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Kulkuneuvoon ja kuljettajaan kohdistuvia värähtelyjä voidaan vaimentaa 

hydropneumaattisella iskunvaimennuksella. Aina ei tiedetä millaisilla 

vaimennusarvoilla värähtely saadaan vaimennettua. Tämän diplomityön tavoite oli 

toteuttaa säädettävä testaustyökalu hydropneumaattista jousitussysteemiä varten, jolla 

vaimennuksen säädöt voidaan hakea kiinteään vaimentimeen. 

Tässä diplomityössä tutustutaan hydrauliikkaan jousituksen perustana ja 

hydropneumaattisen jousituksen rakenteeseen. Lisäksi perehdytään kaasun jouston ja 

hydraulisen vaimennuksen ominaispiirteisiin. Työssä käsitellään myös vaimennuksen 

säädettävyyttä sekä säädön automatisointia ja ohjausta. Tässä työssä esitellään 

periaatteet löydettyjen säätöjen sijoittamisesta kiinteään vaimennusventtiililohkoon. 

Diplomityön tuloksena kehitettiin suunnitellusti toimiva hydropneumaattisen 

jousituksen testaustyökalu, jolla koneen käyttäjä voi itse säätää vaimennuksen 

sopivaksi.  Testaustyökalu mitattiin ja testattiin toimivuuden varmistamiseksi. Tätä 

varten suunniteltiin ja rakennettiin mittauslaitteisto. Työkalun toimintaa kuvaavia 

ominaiskäyriä tulostettiin kokeellisesti mitattuna.  

Asiasanat: Hydropneumaattinen jousitus, virtauksen kuristaminen, vaimennus, 

säädettävyys 



 

ABSTRACT 

Development of testing tool for hydropneumatic suspension system 

Jaakko Mäkinen 

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2013, 68 p.  

Supervisor: Toni Liedes 

 

The vehicle and driver are often exposed to vibration which can be damped by 

hydropneumatic suspension. Sometimes it's difficult to know proper damper settings in 

advance. The aim of this master's thesis is to develop a testing tool for hydropneumatic 

suspension system, which can be used for finding satisfying adjustments for the fixed 

damper. 

In this thesis hydraulics is studied at the basis of a hydropneumatic suspension system. 

Some damper structures are presented in order to understand gas spring and hydraulic 

damping characteristics which are also defined. Damper’s adjustables is introduced. 

Also settings control and automated systems are defined. Principle of fitting found 

adjustments to fixed damper is shown. 

A testing tool was succesfully developed for hydropneumatic suspension system which 

can be used to adjust damping. The measurement equipment was designed and built for 

the tool. The testing tool's characteristics was measured and tested in order to proof 

proper functioning and it's characteristics was plotted. 

Keywords: Hydropneumatic suspension, flow throttle, damping, adjustable  
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1A  sylinterin männän pinta-ala [m²] 

2A  sylinterin männän varren pinta-ala [m²] 

3A  sylinterin männän rengaspinta-ala [m²] 

VA  kuristuksen poikkipinta-ala [m²] 
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c  vaimennuskerroin [Ns/m] 

cc  kriittinen vaimennuskerroin  [Ns/m] 

dc  muuttuva vaimennuskerroin  [Ns/m] 

maxdc  suuri vaimennuskerroin  [Ns/m] 

mindc  pieni vaimennuskerroin  [Ns/m] 

skyc  Skyhook vaimennuskerroin  [Ns/m] 

qc  neliöllinen vaimennuskerroin  [Ns²/m²] 

D  kuristusreiän halkaisija [m] 

HD  hydraulinen halkaisija [m] 

F  voima [N] 

F  voiman muutos [N] 

0F  kitkavoima [N] 

dF  vaimennusvoima [N] 

stF  voima staattisessa tilanteessa [N] 

k  jousikerroin [N/m] 

L  putkimaisen kuristusreiän pituus [m] 

0L  kaasutilavuuden pituus esitäytettynä [m] 
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p  paine [Pa] 
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0p  esitäyttöpaine [Pa] 



 

1p  paine ennen kuristinta [Pa] 

2p  paine kuristimen jälkeen [Pa] 

stp  paine staattisessa tilanteessa [Pa] 

dq  ulkoinen tilavuusvirta differentiaalikytkennässä [m³/s] 

Vq  turbulenttinen tilavuusvirta [m³/s] 

Re  Reynoldsin luku [ ] 

crRe  kriittinen Reynoldsin luku [ ] 
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1 JOHDANTO 

Jousituksen tehtävä on vaimentaa värähtelyä. Värähtelyä syntyy eri taajuuksilla 

esiintyvien voimien yhteisvaikutuksena. Värähtelytason kohotessa koneen kuljettaja 

kokee olonsa epämiellyttäväksi ja pienentää ajo- tai työskentelynopeuttaan. 

Käytännössä värähtely siis hidastaa työntekoa. Värähtelytason noustessa edelleen, voi 

kuljettajan kyky hallita ajoneuvoa heiketä. Tämä voi johtaa vaaratilanteiden 

syntymiseen. Ajoneuvoissa esiintyy yleensä alle 10 Hz taajuista värähtelyä. Ihmiselle 

haitallisimpia ovat 4 - 8 Hz värähtelyalueet pystysuuntaisina sekä 1 - 2 Hz taajuusalueet 

vaakasuuntaisina. Näitä taajuusalueita esiintyy etenkin maastokäyttöön tarkoitetuissa 

ajoneuvoissa. (Hentinen et al. 2002: 48 - 50.)  

Hydropneumaattinen jousitus koostuu hydraulisesta vaimennuksesta ja kaasujousesta 

(Meirelles et al. 2003). Jousituksen sovelluskohteita ovat koneiden ohjaamojen, 

alustojen ja istuinten lisäksi erilaiset tärinänvaimennussovellukset (Hentinen et al. 2002, 

Hydac 2013). Hyvä esimerkki hydropneumaattisen jousituksen toimivuudesta 

ääriolosuhteissa on Patrian AMV (panssaroitu modulaarinen ajoneuvo) -tuotesarja, joka 

on raskas 8 renkainen maastoajoneuvo (Patria 2013). 

Tässä mekatroniikan opintosuunnan diplomityössä kehitettiin hydropneumaattisen 

jousitusjärjestelmän testaustyökalu. Työn tilaaja oli Oulun Yliopisto. Jousituksen 

hankkiminen lisää mm. koneen kuljettajan ajomukavuutta. Itseäni tässä työssä kiehtoi 

hydrauliikkatuotteen suunnittelu. Olen AMK insinöörinä hankkinut kokemusta 

suunnittelutyöstä, mutta tämä diplomityö tarjosi minulle mahdollisuuden oppia lisää 

jousituksesta, koneistetun tuotteen suunnittelusta sekä hydrauliikasta yleensä. 

Tämän diplomityön tavoitteena oli suunnitella, valmistuttaa ja testata 

hydropneumaattisen jousitusjärjestelmän testaustaustyökalu, jolla vaimennusta voidaan 

säätää ja näin löytää sopivat vaimennusarvot kiinteää vaimenninta varten. Työkalun 

testausta ja mittausta varten valmistettiin yhdessä toisen saman alan diplomityöntekijän 

kanssa mittauslaitteisto. Testaustyökalun ominaiskäyrät toteutettiin kokeellisesti 

ajamalla kuristinlohkon läpi useaa tasaista tilavuusvirtaa, usealla eri kuristussäädöllä, 

joista saatiin paineen pudotus venttiililohkon yli tilavuusvirran suhteen pistemäisenä 



10 

 

tietona. Näistä mittauspisteistä koostettiin lohkon paineen pudotuskäyrät eri 

kuristussäädöille. Ominaiskäyrillä haluttiin osoittaa tuotteen toimivuus ja auttaa 

käyttäjää sopivien säätöjen löytämisessä. Työkalulla voidaan säätää jousituksen 

vaimennusta erikseen hitaille ja nopeille liikkeille sekä erikseen töyssyille ja 

palautuksille. Lisäksi työkaluun sijoitettiin ohituskanava, jolla voidaan säätää 

vaimennusta molempiin suuntiin. Tässä työssä esitetään myös teoriatasolla miten 

mittaustulosten pohjalta voidaan valita kiinteät kuristimet vaimennusventtiililohkoon. 
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2 HYDRAULIIKKA JA JOUSIMASSASYSTEEMI 

Tässä luvussa perehdytään hydrauliikan ilmiöihin ja komponentteihin sekä 

jousimassasysteemiin. Hydrauliikassa esiin nousevia käsitteitä ovat hydrauliikkaöljyn 

viskositeetti, virtaus ja sen vastus sekä kitka. Järjestelmässä esiintyvän kaasun 

kokoonpuristuminen on myös merkittävä tekijä hydropneumaattisessa jousituksessa. 

Lisäksi tarkastellaan hydropneumaattisen jousituksen toteutuksessa keskeisiä 

hydrauliikkakomponentteja joita ovat kuristinraot, sylinterit ja painevaraajat (Bauer 

2011, Dixon 2007). Painevaraajista keskitytään mäntäakkuihin. 

2.1 Hydrauliikkaöljy ja kaasu systeemissä 

Valtaosa järjestelmistä käyttää raakaöljypohjaisia mineraaliöljyjä, joiden laatu riippuu 

jalostusasteesta. Biologisesti hajoavat nesteet ovat raakaöljypohjaisiin verrattuna 

ympäristöystävällisempiä. (Kauranne et al. 2008.) Hydrauliikkaöljyillä on systeemin 

paineen ylläpidon lisäksi myös muita tärkeitä tehtäviä hydrauliikkajärjestelmissä; öljy 

ehkäisee ruosteen syntymistä ja korroosiota järjestelmässä. Hydrauliikkaöljy ei saa 

muodostaa vaahtoa ja sen pitää olla termisesti ja hydrolyyttisesti vakaata. Veden 

erottumisen öljystä tulee olla hyvä. (Castrol 2013.) 

Hydrauliikkasovelluksissa käytettävien öljyjen puristuskerroin on 150 – 1400 MPa ja se 

on riippuvainen lämpötilasta, paineesta ja ilmapitoisuudesta. Paine kasvattaa 

puristuskerrointa, mutta alle 300 bar paineissa sitä voidaan pitää merkityksettömänä. 

Lämpötilalla on painetta suurempi vaikutus puristuskertoimeen, sillä lämpötilan nousu 

pienentää puristuskerrointa. Ilmapitoisuus on tekijöistä merkittävin pienentäen sekin 

puristuskerrointa. (Ellman et al. 2001.) 

Ilma voi olla nesteessä joko erottuneena tai liuenneena. Ilman ja nesteen seosta 

kuvataan tehollisella bulkkimodulilla. Voidaan todeta, että pienillä promillen luokkaa 

olevilla ilmapitoisuuksilla ja yli 10 bar paineesta 200 bar paineeseen tehollinen 

bulkkimoduli pysyy suhteellisen samana. (Ellman et al. 2001.) 
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Viskositeetilla kuvataan nesteen sisäistä kitkaa, eli sen sitkeysominaisuuksia. Tätä 

verrannollisuuskerrointa kutsutaan dynaamiseksi viskositeetiksi. Teoreettisissa 

tarkasteluissa käytetään kuitenkin kinemaattista viskositeettia, joka lasketaan kaavalla 1. 

(Kauranne et al. 2008.) Kirjallisuudessa käytetään dynaamisesta viskositeetista myös 

nimitystä absoluuttinen viskositeetti (Merrit 1967: 10). 




  ,  (1) 

missä   on nesteen kinemaattinen viskositeetti [m²/s], 

   on nesteen dynaaminen viskositeetti [Pa·s] ja 

   on nesteen tiheys [kg/m³]. 

 

Nesteen virratessa järjestelmässä syntyy painehäviöitä. Nämä häviöt johtuvat nesteen 

viskoosikitkasta syntyvistä vastuksista. Hydrauliikkanesteen viskositeetilla on suuri 

vaikutus järjestelmän hyötysuhteeseen ja toimivuuteen. Liian suurella viskositeetilla 

neste on heikosti juoksevaa, jolloin suuresta muodonmuutosvastuksesta seuraa suuri 

virtausvastus ja hydraulisen tehon tuottaminen vaatii suuremman tehon. Liian pienellä 

viskositeetilla neste on helposti juoksevaa, jolloin järjestelmän vuodot kasvavat ja 

vuotoihin liittyvät häviöt kasvavat sekä heikon voitelun vuoksi osien kuluminen 

lisääntyy. (Kauranne et al. 2008: 27.) 

Lämpötila ja paine vaikuttavat viskositeettiin. Lämpötilan nousu pienentää merkittävästi 

hydrauliikkaöljyn viskositeettia. Paineen vaikutus on alle 400 bar paineilla pieni. 

Kinemaattinen viskositeetti esitetäänkin usein kuvaajan avulla lämpötilan funktiona. 

(Ellman et al. 2001.) 

2.2 Nesteen virtaus ja sen kuristaminen 

Nesteiden virtaus putkessa voidaan jakaa kahteen pääryhmään: laminaariseen ja 

turbulenttiseen.  Laminaarisen virtauksen muuttumiseen turbulenttiseksi vaikuttaa 

virtausnopeus, virtauskanavan koko ja nesteen viskositeetti. Laminaarisen ja 

turbulenttisen alueen väliin jää nk. siirtymäalue, jolloin virtaustyypit esiintyvät 
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yhdistyneinä. Virtaushäviöt kasvavat virtausnopeuden kasvaessa laminaarisessa 

virtauksessa lineaarisesti ja turbulenttisessa eksponentiaalisesti. (Kauranne et al. 2008.)  

Nesteen virtauksen tyyppi voidaan arvioida Reynoldsin luvulla kaavan 2 mukaan, kun 

tiedetään virtauskanavan muoto. Kaavassa 2 hydraulinen halkaisija on sama kuin putken 

sisähalkaisija. (Kauranne et al. 2008.) 


HDv 

Re ,  (2) 

missä Re  on Reynoldsin luku [ ], 

 v  on virtausnopeus [m/s] ja 

 HD  on hydraulinen halkaisija [m]. 

 

Saatua Reynoldsin lukua verrataan kriittiseen Reynoldsin lukuun Recr, joka on saatu 

kokeellisesti mitattua. Jos laskettu Reynoldsin luku on pienempi kuin kriittinen luku, on 

virtaus laminaarista. Vastaavasti jos laskettu luku on suurempi kuin kriittinen 

Reynoldsin luku, on virtaus turbulenttista. (Kauranne et al. 2008.) 

2.2.1 Teräväreunainen aukko kuristimena 

Virtauksen kuristamien aukoilla on hydrauliikassa yleistä ja usein tärkeää järjestelmän 

toimivuuden kannalta. Suurin osa kuristuksista tapahtuu turbulenttisena korkeilla 

Reynoldsin luvuilla, mutta kuristuksessa turbulenttisen virtauksen merkitys ei ole sama 

kuin putkivirtauksessa. Äkillisen kaventuman kohdalla virtaus kiihtyy suihkuksi, joka 

on kapeampi kuin kuristava reikä. Kohtaa, missä suihku on poikkileikkauskeltaan 

pienin, kutsutaan nimellä vena contracta. (Merrit 1967: 40.) Virtauksessa syntyy 

pyörteitä, joissa tapahtuu kitkatyötä. Työ dissipoituu eli muuttuu lämmöksi. (Krannila 

1980: 43.) Kuvassa 1 esitetään virtaus teräväreunaisen kuristimen läpi. 
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Kuva 1. Virtaus teräväreunaisen kuristimen läpi. 

 

Virtaavan nesteen kuristukseen liittyy paineen aleneminen virtaussuunnassa (Krannila 

1980: 43). Häviöteho on suoraan verrannollinen virtausnopeuteen ja kuristimen yli 

vallitsevaan paine-eroon. Hallittu virtauksen kuristaminen on hydrauliikkajärjestelmän 

ohjauksen kannalta tärkeää. Yleensä häviötehosta puhuttaessa otetaankin huomioon 

vain epäedulliset vastukset kuten putkiston kitkavastushäviöt sekä putkimutkien ja 

putkihaarojen aiheuttamat painehäviöt. (Kauranne et al. 2008: 76 – 78.) 

Virtauskertoimen arvo riippuu Reynoldsin luvusta ja kuristuksen reunojen terävyydestä. 

Turbulenttisen kuristinvirtauksen kaavan 3 yhtälöä on yksinkertaistettu, mutta sitä 

voidaan kuitenkin käyttää hyväksi arvioitaessa kuristuksia. (Kauranne et al. 2008: 41 – 

47.) Teräväreunaisen kuristimen läpi virtaava nesteen turbulenttiselle virtaukselle 

voidaan kirjoittaa tilavuusvirtayhtälö 



p
ACq VqV




2
,  (3) 

missä Vq  on turbulenttinen tilavuusvirta [m³/s], 

 qC  on virtauskerroin [ ] ja 

 VA  on kuristuksen poikkipinta-ala [m²]. 
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Teräväreunaisen kuristimet ovat haluttuja ennustettavan käyttäytymisensä takia. Ne ovat 

kuitenkin kalliita kiinteissä ratkaisuissa. Jos virtaus on turbulenttista ja kuristin on 

virtausputkea huomattavasti pienempi halkaisijaltaan, voidaan virtauskeroimelle käyttää 

arvoa Cq=0,611. (Kauranne et al. 2008, Merrit 1967: 42.) 

2.2.2 Putkiraot ja niiden rinnakkainen käyttö 

Teräväreunaisten kuristinten sijaan käytetään yleensä kuristinrakoja, joissa on pituutta. 

Merrit (1967) kutsuu näitä lyhyiksi putkiraoiksi. Virtausvastus putkiraolle voidaan 

laskea kaavaa 4 käyttäen. (Merrit 1967: 42.) 

2/1
2/1

Re
74,135,1


























D

L
Cq , jos 50

Re




L

D
 tai 

2/1

Re
6428,2















D

L
Cq , jos 50

Re




L

D
, (4) 

missä D  on kuristusreiän halkaisija [m] ja 

 L  on putkimaisen kuristusreiän pituus [m]. 

 

Putkiraon parametrit nähdään kuvasta 2. Merritin (1967) mukaan kaavasta 4 saatu 

virtauskertoimen arvio on riittävän hyvä suunnittelutarkoitukseen, mutta käytännöstä 

kerätty tieto on aina suositeltavaa. (Merrit 1967: 42 – 43.) Dixonin (2008) mukaan 

putkirakoja joiden L/D suhde on n. 0,5 tulee välttää niiden epävakaan käyttäytymisen 

vuoksi (Dixon 2008: 206). 
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Kuva 2. Lyhyt putkirako ja sen parametrit.  

 

Kuristuksen sisäsääntuloaukon geometrian muutokset, kuten pyöristys tai viiste, 

vaikuttavat kasvattavasti virtauskertoimen arvoon. On vaikea toteuttaa teräväreunaista 

putkirakokuristinta, mikäli halutaan tarkkoja virtauskertoimia. Jotta voitaisiin välttää 

korkeat valmistustoleranssit, kannattaa sisäänmenoaukko viistää. Viistäminen on 

parempi ratkaisu kuin pyöristäminen, koska se ei nosta virtauskerrointa niin paljon ja 

lisäksi se on helpompi ja halvempi valmistaa. Suunnittelun lähtökohtana voidaan 

virtauskeroimelle käyttää arvoa Cq=0,7. (Dixon 2008: 206 - 207.) 

Kuristusrakoja voidaan käyttää sarjaan ja rinnan sekä yhdistellä näitä ratkaisuja. Kahden 

tai useamman rinnan olevan kuristimen virtaukset voidaan laskea yhteen sillä 

oletuksella, että paine ennen ja jälkeen kuristimia ovat kaikille samat. Rinnan olevien 

kuristimien yhteenlaskettu tilavuusvirta tapahtuu kaavan 5 mukaan. (Dixon 2008: 206.) 

2,1,21, VVV qqq  ,  (5) 

missä 1,Vq  on virtaus ensimmäisestä kuristimesta [m³/s], 

 2,Vq  on virtaus toisesta kuristimesta [m³/s] ja 

 21, Vq  on virtaus molemmista kuristimista [m³/s]. 

 

Koska kuristinten yli vallitseva paine-ero on molemmille sama, voidaan kirjoittaa kaava 

6. Kaavassa aukkojen yhteinen virtauskerroin ei ole algebrallisesti yhteenlaskettu, vaan 

se on painotettu poikkileikkauksien suhteella. (Dixon 2008: 206.) 

. 
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21,21,2,2,1,1,   VdVdVd ACACAC , (6) 

missä 1,VA  on ensimmäisien aukon poikkipinta-ala [mm²], 

 2,VA  on toisen aukon poikkipinta-ala [mm²], 

 21, VA  on aukkojen yhteenlaskettu poikkipinta-ala [mm²], 

 1,dC  on ensimmäisien aukon virtauskerroin [ ], 

 2,dC  on toisen aukon virtauskerroin [ ] ja 

 21, dC  on aukkojen yhteinen virtauskerroin [ ]. 

 

2.3 Hydrauliikkasylinteri ja differentiaalikytkentä 

Hydrauliikkasylinteri muuntaa hydraulisen tehon mekaaniseksi, edestakaiseksi 

liikkeeksi. Sylinterit luokitellaan toiminnan perusteella yksitoimisiin ja kaksitoimisiin. 

Yksitoimista sylinteriä ei voida aktiivisesti ajaa kuin yhteen suuntaan, mutta 

kaksitoimisissa sylintereissä tämä nk. työliike saadaan molempiin suuntiin.   

Hydrauliikkasylintereiden liikenopeudet vaihtelevat tyypillisesti välillä 0,05 – 1 m/s. 

Pienillä liikenopeuksilla ja pienillä paineilla tiivisteiden kitkat saattavat aiheuttaa 

nykivää liikettä, jota kutsutan stick-slip-ilmiöksi. Suurilla nopeuksilla taas tiivisteet 

kuluvat nopeammin. Tiivistetyypin valinta vaikuttaa em. ilmiöihin ja hydromekaaniseen 

hyötysuhteeseen. (Kauranne et al. 2008: 195, 202.) 

Tarkasteltaessa sylinterin männän kitkaa voidaan todeta sen koostuvan kolmesta 

pääkomponentista. Nämä ovat Coulombin, Stribeckin ja viskoosi kitka (Owen et al. 

2003). Kuvassa 3 on esitetty nämä liikkeellelähdön kitkan pääkomponentit.  
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Kuva 3. Tyypillinen kitka-nopeuskäyrä hydrauliikkatoimilaitteelle. 

 

Hydrauliikassa sylinterin ulostyönnön pikaliikkeenä voidaan käyttää kuvan 4 

differentiaalikytkentää. Differentiaalikytkennässä männän varren puolen tilaavuusvirta 

ohjataan männän alapuolelle, mikä vähentää voimaa, mutta lisää liikkeen nopeutta. 

Sylinterille tuleva ja lähtevä tilavuusvirta on siis männän pinta-alan A1 ja männän 

varren puolen rengaspinta-alan A3 erotus, mikä on männän varren poikkipinta-ala A2. 

Tämä esitetään kaavassa 7. (Kauranne et al. 2008: 37.) 

 

Kuva 4. Differentiaalikytkentä ja sylinterin pinta-alat. 

 

Kirjoitetaan kytkentään tulevalle tai lähtevälle ulkoiselle tilavuusvirralle yhtälö 

2Avq dd  ,  (7) 
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missä dv  on männän nopeus differentiaalikytkennässä [m/s] ja 

 dq  on ulkoinen tilavuusvirta differentiaalikytkennässä [m³/s] 

 (Kauranne et al. 2008: 38). 

 

Differentiaalikytkennässä staattisen tilan voima voidaan muuntaa staattisen tilan 

paineeksi kaavalla 8. Sylinterin männän molemmin puolin vallitsee sama paine. 

Kytkennässä syntyvää painetta laskiessa sylinterin männän rengaspinta-ala voidaan 

vähentää männän koko pinta-alasta, jolloin voiman jakavaksi pinta-alaksi jää 

männänvarren pinta-ala. 

2A

F
p st

st  ,  (8) 

missä stF  on voima staattisessa tilassa [N] ja 

 stp  on paine staattisessa tilassa [Pa]. 

 

Sylinterin mäntä voi osua nopeassa liikkeessä sylinterin päätyyn aiheuttaen jopa 

rikkoutumisen. Rikkoutuminen voidaan ehkäistä päätyasentovaimennuksella. 

Päätyasentovaimennus perustuu sylinteristä poistuvan nesteen kuristamiseen männän 

lähestyessä päätyasentoa. (Kauranne et al. 2008: 206.) 

2.4 Mäntäpainevaraajan toiminta ja termodynamiikka 

Hydrostaattiset järjestelmät ovat tehon siirrossa paine-energiaan sidottuja. 

Hydrauliikkajärjestelmissä käytetään yleisesti painevaraajia, jotka voidaan jakaa 

toimintansa puolesta rakko-, kalvo- ja mäntäakkuihin. Kaasun käyttöön perustuvat 

painevaraajat kostuvat kahdesta kammiosta ja niitä erottavasta väliseinästä. (Kauranne 

et al. 2008: 212.) Kammioista käytetään nimitystä kaasu- ja nestepuoli sekä väliseinästä 

nimitystä eroelin (Palomäki 2012). Hydrauliikkajärjestelmässä painevaraajalla (ts. 

paineakulla) voidaan varastoida energiaa ja käyttää sitä sitten energian lähteenä. 

Paineakkuja käytetään myös yleisesti paineiskujen vaimennukseen, paineen pitoon ja 

tilavuuden tasaamiseen systeemeissä.  Ylivoimaisesti yleisin kaasu akuissa on puhdas 
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typpikaasu, koska se ei aiheuta palo- tai räjähdysvaaraa ja sen saatavuus on hyvä. 

(Kauranne et al. 2008: 212.) 

Kuvan 5 mäntäpainevaraajan neste- ja kaasutilan erottaa toisistaan mäntä, jossa on 

tiivisteet sekä kaasu, että nestepuolille sekä liukurenkaat. Kaasuventtiili sijaitsee 

kaasupuolen laipassa. Tiivistekitkojen takia mäntäakkuja ei tulisi käyttää sovelluksissa 

joissa suurimman ja pienimmän käyttöpaineen ero on alle 20 bar. (Kauranne et al. 2008: 

216.) Männän massa on myös huomattava ja sen hitaus vaikuttaa liiketilan muutokseen 

(Palomäki 2012). 

 

Kuva 5. Mäntäpainevaraajan rakenne. 

 

Ennen käyttöä akkuun lisätään kaasua esitäyttöpaineeseen saakka, joka on tyypillisesti 

n. 10-20 % alinta käyttöpainetta pienempi (Kauranne et al. 2008: 220). Kaasu lisätään 

akkuun täyttöventtiilin kautta. Venttiilin kautta kaasu voidaan myös hallitusti poistaa 

haluttaessa. Nestepuolen liitännän kautta akku kytketään hydrauliikkajärjestelmään, 

jolloin nestepuolelle pääsee virtaamaan nestettä. Nesteen virratessa akkuun syntyy 

paine-ero, joka siirtää mäntää sylinteriputken sisällä. Tilavuusvirran suuruutta rajoittaa 

männän liikenopeus. (Palomäki 2012.) 

Kaasun tilavuuden muutosnopeus vaikuttaa akusta takaisin saatavaan nestetilavuuteen 

eli tarkemmin tilanmuutoksen tyyppiin. Tilanmuutokset voivat tapahtua isotermisesti, 

adiabaattisesti tai polytrooppisesti. Isoterminen muutos on niin hidas, että lämpötilaerot 

ehtivät tasoittua. Adiabaatinen muutos on niin nopea, etteivät lämpötilaerot ehdi 
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tasoittua. Polytrooppinen muutos on näiden kahden välimaastosta. (Kauranne et al. 

2008.) Ihannekaasun tilayhtälö (kaava 9) joudutaan tilanmuutoksen takia käsittelemään 

isentrooppisena eli palautuvana adiabaattisena muutoksena. Muutoksen palautuvana 

käsitteleminen ei sulje pois kitkaa tai muita palautumattomia ilmiöitä tarkastelun 

ulkopuolelle. (Krannila 1980.) Typpi on kaksiatominen kaasu, joten voidaan olettaa 

adiabaattivakiolle (isentrooppieksponentti) κ= 1,40. 

vakioVp   ,  (9) 

missä p  on paine [Pa] ja 

 V  on tilavuus [m³]. 

 

Mäntäakun männän tiivisteiden ja sylinteriputken väliin muodostuu liukupari, joten 

hydrauliikkanesteen on oltava voitelevaa. Hydrauliikkaöljyt käyvät tähän tarkoitukseen 

parhaiten hyvien voiteluominaisuuksiensa takia. Tiivisteet ovat kuitenkin kuluvia osia, 

joten akkua on huollettava säännöllisesti. Toisaalta mäntä ei ikinä väsy ja elleivät 

epäpuhtaudet nesteessä riko tiivistepintoja kestävät akut perushuollolla pitkään. 

Mäntäpainevaraajan rakenne kestää hyvin myös ulkoisia voimia. (Palomäki 2012.) 

Mäntäpainevaraajia on markkinoilla erilaisia sovelluksia varten, kuten 

mobiilisovelluksiin suunniteltu kaksoismäntäpainevaraaja, joka on kuvassa 6. Sen 

molemmissa päissä on nesteliitäntä. Painevaraajassa on kaksi mäntää, joista toisessa on 

kaasuventtiili. Kaasu voidaan lisätä keskellä sijaitsevaan kaasutilaan männän läpi. 

(Hydroll 2012.) 
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Kuva 6. Kaksoismäntäpainevaraaja. 

2.5 Vaimennettu jousimassasysteemi 

Yhden vapausasteen jousimassasysteemi viskoosilla vaimennuksella ja alustan 

pakkosiirtymällä on esitettynä kuvassa 7. Kuvan mukaiselle systeemille voidaan 

kirjoittaa kaavan 10 mukainen differentiaaliyhtälö. (Harris 2002: 2.16.) 

 

Kuva 7. Yhden vapausasteen vaimennettu jousimassasysteemi. 

 

   21212 xxkxxcxM   ,  (10) 

missä M  on kappaleen massa [kg], 

 c  on vaimennuskerroin [Ns/m], 

 k  on jousikerroin [N/m], 

 1x  on alustan siirtymä [m], 

 1x  on alustan nopeus [m/s], 

 2x  on jousitettavan kappaleen siirtymä [m], 
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 2x  on jousitettavan kappaleen nopeus [m/s] ja 

 2x  on jousitettavan kappaleen kiihtyvyys [m/s²] (Harris 2002: 2.16). 

 

Systeemin ominaiskulmanopeus ilman vaimenninta voidaan kirjoittaa kaavan 11 

muotoon. On kuitenkin huomattava, että vaimennettu kulmanopeus ja 

ominaiskulmanopeus eivät ole sama asia. (Harris 2002: 2.3 - 5.) 

M
k

n  ,  (11) 

missä n  on ominaiskulmanopeus [rad/s]. 

 

Kriittinen vaimennuskerroin systeemille saadaan kaavalla 12. 

nc MMkc  22 ,  (12) 

missä cc  on kriittinen vaimennuskerroin [Ns/m].  

 

Nyt saadaan vaimennussuhde kirjoitettua kaavan 13 mukaan. 

cc
c ,  (13) 

missä   on vaimennussuhde [ ]. (Harris 2002: 2.5.) 
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Kriittisellä vaimennuksella eli ζ= 1 massa ei jää värähtelemään poikkeutuksen jälkeen 

vaan asettuu rauhallisesti staattiseen tasapainotilaansa. Mikäli vaimennus on ylikriittistä 

eli ζ > 1, jää massa poikkeutuksen jälkeen liikkumaan ilman värähtelyä lähestyen 

vähitellen tasapainoasemaansa poikkeutuksen suunnasta. Jos vaimennus on alikriittinen 

eli ζ < 1, jää massa värähtelemään kaavan 14 mukaisella vaimennetulla 

ominaiskulmanopeudella  

  2/121   nd ,  (14) 

missä d  on vaimennettu ominaiskulmanopeus [rad/s]. (Harris 2002: 2.5.) 
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3 HYDROPNEUMAATTINEN JOUSITUS JA SEN 

SÄÄDETTÄVYYS 

Tässä luvussa esitellään hydropneumaattisen jousituksen rakenne ja toimintaperiaate, 

johon jousto ja vaimennus kuuluvat olennaisesti. Vaimennusta voidaan säätää usealla 

eri periaatteella, jotka käydään lyhyesti läpi. Esitellään myös säädön automatisoinnin 

asteet, Skyhook-periaattella toimiva kaksitilainen vaimennuksen ohjaus ja 

jousitussysteemin anturointia. 

3.1 Hydropneumaattisen jousituksen taustaa 

Citroën lanseerasi hydropneumaattisen jousituksen 1950-luvan alkupuolella (Carbibles 

2013). Jousitus koostuu pallon muotoisesta kalvoakusta, sylinteristä ja niissä 

molemmissa sijaitsevista 2-tie kuristin lohkoista (Citroënet 2000). Yksinkertaisin 

hydropneumaattinen jousitus voidaan koota yksitoimisesta sylinteristä, paineakusta ja 

hydrauliikkanesteestä. Paineakku voidaan sijoittaa suoraan kiinni sylinteriin, jolloin 

edes niiden välistä putkitusta ei tarvita. (Bauer 2011.) 

Hydrauliikkaneste on kaasuun verrattaessa lähes kokoonpuristumatonta. Neste siis 

välittää järjestelmässä voiman paineen muodossa sylinteriltä paineakulle, jossa 

kaasutilavuus muuttuu vallitsevan paineen mukaan. Tästä syntyy järjestelmän jousto. 

Virtaava neste kulkee venttiilin tai reiän läpi, mitkä kuristavat virtausta ja saavat näin 

aikaan vaimentavan ilmiön. Kuvassa 8 nähdään hydropneumaattisen jousituksen esitys. 

Kokoonpuristuva kaasu vastaa perinteisen jousitusjärjestelmän mekaanista jousta. 

Hydropneumaattisen jousitussysteemin tärkein yksittäinen komponentti on paineakku, 

koska kaasutilavuus ja kaasun paine määrittävät jousituksen jäykkyyden. (Meirelles et 

al. 2003.) 
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Kuva 8. Hydropneumaattinen jousitus. 

 

Kuorman kuljetukseen käytettävissä kulkuneuvoissa akseliston ylikuormitus voi 

perinteisellä jousituksella jopa pahentua kuoppaisilla teillä tai ajettaessa mutkassa. 

Hydropneumaattisella jousituksella kuorma jakautuu tasaisemmin akseleiden kesken, 

jolloin ylikuormitusongelma helpottaa ja ajomukavuus paranee. (Meirelles et al. 2003.) 

Hydropneumaattisenjousituksen etuina mekaaniseen jousitukseen verrattuna ovat 

tasonsäädön toteutuksen mahdollisuus sekä mahdollisuus kytkeä erilaisia vaimentimia 

yhteen (Bauer 2011). Merkittävä etu on myös aktiivisen ja puoliaktiivisen jousituksen 

toteuttamismahdollisuus (Nevala et al. 2007). 

Hydropneumaattisessa jousitussysteemissä esiintyy myös ei haluttua vaimennusta, mikä 

johtuu tiivisteiden ym. kitkoista. Jousituksen neliöllinen vaimennusominaisuus voi 

aiheuttaa korkeita vaimennusvoimia. (Bauer 2011.) 

3.2 Hydropneumaattisen jousituksen rakenne 

Kuvassa 9 esitetään Citroenin jousielementin rakenne tarkemmin. Palloksikin kutsuttu 

paineakku sisältää typpikaasua, joka vähentää eroelimenä käytetyn kumin 

hapettumisesta johtuvaa ikääntymistä. Sylinterin sisällä on venttiili, jossa on kaksi 

jousipakkaa venttiilin rungon molemmin puolin. Työntötanko liikuttaa mäntää ylöspäin, 

joka puolestaan liikuttaa öljyä venttiilin läpi paineakkuun ja kalvon liikkuessa ylöspäin, 

akun paine nousee. Kuvassa punaiset nuolet tarkoittavat virtauksia töyssyyn ajettaessa. 

Vastaavasti paineakun paine liikuttaa kalvoa, joka työntää palautuksessa öljyn venttiilin 

läpi takaisin sylinteriin ja mäntä liikkuu alaspäin. Kuvassa siniset nuolet tarkoittavat 
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virtausta palautuksen aikana. Venttiili kuristaa virtausta molempiin suuntiin. (Dixon 

2007: 31.)  

 

Kuva 9. Citroen jousielementti ja venttiili. 

 

Kaupallisissa sylinterimäisissä iskunvaimentimissa yleisesti käytetty ratkaisu on, että 

sylinterin männän läpi on porattu reikiä, jotta sylinterin mäntä ja varsi pääsevät 

liikkumaan. Männän reikien läpi virtaava tilavuusvirta vastaa differentiaalikytkennässä 

tapahtuvaa tilavuusvirtaa. (Dixon 2007, Koni 2013.) 

Yksisylinteri-iskunvaimennin, joka on esitettynä kuvassa 10, koostuu sylinteristä, jonka 

sisällä olevan neste- ja kaasutilavuuden erottaa kelluva mäntä. Sylinteri toimii 

teleskoopin tavoin. Neste sylinterin sisällä on yleensä öljyä ja kaasu typpikaasua. 

Ulkoinen kuorma liikuttaa männän vartta, joka puolestaan liikuttaa siihen kiinnitettyä 

mäntää, jota kutsutaan työmännäksi. Sylinterissä ei ole ulkoista nestesäiliötä, sillä 

sylinterin öljytilavuus ei muutu. Tämän mahdollistaa kelluva mäntä. Öljy työntää 

erottavaa mäntää sylinterin sisätilavuuden muuttuessa. Männän molemmin puolin säilyy 

suurin piirtein sama paine, joka vaihtelee kaasutilavuuden muutosten mukaan. (Dixon 

2007: 25, Koni 2013.) 
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Kuva 10. Yksisylinteri-iskunvaimentimen yksinkertaistettu rakenne. 

 

Iskunvaimentimissa on kaksi iskusuuntaa: bump (töyssy) ja rebound (palautus). 

Töyssyvaiheessa männän varsi liikkuu alaspäin, jolloin männän rengaspinta-alaan 

verrannollinen määrä nestettä virtaa männän läpi sen yläpuolelle (kuvassa punainen 

nuoli). Neste pääsee virtaamaan männän läpi siinä olevista reistä, jolloin virtausta 

kuristetaan. Kuristus aiheuttaa bump-vaimennuksen. Kelluva mäntä liikkuu alaspäin ja 

paine syliterissä nousee. Palautusvaiheessa männänvarsi liikkuu ylöspäin, jolloin neste 

virtaa männän läpi sen alapuolelle (kuvassa sininen nuoli). Läpivirtaavan nesteen 

kuristus aiheuttaa rebound-vaimennuksen. Kelluva mäntä liikkuu ylöspäin ja paine 

sylinterissä laskee. (Koni 2013.) Kelluva mäntä tarvitseekin riittävän tilan liikkuakseen 

vapaasti voidakseen tasoittaa männän varren tilavuuden vaihtelua sylinterin sisällä ja 

lämpötilan vaihteluita (Dixon 2007: 25). 

3.2.1 Kaasujousen toiminta 

Hydropneumaattisessa jousituksessa akussa olevan kaasun tilavuus muuttuu 

hydrauliikkaöljyn liikkeen mukana kuvan 11 tapauksessa. Jousituksen venymän x 

suunta valitaan kuten kuvassa. Oletetaan nyt joustavan kaasun olevan ideaalista. 

Oletetaan myös jousituksen käytön olevan riittävän nopeaa, ettei lämmön siirtymistä 

systeemistä tapahdu ja näin kaasun käyttäytyvän adiabaattisesti. (Savaresi 2010: 18.) 

Kuvan mukaiselle systeemille voidaan kirjoittaa paineen (kaava 15) ja jousikertoimen 

(kaava 16) yhtälöt. 
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Kuva 11. Kaasujousi hydropneumaattisessa jousituksessa. 

 

Systeemin paine saadaan laskettua kaavasta 

A

F
p  ,  (15) 

missä A  on pinta-ala [m²] ja 

 F  on ulkoinen voima [N]. 

 

Lineaarisen jousen jousikerroin tunnetaan yleisesti muodossa 

x

F
k




 ,  (16) 

missä F  on voiman muutos [N], 

 x  on jousituksen poikkeaman muutos [m]. 

 

Kaavan 9 ihannekaasun tilayhtälö voidaan kirjoittaa nyt kaavan 17 muotoon, kun 

tiedetään kaavan 18 mukainen mäntäpainevaraajan kaasutilavuus. Isentrooppisena eli 

palautuvana adiabaattiselle muutokselle voidaan kirjoittaa yhtälö 


00 VpVp  ,  (17) 

missä 0p  on esitäyttöpaine [Pa], 

 0V  on tilavuus esitäytettynä [m³]. 

 

Kirjoitetaan kaasutilavuudelle yhtälö pituuden ja poikkipinta-alan suhteen 



30 

 

 AxLV  0 ,  (18) 

missä 0L  on kaasutilavuuden pituus esitäytettynä [m] 

 (Savaresi et al. 2010: 20). 

 

Kaasujousen jousivoima (kaava 19) saadaan derivoimalla ja algebrallisella 

manipuloinnilla 

 
1

0

00











xL

LAp
k .  (19) 

Kaasun tilavuuden pienentyessä paine ei nouse lineaarisesti vaan eksponentiaalisesti 

kaavan 19 mukaan. Kaasujousen eksponentiaalinen joustokäyrää esittää kuva 12. 

Kaasujousen esitäyttöpaineesta johtuen jousessa on aina alkuvoima. Kun jousitettu 

massa asetetaan jousen päälle, asettuu systeemi staattiseen tilaan. Kaasujousen 

joustokäyrä voidaan myös linearisoida staattisen tilan pisteen ympärille. (Savaresi 2010: 

21.) 

 

Kuva 12. Kaasujousen epälineaarinen joustokäyrä. 
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Jos jousitettu systeemi palaa takasin staattiseen tilaansa, on systeemi vakaa. Vakaa 

systeemi voidaan linearisoida, kunhan linearisoidun systeemin ja epälineaarisen 

todellisen toiminnan välinen ero ei kasva liian suureksi. (de Silva 2005: 39.) 

Linearisointi voidaan tehdä, jos oletetaan jousituksen siirtymien aiheuttaman mäntäakun 

männän siirtymien pysyvän pienenä verrattaessa esitäyttöpituuteen. Linearisoidaan 

kaavan 19 jousikertoimen yhtälö kaavan 20 mukaan. On huomattava, että kuvassa 12 

linearisointi on tehtävä eri pisteessä staattisen kuorman muuttuessa. Tämä asettaa 

ohjaukselle haasteita. (Savaresi 2010: 21.) 

 





0

0

0

00
1

L

Ap

xL

LAp
k










 (Savaresi et al. 2010: 21).  (20) 

Kaasujousen voima-venymäkäyttäytyminen on kuvan 13 mukainen sulkeutuva alue, 

jota kutsutaan hystereesisilmukaksi. Hystereesin aiheuttaa puristuva ja laajentuva kaasu. 

Kaasun lämpötila nousee puristuessa. Lämpö konvektoituu paineakun seinämiin ja 

johtuu sitä kautta pois sylinterin seinämästä. Entropia toteutuu, kun poisjohtunut lämpö 

ei enää palaa systeemiin. Kaasu kylmenee laajentuessaan ja lämpöä siirtyy 

vastakkaiseen suuntaan. Keskimääräinen kaasun paine laajentumisessa on pienempi 

kuin puristuksessa. Tästä syntyy järjestelmän hystereesi eli palautumattomuus. Lämmön 

menetys systeemistä on yhtäläinen menetetyn energian määrään. (Pourmovahed et al. 

1990.) Myös herätetaajuus vaikuttaa hystereesisilmukan kokoon: mitä pienempi on 

herätetaajuus, sitä pienempi on hystereesisilmukan koko (Els & Grobbelaar 1999). 
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Kuva 13. Kaasujousen hystereesi. 

 

3.2.2 Hydraulinen vaimennus 

Yksinkertaistettu versio tavallisesta yksisylinteri-iskunvaimentimesta esitetään kuvassa 

14. Iskunvaimennin on täynnä öljyä ja se liikkuu mäntään sijoitettujen venttiilien läpi 

tilavuuden vaihtelun mukaan. Männänvarren tilavuus iskunvaimentimen sisäpuolella 

vaihtelee ja vastaavasti kaasutilavuus sen mukana. (Savaresi 2010: 21.) 

 

Kuva 14. Yksinkertaistettu yksisylinteri-iskunvaimennin. 

 

Vaimennus tapahtuu kuristamalla venttiilien läpi virtaavaa nestettä. Iskunvaimentimen 

välittämän voima ei ole sama kuin vaimennusvoima. Jos iskunvaimentimen voimasta 
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otetaan pois kaasujousen voiman, voidaan ideaalisen vaimennuselementin voima-

nopeuskäyttäytyminen kirjoittaa kaavan 21 muotoon 

   xFxcFd
 sgn0 ,  (21) 

missä 0F  on kitkavoima [N] ja 

 dF  on vaimennusvoima [N]. 

 

Kitkavoima oletetaan nyt vakioksi. Kaavan 21 mukainen ideaalinen voima-

nopeuskäyttäytyminen esitetään kuvassa 15. Kuvassa on kaksi eri käyrää: ilman kitkaa 

tapahtuva viskoosi vaimennus ja kitkan kanssa tapahtuva viskoosi vaimennus. (Savaresi 

2010: 23.) 

 

Kuva 15. Ideaalinen voima-nopeuskäyttäytyminen. 

 

Dixonin (2007) mukaan kitkan osuutta vaimennuksesta sanotaan Coulombin 

vaimennukseksi. Hän esittää viskoosia vaimennusta kutsuttava neliölliseksi 

vaimennukseksi, koska sen voima kasvaa suhteessa nopeuden neliöön. Neliöllisen 

voiman suuruus saadaan kaavan 22 mukainen yhtälö. (Dixon 2007: 77.) 
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xxcxcF qqd
  2

,  (22) 

missä qc  on neliöllinen vaimennuskerroin [Ns²/m²] (Dixon 2007: 77). 

 

Kaavasta 22 voidaan nähdä, että vaimennusvoima kasvaa epälineaarisesti nopeuden 

kasvaessa. Kuvan 16 yksinkertaisen teräväreunaisen kuristimen vaimennus-voimakäyrä 

on paraabelin muotoinen. Pyrittäessä lähemmäs ideaalisen viskoosin vaimennusta, joka 

on suoraan verrannollinen nopeuden kanssa kaavan 21 mukaisesti, on turvauduttava 

muunlaisiin kuristusratkaisuihin. 

 

Kuva 16. Kuristimen paraabelin muotoinen vaimennuskäyrä. 

3.3 Jousituksen säädettävyys 

Hydropneumaattisen jousituksen säätäminen manuaalisesti voi tapahtua jousituksen 

komponenttien irrotuksen jälkeen, niiden ollessa paikallaan tai etäkäytettynä 

ohjaamosta. Etäkäytön etuna on, että se voidaan toteuttaa ajon aikana sähköisesti 

kuljettajan harkinnan mukaan. Säätö voi tapahtua myös automaattisesti. Sijoittamalla 

säädettävä venttiili vaimentimen ulkopuolelle voidaan jousituksen säätö toteuttaa 

iskunvaimentimen ollessa paikallaan. (Dixon 2007: 42, 289 – 290.) 
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3.3.1 Säädettävä venttiili 

Iskunvaimentimen hydraulista vaimennusta voidaan Dixonin (2007) mukaan säätää 

rinnakkaisilla raoilla, sarjassa olevilla raoilla, poikkipinta-alalla, avautumispaineella 

sekä muuttamalla aluekertoimella jousen jäykkyyttä. 

Rinnakkain sijoitetuilla raoilla toteutettu säätö on yleisin sen helpon toteutuksen vuoksi. 

Rinnakkain olevien rakojen määrää lisäämällä lisätään virtausta millä tahansa paine-

erolla. Suurille nopeuksille säädettynä tällä metodilla saadaan yleensä liian pieni 

vaimennus matalilla nopeuksilla. Tämä johtuu virtausvastuksen eksponentiaalisesta 

kasvamisesta virtauksen kasvaessa. 

Sarjaan sijoitettujen rakojen määrään muuttamisella on vaikutusta nopeusalueen keski- 

ja yläpäässä. Vaikutus on vahvasti progressiivinen, joten rakojen koot on valittava 

huolellisesti. Sarjaan sijoitettuja reikiä on käytetty yhdessä rinkkain sijoitettujen reikien 

kanssa, jotta saavutettaisiin sopiva yhteisvaikutus. 

Venttiilin virtausaukon poikkipinta-alan säätämisellä on vaikutusta pääasiassa korkeilla 

nopeusalueilla. Haluttaessa säätä matalia nopeuksia on pinta-alan oltava pieni. 

Poikkipinta-alan säädön vaikutukset näkyvät huomattavasti selvemmin kuin sarjaan 

sijoitetuilla raoilla. 

Avautumispaineen käyttö vaimennuksen säädössä on vakiintunut, vaikka sen rakenne 

on usein monimutkainen. Avautumispaine muodostuu venttiilin esikuormituksesta. 

Säädön vaikutus alkaa vasta kun nopeus kasvattaa riittävän suuren paine-eron. Tällöin 

avautumispaine saavutetaan ja virtausta päästetään läpi.  Avautumispaineen nostaminen 

tarkoittaa, että tarvitaan suurempi vaimennettava nopeus ennen kuin ko. paine 

saavutetaan. 

Aluekerrointa voidaan säätää muuttamalla jousen jäykkyyttä. Lautasjousi asetetaan 

virtausaukon taakse. Virtauksen kasvaessa paine-ero kasvaa ja sitä mukaa jousi avautuu 

sallien virtauksen aukon läpi. Mitä suurempi on nopeus ja virtaus, sitä suurempi on 

lautasjousen avautuma ja virtausaukko. (Dixon 2007: 290 – 295.) 
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3.3.2 Jousitusjärjestelmien jaottelu automatisoinnin mukaan 

Hydropneumaattiset jousitusjärjestelmät voidaan jakaa passiivisiin, adaptiivisiin, 

puoliaktiivisiin ja aktiivisiin jousituksiin. Jaottelu tapahtuu ohjattavan toiminnon 

mukaan. (Savaresi et al. 2010.) 

Adaptiivisen jousitusjärjestelmän etuja on, että jousituksen jäykkyyttä, vaimennusta ja 

massaa voidaan säätää ajotilanteen, -tavan, ja -olosuhteiden muuttuessa. Jousitus 

sopeutuu vallitseviin olosuhteisiin eikä reagoi yksittäisiin töyssyihin. Adaptiivisella 

jousituksella voidaan välttää passiivisten jousitusjärjestelmien kompromissi 

ajomukavuuden ja ajettavuuden välillä. Säätyvällä järjestelmällä voidaan myös 

kompensoida kulumista. Edut eivät tule ilmaiseksi, sillä adaptiivinen vaimennus 

tarvitsee anturoinnin lisäksi säätöyksikön huolehtimaan vaimennuksen ohjauksesta.  

((Dixon 2007, Liikkuväre 2002.) 

Puoliaktiivisen ja aktiivisen jousitusjärjestelmän ero on systeemiin tuodun energian 

käytössä. Puoliaktiivisessa järjestelmässä tarvitaan systeemin ulkopuolista energiaa vain 

venttiilien ohjaukseen, joiden tehon tarve on verrattain pieni. Aktiivisessa jousituksessa 

tuodaan runsaasi ulkopuolelta energiaa myös jousivoimaksi, jolloin tehon tarve on 

merkittävä. Jousituksen tason säätö luetaan myös aktiivisen jousituksen ominaisuuksiin, 

koska se vaatii työtä. Toisaalta puoliaktiivisessa systeemissä tason säätö voidaan 

toteuttaa vaimentimen energialla. (Dixon 2007.) 

Tarvittaessa suuritehoista vaimennusta puoliaktiivinen vaimennus voi merkittävästi 

vähentää lämmöntuottoa, koska vaimennin voidaan säätää pienemmälle 

vaimennusasteelle tarvittaessa (Els & Grobbelaar 1999). 

3.3.3 Kaksitilainen Skyhook-ohjaus 

Vaimennetussa puoliaktiivisessa jousimassasysteemissä voidaan säätää vaimennusta. 

Vaimennin ei voi tuottaa tehoa, joten sen täytyy vain kuluttaa sitä. (Hentinen et al. 

2002.) 

Ideaalinen Skyhook-periaattella toimiva vaimennin perustuu jousitettavan massan 

nopeuden vaimennukseen, missä nopeuden ajatellaan olevan absoluuttista, eikä siis 
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suhteellista. Kuvassa 17 on esitetty ideaalisen skyhook-periaatteella toimiva vaimennin. 

Suhteellinen nopeus voi tarkoittaa esimerkiksi koneen rungon ja ohjaamon välistä 

nopeutta. (Karnopp et al. 1974.) 

 

Kuva 17. Ideaalinen skyhook-vaimennin. 

 

Ideaaliselle Skyhook vaimentimelle voidaan kirjoittaa kaavan 23 mukainen yhtälö. 

Tämä on siis vain ideaalinen tilanne, missä alustan nopeus ei millään tavalla vaikuta 

vaimentimen toimintaan. (Karnopp et al. 1974.) 

 2122 xxkxcxM sky   ,  (23) 

missä skyc  on Skyhook vaimennuskerroin [Ns/m] (Karnopp et al. 1974). 

 

Skyhook periaatetta voidaan kuitenkin käyttää vähennettäessä jousitettavan massan 

värähtelyä muuttamalla aktiivisesti vaimennusta, joka on suhteellinen alustan ja 

jousitettavan massan nopeuksien erotukseen. Kuvassa 18 on esitetty reaalisen Skyhook 

vaimentimen periaate. (Karnopp et al. 1974.) 
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Kuva 18. Reaalinen Skyhook-vaimennin. 

 

Nyt Skyhook vaimentimen liikeyhtälö voidaan kirjoittaa kaavan 24 muotoon. 

Vaimennusta on nyt siis aktiivisesti muutettava suhteessa jousitettavan massan ja 

alustan nopeuteen. (Karnopp et al. 1974.) 

 2122 xxkxcxM d   ,  (24) 

missä dc  on muuttuva vaimennuskerroin [Ns/m]. 

 

Kaksitilaisen Skyhook-vaimentimen vaimennuskertoimen ohjaussäännöt voidaan 

kirjoittaa kaavan 25 muotoon. Vaimentimen ohjaus tapahtuu kaksitilaisena eli on 

olemassa kaksi vaimennusasetusta, pieni ja suuri vaimennus. (Savaresi 2010: 108 – 

109.) 

mindd cc  , jos   0212  xxx  tai 

maxdd cc  , jos   0212  xxx ,  (25) 

missä maxdc  on suuri vaimennuskerroin [Ns/m] ja 

 mindc  on pieni vaimennuskerroin [Ns/m] (Savaresi 2010: 109). 

 

3.3.4 Ohjaus ja anturointi 

Suunniteltaessa automatisointia, on aloitettava toteutustavan valinnalla. Adaptiivisen 

jousituksen ohjauksen taajuusalue on 1 – 5 Hz, mikä on ajoneuvon korille tms. 



39 

 

tyypillinen värähtelytaajuus. Haluttaessa toteuttaa pyörien värähtelyn vaimennusta on 

taajuusalue luokkaa 15 – 20 Hz ja silloin kyseeseen tulee vain puoliaktiivinen tai 

aktiivinen vaimennus jonka ohjauksen taajuusalue on 30 – 40 Hz. Adaptiivisen 

ohjauksen tehon tarve on n. 10 – 20 wattia ja ohjattava muuttuja on vaimennuskerroin. 

Käytännöllisesti katsoen ohjataan siis tilavuusvirran kuristusta tms. kitkaa. (Savaresi 

2010: 23 – 25.) 

Puoliaktiivinen vaimennin tarvitsee kiihtyvyyden ja suhteellisen nopeuden anturit sekä 

säätöyksikön huolehtimaan vaimennuksen muutoksesta. Anturointi voidaan toteuttaa 

kiinnittämällä kiihtyvyysanturi jousitettuun ja jousittamattomaan massaan, jolloin 

absoluuttiset nopeudet saadaan integroimalla. (Hentinen et al. 2002.) Kapasitiivisia 

kiihtyvyysantureita käytetään monissa ajoneuvokohteissa. Niissä jousimassasysteemin 

liike tunnistetaan kapasitiivisesti levymäisellä kondensaattorilla. (Autojen anturit, s. 71.) 

Kuvassa 19 on esitetty puoliaktiivisen vaimentimen ohjaus- ja anturointiperiaate. 

 

Kuva 19. Puoliaktiivisen vaimentimen ohjaus- ja anturointiperiaate. 

3.4 Sovellusesimerkkejä säädöstä 

Tarkastellaan kahta työkoneen ohjaamon jousitukseen suunniteltua sovellusta. 

Ensimmäinen on tutkimuslaitteeksi suunniteltu ja jälkimmäinen kaupallistettu tuote, 

josta on olemassa passiivinen ja puoliaktiivinen versio. 

Ohjaamon hydropneumaattinen jousitus voidaan rakentaa kuvan 20 mukaan paineakusta 

ja kaksitoimisesta sylinteristä sekä niiden välistä tilavuusvirtaa kuristavasta 
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kuristimesta. Paineakku toimii systeemissä jousena ja sylinteri yhdistää mekaanisesti 

koneen rungon ja jousitettavan massan. Sylinterin liikettä vaimentava kuristus on 

toteutettu differentiaalikytkennällä, jolloin paineakulle virtaavan nesteen määrä on 

pienempi kuin suoralla kytkennällä ja kuristavan komponentin koko pienenee. (Nevala 

2007.) 

 

Kuva 20. Hydropneumaattinen jousitus differentiaalikytkennällä. 

 

Kuristus voidaan toteuttaa mm. yksinkertaisella kiinteällä raolla. Vaihtamalla kiinteän 

kuristimen tilalle proportionaali venttiili tms. muuttuva-aukkoinen kuristin voidaan 

kytkennästä toteuttaa puoliaktiivinen sovellus.  (Nevala 2007.) 

Hydacin FDE 2 ohjaamon vaimennuselementti on kaupallinen sovellus vaimennukseen. 

Siitä on myynnissä passiivinen ja puoliaktiivinen versio. Kuvan 21 passiivisessa 

vaimennuselementissä vaimentava kuristus on toteutettu yhdellä kuristimella sylinterin 

työntyessä sisään ja kahdella kuristimella sylinterin työntyessä ulos. Vastaventtiili 

päästää virtausta vain ylöspäin. Kuvan 22 puoliaktiivisessa elementissä kuristetaan 

sylinteriltä akkuun päin virtaavaa nestettä sähköisesti ohjatulla proportionaaliventtiilillä. 

Sylinterille palaava neste voi ohittaa venttiilin. FDE on kompakti paketti jonka 

toiminnot on sijoitettu sylinterin päätylaipan sisään. Systeemissä on myös tasonsäätö 

mahdollisuus, mikä tarkoittaa öljymäärän lisäämistä tai vähentämistä riippuen siitä 

halutaanko ohjaamon korkeutta nostaa vai laskea. (Hydac 2013.) 
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Kuva 21. Hydacin FDE 2 passiivinen vaimennuselementti. 

 

 

Kuva 22. Hydacin FDE 2 puoliaktiivinen vaimennuselementti. 
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4 TESTAUSTYÖKALUN TOTEUTUS JA MITTAUS  

Tässä luvussa käydään läpi testaustyökalun suunnittelun kannalta keskeisiä asioita 

alkaen lähtötiedoista ja asetetuista tavoitteista aina toteutuneeseen kokoonpanoon. 

Lopuksi esitellään mittauslaitteisto, jonka rakensimme ja suunnittelimme yhdessä Juho 

Alatalon kanssa. 

4.1 Suunnittelun lähtötiedot ja toimintojen suunnittelu 

Suunnittelun lähtöarvot valitsimme yhdessä työn ohjaajan kanssa. Suurimmaksi 

virtaukseksi määritimme 50 l/min ja maksimi paineeksi 250 bar. Säädettävyys päätettiin 

toteuttaa käyttämällä rinnakkaisten kuristusrakojen määrän, avautumispaineen- ja 

venttiilin poikkipinta-alan säätömahdollisuutta. 

Suunnittelu alkoi kuvan 23 testaustyökalun hydrauliikkakaavion suunnittelulla. Low- ja 

High speed Bump venttiilit päästivät virtauksen sylinteriltä akkuun ja  Low- ja High 

speed Rebound puolestaan akusta sylinterille. Bypass kanavalla voitiin päästää 

tilavuusvirtaa molempiin suuntiin. Jokaisessa kanavassa oli oma säädettävä 

kuristusventtiili, joka voitiin halutessa myös sulkea tiiviisti. Vastaventtiilit määräsivät 

kunkin kuristusventtiilin virtaussuunnan. Hitaan liikkeen kuristusventtiilit tarvitsivat 

esikuormittamattoman vastaventtiilin. Nopean liikkeen kuristusventtiilit puolestaan 

tarvitsivat esikuormitetut vastaventtiilit, jotta ne avautuisivat vasta halutussa paineessa. 
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Kuva 23. Testauslohkon hydrauliikkakaavio. 

 

Asetimme työn tuloksille tavoitteeksi kuvan 24 mukaisen paineen pudotuskäyrän. 

Käyrässä on kaksi vaihetta. Ensimmäisen vaiheen käyrän jyrkkyydellä voidaan säätää 

matalien herätetasojen vaimennusta. Ensimmäisessä vaiheessa vain hidas venttiili 

kuristaa virtausta. Ensimmäisen ja toisen käyrän yhtymäkohtaa kutsutaan polveksi. Sen 

pystyakselin suuntaista paikkaa pitää pystyä säätämään jousitetulle laiteelle sopivaksi. 

Toisessa vaiheessa paine on saavuttanut riittävän arvon, jotta voidaan sallia virtaus 

nopean kanavan kautta. Toisella käyrällä vaimennuksen yleensä halutaan kasvavan 

hitaammin, jotta nopeat liikkeet eivät aiheuttaisi liian suuria voimia alustaan. 

Kuristavilta venttiileiltä vaadimme kuristuksen lisäksi täysin sulkevaa rakennetta.  
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Kuva 24. Paineen pudotus venttiililohkon yli. 

 

Lähtökohdaksi testaustyökalun suunnittelulle valitsimme koneistettavan lohkon, jonka 

kautta linjat voidaan kytkeä syliterille, akulle ja tankille sekä tasonsäädön 

mahdollisuuden. Tasonsäädön virtausta kuristimme, jotta liian äkilliset heilahtelut eivät 

aiheuta turhia herätteitä ja epämiellyttävää tunnetta koneen käyttäjälle. 

Testaustyökaluun valittavien venttiileiden sijoittelusta halusimme mahdollisimman 

helppokäyttöisen, jotta niitä voisi tarvittaessa vaihtaa ahtaissakin paikoissa. Venttiilien 

sijoittelussa tavoittelimme myös selkeyttä, jotta testaustyökalun käyttö olisi helppoa ja 

johdonmukaista. 

Liityntöjen kierteeksi valitsin Suomessakin yleisen BSPP-putkikierteen (British 

Standard Parallel Pipe thread) eli suoran tuumaisen putkikierteen. Lähtökohdaksi 

kytkennälle valitsin differentiaalikytkennän. Sylinteri voitiin kytkeä, joko A- tai B-

porttiin, sen ollessa ulkoisesti tai sisäisesti differentiaalikytkennässä, tai vaihtoehtoisesti 

hydrauliikkakaavion mukaisesti molempiin portteihin. Paineakulle ja tankille oli myös 

omat liitynnät. Tasonsäädön liitynnän yhteyteen sijoitin sisäänrakennetun kuristimen. 

Kaikkien em. liityntöjen yhteiden kooksi määritin ½ tuumaa ja tyypiksi suora 

putkikierre BSPP ED-tiivistyksellä ISO 1179 mukaan. Paineen mittaukselle oli omat 

yhteet, joista voitiin mitata venttiilin yli vaikuttava paine-ero. Paineenmittausten 

yhteiden koko oli ¼ tuumaa BSPP-kierteellä ja ED-tiivistyksellä. 
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4.2 Komponenttien valinta ja koneistettavan lohkon suunnittelu 

Kuristusventtiileiksi valitsin patruunatyyppisen virtauksensäätö- ja sulkuventtiilin. 

Kaikki kanavat tuli voida sulkea tiivisti, jotta voitiin valita käytettävät toiminnot. 

Venttiilit olivat käsisäätöisiä. Pyörittämällä kuusiokulma-avaimella venttiiliä 

kiinniasennosta auki helpotettiin nesteen virtausta kanavan läpi. Venttiilin avaaminen 

pehmensi jousitusta eli vaimennus pieneni. 

Kuristusventtiilit tuottavat neliöllisen vaimennuksen, mikä ei ole ideaalinen kaikissa 

tapauksissa. Tästä esimerkkinä on rungon ja etuakselin välinen vaimennus. Mikäli 

vaimentimen nopeus kasvaa suureksi, kasvaa vaimennusvoima suureksi. Tämä johtaa 

vain osittain tyydyttävään vaimennuskäyttäytymiseen. (Bauer 2011: 42.) Vaimennettava 

sovellus voi olla esimerkiksi työkoneen ohjaamo. Tässä työssä haluttiin estää 

päätyasentoon osuminen ja tästä johtuva laitteiston rikkoutuminen. Mielestäni 

neliöllinen vaimennus oli tähän hyvä vaihtoehto. 

Vastaventtiileitä tarvittiin kahdenlaisia: esikuormittamattomia ja esikuormitettuja 

vastaventtiilejä, jotka aukeavat vasta halutulla esipaineella. Venttiilit ovat 

ulkokierteellisiä lautasventtiileitä. Esikuormitettuja vastaventtiileitä voidaan tarvittaessa 

vaihtaa eri avautumispaineella varustettuihin versioihin. Avautumispaineella siis 

määritetään nopean liikkeen virtauskanavan aukeamispaine, mikä voidaan asettaa 

erisuureksi töyssyn ja palautuksen puolelle. 

Venttiilien valinnan jälkeen hahmottelin työkalun toiminnallista kaaviota vastaavan 

kanaviston koneistettavaksi alumiiniseen aihioon. Valitsin aihion työstösuunnaksi 

kaikki tahkot, sillä venttiileiden sijoittelusta johtuen kanaviston kiinnitysreikien poraus 

ja koneistus vaati tämän. Pyrin välttämään turhia poraustulppia, joten sijoitin 

mittausyhteet ohituskanavan porausreikiin testaustyökalun ylä- ja alapintaan. 

Varustin testaustyökalun etutahkon kansilevyllä, joka toimii ohjeistuksena käyttäjälle. 

Kansilevy kertoo kuristusventtiilin ja vastaventtiilin kanavan toiminnan ja 

kuristusventtiilin säätösuunnan. Kuvassa 25 nähdään suunnitellun testaustyökalun 

lohkon yhteet ja venttiilien sijoitus suunta. Testaustyökalu voidaan kiinnittää koneen 

runkoon useasta eri paikasta käyttötavasta ja kohteesta riippuen. 
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Kuva 25. Testaustyökalun lohkon yhteet ja venttiilit edestä ja takaa. 

 

Sijoitin tasonsäätöyhteeseen ulkokierteellisen virtaussuuttimen, jota on saatavilla usealla 

eri sisähalkaisijalla. Käyttäjä voi siis itse valita haluamansa kuristuksen myös 

tasonsäädössä, mutta se on tehtävä vaihtamalla komponentti kokonaan. Tasonsäätö 

vaatii ulosoton koneen hydrauliikkapumpulta ja ohjasventtiilin. 

4.3 Testaustyökalun käyttäminen 

Testaustyökalun käyttäjä tarvitsee ohjeistusta osatakseen säätää ja vaihtaa lohkoon 

sijoitettuja venttiileitä. Kuva 23 on tarkoitettu käyttäjälle avuksi hahmottamaan työkalun 

toiminta ja auttamaan tarvittavien kytkentöjen tekemisessä. Testaustyökalun 

räjäytyskuva on esitetty kuvassa 26. 
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Kuva 26. Testaustyökalun räjäytyskuva. 

 

Kuvassa 27 on esitetty lohko käyttäjän näkökulmasta siten, että tulpat vastaventtiilien 

edestä on otettu pois. Nopean liikkeen kuristusventtiilin virtaussuuntaa ohjaavat 

vastaventtiilit sen sijaan on tarkoitettu irrotettaviksi. Esikuormitetut vastaventtiilit 

voidaan poistaa lohkosta kuusiokulma-työkalua käyttämällä ja korvata eri 

avautumispaineella varustetulla venttiilillä. Hitaan puolen venttiileitä ei voi irrottaa kuin 

tarkoitukseen varta vasten valmistetulla työkalulla, jota saa ostaa venttiilin valmistajalta. 

 

Kuva 27. Testaustyökalu käyttäjän näkökulmasta. 
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Kuristusventtiileitä ei tarvitse kokoonpanemisen jälkeen enää vaihtaa, sillä niiden säätö 

tapahtuu venttiilin ollessa paikallaan. Kansilevy ohjeistaa käyttäjää kuristimen säädön 

pyörityssuunnan valinnassa. Myötäpäivään (H eli Hard) käännettäessä saadaan kovempi 

vaimennus. Vastapäivään (S eli Soft) käännettäessä saadaan pehmeämpi vaimennus. 

Mäntäakku ja vaimennusvoiman välittävä sylinteri kannattaa viedä mahdollisimman 

lähelle toisiaan, jotta luontaisen vaimennuksen osuus vaimennuksesta olisi 

mahdollisimman alhainen ja säädöillä haettujen arvojen vaikutus mahdollisimman suuri 

(Bauer 2011: 61). Venttiililohko tulee sylinterin ja akun väliin kytkentäkaavion mukaan. 

4.4 Mittausjärjestelyn rakentaminen 

Suunnittelimme ja rakensimme testauslohkon mittausjärjestelyn Oulun Yliopiston 

konepajalla yhteistyössä Juho Alatalon kanssa. Mittausjärjestelyllä mitattiin 

testaustyökalun osalta virtauskanavien virtausvastuskuvaajat eri venttiilien asennoissa ja 

koekäytettiin testaustyökalu. Koekäyttö tarkoitti tässä tapauksessa edestakaisen 

virtauksen ajoa lohkon läpi sylinteriltä mäntäakkuun. 

Toteutuneen mittausjärjestelyn kytkentäkaavio on kuvassa 28. Oulun Yliopiston 

konepajalla sijaitsevaan testipenkkiin oli sijoitettu servosylinteri, joka liikutti 

työsylinteriä. Työsylinterin mäntä pakkoliikutti hydrauliikkanestettä systeemissä. 

Mäntäakun lisäksi kytkentään liitimme kalvopaineakun, jota emme testauslohkon 

mittauksissa kuitenkaan tarvinneet. Huomioimme turvallisuuden asentamalla 

paineenrajoitusventtiilin välittömästi sylinterin läheisyyteen. Paineenrajoitusventtiili 

päästi paineen suoraan tankkiin. Kytkimme testaustyökalu runkolinjaan sulkuventtiilien 

taakse, jotta systeemillä voitiin testata joko mäntäakkua tai kuristinlohkoa. Asensimme 

sulkuventtiileiltä lohkolle hydrauliikkaletkut. 
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Kuva 28. Mittausjärjestelyn kytkentäkaavio. 

 

Mittausjärjestelyä rakentaessamme käytimme paljon aikaa erityisesti mittausten 

toistettavuuden parantamiseen. Ilmasimme systeemin aina linjojen rakennuksen ja osien 

vaihdon jälkeen, sillä etenkin matalilla paineilla ilman puristuminen tuli selvästi esiin. 

Kierrätimme nestettä systeemissä, jotta ilma kulkeutui tankkiin. Neste lepäsi tankissa 

hetken, jotta ilma ehti erottua. Kuvassa 29 nähdään testaustyökalu mittauslaitteeseen 

kytkettynä. 
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Kuva 29. Testauslohko mitattavana ja testattavana mittauslaitteessa. 

 

4.5 Anturointi ja signaalin käsittely 

Toteutimme testausjärjestelyn anturionnin analogisin anturein kuvan 28 mukaan. 

Ohjasimme servosylinteriä Instron 8500 ohjaintietokoneella. Servosylinterissä itsessään 

on asennettuna asema-anturi, jonka anturitieto 0 – 400 mm. Sylinterin männänvarren 

päähän on asennettu voima-anturi, jonka mittausalue on ±125 kN. Negatiivinen suunta 

on puristuspuoli. Saimme voima-anturin ja asema-anturin signaalit analogisena 

ulostulona ohjaustietokoneelta. 

Käytimme testaustyökalussa paineantureina ifm PT9541, joiden mittausalue on 0 – 250 

bar ja ulostulosignaali analoginen 0-10 V jännitesignaali. Vasteaika on 3 ms. Anturilla 

päästään ±1,0 % mittatarkkuuteen, mikä sisältää kiinnitysmomentin aiheuttaman 

ajautumisen, nollapiste- ja mittausvälivirheen. 
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Mäntäakussa käyttämämme lämpötila-paineantureiden Danfoss MBS 1350 paineen 

mittausalue on 0 – 250 bar ja ulostulosignaali analoginen 0-10 V jännitesignaali. 

Vasteaika 10 – 90 % on 0,5 ms. Paineen mittaustarkkuus on ±0,5 % eli n. 2,5 bar. 

Lämpötilan mittausalue on -50 – 150 °C ja ulostulosignaali analoginen 0 – 5 V. 

Lämpötilan mittaustarkkuus on ±0,5 %. Mäntäakun pinnan lämpötilaa mittasi neljä K-

tyypin termoparia, mutta niiden antamaa tietoa ei tässä työssä käytetä. 

Mäntäakun männän siirtymää mittasi Temposonics:n MHC magnetostriktiivinen 

absoluuttianturi. Sen mittausalue on 700 mm ja ulostulosignaali on analoginen 0,25 – 

4,75 V. Erotustarkkuus ja toistotarkkuus ovat ±0,1 mm. Anturi ei ole täysin analoginen, 

sillä sen sisäinen näytteenottotaajuus on 500 Hz. 

Anturisignaalit tulivat analogisena signaalina antureilta NI cDAQ-9174 USB alustalle. 

Siinä on neljä moduulipaikkaa, joista jokainen oli käytössä. Kolmessa ensimmäisessä 

paikassa oli NI 9215 moduuli, missä on 4 analogista sisääntulokanavaa 16 bitin 

resoluutiolla luettuna. Viimeisessä paikassa oli NI 9211 termoparimoduuli, missä on 4 

sisääntulokanavaa. 

Antureilta kerätty tieto on esitettynä taulukossa 1. NI cDAQ-9174 luki anturisignaalit 

moduuleista 1 millisekunnin välein ja suoritti A/D-muunnoksen. Signaali lähetettiin 

alustaltalta usb-kaapelia pitkin digitaalisena tietokoneelle. 
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Taulukko 1.     Antureiden mittaussuureet ja liittyvät cDAQ-9174 alustaan kytkentä. 

Anturi Mitattava kohde 

Moduulin 

numero ja 

tyyppi 

Valittu luku-

taajuus [Hz] 

Painelähetin 1 Sylinterin paine 

1     NI 9215 1000 Painelähetin 2 Testilohkon tulokanavan paine 

Painelähetin 3 Testilohkon lähtökanavan paine 

Siirtymäanturi 1 Mäntävaraajan männän siirtymä 

2     NI 9215 1000 Siirtymäanturi 2 Servosylinterin männän siirtymä 

Voima-anturi Servosylinterin tuntema voima 

Lämpötila-

painelähetin 1 

Mäntäakun öljyn paine 

3     NI 9215 1000 
Mäntäakun öljyn lämpötila 

Lämpötila-

painelähetin 2 

Mäntäakun kaasun paine 

Mäntäakun kaasun lämpötila 

Termopari 1 Mäntäakun pinnan lämpötila 

4    NI 9211 2 
Termopari 2 Mäntäakun pinnan lämpötila 

Termopari 3 Mäntäakun pinnan lämpötila 

Termopari 4 Mäntäakun pinnan lämpötila 
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5 MITTAUSTULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

Tässä luvussa esitetään mittausjärjestelyllä saadut tulokset ja analysoidaan niitä. 

Mittauksissa minua auttoi Juho Alatalo. Arvioidaan myös mittausten tarkkuutta ja 

toteutustapaa.  

Luimme mittausdatan NI cDAQ-9174 alustalta tietokoneella LabView-ohjelmalla. 

Monitoroimme ohjelmalla myös systeemin toimintaa mittausajojen aikana. Ohjelma 

tallensi mittausdataa tdms-tiedostomuotoon, jonka muunsimme Matlab:lla mat- ja txt-

tiedostomuotoon. Mittausdata saatiin matriisi-muotoon, jonka riveinä olivat aika ja 

sitten järjestyksessä mitattava kohde kolmesta ensimmäisestä moduulista taulukon 1 

mukaisessa järjestyksessä ylhäältä alas. Neljännen moduulin data tallennettiin eri 

tiedostoon. 

Mäntäakku rajoitti mittausjärjestelmän suurimmaksi paineeksi 200 bar. Tallensimme 

kaiken mittauksista saadun datan myös mahdollista myöhempää analysointia varten. 

Anturitieto luettiin 1000 kertaa sekunnissa, mikä kasvatti mittaustiedostojen koon 

suureksi. Tuloksia analysoitiin Matlab-ohjelmistolla, joka on erikoistunut suurten 

matriisien käsittelyyn.  

Koska analoginen jännitesignaali on häiriöaltista, suljimme häiriötekijöiden 

mahdollisuuden pois spektrianalysaattorin avulla 5000 Hz saakka. Mittauksiin 

vaikuttavia häiriöitä ei ilmennyt. Tulostimme mittausdatasta taajuustason kuvaajat myös 

Matlab:lla. Ohjelmallisesti tarkasteltuna taajuustason kuvaaja oli kuitenkin paljon 

kapeampi kuin spektrianalysaattorin, koska ohjelmallisesti voitiin tulostaa kuvaaja vain 

500 Hz asti. 

Suodatin on sovellus, joka päästää läpi vain halutun osan signaalista ja estää ei-toivotun 

osan läpipääsyn. Suodattimella vaimennettavia komponentteja ovat ulkoiset häiriöt, 

vialliset komponentit ja komponentin sisäinen kohina. Nämä voivat vakavasti heikentää 

mekatronisen systeemin toimintaa. Datan keräämiseen ja prosessointiin tarkoitetuissa 

laitteissa suodatetaan pois tietyn taajuisia signaaleja. Tällaiseen käyttöön soveltuu mm. 
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alipäästösuodin (low-pass filter kuvassa 30). Todellisuudessa päästökaista ei pääty 

yhtäkkiä kuten kuvassa vaan vaimenee. (De Silva 2005: 318.) 

 

Kuva 30. Ideaalinen alipäästösuodin. 

 

Analogia-antureille ominainen kohina suodatettiin Matlab:n filter-funktiolla. Matlab 

laski alipäästösuodattimelle sopivat arvot Butterworth-funktiolla, kun syötin halutuksi 

normalisoiduksi katkaisutaajuudeksi 20 Hz ja suodattimen asteluvuksi 2. Butterworth 

suodatin 2-napaisena voi suodattaa -40 dB dekadia kohti (de Silva 2005: 325). Suodatus 

mahdollisti siirtymäsignaalin derivoimisen, koska korkeataajuiset komponentit 

suodattuivat pois. Tarkasteltavat ilmiöiden taajuudet esiintyvät huomattavasti 20 Hz 

taajuutta matalammilla taajuuksilla. 

5.1 Mittaustulosten kokoaminen 

Halusin tulostaa testaustyökalulle toimintaa kuvaavat paine-erokuvaajat eri venttiilin 

asennoilla. Toteutin tämän ajamalla useaa tasaista tilavuusvirtaa lohkon läpi tankkiin 

usealla eri venttiilien asennolla. Kuvan 31 mukaisista kuvaajista keskiarvoistin paine-

eron kullekin mittaukselle kuvaajan tasaisena pysyvältä aikaväliltä. Laskin jokaisen 

mittauksen raakadatasta sylinterin nopeuden ja keskiarvoistin sen myös ko. aikaväliltä. 

Tilavuusvirran laskin sylinterin nopeudesta, mikä vastaa lohkon läpi virtaava 

tilavuusvirtaa. Saman toistin halutun kuvaajan jokaiselle pisteelle. 
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Kuva 31. Paine-erokuvaaja tietyillä venttiilin asennoilla. 

 

Koska mäntäakulta ei voida ajaa luotettavasti tasaista tilavuusvirtaa sylinterille, käänsin 

lohkon lähtö- ja tuloliitännät toisin päin ja tein tarkistusmittauksen toisen suunnan 

palautuskanavan venttiileille. Tuloksena sain samanlaisen kuvaajan myös nurinpäin 

käännetyllä toiminnalla. Testasin myös ohituskanavan toimintaa, mutta kanavan läpi 

virtaava neste haittasi painemittareiden mittaustoimintaa. 

Tulostin paineen pudotuskuvaajat yhdeksällä venttiilien aukioloarvolla, joista 

esimerkkinä kuva 32. Jouduin kuitenkin tinkimään asetetusta 50 l/min tilavuusvirrasta ja 

tyytymään 30 l/min tilavuusvirtaan. Kuvaajista voidaan nähdä selvästi haluttu polvi, 

jossa nopean puolen virtauskanava aukeaa. Hitaan puolen venttiilin aukioloasento 

määrittää polven vaakasuunnan paikan ja valittu nopean puolen jousikuormitettu 

vastaventtiili määrittää sen pystysuuntaisen paikan. Tässä tapauksessa polven paikka oli 

8 bar kohdalla, mikä oli myös jousikuormitteisen venttiilin avautumispaine. 

Mittausmatriisiin kuului kolme venttiiliasentoa hitaalta puolelta ja kolme 

venttiiliasentoa nopealta puolelta. Haluttuja kuvaajia kertyi siis 9 kappaletta, joista 

jokaiseen ajettiin tasaista tilavuusvirtaa viidestä eri mittauspisteestä, mitkä olivat 2, 5, 

10, 20 ja 30 l/min. Kuvassa 32 esitetään eräs tulostus eräillä venttiilien aukioloarvoilla. 
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Kuva 32. Paineen pudotuskäyrä kokeellisesti mitattuna. 

 

5.2 Mittausten arviointi 

Tässä luvussa esitettävien toteamien perusteella voin todeta, että mittaukset ovat 

toistettavissa. Tätä väitettä tukevat useat toistot mittausten teossa, joista kaikista saatiin 

hyvin samankaltaiset tulokset. Käsisäätöistä venttiiliä käyttämällä on hyvin vaikea 

asettaa venttiiliä kaksi kertaa täsmälleen samaan asentoon. 

Ilmasimme mittauslaitteen jokaisen kokoonpanomuutoksen jälkeen ja teimme aina 

ilmaustestin ennen varsinaisten mittausten tekoa. Ilmaustestissä ajoimme mäntää 2 

mm/s alaspäin vakionopeudella. Mikäli laite oli hyvin ilmattu, lähti mäntäakun mäntä 

miltei välittömästi sylinterin männän jälkeen liikkeelle. Jos joustoa oli liikaa, 

ilmasimme järjestelmän uudelleen. Kuvassa 33 on erään ilmaustestin tulostus. 
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Kuva 33. Ilmaustestin tulostus. 

 

Suoritimme paineantureiden testauksen. Laskin tässä työssä paine-eron vähentämällä 

lohkon tulokanavan anturin (painelähetin 2) antamasta arvosta lähtökanavan anturin 

(painelähetin 3) antaman arvon. Kuvassa 34 nähdään voimaohjauksella ajettu paineen 

nousu 150 bar asti. Kuvaajasta on poistettu kohta, jossa voimaohjattu servosylinteri 

tuottaa liian nopean liikkeen. Kuvassa paine-ero on tulostettu painelähettimen 2 paineen 

suhteen. Mittaustulosten linearisoitu käyrä näkyy myös kuvaajassa. Linearisoitu suora 

lähtee negatiivisesta 0,15 bar lukemasta ja on miltei vaakasuora. Saatuihin 

mittaustuloksiin lisättiin 0,15 bar. 
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Kuva 34. Paine-ero paineen funktiona ja siitä linearisoitu suora. 

 

Tavoittelemani 50 l/min virtaus jäi saavuttamatta kuvatulla mittausjärjestelyllä. 

Servosylinteri pystyi tuottamaan 80mm halkaisijalla varustetun työsylinterin kanssa 

vain n. 30 l/min tilavuusvirran, mikä vastasi n. 100 mm/s liikenopeutta servosylinterillä.  
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6 TESTAUSTYÖKALUN TOIMINTA JA KIINTEÄN 

VAIMENNUSVENTTIILILOHKON PERIAATE  

Tässä luvussa esitellään testaustyökalun toiminnan ominaispiirteitä ja säädettävyyttä 

sekä periaate, jolla löydetyistä säädöistä voidaan laskennallisesti tehdä arvio kiinteiden 

kuristinten valintaa varten. Lisäksi tehdään ehdotus kuristinten ja vastaventtiilien 

sijoittamisesta kaaviollisesti vaimennusventtiililohkoon. 

6.1 Testaustyökalun toiminta ja säädettävyys 

Mielestäni testaustyökalun tärkein yksittäinen ominaisuus on säädettävyys. Mittaukset 

osoittivat työkalun säädettävyyden hyväksi. Kuvassa 35 on esitetty säädettävyyttä 

ilmentävä kuvavaaja, jossa alin käyrä oli vertailun perustana. Vertailu asetuksena 

venttiilien säätöarvot olivat hitaalle ja nopealle venttiilille samat. Keskimmäiseen 

käyrään venttiileitä kierrettiin puoli kierrosta kiinni vertailu asetuksen säädöstä, jolloin 

paineen pudotus-käyrä nousi suhteellisen vähän. Ylimpään käyrään venttiileitä 

kierrettiin neljäsosa kierros edellisestä, jolloin käyrä nousi huomattavan paljon. Tulos 

oli odotettu ja johtui valituista venttiileistä. 

 

Kuva 35. Testaustyökalun säädettävyys. 
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Testaustyökalu on symmetrinen töyssy- ja palautuskanavien suhteen, mitä tukevat 

tehdyt tarkistusmittaukset. Tarkistusmittauksen tulos on kuvassa 36. Vaihdoimme 

mittausten välissä tulo- ja lähtökanavien letkujen paikkaa säätöventtiilit suljettuina, 

joten täysin samanlaisia venttiilien aukioloasentoja emme saaneet. Tulos oli kuitenkin 

käsisäätöisille venttiileille hyvä. 

 

Kuva 36. Tarkistusmittauksen tulostus. 

 

Testatakseni testauslohkon toimintaa ajoin servosylinteriä siirtymäohjauksella siniaallon 

muotoisella siirtymä profiililla. Tilavuusvirta ohjattiin työsylinteriltä testaustyökalun 

läpi mäntäpainevaraajalle. Vastaavasti työsylinterin noustessa ylös mäntäpainevaraajan 

paine pakotti tilavuusvirran takaisin päin. Venttiilien kiertäminen auki loivensi 

tilavuusvirta-paineenpudotuskäyrää ja vastaavasti kiinni kiertäminen jyrkensi käyrää. 

Kuvassa 37 on esitetty eräs testaustulos yhden liikejakson ajalta. 
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Kuva 37. Edestakaisen ajon tulostus. 

 

Ohituskanavan toimintaa en voinut varmistaa samoilla mittausasetuksilla, koska anturit 

häiriintyivät pyörteilevästä virtauksesta kanavassa. Anturit oli sijoitettu kanavan 

porausreikien tulppien paikalle. 

 

6.2 Kiinteä vaimennusventtiililohko 

Kiinteän vaimennusventtiililohkon toteuttaminen testaustyökalulla löydetyille säädöille 

vaatii tässä työssä toteutettujen mittausten toistamista testausyökaluun tehdyille 

venttiiliasetuksille. Pienikin säätöarvon muutos muuttaa vaimentimen ominaiskäyrää. 

Tässä esitettävät arvot ja kuristinten mitat ovat keksittyjä. Säädettävässä lohkossa on 

molempiin suuntiin kaksi kanavaa, joista ensimmäinen toimii matalilla paine-eroilla ja 

toinen avautuu vasta valitussa avautumispaineessa. Tästä syystä voidaan ensin mitoittaa 

ensimmäisen kuristusventtiilin mitat, kun vain yksi kanava päästää virtausta läpi. Toisen 

venttiilin mitoitus tapahtuu kahden kanavan paine-erosta laskemalla ensimmäisen 

kuristusraon mittojen avulla. Vastaava mitoitus toistetaan toiseenkin virtaussuuntaan. 
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Kuvassa 38 esitetään kiinteillä kuristimilla varustetun vaimennusventtiililohkon 

hydrauliikkakaavio mäntäakun välittömässä läheisyydessä. Mäntäakku ja venttiililohko 

kannattaa viedä mahdollisimman lähelle sylinteriä, jotta säädöt tulevat esille parhaiten. 

Näin vältetään turhaa linjavetoa. Ohituskanava voidaan ottaa mukaan kiinteään 

vaimennusventtiililohkoon, mikäli se on tarpeen. Vastaventtiileinä käytetään samoja 

venttiileitä kuin säädettävällä testaustyökalulla, jolloin halutut ominaisuudet kuten 

avautumispaine ja virtausvastus pysyvät samoina. 

 

Kuva 38. Kiinteä vaimennusventtiililohko esitettynä hydrauliikkakaaviona. 

 

Koneistettua reikää ei ole tarkoituksen mukaista käyttää kiinteänä kuristimena, koska 

tällöin joudutaan valmistamaan erilaisia lohkoja. Tämä ei olisi kustannustehokasta. 

Kaupallisia ulkokierteellisiä kuristin aukkoja on saatavilla. Näitä suuttimiksi kutsuttuja 

komponetteja saa erikokoisilla sisäreiän halkaisijoilla. Mikäli porausreikiä ei hitsata 

umpeen, voidaan myös suutin vaihtaa myöhemmin halutessa erikokoiseksi. Lisäksi 

suuttimen etuna on, että se on hydrauliikkakomponentiksi erittäin pienikokoinen. 

Keksitystä kuvaajasta (kuva 39) tulee valita arvot: ensimmäiseksi valitaan paine-ero 9 

bar tilavuusvirralla 5 l/min ja toiseksi valitaan 45 bar tilavuusvirralla 25 l/min. 

Jousikuormitteisen venttiilin avautumispaine on 12 bar. Keskeiselle sileäpintaiselle 

raolle voidaan asettaa kriittiseksi Reynoldsin luvuksi 1200 (Kauranne et al. 2008: 29). 

Valitaan hydrauliikkaöljyn kinemaattiseksi viskositeetiksi 40 mm²/s ja tiheydeksi 860 

kg/m³. Esikuormittamattoman vastaventtiilin paineenpudotus on n. 0,5 bar koko 

käyttöalueella ja esikuormitetun avautumispaineen suuruinen koko käyttöalueella, mikä 

on tässä 12 bar. 
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Kuva 39. Keksitty paineen pudotuskäyrä mitoitusesimerkkiä varten. 

 

Ilman kuristusaukkojen viisteitä voidaan Merritin (1967) ja Kauranne et al. (2008) 

mukaan valita virtauskertoimeksi 0,611 (Kauranne et al. 2008, Merrit 1967). Valituissa 

kuristinraoissa on viisteelliset aukot, joten voidaan Dixonin (2007) mukaan valita 

virtauskertoimen arvoksi 0,7 (Dixon 2007). Kaavaa 3 käyttäen lasketaan ensimmäisen 

aukon poikkipinta-ala ja halkaisija ensimmäisessä pisteessä, jonka virtausvastuksesta on 

vähennetty vastaventtiilin paineenpudotus  
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josta voidaan sitten laskea toisen kanavan virtaama kaavalla 5 ja edelleen toisen aukon 

halkaisija kaavaa 3 käyttäen 
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jolloin virtaus on turbulenttista, joten kaavat 3 ja 5 pätevät. 

Erään suutinvalmistajan ulkokierteellisiä suuttimia saa 0,2 – 1 mm porauksilla 0,05 mm 

välein ja 1 – 5,7 mm porauksilla 0,1 mm välein. Valitaan poraushalkaisijat 

ensimmäiselle kuristimelle 2,5 mm ja toiselle 1,3 mm. Myös virtauskanavat aiheuttavat 

painehäviötä systeemissä. Saadut halkaisijat ovat siis lähtöarvot, joilla lähdetään 

mittaamaan kiinteää kuristinlohkoa ja verrataan tuloksia jo mitattuihin säädettävän 

työkalun käyriin. Ohituskanavaa voidaan käyttää muiden kanavien rinnalla. Mitoitusta 

varten mitataan ohituskanavan paineen pudotus, jonka tuottamilla arvoilla ohituksen 

kiinteä kuristin voidaan laskea.   
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7 YHTEENVETO 

Tämän diplomityön tavoite oli suunnitella ja valmistuttaa toimiva hydropneumaattisen 

jousituksen testaustyökalu, jonka säädöistä voidaan toteuttaa kiinteä vaimennin. 

Työkalulla voidaan erikseen säätää töyssyn ja palautuksen vaimennusta. Työkaluun 

tehtiin kaksi kanavaa molempiin suuntiin, jotka ovat hidas ja nopea. Hitaan kanavan 

vastaventtiili aukeaa virtauksen suunnan kääntyessä myötäiseksi ja nopean kanavan 

venttiili aukeaa, kun valittu avautumispaine saavutetaan. Lisäksi työkaluun tehtiin 

ohituskanava, jolla voidaan säätää virtausta molempiin suuntiin. Mittausyhteet 

sijoitettiin ohituskanavan porausreikiin. 

Työn aikana rakennettiin mittauslaitteisto työkalun testaustaukseen ja mittaukseen. 

Mittauksia varten laitteisto ilmattiin ja testattiin, jotta varmistuttiin tulosten 

oikeellisuudesta. Mittauksissa havaittiin, että liikkeen tuottamisesta vastaava 

servosylinteri ei tuottanut haluttua 50 l/min tilavuusvirtaa, vaan jouduimme tyytymään 

30 l/min tilavuusvirtaan, minkä sylinteri pystyi luotettavasti toteuttamaan. Mittaukset 

koostuivat vakiotilavuusvirta-ajoista testaustyökalun läpi tankkiin. Saaduista 

mittapisteistä koostettiin paine-eron käyrä tilavuusvirran suhteen erilaisilla venttiilien 

asetusarvoilla. 

Testaustyökalulle suoritetut mittaukset osoittivat työkalun toimivaksi kokonaisuudeksi, 

joka koostuu säädettävistä kuristusventtiileistä sekä vastaventtiileistä, joista osa oli 

jousikuormitteisia. Mittaustulokset todistivat alkuodotusten ja suunnittelutehtävälle 

asetettuja tavoitteiden toteutuneen. Testauksella todettiin myös, että työkalun kanavat 

töyssylle (Bump) ja palautukselle (Rebound) toimivat identtisesti, kuten oli suunniteltu. 

Ohituskanavan (Bypass) mittaus häiriintyi pyörteilevästä virtauksesta kanavassa, koska 

painelähettimet oli sijoitettu saman kanavan porausreikiin. Ongelma tiedostettiin ja 

päätettiin sijoittaa painelähettimet tulevaisuudessa eri paikkaan. 

Päätettiin jatkossa käyttää riittävällä näytteenottotaajuudella varustettua virtauslähetintä 

mitattavan testaustyökalun tai kiinteän vaimennusventtiililohkon kanssa sarjassa. 

Tällöin saataisiin helpommin mitattua säädetyn venttiililohkon ja kiinteiden kuristinten 

ominaiskäyrät. Yhdellä siniaallon muotoisella servosylinterin siirtymäajolla, tai 
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taajuuspyyhkäisyllä voidaan ajaa testaustyökalun ominaiskäyrä nopeammin kuin usealla 

vakiotilavuusvirta-ajolla. 

Työn aikana syntyi testaustyökalun toiminnallisuutta parantavia ajatuksia, joista 

mielestäni mielenkiintoisin oli modulaarisuuden lisääminen työkalun rakenteeseen. Tätä 

ei kuitenkaan aikataulun tiukkuuden vuoksi pystytty toteuttamaan. Modulaarisuus 

tarkoittaa toimintojen jakamista sopiviin palasiin, joita yhdistelemällä saadaan haluttu 

lopputulos. 

Sähköisen säädön mahdollisuudet hydropneumaattisessa jousituksessa ovat tunnetusti 

hyvät, joten sen mukaan tuominen olisi ollut erittäin mielenkiintoista. Mikäli 

jousitusjärjestelmästä halutaan tallentaa käytön aikaisia kiihtyvyyksiä ja nopeuksia, 

koneen rungon ja ohjaamon anturointi olisi hyvä toteuttaa kiihtyvyysanturein. Tämä 

houkuttelee kokeilemaan automaattista vaimennuksen säätämistä. Kaksitilaisena 

vaimennus voidaan valita kovan ja pehmeän kesken, jolloin kompromissi mukavan ja 

ajokäyttäytymiseltään hyvän jousituksen välillä voidaan suurelta osin välttää. Näin 

voidaan myös vähentää lämmöntuottoa ja sitä kautta tasonvaihtelua systeemissä. 
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