittäminen 

- Tarvittavien työkalujen ja suojavarusteiden määrittäminen 

 

2.4  Hydraulijärjestelmien vianetsintä 

Vianetsinnän suorittamistavasta riippumatta, on perusasioita joita vianetsintää tekevän on 

hallittava, jotta se on ylipäätänsä mahdollista. Alla on listattu muutama tärkeä asia jota 

vianetsintää tekevän henkilön on ymmärrettävä hydrauliikasta (Anders, 1983, s.4-5): 

 

1. hydraulikaavioiden piirrosmerkit  

2. komponenttien tunnistaminen 

3. komponenttien toiminnan ymmärtäminen 

4. tiedon arviointi ja analysointi 

5. ohjauspiirien toiminnan ymmärtäminen 

 

Vianetsijän tärkein tehtävä on ymmärtää kaavion avulla piirin toiminta ja erilaisten kom-

ponenttien vaikutus piirin toimintaan. Tätä varten on osattava erilaiset standardoidut piir-

rosmerkit ja osattava soveltaa yrityksien mahdollisesti käyttämiä omia piirrosmerkkejä.  

Nykyaikaisissa hydraulijärjestelmissä käytetään usein myös eri valmistajien komponentte-

ja, jonka vuoksi komponentin kylkeen painetut piirrosmerkit saattavat erota kaavioista 

esiintyvistä piirrosmerkeistä. Kentällä tehtävää vianetsintää varten on myös tärkeää tunnis-

taa komponentit ulkonäöltä ja osata yhdistää niitä kaavioon. Ymmärtämällä komponenttien 

toimintaa ja niiden merkitystä järjestelmän toiminnan kannalta, voidaan helpommin testata 

ja rajata pois yksittäisen komponentin aiheuttamaa vikaa. Usein vikatilanteessa vianetsijä 
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saa käyttäjältä tietoa vikatilanteesta ja joutuu arvioimaan sen oikeellisuutta, sekä mahdolli-

sia syitä ja seurauksia siihen. Hyvin useat nykyaikaiset hydraulijärjestelmät sisältävät myös 

automaattista ohjausta, jolloin vianetsijältä vaaditaan myös taitoa erottaa mahdolliset hyd-

rauliset ongelmat ja automaatio-ongelmat. (Anders, 1983, s.4-5.) 

 

Hydraulijärjestelmissä esiintyvät viat voidaan karkeasti jakaa kahteen eri ryhmään: laitteen 

toimintaviat ja järjestelmän viat. Laitteen toimintaviat vaikuttavat suoraan järjestelmän 

toimintaan esimerkiksi toimimattoman sylinterin muodossa. Järjestelmän viat, kuten öljyn 

lämpeneminen tai yksittäinen komponentin vuoto, ei välttämättä vaikuta lyhyellä aikavälil-

lä suoraan järjestelmän toimintakykyyn. Usein kuitenkin edellä mainitut vikaantumistyypit 

liittyvät toisiinsa ja aiheuttavat laitteeseen toimintahäiriön. Laitteen toimintaan vaikuttavat 

viat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään sen perusteella minkälaisen vian ne aiheuttavat. 

Nämä kolme vikaa ovat virtaus, paine tai suunta. Järjestelmän viat voidaan havaita läm-

mön, äänen, värähtelyn tai vuotojen muodossa. Kuvassa 11 on havainnollistettu näiden 

kahden erilaisen vikamekanismin jaottelua. (Vickers, 1981.) 

 

 

Kuva 11. Hydraulijärjestelmien vikaantumismuodot. 

 

Noin 80 % hydraulijärjestelmien toimintahäiriöistä on seurausta öljyn epäpuhtaudesta. 

Saastunut öljy järjestelmässä aiheuttaa muun muassa häiriöitä komponenttien toiminnassa 

ja järjestelmässä, ennenaikaista komponenttien kulumista, vuotoja järjestelmässä ja vähen-

tynyttä tehokkuutta. Lian aiheuttajia ovat muun muassa komponenttien valmistuksen ja 

asennuksen mukana tuleva lika, komponenttien kulumisen aiheuttamat hiukkaset ja ympä-

ristöstä järjestelmään pääsevä lika. Ympäristöstä pääsee järjestelmään likaa säiliön täyttö-

aukon ja tiivisteiden kautta. Käyttämällä suodattimia ja seuraamalla järjestelmän puhtautta 

säännöllisesti, voidaan ennaltaehkäistä lian aiheuttamia toimintahäiriöitä järjestelmässä. 
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Järjestelmän puhtausvaatimuksiin vaikuttavat komponenttien likaherkkyys, ympäristön 

likaisuus, lian pääsy järjestelmään sekä järjestelmän käyttöaste. Järjestelmän puhtausvaa-

timukset voidaan märittää ISO DIS 4406 standardin mukaan, jossa kerrotaan sallittujen 

hiukkasten määrä nesteessä hiukkaskokojen mukaan. Kaikille PF-suodattimille määritel-

lään edellä mainitun standardin mukainen puhtausvaatimus (18/16/13 kaikille PF suodat-

timille) sekä käyttöasteeseen perustuva suositus öljynäytteiden ottamiseen. Taulukossa 3 

on esitetty Outotecin antama suositus öljynäytteiden ottamiseen. (Lang, 1997, s.257–265; 

Oil Contamination Control, 2013.) 

 

Taulukko 3. Suositus öljynäytteiden ottamisesta PF-suodattimille 

Järjestelmän puhtausvaatimus 18/16/13 

Järjestelmän paine 140 bar 140-210 bar > 210 bar 

Käyttöaika max 8 tuntia/päivä 6 kuukautta 4 kuukautta 4 kuukautta 

Käyttöaika alle 8 tuntia/päivä 4 kuukautta 3 kuukautta 3 kuukautta 

 

Hydraulijärjestelmien analyyttisestä vianetsinnästä on vaikea löytää kirjallisuudesta yhtä 

selkeää etenemismallia. Kirjallisuudessa keskitytään suurilta osin yksittäisen komponentin 

tai vikatyypin etsintään ja korjaamiseen. Vianetsintä on kuitenkin rinnastettavissa ongel-

manratkaisuproseduuriin, johon löytyy monta erilaista systemaattista lähestymismallia, 

joita voidaan tietyin osin soveltaa hydraulijärjestelmien vianetsintään. Tässä työssä esitel-

lään usein myös teollisuudessa käytössä oleva vikapuuanalyysi. Järjestelmän vikapuu-

analyysi rakennetaan käyttäen hyväksi erilaisia graafisia symboleja. Vikapuun tyveen laite-

taan itse ongelma, jota kutsutaan huipputapahtumaksi. Huipputapahtuman alle rakennetaan 

syy-seurausketju ja etsitään sitä kautta eri mahdollisuuksia huipputapahtuman aiheuttajalle. 

Kuvassa 12 on esitetty useimmiten tarvittavat symbolit vikapuuanalyysiä varten. (Koivula, 

et al.,2006.) 

 

 

Kuva 12. Vikapuuanalyysin tarvittavat symbolit (Koivula et al., 2006). 
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A. Suorakaide kuvaa vikapuuanalyysissä itse vikatapahtumaa. 

B. TAI-portin alla olevista tekijöistä yksi voi aiheuttaa vikatapahtuman 

C. JA-portin alla olevista syistä kaikkien on toteuduttava jotta vikatapahtuma toteutuu 

D. Ympyrä kuvaa perusvikatapahtumaa, esimerkiksi likaantunut öljy. 

 

Kuvassa 13 on esitetty esimerkki hydraulisen järjestelmän vikapuusta ja siinä käytetyistä 

symboleista.  

 

 

Kuva 13. Esimerkki vikapuuanalyysistä hydraulijärjestelmässä (muokattu lähteestä Koivu-

la, et al.,2006). 

 

Vikapuuanalyysin suurimpia etuja on, että sillä voidaan käsitellä monimutkaisia järjestel-

miä ja identifioida vikoja poissulkevasti. Vikapuun avulla saadaan myös helposti hahmo-

tettua ongelma graafisesti. Vikapuuanalyysin suurin haitta on, että se aikaa vievä ja työläs 

menetelmä. Virtuaalisen simuloinnin avulla erilaisia syy-seuraussuhteita on kuitenkin 

huomattavasti nopeampi kokeilla, kuin todellisen järjestelmän kanssa. Yhdistämällä virtu-

aalisen simuloinnin mahdollisuudet ja vikapuuanalyysi, saadaan tehokas vianmäärityspro-

sessi.  
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2.5 Hydraulijärjestelmien mallinnus ja analysointi 

Hydraulijärjestelmän toimintaa voidaan analysoida käyttäen hyväksi simulointiohjelmisto-

jen matemaattisia ominaisuuksia. Hyvien tulosten saavuttamisen edellytyksenä on simuloi-

jan ymmärrys ohjelman käyttämistä mallinnusperiaatteista. Useimmiten hydrauliikan mal-

linnuksessa käytetään keskittyneiden paineiden teoriaa, jota voidaan soveltaa hydraulipii-

reihin jossa akustisen paineaaltojen merkitys on vähäinen. Paineaaltojen merkitys on vä-

häinen hydraulipiireissä, joissa putkilinjat ovat lyhyitä ja työkierrot suhteellisen rauhallisia. 

Automation Studio toimii keskittyneiden paineiden teorialla ja siksi tässä yhteydessä käy-

dään läpi keskittyneiden paineiden teorian pääpiirteitä. (Mikkola, 2013.) 

 

Käytettäessä keskittyneiden paineiden teoriaa, hydraulipiiri pilkotaan tilavuuksiin jossa 

paine oletetaan tasan jakautuneeksi. Muodostamalla tilavuuksille differentiaaliyhtälöt, voi-

daan ratkaista painetta kullakin ajanhetkellä. Eri tilavuuksien välillä ajatellaan olevan ku-

ristimia. Tilavuusvirta liikkuu kuristimen läpi tilavuudesta toiseen ja tilavuusvirtojen suu-

ruudet saadaan laskettua paineiden avulla. Kuvassa 14 on esitetty hydraulipiiri ja sen idea-

lisointi keskittyneiden paineiden teorian mukaisesti eri tilavuuksiin. (Mikkola, 2013.) 

 

 

Kuva 14. Keskittyneiden paineiden teorian mukaan idealisoitu hydraulipiiri (Mikkola, 

2013). 

 

Hydraulipiirin eri osissa vallitsevia paineita voidaan laskea virtauksen jatkuvuusyhtälön 

avulla. Hydrauliselle järjestelmälle, jolla on sisään tuleva ja ulos lähtevä virtaus, voidaan 

kirjoitta yhtälön 2 mukainen jatkuvuus.   
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       (2) 

 

Yhtälössä 2 ρ on tiheys, en Qi  sisään tuleva tilavuusvirta, Qo ulosmenevä tilavuusvirta ja V 

tilavuus. 

 

Hydrauliikassa käytettävä öljy on kokoonpuristuvaa, ja tämän takia nesteen puristuskerroin 

on otettava huomioon. Puristuskerroin vaikuttaa oleellisesti järjestelmän dynaamisiin omi-

naisuuksiin, sillä kokoonpuristuva öljy voidaan ajatella toimivan kuten mekaaninen jousi.  

Kun tilavuutta puristetaan voimalla aiheuttaa se –dV-suuruisen tilavuudenmuutoksen nes-

teessä.  Vastaavasti tilavuuden muutos aiheuttaa nesteen paineen kasvua (dp). Puristusker-

roin kuvaa paineenmuutoksen suhdetta tilavuudenmuutokseen ja se voidaan kuvata yhtälön 

3 avulla. (Mikkola, 2013; Rémillard & Sfeir, 2014.) 

 

     
    

  
    (3) 

 

Nesteen puristuskertoimeen vaikuttavat nesteen laatu, paine sekä lämpötila. Käytännön 

mallinnuksessa puristuskerroin voidaan olettaa paineesta ja lämpötilasta riippumattomaksi. 

Tyypillinen mallinnuksessa käytetty nesteen puristuskertoimen arvo on noin 1500 MPa. 

Automation Studiossa voidaan valita erilaisia öljyjä, joille on määritelty valmistajan toi-

mesta erilaisia lähtöarvoja laskentaa varten. Outotec:in suosittelemista öljyistä ohjelmasta 

löytyy Rando HD-46 öljy, jolle nesteen puristuskertoimeksi on määritetty 1720 MPa.  

Hydraulijärjestelmässä on nesteen lisäksi muita komponentteja, kuten kammiot, putket, 

letkut ja nesteeseen liuennut ilma, jotka vaikuttavat järjestelmän joustokäyttäytymiseen.   

Tämän vuoksi järjestelmälle täytyy määrittää tehollinen puristuskerroin, joka ottaa huomi-

oon myös muut joustokäyttäytymiseen vaikuttavat elementit. Tehollinen puristuskerroin 

määritellään yhtälön 4 mukaan. (Mikkola, 2013; Rémillard & Sfeir, 2014.) 

 

 

 
 

 

  
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
  (4) 

 

Yhtälössä 4 Bö on öljyn, Bt toimilaitteen, Bp putken, Bl letkun ja Bi ilman puristuskerroin. 

Vastaavasti on merkitty tilavuudet ja Vk on kokonaistilavuus. 
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Tiheys ilmaisee nesteen massan suhteessa sen tilavuuteen. Tilavuuden ja tiheyden välille 

voidaan kirjoittaa yhtälön 5 mukainen yhteys.  

 

  
  

 
  

  

 
    (5) 

 

Sijoittamalla yhtälö 5 puristuskertoimen yhtälöön (yhtälö 3) saadaan: 

 

     
    

  
    (6) 

 

Yhtälössä 6 Be on tutkittavan tilavuuden tehollinen puristuskerroin.  

 

Sijoittamalla yhtälö 6 yhtälöön 2, saadaan ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö, 

jota kutsutaan virtauksen jatkuvuusyhtälöksi: 

   

  
  

  
 

  

 
       

  

  
      (7) 

 

Järjestelmän virtaushäviöitä laskettaessa on nesteen virtauksen tyypillä olennainen merki-

tys. Virtaus voidaan jakaa laminaariseen ja turbulenttiseen. Laminaarisessa virtauksessa 

nesteosaset liikkuvat suoraa rataa pitkin, kun taas turbulenttisessa virtauksessa nesteosaset 

liikkuvat pyörremäisesti. Virtauksen tyyppiä voidaan arvioida laskemalla Reynoldsin luku 

ja vertailemalla sitä Reynoldisin kriittiseen lukuun, joka määrittelee onko virtaus laminaa-

rista vai turbulenttista. Reynoldsin luku lasketaan kinemaattisen viskositeetin, hydraulisen 

halkaisijan ja virtausnopeuden perusteella. Yhtälössä 8 on esitetty laminaarisen virtauksen 

laskenta kuristimen yli ja yhtälössä 9 turbulenttisen virtauksen laskenta kuristimen yli. 

(Mikkola, 2013.) 

 

            (8) 

 

       
 

 
        (9) 

 



40 

 

Yhtälössä 8 Cl on laminaarinen tilavuusvirtavakio ja yhälössä 9 Cd  on turbulenttinen tila-

vuusvirtavakio.  

 

Putkihäviöitä Automation Studio laskee käyttäen Darcy Weiscbachin yhtälöä, joka on esi-

tetty yhtälössä 10. Darcy Weiscbahin yhtälö on yleinen yhtälö jota voidaan käyttää paine-

putkille ja joka pätee yhtä hyvin mihin tahansa virtausnopeuteen ja kaikkiin kokoonpuris-

tuviin nesteisiin. (Rémillard & Sfeir, 2014.) 

 

      
 

     

     
 

 
      (10) 

 

Yhtälössä 10 f on virtaushäviökerroin, L putken pituus, vf  virtausnopeus ja di (x) putken 

halkaisija suhteessa avautumaan x. Virtaushäviökerroin voidaan määritellä esimerkiksi 

Moody-käyrästön avulla ja se on riippuvainen myös virtaustyypistä.  

 

Yleisesti ottaen venttiilien toiminnan mallintaminen on kohtalaisen hankalaa. Venttiilit 

voidaan mallintaa empiirisesti, analyyttisesti tai puoliempiirisesti. Empiirisessä mallissa 

venttiilistä muodostetaan kokeellinen malli, jonka perusteella saadaan venttiilille tulo- ja 

lähtösuureet. Analyyttisessä mallissa venttiilin mekaanisten osien toimintaa kuvataan yhtä-

löiden avulla. Analyyttinen malli on erittäin tarkka, mutta sen heikkous on, että kaikki pa-

rametrit venttiilille on erittäin vaikeasti saatavissa ja ne pitäisi olla venttiilistä fyysisesti 

mitattavissa. Puoliempiirinen malli on kahden edellä mainitun mallin yhdistelmä, jossa osa 

parametreista määritetään kuvaamalla mallinnettavaa järjestelmää. Automation Studiossa 

venttiilien mallinnuksessa käytetään sekä puoliempiiristä että empiiristä mallia. Esimerkik-

si yksinkertainen vastusventtiili on mallinnettu käyttäen puoliempiiristä tilavuusvirtavakio-

ta ja yhtälöä 9.  Puoliempiirinen tilavuusvirtavakio määritellään yhtälön 11 avulla. (Mikko-

la, 2013; Rémillard & Sfeir, 2014) 

 

         
 

 
      (11) 

 

Venttiiliä määritettäessä, käyttäjän tehtäväksi jää laskea puoliempiirinen tilavuusvirtavakio 

ja syöttää se ohjelmaan. Kuvassa 15 on esitetty kuvakaappaus Automation Studiosta vas-

tusventtiilin konfigurointi-ikkunasta. Venttiilin virtausaukon suuruutta on Automation Stu-
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dion simuloinnissa mahdollista säätää, jonka vuoksi ohjelmalle on määritettävä puoliempii-

rinen tilavuusvirtavakio eri virtausaukon pinta-alojen mukaan. Tämän perusteella ohjelma 

luo venttiilille ominaiskäyrät avautuman mukaan.  

 

 

Kuva 15. Automation Studio-vastusventtiilin konfigurointi-ikkuna. 

 

Monimutkaisempien venttiilien mallinnus, kuten esimerkiksi proportionaalisten suunta-

venttiilinen mallinnus perustuu myös puoliempiiriseen mallinnustapaan. Käyttäjän on kui-

tenkin teoriaa soveltaen osattava itse määritellä oikeat arvot ohjelmalle, jonka perusteella 

ominaiskäyrät muodostetaan. Automation Studion suurin etu käyttäjälle on valmiit kompo-

nenttikirjastot. Komponenttikirjastosta löytyy suurimpien hydraulikomponenttien toimitta-

jen komponentit valmiiksi mallinnettuna. Tätä voidaan pitää empiirisenä mallinnustapana, 

koska komponenteille määritetään valmistajan kokeellisen mallin perusteella tulo- ja läh-

tösuureet. Automation Studion valmistajat kutsuvat ohjelmassa käytettävää mallinnusme-

netelmää ”hybrid” – mallinnusmenetelmäksi, jossa yhdistetään empiirisen ja analyyttisen 

mallinnustavan edut. (Rémillard & Sfeir, 2014.) 

 

Automation Studion avulla on myös mahdollisuus ottaa öljyn lämpeneminen huomioon 

simulaatioissa. Tämän työn yhteydessä tullaan tutkimaan esimerkkitapauksen avulla öljyn 

lämpenemistä, ja siksi tässä on esitetty lyhyesti teoria öljyn lämpenemisen laskennasta. 

Öljyn lämpenemisen laskentaa varten on öljylle määritettävä ominaisarvoja kuten esimer-

kiksi nesteen ominaislämpö, ja jokaiselle komponentille määritettävä lämmönsiirtoon vai-

kuttavia tekijöitä kuten lämmönsiirtymiskerroin, lämmönsiirtymispinta-ala ja tilavuudet. 
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Jokaisesta komponentista siirtyy energiaa lämmön muodossa öljyyn pääasiassa kitkahävi-

öiden ja vuotojen takia. Öljyn lämmönnousua lasketaan Automation Studiossa kaavan 12 

avulla. 

   
     

    
      (12) 

 

Yhtälössä 12 ∆T on nesteen lämmönvaihtelu, ∆p paine-ero analysoitavan komponentin yli, 

∆t on simuloitava aikajakso (1s) ja Cs nesteen ominaislämpökapasiteetti.  

 

Järjestelmän lämpötilan noustessa huomattavasti yli ympäristön lämpötilan, alkaa lämpöä 

siirtymään ympäristöön. Ympäristöön siirtyvän lämmön määrä voidaan laskea kaavan 13 

avulla.  

 

     
                   

         
     (13) 

 

Yhtälössä 13 T0 on nesteen alkulämpötila, Ta ympäristön lämpötila, Ct lämmönsiirtymis-

kerroin, Ai komponentin lämmönsiirtymispinta-ala ja Vtot analysoitavan komponentin sisäi-

nen tilavuus. Lämmönsiirtymiskertoimen määrittäminen teoreettisesti on vaikeaa sillä sii-

hen vaikuttavat muun muassa seinämän ja nesteen välinen lämmönsiirtymiskerroin, seinä-

män lämmönjohtavuus sekä seinän ja ilman välinen lämmönsiirtymiskerroin. Taulukossa 4 

on esitetty ohjearvoja lämmönsiirtymiskertoimesta. (Kauranne et al., 2008, s.84.) 

 

Taulukko 4. Lämmönsiirtymiskertoimen ohjearvoja. 

Ympäröivän ilman liike Ct lämmönsiirtymiskerroin 

Liikkumaton ilma 4-5 

Heikko ilmavirta 6-7 

Voimakas ilmavirta 20-25 

 

Järjestelmässä vallitsevan nesteen lämpötila voidaan laskea öljyn alkulämpötilan sekä yh-

tälön 12 ja 13 yhteisvaikutuksesta kaavan 14 avulla.  

 

                  (14) 
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3 TULOKSET 

 

 

3.1 Koulutusmateriaalin rakentaminen 

Pääasiassa tässä työssä luotu videokoulutusmateriaali on tarkoitettu PF-suodattimien ydin-

koulutuksiin. Peruskomponenttien koulutusvideot pyrittiin kuitenkin luomaan niin yksin-

kertaisiksi, että niitä voidaan käyttää koulutuksissa, joissa ei edellytetä minkäänlaista pe-

rehtyneisyyttä hydrauliikkaan. Hydrauliyksikön ajotavoista ja kenttäpiiri toiminnoista luo-

tiin erilaiset versiot itseopiskelu ja luokkahuoneessa tehtäviä esityksiä varten. Itseopiskelua 

varten tarkoitetut koulutusvideot sisältävät tekstit, jotka selittävät videossa tapahtuvaa asi-

aa. Koulutusvideoihin pyrittiin laittamaan mahdollisimman yksiselitteiset ja lyhyet kuva-

ukset tapahtuvasta ilmiöstä. Oppijan keskittymistä oikeaan asiaan pyrittiin edistämään niin, 

että tekstit vaihtuvat koulutusvideon sisällä ja kuvaavat kyseisellä hetkellä tapahtuvaa il-

miötä. Lähiopetukseen tarkoitettua materiaalia varten koulutusvideoista poistettiin tekstit ja 

ilmiön kuvaaminen jätettiin kouluttajalle.  

 

Työssä lähdettiin liikkeelle peruskomponenttien koulutusmateriaalien luomisesta.  Auto-

mation Studion avulla luotiin koulutusvideot tärkeimmistä venttiileistä, joita käytetään PF-

suodattimissa. Yrityksen olemassa olevaa esitystä peruskomponenteista ja niiden piirros-

merkeistä täydennettiin. Esityksiin lisättiin koulutusvideot, jotka esittävät komponentin 

sovelluskohteen, toimintaperiaatteen ja leikkauskuvan komponentista. Osalle komponen-

teista löytyi Automation Studiosta poikkileikkauskuva, jossa näkyy öljyn liikkuminen 

venttiilin sisällä, kun taas osalle komponenteista jouduttiin laittamaan poikkileikkauskuva, 

jossa öljyn liikkumista komponentin sisällä ei voitu havainnollistaa. Komponentit joista 

luotiin koulutusvideot olivat: 

 

 Esiohjattu suuntaventtiili 

 Paineenrajoitusventtiili 

 Paineenalennusventtiili 

 Vastapaineventtiili 

 Letkuventtiili 
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Kuvassa 16 on esitetty paineenrajoitusventtiilin toiminta yksinkertaisen koulutusvideon 

avulla. Simuloinnissa sylinteri ajetaan pienellä kuormalla päätyasentoon, jolloin paine pii-

rissä pysyy alle 200 bar:issa ja paineenrajoitusventtiili pysyy kiinni. Koulutusvideosta voi-

daan painemittarin avulla havainnoida paineen vaihtelua piirissä. Sylinterin ollessa pääty-

asennossa, paine nousee yli 200 bar:iin ja paineenrajoitusventtiili aukeaa. Kuvan 16 kuva-

kaappaus on otettu koulutusvideosta, juuri kun paineenrajoitusventtiili on auennut ja tälle 

komponentille voi havainnoida myös öljyn liikkumista venttiilin sisällä.  

 

 

Kuva 16. Koulutusvideo paineenrajoitusventtiilin toiminnasta. 

 

PF60-sarjan hydrauliyksikösta luotiin koulutusvideoita, joissa esitetään yksikön erilaiset 

ajotavat. Yhdistämällä olemassa oleva materiaali koulutusvideoihin pyrittiin luomaan kat-

tava kuvaus koko yksikön toiminnasta. PF60-sarjan hydrauliyksikön kolme erilaista ajota-

paa ovat:  

 

 Virtaus primääri- ja sekundääripiiriin sekä paineakun lataus 

 Virtaus sekundääripiiristä primääripiirin pikaliikkeen aikana 

 Virtaus primääripiiristä tankkiin (jäähdytyskierto) 
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Kuvassa 18 on kuvakaappaus koulutusvideosta, jossa esitetään mitä hydrauliyksikössä ta-

pahtuu kun levypakkaa avataan pikaliikesylintereillä. Pikaliikkeen aikana apupumpulta 

ohjataan tilavuusvirtaa primääripiiriin sähköisesti ohjatun suuntaventtiilin (HV3) avulla. 

Suuntaventtiilin ja virransäätöventtiilin (FC 3.1) avulla saadaan ohjattua 0-50 l/min lisää 

tilavuusvirtaa pikaliikepiirin, jolloin levypakan aukeaminen tapahtuu nopeammin. Kuva 17 

on otettu koulutusvideosta, joka on tarkoitettu luokkahuoneessa tapahtuvaa esitystä varten 

ja josta tämän takia puuttuu ilmiötä kuvaavat tekstit.  

 

 

 

Kuva 17. Koulutusvideo hydrauliyksiköstä pikaliikkeen aikana. 

 

Automation Studio simuloinnissa näkyvät värit voidaan asettaa vaihtumaan vallitsevan 

paineen, tilavuusvirran tai nopeuden mukaan. Koulutusmateriaalien tekoon on käytetty 

kahta väriä, punaista ja sinistä. Punaisella on pyritty havainnollistamaan korkeaa painetta, 

kun taas sininen väri tarkoittaa pienemmällä paineella virtaavaa nestettä.  

 

Työssä mallinnettiin myös PF60-sarjan kenttäpiiri ja seuraavalla sivulla listatuista toimin-

noista tehtiin koulutusvideot.  
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 Levypakan avaaminen ja sulkeminen (pikaliikepiiri) 

 Tiivistyssylintereiden toiminta 

 Lukitussyliterien toiminta 

 Kankaanajomoottoreiden toiminta 

 Kankaan ohjauslaitteen toiminta 

 Kankaankiristyslaitteen toiminta 

 

PF-suodattimen levypakka sulkeutuu suodatusprosessin alussa ja avautuu suodatusproses-

sin olleessa valmis neljän pikaliikesylinterin avulla. Sylintereinä käytetään kaksitoimisia 

läpimenevällä männänvarrella varustettuja sylintereitä, joissa tilavuudet ovat samat mo-

lemmin puolin mäntää. Kuvassa 18 on esitetty pikaliikepiirin koulutusvideo alkutilantees-

sa. Alkutilanteessa koulutusvideossa näkyy kaikki kenttäpiirin komponentit, jotka vaikut-

tavat pikaliikepiirin toimintaan. 

 

 

Kuva 18. Pikaliikepiirin koulutusvideo alkutilanteessa. 

 

Pikaliikesylintereille tilavuusvirta ohjataan primääripiiristä suuntaventtilohkossa sijaitse-

van 4/3-sähköhydraulisesti esiohjatun suuntaventtiilin kautta (HV5). Kun virtaus kytketään 
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päälle suuntaventtiililohkosta, tarkennetaan koulutusvideossa kuva suuntaventtiililohkon, 

josta katsoja voi havainnoida miten öljy ohjataan primääripiiristä pikaliikepiiriin. Kuvassa 

19 on esitetty koulutusvideo tarkennettuna suuntaventtiililohkoon.  

 

 

Kuva 19. Pikaliikkeen koulutusvideo tarkennettuna suuntaventtiililohkoon. 

 

Välittömästi tämän jälkeen kuva tarkennetaan itse pikaliikepiriin, jossa katsoja voi havain-

noida tapahtumia itse pikaliikepiirissä. Kuvassa 20 on esitetty koulutusvideo tarkennettuna 

pikaliikepiiriin. 

 

 

Kuva 20. Pikaliikkeen koulutusvideo tarkennettuna pikaliikepiiriin. 
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Virtaava öljy pyrkii aina sinne missä vastus on pienin, ja käytettäessä useaa sylinteriä, 

erisuuruinen kuormitus aiheuttaa sen, että sylinterit kulkevat eri nopeudella. Levypakan 

toiminnan kannalta on tärkeää, että se pysyy vaakasuorassa jonka vuoksi pikaliikesylinterit 

pitää tahdistaa, eli synkronoida. Tahdistus voidaan hydraulijärjestelmässä toteuttaa usealla 

eri tavalla, joista yleisimmät ovat virtavastusventtiilien käyttö, virransäätöventtiilien käyt-

tö, virranjakoventtiilien käyttö, sarjaan kytketyt toimilaitteet, mittasylinterien käyttö, jak-

sollinen tahdistus ja servotahdistus. PF60-suodattimissa pikaliikesylinterit ovat tahdistettu-

ja kytkemällä osa sylintereistä sarjaan. Neljä sylinteriä (HC5.1, HC5.2, HC5.3 ja HC5.4) 

on tahdistettu niin, että levypakan yläpainelevyn lävistäjän suunnassa olevat sylinterit ovat 

kytketty sarjaan ja yläpainelevyn päissä olevat sylinterit ovat kytketty rinnan. Pikalii-

kesylinterien nostoliikkeessä (levypakan aukaisu) tilavuusvirta ohjautuu ensin diagonaali-

sesti sarjaan kytketyille sylintereille (HC5.1 ja HC 5.4) ja näiden sylintereiden männän 

toiselta puolelta suuntaventtiilien (HV51 ja HV52) läpi rinnakkain kytketyille sylintereille 

(HC5.2 ja HC5.3). Levypakan sulkeutumisessa tahdistus on samanlainen, mutta virtaus-

suuntaa on muutettu niin, että öljy virtaa ensin sylintereille HC5.2 ja HC5.3. Sarjaan kyt-

kettyjen toimilaitteiden suurin etu on hyvä tarkkuus, sillä yleisesti sarjaan kytkettyjen toi-

milaitteiden välinen virhe on alle 2%. Toimilaitteiden välinen virhe saadaan korjattua vent-

tiilijärjestelyjen avulla. Sarjaan kytkennällä saadaan aikaan nopea levypakan avaus ja rin-

nakkain kytkennällä korjataan toimilaitteiden välinen virhe. (PF Core Training; Åman, 

2011.) 

 

Sylinterien ollessa lähellä päätyasentoa, kytketään kaikki sylinterit rinnakkain pikalii-

kesylinterilohkossa sijaitsevien 4/2-suuntaventtiilien avulla (HV51 ja HV52). Koulutusvi-

deossa kuva tarkennetaan lukitus-keskitys- ja tasapainotuslohkoon, josta balanssiajo kytke-

tään päälle. Tämän jälkeen kuva tarkennetaan takaisin pikaliikepiriin, josta katsoja voi ha-

vainnoida miten öljy kulkeutuu primääripiiristä suoraan kaikille neljälle sylinterille.  

 

PF60-sarjan suodattimissa on kahdeksan tiivistyssylinteriä (HC7.1-7.8), joilla saadaan le-

vypakka tiivistettyä suodatusprosessia varten. Käyttämällä tiivistyssylintereitä suodattimis-

sa, voidaan pikaliikesylintereiden pinta-aloja pienentää. Tiivistysvoima määrätään pumpun 

paineasetuksesta, ja tiivistyslohkossa sijaitseva turvakytkin kytkee paineen pois kun tarvit-

tava paine on saavutettu. Suodattimen käytön aikana suodatinlevyjen tiivisteet kuluvat, 

mutta koska tiivistyssylintereiden tiivistys on asetettu tiettyyn painetasoon, saadaan aina 
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oikea tiivistys aikaiseksi levyjen tiivisteiden kulumisesta huolimatta. Suuntaventtiililoh-

kossa sijaitsevan 4/3-sähköhydraulisesti esiohjatun suuntaventtiilin (HV7) avulla saadaan 

tilavuusvirta primääripiiristä tiivistyssylintereille. Tiivistyssylintereinä käytetään kaksitoi-

misia yksipuolisella männänvarrella varustettuja sylintereitä. Tiivistyssylintereissä paine 

voi korkeimmillaan olla 300 bar:ia ja sylintereillä saadaan tuotettua noin 10000 kN voima. 

Kuvassa 21 on esitetty tiivistyssylintereiden koulutusvideo tarkennettuna tiivistyssylinteri-

lohkoon.  

 

 

Kuva 21. Koulutusvideo tiivistyssylintereiden toiminnasta. 

 

Levypakka lukitaan suodatusta varten kiinni asentoon sekä huoltojen yhteydessä auki asen-

toon lukitustappien avulla. Lukitus tapahtuu levypakan yläpäässä olevan yläpainelevyn ja 

suodattimen pilareiden välille. Yläpainelevyssä ja pilareissa on reiät johon sylintereiden 

avulla työnnetään lukitustapit paikoilleen. Suodattimissa on neljä pilaria ja neljä lukitus-

tappia, joita ajetaan kahden hydraulisylinterin (HC 6.1 ja HV6.2) avulla. Yläpainelevyssä 

on anturi, joka mittaa yläpainelevyn asemaa ja reikien ollessa kohdallaan sylinterit liikutta-

vat tapit paikoilleen. Paine lukitussylintereille saadaan sekundääripiiristä ja tilavuusvirta 

ohjataan sylintereille lukitus-, keskitys- ja tasapainotuslohkon kautta. Kuvassa 22 on esitet-

ty koulutusvideo lukitustappien toiminnasta.  
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Kuva 22. Koulutusvideo lukitustappien toiminnasta. 

 

Suodatinkangas on yksi oleellisimmista osista suodatustapahtumassa. Sen lisäksi että suo-

datinkangas toimii suodatinelementtinä, on sen tehtävä myös kuljettaa valmis kiinto-

ainekakku pois suodattimelta. Jokaisen suodatinlevyn päässä on tela jota myöten kangas 

kulkeutuu ja kääntyy seuraavalle levylle. Suodatinkangas on yhtenäinen kangas joka voi 

suodatinmallista riippuen olla joko edestakaisin kelautuva tai suodattimen ympäri kiertävä 

kangas. Suodatinkankaan liikutus tapahtuu vetoteloihin sijoitettujen hydraulimoottorien 

avulla. Hydraulimoottorit saavat aikaan telojen pyörimisliikkeen, joka aiheuttaa sen että 

kangas liikkuu eteenpäin telojen pyöriessä. PF60-suodattimissa on yksi päävetotela jonka 

molemmissa päissä on hydraulimoottori, sekä tämän lisäksi koosta riippuen 4-6 apuvetote-

laa joiden päässä on hydraulimoottori.  

 

Suodatinkankaan ajoa varten ohjataan tilavuusvirta primääripiiristä suuntaventtiililohkossa 

sijaitsevan 4/3 sähköhydraulisesti esiohjatun suuntaventtiilin (HV9) avulla. Hydraulimoot-

toreiden synkronointi on toteutettu kahden virranjakoventtiilin avulla. Kangasta eteenpäin 

ajettaessa primääripiiristä tuleva virtaus jaetaan neljään osaan virranjakoventtiileiden avul-

la. Sijoittamalla päävetotelan molempiin päihin hydraulimoottori (HM9.1 ja HM9.2) saa-
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daan virtaus yhtä suureksi molempien virranjakoventtiileiden välille, koska päävetotelan 

moottoreiden pyörimisnopeus on yhtä suuri. Tällä järjestelyllä saadaan virtaus yhtä suurek-

si neljälle hydraulimoottorille. Näiden edellä mainittujen neljän hydraulimoottorin perään 

on kytketty hydraulimoottori sarjaan, jolloin kankaan ajoa varten on kahdeksan hydrauli-

moottoria.  Kankaan automaattisen ajon aikana kuorma vaihtelee suodatinkankaalla, jolloin 

teloja on tarvetta ajaa eri nopeudella.  Hydraulimoottoreiden synkronointi voidaan ohittaa 

virranjakoventtiileiden perään kytketyillä sähköisesti ohjatuilla 2/2-suuntaventtiileillä 

(HV91.1 ja HV91.2). Kuvassa 23 on esitetty koulutusvideo kankaanvetomoottoreiden toi-

minnasta. 

 

 

 

Kuva 23. Koulutusvideo kankaanvetomoottoreiden toiminnasta. 
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Suodatinkankaan kireyttä on tarvetta säätää prosessin eri vaiheissa. Kankaan kiristys tapah-

tuu kiristystelan avulla. Kiristystela toimii sen päähän sijoitetun hydraulimoottorin (HM8) 

avulla. Suuntaventtiililohkossa sijaitsevan 4/3-sähköhydraulisesti esiohjatun suuntaventtii-

lin (HV8) avulla saadaan tilavuusvirta sekundääripiiristä hydraulimoottorille. Suuntavent-

tiilin yhteyteen on kytketty paineenalennusventtiili (PR8) ja virransäätöventtiilit (FC8). 

Paineenalennusventtiilillä voidaan säätää kankaankiristysvoimaa ja virransäätöventtiileillä 

kiristystelan nopeutta.  Kuvassa 24 on esitetty koulutusvideo kankaankiristyslaitteen toi-

minnasta. 

 

 

 

Kuva 24. Koulutusvideo kankaankiristyslaitteen toiminnasta.  

 

Suodatinkangas pääsee liikkumaan prosessin eri vaiheissa myös sivuttaissuunnassa. Kan-

gas saadaan pidettyä oikeassa asennossa kankaanohjauslaitteen avulla. Kangasta ohjataan 

ohjaustelan avulla. Kun kangasta liikutetaan, kytkeytyy kankaan ohjaus automaattisesti 

päälle, jolloin anturi mittaa kankaan reunan asemaa. Kankaanohjaustelaa liikutetaan hyd-

raulisylinterin avulla. Anturi mittaa kankaan ajon aikana jatkuvasti kankaan reunan asemaa 

ja hydraulisylinteri kääntää telaa niin kauan kunnes kangas on oikeassa asemassa.  Hyd-

raulipiirissä virtaus kankaanohjaussylinterille saadaan lukitus-, keskitys- ja tasapainotus-

lohkossa sijaitsevan suuntaventtiilin avulla. Tilavuusvirta ohjataan sekundääripiiristä 4/3- 

sähköisesti esiohjatun suuntaventtiilin (HV4) avulla. Ennen suuntaventtiiliä on kytketty 
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paineenalennusventtiili (PR4), joka rajaa sylinterille menevän paineen 65 bar:iin. Suunta-

venttiilin yhteyteen on myös kytketty hydraulisesti ohjatut vastaventtiilit (CV), joiden teh-

tävänä on suuntaventtiilin ollessa keskiasennossa pitää paine sylinterillä, jolloin kan-

kaanohjaustela pysyy paikoillaan ja kangas pysyy oikeassa asemassa. Kuvassa 25 on esitet-

ty koulutusvideo kankaanohjauslaitteen toiminnasta.  

 

 

 

Kuva 25. Koulutusvideo kankaanohjauslaitteen toiminnasta. 

 

3.2 Koulutusmateriaalin käytettävyys opetuksessa 

Koulutusvideoiden käytettävyyttä koulutuksessa testattiin yhden päivän mittaisessa yrityk-

sen sisäisessä koulutuksessa. Koulutukseen osallistui kahdeksan henkilöä joiden ikähaa-

rukka vaihteli 24-51 ikävuoden välillä. Koulutukseen osallistuneiden koulutustausta vaih-

teli asentajasta insinööriin ja suurimmalla osalla koulutukseen osallistuneista oli käytännön 

kokemusta PF-suodattimien hydrauliikan kanssa toimimisesta. Muutamaa henkilöä lukuun 

ottamatta, osallistujat eivät olleet aikaisemmin saaneet hydrauliikkakoulutusta. Koulutuk-

sen tarkka agenda on esitetty liitteessä 3.  

 

Koulutusvideoiden ja kirjallisen materiaalin tukena PF60-pilottikoulutuksessa käytettiin 

erilaisia aktivoivan opetuksen menetelmiä. Koulutuksen alussa käytettiin älyllisenä akti-
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vointina virittäviä kysymyksiä hydrauliikkaan liittyen. Virittävien kysymyksien tarkoitus 

oli herättää oppijan mielenkiinto aiheeseen sekä aktivoida muistissa olevaa tietoa. Virittä-

vien kysymyksien avulla saatiin myös suoritettua diagnosointia ja kartoitettua tarkemmin 

osallistujien lähtötaso. Monivalintakysymykset esitettiin osallistujille käyttäen reaaliaikai-

sia äänestyslaitteita eli klikkereitä. Käytetty teknologia oli Turning Technologies ratkaisu. 

Käyttäjät näkivät valkokankaalla kysymykset ja 3-4 vastausvaihtoehtoa johon he vastasivat 

erillisen taskulaskimen näköisen lähettimen avulla. Ohjelma tallensi käyttäjien vastaukset 

ja niitä voitiin analysoida myöhemmin. Koulutuksen alussa esitettyihin kysymyksiin ei 

näytetty oikeaa vastausta, sillä samat kysymykset esitettiin koulutuksen lopussa. Näin 

päästiin myös mittaamaan konkreettisesti koulutuksessa opittuja asioita. Kysymyksiä esi-

tettiin 12 kappaletta peruskomponentteihin ja PF60-hydraulijärjestelmään liittyen. Alussa 

esitettyihin kysymyksiin saatiin 52,56% oikeita vastauksia.  

 

Hydraulijärjestelmän peruskomponentit, piirrosmerkit ja hydrauliyksikön toiminta käytiin 

läpi luentotyppisesti. Luennossa perehdyttiin myös turvallisuusnäkökohtiin muun muassa 

paineenpoiston ja paineakun toiminnan osalta. PF60-suodattimen kenttäpiirin toimintaa 

koulutettiin toiminnallisen aktivoinnin kautta. Koulutusryhmä jaettiin neljään osaan ja jo-

kaiselle ryhmälle jaettiin oma aihepiiri johon he saivat perehtyä. Jokaiselle ryhmälle annet-

tiin käyttöön tietokone, jonka avulla he pystyivät opiskelemaan omaa aihettaan koulutusvi-

deoiden avulla. Lisäksi ryhmällä oli käytössä tulostettu kenttäpiirikaavio tukena. Koulu-

tusvideoista oli jätetty pois tapahtumaa kuvaavat tekstit, jotta ryhmä joutuisi enemmän itse 

miettimään ja päättelemään piirin toimintaa ja eri komponenttien vaikutusta. Ryhmät saivat 

noin tunnin aikaa opetella oman aiheensa, jonka jälkeen he esittivät sen koko ryhmälle 

koulutusvideoiden avulla. Prosessin tukemista toteutettiin niin, että kurssin ohjaajat kiersi-

vät ryhmissä vastaamassa kysymyksiin ja auttamassa ongelmatilanteissa. Ohjaajat pyrkivät 

myös haastamaan oppilaita ja varmistumaan siitä, että asia on ymmärretty oikein.  

 

Kurssilla järjestettiin myös vianmääritysosio. Vianmääritysosiossa pyrittiin käyttämään 

elämyksellistä aktivointia, jossa kuulijajoukko saa osallistua ja kertoa itse omista koke-

muksistaan erilaisista vikatilanteista. Vianmääritysosiossa perehdyttiin myös systemaatti-

sen vianmäärityksen lähestymistapaan ja erilaisiin kokemusperäisiin esimerkkitapauksiin.  
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Koulutuksen lopuksi vastattiin uudelleen esitehtävänä olleisiin monivalintakysymyksiin 

klikkereiden avulla. Oikeiden vastauksien määrä lopputestistä oli 70,32% ja yhtälön 1 

avulla voidaan laskea normalisoitu Gain-indeksi koulutukselle. 

 

    
        

       
 

            

         
       

 

Koulutuksen taso Gain-indeksillä mitattuna oli täten keskitasoa.   

    

3.3 Vianmääritys 

Vikatilanteet, joita Automation Studion avulla voitiin mallintaa, olivat lähinnä väärin sää-

detyt ja asennetut komponentit. Automation Studiolla avulla luotiin koulutusvideot muu-

tamasta yleisestä vikatilanteesta, jotka liittyvät väärin säädettyihin ja asennettuihin kom-

ponentteihin.  

 

PF60-suodattimien yksi vikaa aiheuttavista komponenteista on pikaliikepiirissä sijaitseva 

vastapaineventtiili (CB 51). Vian aiheuttaja on useimmiten joko komponentin sisäinen 

vuoto tai virheellinen säätö. Asettamalla simulointimallissa väärät säädöt vastapaineventtii-

lille, saadaan havainnollistettua levypakan valuminen. Sen sijaan sisäisten vuotojen mallin-

taminen ei ohjelmalla onnistunut. Toinen yleinen vikatilanne PF60-suodattimissa on kan-

kaankiristyslaitteessa olevan vastusvastaventtiilin asentaminen väärinpäin tai väärään lin-

jaan. Vastusvastaventtiilin tarkoituksena on sallia kankaan kiristyslaitteelta vapaa virtaus 

toiseen suuntaan, koska levypakkaa suljettaessa tarvitaan paljon kangasta ja tällöin kan-

kaankiristystelalle on sallittava vapaa liike. Tätä ilmiötä havainnollistettiin tekemällä kou-

lutusvideo väärin asennetusta vastusvastaventtiilistä. Kuvassa 26 on esitetty kuvakaappaus 

koulutusvideosta jossa on simuloitu väärinpäin asennettua vastusvastaventtiiliä kiristyslait-

teella.  
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Kuva 26. Koulutusvideo väärin asennetusta vastustvastaventtiilistä. 

 

Automation Studion avulla voidaan myös opettaa käyttäjälle erilaisia komponenttien sää-

tämiseen ja testaamiseen liittyviä proseduureja. Esimerkiksi hydrauliyksikön paineenrajoi-

tusventtiilien toimivuuden testaamista voidaan opettaa simulointimallien avulla. Asetta-

malla hydraulipumppujen painepyyntö suurempaan arvoon kuin paineenrajoitusventtiilien 

avautumispaine, nähdään simulointimallista, että paine järjestelmässä nousee yli paineenra-

joitusventtiilin avautumispaineen ja venttiili aukeaa.  

 

3.4 Analysointi 

Analysointia varten hydraulijärjestelmä mallinnettiin mahdollisimman tarkasti vastaamaan  

todellista järjestelmää. Tärkeimmät komponentit, kuten pumput ja suuntaventtiilit, saatiin 

ohjelmistovalmistajan mallintamasta komponenttikirjastosta. Ohjelmistovalmistajalta saa-

tiin myös pyyntöjen kautta laajennettua komponenttikirjastoa tarvittavilla komponenteilla.  

Yksinkertaisimmat venttiilit, kuten esimerkiksi vastusventtiilit, mallinnettiin puoliempiiris-

ten tilavuusvirtavakioiden avulla. Osa venttiileistä, esimerkiksi hydrauliyksikön paineenra-

joitusventtiilit, voitiin jättää mallintamatta tarkemmilla arvoilla, koska niillä ei ollut vaiku-

tutusta tässä työssä analysoitavien asioiden tuloksiin.  
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Pumppujen ohjausta ei pystytty nykyisellä ohjelmaversiolla mallintamaan, jonka vuoksi 

pumpun tuoton säätöä eri ajovaiheissa ei pystytty toteuttamaan. Tämän vuoksi analysoin-

nissa keskityttiin työkierron sijasta yksittäisten tapahtumien analysointiin. Ensimmäisenä 

tutkittiin sylintereiden liikenopeuksia levypakan avauksessa. Analysointia varten arvioitiin 

täysikokoisen PF60-suodattimen massa sisältäen myös suodoskakun massan, ja määritet-

tiin sen perusteella sylinterille tulevat kuormat. Taulukossa 5 on esitetty tärkeimpiä alkuar-

voja analysointia varten.   

 

Taulukko 5.  Alkuarvoja sylinterien liikenopeuksien analysointiin 

pumpun virtauspyyntö 355 l/min 

pumpun painepyyntö 200 bar 

sylintereiden kuorma 170 kN/sylinteri 

sylintereiden männänvarsien halkaisijat 140 mm 

sylintereiden mäntien halkaisijat 250 mm 

sylintereiden iskupituus 1430 mm 

 

 

Kuvassa 27 on esitetty Automation Studion simuloinnin tuloksena saatu kuvaaja yhden 

sylinterin liikenopeudesta levypakan avauksen aikana. Kuvasta 27 huomataan, että levypa-

kan aukaisussa sylintereiden nopeus on noin 8,7 cm/s ajettaessa sylintereitä sarjassa. Sylin-

tereiden siirtyessä balanssiajolle, eli kytkettäessä kaikki neljä sylinteriä rinnakkain, tippuu 

nopeus puoleen. Levypakan avaus kestää yllä esitetyillä alkuarvoilla noin 18 sekuntia.  

Automation Studiolla on mahdollista simuloinnissa valita miten ohjelma ottaa huomioon 

tehollisen puristuskertoimen laskennassa. Simuloinnin aloitusvaiheessa voidaan valita ote-

taanko nesteen paine, lämpötila ja nesteeseen liuenneen ilman määrä huomioon laskennas-

sa. Ottamalla edellä mainitut seikat huomioon, saadaan tarkempi tulos, mutta se vaatii 

enemmän laskentatehoa ja hidastaa simulointia. Levypakan avauksen analysoinnissa edellä 

mainitut seikat jätettiin huomioimatta, koska niiden vaikutus sylintereiden liikenopeuteen 

on pieni.  
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Kuva 27. Sylinterien liikenopeus levypakan avauksen analysoinnissa. 

 

Toisena tapauksena tutkittiin öljyn lämpenemistä hydrauliyksikössä. Ohjelmistolla analy-

soitiin tilannetta jossa paineakun paineenpoistoventtiili on jäänyt auki huollon jälkeen, 

jolloin paineakku ei lataudu ja öljy pääsee kiertämään tankkiin. Kyseisessä tilanteessa apu-

pumpun tuottama tilavuusvirta pääsee siis kiertämään hydrauliyksikön sekundääripiirissä 

ja koska sekundääripiirissä ei ole lauhdutinta, alkaa öljy lämmetä. Tilannetta tutkittiin niin, 

että suodatinta ei ajeta mutta hydrauliyksikkö on käynnissä, jolloin primääripiirissä on niin 

sanottu jäähdytyskierto päällä. Jäähdytin primääripiirissä käynnistyy 55 ° asteen lämpöti-

lassa. Tavoitteena oli tutkia voiko manuaaliventtiilin auki jättäminen aiheuttaa sellaisen 

öljyn lämpenemisen, joka saa aikaan hälytyksen ohjelmassa. Öljyn lämpötilan noustessa 

yli 75° asteen antaa suodattimen ohjelma hälytyksen käyttäjälle. Taulukossa 6 on esitetty 

tärkeimmät alkuarvot analysointia varten. 

 

Taulukko 6. Alkuarvot öljyn lämpenemisen analysointia varten. 

pumpun p1 tilavuusvirta 70 l/min 

pumpun p1 tuottama paine 8 bar 

pumpun p2 tilavuusvirta 59 l/min 

pumpun p2 tuottama paine 5 bar 

öljyn ominaislämpökapasiteetti 2 kJ/KgK 

öljyn alkulämpötila 35° C 

ympäristön lämpötila 30° C 

lämmönsiirtymiskerroin 4 
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Taulukosta 6 voidaan huomata, että lämmönsiirtymiskertoimeksi komponenteille arvioitiin 

4.  Hydrauliyksikön komponentit sijaitsevat erillisen kaapin sisällä, jolloin voidaan olettaa, 

että ilmavirta komponenteille on melko pieni ja tämän takia lämmönsiirtymiskerroin arvi-

oitiin liikkumattoman ilman mukaan. Analysoinnin tuloksia tullaan vertailemaan Chilessä 

tehtyyn testiin suodattimella, jonka takia ympäristön lämpötilaksi arvioitiin 30° astetta. 

Kuvassa 28 on esitetty analysoinnin tulos öljyn lämpötilan kehittymisestä.  

 

 

Kuva 28. Öljyn lämpenemisen analysoinnin tulos. 

 

Kuvasta 28 huomataan, että öljy lämpenee 35 °C asteesta 50 °C asteeseen noin 80 minuu-

tissa. Lämpötilan saavuttaessa 54 °C astetta lämpeneminen käytännössä pysähtyy. Ana-

lysointia jatkettiin viiden tunnin ajan ja lämpötilan nousu pysähtyy analysoinnissa noin 

54 °C asteeseen. Chilessä tehdyssä käytännön testissä öljyn alkulämpötila oli 33° astetta ja 

se lämpeni 55 °C asteeseen noin 90 minuutissa. Primääripiirissä oleva jäähdytin käynnis-

tyy 55 °C asteessa, jonka jälkeen öljyn lämpeneminen pysähtyy.  
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

4.1 Koulutusmateriaalin rakentaminen ja käytettävyys koulutuksessa 

Automation Studion avulla saatiin luotua koulutusmateriaalit tärkeimmistä peruskom-

ponenteista, PF60-sarjan hydrauliyksikön ajotavoista ja kenttäpiirin toiminnoista. Koulu-

tusmateriaalin luominen onnistui melko helposti Automation Studion avulla. Komponent-

tikirjastosta löytyivät helposti suurin osa komponenteista ja niiden muokkaaminen tark-

kuudella, joka riitti koulutuspakettien luomista varten, oli melko yksinkertaista.  

 

Kenttäpiirin koulutusvideoissa suurimmaksi haasteeksi muodostui komponenttien näky-

vyys ja selkeys. Selkeyden ja toiminnan ymmärtämisen kannalta olisi hyvä, että koulutus-

videoissa näkyy kaikki siihen vaikuttavat komponentit. Koulutusvideot tehtiin ensin niin, 

että kaikki kyseiseen tapahtumaan vaikuttavat komponentit näkyivät videoissa. Osassa 

koulutusvideoista huomattiin kuitenkin, että hydraulisymbolit menevät liian pieneksi ja 

varsinkin esitettäessä koulutusvideoita luokkahuoneessa niiden näkyvyys on heikko. Osa 

koulutusvideoista korjattiin niin, että videoiden eri vaiheissa tarkennetaan oleellisimman 

tapahtuman kohdalle. Haastavinta oli tehdä koulutusvideo pikaliikesylinterien toiminnasta, 

sillä toimintaa ohjataan monesta eri venttiililohkosta. Ongelma ratkaistiin osittain tulososi-

ossa kuvaillun tarkennuksen avulla. Tarkennuksesta huolimatta osalle toiminnoista piir-

rosmerkit jäivät melko pieneksi esitettäessä koulutusvideota isommissa tiloissa ja pidem-

mällä katseluetäisyydellä. Koulutusvideoiden tarkentaminen johonkin tiettyyn kohtaan loi 

kuitenkin haasteita ja oli aika vievää. Ohjelmistossa videot tehdään nauhoittamalla simu-

laatiota. Tarkennuksen ajaksi simulaatio ja nauhoitus on pysäytettävä. Joissain tapauksissa 

tarkennusalueen ulkopuolella ehtii tapahtua tärkeitä asioita jotka tulisi näkyä koulutusvide-

ossa. Tällöin on simulaatio ajettava alusta, jotta saadaan nauhoitettua eri kohdissa tapahtu-

vat muutokset samalle videolle.  

 

Haasteeksi koulutusvideoiden teossa huomattiin myös niiden kesto. Koulutusvideoita teke-

vän henkilön olisi hyvä hahmottaa mitkä vaiheet voidaan simuloida nopeasti ja mitkä vai-

heet tarvitsevat hitaan simuloinnin, jotta katsoja ehtii havainnoimaan ja ymmärtämään kou-

lutusvideossa tapahtuvat asiat. Koulutusvideot vaativat myös monta katselukertaa, jotta 

niissä tapahtuvia asioita ehtii miettimään ja sisäistämään. Pilottikoulutuksen yhteydessä 
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huomattiin, että tehokas keino koulutusvideoiden käyttöön on se, että käyttäjä pääsee itse 

kelailemaan videota ja katselemaan uudestaan kohtia jotka jäivät epäselviksi.   

 

Itseopiskelua varten tarkoitetuissa materiaaleissa pyrittiin käyttämään koulutusvideoissa 

oikea aikaisia tekstejä kuvaamaan ilmiötä, jotta videon seuraaminen olisi helpompaa. Kou-

lutusvideohin tuli kuitenkin monessa tapauksessa liikaa tekstiä, mikä saattaa hankaloittaa 

niiden katsomista. Koulutusvideoissa teksti voitaisiin korvata kertovalla äänellä, jolloin 

katsoja voisi keskittyä kuuntelemiseen ja videoiden katsomiseen.  

 

PF60-pilottikoulutuksessa kokeiltujen aktivoivien menetelmien käytöstä saatiin positiivista 

palautetta ja niiden huomattiin auttavan oppimista. Koulutuksessa videoiden käyttö oli 

tehokkainta kenttäpiirin yhteydessä tehdyssä ryhmätyöskentelyssä. Ryhmän esityksistä 

huomasi, että ryhmän jäsenet olivat sisäistäneet piirin toiminnan ja osasivat myös kertoa 

sen muulle osallistujajoukolle. Koulutuksen yhteydessä asetettu ongelmalähtöinen tilanne, 

jossa oppijajoukon piti itse selvittää mitä videoissa tapahtuu, näytti siis motivoivan osallis-

tujia oppimaan. Tämän perusteella voidaan todeta, että aikuisoppimisen erityispiirteet päti-

vät hyvin ainakin pilottikoulutukseen osallistuneen ryhmän osalta. Koulutuksen yhteydessä 

huomattiin, että kokeneimmat hydrauliosaajat turvautuivat opettelussa huomattavasti 

enemmän pelkän kaavion käyttöön. Oppijat, joiden kokemus hydrauliikasta oli vähäisempi, 

sen sijaan turvautuivat opettelussa enemmän koulutusvideoiden käyttöön. Tämän perus-

teella voidaan todeta, että suurin hyöty koulutusvideoista oli joukolle jolla hydraulikaavi-

oiden lukeminen oli vähemmän tuttua. Kokeneempi osallistujajoukko näkikin, että koulu-

tusvideoista olisi suuri hyöty asiakaskoulutuksissa, joissa oppijajoukon perehtyneisyys 

laitteisiin ja niiden hydraulijärjestelmiin on huomattavasti vähäisempi kuin yrityksen sisäi-

sissä koulutuksissa.  

 

Koulutuksesta saadun palautteen perusteella nousi koulutusvideoiden suurimmaksi heik-

koudeksi jo aikaisemmassa vaiheessa todettu selkeys ja näkyvyys. Ryhmätyöskentelyssä 

jossa jokainen katsoi videoita omalta koneelta lähietäisyydeltä komponenttien näkyvyys ja 

selkeys koettiin vielä kohtuullisen hyväksi. Esitettäessä koko ryhmälle koulutusvideota 

valkokankaalta yksittäiset komponentit menivät niin pieneksi, että niitä oli vaikea nähdä. 

Palautteen perusteella yhden päivän teoriakoulutuksen jatkoksi kaivattiin myös käytännön 
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koulutusta, jossa käytäisiin läpi miltä komponentit fyysisesti näyttävät, miten niitä sääde-

tään ja miten järjestelmän erilaiset ajotavat käytännössä toimivat.   

 

Koulutuksesta kerätyn palautteen perusteella voidaan todeta, että luomalla koulutusvideoi-

ta hydraulipiirien toiminnoista saavutetaan monta etua, jotka helpottavat järjestelmien toi-

minnallisuuden ymmärtämistä ja ajattelumallien luomista. Pelkän kirjallisen luentomateri-

aalin käyttäminen saattaa passivoida kuuntelijaa. Koulutusvideoiden käyttö, yhdistettynä 

aktivoiviin koulutusmenetelmiin, lisää oppijan mielenkiintoa ja omaa ajattelua. Perintei-

seen kirjojen ja luentojen avulla oppimiseen verrattuna, voi oppija koulutusvideoiden avul-

la perehtyä systemaattisesti erilaisiin prosessin vaiheisiin ja nähdä miten erilaiset asetukset 

ja tilanteet vaikuttavat järjestelmän toimintaan. Oppija voi helpommin koulutusvideoista 

havainnoida syy- ja seuraussuhteita, jotka lisäävät ymmärrystä järjestelmässä tapahtuvista 

asioista. Ilman riittävää tukimateriaalia ja ilmiöiden kuvaamista, niiden ymmärtäminen 

vaikeutuu ja koulutusvideot voivat aiheuttaa väärinymmärryksiä. Tämän vuoksi koulutuk-

sissa peruskomponenttien toimintaperiaatteiden läpikäynti on tärkeää ja opettajan prosessin 

tukemisen rooli myös korostuu. Pilottikoulutuksessa huomattiin, että myös kokeneimmille 

hydrauliikan osaajilla peruskomponenttien piirrosmerkkien ja toiminnan kertaaminen on 

tarpeellista.  

 

Pilottikoulutuksessa käsitetestin Gain-indeksi jäi melko heikoksi ja asetettuja tavoitteita ei 

saavutettu. Yksi vaikuttava tekijä oli se, että kysymykset oli tehty englanniksi, jotta ne oli-

sivat käyttökelpoiset myös tuleviin koulutuksiin. Osalle osallistujajoukosta englanninkieli-

set termit tuottivat vaikeuksia ja kysymyksiä läpikäytäessä huomattiin, että asian ymmär-

ryksen kanssa ei ollut ongelmia vaan enemminkin termien kanssa. Kysymyksiä luotaessa 

oli myös sorruttu jonkin verran käyttämään komponenttien tunnuksia (esim. suuntaventtiili 

HV5), jolloin mitattiin ulkoa osaamista eikä ymmärrystä. Jatkossa järjestettäviin koulutuk-

siin on siis kysymysten laatuun ja ymmärrettävyyteen panostettava.  Erityisesti olisi kiinni-

tettävä huomio kysymysten pohjautuminen tunnettuihin väärinkäsityksiin, jolloin päästäi-

siin paremmin mittamaan miten koulutusvideot auttavat väärien käsityksien muuttamises-

sa. Luotettavan tuloksen saamiseksi olisi myös Gain-indeksiä mitattava isommalla otannal-

la, kuin nyt pilottikoulutuksessa mitatulla 8 osallistujalla.  
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4.2 Vianmääritys 

Vianmäärityksen osalta ei päästy luomaan tilanteita, joissa järjestelmällistä vianmääritystä 

voitaisiin soveltaa kunnolla ja nykyisellä ohjelmistoversiolla vianmäärityksen mahdolli-

suudet todettiin melko rajallisiksi. Vianmäärityksen mahdollisuudet nykyisellä ohjelmisto-

versiolla rajoittuvat väärin säädettyihin tai asennettuihin komponentteihin. Ohjelmiston 

rajoituksien takia ei myöskään päästy vertailemaan mallinnettuja vikatilanteita todellisen 

järjestelmän vikatilanteisiin. Edellä mainittujen seikkojen takia vianmäärityksen ja sen 

kouluttamisen osalta tulokset jäivät heikoiksi.  

 

Automation Studioon on saatavissa laajennusmoduuli jolla voidaan laajemmin mallintaa 

erilaisia vikatilanteita järjestelmään. Vianmääritysmoduuli sisältää muun muassa mahdolli-

suuden mallintaa komponenttien sisäisiä vuotoja ja piilottaa järjestelmään rikkoutunut 

komponentti esimerkiksi jumittunut sylinterin mäntä. Käyttäjä voi erilaisten mittatyökalu-

jen avulla mitata paineita ja virtauksia järjestelmässä ja täten etsiä vikaa järjestelmästä. 

Käyttäjän löydettyä vian voidaan vikaa korjata ja havainnoida simulointimallin avulla onko 

käyttäjän tekemä vianmääritys mennyt oikein. Edellä mainittujen seikkojen perusteella 

pyydettiin tarjous ohjelmistovalmistajalta laajentavasta moduulista, jossa erilaisia vikati-

lanteita voidaan mallintaa järjestelmän sisään. Todellista vianmääritystä varten ominaisuus, 

jossa saadaan mallinnettua sisäisiä vuotoja komponentteihin, on oleellinen vianmääritys-

prosessin suorittamista varten.    

 

Automation Studio mahdollistaa komponenttien yksinkertaisen säätämisen simuloinnin 

aikana. Toiminnon avulla voitaisiin helposti simuloida koulutustilaisuuksissa erilaisia ske-

naarioita ja yksinkertaisten säätömahdollisuuksien takia ei vaadita perehtyneisyyttä ohjel-

miston käyttöön. Käyttämällä hyväksi näitä ominaisuuksia sekä mahdollisesti hankittavaa 

vianmääritysmoduulia saataisiin ohjelman hyödyt parhaiten esiin.  
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4.3 Analysointi 

Analysoinnin suorittamista varten yksinkertaisten komponenttien mallinnus Automation 

Studion avulla onnistuu tehokkaasti. Puoliempiirisen mallinnustavan avulla saadaan mal-

linnettua yksinkertaisimmat komponentit riittävällä tarkkuudella. Ohjelman suurin etu on 

valmiiksi mallinnetut komponenttikirjastot. Komponenttikirjastosta löytyy suurimpien 

hydraulikomponenttivalmistajien yleisimmät komponentit ominaiskäyrien perusteella val-

miiksi mallinnettuna. Puuttuvien komponenttien mallinnus ohjelmistovalmistajan toimesta 

oli kuitenkin hidasta ja esimerkiksi puuttuvan pumpun saaminen kesti useita kuukausia. 

Tämä voi muodostua ongelmaksi mallinnettaessa uudempia järjestelmiä, jossa käytettävät 

komponentit saattavat olla juuri markkinoille tulleita ja siitä syystä puuttuvat myös kom-

ponenttikirjastosta.  

 

Analysointia tässä työssä rajoitti pumppujen ohjauksien ja säätämisen mahdollistavien 

ominaisuuksien puuttuminen ohjelmasta. PF-suodattimen pumppuja ohjataan ohjelmoita-

van logiikan, eli niin sanotun PLC:n avulla. Automation Studiossa PLC:n mallintaminen 

on eriytetty lisämoduuleihin, jotka eivät sisälly ohjelmiston perusversioon. Automation 

Studio tarjoaa kaksi eri ratkaisua lisäpalveluna, jolla ohjelmoitava logiikka voidaan toteut-

taa. PLC Ladder Logic-moduulin avulla voidaan logiikkaa mallintaa ohjelmaan ja OPC 

Client-moduulin avulla voidaan käytettävä logiikka kytkeä suoraan ohjelmistoon.  

 

Edellä mainittujen ohjelmapuutteiden takia ei päästy suorittamaan pumpun tehotarvelas-

kentaa ohjelmiston avulla. Pikaliikesylintereiden liikenopeuden laskentaan ohjelmistoa 

voidaan kuitenkin soveltaa ilman pumpun ohjaus- ja säätömahdollisuutta. Analysoinnista 

saatuja liikenopeuksia voidaan pitää luotettavana vertailtaessa kirjallisuudesta löytyviin 

laskukaavoihin sekä suodattimen käytöstä oleviin kokemuksiin. Analysoinnissa pumppua 

käytettiin maksimaalisella tuotolla. Todellisuudessa pumppua käytetään pienemmällä vir-

tauksella levypakan avauksessa ja sylintereitä ajetaan myös balanssiajolla kauemmin. Tä-

ten levypakan avausaika on todellisuudessa pidempi kuin mitä analysoinnin tuloksena saa-

tiin. Tutkitussa tapauksessa jätettiin nesteen laadun, paineen, lämpötilan ja nesteeseen 

liuenneen ilman määrä huomioimatta puristuskertoimessa. Mikäli haluttaisiin tutkia järjes-

telmän dynaamisia ominaisuuksia tarkemmin, on analysoinnissa käytettävä asetuksia, jotka 

ottaa huomioon edellä mainitut puristuskertoimeen vaikuttavat asiat.   
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Öljyn lämpenemisen analysointitulokset ovat oikean suuntaiset, mutta eivät täysin vastaa 

käytännön testissä saavutettuja tuloksia. Analysoinnin alkuvaiheessa öljyn lämpötila nou-

see nopeammin, koska lämpötilaero ympäristöön on pieni. Öljyn lämpötilan noustessa sel-

västi yli ympäristön lämpötilan, alkaa ympäristö toimia jäähdyttäjänä ja öljyn lämpötilan 

nousu hidastua. Analysoinnista saatu öljyn lämpenemisen kuvaaja vaikuttaa tältä osin luo-

tettavalta. Verrattaessa käytännössä tehtyyn testiin huomataan, että todellisuudessa öljy 

lämpenee nopeammin kuin analysoinnissa. Erikoista on myös, että analysoinnissa ei saavu-

teta 55° asteen lämpötilaa, jolloin jäähdytin käynnistyy. Yhtenä syynä tähän voidaan pitää 

lämmönsiirtymiskertoimen arviointia, joka perustuu kirjallisuudesta löytyviin arvioihin. 

Tarkemman tuloksen saamiseksi olisi tärkeää määrittää tarkempi lämmönsiirtymiskerroin 

komponenteille. Suurin merkitys lämmönsiirtymisessä on säiliöllä, jossa lämmönsiirtymis-

pinta-ala on suurin.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä työssä luotiin Famic Technologies:in mallinnus- ja simulointiohjelmisto Automation 

Studion avulla koulutusmateriaalia PF-suodattimien hydraulijärjestelmistä. Työssä luotiin 

videokoulutusmateriaalit tärkeimmistä hydraulikomponenteista, joita käytetään PF-

suodattimissa sekä esitykset PF60-suodattimen erilaisista hydraulisista toiminnoista ja ajo-

tavoista. Videokoulutusmateriaalien toimivuutta aktivoiviin koulutusmenetelmiin yhdistet-

tynä testattiin yrityksen sisäisessä koulutuksessa. Työssä selvitettiin myös ohjelmiston so-

veltuvuutta PF-suodattimien vianmääritykseen ja analysointiin.  

 

Ohjelmisto sopii hyvin koulutusmateriaalien tekoon, ja koulutuksesta kerätyn palautteen 

perusteella koulutusvideot edistävät oppimista. Ohjelmiston avulla saadaan esitettyä öljyn 

kulkeutuminen piirissä ja havainnollistettua eri komponenttien merkitystä piirin toimin-

taan. Videoiden avulla saadaan lisättyä ymmärrettävyyttä koko piirin toiminnasta ja helpo-

tetaan kokonaisuuksien hahmottamista. Erityisen hyödylliseksi koulutusvideot koettiin 

käyttäjille, joiden kokemus hydraulikaavioiden lukemisesta on vähäisempää. Haasteeksi 

koulutusvideoiden kohdalla havaittiin niiden selkeys ja näkyvyys. Tämän perusteella voi-

daankin todeta, että koulutuksissa videomateriaalia ei voida esittää pidemmillä katseluetäi-

syyksillä. Tehokkain tapaa esittää materiaalia on pienryhmissä, jossa opiskelijat pääsevät 

tutustumaan materiaaliin omalta näyttöpäätteeltä tai suoraan ohjelmistosta, jolloin päästään 

helposti tarkentamaan oleellisiin kohtiin piirissä. Työssä tehtiin myös koulutusvideot etä-

opiskelua varten. Jatkokehitysaiheeksi jäi koulutusvideoiden kehittäminen enemmän etä-

opiskeluun soveltuviksi. Etäopiskelua varten tarkoitetuissa koulutusvideoissa voisi ilmiöitä 

selittävät tekstit korvata kertovalla äänellä, joka helpottaisi videoiden katsomista ja niiden 

ymmärrettävyyttä.  

 

Koulutuksesta kerätyn palautteen perusteella aktivoivia koulutusmenetelmiä voidaan pitää 

soveltuvina ja oppimista edistävinä asiana PF-suodattimien koulutuksissa. Koulutuksissa 

oppijalle tulee paljon tietoa lyhyen ajan sisällä ja siksi on tärkeää käyttää koulutuksien ai-

kana vaihtelevasti erilaisia menetelmiä motivaation ja mielenkiinnon ylläpitämisen takia. 

Aktivoivat koulutusmenetelmät tukevat aikuisoppimisen erityispiirteitä itseohjautuvuuden, 

motivaation ja ongelmalähtöisen otteen kautta. Opetusvideoiden ja aktivoivien koulutus-
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menetelmien vaikutusta oppimisprosessiin tutkittiin työn yhteydessä järjestetyssä pilotti-

koulutuksessa. Oppimisen tasoa mitattiin käsitetestissä Gain-indeksin avulla. Gain-

indeksillä mitattuna korkean oppimisen tasoa ei saavutettu koulutuksessa. Syy matalaan 

Gain-indeksiin oli heikosti laaditut käsitetestin kysymykset, jotka eivät mitanneet kunnolla 

oppimisen tasoa ja väärinymmärryksiä. Luotettavan tuloksen saamiseksi on kysymysten 

laatuun panostettava tulevissa koulutuksissa. Koulutusvideoiden ja -menetelmien vaikutus-

ta oppimisprosessiin pitäisi myös tutkia pidemmällä aikavälillä ja isommalla otantajoukolla 

luotettavien tulosten saamiseksi.   

 

Vianmäärityksen osalta törmättiin käytettävissä olevan Automation Studio version rajoi-

tuksiin. Vianmäärityksen osalta käytettävyys rajoittui väärin säädettyihin ja asennettuihin 

komponentteihin. Onnistuneen vianmääritysprosessin suorittamista varten tarvitaan ohjel-

mistoon lisämoduuli, joka mahdollistaa esimerkiksi sisäisten vuotojen ja erilaisten vikojen 

mallintamisen komponentteihin. Lisämoduuli mahdollistaisi vikojen piilottamisen järjes-

telmään, jolloin voitaisiin tehokkaasti kouluttaa tyypillisiä vikatilanteita ja järjestelmällistä 

vianetsintäproseduuria.  

 

Analysoinnin osalta työssä päästiin analysoimaan yksittäisiä tapahtumia, mutta automatii-

kan mallinnusmahdollisuuksien puuttumisen takia ei päästy analysoimaan kokonaisia työ-

kiertoja. Yksinkertaisten komponenttien mallintaminen onnistuu järjestelmällä helposti ja 

valmiit komponenttikirjastot helpottavat mallinnustyötä. Monimutkaisempien komponent-

tien, kuten esimerkiksi hydraulipumpun puuttuessa komponenttikirjastosta, voi mallinnus-

työ olla vaativaa ja aikaa vievää. Mikäli ohjelmalla halutaan jatkossa suorittaa vianmääri-

tystä ja analysointia, on ohjelmaan hankittava laajennuksia, eli niin sanottuja lisämoduule-

ja. Taulukossa 7 on listattu vianmäärityksen ja analysoinnin suorittamisen tarvittavat lisä-

moduulit sekä niiden hinnat ohjelmiston valmistajalta saadun tarjouksen perusteella. 

 

Taulukko 7. Automation Studion lisämoduulit. 

Lisämoduulin nimi Käyttötarkoitus 

Lisenssin  

vuosihinta 

Failure, diagnostic & troubleshoo-

ting Vianmääritys 535 € 

PLC Ladder Logic PLC automatiikan ohjelmointi 470 € 

OPC Client & OPC Servers PLC:n kytkeminen ohjelmistoon 320 € 



68 

 

LÄHTEET 

 

Anders, J. E., 1983. Industrial Hydraulics Troubleshooting. McGraw-Hill Book Company. 

 

Castleberry, B., 2008. Is pump flow a myth, or just splitting hairs [verkkodokumentti]. 

hydraulics&pneumatics. [Viitattu 10.3.2014]. Saatavissa:  

http://hydraulicspneumatics.com/200/TechZone/HydraulicPumpsM/Article/False/79765/T

echZone-HydraulicPumpsM 

 

Coletta,V. & Phillips, J. 2004. Interpreting FCI scores: Normalized gain, preinstruction 

scores, and scientific reasoning ability [verkkodokumentti]. American Association of Phys-

ics Teachers. [Viitattu 10.5.2014]. Saatavissa PDF-tiedostona: 

http://myweb.lmu.edu/jphillips/per/ajp-12_05.pdf 

 

Götz, W. 1998. Hydraulics. Theory and Applications. Toinen painos.  Bosch Rexroth AG 

Service Automation didactic. 

 

Fluid Power Safety Institute, 2008.  Fluid Power Safety Alerts [verkkodokumentti]. [Viitat-

tu 20.4.2014].  Saatavissa: http://www.fluidpowersafety.com/fpsi_alert-10.html 

 

Flowrox, 2014. Flowrox Pinch Valve Functioning [www-tuotedokumentti]. [Viitattu 

10.4.2014].  Saatavissa: http://www.flowrox.com/Products/Flowrox-Pinch-Valve-

functioning 

 

Hake, Richard R.,1998. Interactive Engagement vs. Traditional Methods: A Six-Thousand 

–Student Survey of Mechanics Test Data for Introductory Physics Courses [verkkodoku-

mentti].  American Association of Physics Teachers. [Viitattu 10.5.2014].  Saatavissa PDF-

tiedostona: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED441679.pdf 

 

Hansen, E., 1990. The role of interactive video technology in higher education: Case study 

and proposed framework, Education Technology 30/1990. s.13-21. 

 



69 

 

Hestenes, Wells & Swackhammer, 1992, Force Concept Inventory [verkkodokumentti]. 

Physics Teacher 30(3):141-158. [Viitattu 11.6.2014]. Saatavissa PDF-tiedostona: 

http://modeling.asu.edu/R&E/FCI.PDF 

 

Järvenpää, J. 2003. Hydrauliikan turvallisuus. Fluid Finland. 1/2003. s.6-7. 

 

Johnson, J., 2008a. A Common Myth About Hydraulic Pumps [verkkodokumentti]. hy-

draulics&pneumatics. [Viitattu 10.4.2014].  Saatavissa:  

http://hydraulicspneumatics.com/200/TechZone/HydraulicPumpsM/Article/False/78376/T

echZone-HydraulicPumpsM 

 

Johnson, J., 2008b. Cylinder Always Retract Faster than they Extend [verkkodokumentti]. 

hydraulics&pneumatics  [Viitattu 10.4.2014].  Saatavissa:  

http://hydraulicspneumatics.com/200/TechZone/Cylinders/Article/False/79450/TechZone-

Cylinders 

 

Johnson, J., 2008c. High efficiency is always good [verkkodokumentti]. hydrau-

lics&pneumatics  [Viitattu 10.4.2014].  Saatavissa:  

http://hydraulicspneumatics.com/200/TechZone/HydraulicPumpsM/Article/False/80810/T

echZone-HydraulicPumpsM 

 

Johnson, J., 2008d. Higher pressure reduces component sizes [verkkodokumentti]. hydrau-

lics&pneumatics  [Viitattu 10.4.2014].  Saatavissa:  

http://hydraulicspneumatics.com/other-technologies/myth-5-higher-pressure-reduces-

component-sizes 

 

Jilin, H., Shuibing R.&Song, J. 2011. The Exploration of “Electro-Hydraulic Control 

Technology” Course Teaching [verkkotietokanta]. Information and Management Engineer-

ing  [Viitattu 25.6.2014].  Communications in Computer and Information Science Volume 

235, 2011, s.137-142. Saatavissa: http://rd.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-

24022-5_22 

 



70 

 

Kauranne, H., Kajaste,  J.& Vilenius, M. 2008. Hydraulitekniikka. ensimmäinen painos. 

WSOY Oppimateriaalit.  

 

Koivula, T., Rinkinen, J., Rusanen, H. Vikapuuanalyysillä vian alkulähteille.  Kunnossapi-

to 2/2006 s.64-66. 

 

Lang, R. A., 1997. The Hydraulics Trainer Osa 1. Hydraulitekniikan perusteet ja kom-

ponentit.  Kolmas painos.  Mannesmann Rexroth AG. 

 

Lonka, K. & Lonka, I, 1991. Aktivoiva opetus. Käsikirja aikuisten ja nuorten opettajille. 

Kirjayhtymä. 

 

Mikkola, A. 2013. Hydrauliikan mallinnus. Luentomateriaali: Simulation of a mechatronic 

machine. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. [Viitattu 18.2.2014].   

 

Oil Contamination Control, 2013. Outotec.  [Viitattu 25.5.2014].  Yrityksen sisäinen kou-

lutusmateriaali. 

 

Outotec. 2014/a. Yhtiö. [Outotec Oyj www-sivut]. [Viitattu 18.2.2014]. Saatavissa: 

http://www.outotec.com/fi/Yhtio/ 

 

PF Introduction Training, 2013. Outotec. [Viitattu 18.2.2014]. Yrityksen sisäinen koulu-

tusmateriaali. 

 

PF Core Training, 2013. Hydraulics overview. Outotec. [Viitattu 13.3.2014]. Yrityksen 

sisäinen koulutusmateriaali. 

 

Rabie, M. Galal., 2009. Fluid power engineering.  The McGraw-Hill companies.  

 

Rauste-Von Wright, M., Von Wright, J. & Soini T., 2003. Oppiminen ja Koulutus. 9 pai-

nos. WSOY. 

 



71 

 

Rémillard, V. & Sfeir, J. 2014. IFPE conference paper.  Innovative Hybrid Modelling Ap-

proach to Enhance Green Design based on Fully Integrated Mechatronic System Simula-

tion. 

 

Rutten, N., Van Joolingen, W. R., & Van der Veen, J. T, 2012. The learning effects of 

computer simulations in science education [verkkotietokanta]. Computers & Education 

volume 58/2012. s. 136-153. [Viitattu 25.6.2014]. Saatavissa: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131511001758. Palvelu on maksul-

linen ja vaatii käyttäjälisenssin.  

 

Safe maintenance of hydraulic systems, 2007. [verkkodokumentti].  Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung BGI-5100 English Translation [Viitattu 15.4.2014].  

Saatavissa PDF-tiedostona:  http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/bgi5100-e.pdf 

 

Vuorinen, I., 1997. Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän 

ohjaajille. Resurssi.   

 

Viitala, R., 2005. Johda osaamista. Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Otavan 

Kirjapaino Oy. 

 

Viuha, A., 2008. Virtuaaliympäristöt koneasentajakoulutuksessa [verkkodokumentti].  

METVIRO-seminaari 2009. [Viitattu 15.4.2014]. Saatavissa PDF-tiedostona: 

http://matriisi.ee.tut.fi/metviro/img/sem09/11%20Viuha%20Hydrauliikan%20koulutus%2

0Suomessa.pdf 

 

Vickers, 1981. Logical Troubleshooting in Hydraulic Systems.  Saatavissa: 

http://www.docstoc.com/docs/110501527/Logical-Troubleshooting-in-Hydraulic-Systems 

 

Åman, R., 2011. Toimilaitteiden tahdistus [verkkodokumentti]. Luentomateriaali: Hyd-

raulitekniikka. Lappeenranna teknillinen yliopisto. [Viitattu 18.2.2014].   

Saatavissa PDF-tiedostona: https://noppa.lut.fi/noppa/opintojakso/bk60a0100/luennot 



 

Liite I. PF60-suodattimen hydrauliyksikön hydraulikaavio 

 

 



 

Liite II. PF60-suodattimen kenttäpiirin hydraulikaavio 

 

 

 



 

Liite III, 1. PF60-pilottikoulutuksen agenda 

 

 

 

PILOT TRAINING -PF60 FILTERS HYDRAULICS  

 
 
 

Agenda  

 

 

09:00-09:15 
Training opening 

Introductions, arrangements and expectations 
 

09:15 – 11:00 

 

 

 
Activation questions 
 
Basic hydraulic components used in PF60 filters 
 

Break 

 
PF 60 series hydraulic unit and different drive methods 
 
- Hydraulic oil flow to P1,P3 and accumulator recharge 

- Hydraulic oil flow from P3 to P1  

- Hydraulic oil flow from P1 to T 

 

Learning outcomes: 

 Recognize basic hydraulic components used in PF60 

 Explain operation principle of Hydraulic Power Unit 

 

 

11:00-12:00 Lunch - Time to collect emails  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liite III, 2. 
 
 
 

12:00 - 13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PF 60 series hydraulic field circuit  
 
- Different valve blocks  

- Operation of quick action cylinders 

- Operation of locking pins 

- Operation of sealing cylinders 

- Operation of cloth driving, tracking and tensioning 

 

Learning outcomes: 

 Recognize the function of different valve blocks in PF60 filters 

 Explain operation principle of hydraulic functions for PF60 field com-

ponents 

 

13:30-14:30 
 
Troubleshooting 
 
- Checking of hydraulic calibration 

- Checking condition of Accumulator  

- Checking condition of the directional valve HV1 

 

- Reason of plate pack falling down 

- Reason of plate  pack yielding 

- Reason of plate  operational problems of locking pins 

- Adjustment of pilot operated directional valves (HV5) 

- Cloth tracking flow control adjustment 

- Cloth tensioning device restrictor valve 

 

 

14:45-15.30 
Final test 

Review of the results and discussion.  

 

 

 
 


