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1 JOHDANTO 

Tässä kandidaatintyössä käsitellään nykyaikaisia maanalaisessa louhinnassa käytettäviä 

päältälyöviä kallioporakoneita sekä niiden käyttöön vaadittavia hydrauliikkajärjestelmiä 

ja –komponentteja. Aihe on valittu opiskelijan omasta mielenkiinnosta kallioporausta ja 

hydrauliikkajärjestelmiä kohtaan.  

Työ toteutetaan kirjallisuustutkimuksena. Työn tavoitteena on oppia hakemaan tietoa, 

kirjoittamaan tieteellistä tekstiä sekä perehtyä nykyaikaisiin monimutkaisiin 

hydrauliikkajärjestelmiin kursseilla käsiteltyjä perustietoja syvemmälle. 
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2 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

2.1 Virtausmekaniikka 

Tieteenalana virtausmekaniikalla tarkoitetaan mekaniikan osa-aluetta, missä tutkitaan 

fluideja eli nesteitä ja kaasuja (Wikipedia 2016 Virtausmekaniikka). Virtausmekaniikan 

alahaaroja ovat mm. hydrostatiikka, virtausdynamiikka ja hydrauliikka.  

Hydrostatiikassa tutkitaan levossa olevia fluideja, virtausdynamiikassa liikkuvia 

fluideja. Hydrauliikassa tutkitaan fluidien ominaisuuksia ja tehonsiirtoa. (Wikipedia 

2016 Hydrostatiikka). 

2.2 Yleistä hydrauliikasta 

Hydrauliikalla konetekniikassa tarkoitetaan tehonsiirtomenetelmää, jossa 

hydrauliikkajärjestelmälle syötetty mekaaninen teho muutetaan hydrauliseksi tehoksi, 

välitetään haluttuun kohteeseen hydrauliikkajärjestelmässä, ja muutetaan takaisin 

mekaaniseksi tehoksi halutun sovelluksen käyttöön. Teho välitetään väliaineena 

toimivan nesteen paineen ja tilavuusvirran avulla. Hydrauliikkaa käytetään yleisesti niin 

ajoneuvoissa kuin myös tehdasympäristöissäkin. (Kauranne et al. 2008).  

Hydrauliikan etuina voidaan pitää hydraulienergian helppoa ja joustavaa siirtoa. 

Komponenttien sijoittelu on suunnittelijalle melko vapaata. Hydrauliikalla on suuri 

tehotiheys, eli pienikin voima voidaan moninkertaistaa hydraulisen välityksen avulla. 

Hydrauliikalla toteutettavat liikkeet ovat myös tarkasti hallittavissa ja asemoitavissa. 

Hydrauliset toimilaitteet kestävät märkiä ja likaisia olosuhteita. Mikäli 

hydrauliikkanesteenä käytetään öljyä, kuten yleensä, komponenttien voitelu ja jäähdytys 

tapahtuu automaattisesti öljyn kiertäessä järjestelmässä. Toisaalta hydrauliikan 

energiatehokkuudessa ja ympäristöystävällisyydessä on vielä kehittämistä, jos verrataan 

esimerkiksi täysin sähköiseen tehonsiirtoon. (Liedes 2013). 
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2.3 Mobilehydrauliikka 

Mobilehydrauliikka käsittelee liikkuvien työkoneiden ja ajoneuvojen 

hydrauliikkajärjestelmiä, kuten työhydrauliikkaa, ajovoimansiirtoa, ohjausjärjestelmiä 

sekä jousitusjärjestelmiä. Lisäksi nykyaikaisissa ajoneuvoissa on olemassa erilaisia 

hydrauliikkaa hyödyntäviä osajärjestelmiä, kuten esimerkiksi lukkiutumattomat ABS-

jarrujärjestelmät. (Liedes 2013). 

 

Mobilehydrauliikassa hydrauliikkapumppua käytetään usein akkukäyttöisellä 

sähkömoottorilla tai polttomoottorilla, jolloin akun koko tai polttoaineen määrä 

rajoittavat työkapasiteettia. Tämän vuoksi häviöiden minimoimiseen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota, ja suuri tehotiheys on tärkeä vaatimus. Osien määrä ja paino on 

pyrittävä minimoimaan. Koska öljysäiliön tilavuus on usein pieni suhteessa pumpun 

tuottoon, hydrauliikkanesteen lisäjäähdytys voi olla tarpeellista. 

Mobilehydrauliikkajärjestelmän suunnittelussa on huomioitava laaja käyttölämpötila-

alue, vaativan käyttöympäristön vaatimukset ja järjestelmän huollettavuus kompaktista 

rakenteesta huolimatta. (Liedes 2013). 

 

Tässä työssä keskitytään mobilehydrauliikan alalajina nykyaikaisten maanalaisessa 

louhinnassa käytettävien päältälyövien kallioporalaitteiden 

poraushydrauliikkajärjestelmiin. 



11 

 

3 KALLIOPORAUKSEN PERUSTEET 

3.1 Porauksen merkitys louhintaprosessissa 

Kallioporauksen tarkoituksena on tehdä kallioon reikiä, joiden käyttötarkoituksena voi 

olla:  

- reikien panostus ja kiven irroitus räjäyttämällä 

- kallion lujitus esimerkiksi pulttaamalla 

- ilmanvaihdon, kulkuyhteyksien, kaapeliyhteyksien, pumppauksen tai muun 

infran rakentaminen 

- kallioperän tutkimus 

- injektointi eli kallion tiivistäminen (Rinne 2014). 

Kallioporauksen menetelmät voidaan jakaa neljään eri porausmenetelmään, jotka ovat 

iskuporaus, murskaava kiertoporaus, leikkaava kiertoporaus ja hiertävä kiertoporaus. 

Iskuporaus on yleisimmin käytetty porausmenetelmä, ja sitä käytetään useimmissa 

kivilajeissa. Käytössä on päältälyöviä porakoneita (engl. Top Hammer) sekä 

uppoporakoneita (engl. DTH eli Down-the-hole). Tässä kandidaatintyössä keskitytään 

maanalaisessa louhinnassa käytettäviin päältälyöviin porakoneisiin ja niiden 

työhydrauliikkaan. Suurimmat päältälyövän iskuporauksen sovellukset ovat 

reikäkooltaan D = 180 mm, kun taas uppoporauksella voidaan porata D = 85…1220 mm 

reikiä. (Räsänen et al. 2015). 

3.2 Iskuporauksen teoria 

Iskuporauksessa kallio rikotaan painamalla kovametallinastaa tai –palaa kallion pintaa 

vasten. Kallioon muodostuu kosketuskohdan alle puristusjännitys, joka kasvaa kuormaa 

lisättäessä. Puristusta lisättäessä kallion murtolujuuden yli, alkaa kallioon muodostua 
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rakoilua. Kun rakoilu etenee kallion vapaalle pinnalle, kalliosta irtoaa pala. Tätä 

prosessia kutsutaan lastuamiseksi. Lastun irtoamisen jälkeen kallion puristusjännitys 

terän alla pienenee terän ja kallion välisen kontaktin menettämisen vuoksi. 

Kovametallinastaan kohdistettu syöttövoima aiheuttaa kuitenkin sen, että terä jatkaa 

tunkeutumistaan kohdaten pian uudelleen kallion pinnan, jolloin lastuamisprosessi 

toistuu. Kun tunkeutumissyvyyttä kasvatetaan, myös irtoavien kiven palojen eli lastujen 

raekoko kasvaa ja rikkomistyöhön tarvitaan yhä suurempaa voimaa. (Räsänen et al. 

2015). 

Iskuporauksessa kovametallipala ei saa iskeä useita kertoja samaan kohtaan reiässä. 

Poranterää käännetään joka iskun jälkeen siten, että se kohtaa reiän pohjan aina uudessa 

paikassa. Kokopalateriä käytettäessä pyörimisnopeus on suosituksista riippuen 25 % 

suurempi kuin käytettäessä nastateriä. Yhdessä terässä eli porakruunussa voi olla 

kymmeniä kovametallianastoja. Terien halkaisijan kasvaessa terän kehänopeus kasvaa, 

jolloin pyöritysnopeutta on laskettava samassa suhteessa. Kovametallipalan täytyy 

siirtyä oikea matka iskujen välillä kuvan 1 mukaisesti oikean lastuamisnopeuden 

saavuttamiseksi. (Räsänen et al. 2015). 

 

Kuva 1: Poranastan liike iskujen välillä (Rinne 2014). 

Iskuporausprosessin päätekijät ovat iskuenergia, terän pyöritysvoima, terän 

syöttövoima, iskun rekyylin vaimennus ja terän huuhtelu. Jotta porakoneen 
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iskuenergiasta mahdollisimman suuri osa saataisiin siirrettyä kallioon, täytyy terän olla 

jatkuvasti kosketuksissa reiän pohjaan syöttövoiman avulla. Porakone on yleensä 

kiinnitettynä porakelkkaan, jota syötetään kallioon hydrauliikkasylinterin tai –moottorin 

avulla. Riittävällä huuhtelulla estetään porakaluston jumiutuminen reikään, ja pidetään 

terän tunkeutumisnopeus hyvänä. Rekyylinvaimennuksella on tarkoitus vähentää 

porakalustoa pitkin palaavan, kalliosta takaisin heijastuneen, iskuaallon haitallista 

vaikutusta. (Räsänen et al. 2015).  

3.3 Iskuporausmenetelmät 

Päältälyövä iskuporaus (ks. kuvan 2 vasemmanpuoleinen porausmenetelmä) on 

maailmanlaajuisesti käytetyin kallionporausmenetelmä. Arviolta noin puolet kaikista 

kallioon porattavista rei’istä porataan käyttäen tätä menetelmää. Sitä voidaan soveltaa 

käyttäen hyvin monenlaista laitteistoa kevyistä käsikäyttöisistä porakoneista raskaisiin 

tela-alustaisiin poravaunuihin ja maanalaisiin tuotantoporauslaitteisiin. (Atlas Copco 

2013). 

Päältälyövän iskuporauksen yleinen muoto on porata tankokalustolla tai putkikalustolla. 

Tällöin poraletka koostuu poraterästä, yhdestä tai useammasta poratangosta tai -putkesta 

sekä niskakappaleesta, joka liittää porakaluston porakoneeseen. Iskuenergia, 

syöttövoima ja pyöritys välittyvät porakoneelta terään porakaluston kautta. 

Huuhteluvesi tai –ilma johdetaan porakoneelta terälle poratankojen tai putkien sisällä 

olevaa kanavaa pitkin. Päältälyövän menetelmän etuina voidaan pitää porakaluston 

yksinkertaisuutta, helpohkoa muunneltavuutta sekä kustannustehokkuutta kohtuullisilla 

reikäpituuksilla hyvissä porausolosuhteissa. (Atlas Copco 2013). 

Uppoporaus (ks. kuvan 2 oikeanpuoleinen porausmenetelmä) on maailmalla laajasti 

käytetty porausmenetelmä, joka on otettu Suomessa käyttöön avolouhosten tuotannossa 

2010-luvulla. Eräs uppoporauksen tärkeä sovellusalue on kallion energia- ja 

vesikaivoreikien poraus. Uppoporauksessa poraletka koostuu terän ja uppoporakoneen 

yhdistelmästä sekä poraputkista. Porauksen edetessä syvemmälle, energiahäviö pysyy 

alhaisena, koska porakoneen mäntä iskee suoraan terän takaosan iskupintaan. 

Syöttövoima ja pyöritys välittyvät poralaitteelta putkikalustoa pitkin terälle. Porakonetta 
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käytetään putkikaluston läpi paineilmalla, joka johdetaan terän läpi huuhtelemaan reiän 

pohjaa. Uppoporauksesta on olemassa myös sovelluksia, joissa käytetään paineilman 

sijasta työaineena vettä (Wassara 2016). Uppoporauksen etuina voidaan pitää sen 

yksinkertaista ja luotettavaa tekniikkaa, reikäsuoruutta, hyvää huuhtelutehoa sekä 

mahdollisuutta porata syviä reikiä. (Atlas Copco 2013). 

Putkitankoporauksessa (ks. kuvan 2 keskimmäinen porausmenetelmä) on pyritty 

yhdistämään sekä päältälyövän porauksen että uppoporausmenetelmän parhaat 

ominaisuudet. Menetelmä soveltuu hyvin avolouhosten ja kiviaineslouhosten tarpeeseen 

reikäkokonsa puolesta. Kyseessä on jäykkä putkikalusto, jonka sisällä ovat erilliset 

iskuenergian välittävät iskutangot. Iskutangot välittävät iskuenergian ja syöttövoiman 

porakoneelta terälle, ja terää pyöritetään putkien avulla. Huuhtelu kulkee putken ja 

iskutankojen välissä. Menetelmän etuina ovat reikäsuoruus, polttoainetalous, korkea 

tunkeutumisnopeus sekä hyvä poraustulos myös vaikeissa kallio-olosuhteissa. (Atlas 

Copco 2013). 

 

Kuva 2: Iskuporausmenetelmiä (Atlas Copco 2013). 



15 

 

4 PORAUSHYDRAULIIKAN KOMPONENTIT 

Tässä kappaleessa esitellään nykyaikaisen kallioporalaitteen hydrauliikkajärjestelmän 

erilaisia peruskomponentteja. Hydrauliikkakomponenttien toiminnan ymmärtämisellä 

on tärkeä osa hydrauliikkajärjestelmän toiminnan ymmärtämisessä, sekä järjestelmän 

suunnittelussa, säätämisessä tai huoltamisessa.  

Kuitenkaan kaikkia mahdollisia komponentteja ei tämän laajuisessa työssä voida 

esitellä. Tämän vuoksi esimerkiksi pumpuissa keskitytään nykyaikana yleistyneisiin 

säätyvätilavuuspumppuihin, ja toimilaitteet sekä hydrauliikkajärjestelmän toimintaa 

tukevat komponentit, kuten suodattimet ja lauhduttimet, jätetään käsittelemättä. Mikäli 

peruskomponenteista kiinnostaa lukea lisää, hyvä kirja siihen on lähes 500-sivuinen 

Heikki Kauranteen, Jyrki Kajasteen ja Matti Vileniuksen Hydraulitekniikka. Kirjasta 

saa hyvän perustietämyksen suomenkielellä kattavan kuvituksen kera. Uusin painos on 

vuodelta 2013. 

4.1 Päältälyövä hydraulinen kallioporakone 

4.1.1 Rakenne ja toiminta 

Nykyaikaisen kallioporalaitteen tärkein komponentti on sen hydraulinen porakone eli 

poravasara. Kuvassa 3 on esitelty esimerkkinä Atlas Copcon COP1838ME-porakoneen 

rakenne. (Räsänen et al. 2015). 
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Kuva 3: COP1838ME-porakoneen rakenne (Rinne 2014). 

Porakone saadaan iskemään johtamalla korkeapaineista hydrauliikkaöljyä vuorotellen 

iskumännän etu- ja takapuolelle. Öljy virtaa porakoneen runkoon porattuja kanavia 

pitkin. Luisti jakaa öljyvirran vuorotellen männän eteen- ja taaksepäin kiihdyttävään 

liikkeeseen ja tahdistaa männän toiminnan, toimien samalla öljyvirralla itsekin. Jokaisen 

liikesarjan etuasennossa mäntä lyö niskakappaleen iskupintaan ja saa aikaan iskuaallon, 

joka lähtee etenemään porakalustoa pitkin terään ja kallioon. Kallioporakoneiden 

iskutaajuudet vaihtelevat välillä 40-100 Hz. (Räsänen et al. 2015). 

Yhden lyönnin iskuenergiaa voidaan arvioida kaavalla (1): 

E = ½ mv2     (1), 

missä E on iskuenergia, m iskumännän massa ja v iskumännän nopeus lyöntihetkellä. 

Porakoneen tehoa voidaan arvioida kaavalla (2): 

 P = Ef     (2), 

missä P on teho ja f iskutaajuus. Päältälyövien porakoneiden teho vaihtelee 3 kW ja 50 

kW välillä. (Räsänen et al. 2015). 
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Rekyylinvaimennus toimii kuvan 3 vasarassa vaimenninmännän avulla, joka 

vastaanottaa niskakappaleesta rekyyliaallon mukana tulevan energian. Vaimenninmäntä 

kelluu hydrauliöljyssä, jonka avulla rekyylin liike-energia muutetaan lämpöenergiaksi. 

Syöttövoiman hienosäätö voidaan hoitaa myös porakoneen vaimenninpainetta 

säätämällä. (Räsänen et al. 2015). 

Kuvan 3 porakoneessa pyöritys toimii hydrauliikkamoottorilla, joka pyörittää 

vaihteiston avulla kytkinkappaletta (engl. driver). Kytkinkappale pyörittää 

niskakappaletta, jossa on kiinni porakalusto. Niskakappaletta voidellaan ja jäähdytetään 

erityisellä niskavoiteluöljyllä (Pylkkänen 2009). Niskakappaleen ympärillä on 

huuhtelupesä, josta paineistettu vesi virtaa niskakappaleessa olevan reiän läpi kaluston 

sisään, ja sitä pitkin huuhtelemaan reiän pohjaa terässä olevien reikien kautta. (Räsänen 

et al. 2015). 

4.1.2 Nostoniska 

Joissakin porakoneissa voi olla varusteena myös kuvan 4 mukainen nostoniska (engl. 

Power Extractor). Sitä tarvitaan, kun porakalusto on takertunut porattavaan reikään niin 

lujaan, ettei kalustoa saada irti käyttämällä pelkästään syöttöä, pyöritystä ja iskua. 

Nostoniskaa käytettäessä tulee pyöritys olla päällä, syöttö taakse ja isku päällä. Kun 

nostoniska kytketään päälle, sen hydraulimännät työntävät niskaa taakse iskumäntään 

päin, jolloin 30 - 40 % iskutehosta siirtyy helpottamaan kaluston irrotusta. Tärkein vaihe 

irrotuksessa on saada kalusto pyörimään. (Sandvik 2010).  

 

Kuva 4: Sandvikin HL 650/710/800T-porakoneiden nostoniska (Sandvik 2010). 
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4.1.3 Paineakut 

Porakoneissa on usein myös paineakkuja. Paineakku on säiliö, joka on jaettu liikkuvalla 

väliseinällä nestetilaksi ja kaasutilaksi. Paineakkuja voi olla rakko-, kalvo tai 

mäntärakenteisia. Paineakkujen täytekaasuna käytetään typpeä, joka puristuu kokoon 

hydrauliikkaa käytettäessä. Paineakkuja voidaan käyttää jousena, energian 

varastoinnissa sekä värähtelyjen vaimennuksessa. (Bosch 2003). 

Sandvikin HL710 porakoneessa on kaksi kuvan 5 mukaista kalvoakkua. 

Matalapaineakku (engl LP = Low pressure) vaimentaa vasarahydrauliikan paluulinjan 

värinöitä, ja sen typen esipaineen tulisi olla noin puolet paluulinjan hydraulipaineesta. 

Korkepaineakku (engl. HP = High pressure) varastoi korkeapaineista öljyä porakoneen 

iskumännän paluuliikkeen ajaksi. Tämä öljy saadaan käyttöön välittömästi seuraavan 

iskuliikkeen alkaessa. Akun toinen tärkeä tarkoitus on vaimentaa kalliosta heijastuvia 

värinöitä. HP-akun esipaine asetetaan taulukkoarvojen mukaan suhteessa käytettävään 

iskun hydraulipaineeseen. (Sandvik 2010). 

 

Kuva 5: Sandvikin HL710 porakoneen paineakku (Sandvik 2010). 
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4.2 Säätyvätilavuuksinen hydrauliikkapumppu 

Nykyaikaisessa kallioporalaitteessa käytetään kappaleissa 5.3 ja 5.4 esiteltäviä 

kuormantuntevia ja summautuvia hydrauliikkajärjestelmiä, jotka vaativat 

peruskomponentikseen säätötilavuuspumpun, jonka toiminta on tärkeä ymmärtää. 

Säätötilavuuspumput tai toiselta nimeltään muuttuvatilavuuksiset hydrauliikkapumput 

ovat yleensä kuvan 6 mukaisia aksiaalimäntäpumppuja. Ne kehittävät aina vain 

tarvittavan tilavuusvirran pumpun pyörimisnopeudesta riippumatta. Pumpun yhteydessä 

on säädin, joka koostuu kahdesta kappaleessa 4.3.2 esiteltävästä 

painekompensaattorista. Kuvassa 6 ylempi painekompensaattori säätää pumpun tuottoa 

ja alempi painekompensaattori pumpun maksimipainetta. (Klemola 2009). 

Molempien painekompensaattoreiden karojen toiseen päähän vaikuttaa pumpun paine. 

Säätöjärjestelmä pyrkii pitämään pumpun paineen yhtä suurena kuin virtauksen säädön 

karan toiseen päähän vaikuttava yhteenlaskettu jousivoima sekä kuorman paine. 

Kuorman paine johdetaan säätimelle ohjauspaineeksi niin sanottua ls-linjaa pitkin 

hydrauliikkajärjestelmän suuntaventtiileiltä. Mikäli kaikki hydrauliikkajärjestelmän 

venttiilit ovat suljetussa asennossa, ls-linjaa pitkin ei tule ohjauspainetta pumpun 

säätimelle. Pumpun tuotto asettuu tasolle, millä pumppu kehittää vain niin sanotun 

tyhjäkäyntipaineen (engl. stand-by) tai pitopaineen. Pitopaine asettuu vastaamaan 

säätimen toiseen päähän kohdistuvaa jousivoimaa, jota vastaa yleensä noin 20 - 30 bar 

paine. (Klemola 2009). 
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Kuva 6: Säätyvätilavuuksinen aksiaalimäntäpumppu (Klemola 2009) 

Pumpun tuotto määräytyy kallistuslevyn kulman mukaan. Kallistuslevy säätää pumpun 

aksiaalisten mäntien iskun pituutta. Kallistuslevyn kulma on jousikuormitteisesti 

suurimmillaan, ja sen kulmaa säätää pienemmälle kallistusmäntä, joka saa 

käyttöpaineensa pumpun työpaineesta säätimen karojen kautta. (Klemola 2009). 

Kun jotain hydrauliikkajärjestelmän venttiileistä käytetään, johtuu kuorman paine ls-

linjaa pitkin ohjauspaineena virtauksensäätökaralle. Tällöin yhteenlaskettu kuorman 

paine jousivoiman kanssa on suurempi kuin pumpun pitopaine, jolloin 

virtauksensäätökara liikkuu oikealle kuvan 6 asentoon ja yhteys pumpun paineaukosta 

säätölevyn kallistusmännälle katkeaa. Kallistusmäntään paineen aiheuttava öljy 

vapautuu pumpun voiteluun. Kallistuslevyn jousella ei ole enää vastassaan painetta, 

jolloin se lähtee kasvattamaan kallistuslevyn kulmaa suurentaen pumpun tuottoa. 

Pumpun tuoton kasvaessa pumpun kehittämä paine nousee tasolle, jolla voimat 

säätimen karan päissä ovat jälleen yhtä suuret. Tällöin virtauksensäätimen kara liikkuu 

takaisin avaten yhteyden pumpun painekanavasta säätölevyn kallistusmännälle, joka 

kääntää säätölevyn pumpun tuottoa vastaavaan kulmaan. (Klemola 2009). 
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Pumpun maksimipaine säädetään alemmalla painekompensaattorilla. Mikäli ls-linjaa 

pitkin tuleva kuorman paine on niin kova, että pumpun paine uhkaa nousta yli sallitun, 

pumpun paine voittaa paineensäätökaran jousivoiman, ja paineensäätökara liikkuu 

kuvasta 6 katsottuna vasemmalle. Tällöin pumpun paine pääsee sääntömännälle 

kääntämään kallistuslevyn kulmaa pienemmälle. (Klemola 2009). 

4.3 Venttiilit 

Hydrauliikkajärjestelmissä erilaisilla venttiileillä ohjataan tai säädetään paineen ja 

tilavuusvirran suuruutta sekä tilavuusvirran suuntaa. Paineensäädöllä vaikutetaan 

järjestelmästä ulos saatavaan voimaan, tilavuusvirran säädöllä toimilaitteiden 

liikenopeuksiin ja suuntiin. Suoraanohjatuissa venttiileissä venttiiliä ohjaa sen 

pääkaraan vaikuttava paine. Esiohjatuissa venttiileissä on erillinen esiohjauskara, johon 

vaikuttavalla esiohjauspaineella ohjataan pääkaran toimintaa. (Kauranne et al. 2008). 

Venttiilit voidaan rakenteensa perusteella jakaa kuvan 7 istukka- ja luistirakenteisiin 

venttiileihin. Istukkarakenteisen venttiilin etuna on sen vuodottomuus suljetussa 

asennossa, mutta haittana on painetasapainon puuttuminen karan liikesuunnassa. Tämä 

aiheuttaa sen, että istukkarakenteisia venttiileitä käytetään suoraanohjattuina vain 

pienillä tilavuusvirroilla, ja tilavuusvirran kasvu vaatii esiohjatun rakenteen. 

Luistiventtiilit ovat yleensä hydraulisesti tasapainotettuja, eli niiden karan vastakkaisiin 

päätypintoihin vaikuttavat painevoimat ovat yhtä suuria, jolloin karan siirtoon 

tarvittavat ohjausvoimat ovat pienempiä kuin istukkaventtiileissä. (Kauranne et al. 

2008). 
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Kuva 7: Istukka- (a) ja luistirakenteinen (b) venttiili (Kauranne et al. 2008). 

4.3.1 Vastaventtiilit ja vaihtovastaventtiilit 

Vastaventtiileitä käytetään hydrauliikkajärjestelmissä sallimaan tietynsuuntainen virtaus 

ja estämään virtaus vastakkaiseen suuntaan. Vastaventtiilissä on sulkukappale, joka 

pidetään jousen avulla painettuna istukkapintaa vasten.  Kuvan 8 mukaisella esiohjatulla 

vastaventtiilillä voidaan tarpeen mukaan sallia myös estosuuntainen virtaus. Sallittu 

virtaussuunta on liitäntä A:sta liitäntä B:hen, mutta mikäli liitäntään X kytkettävän 

esiohjauspaineen aiheuttama ohjausmäntään vaikuttava voima voittaa esiohjauskaran 

jousen esijännityksen, mahdollistuu pieni öljyn virtaus estosuuntaan B-liitännästä 

pääkaran porauksen ja esiohjauskaran kautta A-liitäntään. Virtaus aiheuttaa paineen 

hitaan laskun liitäntään B kytketyssä nestetilavuudessa, ja samalla pääkaran porauksessa 

oleva kuristus aiheuttaa paineenlaskun pääkaran jousitilassa, jolloin pääkara siirtyy irti 

istukkapinnasta karaan vaikuttavan paine-eron takia. (Kauranne et al. 2008). 

 

Kuva 8: Esiohjattu vastaventtiili (Kauranne et al. 2008). 
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Vaihtovastaventtiileitä käytetään etenkin hydrauliikan ohjausjärjestelmissä. Mikäli 

kuormantuntevalla hydrauliikkajärjestelmällä käytetään useita suuntaventtiileitä yhtä 

aikaa, asettuu säätyvätilavuuspumppu suurinta tilavuusvirtaa vaativalle tuotolle. Ls-

linjat tulee kytkeä suuntaventtiileiltä pumpun säätimelle kuvan 9 mukaisien 

vaihtovastaventtiilien avulla. Suuntaventtiilit kytketään tuloihin A ja B. Lähtö C 

kytketään pumpun säätimelle. Se tuloliitäntä, jossa vaikuttaa korkeampi paine, 

kytkeytyy lähtöliitäntään, ja sulkukappale sulkee painevoimien vaikutuksesta 

alempipaineisen tuloliitännän (Klemola 2009). 

 

Kuva 9: Vaihtovastaventtiili (Kauranne et al. 2008). 

4.3.2 Paineensäätöventtiilit 

Paineenrajoitusventtiilin tehtävänä on rajoittaa järjestelmäpaineen suuruus haluttuun 

arvoon. Sen avulla estetään vauriot, jotka paineen rajaton kasvu aiheuttaisi. 

Paineenrajoitusventtiilit voivat olla suoraanohjattuja tai esiohjattuja. Suoraanohjattuja 

paineenrajoitusventtiilejä käytetään tavallisesti järjestelmissä, joiden järjestelmäpaineet 

ovat suurimmillaan noin 30 MPa ja tilavuusvirrat noin 120 l/min. Tästä suurempiin 

arvoihin mentäessä, suoraanohjatun paineenrajoitusventtiilin säätö vaikeutuu, ja on 

järkevämpää käyttää esiohjattua rakennetta. (Kauranne et al. 2008). 

Kuvassa 10 on istukkarakenteinen suoraanohjattu paineenrajoitusventtiili. Kun karaan 

vaikuttava ohjauspaine liitännässä P nousee tasolle, jolla hydraulipaine voittaa karan 

jousivoiman, kara siirtyy irti istukkapinnasta ja virtaus säiliöön mahdollistuu. Karaan on 

yhdistetty vaimenninmäntä, jonka tarkoituksena on vaimentaa paineiskuja ja venttiilin 
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värähtelyitä karan auetessa ja sulkeutuessa. Karan avautumispainetta voidaan säätää 

jousen esijännitystä muuttamalla. (Kauranne et al. 2008). 

 

Kuva 10: Suoraanohjattu paineenrajoitusventtiili (Kauranne et al. 2008). 

Jos hydraulijärjestelmän jossakin osassa halutaan vallitsevat muuta järjestelmää 

alhaisemman painetason, voidaan kyseisen osajärjestelmän paine alentaa 

paineenalennusventtiilillä. Venttiili pitää alennettavan paineen eli toisiopaineen vakiona 

pääjärjestelmän paineen eli ensiöpaineen vaihteluista riippumatta, mikäli ensiöpaine 

pysyy säädettyä toisiopaineen arvoa korkeampana. Suoraanohjattujen ja esiohjattujen 

rakenteiden ohella paineenalennusventtiilit jaetaan 2- ja 3-tierakenteisiin. 3-

tiepaineenalennusventtiili toimii tarvittaessa myös paineenrajoitusventtiilinä, päästäen 

sulkeuduttuaan ensiöpiirin öljyn takaisin säiliöön. Lisäksi on olemassa paine-

eroventtiilejä eli painekompensaattoreita, jotka pitävät ensiö- ja toisiopiirin paine-eron 

vakiona, sekä painesuhdeventtiilejä, jotka pitävät ensiö- ja toisiopiirin välisen 

painesuhteen vakiona. (Kauranne et al. 2008). 

Kuvassa 11 on luistirakenteinen suoraanohjattu 2-tiepaineenalennusventtiili. Venttiili 

pysyy auki karaan vaikuttavan jousen avulla. Kun karan jousta vastakkaiseen päätyyn 

vaikuttava toisiopiirin paine lähestyy tasoa, jolla painevoima voittaa jousivoiman, kara 

siirtyy lepoasennostaan ja alkaa kuristaa virtausta. Kara jatkaa liikettään kunnes 

toisiopaineen kasvu pysähtyy. Jos toisiopaineen nousu jatkuu venttiilin sulkeuduttua, 
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kara jatkaa liikettään, kunnes toisiopiiristä avautuu karan porauksen kautta yhteys 

jousikammioon ja sieltä vuotoliitännän kautta öljysäiliöön. Toisiopaineen laskiessa 

venttiili avautuu ja sallii jälleen suuremman virtauksen ensiöpiiristä toisiopiiriin. 

(Kauranne et al. 2008) 

 

Kuva 11: Suoraanohjattu 2-tiepaineenalennusventtiili (Kauranne et al. 2008). 

Sekvenssiventtiileillä (engl. sequence valve) eli paineohjausventtiileillä voidaan 

esimerkiksi ohjata toimilaitteiden toimintajärjestystä eli sekvenssiä. Sekvenssiventtiilit 

ovat rakenteeltaan normaalisti suljettuja, ja suoraanohjatut venttiilit ovat lähes 

poikkeuksetta luistirakenteisia. Paineohjausventtiilin toiminta vastaa 

paineenrajoitusventtiilin toimintaa, venttiili avautuu ja sallii virtauksen, kun asetettu 

painetaso saavutetaan, ja karan päähän vaikuttava ohjauspaine voittaa karan 

jousivoiman. (Kauranne et al. 2008). 
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Kuva 12: Suoraanohjattu sekvenssiventtiili (Kauranne et al. 2008). 

4.3.3 Virransäätöventtiilit 

Virtausta säätämällä voidaan vaikuttaa toimilaitteiden liikenopeuksiin. Yksinkertaisin 

tapa säätää virtausta on vastusventtiilien avulla, jotka ovat käytännössä säädettäviä 

kuristimia. Vastusventtiilien läpäisemän tilavuusvirran suuruus riippuu sisäisten 

ominaisuuksien lisäksi myös venttiiliin nähden ulkoisista tekijöistä, kuten 

hydraulinesteen ominaisuuksista ja venttiilin yli vaikuttavasta paine-erosta. 

Vastusventtiilit eivät siis pysty pitämään säädettyä tilavuusvirtaa vakiona. (Kauranne et 

al. 2008). 

Kuvassa 13 on säädettävä vastusventtiili, jossa kuristuksen virtauspoikkipinta-alaa 

voidaan säätää siirtämällä venttiilin ulkovaippaa sisempään runkokappaleeseen nähden. 

Venttiilin läpi virtaava neste joutuu kulkemaan runkokappaleen ja ulkovaipan välisestä 

tilasta, jossa virtauspoikkipinta-ala pienenee jyrkästi, ja virtaus kuristuu. Kuristusmatka 

on melko pitkä, joten virtaus kuristuksessa on lähes laminaarista, ja siten tilavuusvirran 

suuruus riippuu venttiilin yli vaikuttavan paine-eron lisäksi hydraulinesteen 

viskositeetista. (Kauranne et al. 2008). 
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Kuva 13: Säädettävä vastusventtiili (Kauranne et al. 2008). 

Kuvan 13 vastusventtiili kuristaa virtausta molemmissa suunnissa. Mikäli virtausta 

halutaan kuristaa vain toiseen suuntaan, täytyy vastusventtiilissä olla vastaventtiilillä 

varustettu ohivirtauskanava. Tällaista kuvan 14 venttiiliä kutsutaan 

vastusvastaventtiiliksi. Virtaussuunnassa B:stä A:han venttiili kuristaa virtausta kuten 

kuvan 13 vastusventtiili. Kun neste virtaa A:sta B:hen, liitännässä A vallitseva 

korkeampi paine voittaa vastaventtiilin jousen esijännityksen, ja vastaventtiili avautuu 

sallien virtauksen ilman kuristusta.  (Kauranne et al. 2008). 

 

Kuva 14: Säädettävä vastusvastaventtiili (Kauranne et al. 2008) 
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Mikäli tilavuusvirta halutaan säätää vakioksi kuormituksesta ja paineenvaihteluista 

riippumatta, voidaan käyttää 2- tai 3-tievirransäätöventtiileitä. Tilavuusvirran säätö 

tapahtuu näissä venttiileissä painekompensaattorin eli painevaa’an avulla. Lisäksi 

venttiileissä voi olla lämpötilakompensaattori, jolloin nesteen lämpötilan vaihtumisesta 

aiheutuvat tilavuusvirran muutoksetkin saadaan suljettua pois. (Kauranne et al. 2008). 

Kuvan 15 mukaisissa 2-tievirransäätöventtiileissä painekompensaattori on kytketty 

sarjaan mittakuristimen kanssa. Painekompensaattori voi sijaita virtaussuunnassa joko 

ennen tai jälkeen mittakuristinta, kuvan 15 venttiilissä se sijaitsee ennen. Jotta 2-

tievirransäätöventtiili säätäisi virtausta mahdollisimman nopeasti ja tarkasti, tulee 

mittakuristin sijoittaa aina venttiilin sille puolelle, missä suurimmat painevaihtelut 

esiintyvät, yleensä siis toimilaitteen puolelle. (Kauranne et al. 2008).  

 

Kuva 15: 2-tievirransäätöventtiili (Kauranne et al. 2008). 

Rakenteeltaan luistityyppistä painekompensaattoria ohjataan mittakuristimen yli 

vaikuttavalla paine-erolla. Virtaussuunnassa ennen mittakuristinta vallitseva paine 

johdetaan vaikuttamaan kompensaattorikuristusta sulkevasti, ja mittakuristimen jälkeen 

vallitseva paine kompensaattorikuristusta avaavasti. Alemman ohjauspaineen puolella 

tulee olla kompensaattoria avaava jousi, jotta kompensaattorikuristus ei sulkeutuisi ja 

estäisi virtausta pysyvästi heti pienenkin mittakuristimen yli vaikuttavan paine-eron 

muodostumisen jälkeen. (Kauranne et al. 2008). 
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Kuvassa 16 on 3-tievirransäätöventtiili, jossa painekompensaattori on kytketty rinnan 

mittakuristimen kanssa. Järjestelmään tuotettu ylimääräinen tilavuusvirta ohjataan 

tankkiin painekompensaattorikuristuksen ja venttiilissä olevan kolmannen liitännän 

avulla. Tällöin tilavuusvirtasäädön toteutuminen ei edellytä ylimääräisen virtauksen 

ohjaamista säiliöön paineenrajoitusventtiilin kautta. Ylimääräisen tilavuusvirran 

poistaminen ei siis vaadi suurta järjestelmäpainetta, jolloin hyötysuhde saadaan 

korkeammaksi kuin 2-tievirransäätöventtiiliä käytettäessä. 2-tievirransäätöventtiilistä 

poiketen 3-tievirransäätöventtiilin painekompensaattorin tulee olla lepotilassaan 

suljettu, jotta koko järjestelmän tilavuusvirta ei kulkisi sen kautta tankkiin. Ennen 

mittakuristinta vaikuttava paine johdetaan avaamaan kompensaattorikuristusta ja 

mittakuristimen jälkeen vaikuttava paine sulkemaan kompensaattorikuristusta. 

(Kauranne et al. 2008). 

 

Kuva 16: 3-tievirransäätöventtiili (Kauranne et al. 2008). 

Virranjakoventtiileillä voidaan jakaa venttiilille tuleva virtaus kahteen vakiosuhteiseen 

lähtövirtaukseen riippumatta tulovirtauksen suuruudesta ja venttiilin liitännöissä 

vallitsevista paineista. Tavallisimmin jakosuhde on 1:1, mutta myös muut jakosuhteet 

ovat mahdollisia. Kuvassa 17 on yksitoiminen virranjakoventtiili, jonka tuloliitännän 

haaroituksen jälkeen kummassakin lähtökanavassa on 2-tievirransäätöventtiilin 

kaltaisesti sarjaan kytketyt mittakuristin ja painekompensaattori. Kompensaattoria 

ohjataan virtaussuunnassa mittakuristimien jälkeen vallitsevilla paineilla p2 ja p3. 

Lähtöliitännän A puoleisessa kanavassa vallitseva paine p2 pyrkii vähentämään 
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painekompensaattorin kuristusta A-kanavassa ja vastaavasti lisäämään kuristusta B-

kanavassa, jossa p3 vaikuttaa päinvastoin. Koska virtaussuunnassa ennen kumpaakin 

mittakuristinta vallitsee venttiilin tuloliitännässä vaikuttava paine p1, tulee 

painekompensaattorin pitää paineet p2 ja p3 yhtä suurina. Tällöin tulovirtauksen 

jakautuminen A- ja B-kanaviin riippuu mittakuristimien virtauspoikkipinta-alojen 

suhteesta. (Kauranne et al. 2008). 

 

Kuva 17: Yksitoiminen virranjakoventtiili (Kauranne et al. 2008). 

4.3.4 Suuntaventtiilit 

Jos hydrauliikkajärjestelmä vaatii tilavuusvirran suunnan muutoksia, pelkkien sulku- ja 

vastaventtiilein avulla toteutetusta järjestelmästä tulee sekava ja venttiilimäärältään 

suuri. Suuntaventtiileillä voidaan hallita esimerkiksi toimilaitteen liikesuuntia ja 

pysäytyksiä vain yhtä komponenttia käyttämällä. Suuntaventtiileillä aikaansaatavien 

hydrauliikkajärjestelmän kytkentöjen määrä on periaatteessa rajoittamaton, mutta 

yleensä kytkentävaihtoehtoja on 2-4 kpl, joiden väliset kytkentävaihtoehdot eivät ole 

mahdollisia. Tällaisia suuntaventtiilejä voidaan periaatteessa käyttää vain tilavuusvirran 

suunnan ohjaukseen. Erikoiskaroja käytettäessä on mahdollista toteuttaa myös 

portaallinen tilavuusvirran suuruuden säätö, jolloin tilavuusvirralle on yleensä 

valittavissa kaksi eri vaihtoehtoa. (Kauranne et al. 2008). 
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Suuntaventtiilit erotetaan toisistaan sekä liitäntöjen että kytkentäasentojen lukumäärän 

perusteella. Nimitystavaksi on muodostunut L/K-suuntaventtiili, missä kirjan L ilmaisee 

liitäntöjen määrän ja kirjain K kytkentävaihtoehtojen määrän. Esimerkiksi kuvan 18 

venttiiliä nimitetään 4/3-suuntaventtiiliksi, koska siinä on neljä liitäntää ja kolme 

kytkentävaihtoehtoa eli asentoa. Venttiilin liitännöistä P tarkoittaa paineliitäntää, T 

paluuliitäntää sekä A ja B työliitäntöjä toimilaitteelle. Lisäksi venttiilissä voi olla 

vuotoliitäntä Y/L sekä ohjausliitäntä X/Z. (Kauranne et al. 2008)  

 

Kuva 18: Aksiaaliluistinen sähköohjattu 4/3-suuntaventtiili (Kauranne et al. 2008). 

Ohjausrakenteeltaan suuntaventtiilit voivat olla joko mono- tai bistabiileja. Yleisimmin 

suuntaventtiilien rakenne on monostabiili, jolloin venttiilin kara asettuu aina samaan 

asentoon jousikuormitteisesti, kun venttiilin ei kohdistu ulkoista ohjauskäskyä. 

Bistabiilissa rakenteessa venttiilillä ei sen sijaan ole tiettyä lepoasentoa vaan kara jää 

viimeisen ulkoisen ohjauksen määräämään asentoon. (Kauranne et al. 2008). 

Nykyaikaisissa hydrauliikkajärjestelmissä venttiileitä ohjataan paine- ja 

sähköohjauksella, mutta niiden ohjaus on mahdollista myös mekaanisesti, 

pneumaattisesti tai lihasvoimalla. Paineohjauksessa kytkentäasennon vaihtuminen 

saadaan aikaan joko lisäämällä tai vähentämällä ohjauspainetta. Sähköisessä 

ohjauksessa venttiilin karan asema määräytyy sitä ohjaavan sähkömagneetin 

jännitteellisyyden perusteella. Sähköisesti ohjattuja suuntaventtiileitä kutsutaan joskus 

magneettiventtiileiksi. Kun magneettiin kytketään ohjausjännite, magneetin käämin läpi 
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alkaa kulkea sähkövirta, jolloin magneetti muodostaa työntävän voiman, joka siirtää 

karan toiseen asentoon. Magneetin voima häviää, kun ohjausjännite poistetaan. 

Työkoneissa ohjausjännitteenä käytetään yleensä 24 volttia. (Kauranne et al. 2008). 

Magneetti voi olla rakenteeltaan kuiva tai märkä. Kuivassa rakenteessa magneettitila on 

eristetty nestetilasta tiivistein, jonka vuoksi kuivat magneetit ovat nopeita reagoimaan 

ohjauskäskyihin, mutta niiden ongelmana on korroosiovaara ja nopea kuluminen. 

Märässä rakenteessa magneettitila on yhteydessä venttiilin säiliökanavaan T, joten se on 

jatkuvasti nesteen täyttämänä. Märkien magneettien etuja ovat nesteen vaimennuksesta 

johtuva kytkennän pehmeys ja tästä seuraava pitempi käyttöikä. Lisäksi magneetissa 

oleva neste ehkäisee jäähdyttää magneettia, mikä on usein tarpeellista, koska 

kuumetessaan magneetti tuottaa vähemmän voimaa ja sen kyky siirtää karaa heikkenee. 

(Kauranne et al. 2008). 

Kuormantuntevassa järjestelmässä suuntaventtiileissä tulee lisäksi olla ls-portti, jolta ls-

paine ohjautuu venttiiliä käytettäessä pumpun säätimelle. Mikäli kuormantuntevaan 

hydrauliikkajärjestelmään asennetaan jokin venttiili ilman ls-linjaa, venttiilin takana 

olevaa toimilaitetta ei voida käyttää ilman jonkin muun venttiilin käyttöä, jolta pumppu 

saa ls-paineen. Pumppu ei ”herää” eli se ei lähde vastaamaan venttiilin pyyntiin lisätä 

tilavuusvirran tuottoa, mikäli pumppu ei saa ohjauspaineeksi ls-painetta. (Metropolia 

2009). 

4.3.5 Proportionaaliventtiilit 

Venttiilejä, joilla voidaan toteuttaa myös varsinaisten kytkentäasentojen välisiä asentoja, 

kutsutaan proportionaaliventtiileiksi. Niiden rakenne mahdollistaa karan ohjauksen 

mihin asentoon tahansa, joka mahdollistaa tilavuusvirran suunnan ohjauksen lisäksi 

myös portaattoman tilavuusvirran suuruuden tai paineen ohjauksen. Saavutettava 

ohjaustarkkuus riippuu suuresti venttiilin karan ominaisuuksista. 

Proportionaaliventtiileillä voidaan siis ohjata portaattomasti toimilaitteiden asemaa, 

nopeutta, voimaa tai momenttia. (Kauranne et al. 2008). 

Toimintaperiaatteeltaan proportionaaliventtiilit ovat jatkuvatoimisia vahvistimia, joissa 

tuleva ohjaussignaali eli tulosignaali muunnetaan ja vahvistetaan hydrauliseksi 
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lähtösignaaliksi. Lähtösignaali eli oloarvo seuraa jatkuvasti tulosignaalia eli käskyarvoa. 

Venttiileitä voidaan ohjata kaikilla yleisesti myös suuntaventtiilien ohjaukseen 

käytettävillä tavoilla, mutta nykyään eniten käytetään kuitenkin sähköisesti ohjattuja eli 

sähköhydraulisia rakenteita. Venttiilin lähtösignaalin riippuvuus tulosignaalista 

ilmaistaan kuvan 19 kaltaisilla ominaiskäyrästöillä, joissa signaaliarvot ilmoitetaan joko 

suureiden prosentuaalisina tai todellisina arvoina. Käyrä (a) on tyypillinen 

virtaproportionaaliventtiilin tilavuusvirtasignaalikäyrästö, ja kuvan (b) käyrä on 

vastaavasti tyypillinen paineproportionaaliventtiilin painesignaalikäyrästö. 

Kummassakin kuvassa havaitaan kuollut alue pienillä tulosignaaleilla, joka täytyy 

huomioida venttiilien ohjausjärjestelmässä. (Kauranne et al. 2008). 

 

Kuva 19: Proportionaaliventtiilin suhteellinen tilavuusvirta ja paine 

ohjausjännitteen funktiona (Kauranne et al. 2008). 

Ohjauselektroniikan tuottama sähköinen käskyarvo on muutettava joko voimaksi tai 

liikkeeksi, joiden avulla hallitaan venttiilin karan liikettä. Sähköinen käskyarvo 

muunnetaan mekaaniseksi sähkömekaanisilla muuntimilla, joista yleisin on virtaohjattu 

tasavirtamagneetti. Sitä nimitetään myös proportionaalimagneetiksi. Se muuntaa sille 

syötetyn sähköisen käskyarvon mekaaniseksi lineaariliikkeeksi, joka riippuu syötetystä 

jännitteestä. Karan liikuttamiseen käytettävän voiman suuruus riippuu syötteenä 

annetusta ohjausvirrasta. Kuvan 20 asematakaisinkytketty proportionaaliventtiili seuraa 

asema-anturin avulla kokoajan karan asentoa. Mikäli karan asento eli lähtösignaali 
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poikkeaa tulosignaalista, venttiilin säädin pyrkii korjaamaan tilanteen 

proportionaalimagneetin ohjaussignaalia säätämällä. (Kauranne et al. 2008). 

 

Kuva 20: Suoraanohjattu asematakaisinkytketty proportionaaliventtiili (Kauranne 

et al. 2008). 
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5 PERINTEISET TYÖHYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄT 

5.1 Vakiovirtausjärjestelmä 

Kuvassa 21 on esitelty yksinkertainen yhden toimilaitteen vakiovirtausjärjestelmä eli 

niin sanottu vapaakiertojärjestelmä tai avoimen keskiasennon järjestelmä, (engl. OC = 

open center) (Bosch 2003).  

 

Kuva 21: Vakiovirtausjärjestelmä (Liedes 2013). 

Kuvan 21 järjestelmässä on kiinteätilavuuksinen hydrauliikkapumppu, 

paineenrajoitusventtiili, 4/3-suuntaventtiili, toimilaitteena hydrauliikkasylinteri sekä 

paluulinjassa suodatin ja vastusvastaventtiili rinnan ennen tankkia. Järjestelmä on 

yksinkertainen ja varmatoiminen, sillä on hyvä teho-hintasuhde ja se soveltuu hyvin 
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hydrauliikkapiireihin, joissa ei tarvitse hallita useaa toimilaitetta yhtäaikaa. (Bosch 

2003). 

Kun toimilaitetta ei käytetä, ja suuntaventtiili on kuvan 21 mukaisesti keskiasennossa, 

koko pumpun tuotto kulkee suuntaventtiilin ja suodattimen kautta säiliöön. Kun 

suuntaventtiilin asentoa muutetaan, öljy virtaa venttiilin virtauskanavien mukaisesti 

toimilaitteelle. Kytkemällä sarjaan kuvan 22 mukaisia monimutkaisempia 6/3-

suuntaventtiileitä, voidaan toteuttaa useampien toimilaitteiden samanaikainen hallinta. 

Sarjaan kytketyillä 4/3-suuntaventtiileillä voidaan hallita vain yhtä liikettä kerrallaan. 

(Liedes 2013). 

 

Kuva 22: Trukin piikkien liikkeiden hydrauliikkajärjestelmä (Liedes 2013). 

Samanaikaisesti käytettävät toiminnot kuitenkin vaikuttavat toisiinsa, jolloin kuormien 

tarkka hallinta vaikeutuu. Yleisesti voidaan ajatella pumpun tuottaman tilavuusvirran 
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pyrkivän ohjautumaan aina sen venttiilin kautta, missä tilavuusvirralla on vastassaan 

pienin vastus.  

Suuntaventtiilien ollessa ns. vapaakierrolla tehohäviö P on kaavan 3 mukaisesti  

 P = Q ∙ Δp     (3) 

suuntaventtiilin ja suodattimen painehäviön Δp ja pumpun tuoton Q tulon verran (Bosch 

2003). Järjestelmän hyötysuhde on tyhjäkäynnillä ja nopealla liikkeellä hyvä, mutta 

hitaalla liikkeellä heikko, koska tällöin osa pumpun tuottamasta öljyn tilavuusvirrasta 

kulkee paineenrajoitusventtiilin kautta tankkiin (Liedes 2013). 

5.2 Vakiopainejärjestelmä 

Kuvassa 23 on yksinkertainen vakiopainejärjestelmä. 

 

Kuva 23: Vakiopainejärjestelmä (Liedes 2013). 

Vakiotilavuusjärjestelmään erona tässä järjestelmässä on suljetun keskiasennon (engl. 

CC = Closed center) suuntaventtiili sekä painekompensoitu säätötilavuuspumppu. Kun 
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suuntaventtiili on keskiasennossa, pumpun tuotto asettuu vuotoja vastaavalle tasolle 

järjestelmän paineen ollessa maksimissaan. Painetaso asetetaan pumpun 

painekompensaattorilla ja paineenrajoitusventtiili toimii ainoastaan turvalaitteena. 

(Liedes 2013). 

Järjestelmän ominaisuutena on sen nopea kyky reagoida, koska maksimipaine on aina 

käytössä. Myös useiden laitteiden rinnankytkentä toimii hyvin, eikä kuvan 22 mukaisia 

6/3-suuntaventtiileitä tarvita. Jatkuva korkea paine rasittaa kuitenkin pumppua, letkuja, 

liitoksia sekä muita järjestelmän komponentteja. Kun toimilaitteita ei käytetä, pumppu 

asettuu sellaiselle tuotolle, että järjestelmän paine pysyy asetetussa arvossa vuodoista 

huolimatta. Tällöin syntyvä tehohäviö on siis verrannollinen vuotoihin. Virtaushäviöitä 

syntyy ainoastaan silloin, kun toimilaitteita käytetään. (Liedes 2013). 

5.3 Kuormantuntevat järjestelmät 

Kuvassa 24 on esitelty yksinkertainen kuomantunteva (engl. LS =  load-sensing) 

hydrauliikkajärjestelmä. Erona vakiopainejärjestelmään kuormantuntevan järjestelmän 

säätötilavuuspumppu on sekä paine- että virtauskompensoitu, ja suuntaventtiilinä on ns. 

ls-venttiili. (Liedes 2013). 



39 

 

 

Kuva 24: Kuormantunteva järjestelmä (Liedes 2013). 

Suuntaventtiilin ollessa keskiasennossa pumppu tuottaa ainoastaan vuodot 

kompensoivan matalapaineisen tilavuusvirran. Kun suuntaventtiiliä käytetään, pumpun 

ohjauslinja eli ls-linja kytkeytyy kuorman paineeseen, ja pumppu tuottaa maksimi 

tilavuusvirran, kunnes pumpun säätimeen asetettu paine-ero saavutetaan. Pumpun paine 

asettuu siis aina tasolle, jolla pumpun paine on vuotojen kompensoinnin jälkeen 

säätimeen asetetun arvon verran kuorman painetta suurempi. (Liedes 2013). 

Kuormantuntevan järjestelmän tärkein ominaisuus on sen pienet häviöt verrattuna 

vakiovirtaus- ja vakiopainejärjestelmiin etenkin osaohjauksella käytettäessä. Kun 

toimilaitetta ei käytetä ja venttiili on keskiasennossa, pumpun tuotto asettuu sellaiselle 

tasolle, että se riittää pitämään ainoastaan noin 15 - 30 bar tyhjäkäyntipaineen tai ns. 

pitopaineen yllä. Kun toimilaitetta käytetään, pumppu tuottaa tarvittavan tilavuusvirran, 

muttei ylimääräistä. Pumpun paine ylittää kuorman paineen 8 – 10 barilla. (Liedes 

2013). 
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5.4 Summautuva hydrauliikka 

Nykyaikaisissa työkoneissa on useita hydrauliikkapumppuja, joista yksi voi olla 

vaikkapa ohjaukselle ja jarruille, jonka lisäksi voi olla yksi tai useampi pumppu 

työhydrauliikalle ja muille koneen toiminnoille. Työhydrauliikassa voi olla jokin 

toiminto, joka tarvitsee suuren öljyn tilavuusvirran muihin koneen toimintoihin 

verrattuna. Kaikkia pumppuja ei välttämättä tarvita käyttöön yhtä aikaa, jolloin 

pumppujen tuottoa on järkevä summata. Näin pumppujen käyttökierrokset ja 

kierrostilavuudet saadaan pidettyä pienempinä. Pumppujen ei tarvitse myöskään tuottaa 

kokoajan maksimituotolla, eikä pumppujen käyttömoottorin tarvitse käydä maksimi-

kierrosnopeudella. 

Normetin Scamec 2000 M on maanalaisessa louhinnassa käytettävä rusnauskone, jolla 

irrotetaan irtokiviä tunnelin katosta ja seinistä iskuvasaran avulla. Rusnaus (engl. 

scaling) on louhintaprosessin oleellinen vaihe, jossa irtokivet irrotetaan kalliopinnoilta 

(Rinne 2014). 

Scamec 2000 M -koneessa on yhteensä viisi hydrauliikkapumppua, mutta tarkastellaan 

nyt lähemmin kuvassa 25 ympäröityjä kahta säätyvätilavuuspumppua P20 ja P21 sekä 

niiden hydrauliikkapiirejä yhdistävää vastaventtiiliä V106. 
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Kuva 25: Normet Scamec 2000 M hydrauliikkapumput (Normet 2011). 

Molempia pumppuja käytetään polttomoottorilla, ja molempien työpaine on 190 bar 

sekä pitopaine 30 bar. Pumpulla P20 käytetään muun muassa ohjausta, jarruja, 

tukijalkoja, hytin kallistusta sekä puomin liikkeitä. P20 tuottaa maksimissaan 155 

litr/min tilavuusvirran polttomoottorin kierrosluvulla 2200 rpm. Pumpulla P21 

käytetään ainoastaan kompressoria, vesipumppua ja iskuvasaraa. Pumpun P21 

maksimituotto on 95 litr/min polttomoottorin 2200 rpm kierrosluvulla. Vastaventtiili 

V106 sallii tilavuusvirran pumpun P20 piiristä pumpun P21 piiriin. (Normet 2011). 

Koneella rusnataan ainoastaan silloin, kun kone on paikallaan ja tukijalat maassa. 

Pumpun P20 tuotolle ei olisi tällöin käyttöä, joten on järkevää ohjata sekin 

työhydrauliikkapiiriin vastaventtiilin V106 kautta. Kuvassa 26 nähdään pumppujen P20 

ja P21 ls-linjasto. (Normet 2011). 
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Kuva 26: Normet Scamec 2000 M ls-linjat (Normet 2011). 

Kompressorin, vesisumun ja vasaran ls-linjat tulevat vaihtovastaventtiilille VV10, jolta 

näistä kolmesta suurin ls-paine jatkaa kuormasignaalina ohjaamaan pumpun P21 

tuottoa. Lisäksi vaihtovastaventtiililtä VV10 lähtevä ls-paine vaikuttaa 

vaihtovastaventtiiliin VV11. Vaihtovastaventtiililtä VV11 lähtevä ls-paine ohjaa 

pumpun P20 tuottoa. Pumpulle P21 tulevat ls-paineet ohjaavat siis myös pumpun P20 

tuottoa, kun muut pumpun P20 käyttämät toiminnot eivät ole käytössä. (Normet 2011). 

Tällaisella summautuvalla hydrauliikkajärjestelmällä saadaan siis riittävä tilavuusvirta 

työhydrauliikalle ilman, että kumpaakaan pumpuista tarvitsee ylimitoittaa 

kierrostilavuudeltaan. Pumppuja käyttävää polttomoottoria voidaan ajaa myös 

pienemmällä kierrosluvulla riittävän tilavuusvirran aikaansaamiseksi. 
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6 SANDVIK DL4-SARJAN PORAUSHYDRAULIIKKA 

6.1 Esittely 

Kuvassa 27 on esitelty Sandvikin DL4-sarjan porauksen hydrauliikkakaavio. 

 

Kuva 27: Sandvik DL4-sarjan porausjärjestelmä (Sandvik 2011). 



44 

 

Kaavion komponentit ovat seuraavat: 

1. Säätyvätilavuuspumppu: syötölle ja iskulle 

2. Iskun painekompensaattori: pitää yllä iskun vakiopaineen piirin muista 

paineenvaihteluista huolimatta 

3. Iskun pääventtiili: säätää öljyn virtausta porakoneelle iskun ohjausventtiilin (4) 

ohjaamana 

4. Iskun ohjausventtiili: Asettaa iskun pääventtiilin (4) auki tai kiinni 

7. Iskun paineensäätöventtiili: määrittää iskun paineen 

9. Virransäätöventtiili  

10. Vaihtovastaventtiili: Ohjaa ls-linjan tilavuusvirtaa 

11. Iskun paineen mittauspiste 

12. Virransäätöventtiili 

13. Porakoneen iskumekanismi 

20. Syöttöpaineen säätöventtiili: säätää syöttöpainetta porausolosuhteiden mukaan 

21. Syöttöpaineen mittauspiste 

22. Syötön painekompensaattori: ylläpitää syötön tilavuusvirran kuorman muutoksista 

huolimatta 

23. Syöttöliikkeen proportionaaliventtiili: Ohjaa ja säätää tilavuusvirtaa 

syöttösylinterille 

24. Syöttöpiirin B3 paineenrajoitusventtiili 

25. Syöttöpiirin A3 paineenrajoitusventtiili 

26. Vaihtovastaventtiili 

28. Syöttösylinteri 

30. Virransäätöventtiili syöttöliikkeelle  (vastusvastaventtiili) 

31. Sekvenssiventtiili: suojaa syöttösylinteriä ylikuormitukselta 

32. Virransäätöventtiili syötön paluuliikkeelle (vastusvastaventtiili) 

44. Iskun paineanturi 

45. Venttiilin 23 ohjauspaineen paineensäätöventtiili: varmistaa, että ohjauspaine ei ole 

liian suuri 

46. Suodatin 

47. Syöttöpaineen anturi 

48. Syöttöliikkeen vastusvastaventtiilit 

50. Pyörityksen säätyvätilavuuspumppu 
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51. Pyörityspaineen mittauspiste 

52. Paineenrajoitusventtiili, venttiilin 55. ohjaama 

53. Pyörityksen proportionaaliventtiili 

54. Porakoneen pyöritysmoottori 

55. Pyörityspiirin paineenrajoitusventtiili: antaa ohjauspaineen 

paineenrajoitusventtiilille 52. 

63. Vaihtovastaventtiili 

64. Paineensäädin venttiilin 53. ohjauspaineelle: varmistaa, ettei ohjauspaine ole liian 

korkea 

65. Paineenrajoitusventtiili venttiilin 53. ohjauspaineelle: varmistaa, ettei sallittua 

maksimipainetta ylitetä 

67. Suodatin 

68. Pyörityspaineen anturi 

70. Säätyvätilavuuspumppu puomin hydrauliikalle ja kangen käsittely –kasetille 

71. Kangenkäsittelyn ja puomin hydrauliikan proportionaaliventtiili 

72. Kangenkäsittelyn ja puomin hydrauliikan paineenrajoitusventtiili 

73. Takaiskuventtiili: estää öljyn virtauksen takaisin puomin pumpulle (70) 

74. Takaiskuventtiili: estää öljyn virtauksen takaisin alustan pumpulle 

90. Kiinteätilavuuspumppu ilmastoinnille 

110. Hydraulinestesäiliö 

112. Painesuodatin 

113. Paluusuodatin 

114. Lauhdutin 

115. Keräysputki: kerää ohjauspiirien paluuöljyn 

121. Termostaattiventtiili: ohjaa paluuöljyn lämpötilasta riippuen lauhduttimelle tai 

suoraan säiliöön 

122. 2/2-suuntaventtiili: ohjaa öljyn paineen porakoneen stabilisaattorille 

123. Paineensäädin: säätää stabilisointipainetta 

124. Painekytkin: ohjaa stabilisointipainetta 

125. Vaihtovastaventtiili: ohjaa paineen stabilisaattorille 

130. Paluuöljyn painekytkin 

131. Paluuöljyn paineen mittauspiste 

132. Paluuöjyn lämpötilan mittauspiste 
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133: Nostoniskan aktivointi venttiili: käytettäessä nostaa öljynpainetta porakoneen 

iskumekanismissa 

6.2 Toiminta 

Poraushydrauliikkaa käytetään kuvan 28 paneelin kytkimillä, potentiometreillä ja 

ohjaussauvoilla poralaitteen ohjaamosta. (Sandvik 2011). 

 

Kuva 28: Porausjärjestelmän ohjauspaneeli (Sandvik 2011). 

Seuraavissa kappaleissa esitellään poraushydrauliikkajärjestelmän toimintaa eri 

työskentelytiloissa. Öljynvirtauksen havainnollistamiseksi kaavioihin on väritetty 

sinisellä iskun tilavuusvirta, punaisella syötön tilavuusvirta, vihreällä pyörityksen 

tilavuusvirta ja keltaisella ohjausöljyn tilavuusvirta. Katkoviivat tarkoittavat 

paluulinjoja ja tiheät katkoviivat ls-linjoja. Magneettiventtiilien kelan numerot ovat 

värjätty punaisella, kun kela on aktiivinen. 

6.2.1 Tyhjäkäynti 

Kuvan 29 tyhjäkäyntitilassa (engl. standby) porauslaitteet eivät ole käytössä, mutta 

voimayksiköt ovat päällä. Iskun valintaventtiili (4) on asennossa 2. Stabilisoinnin 2/2-

suuntaventtiili (122) on asennossa 2 ja proportionaalisuuntaventtiilit syötölle (23) ja 
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pyöritykselle (53) ovat keskiasennossaan. Tässä tilanteessa ls-linjat pumpuille (1), (50) 

ja (70) ovat paineettomia. Pumput säätävät tuottonsa nollaan ja ylläpitävät vain 

tyhjäkäyntipaineen, 30 bar. (Sandvik 2011). 

 

Kuva 29: Öljyn virtaus tyhjäkäynnillä (Sandvik 2011). 
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6.2.2 Isku 

Kuvassa 30 poraus on aloitettu laittamalla isku, pyöritys ja syöttö päälle. 

 

Kuva 30: Porausjärjestelmän öljyn virtaus poratessa (Sandvik 2011). 

Kun isku käynnistetään, kela Y1 iskun valitsinventtiililtä (4) saa ohjausjännitteen ja 

liikuttaa karan positioon 1. Iskun pääventtiilin (3) ohjauspaine on nyt vapautettu 

tankkiin, ja venttiili aukeaa. Iskun pumpulta (1) öljy virtaa painesuodattimen (112) läpi 
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pääventtiilille (3) ja sen jälkeen iskun painekompensaattorin (2) kautta porakoneen 

iskumekanismille (13). Iskumekanismilta öljy virtaa paluulinjaa pitkin tankkiin. 

(Sandvik 2011). 

Samaan aikaan pumpun (1) ls-linjaan johtuu paine vaihtovastaventtiilin (10) kautta 

painekompensaattorilta (2). Öljy virtaa virransäätimen (9) ja (12) kautta iskun 

paineensäätöventtiilille (7), jolla säädetään iskun paine. Jos puoli-isku on valittuna, 

iskun paineensäätöventtiili (7) asettaa iskunpaineen puoli-iskun asetettuun arvoon 100 

bar. Virtauksen säädin (9) ja vaihtovastaventtiili (10) ohjaavat öljyä ls-linjaan pumpun 

(1) säätimelle, jota kautta pumppu (1) vastaanottaa ohjauspaineen. Iskunpainetta 

säädetään ohjauspaneelista. (Sandvik 2011). 

6.2.3 Vaimennus 

Kun isku (4) on käännetty päälle, venttiili (122) saa ohjausjännitteen. Venttiili aukeaa ja 

antaa hydrauliöljyn virrata venttiililtä (123), joka säätää vaimennuspaineen 80 bariin 

porakoneen stabilaattorille (engl. stabilizer) (126). Kun syöttöpaine nousee yli 80 barin, 

vaihtovastaventtiili (125) säätää hydrauliöljyn virtausta syötöltä stabilaattorille. 

Stabilaattoripainetta valvotaan painekytkimella (124), jonka alarajana on 70 bar. Mikäli 

paine on alle tuon arvon, iskua ei voida kytkeä päälle. (Sandvik 2011). 

6.2.4 Syöttö 

Syöttökin saa öljynsä pumpulta (1). Osa pumpun tuotosta kulkee painekompensaattorin 

(22) kautta proportionaaliventtiilille (23). Proportionaaliventtiilin (23) kela Y3 saa 

ohjausjännitteen ja liikuttaa venttiilin karan asentoon 1. Karan asento, jonka myötä 

myös öljyn tilavuusvirta, säätyy ohjausjännitteen arvon mukaan portaattomasti. Öljy 

virtaa venttiilin (23) ja vastusvastaventtiileiden (48) kautta, jotka estävät syöttöliikkeen 

”karkaamisen”. Syöttöpiirin paineenrajoitusventtiilit (24) ja (25) suojelevat mahdollisia 

painepiikkejä vastaan. Proportionaaliventtiili (23) saa vaaditun esiohjauspaineen 

paineensäätimen (45) ja suodattimen (46) kautta. (Sandvik 2011). 

Proportionaaliventtiili (23) on yhdistetty myös pumpun (1) säätimeen. Öljyvirtaa 

vaihtovastaventtiililtä (26) vaihtovastaventtiilille (10). Syöttöpainetta säädetään 

venttiilillä (20). Kun puoli-isku on valittu, syöttöpaineen säätöventtiili (20) säätää 
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syötön paineen ja nopeuden puoleen. Syöttöpainetta säädetään ohjauspaneelin 

potentiometrillä R70. (Sandvik 2011). 

6.2.5 Pyöritys 

Kun pyöritys kytketään päälle, proportionaaliventtiilin (53) kela Y5 saa 

ohjausjännitteen, ja venttiilin kara liikkuu asentoon 1. Karan asento, jonka myötä myös 

pyörityksen öljyn tilavuusvirta säätyy ohjausjännitteen arvon mukaan portaattomasti. 

Pyörityksen nopeus säädetään säätämällä ohjausjännitettä. Pumpun (50) tuottama öljy 

virtaa proportionaaliventtiilin (53) kautta porakoneen pyöritysmoottorille. 

Proportionaaliventtiili (53) saa tarvittavan ohjauspaineen paineensäätimen (64) ja 

suodattimen (65) kautta. (Sandvik 2011). 

Maksimi pyörityspaine säädetään paineenrajoitusventtiilillä (55), joka esiohjaa venttiiliä 

(52). Paineenrajoitusventtiili (66) rajoittaa proportionaaliventtiilin (53) ohjauspaineen. 

Pyörityksen proportionaaliventtiili (53) avaa myös ls-linjan pumpulle (50). Öljy 

ohjautuu vaihtovastaventtiilin (63) kautta pumpun (50) säätimelle, joka säätää pumpun 

(50) tuoton asetettuun arvoon ls-paineen mukaan. (Sandvik 2011). 

6.2.6 Lusta-automatiikka 

Lusta-automatiikka (engl. anti-jamming automatics) aktivoituu tilanteessa, jossa 

pyöritys alkaa käydä liian raskaaksi, esimerkiksi kaluston jumituessa kallionrakoon. 

Ohjauspaneelin valintakytkin S79 pitää olla ON-asennossa. (Sandvik 2011). 

Ohjausjärjestelmä seuraa pyörityspainetta paineanturin (68) avulla. Kun terä kohtaa 

halkeaman, pyöritys käy raskaammaksi, ja pyöritykseen vaadittava momentti nousee. 

Pyörityspiirin paine lähtee nousemaan. Mikäli paine nousee yli asetetun rajan, ja pysyy 

siellä kauemmin kuin asetettu aikaraja on, lusta-automatiikka aktivoituu. 

Ohjausjärjestelmä lähettää ohjausjännitteen syötön proportionaaliventtiilille (23). 

Venttiili liikkuu asentoon 2, jolloin syötön suunta kääntyy. Porakonetta syötetään 

taaksepäin vähintään kahden sekunnin ajan isku päällä. Kun pyörityspaine tippuu alle 

asetetun arvon, poraustoiminnot käynnistetään uudelleen. Porakone jatkaa poraamista 

ensin puoli-iskulla, ja vaihtaa 10 sekunnin jälkeen täysiskulle, mikäli jumiutumisen 

kanssa ei ole enää ongelmia. (Sandvik 2011). 
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6.2.7 Nostoniska 

Nostoniskan (engl. power extractor) toiminnalla (133) voidaan tehokkaasti irroittaa 

juuttunutta kalustoa porareiästä iskemällä taaksepäin, mikäli lusta-automatiikka ei riitä. 

Nostoniska voidaan aktivoida, kun päällä on puoli-isku tai täysisku. Nostoniska toimii 

iskun paineella. Kun nostoniska aktivoidaan, venttiili (133) saa ohjausjännitteen ja 

siirtää venttiilin asentoon 2. Nyt öljy virtaa venttiililtä porakoneen nostoniskalle, joka 

iskee kalustoa taaksepäin. Nostoniskaa ei voida aktivoida, jos syöttö eteen on kytketty, 

tai pikaliike eteen on kytketty. Nostoniskan maksimi käyttöajaksi on rajoitettu 10 

sekuntia. (Sandvik 2011). 

6.2.8 Kierteytys 

Kun porakone on porannut koko syöttölaitteen matkan, kalustoon täytyy lisätä uusi 

putki. Vaihtoehtoisesti, jos haluttu reiän pituus on saavutettu, poraputkiletka pitää 

purkaa. Putkien kierteet löysätään iskemällä putkiletkaa poratun reiän pohjaa vasten 

hetken ajan. Tämä suoritetaan pitämällä isku ja syöttö päällä, mutta pyöritys pois päältä. 

(Sandvik 2011). 

Kun kierteet avataan, aluksi pysäytetään syöttö ja isku asettamalla ohjauspaneelin 

käyttökytkimet keskiasentoon. Porakalustosta otetaan kiinni kuvan 31 

pitoleukajärjestelmällä. (Sandvik 2011). 
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Kuva 31: Pitoleukojen hydrauliikkajärjestelmä(Sandvik 2011). 

Pitoleukoja käytettäessä suuntaventtiilin (127) kela Y8 saa ohjausjännitteen ja liikuttaa 

karan asentoon 1. Samaan aikaan, proportionaaliventtiilin (71) kela Y139 saa 

ohjausjännitteen ja avaa venttiilin asetettuun arvoon. Öljy virtaa pumpulta (70) 

takaiskuventtiilin (73) ja proportionaaliventtiilin (71) kautta pitoleukojen 

suuntaventtiilille (127), josta se pääsee pitoleukojen käyttösylinterin (129) männän 

puolelle. Paineakku (128) varmistaa, että pitoleuat pysyvät suljettuna. Paineensäädintä 

(125) käytetään säätämään pitoleukojen maksimipainetta. Painekytkin (126) on asetettu 

arvoon 120 bar. Painekytkin (126) estää lusta-automatiikan toiminnan kierteytyksen 

aikana. (Sandvik 2011). 

Kun syöttö ja isku pysäytetään, iskun valinta –venttiili (4) liikkuu asentoon 2 ja iskun 

pääventtiili (3) sulkeutuu kuvan 32 mukaisesti. Kun syötön ja pyörityksen valintavipua 

työnnetään kierteen aukaisu –asentoon, syötön proportionaaliventtiilin (23) kela Y3 saa 

ohjausjännitteen ja siirtää karan kierteytysasentoon. Pumpun (1) tuotto virtaa 

proportionaaliventtiilin (23) kautta syöttösylinterille (28), ja syötön nopeus säätyy 

proportionaaliventtiilin (23) karan asennon mukaan. Samaan aikaan pumpun (1) ls-linja 

aukeaa, ja kuorman pysyessä vakiona pumpun (1) tuotto pysyy vakiona. (Sandvik 

2011). 
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Kuva 32: Öljyn virtaus kierteytyksessä (Sandvik 2011). 

Pyörityksen proportionaaliventtiilin (53) kela Y5 saa myös ohjausjännitteen ja avaa 

venttiilin pyöritysasentoon. Pumpun (50) tuotto virtaa proportionaaliventtiilin (53) 

kautta pyöritysmoottorille (54). Pyörityksen nopeus säätyy portaattomasti venttiilin 

karan asennon mukaisesti. Samaan aikaan pumpun (50) ls-linja aukeaa, ja kuorman 

pysyessä vakiona pumpun (50) tuotto pysyy vakiona. (Sandvik 2011). 



54 

 

Kierteytyksen aikainen maksimi syöttöpaine säädetään syötön paineensäätimellä (20). 

Syötön ja pyörityksen synkronisointi kierteytyksessä säädetään proportionaaliventtiilien 

(23) ja (53) sähköisellä ohjauksella. (Sandvik 2011). 
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7 YHTEENVETO 

Tässä kandidaatin työssä käsiteltiin nykyaikaisia maanalaisessa louhinnassa käytettäviä 

päältälyöviä kallioporakoneita sekä niiden käyttöön vaadittavia hydrauliikkajärjestelmiä 

ja –komponentteja. Aihe valittiin opiskelijan omasta mielenkiinnosta kallioporausta ja 

hydrauliikkajärjestelmiä kohtaan.  

Työ toteutettiin kirjallisuustutkimuksena. Työn tavoitteena oli oppia hakemaan tietoa, 

kirjoittamaan tieteellistä tekstiä sekä perehtyä nykyaikaisiin monimutkaisiin 

hydrauliikkajärjestelmiin kursseilla käsiteltyjä perustietoja syvemmälle. 

Työ oli mielenkiintoinen, ja se syvensi tiedonhaku- ja kirjoitustaitojen lisäksi 

ymmärrystä nykyaikaisista hydrauliikkajärjestelmistä ja niiden komponenttien 

rakenteista ja toiminnoista. Tämä aiheutti itseasiassa pienen ongelmankin, sillä vaikka 

pyrinkin määrittämään aiheen melko tarkaksi, työ paisui melko laajaksi. Lisääkin 

tutkittavaa asiaa olisi vielä löytynyt uusimpien hydrauliikkajärjestelmien innovaatioiden 

osalta. Niiden tutkimistahan olisi hyvä jatkaa esimerkiksi diplomityön tai 

kaivosteollisuuden parissa.  
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