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Merisovelluksissa käytettävät hydraulijärjestelmät altistuvat ympäristöolosuhteiden vai-
kutukselle, joka voi olla haastavaa järjestelmän häiriöttömän toiminnan kannalta. Laivo-
jen hydraulijärjestelmät levittyvät laajalle alueelle pitkien putkistojen välityksellä, jol-
loin järjestelmän eri osat altistuvat keskenään erilaiselle ympäristölle. Järjestelmien toi-
minnan kannalta kriittisimpiä ympäristön muodostamia haasteita ovat: korroosiota aihe-
uttava kostea meri-ilma, lämpötilan suuri vaihtelu ja erittäin matalat toimintalämpötilat. 
 
Hydraulijärjestelmien toiminnan takaamiseksi, haasteellisessa meriympäristössä, joudu-
taan kiinnittämään entistä enemmän huomiota materiaalivalintaan, hydraulinesteen va-
lintaan, sekä joihinkin konstruktiivisiin yksityiskohtiin komponenttivalinnassa ja -
suunnittelussa. Järjestelmien käyttäminen meriympäristössä ei juurikaan eroa muista 
sovelluskohteista. Kylmäkäynnistykset tulee suorittaa rauhallisesti ja käyttäen hyd-
raulinesteen esilämmitystä ja järjestelmän lämmityskiertoa. 
 
Oikeanlainen materiaalivalinta on erityisen tärkeää, kun toimintaympäristön lämpötilat 
vaihtelevat suuresti. Materiaalien ominaisuudet muuttuvat, lämpötilan muuttuessa. Osa 
tiivistemateriaaleina käytettävistä polymeereistä kovettuu alhaisissa lämpötiloissa, myös 
metallit haurastuvat. Jotkin kylmiin oloihin soveltuvista polymeereistä ovat liian peh-
meitä käytettäväksi normaalilämpötiloissa. Metallien ja polymeerien toisistaan poikkea-
vat lämpölaajenemisominaisuudet tulee huomioida tiivisteiden mitoituksessa. 
 
Hydraulinesteen valinnassa pyritään valitsemaan neste, joka on käyttökelpoista koko 
lämpötila-alueella. Nesteen viskositeetti-indeksi määrittää viskositeetin muutoksen läm-
pötilan muuttuessa. Viskositeetin muutosta lämpötilan muuttuessa voidaan pienentää 
lisäaineistuksella, jonka haittapuolena on nesteen eliniän alentuminen. Hydraulinesteen 
viskositeetin kasvu kylmässä aiheuttaa mahdollisesti toimintahäiriöitä järjestelmän 
komponenteissa. Hydraulinesteen korkea  viskositeetti tulee huomioida laitteiston suun-
nittelussa, jotta virtausvastusten kohoaminen ei aiheuta toimintahäiriöitä. Näitä huomi-
oitavia seikkoja ovat muun muassa: putkien halkaisijoiden mitoitus, virtauskanavien ja 
välysten mitoitus, sekä mahdolliset komponenttien ja hydraulinesteen lämmitysratkaisut 
ja lämmityskiertomahdollisuuden lisääminen järjestelmään. 
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Hydraulic systems which are used in marine applications are exposed to demanding 
environmental conditions which may cause malfunctions of system. Hydraulic systems 
of ships are extended over wide area via pipelines and therefore separate parts of system 
are exposed to different type of operating environment. The most demanding threats of 
environmental conditions for faultless operation are humid sea air which causes corro-
sion, wide variety of temperature and extreme low temperatures. 
 
Choosing of materials and hydraulic fluid and some changes of structural details in 
component designing are very important base for system designing to ensure faultless 
operation in demanding marine environment. The usage of the marine hydraulic system 
is mainly similar to the usage of other applications. Start-ups in cold environment 
should be carried out with caution and by using preheating of hydraulic fluid and warm-
up circuit of the system. 
 
Selecting of proper materials is extremely vital when temperature of operating environ-
ment varies widely. Variation of operating temperature causes changes in material prop-
erties. Some of polymer materials harden and some of metal materials get brittle in low 
temperatures. Some polymer materials which are designed to low temperatures get too 
soft in normal temperatures. Difference between thermal expansion factor of polymers 
and steel should be noted in dimensioning of seals. 
 
Hydraulic fluid which is selected into system should be usable in whole temperature 
range by proper viscosity. Viscosity index of fluid defines the change of viscosity by 
temperature variation. Change of viscosity which is caused by temperature changes can 
be decreased by chemical additives. On the other hand additives have negative effect on 
lifetime of fluid. Increase of viscosity may cause malfunctions of components. High 
viscosity of hydraulic fluid should be noted in designing process to avoid malfunctions 
which are caused by increased flow resistance. Noteworthy matters in designing of the 
system are e.g. diameters of pipes, sizing of passages of fluid and clearances. Hydraulic 
fluid may need warm-up before start-up of system to avoid cavitation in suction line of 
pump. Hydraulic components and system may be warmed up with warm-up circuits or 
other special methods like electric heaters.   
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 
 

DNV Det Norske Veritas, laivojen luokituslaitos.  
GL Germanischer Lloyd, laivojen luokituslaitos. 
HAZ Heat affected zone, lämpötilan aiheuttama 

materiaalin muutosvyöhyke hitsauksessa. 
IP International protection (joskus myös ingress 

protection), sähkölaitteiden suojausluokitus. 
VI Viskositeetti-indeksi. 
 

 Lämpöpitenemiskerroin.    [1/°C] 
R Resistiivisyyden lämpötilakerroin.   [1/K] 
 Tilavuuden lämpölaajenemiskerroin, joka  

on homogeenisilla aineilla  3 .   [1/°C] 
R Resistiivisyys (ominaisvastus).    m] 
R20 Resistiivisyys lämpötilassa +20 °C.   m] 
 Kinemaattinen viskositeetti.   [m2/s] 

 
B Magneettivuon tiheys.    [T] 
L Induktanssi.     [H] 
O Happiatomi. 
O2 Happimolekyyli. 
O3 Otsonimolekyyli. 

p Paine-ero, paineen muutos.   [Pa] 
R Resistanssi.     ] 
R20 Resistanssi lämpötilassa +20 °C.   ] 

T Lämpötilan muutos.    [°C] 
Tg Lasittumislämpötila.    [°C] 
Tm Sulamislämpötila.    [°C] 
Ts Haurastumislämpötila.     [°C] 
TR-testi Lämmityspalautumamenetelmän.  

materiaalikoe (temperature retraction). 
TR10-lämpötila Lämpötila, jossa elastomeerimateriaalin  

TR-testissä suoritettu venymä  
on palautunut 10 %.     [°C] 

TR70-lämpötila Lämpötila, jossa elastomeerimateriaalin  
TR-testissä suoritettu venymä  
on palautunut 70 %.     [°C] 

 
tan  Häviötermi.     [-]
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1 JOHDANTO 

Laivoissa ja muissa merellä toimivissa järjestelmissä monet toiminnot ovat toteutettu 
käyttäen hydrauliikkaa. Varsinkin suurta voimaa ja vääntömomenttia vaativissa kohteis-
sa hydrauliikka on suosittua, johtuen hydraulisten toimilaitteiden suuresta tehotiheydes-
tä, joka on huomattavasti korkeampi kuin esimerkiksi sähkötoimilaitteilla. Hydraulisen 
tehon siirtäminen on myös erittäin joustavaa putkien ja letkujen välityksellä, joten toi-
milaite voi sijaita erillisessä paikassa, kuin hydraulista tehoa tuottava hydrauliyksikkö. 

Merisovelluksissa, kuten laivoissa, käytettäville hydraulilaitteille ja -järjestelmille 
muodostuu suuria haasteita ympäristön vaikutuksesta. Meri-ilmasto on erittäin kostea ja 
myös suolaisen meriveden roiskuminen laitteiden päälle on mahdollista, näistä seikoista 
johtuen on kiinnitettävä huomiota materiaalien korroosionkestävyyteen ja suojaukseen 
korroosiota vastaan. Laivojen toiminta-alue saattaa sijaita arktisilla, antarktisilla tai 
muuten erittäin kylmillä alueilla, tällöin tulee huomioida materiaalien ja komponenttien 
kestävyys ja toiminta matalissa lämpötiloissa. Toisaalta laivat saattavat seilata myös 
lämpimillä alueilla tai alueilla joiden lämpötilat vaihtuvat suuresti vuodenaikojen mu-
kaan, tällöin haasteelliseksi muodostuu järjestelmien toimintalämpötila-alueen laajuus. 
Laajoilla lämpötila-alueilla toimittaessa on suunnittelussa huomioitava materiaalien ja 
komponenttien soveltuvuus ja häiriötön toiminta koko tällä alueella. Laivojen hydrauli-
järjestelmät ovat usein pitkiäkin aikoja käyttämättä ja esimerkiksi saavuttaessa sata-
maan, tulee järjestelmien olla toimintavalmiina. 

 

1.1 Diplomityön tavoite 

Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää erilaisiin merisovelluksiin suunniteltavien 
hydraulikomponenttien, -laitteiden ja -järjestelmien erityisvaatimuksia ja suunnittelussa 
huomioitavia seikkoja, jotka poikkeavat perinteisestä teollisuusympäristöstä. Merisovel-
luksiin lukeutuvia järjestelmiä ovat mm. laivoissa, satamissa ja öljynporauslautoilla 
olevat järjestelmät, jotka ovat alttiina merelliselle ilmastolle ja ympäristövaikutuksille. 
Tarkimman tarkastelun kohteena on laivahydrauliikka ja sen altistuminen erittäin mata-
lille lämpötiloille ja toiminta laajoilla käyttölämpötila-alueilla. 

Tavoitteena on helpottaa merisovelluksiin tarkoitettujen hydraulilaitteiden ja järjes-
telmien suunnittelutyötä laatimalla ohjeet tämän erityisalueen suunnittelulle. Diplomityö 
tulee kattamaan huomioitavat seikat, kun suunnitellaan järjestelmää näihin vaativiin 
olosuhteisiin. Tarkoituksena on myös muodostaa selkeät lämpötilarajat eri komponen-
teille ja materiaaleille, sekä luoda komponenttien valintataulukot eri olosuhteisiin, mikä-
li tarkka jaottelu on mahdollista. 
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1.2 Lähtökohdat 

Hydraulijärjestelmien suunnittelun ja käytön kannalta merisovelluksissa vaativin tekijä 
on matalat lämpötilat ja laajat käyttölämpötila-alueet. Tarkoituksena onkin selvittää 
näiden järjestelmien suunnittelussa huomioitavat seikat, silmälläpitäen eri lämpötiloja ja 
muodostaa ohjeistus eri lämpötilarajoihin. Varsinkin matalissa lämpötiloissa käytettä-
västä hydrauliikasta on Suomessa tehty paljon tutkimusta, tämän työn puitteissa on tar-
koitus tutustua tähän tutkimusmateriaaliin ja -raportteihin ja niiden perusteella laatia 
ohjeistus merisovelluksissa käytettävän hydrauliikan suunnitteluun. 

Työn tekemisen pohjana käytetään tutkimustuloksia liittyen hydrauliikkaan ja var-
sinkin hydrauliikan toimivuuteen kylmissä olosuhteissa. Myös materiaalitutkimuksen 
tuloksia hyödynnetään materiaalivalinnan ohjeistuksessa. Tärkeänä osana ovat myös 
standardit, luokituslaitosten ohjeistus, sekä laivanrakennukseen osallistuvien yritysten 
kokemukset ja käytännöt. Tarkoituksena on yhdistää normaalista hydrauliikkasuunnitte-
lusta poikkeavat, merisovelluksien kannalta tärkeät, suunnittelussa ja käytössä huomioi-
tavat seikat yhteen. Tarkastelu aloitetaan materiaalitasolta, laajentaen selvitystä järjes-
telmätasolle asti, kattaen laitteiden suunnittelu, käyttöönotto ja käyttö, sekä huollossa 
huomioitavat seikat.  

1.3 Työn rakenne 

Diplomityön osana tehdään, myyntiä ja suunnittelutyötä tukeva, englanninkielinen käsi-
kirjamuotoinen ohjeistus hydraulilaitteiden suunnitteluun merisovelluksiin. Ohjeistus 
laaditaan käsikirjan muotoon, mutta se ei ole vielä täysin valmis käsikirja, tämän diplo-
mityön aikarajojen puitteissa. Ohjeisto tulee ainoastaan MacGregor:in ja mahdollisesti 
sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, johtuen osittain salaisesta sisällöstä.  Itse diplomi-
työosiossa tutustutaan hieman syvemmin ilmiöihin ja tekijöihin, jotka vaikuttavat laite-
suunnitteluun merisovelluksissa. Diplomityöosa selventää aiheen taustaa tarkemmin, 
kun taas suunnittelutyötä tukeva käsikirja osa on lähinnä luettelo ohjeista ja suosituksis-
ta, jotka antavat suuntalinjoja merisovelluksissa käytettävien hydraulijärjestelmien 
suunnittelulle ja niiden käytölle. 

Hydraulijärjestelmien suunnitteluun merisovelluksiin on pyrkimyksenä muodostaa 
selkeät ohjeet ja rajat lämpötiloille ja niihin soveltuvat komponentit ja huomioitavat 
tekijät kullekin lämpötila-alueelle, mikäli tarkka jaottelu on mahdollista. Käsikirja hel-
pottaa koko toimittajaketjun toimintaa, kun aloitetaan uuden laivan tai muun meriympä-
ristöön sijoittuvan sovelluksen suunnittelu. Kun ohjeistus on selvillä kaikilla mu-
kanaolevilla osapuolilla, pystytään tilaaja-toimittaja-ketjussa puhumaan samoista asiois-
ta samoilla termeillä ja varsinkin lämpötilarajojen määritys on selkeämpää kuin aiem-
min. Näin pystytään tietyissä tapauksissa säästämään rahaa, kun ei synny epäselvyyksiä 
tarvittavista komponenttivalinnoista, lämpötilarajojen puitteissa. Eikä näin ollen tilata 
turhan vaativaa järjestelmää tilanteissa, joissa suppeampienkin lämpötilaominaisuuksien 
komponentit selviytyisivät tehtävästä. MacGregor:in yksityiseen yrityskäyttöön valmis-
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tuva käsikirjamuotoinen ohjeistus on kuitenkin ensisijaisesti yrityksen sisäisessä käytös-
sä, mutta mikäli se katsotaan myöhemmin soveltuvaksi jaettavaksi toimittajaketjun 
muillekin toimijoille, saatetaan siitä tehdä julkaistava versio. 
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2 YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 

Hydrauliset laitteet altistuvat erilaisissa merisovelluksissa, kuten laivoissa, vallitseville 
ympäristöolosuhteille, jotka voivat vaihdella laajasti, riippuen toiminta-alueesta. Ympä-
ristöolosuhteet tuleekin huomioida tarkkaan laitteita ja järjestelmiä suunniteltaessa. Me-
riympäristö ja sen vaikutus laitteiden toimintaan voi olla erittäin suuri, ja mahdolliset 
laitteiston toiminnan muutokset, kuten liikkeiden hidastumiset lämpötilan vaikutuksesta 
tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin vältytään ikäviltä yllätyksiltä laitteiden 
toiminnassa, käytettäessä laitteita joiden toiminnalta edellytetään luotettavuutta kulloi-
sessakin toimintaympäristössä. 

Laivoissa saman hydraulijärjestelmän eri osat saattavat sijaita etäällä toisistaan ja 
samalla ne voivat toimia täysin erilaisissa olosuhteissa. Usein toimilaitteet sijaitsevat 
kannella, mutta hydraulikoneikot saattavat olla vakio-olosuhteissa laivan kannen alla, 
joskus jopa lämpimissä tiloissa, kuten konehuoneessa. Myös samalla aluksella olevat eri 
järjestelmät saattavat olla luonteeltaan täysin erilaiset, toimintavaatimusten ja sijaintien 
eroten suuresti keskenään. 

Ilmastolliset olosuhteet riippuvat maantieteellisestä alueesta jolla toimitaan ja osin 
myös vuodenajasta. Kiinteät rakenteet kuten öljynporauslautat tai satamien järjestelmät 
altistuvat ainoastaan oman alueensa ilmastolle, joka on tilastojen perusteella helposti 
selvitettävissä. Näihin sovelluksiin suunniteltavat hydraulilaitteet ja järjestelmät voidaan 
suunnitella kyseisiin ilmasto-oloihin sopiviksi. Hieman haastavampi tehtävä on määrit-
tää laivoihin tulevan hydrauliikan ilmastolliset altistukset, toimintaympäristön vaihtues-
sa jatkuvasti. Tietty laiva toimii yleensä tietyillä reiteillä ja alueilla, jolloin olosuhdekar-
toitus hieman helpottuu. Silti laivojen hydraulijärjestelmät tulevat usein toimimaan laa-
jemmalla olosuhdealueella kuin kiinteiden laitosten hydraulijärjestelmät. Maailman eri 
osat voidaan jakaa ilmastonsa puolesta eri alueisiin mm. lämpötilan, tuulten, ilmankos-
teuden tai sademäärän perusteella, käyttäen tilastollista tietoa valitusta suureesta kulla-
kin alueella. Merisovelluksissa hydraulijärjestelmän kannalta mielekkäin alueellinen 
jaotteluperuste on lämpötila, joka on kriittisin ulkoinen tekijä hydraulijärjestelmän toi-
minnalle.  
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2.1 Lämpötila ja lämpötilanvaihtelu 

Tekniikan kirjallisuudessa, samoin kuin hydrauliikkavalmistajien ja laivanrakennukseen 
osallistuvien yritysten piirissä toiminta-alueita jaotellaan lämpötilan perusteella eri alu-
eisiin. Näitä alueita ovat mm. arktinen/arctic, matalan lämpötilan alue/low-temp., nor-
maali/normal, trooppinen/tropical. Nämä nimitykset ja kunkin alueen rajalämpötilat 
ovat melko epäselvät ja vaihtelevatkin suuresti, riippuen lähteestä. Nimitykset ovat lä-
hinnä mielikuvia tukevia ja sanojen tulkinta riippuu paljon tulkitsijasta, joten tämä esi-
tysmuoto ei varsinaisesti sovellu tutkimus tai tuotekehitystyöhön. Näiden nimitysten 
mukaisia lämpötilarajoja onkin tarpeen selventää, ja etsiä niiden taustalla olevia mah-
dollisia lämpötiloja ja alueita, joilla lämpötiloja esiintyy.  Ideaalitilanteessa nämä sana-
muotoiset määreet korvattaisiin selkeillä, numeerisilla lämpötilarajoilla. 

Rajojen määrittämiseksi voidaan käyttää eri ilmastoalueiden tilastollisesti esiintyviä 
äärilämpötiloja. Tilannetta mutkistaa entisestään muun muassa se, että normaalilämpöti-
lalla käsitetään usein Suomessakin esiintyvät lämpötilat, jotka osin sisältyvät arktisen 
ilmaston alueelle. Nimityksille voidaan antaa suuntaa-antavat lämpötilarajat, mutta suo-
siteltavampaa olisikin käyttää, varsinkin tilauksia tai suunnitelmia tehtäessä, lämpötilan 
numeroarvoja, jotta päädytään selkeämpään ja yksikäsitteiseen tulokseen. Näin vää-
rinymmärryksen mahdollisuus pienenee, eikä suunnittelua tehdä niin sanotusti varman 
päälle, kun lämpötilarajat jäävät epäselviksi. 

2.1.1 Eri alueiden lämpötilat 

Arktinen alue käsitetään usein pohjoisen pallonpuoliskon napa-alueen ympäristöksi. 
Arktinen alue määritellään lämpötilan perusteella siten, että siihen kuuluvien alueiden 
lämpimimmän kuukauden keskilämpötila ei ylitä +10 °C. Arktisilla merialueilla esiin-
tyvät matalimmat lämpötilat ovat noin -50 °C. Myös etelänapamantereen rannikolla 
kylmimmän kuukauden keskilämpötila laskee -24 °C, mantereen lämpötilan ollessa 
huomattavasti kylmempi. Tämän määritelmän mukaan käytettäessä sanaa arktinen, ku-
vaamaan lämpötilaa merisovellusten yhteydessä, puhutaan tällöin lämpötilasta joka on 
välillä -50...+10 °C. 

Puhuttaessa normaalista lämpötila-alueesta, voidaan vertailukohtana käyttää Suo-
messa normaalisti esiintyviä lämpötiloja. Suomen kuukautiset keskilämpötilat ovat vä-
lillä -30...+23 °C. Normaalina lämpötilana voidaan käsittää myös kyseiselle alueelle 
ominaiset lämpötilat, joten määritelmä on melko epätarkka. 

Trooppisen alueen määrityksessä lämpötilan alarajana on +18 °C kaikkien kuukau-
sien keskilämpötilana. Tämä ei varsinaisesti ilmaise korkeinta kuukautista keskilämpöti-
laa, joka saattaa olla tietyillä meri- ja rannikkoalueilla jopa +35 °C. 

Kuten näistä määrittelyistä nähdään, ovat kyseiset rajat osin toistensa kanssa pääl-
lekkäisiä ja muutenkin niiden laajuuden perusteella ne ovat erittäin epähavainnollisia, 
suunnittelulähtökohtaisessa mielessä tarkasteltaessa. Tästä syystä jatkossa käsiteltäessä 
hydraulijärjestelmän suunnittelua tiettyyn lämpötilaan, käytetään havainnollisemmin 
tarkkoja Celsius-astelukuja. [1; 2; 3; 4; 5; 6] 
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2.1.2 Lämpötilarajojen asettaminen toiminta-alueen perusteella 

Laivat tilataan usein liikennöimään jollekin tietylle, rajatulle alueelle. Laivojen toimin-
ta-alueena voi olla esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kanadan rajalla sijaitsevat Suuret jär-
vet tai Itämeri. Näillä alueilla ilmastolliset olosuhteet ovat helpommin määriteltäessä, 
johtuen niiden tarkoin tiedossa olevista rajoista. Näille alueille on helposti saatavissa 
tilastotietoa kulloisenakin vuodenaikana tai kuukautena vallitsevasta säästä ja lämpöti-
lasta. 

Laivojen luokittelu voitaisiinkin toteuttaa toiminta-alueen nimen mukaan jaottele-
malla ne esimerkiksi ”Great lakes-luokan” tai ”Itämeri-luokan” aluksiksi. Näin ollen 
suunnittelun lähtökohtana olisivat melko selkeästi tiedossa suunnittelulämpötilojen rajat 
ja muut vaadittavat ympäristölliset suojausvaatimukset. Ainakin tilastolliset lämpötilat 
on helpommin selvitettävissä kun toiminta-alueen rajat ovat selkeästi määritelty. Tämä 
käytäntö onkin joissakin yrityksissä käytössä ja on hieman yksiselitteisempi verrattuna 
luvussa 2.1.1 mainittuihin termeihin ja niiden käyttämiseen suunnittelun rajaehtoina. 

2.2 Erityispiirteitä 

Merisovelluksissa käytettävien hydraulijärjestelmien kannalta huomioitavia erityispiir-
teitä ovat ilmastoon ja ympäristöön liittyvät tekijät. On hyvin todennäköistä että laitteet 
joutuvat kosketuksiin suolaisen meriveden kanssa, esimerkiksi roiskeiden muodossa. 
Tämä tulee huomioida etenkin materiaalivalinnoissa, jotta ne olisivat mahdollisimman 
korroosionkestäviä sähkökemiallista korroosiota vastaan, eikä sähkökemiallisen jännite-
sarjan mukaisia materiaalipareja muodostuisi järjestelmälle kriittisellä tavalla. Mahdol-
liset korkeat lämpötilat kiihdyttävät suolaisen meriveden korroosiovaikutusta, vastaa-
vasti matalissa lämpötiloissa korroosio hidastuu. 

Laitteiden suojaukseen, veden pääsyn välttämiseksi järjestelmään, tulee myös kiin-
nittää erityistä huomiota, kun laitteet altistuvat roiskeille tai sadevedelle. Myös merialu-
eiden suuri ilmankosteus on huomionarvoinen tekijä suunnittelun kannalta. Ilmankoste-
us voi myös muodostaa huurretta komponenttien pinnalle kun lämpötila on alhainen. 
Huurteenmuodostus alkaa kylmille pinnoille kun ilman suhteellinen kosteus on 100 %, 
toisin sanoen ilman lämpötila saavuttaa kastepisteen. Toimittaessa kylmillä alueilla voi 
rakenteisiin, kuten putkiin, letkuihin ja sylintereiden pinnalle kertyä jäätä ja lunta. Tämä 
saattaa aiheuttaa suuriakin kuormituksia rakenteisiin ja haitata hydraulisylintereiden 
toimintaa. 

Laivojen liikkuessa alueelta toiselle voi lämpötilanvaihtelut olla todella suuria, silti 
järjestelmän toiminnan tulee olla taattua eri lämpötiloissa. Liikuttaessa napa-alueiden 
läheisyydessä ovat lämpötilat erittäin alhaisia ja näihin oloihin suunniteltavissa järjes-
telmissä tulee huomioida materiaalien kylmähaurastuminen. Napa-alueilla myös ilman 
otsonimäärä on tavallista korkeampi. Otsonin vaikutus varsinkin elastomeerimateriaa-
leille on haitallinen. Myös tuulen tehostava vaikutus lämpöenergian konvektioon kappa-
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leiden pinnalta on syytä huomioida. Tuulen vaikutuksesta lämpimät kappaleet, kuten 
hydrauliputket ja säiliöt, jäähtyvät nopeammin kuin seisovassa ilmassa. 

Otsonin muodostuminen on voimakasta varsinkin napaseuduilla, jossa otsonia muo-
dostuu valokemiallisesti. Reaktiossa auringon ultraviolettisäteilyn tietyt aallonpituudet 
(auringon säteilyn lyhyimmät aallonpituudet, aallonpituus korkeintaan 200 nm), jotka 
pääsevät napa-alueiden ohuen yläilmakehän otsonikerroksen läpi ilmakehän alaosiin, 
hajottavat happimolekyylejä O2, happiatomeiksi O. Happimolekyylien hajoamiseen 
tarvittava energia on auringon lyhytaaltoisen säteilyn energiaa, joka näin absorboituu 
happimolekyyleihin. Irronneet happiatomit sitoutuvat happimolekyyleihin, muodostaen 
otsonimolekyylejä O3. Otsoni on kolmen happiatomin muodostama molekyyli, joka 
helposti luovuttaa yhden happiatomeistaan pois. Tällöin muodostuu happimolekyyli, 
sekä irrallinen aromaattinen happiatomi. Otsonin epästabiilin luonteen vuoksi se luovut-
taa helposti happiatomin ja tästä syystä se on voimakas hapetin ja näin ollen haitallista 
useille materiaaleille. Otsoni absorboi auringon säteilystä 250 nm aallonpituudet voi-
makkaimmin ja absorptio jatkuu lähelle näkyvän valon aallonpituutta. [7; 5] 
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3 JÄRJESTELMÄSUUNNITTELUN LÄHTÖTIE-
TOJEN MÄÄRITTÄMINEN 

Jotta suunniteltava laite tai järjestelmä olisi mahdollisimman tehokas ja toimisi juuri 
halutulla tavalla, olisi riittävän pitkäikäinen ja täyttäisi sille asetetut vaatimukset, olisi 
erittäin tärkeää että suunnittelun pohjana käytettävät lähtötiedot olisivat tarkkoja. Suun-
nittelun lähtökohtana käytettävät vaatimukset ja tarvittavat ominaisuudet tulisi olla lä-
hellä todellista tilannetta, eikä esimerkiksi summittaisesti aseteltuja. Tämä seikka pätee 
myös suunniteltaessa hydrauliikkaa käytettäväksi merisovelluksissa. Laitteiden suunnit-
telun kannalta tärkeää on tietää laitteen käyttötarkoitus ja siihen kohdistuvat tai siltä 
vaadittavat voimat. 

Merisovelluksissa tärkeitä tarkastelukohteita lähtöarvoja määriteltäessä ovat ympä-
ristöolosuhteet, varsinkin toimintaympäristön lämpötilat. Ulkoisten lämpötilojen vaiku-
tukseen liittyvät suuresti myös laitteiston työkierto ja sen jaksollisuus, sekä mahdolliset 
seisokki- tai säilytysajat. Ympäristön lämpötilat vaikuttavat valittaviin komponentteihin 
ja niiden materiaaleihin, samoin kun hydraulinesteen valintaan. Etenkin hydraulinesteen 
ominaisuuksien kannalta on tärkeää että laitteiston työkierto tunnetaan, jotta järjestel-
män lämpötasapaino saadaan pidettyä hallinnassa. 

3.1 Toimitusketju ja tiedonkulku 

On ensiarvoisen tärkeää, että tieto kulkee täsmällisesti läpi koko toimitusketjun, aina 
varustamolta viimeiselle osatoimittajalle asti. Tiedonkulun eri vaiheissa tulee kiinnittää 
huomiota seuraavan portaan tarvitsemiin, tiettyä osa-aluetta koskeviin, yksityiskohtai-
siin tietoihin. Eri portaissa toimivien suunnittelijoiden tulee saada tilaajalta tarvittavat ja 
mahdollisimman tarkat lähtötiedot ja vaatimukset, jotta osajärjestelmä tai komponentti 
on sopiva ja toiminnaltaan oikea kun se liitetään osaksi lopullista kokonaisuutta. 

Laivavarustamon tehdessä tilausta telakalle se asettaa tarvittavat vaatimukset laivan 
toiminnalle, kuten käyttötarkoituksen, kapasiteetin, käyttöalueen ja mahdolliset erityis-
vaatimukset. Telakka määrittää näiden vaatimusten perusteella tarvittavat hydraulijär-
jestelmät, niiden ominaisuudet ja kapasiteetin sekä niiden sijoittelun alukselle. Eri hyd-
raulijärjestelmillä voi olla keskenään erilaiset vaatimukset ympäristöolosuhteiden perus-
teella, riippuen niiden sijoittelusta aluksella ja käyttötarkoituksesta. Myös hydraulijär-
jestelmien eri osilla voi olla erilaiset vaatimukset muun muassa ympäristön lämpötilan 
kannalta. Nämä hydraulijärjestelmät tilataan mahdollisesti eri alihankkijoilta, joille 
usein ilmoitetaan summittaisesti lämpötilavaatimukset, alkuperäisen laivatilauksen mää-
ritysten mukaisesti. Kiinnittämällä tässä vaiheessa tarkempaa huomiota hydraulijärjes-
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telmiin ja niiden eri osien vaatimuksiin, voitaisiin usein tehdä suunnittelua helpompien 
vaatimusten ja kapeamman toiminta-alueen mukaan. Tällöin voitaisiin säästää suuriakin 
summia lopullisen järjestelmän kustannuksista ja samalla laitteiston toiminta saattaisi 
olla entistä parempi ja pitkäikäisempi. Mutta epämääräisten lähtötietojen perusteella 
kaikki hydraulijärjestelmät suunnitellaan kokonaisuudessaan tiukimpien vaatimusten 
perusteella, ainakin kun puhutaan ympäristön lämpötilan vaikutuksesta. 

Hydraulijärjestelmien toimittajat saattavat edelleen jakaa eri järjestelmän osien 
suunnittelun ja valmistuksen omille alihankkijoilleen jolloin tieto kulkeutuu muuttumat-
tomana, usein ilman minkäänlaista täsmennystä, eteenpäin. Edelleen komponentti- ja 
materiaalitoimittajat saavat alkuperäisten vaatimusten mukaiset määrittelyt tarvittaville 
komponenteille ja niissä käytettäville materiaaleille. Joissakin toimitusketjun vaiheissa 
saatetaan jopa lisätä varmuuskerrointa järjestelmä- tai materiaaliominaisuuksien suhteen 
tai ainakin valita komponentti niin sanotusti varmanpäälle, jolloin sen toimintaympäris-
tö muodostuu mahdollisimman laajaksi, jopa huomattavasti alkuperäisiä rajoja laajem-
maksi. Tämä kaikki ylimitoitus voidaan välttää täsmällisellä vaatimusten määrittämisel-
lä, kulloisessakin toimitusketjun vaiheessa.  

Laivanvalmistukseen osallistuva toimitusketju on erittäin pitkä ja monisäikeinen, 
kuten kuvan 3.1 yksinkertaistettu esimerkki hieman selventää. Lähtökohtaisesti varus-
tamo on vastuussa, että sen käyttämä alus täyttää viranomaisten vaatimukset liikennöin-
tialueilla. Tästä syystä tilaukset telakoille saattavat sisältää suurella varmuusluvulla ase-
tettuja vaatimuksia esimerkiksi käyttölämpötilojen suhteen. Tässä vaiheessa varsinkin 
telakan tulisi esittää täsmennyksiä vaatimuksiin ja samoin määrittää osajärjestelmien 
vaatimukset, jotta toimitusketjun seuraava porras saa oikeanlaiset suunnittelulähtötiedot 
ja vaatimukset. 
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Kuva 3.1. Esimerkki toimittajaketjusta. 

 
Kuten kuvasta 3.1 nähdään, tekee varustamo tilauksen laivasta telakalle, joka jakaa 

muun muassa eri hydraulisten toimintojen suunnittelun ja toteutuksen eri alihankkijoil-
le, asettaen ainoastaan tietyt vaatimukset kyseisille laitteistoille. Telakan alihankkijat 
saattavat ainoastaan suunnitella kulloisenkin järjestelmän, jolloin valmistus siirtyy edel-
leen seuraavan portaan hoidettavaksi. Laitteiston valmistuskin saattaa jakaantua eri osa-
järjestelmien suunnitteluun ja valmistukseen seuraaville portaille aina komponenttival-
mistus- ja materiaalitasoille asti. 
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3.2 Toiminta-alueen ja suunnittelulämpötilan määrittämi-
nen 

Luokituslaitokset asettavat vaatimuksia laivanrakennuksessa käytettäville materiaaleille 
ja komponenteille. Kun alus suunnitellaan toimimaan alueilla joiden lämpötila on alhai-
nen, kuten arktisilla tai antarktisilla alueilla tai jos alus tulee säännölliseen liikennöintiin 
talviaikana, tulee luokituslaitoksen ohjeita noudattaa, jotta saavutetaan riittävä luokitus-
taso. Luokituslaitoksien ohjeista esimerkiksi Det Norske Veritas (DNV) ja Germanis-
cher Lloyd (GL) määrittävät materiaalivaatimukset lähinnä laivan rakenteiden kannalta. 
Materiaalivaatimusten asettamiseen käytettyjä suunnittelulämpötilarajoja voidaan sovel-
taa myös muihin laivan laitteisiin. DNV ja GL ohjeistavat suunnittelulämpötilan määrit-
tämiseen käytettäväksi operointialueen tilastollista vuorokautisen lämpötilan keskiarvon 
minimiä, jonka kuitenkin tulisi olla vertailukelpoinen alueellisen kylmimmän kuukau-
den keskilämpötilan kanssa siten, että alhaisimman kuukausittaisen keskilämpötilan 
arvosta vähennetään 2 °C. Ja vastaavasti äärimmäisen esiintyvän lämpötilan oletetaan 
olevan 20 °C suunnittelulämpötilaa alhaisempi. Lämpötilat tulee olla tilastoituna 20 
vuoden ajalta, jotta ne olisivat riittävän luotettavat. 

Kuvassa 3.2 on piirretty vuorokauden lämpötiloista käyrä vuoden ajalta. Kuvasta 
nähdään suunnittelulämpötilan määrittäminen alueellisten lämpötilojen perusteella. Tar-
kistuksen vuoksi tätä lämpötilaa tulisi verrata kuvaajaan, johon on piirretty kuukausien 
keskilämpötilat (myös kuukausittaiset keskiarvot vuorokausien korkeimmista ja mata-
limmista lämpötiloista). 
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Kuva 3.2. Suunnittelulämpötilan määrittäminen alueellisten lämpötilatilastojen perus-
teella. [8] 

 
Vastaavasti voidaan määrittää suunnittelussa käytettävä korkein esiintyvä lämpötila. 

Korkeinta suunnittelulämpötilaa valittaessa katsotaan tilastoista korkein esiintyvä vuo-
rokauden keskilämpötila toiminta-alueella. Tätä suunnittelulämpötilaa käytettäessä on 
huomioitava että suurin alueella esiintyvä lämpötila voi olla 20 °C korkeampi. Lämpöti-
lojen suurimmat esiintyvät arvot merisovelluksissa ovat harvoin järjestelmän kompo-
nenttien materiaaleille yhtä kriittisiä, kuin alhaisimmat esiintyvät lämpötilat.  Suurinta 
huomiota korkeimpien suunnittelulämpötilojen kannalta tulee kiinnittää hydraulijärjes-
telmien jäähdytykseen (luvussa 5.8.3 ”Jäähdytys”) ja hydraulinesteen ominaisuuksien 
valintaan (luvussa 5.6 ”Hydraulinesteen valinta”). [8; 9; 10] 
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3.3 Materiaalien ja komponenttien oikeanlainen valinta 
eri kohteisiin 

Kulloiseenkin suunnittelutyön kohteena olevaan järjestelmään tulee merisovelluksissa 
kiinnittää erityistä huomiota komponenttien ja niissä käytettävien materiaalien valin-
taan. Materiaalivalintaan vaikuttavia tekijöitä ovat komponenttiin vaikuttavat sisäiset ja 
ulkoiset lämpötilat, lämpötilojen vaihtelut, ympäristön kosteus ja epäpuhtaudet, mahdol-
linen altistus auringon UV-säteilylle tai ilman korkealle otsonipitoisuudelle. Myös hyd-
raulijärjestelmissä väliaineena käytettävä neste asettaa vaatimuksia materiaaleille, jotka 
ovat kosketuksissa, tai jotka saattavat joutua kosketuksiin käytettävän hydraulinesteen 
kanssa. Komponenttien pintamateriaalin tulee kestää ympäristön korroosiota aiheuttavaa 
vaikutusta, tai ne tulee suojata tai pinnoittaa sopivalla tavalla. 

Keskenään kosketuksissa olevat materiaalit tulee valita mahdollisimman hyvin, ettei 
pääsisi muodostumaan sähkökemiallisia pareja. Samassa järjestelmässä saattaa olla eri-
laisille ympäristöaltistuksille yhteydessä olevia komponentteja, kunkin järjestelmän 
osan kohdalla tulee tarkastella mahdollisia eroavaisuuksia muuhun järjestelmään näh-
den. Esimerkiksi jokin komponentti saattaa olla jatkuvasti alttiina roiskuvalle merive-
delle tai korkealle kuumuudelle, tällöin nämä komponentit vaativat muuhun järjestel-
mään verrattuna poikkeavia ominaisuuksia.  Toisaalta jotkin komponentit saattavat olla 
erittäin hyvin suojattuina kuivissa ja lämpimissä sisätiloissa, jolloin niiltä ei vaadita yhtä 
korkeita ominaisuuksia ympäristöolosuhteita vastaan. 
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4 MATERIAALIT 

Merisovelluksissa laitteiden ja komponenttien materiaaleilta vaaditaan huomattavasti 
parempia ominaisuuksia verrattuna esimerkiksi perinteiseen teollisuushydrauliikan. 
Laivoissa ja muissa merisovelluksissa käytettävä hydrauliikka on jatkuvasti alttiina ym-
päristöolosuhteille ja niiden vaihtelulle, samoin kuin laajoille käyttölämpötila-alueille ja 
nopeille lämpötilan muutoksille. Oikeiden materiaalien valinnalla laitteet saadaan kes-
tämään vaativia käyttöolosuhteita ilman vikaantumista. Materiaalien oikea valinta kul-
loiseenkin kohteeseen vaatii riittävää materiaalien tuntemusta. Merihydrauliikan kannal-
ta mielenkiintoisimmat ja huomionarvoisimmat komponenteissa ja järjestelmissä käytet-
tävät materiaaliryhmät ovat eri metallit ja metalliseokset, tiivisteissä ja liukupinnoilla 
käytettävät kumi- ja muovimateriaalit, sekä täysin omana ryhmänään hydraulinesteet ja 
voiteluaineet. Hydraulinesteitä ja voitelua käsitellään laajemmin luvussa 5 ”Hyd-
raulinesteet ja voiteluaineet”. Materiaalien kohtaamista haasteista suurimmat ovat: kor-
roosiota aiheuttava kostea ympäristö, sekä laaja käyttölämpötila-alue. Näiden seikkojen 
vaikutusta eri materiaaleille, sekä materiaalien valintaan liittyviä tekijöitä tarkastellaan 
seuraavissa luvuissa. 

Kun lämpötilanvaihtelut ovat suuret, tulee huomiota kohdistaa eri materiaalien toi-
sistaan poikkeaviin lämpöpitenemiskertoimiin. Erilaisten materiaalien liitospinnoissa 
saattaa esiintyä suuria jännitysten vaihteluita, lämpötilan muuttuessa. Lämpötila saattaa 
vaihdella, hydraulijärjestelmän osasta ja käyttötarkoituksesta riippuen, suuresti ja joskus 
lämpötilan muutos voi olla hyvinkin nopea. Esimerkiksi arktisilla alueilla säilytysläm-
pötila voi olla -50 °C, hydraulijärjestelmän ollessa käynnissä voi hydraulineste lämmetä 
yli +60 °C:n lämpötilaan, paikallisesti muun muassa venttiileiden kuristuksissa jopa 
huomattavasti korkeammaksi. Ilmajäähdytteisten hydraulijärjestelmien nesteen lämpöti-
la kohoaa 20 - 30 °C ympäristön lämpötilaa korkeammaksi [11, s.15]. Tällaisissa koh-
teissa, joissa lämpötilan vaihtelut ovat suuria, materiaalien keskinäinen yhteensopivuus 
on tärkeää ja huomioitava tekijä suunnittelussa, jotta vältytään materiaalien väsymiseltä 
ja esimerkiksi liitospintojen vuodoilta. 
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4.1 Materiaaleilta vaadittavia erityisominaisuuksia meri-
sovelluksissa 

Kosteassa meriympäristössä käytettäviltä konstruktiomateriaaleilta vaaditaan hyvää 
korroosionkestoa tai suojausta korroosiota vastaan. Tästä syystä materiaalien tulee kes-
tää vettä ja suolaisen veden vaikuttaessa mahdollista sähkökemiallista korroosiota. Säh-
kökemiallinen korroosioreaktio muodostuu kun kaksi eri metallia (galvaaninen pari) on 
kosketuksissa toisiinsa elektrolyytin välityksellä, joka tässä tapauksessa on merivesi tai 
epäpuhtauksia sisältävä sadevesi. Metalleista epäjalompi toimii anodina, hapettuen ja 
jalompi metalli toimii katodina, pelkistyen. Sähkökemiallista korroosiota tapahtuu myös 
metalliseosten, kuten teräksen pinnalla, johtuen seosaineiden epätasaisesta jakautumi-
sesta materiaaliin (tällöin puhutaan konsentraatioparista, ei galvaanisesta parista), eli 
konsentraatioeroista tai mikrorakenne-eroista. Tällöin jotkin pinnan kohdat toimivat 
anodisina alueina, joissa metalli liukenee pinnan kanssa kosketuksessa olevaan nestee-
seen. Pinnan toiset alueet taas toimivat katodisina alueina, joilla tapahtuu pelkistysreak-
tio. Reaktionopeus riippuu metallien potentiaalierosta kyseisessä katalyyttinesteessä, 
kappaleiden kontaktipintojen pinta-alasta, sekä hieman lämpötilasta. Eri metallien säh-
köisiä potentiaaleja merivedessä on listattu taulukkoon 4.1, tätä kutsutaan metallien gal-
vaaniseksi jännitesarjaksi. Tämä taulukko eroaa hieman alkuainemetallien sähkökemial-
lisesta jännitesarjasta, joka on esitetty taulukossa 4.2. Galvaanisen jännitesarjan mukai-
seen sähköiseen potentiaaliin vaikuttavia tekijöitä ovat: metallin muokkaus, pintakäsit-
tely ja muutokset seossuhteissa. [12; 13; 14; 15] 
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Taulukko 4.1. Metallien galvaaninen jännitesarja merivedessä (3 % NaCl-liuoksessa) 
[14].  

  
      

   Metalli Potentiaali [V]     
   Platina 2,36 

 
Jaloin 

   Kulta 1,68 
 

  
   Sirkoni 1,32 

 
  

   Grafiitti 1,28 
 

  
   Titaani          (passiivinen) 0,96 

 
  

   Hopea 0,79 
 

  
   Nikkeli         (passiivinen) 0,25 

 
 

   Kromi           (passiivinen) 0,23 
    Kromiteräs  (passiivinen) 

          -Aisi 316 0,10 
         -Aisi 304 0,05 
    Vety 0,00 
    Pronssi, Kupari -0,10 
    Messinki -0,12 
    Lyijy -0,12 
    Tina -0,14 
    Nikkeli            (aktiivinen) -0,26 
    Kadmium -0,40 
    Titaani            (aktiivinen) -0,42 
    Kromiteräs    (aktiivinen) 

          -Aisi 316 -0,44 
         -Aisi 304 -0,44 
 

  
   Rauta, Hiiliteräkset -0,44 

 
  

   Kromi             (aktiivinen) -0,71 
 

  
   Sinkki -0,76 

 
  

   Alumiini -1,66 
 

  
   Magnesium -2,38 

 
Epäjaloin 

 

       
Taulukko 4.2. Metallien sähkökemiallinen jännitesarja, verrattuna vetyatomiin H. [12; 
13] 

 
  

 
                                  

Epäjaloin         
 

            Jaloin 

Li K Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Co Ni Sn Pb H Sb Cu Hg Ag Au 
 

Auringon ultraviolettisäteily vaikuttaa polymeerimateriaaleihin haurastuttavasti. Ult-
raviolettisäteilyn energia on niin suuri, että se pystyy rikkomaan polymeeriketjujen ra-
kenteen sidoksia. Säteilyn vaikutuksesta materiaaliin muodostuu reaktiivisia osia, joka 
taas aiheuttaa polymeeriketjun hajoamisen. Polymeerejä on mahdollista suojata valmis-
tusvaiheessa lisättävillä suoja-aineilla [16]. Etenkin arktisten alueiden korkeat otsonipi-
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toisuudet lisäävät materiaalien hapettumista. Tämä ilmenee metallien kemiallisena kor-
roosiona, muodostaen metallien pinnalle oksidikerroksen. Oksidikerros muodostuu kun 
metalliatomit reagoivat hapen kanssa, muodostaen metallioksidia kappaleen pintaan. 
Otsoni aiheuttaa myös elastomeerien vanhenemista ja aiheuttaa muun muassa letkujen 
haurastumista. Kumimateriaalien molekyyleissä olevat kaksoissidokset katkeilevat ot-
sonin vaikutuksesta [17]. 

Materiaaleja valittaessa erilaisiin liitoksiin tai tiivistepintoihin on huomioitava eri 
materiaalien toisistaan suurestikin poikkeavat lämpöpitenemiskertoimet. Tämä tarkoit-
taa sitä, että esimerkiksi tietyt tiivistemateriaalit saattavat laajentua lämpötilan kohotes-
sa lähes 20-kertaisesti, verrattuna tiivistettäviin teräspintoihin. Jos tätä ei huomioida 
suunnittelussa, saattavat tiivistemateriaalit puristua hetkellisesti liikaa, jolloin niiden 
muodonmuutos jää osin pysyväksi, tiivistysominaisuuksien heikentyen (tästä lisää lu-
vussa 4.1.2 ”Polymeerimateriaalit”). Taulukossa 4.3 on nähtävissä eri materiaalien läm-
pöpitenemiskertoimia. Lämpöpitenemiskertoimet on määritetty +20 °C lämpötilassa, 
eikä lämpöpitenemiskerroin ole vakio koko lämpötila-alueella, vaan muuttuu lämpötilan 
mukaan, joten laskettaessa lämpölaajenemisen vaikutusta kun lämpötilan muutos on 
suuri, tulee lämpöpitenemiskertoimen muutos huomioida tutustumalla tarkemmin ky-
seessä olevan materiaalin ominaisuuksiin. [12; 18] 
 
Taulukko 4.3. Eri materiaalien lämpöpitenemiskertoimia. [12; 15; 19;]  
 
Materiaali Lämpöpitenemiskerroin [10^-6/K] 

(Thermal expansivity) Lämpötilas-
sa 20 °C 

Lämpöpitenemiskertoimen 
suhde teräksen arvoon 

Metallit:     

Alumiini     23,2 1,93 
-Alumiiniseokset 23 1,92 
Kromi  5,0          0,42 
Kupari    16,8 1,40 
Messinki (Cu 63, Zn 37) 21 1,75 
Rauta    11,7 0,98 
-Suomugrafiittirauta 10 0,83 
-Pallografiittirauta 10 0,83 
Sinkki     29,7 2,48 
Teräs (C 0,25) 12 1,00 
-Niukkaseosteiset teräkset 11 0,92 
-Ruostumattomat teräkset     16,5 1,38 

Polymeerit:     

Kumi 150 - 200  12,5 - 16,7 
Nailon 40 - 55 3,3 - 4,6 
Polyeteeni 100 - 200   8,3 - 16,7 

Teflon   60 - 100 5,0 - 8,3 
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Toimittaessa laajalla lämpötila-alueella tulee materiaalien pysyä ominaisuuksiltaan 
käytettävinä kyseisissä äärilämpötiloissa. Varsinkin erittäin alhaisissa lämpötiloissa 
saattavat eri metallimateriaalit haurastua huomattavasti ja elastomeerit kovettuvat, me-
nettäen kimmoisuutensa. Lämpötilan palautuessa elastomeerien käyttölämpötila-
alueelle, palautuvat niiden ominaisuudet ennalleen. Korkeiden lämpötilojen suhteen 
elastomeerimateriaalit ovat arempia kuin metallit, elastomeerit menettävät korkeissa 
lämpötiloissa ominaisuuksiaan pysyvästi, vaikka niitä ei kuormitettaisi lainkaan ulkoi-
sesti.  

4.1.1 Metallimateriaalit 

Hydraulijärjestelmissä on käytössä runsaasti erilaisia metallimateriaaleja, joilla on eri-
laiset ominaisuudet ja omat käyttörajoituksensa muun muassa lämpötilan suhteen. Tässä 
tarkastelu kohdennetaan eri materiaaliryhmien, meriympäristön kannalta, merkittäviin 
ominaisuuksiin ja suunnittelun kannalta huomioitaviin seikkoihin. Metallimateriaalien 
ominaisuuksista kriittisimpiä merisovelluksissa ovat lämpölaajeneminen, korroosiotai-
pumus ja kylmähaurastuminen. Yleisin metallimateriaalien ryhmä hydrauliikassa on 
eriasteisesti seostetut teräkset, joita käytetään niiden hyvien ominaisuuksien vuoksi, 
näihin ominaisuuksiin lukeutuvat muun muassa lujuus, sitkeys ja hitsattavuus. Useimpi-
en komponenttien rungot, kuten venttiilit, venttiililohkot, hydraulisylinterit ja putkistot 
valmistetaan teräksestä. Terästen lisäksi käytössä on myös muita metalleja, joita käyte-
tään kohteissa joissa tarvitaan teräksestä poikkeavia ominaisuuksia, kuten keveyttä tai 
hyvää lämmönjohtavuutta, niitä voidaan käyttää myös pinnoitteina korroosiota vastaan 
tai erilaisissa liukupinnoissa. 

Lämpötilan ollessa riittävän alhainen, rakenneteräs ei enää käyttäydy sitkeästi, vaan 
riittävän suuren jännityksen alaisena murtuu hauraasti. Tämä tarkoittaa materiaalin mur-
tumista ilman sitä ennakoivaa venymistä. Haurasmurtuma ominaisuus tulee huomioida, 
kun rakenteen käyttöolosuhteiden lämpötila on alle huoneenlämmön, ja varsinkin suu-
remmilla ainepaksuuksilla. Toimittaessa matalissa lämpötiloissa, voi ongelmaksi muo-
dostua varsinkin seostamattomien terästen kylmähaurastumisominaisuus. Lämpötilan 
laskiessa terästen myötölujuus kasvaa, mutta murtolujuuden arvo pysyy lähes ennallaan. 
Tästä aiheutuu materiaalin äkillinen murtuminen jännityksen kasvaessa riittävälle tasol-
le, ilman että muodostuisi havaittavaa elastista tai plastista muodonmuutosta. Hauras-
murtumisalttiuden ja materiaalien käyttölämpötilan määrittämiseksi on olemassa erilai-
sia materiaalikokeita, joista lisää luvussa 4.2 ”Materiaalien testaus ja käytettävät koe-
menetelmät”. Kylmäkäyttäytyminen riippuu metallin kiderakenteesta, mataliin lämpöti-
loihin hyvin soveltuvia materiaaleja ovat muun muassa nikkeliseosteiset teräkset, hieno-
raeteräkset, austeniittiset ruostumattomat teräkset ja ei-rautametalliseokset, kuten alu-
miiniseokset. [13; 15; 20] 

Terästen kylmäsitkeyteen vaikuttavista tekijöistä huomattava on hiilen osuus. Hiilen 
määrän lisääntyessä kylmähaurastumisominaisuus voimistuu. Kylmässä käytettäville 
terässeoksille suurimmaksi hiilipitoisuuden arvoksi suositellaan 0,15 %, tällä saavute-
taan teräksessä pieni raekoko, joka on eduksi sitkeydelle. Toisaalta yhdessä muiden 
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seosaineiden kanssa voidaan käyttää korkeampaa hiilipitoisuutta. Kuvassa 4.1 nähdään 
hiilipitoisuuden vaikutus teräksen iskusitkeyteen eri lämpötiloissa ja on selvästi havait-
tavissa, että teräkset joiden hiilipitoisuus on matala, kestävät suurempia iskuenergioita, 
varsinkin matalassa lämpötilassa, kuin runsashiiliset teräkset. Myös nikkelin ja mangaa-
nin lisäys kasvattaa teräksen sitkeyttä kylmissä olosuhteissa. Tietyt pintakäsittely- tai 
muokkausmenetelmät saattavat olla haitallisia ja aiheuttaa kylmähaurastumista. Esimer-
kiksi karkaisussa tai hitsauksen yhteydessä muodostuva jäännösausteniitti voi muuttua, 
lämpötilan laskiessa riittävän alhaiseksi, martensiitiksi. Tästä seuraa kappaleen tilavuu-
den kasvu ja pysyvä muodonmuutos, sekä haurastuminen. Kylmähaurauteen vaikuttaa 
myös teräskappaleen paksuus, esimerkkinä kuva 4.2, jossa on esitetty DNV-
luokituslaitoksen kuvaaja, jossa on eri rakenneteräslaatujen paksuuksien soveltuvuus eri 
lämpötiloihin. DNV jakaa teräslaadut eri luokkiin niiden koostumuksen perusteella, 
luokkia kuvaavat kirjaimet A, B, D ja E. Eri luokkien teräksien materiaalikokeet suori-
tetaan eri lämpötiloissa, esimerkiksi luokka E testataan -40 °C:n lämpötilassa, kun taas 
luokan A teräkset testataan +20 °C:n lämpötilassa. [9; 11; 20] 

 
Kuva 4.1. Hiilipitoisuuden vaikutus teräksen iskusitkeyteen eri lämpötiloissa (hiilen 
osuus ilmoitettu prosentteina %) [21] 
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Kuva 4.2 Eri jääolosuhteisiin rakennettavien laivojen rakenneterästen paksuusvaati-
muksia, suunnittelulämpötilan ja teräsluokan mukaan.[9] 
 

Meriympäristön korroosiovaikutus on huomattava, myös hydraulijärjestelmien si-
sään päässyt vesi voi aiheuttaa korroosiota, mikä on lämpimässä järjestelmässä nope-
ampaa kuin kylmässä. Ruostumattomat teräkset, joiden kromipitoisuus ylittää 10,5 %, 
kestävät hyvin korroosiota aiheuttavassa ympäristössä. Ruostumattomien terästen kor-
roosiokestävyys perustuu kromin reagoimiseen ilman hapen kanssa, muodostaen tiiviin 
oksidikerroksen materiaalin pinnalle, passivoiden materiaalin. Tiivis oksidikerros ei 
päästä happea tai vettä kosketuksiin materiaalin pinnan kanssa, toisin kuin tavallisen 
teräksen huokoinen oksidikerros (ruoste). Ruostumattomien terästen seosaineina on 
kromin lisäksi: nikkeli, molybdeeni, kupari, titaani, alumiini, pii, typpi, rikki, seleeni. 
Ruostumattomien terästen koostumukset vaihtelevat, riippuen käyttötarkoituksesta, mut-
ta hiilen osuus on alle 1,5 %, mutta useiden laatujen hiilipitoisuus on alle 0,05 %. Me-
tallien pinnalle muodostuvat oksidikalvot vaikuttavat suuresti korroosionopeuteen, ku-
ten ruostumattomien terästen tapauksessa, vaikeasti liukeneva passiivinen oksidikalvo 
suojaa perusmateriaalia korroosion etenemiseltä. [13; 15; 20] 

Korroosionkestävien metallien ja metalliseosten korroosiota vastustava ominaisuus 
johtuu yleensä metallin passivoitumisesta. Passivoitumisessa metallin pintaan muodos-
tuu ohut ja tiivis oksidikerros, joka suojaa perusmetallia korroosion jatkumiselta, estäen 
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metalliatomien välisen sähkövirran katalyyttinesteen välityksellä tai happiatomien rea-
goimisen metallipinnan kanssa. Passivoituvia metalleja ovat ruostumattomat teräkset, 
titaani, kupari, kupariseokset ja alumiini. Oksidikerroksen tiiviydestä riippuu sen suo-
jaava vaikutus, esimerkiksi raudan oksidikerros on hyvin huokoinen, eikä se näin ollen 
estä korroosion etenemistä. Kun taas tiivis oksidikerros, saavutettuaan tietyn paksuuden, 
suojaa materiaalia. [13] 

Hitsausliitoksia tulisi välttää kohteissa jotka tulevat toimimaan äärimmäisen kylmis-
sä olosuhteissa. Hitsausliitoksessa syntyy perusmateriaaliin lämpötilan vaikutuksesta 
muutosvyöhyke, jossa materiaalin kiderakenne poikkeaa perusmateriaalin kideraken-
teesta (HAZ, heat affected zone). Hitsausliitoksessa syntyvä alue on alttiimpi hauras-
murtumalle, johtuen kiderakenteen muodosta. Kiderakenteen muodostuminen ja muu-
tosvyöhykkeen laajuus riippuvat hitsauksessa käytettävästä korkeimmasta lämpötilasta, 
perusmateriaalista, lämpenemis- ja jäähtymisajasta. Myös epäpuhtauksien, kuten rikin, 
joutuminen hitsaus-saumaan lisää liitoksen haurastumista. Hitsaus-sauman materiaalin 
hiilipitoisuuden tulee olla alhaisempi, kuin perusmetallin, jotta nopeassa jäähtymisessä 
ei muodostu haurasta martensiittia. Hitsaus-sauma tulisi normalisoida hitsauksen jäl-
keen, jotta saavutetaan mahdollisimman kestävä lopputulos. [15, s.45; 20, s. 42] 

4.1.2 Polymeerimateriaalit 

Polymeerimateriaaleihin sisältyvät sekä kumi- että muovimateriaalit, elastisesti venyviä 
ja kimmoisia materiaaleja kutsutaan elastomeereiksi. Polymeerejä käytetään hydraulii-
kassa tiivistemateriaaleina, sekä letkujen materiaaleina. Polymeerit ovat orgaanisia yh-
disteitä, jotka rakentuvat hiilen ja vedyn, sekä muiden ei-metallisten aineiden muodos-
tamista ketjuista. Polymeerien ominaisuudet vaihtelevat keskenään suuresti, riippuen 
niiden kemiallisesta koostumuksesta. Tyypillisimpiä polymeerimateriaalien ominai-
suuksia on pieni tiheys, huono kuumuuden kesto, korkea elastisuus ja kylmähaurastu-
minen. 

Polymeerimateriaalien käyttölämpötilarajojen määrittämisen perustana voidaan 
käyttää kahta polymeeriä kuvaavaa lämpötilaa, jotka ovat lasittumislämpötila Tg, sekä 
sulamislämpötila Tm. Lasittumislämpötila on lämpötila jonka alapuolella polymeeri 
käyttäytyy lasimaisen hauraasti, eli vauriomekanismi on haurasmurtuma. Käyttölämpö-
tilan alarajaa määriteltäessä lasittumislämpötilan perusteella, voidaan lämpötilan kar-
keana alarajana pitää 0,75 kertaa lasittumislämpötila [23, katso 20]. Mikäli polymeeri-
materiaali olisi ollut alttiina lasittumislämpötilaa matalammille lämpötiloille, ilman että 
sitä on rasitettu, palautuu se täysin käyttökelpoiseksi lämpötilan noustessa sen toiminta-
lämpötilan alueelle. 

Varsinkin elastomeerien elastiset ominaisuudet muuttuvat huomattavasti lämpötilan 
mukaan, kimmoisuus pienenee lämpötilan laskiessa, johtuen molekyylien hidastuvasta 
liikkeestä. Elastomeerien kimmoisuuden minimiarvo on lämpötilassa joka on hieman 
lasittumislämpötilaa korkeampi. Altistus tärinälle voi aiheuttaa materiaalin käyttäytymi-
sen hauraasti myös lasittumislämpötilaa korkeammissa lämpötiloissa, rasitustaajuuden 
kohottaminen vaikuttaa samalla tavoin kuin lämpötilan laskeminen. Elastomeereilla on 
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myös kolmas käyttäytymiseen vaikuttava lämpötila, kiteytymislämpötila. Tässä lämpö-
tilassa elastomeeri muuttuu jäykäksi ja sen kimmoisuus pienenee, mutta se ei vielä käyt-
täydy hauraasti. Kiteytyminen on ajasta riippuva ilmiö ja se voi tapahtua nopeasti mi-
nuuteissa tai hitaasti viikkojen kuluessa, lämpötilan pysyessä riittävän alhaisena. Kitey-
tyminen on palautuva ilmiö, lämpötilan kohotessa elastomeerin kimmoisat ominaisuu-
det palautuvat täysin. Mikäli lämpötila ei kohoa kiteytymisen jälkeen riittävälle tasolle, 
ennen uutta lämpötilan laskemista, tapahtuu kiteytyminen uudelleen entistä lyhyemmäs-
sä ajassa. Elastomeerissa olevat jännitykset voivat nopeuttaa kiteytymistä ja jotkin elas-
tomeerit kiteytyvät ainoastaan jännityksen alaisena. Materiaalin rasitus edistää kiteyty-
mistä, helpottaen molekyyliketjujen orientoitumista kiteytymiselle otolliseen asentoon. 
Kaikilla elastomeereilla ei ole kiteytymistaipumusta. 

Jännityksiä aiheuttavat rasitukset voivat olla korkeataajuuksisia, rasitustaajuuden 
kasvattaminen vaikuttaa samoin kuin lämpötilan laskeminen. Elastomeerien jäykkyyden 
kasvua kuvaa häviötermi tan  , jonka maksimiarvon alueella materiaali muuttuu lasi-
maisen hauraaksi. Häviötermin maksimin lämpötila-alueella voidaan kokeellisin mene-
telmin selvittää materiaalin lasittumislämpötila Tg ja haurastumislämpötila Ts, jotka ovat 
samoja, tai erittäin lähellä toisiaan. Materiaalin rasitustaajuuden kasvattaminen kymme-
niin hertseihin (Hz) saattaa siirtää häviötermin huippuarvoa lämpötila-asteikolla jopa 
kymmeniä asteita lämpimämpään suuntaan. Mekaanisen rasituksen ja sisäisten vastus-
ten aiheuttaman muodonmuutosten epätäydellisen palautumisen vuoksi muodostuu hys-
tereesihäviöitä, jotka ilmenevät materiaalin lämpötilan kohoamisena korkeammaksi 
kuin ympäristön lämpötila. Hystereesihäviöt ovat yleensä luokkaa 5 - 40 %. Haurastu-
mislämpötilalla tarkoitetaan lämpötilaa, jossa materiaalille suoritetussa tietynsuuruises-
sa iskukokeessa materiaali rupeaa murtumaan. Haurastumislämpötila on useilla elasto-
meerimateriaaleilla hieman lasittumislämpötilaa korkeampi. 

Elastomeerien käyttölämpötilan määrittäminen yleisesti on vaikeaa ja alin käyttö-
lämpötila riippuukin usein sovelluskohteesta. Etenkin tiivisteen alin käyttölämpötila voi 
dynaamisesti rasitetulla tiivistemateriaalilla olla korkeampi kuin staattisesti rasitetulla 
tiivisteellä. Dynaamiselta tiivisteeltä vaaditaan hyvää kimmoisuutta ja muodonmuutos-
ten nopeaa palautumista. Yleisesti TR10-lämpötilaa voidaan pitää alhaisimpana mahdol-
lisena tiivistemateriaalin käyttölämpötilana, TR10-lämpötilan määrittämisestä lisää lu-
vussa 4.2.2 ”Polymeerimateriaalien koemenetelmiä”.  

Polymeereilla on suuri lämpölaajenemisominaisuus ja ne laajenevat esimerkiksi te-
räkseen verrattuna huomattavasti enemmän lämpötilan noustessa, kuten taulukosta 4.3 
voidaan havaita. Joissakin sovelluskohteissa polymeerien lämpölaajenemisominaisuudet 
ovat rajoittavia tekijöitä käyttölämpötila-aluetta määritettäessä. Varsinkin tiivistepinto-
jen ja tiivistysten suunnittelussa tulee tiivistemateriaalien lämpölaajenemisominaisuudet 
huomioida tarkkaan. [11; 17; 20; 23]  
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4.1.3 Koneenrakennuksessa käytettävien polymeerien ominaisuuksia 

Koneenrakennuksessa ja hydrauliikassa käytettävien polymeerimateriaalien ominai-
suuksista tärkeimmät, hydrauliikan kannalta, ovat hydraulinesteiden kemiallinen kestä-
vyys ja soveltuminen laajalle käyttölämpötila-alueelle. Materiaalit jotka ovat tekemisis-
sä ilman kanssa, tulee kestää myös otsonin vaikutus. Otsonin vaikutus korostuu arkti-
sessa ympäristössä, jossa otsonin määrä ilmassa on normaalia korkeampi. Elastomeeris-
ten hydrauliletkujen taivutuksessa pintamateriaali venyy, jolloin otsonin haurastama 
materiaali altistuu murtumille, varsinkin kun lämpötila on alhainen ja materiaali kyl-
myyden vaikutuksesta kovettunutta. Seuraavaksi on esitelty yleisimmin käytettyjen po-
lymeerien ominaisuuksia ja soveltuvuutta käytettäväksi hydrauliikassa haastavissa me-
riolosuhteissa. Liitteessä 1 on listattu taulukkomuotoon eri materiaalien ominaisuuksia 
ja yhteensopivuutta hydraulinesteiden kanssa. 

 
 Epikloorihydriinikumi ECO soveltuu hyvin käytettäväksi mineraalipohjaisten 

hydrauliöljyjen kanssa ja sen käyttölämpötila-alue on -50…+120 °C. Materiaalin 
kulumiskestävyys on myös hyvä. 

 Fluorikumi FPM (kauppanimenä usein Viton) kestää hyvin hydraulinesteitä ja 
kuumuutta, aina +200 °C asti. Kylmyyden kesto rajoittuu -15…-30 °C välille, 
riippuen seosaineista. 

 Fluorisilikonikumi MVFQ on joustavaa lämpötilavälillä -60…+200 °C. Kulu-
miskestävyys on melko heikko, joten fluorisilikonikumin soveltuvuus dynaami-
seksi tiivisteeksi on huono. 

 Kloorisulfonieteenikumi CSM kestää hyvin otsonia ja hydraulinesteitä. Sen 
käyttölämpötila-alue on -40…+125 °C. 

 Kloropeenikumi CR (kauppanimenä usein Neopreeni) kestää korkean aniliini-
pisteen hydrauliöljyjä ja otsonia. Sen käyttölämpötila-alue on -55…+100 °C ja 
sitä käytetään usein letkujen pintamateriaalina. 

 Nitriilikumi NBR, jonka ominaisuudet ovat riippuvaisia seoksen akryylinitriili 
pitoisuudesta. Seoksilla joiden akryylinitriilipitoisuus on pieni (18 %) päästään 
käyttölämpötilassa -55 °C asti. Otsonia nitriilikumi ei kestä kovin hyvin ja käyt-
tö rajoittuu tiivisteisiin ja letkujen sisämateriaaliksi. 

 Polyuretaani EU, AU ja PUR ominaisuudet vaihtelevat laajasti. Polyesteriure-
taani EU on paremmin kylmää sietävä laatu, kun taas polyeetteriuretaani AU ei 
siedä kylmää niin hyvin. Käyttölämpötila-alue on parhaimmillaan -50…+100 
°C. Polyuretaanit kestävät hyvin mineraaliöljyjä, kun taas vedenkestävyys on 
huono. Polyuretaania käytetään ura- ja pyyhinrenkaiden materiaalina. 

 Silikonikumit MVQ ym. joita on useita eri laatuja, käyttölämpötila-alue on -
60…+200 °C. Silikonikumi ei sovellu dynaamiseen tiivistykseen, johtuen suu-
resta kitkakertoimesta ja huonosta kulutuksen kestävyydestä. 

 Polyamidi PA (kauppanimeltä Nylon) on luja kestomuovi, joka kestää hyvin ku-
lutusta eikä se muuta muotoaan pitkässä altistuksessa rasitukselle (kylmäjuok-
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su). Käyttölämpötila-alue -40…+100 °C. Käytetään ohjausholkkien materiaali-
na, sekä termoplastisten letkujen sisämateriaalina. 

 Polyoksimetyleeni POM (kauppanimi Asetaali, Delrin) on kova ja luja kesto-
muovi, jonka käyttölämpötila-alue on -40…+125 °C. Sitä käytetään ohjaushol-
keissa, tukirenkaissa ja V-tiivistesarjojen materiaalina. 

 Polytetraflurietyleeni PTFE (kauppanimeltä Teflon) on kemiallisesti erittäin kes-
tävä materiaali ja se sietääkin lähes kaikkia käytettäviä nesteitä. Pienestä kitka-
kertoimesta johtuen liukuominaisuudet ovat erinomaiset, toisaalta kulumiskestä-
vyys on heikko, materiaalin altistuessa naarmuuntumiselle. Käyttölämpötila-alue 
on erittäin laaja, sen ollessa -200…+260 °C. Pitkä altistus rasitukselle pyrkii 
muuttamaan kappaleen muotoa, eli materiaali on altista kylmäjuoksulle. Tätä 
ominaisuutta voidaan parantaa käyttämällä täyteaineita. Materiaalia käytetään 
liukuholkkitiivisteissä, jousikuormitteisissa urarenkaissa, ohjausholkeissa ja let-
kuissa. [11, s. 7; 24] 

4.1.4 Hydraulinesteiden vaikutus elastomeereihin 

Hydraulinesteet vaikuttavat kumimateriaalien ominaisuuksiin, kuten kylmänkestoon, 
elastisuuteen ja palautumiseen rasituksesta. Hydraulinesteillä on kumeihin turvottava 
vaikutus ja tämän vaikutuksen suuruus riippuu materiaalista ja sen kanssa kosketuksessa 
olevasta hydraulinesteestä. Kumien turpoaminen johtuu nesteen imeytymisestä materi-
aaliin. Varsinkin hydraulinesteiden kumeja turvottava vaikutus saattaa olla ratkaisevassa 
asemassa tiiviste- ja letkumateriaaleja valittaessa kulloiseenkin sovellukseen. Varsinkin 
alhaisen aniliinipisteen mineraaliöljy (aromaattinen öljy) on kyseessä, sitä suurempi sen 
turvottava vaikutus on, sama ominaisuus on matalaviskositeettisilla mineraaliöljyillä. 
Nämä molemmat ominaisuudet yleensä yhdistyvät käytettäessä matalaan ympäristön-
lämpötilaan tarkoitettuja öljyjä, kun järjestelmä on lämmennyt normaaliin käyttölämpö-
tilaan. Jonkin asteinen turpoamine saattaa olla edullista esimerkiksi tiivisteiden toimin-
nalle, parantaen joustavuutta, kun järjestelmää käytetään matalassa lämpötilassa. Kumi-
en turpoaminen on melko nopea prosessi, turpoamisen saavuttaessa huippunsa usein jo 
kolmen vuorokauden kuluessa. Runsaasti turvonneet materiaalit pehmenevät alkuperäi-
sestä kovuusarvostaan, jolloin niiden kulumiskestävyys dynaamisessa rasituksessa ad-
hesiivista materiaaliparia vastaan heikkenee. Turpoamisilmiö voimistuu lämpötilan ko-
hotessa, jolloin lämmin öljy turvottaa kumia helpommin. [11; 17; 23] 

Hydraulineste voi toimia myös liuottimena, liuottaen kumimateriaalista joitakin 
seosaineita, kovettaen ja kutistaen materiaalia. Kutistuminen voi joissakin tapauksissa 
olla jopa 20 % alkuperäisestä tilavuudesta. Materiaalikokeissa tähän ominaisuuteen ei 
kiinnitetä yhtä laajaa huomiota kuin nesteiden turvottavaan vaikutukseen, joka taas on 
yksityiskohtaisen tarkastelun alaisena. Eri elastomeerimateriaaleille on saatavilla val-
mistajien toimesta tehtyjä tutkimustuloksia yhteensopivista nesteistä ja nesteiden vaiku-
tuksesta materiaalin turpoamiseen. [11; 17] 



4. Materiaalit 25 

Myös vedellä voi olla haitallisia vaikutuksia tiettyihin kumilaatuihin. Vesi aiheuttaa 
hydrolysoitumista näissä kumeissa, joka johtaa vetomurtolujuuden ja murtovenymän 
pienenemiseen. Tämä ominaisuus esiintyy varsinkin kumimateriaalin ollessa kontaktissa 
lämpimän veden tai vesihöyryn kanssa. [17] 

4.2 Materiaalien testaus ja käytettävät koemenetelmät 

Rakenne- ja komponenttimateriaalien soveltuvuutta eri käyttökohteisiin ja varsinkin 
kylmiin olosuhteisiin voidaan tarkastella erilaisin materiaalikokein. Materiaalikokeilla 
varmistetaan kyseisen materiaalin tai materiaalierän soveltuvuus käytettäväksi kyseistä 
suunnittelulämpötilaa vastaavassa lämpötilassa tai materiaalin äärimmäisiä kestokyvyn 
arvoja. Metalli- ja polymeerimateriaaleille on omat koemenetelmänsä, jotka perustuvat 
eri standardeihin. Seuraavissa luvuissa käsitellään merihydrauliikassa käytettävien ma-
teriaalien tärkeimpiä materiaalikokeita, joilla varmistetaan kunkin materiaalin soveltu-
vuus käyttökohteeseen ja käyttölämpötilaan. 

4.2.1 Metallimateriaalien koemenetelmiä 

Terästen myötölujuus kasvaa lämpötilan laskiessa kohti murtolujuuden arvoa, jolloin 
materiaalin kyky vastustaa murtumista heikkenee oleellisesti. Materiaalin murtositkey-
den haurasmurtumisvaaran arvioimiseksi materiaalikokein voidaan käyttää hauras-
sitkeä-transitiolämpötilan määritystä. Hauras-sitkeä-transitiolämpötilan perusteella voi-
daan johtaa alin käyttölämpötila materiaalille. Näistä materiaalikokeista käytetyin on 
sharpy V-iskukoe, tämän menetelmän antamat tulokset toki pätevät ainoastaan tietyille 
koesauvoille koeolosuhteissa, joten kokeen antamia tuloksia ei voida suoraan käyttää 
suunnitteluarvoina. Eri standardit antavat ohjeita materiaalivalintaan eri käyttötarkoituk-
seen, nämä ohjeet perustuvatkin usein sharpy V-kokeen tuloksiin transitiolämpötilasta. 
Haurasmurtumakokeiden tehtävänä on määrittää teräksen kyky vastustaa hauraan mur-
tuman syntymistä ja murtuman etenemistä. Transitiolämpötila on lämpötila, jossa muo-
dostuu tuodusta energiasta johtuva, tietynsuuruinen vaurio. [11; 15] 

Transitiolämpötila on teoreettinen lämpötila-arvo, jonka perusteella materiaalin 
käyttäytymistä voidaan arvioida. Transitiolämpötilan alapuolella materiaali käyttäytyy 
hauraasti. Sharpy V-iskukokeessa heilurilla isketään koekappaleeseen ja iskusta kappa-
leeseen absorboitunut energia mitataan. Transitiolämpötilassa materiaali käyttäytyy 
puoliksi hauraasti ja puoliksi sitkeästi, transitiolämpötilassa koekappaleeseen absorboi-
tunut iskuenergia on 27 J, toisin sanoen tätä suuremmalla iskuenergialla kappale murtuu 
kyseisessä lämpötilassa. [15; 20; 25] 
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4.2.2 Polymeerimateriaalien koemenetelmiä 

Elastomeerimateriaalien (poislukien termoplastiset elastomeerit) kylmäkäyttäytymistä ja 
joustavuutta tutkitaan TR-testillä (temperature retraction), eli lämmityspalautumamene-
telmällä. Tässä menetelmässä koekappale venytetään, jonka jälkeen se jäähdytetään -70 
°C:n lämpötilaan. Tämän jälkeen venytyslaitteen lukitus vapautetaan, jolloin koekappa-
leen elastinen venymä pääsee palautumaan. Koekappaleen venymän palautumista mita-
taan ja samalla jäähdytysaineen lämpötilaa aletaan kohottaa. Venymän palautumista 
seurataan eri lämpötiloissa, kunnes palautuma venytyksestä on 75 %. Esimerkiksi läm-
pötila jossa venymästä on palautunut 10 %, kutsutaan TR10-lämpötilaksi. Samoin voi-
daan määrittää TR70-lämpötila, jossa venymästä on palautunut 70 %. TR-testillä saadaan 
myös viitteitä kumin taipumuksesta kiteytymiseen. Mitä suurempi on TR10-lämpötilan 
ja TR70-lämpötilan välinen ero, sitä suurempi on materiaalin taipumus kiteytymiselle ja 
sitä  enemmän  se  kiteytyy.  TR10-Lämpötila kuvaa melko hyvin dynaamisen tiivisteen 
alinta käyttölämpötilaa. Toki käyttölämpötilaan vaikuttaa osin myös tiivisteen konstruk-
tio ja käyttökohde, eikä sitä ole näin ollen yksikäsitteisesti määritettävissä. Staattisten 
tiivisteiden alin käyttölämpötila sijoittuu noin 10 °C TR10-lämpötilan alapuolelle. [20; 
23; 26] 

Elastomeerien kovuusarvo mahdollistaa materiaalien karkean jaottelun ja soveltu-
vuuden arvioinnin tiettyyn käyttökohteeseen. Kovuudenmittauksessa koekappaleeseen 
painetaan koelaitteella tietynmuotoinen kärki (kartio tai katkaistu kartio, riippuen mate-
riaalin kovuusluokasta), jonka uppoumaa mitataan. Kovuuden mittayksikköinä käyte-
tään IRH- tai Shore-yksiköitä. Koemateriaalin kiteytymistaipumusta voidaan myös ar-
vioida kovuusmittausten perusteella, tämä edellyttää materiaalin säilyttämistä riittävän 
pitkään kylmässä, ennen mittausta. [27; 28] 

Polymeerimateriaalien käyttäytymistä kylmässä kuvaa myös niiden haurastumis-
lämpötila. Haurastumispisteellä tarkoitetaan lämpötilaa, jonka alapuolella materiaali 
käyttäytyy hauraasti ja murtuu tietynsuuruisesta iskusta.  Haurastumispiste on useilla 
materiaaleilla lähellä TR10-lämpötilaa, hieman lasittumislämpötilan yläpuolella. Hauras-
tumispisteen määrittämisessä käytetään standardin ISO-812, mukaista menetelmää, jos-
sa jäähdytettyä kappaletta isketään tietynsuuruisella voimalla. Jäähdytys ja isku toiste-
taan, samalla kohottaen jäähdytyslämpötilaa 2 °C:n portain, kunnes isku ei enää aiheuta 
materiaaliin murtumia. [11; 20; 29] 

Materiaalin palautumista puristuksesta kylmässä voidaan testata standardin ISO-
815-2 mukaisin menetelmin, sekä korkeissa lämpötiloissa tapahtuvasta puristuksesta 
ISO-815-1 standardin mukaan. Jäännöspuristumakokeella voidaan havainnollistaa ku-
min palautumista puristusrasituksesta, eri koelämpötiloissa. Jäännöspuristumakoe antaa 
hyvää tietoa eri tiivistemateriaalien käyttäytymisestä rasitettuna ja ilmaisee pysyväksi 
jäävän muodonmuutoksen käyttölämpötilassa. Tiivistemateriaali on käyttökelvotonta, 
mikäli sen pysyvä muodonmuutos rasituksesta vapauduttuaan on liian suuri. Jäännöspu-
ristuman suuruus kasvaa lämpötilan laskiessa matalaksi tai kohotessa korkeaksi. Kyl-
mässä muodostunut jäännöspuristuma palautuu hyvin lämpötilan taas kohotessa, kun 
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taas kuumassa muodostunut jäännöspuristuma saattaa jäädä pysyväksi. Kokeessa kappa-
le puristetaan kasaan 75 % alkuperäisestä paksuudestaan, jonka jälkeen se jäähdyte-
tään(ISO-815-2). Puristusta jatketaan standardin määrittämä aika (24 tai 72 tuntia), jon-
ka jälkeen palautuman suuruus mitataan tietyin aikavälein. [11; 30; 31, katso 20]  
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5 HYDRAULINESTEET JA VOITELUAINEET 

Hydraulijärjestelmän toiminnan kannalta kriittisimmäksi ”komponentiksi” muodostuu 
hydraulineste. Sen vääränlaiset ominaisuudet kulloiseenkin käyttökohteeseen ja vallit-
seviin olosuhteisiin saattaa lamaannuttaa koko järjestelmän toiminnan täysin ja jopa 
tuhota järjestelmän komponentteja. Sopivalla nesteellä voidaan optimoida järjestelmän 
hyötysuhde, luotettavuus ja käyttöikä, sekä taata eri järjestelmän osien oikeanlainen 
toiminta. Varsinkin haastavassa meriympäristössä toimittaessa, hydraulinesteen valin-
taan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja huolellisuutta. Suurimman osan hydraulijärjes-
telmien vioista aiheuttaa vääränlainen tai likainen hydraulineste, järjestelmän viat eivät 
ole toivottuja ilmiötä varsinkaan merellä toimittaessa. 

Hydraulinesteen tärkeimpiä tehtäviä, tehoa välittävänä väliaineena toimimisen lisäk-
si, ovat komponenttien voitelu, jäähdytys (kylmän toimilaitteen lämmitys tietyissä tilan-
teissa), epäpuhtauksien poiskuljetus järjestelmästä, sekä korroosionesto. Hydraulineste 
voitelee suurimman osan hydraulijärjestelmän komponenttien ja toimilaitteiden liikku-
vista osista, kuten laakerit. Tietyt hydraulijärjestelmään tiiviisti kytköksissä olevat kom-
ponentit eivät silti ole kosketuksissa voitelevan hydraulinesteen kanssa, vaan ne tarvit-
sevat jonkin muun voitelumenetelmän. Näistä komponenteista esimerkkinä mainitta-
koon hydraulipumppua pyörittävä sähkömoottori ja sen roottorin laakerointi, joka on 
yleensä toteutettu rasvavoiteluna. Laakerirasvojen ominaisuuksista on kerrottu lisää 
luvussa 5.7 ”Laakerirasvat”. [32] 

5.1 Tärkeimmät ominaisuudet 

Hydraulinesteiden ominaisuudet vaihtelevat erittäin laajasti, riippuen hydraulinesteen 
tyypistä (mineraaliöljy, vesi, emulsio, vaikeasti syttyvä synteettinen neste, 
bio/kasviöljy) ja nesteen lisäaineistuksen myötä sen lopullisesta kemiallisesta koostu-
muksesta. Erilaisissa järjestelmissä hydraulinesteeltä vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia, 
jotka vaihtelevat käyttökohteen perusteella laajasti. Seuraavassa luetellaan hydraulines-
teiden tärkeimpiä ominaisuuksia ja verrataan niitä merisovelluksissa käytettävien hyd-
raulijärjestelmien asettamiin vaatimuksiin. [32] 
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5.1.1 Viskositeetti 

Nesteen ominaisuuksista ehkäpä tärkein on viskositeetti, joka kuvaa nesteen sisäistä 
kitkaa, joka ilmenee nesteen juoksevuutena. Hydraulinesteiden viskositeetti on suuresti 
riippuvainen nesteen lämpötilasta, lämpötilan nousu pienentää viskositeettia. Hyd-
raulinesteen viskositeetin tulisi olla koko käyttölämpötila-alueella tietyn suuruinen, jotta 
järjestelmän toiminta pysyy häiriöttömänä. Laitevalmistajien suositus hydraulinesteen 
viskositeetille normaalissa käytössä on hyvin valmistajakohtainen, mutta hyvänä suun-
ta-arvona voidaan pitää 7 - 100 mm2/s (cSt). Käynnistyshetkellä kylmissä olosuhteissa 
voidaan sallia jopa 1000 mm2/s viskositeetti, tällöinkin pitää varmistua pumpun imuky-
vystä. Hydraulinesteen viskositeetti ilmoitetaan standardien perusteella lämpötilassa 40 
°C. Hydraulinesteen valmistajilta on saatavissa käyrästöjä, joiden perusteella voidaan 
määrittää nesteen viskositeetti kussakin lämpötilassa. Usein viskositeetti on mitattu 
lämpötilassa 40 °C ja 100 °C, näiden mittausten perusteella on piirretty ekstrapolaa-
tiosuora, käyttäen kuvaajassa asteikkoa, jonka vaaka-akselilla on Log T ja pystyakselina 
Log Log ( +A). Tässä T on lämpötila,  on viskositeetti ja A on vakio [33]. Suoraa piir-
rettäessä ekstrapolaatio voidaan ulottaa mittauspisteiden erotuksen verran mittauspistei-
den yli, eli kylmässä päässä aina -20 °C asti, ilman suurta virhettä. Tällä alueella visko-
siteetin muutos on riittävän lineaarista. Mentäessä edelleen kylmemmälle alueelle todel-
linen viskositeettikäyrä kaartuu ylöspäin, kuten kuvasta 5.1 nähdään. Tästä syystä toi-
mittaessa erittäin kylmillä alueilla, tulee käytettäville hydraulinesteille olla luotettavia 
mittaustuloksia viskositeetista kyseisissä lämpötiloissa. 
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Kuva 5.1. Viskositeettikuvaaja, jossa katkoviiva on kahden mittauspisteen perusteella 
ekstrapoloitu viskositeettisuora ja yhtenäinen viiva on todellinen, mitattu viskositeetin 
arvo.[33] 
 

Huomioitavana tekijänä on myös viskositeetin suuri paineriippuvuus, tämä tarkoit-
taa viskositeetin huomattavaa kasvua paineen noustessa, paineen vaikutus ei kuitenkaan 
ole niin merkittävä kuin lämpötilan vaikutus. Oikeansuuruinen viskositeetti takaa kom-
ponenttien hyvän voitelun, samalla estäen liiallisen vuodon välyksistä. Myös hydrauli-
pumpun imukyvyn takaamiseksi ja kavitoinnin estämiseksi tulee hydraulinesteen olla 
riittävän juoksevaa. Jotta järjestelmän virtausvastuksista johtuvat tehohäviöt olisivat 
mahdollisimman pienet, tulisi hydraulinesteen viskositeetin olla mahdollisimman mata-
la. Matalaviskositeettinen neste tunkeutuu helposti myös pienistä välyksistä, aiheuttaen 
vuotoa ja vuotohäviöitä komponenteissa ja samalla voitelukalvo liikkuvien pintojen 
välillä saattaa jäädä liian ohueksi, aiheuttaen kulumista ja jopa kiinnileikkautumisia. 
Liian korkea viskositeetti puolestaan aiheuttaa suuria virtaus- ja viskoosikitkahäviöitä ja 
sen, ettei hydraulineste pääse tunkeutumaan pieniin välyksiin voitelemaan komponent-
teja. Korkea viskositeetti saattaa myös hidastaa esimerkiksi venttiilejä, sillä jähmeän 
nesteen virtaus pienissä ohjauspään porauksissa hidastuu. 
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Viskositeetti vaikuttaa merkittävästi järjestelmän hyötysuhteeseen. Tehohäviöiden 
kannalta viskositeetti on optimaalinen, kun vuodon aiheuttamat häviöt ja virtausvastuk-
sista aiheutuvat häviöt ovat minimissään. Normaalikäyttölämpötilassa vikositeetin tulisi 
olla mahdollisimman lähellä häviökäyrien perusteella laskettua optimiarvoa, kuva 5.2.  
 

 
Kuva 5.2. Hydraulinesteen optimaalisen viskositeetin valinta häviökäyrien perusteella. 
 

Häviökäyrät ovat toisaalta järjestelmäkohtaisia, riippuen muun muassa komponent-
tien välyksistä ja valmistustoleransseista, sekä putkien ja letkujen virtausnopeuksista. 
Etenkin merisovelluksissa öljyn valinnassa päähuomio on kuitenkin sen toiminnassa 
koko käyttölämpötila-alueella, johon vaikuttaa hydraulinesteen viskositeetti-indeksi. 
Viskositeetti ei saa kohota liian suureksi alhaisimmassa käyttölämpötilassa, eikä visko-
siteetti myöskään saa laskea liian matalaksi korkeimmassa käyttölämpötilassa. [11; 32; 
33; 34; 35] 

5.1.2 Viskositeetti-indeksi VI 

Viskositeetti-indeksi, josta usein käytetään lyhennettä VI, kuvaa hydraulinesteen visko-
siteetin riippuvuutta käyttölämpötilasta. Suuren viskositeetti-indeksin nesteellä viskosi-
teetin muutos lämpötilan muuttuessa on pienempi, kuin pienen viskositeetti-indeksin 
nesteellä. Toisin sanoen suuren viskositeetti-indeksin neste on käyttökelpoista laajem-
malla lämpötila-alueella, sen viskositeetin pysyessä sopivissa rajoissa lämpötilan muu-
toksesta riippumatta. Varsinkin toimittaessa laajalla lämpötila-alueella tai kun järjestel-
mä joudutaan käynnistämään kylmän, kuten arktisissa meriolosuhteissa, on käytettävä 
suuren viskositeetti-indeksin nestettä, jotta järjestelmän ominaisuudet ja hyötysuhde 
saadaan pidettyä sopivalla tasolla ja että kylmäkäynnistyksessä voidaan taata pumpun 
imukyky. [Hydrauliikan perusteet] 

Hydrauliöljyjen viskositeetti-indeksiä pystytään parantamaan perusöljyn lisäaineis-
tuksella. Lisäaineistuksena käytetään VI-parantajia, jotka koostuvat pitkäketjuisista po-
lymeereista. Näitä polymeerejä ovat polymetakrylaatti, butaanin ja styreenin olefinko-
polymeerit. VI-parantajien toiminta perustuu polymeeriketjujen muodonmuutokseen 
lämpötilan vaikutuksesta. Kylmässä polymeeriketju kiertyy tiukasti kasaan, kun taas 
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hydrauliöljyn lämmetessä polymeeriketjut avautuvat, avautuminen vähentää öljyn vis-
kositeetin pienenemistä. [34; 36] 

Toimittaessa erittäin kylmissä olosuhteissa, ei hydraulinesteen valinnassa tieto vis-
kositeetista, standardin mukaisessa mittauspisteessä (40 °C), ja viskositeetti-indeksistä 
ole riittävä. Tämä selviää kylmissä olosuhteissa tehdyistä viskositeettimittauksista [33], 
joissa mitattuja arvoja verrattiin viskositeetti-indeksin perusteella piirrettyyn kuvaajaan. 
Tämä johtuu siitä, että viskositeetti-indeksi määritetään kahden lämpimässä tehdyn mit-
tauksen perusteella (mittauspisteet 40 °C ja 100 °C). [33] 

5.1.3 Jähmepiste 

Jähmepiste on lämpötila, jossa hydrauliöljy ei enää käyttäydy juoksevasti. Jähmepisteen 
määrittämiseksi hydrauliöljy jäähdytetään, samalla lämpötilaa mitaten. Lämpötila jossa 
hydrauliöljy lakkaa liikkumasta omalla pinollaan koelaitteessa on kyseisen nesteen jäh-
mepiste. Jähmepiste ei sinällään ilmaise hydrauliöljyn käyttölämpötilan alarajaa, vaan 
pumpattavuuden raja viskositeetissa saavutetaan noin 10 – 20 °C korkeammassa lämpö-
tilassa, öljystä riippuen. 

Säilytettäessä hydrauliöljyä matalassa lämpötilassa tai järjestelmän ollessa kauan 
käyttämättömänä kylmässä, saattaa öljy jähmettyä korkeammassakin lämpötilassa kuin 
jähmepistekokeen tulosten perusteella voitaisiin päätellä. Mitatun jähmepisteen mukai-
nen jähmepiste palautuu, lämmitettäessä hydrauliöljy kylmäsäilytyksen jälkeen 
+20...+40 °C lämpöiseksi. Hydrauliöljyn jähmepistettä pystytään muuttamaan lisäai-
neistuksella, näin saadaan hyvin kylmiin soveltuvia öljyjä. [11; 32; 33; 34] 

5.1.4 Leikkautumiskestävyys 

Hydraulinesteeseen kohdistuu leikkausvoimia kuristimissa ja komponenteissa, joissa on 
nestekalvon erottamia, toisiinsa nähden liikkuvia pintoja. Leikkausrasitusten suuruuteen 
vaikuttavia tekijöitä ovat pintoja erottavan nestekalvon paksuus, sekä liikkuvien pinto-
jen nopeuserot. Nesteen leikkautuessa, siinä olevat polymeeriketjut (esimerkiksi visko-
siteetti-indeksin parantamiseksi lisätyt polymeeriketjut) alkavat katkeilla. 

Hydraulinesteen leikkauskestävyydellä tarkoitetaan nesteen kykyä säilyttää viskosi-
teettiominaisuutensa jatkuvan leikkausrasituksen alaisena. Leikkaus aiheuttaa nesteen 
rakenteeseen muutoksia, jotka vaikuttavat nesteen viskositeettiin laskevasti. Viskositee-
tin lasku voi olla tilapäistä tai pysyvää, riippuen nesteen ominaisuuksista ja leikkauskes-
tävyyttä parantavista lisäaineista. Viskositeetin lasku aiheuttaa hydraulinesteen voitelu-
kyvyn huononemisen. Varsinkin laajojen lämpötila-alueiden hydrauliöljyillä leikkautu-
misilmiö saattaa olla erityisen haitallinen, leikkautumisen tuhotessa viskositeetti-
indeksiä parantavia lisäaineita. Tällöin tuhoutuneet polymeeriketjut eivät enää pidä vis-
kositeettia riittävän korkealla tasolla, toimittaessa korkeammissa lämpötiloissa. Hyd-
raulinesteen tulisi olla riittävän kestävää leikkautumista vastaan, jotta sen ominaisuudet 
säilyvät riittävän pitkään, eikä hydraulinesteen vaihtoväli supistu liian lyhyeksi leikkau-
tumisen vuoksi. [11; 32; 33; 34] 
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5.2 Mineraaliöljyt 

Hydrauliikassa yleisimmin käytetty hydraulinestetyyppi on eriasteisesti lisäaineistetut 
raakaöljypohjaiset mineraaliöljyt. Mineraaliöljyjen ominaisuudet riippuvat vahvasti 
lisäaineistuksesta. Lisäaineistuksella mineraaliöljyn ominaisuudet saadaan muokattua 
sopivaksi useisiin käyttökohteisiin. Mineraaliöljyjen DIN-standardin mukaisen luokitte-
lun perusteella HV-luokkaan kuuluvat öljyt ovat parhaiten laivahydrauliikkaan soveltu-
via. HV-luokan hydrauliöljy on lisäaineistettu paineenkeston kasvattamiseksi (käyttö-
paine yli 20 MPa), kulumisenkesto-ominaisuuksien parantamiseksi, ruosteen ja vanhe-
nemisen estämiseksi, sekä laajan viskositeetti-indeksin saavuttamiseksi. Mineraaliöljyt 
ovat hyvin yhteensopivia eri materiaalien kanssa ja yleisimmät tiivistemateriaalit kestä-
vät hyvin mineraaliöljyä. Tietyissä tilanteissa mineraaliöljyllä voi olla kumeja turvotta-
va vaikutus, lievä tiivisteiden turpoaminen on jopa suotavaa, jotta saavutetaan hyvä tii-
viystaso. Vahvasti lisäaineistettuja mineraaliöljyjä käytettäessä, tulee valmistajalta var-
mistaa yhteensopivuus varsinkin tiivistemateriaalien kanssa. [32]   

5.3 Synteettiset nesteet 

Synteettisesti valmistetuista hydraulinesteistä vedettömät HFD-nesteet, ovat laivahyd-
rauliikkaan parhaiten soveltuvia. Koska ne eivät sisällä vettä, on niiden korroosiota ja 
ruostetta edistävä vaikutus erittäin vähäinen. Niiden viskositeetti-indeksi on hyvin suuri 
ja ne kestävät korkeita lämpötiloja. Haittapuolena, joka rajoittaa niiden käyttöä yksin-
kertaisissa laivajärjestelmissä, on niiden huono voitelukyky, myrkyllisyys, sekä erittäin 
korkea hinta verrattuna mineraaliöljyihin. HFD-nesteet liuottavat normaaleja tiivistema-
teriaaleja ja joitakin metalleja, joten synteettisten nesteiden käyttö vaatii myös erikois-
tiivisteet ja tarkkuutta materiaalivalinnoissa. Synteettisten nesteiden käyttöä tukee aino-
astaan laitteiston erittäin vaativa käyttöympäristö, esimerkiksi todella laajat käyttöläm-
pötila-alueet tai erityisvaatimukset, kuten hydraulinesteen palamattomuus. Synteettisistä 
nesteistä laivahydrauliikassa käytetään polyalfaolefiineja, eli PAO-nesteitä. PAO-
nesteet soveltuvat hyvin kylmiin olosuhteisiin, sekä laajoille käyttölämpötila-alueille 
[35]. PAO-nesteillä on myös hyvä leikkauskestävyys, hapettumisenkesto ja pitkä käyt-
töikä. Myös yhteensopivuus eri materiaalien kanssa on samaa luokkaa mineraaliöljyjen 
kanssa, joten erikoismateriaaleja ei tarvita [36]. [32] 

Synteettisillä nesteillä etuna, verrattuna mineraaliöljyihin, on niiden laaja käyttö-
lämpötila-alue, johtuen korkeasta viskositeetti-indeksin arvosta, synteettisten nesteiden 
käyttölämpötila-alueet ovat lueteltu taulukossa 5.1, taulukon käyttölämpötilarajojen 
yläpää ilmaisee nesteen kemiallisen kestävyyden, eikä neste ole välttämättä enää sovel-
tuvaa hydrauliikkakäyttöön tässä lämpötilassa, johtuen pienestä viskositeetista [11]. 
Synteettisten nesteiden viskositeetti-indeksejä on verrattu mineraaliöljyyn taulukossa 
5.2.  
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Taulukko 5.1. Kylmään soveltuvien synteettisten hydraulinesteiden käyttölämpötila-
alueet ja ominaisuudet [11] 

 
 
 
Taulukko 5.2. Erilaisten synteettisten hydraulinesteiden soveltuvuus käyttöön kylmissä 
olosuhteissa ja niiden viskositeetti-indeksit, verrattuna mineraaliöljyyn. [35] 

 
 
Synteettiset nesteet ovat myös stabiileja, jolloin ne eivät hapetu yhtä herkästi kuin mine-
raaliöljyt. Synteettisten nesteiden ominaisuudet ovat muutenkin erittäin hyvin räätälöi-
tävissä kuhunkin käyttökohteeseen. Synteettisiä nesteitä käytettäessä tulee huomioida 
laitteiston materiaalien yhteensopivuus kyseisen nesteen kanssa, sekä nesteen mahdolli-
sesti haitalliset ympäristövaikutukset, johtuen sen myrkyllisyydestä. [35] 
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5.4 Kasvipohjaiset hydraulinesteet 

Kasvipohjaiset hydrauliöljyt tai niin sanotut bioöljyt ovat joiltakin ominaisuuksiltaan 
mineraaliöljyjen kaltaisia ja jotkin ominaisuudet jopa ylittävät mineraaliöljyjen ominai-
suudet. Kasviöljyt ovat pohjimmiltaan myrkyttömiä, mutta ne vaativat usein lisäaineis-
tusta, sopivien ominaisuuksien saavuttamiseksi, joka tekee öljystä myrkyllisen ympäris-
tölle. Kasviöljyjen huonona ominaisuutena on niiden nopea vanheneminen, joka on hai-
tallinen ominaisuus laivakäytöissä, joissa vaaditaan hydraulinesteiltä pitkää käyttöikää. 
Myös kylmäominaisuuksissa kasviöljyt jäävät mineraaliöljyjen alapuolelle. Toisaalta 
viskositeetin lämpötilariippuvuus on pienempi, toisin sanoen kasviöljyillä on lähtökoh-
taisesti suurempi viskositeetti-indeksi. Kasviöljyt ovat hyvin yhteensopivia eri materiaa-
lien kanssa, mutta kasviöljyjen lisäaineistus voi muuttaa tätä ominaisuutta, lisäaineistet-
tu kasviöljy voi saada metalleja syövyttäviä ominaisuuksia. [32; 37; 38] 

5.5 Lisäaineet 

Hydrauliöljyjen ominaisuuksia voidaan parantaa ja muokata haluttuun suuntaan, verrat-
tuna perusöljyn ominaisuuksiin, erilaisilla lisäaineilla. Lisäaineistuksella saavutetaan 
ominaisuuksia, joita perus hydrauliöljyllä ei välttämättä ole. Lisäaineistuksella voidaan 
vaikuttaa öljyn viskositeetti-indeksiin, hapettumiskestävyyteen, korroosion- ja vaah-
toamisenesto-ominaisuuksiin, ilman- ja vedenerotuskykyyn, leikkauskestävyyteen ja 
jähmepisteeseen. Lisäaineistukseen liittyviä ongelmia ovat hydrauliöljyn haitallisten 
ympäristövaikutuksien korostuminen, sekä öljyn mahdollinen materiaaleja liuottava 
ominaisuus. Vahvasti lisäaineistettu hydrauliöljy saattaa reagoida eri materiaalien, kuten 
metallien ja tiivisteiden kanssa perusöljystä poikkeavasti. Jotta hydrauliöljyn lisäaineis-
tuksella saavutetut ominaisuudet saataisiin pidettyä mahdollisimman hyvänä pitkään, 
tulee öljynhuoltoon kiinnittää huomiota. 

Merisovelluksissa käytettäviltä hydraulinesteiltä vaaditaan erittäin hyviä ominai-
suuksia, joiden saavuttamiseksi lisäaineistus on välttämätöntä. Haastavassa ympäristös-
sä ja laajassa ympäristölämpötilan vaihtelussa etenkin viskositeetti-indeksin kohottami-
seksi käytettävät lisäaineet ovat välttämättömiä. Toimittaessa erittäin matalissa lämpöti-
loissa tarvitaan myös jähmepisteen alentamiseksi lisäaineistusta. Viskositeetti-indeksin 
kohottamiseksi käytetyt lisäaineet ovat arkoja leikkautumiselle, mutta toisaalta leikkau-
tumiskestävyyttä voidaan parantaa lisäaineistuksella. Meri-ilma on hyvin kosteaa (pois-
lukien tilanteet, joissa toimitaan kovassa pakkasessa), tästä syystä hydraulijärjestelmään 
kertyy helposti kosteutta muun muassa säiliön huohottimen kautta. Tämä vaatii hyd-
raulinesteeltä hyvää vedenerotuskykyä, jotta järjestelmään kertynyt vesi poistuu. Haas-
tavien ympäristöolosuhteiden ja kosteuden vuoksi hydraulinesteen korroosionesto-
ominaisuudet ovat tärkeät. Korroosionesto ominaisuudet paranevat, kun nesteen happe-
tumisenesto-ominaisuudet ovat hyvät. Myös nesteen voitelukykyä parantavat aineet 
parantavat korroosionesto-ominaisuuksia, sillä hyvin voiteleva neste muodostaa suoja-
kalvon metallipinnoille, vettä ja ilmaa vastaan. [32] 
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5.6 Hydraulinesteen valinta 

Valittaessa hydraulinestettä merisovelluksissa käytettäviin hydraulijärjestelmiin, tulee 
nesteelle asetettujen vaatimusten määrittäminen aloittaa jo järjestelmäsuunnittelun alus-
sa. Nesteen valinta suoritetaan suunnittelun alkuvaiheessa, jotta taataan sen yhteensopi-
vuus järjestelmän ja järjestelmän materiaalien kanssa ja nesteen ominaisuudet voidaan 
ottaa huomioon muun järjestelmän suunnittelussa ja mitoittamisessa. Nesteen valintaan 
vaikuttavia tekijöitä ovat ympäristön lämpötila ja lämpötilan vaihtelu, järjestelmän läm-
pötila ja painetaso, sekä käyttöikä. Suunnittelun alkuvaiheessa tulee selvittää myös jär-
jestelmän asettamat erityisvaatimukset, kuten hydraulinesteen myrkyttömyys tai pala-
mattomuus. 

 Käyttöympäristön lämpötilat asettavat vaatimukset hydraulinesteen viskositeetille 
ja viskositeetti-indeksille, sekä mahdollisen tarpeen viskositeetti-indeksiä parantavalle 
lisäaineistukselle. Käyttöympäristön olosuhteet, kuten ilmankosteus asettavat vaatimuk-
sia muulle tarvittavalle lisäaineistukselle (veden erotuskykyä ja korroosionestoa paran-
tava lisäaineistus). Meriympäristö on haasteellinen toimintaympäristö hydraulijärjestel-
mille ja näissä olosuhteissa toimivan järjestelmän hydraulineste vaatii usein voimakkaan 
lisäaineistuksen, joka puolestaan lyhentää hydraulinesteen käyttöikää. 

Hydraulinesteen viskositeetti valitaan ensisijaisesti järjestelmän käyttölämpötilan ja 
käyttöpaineen perusteella, siten että järjestelmän hyötysuhde olisi optimaalinen. Hyd-
raulinesteen viskositeetin tulisi olla käyttölämpötilassa ja käyttöpaineessa 16-36 mm2/s 
(cSt). Järjestelmän toimintalämpötila ja paine eivät pysy vakioina työkierron eri vaiheis-
sa, joten järjestelmän käytössä ilmenevät äärilämpötilat tulee huomioida, paineen vaiku-
tus viskositeettiin puolestaan on huomattavasti pienempi ja voidaan näin jättää huomiot-
ta. Järjestelmää käytettäessä esiintyvät äärilämpötilat asettavat vaatimuksen viskositeet-
ti-indeksille, siten että viskositeetti pysyisi, lämpötilan vaihdellessa, sopivalla tasolla. 
Mikäli äärilämpötiloihin sopivaa nestettä ei löydy tai lämpötilojen ilmeneminen on har-
vinaista, voidaan selvitä hydraulinesteellä, jonka ominaisuudet ovat alhaisemmat, muun 
muassa lisäämällä järjestelmään jäähdytys- tai lämmitysominaisuudet, näistä lisää lu-
vuissa 5.8.3 ”Jäähdytys” ja 5.8.2 ”Lämmitys”. Nesteen viskositeetti on korkeimmillaan 
käynnistettäessä järjestelmä kylmässä ympäristössä, tällöin viskositeetin tulee olla riit-
tävän matala, jotta pumpun imukyky saadaan taattua ja vältytään kavitaatiolta, joka joh-
tuu kasvaneiden painehäviöiden aiheuttamasta imupaineen laskemisesta. Kavitaatiota-
kin suurempi vaara järjestelmän vaurioitumisen kannalta on, kun järjestelmää käytetään 
suurella teholla lämpimässä ympäristössä, tällöin nesteen viskositeetti laskee alhaisem-
maksi, jolloin vaarana on puutteellinen voitelu, joka johtaa nopeasti vaurioihin. 
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Nesteillä joiden viskositeetti-indeksi on suuri, ovat kalliita ja niillä on korkean lisä-
aineistuksensa vuoksi hydraulijärjestelmän käyttöikää laskeva vaikutus. Tästä syystä on 
tärkeää arvioida voidaanko nesteen vaatimuksia hieman pienentää, esimerkiksi jäähdy-
tyksen tai lämmityksen avulla. Mikäli sopivaa nestettä ei löydy, joka täyttää vaatimuk-
set koko lämpötila-alueella, eikä jäähdytyksen tai lämmityksen toteutus ole mahdollista 
tai taloudellisesti kannattavaa, on tärkeää että kuuman pään viskositeettivaatimuksesta 
ei jousteta. Alentuneesta viskositeetista johtuva voitelun pettäminen johtaa nopeammin 
vaurioon, kuin kavitaatio, jota voi esiintyä joustettaessa kylmän pään viskositeettivaati-
muksista. [32; 36] 

5.7 Laakerirasvat 

Hydraulisten toimilaitteiden laakeroinnin voitelu on yleensä toteutettu hydraulinesteen 
avulla, siten että hydraulijärjestelmän nesteellä on pääsy toimilaitteiden koteloihin ja 
näin myös laakereihin. Tästä syystä harvoin tarvitsee erikseen suunnitella hydraulijär-
jestelmän komponenttien voitelua. Hydrauliset toimilaitteet ovat usein kuitenkin yhtey-
dessä muihin laitteisiin, kuten pumppua käyttävään sähkömoottoriin tai köysivintturin 
käyttöakseliin. Nämä laitteet ovat usein, ainakin osin, laakeroituja rasvavoidelluin laa-
kerein. Koska hydraulilaitteet ovat kytkettyinä laitteisiin, joissa on erikseen voidellut 
laakerit, vaikuttaa ulkoisen laitteen laakerointi tietyissä olosuhteissa myös hydraulijär-
jestelmän toimintaan. Kylmässä laakereiden voiteluun käytettävät rasvat muuttuvat ko-
vemmiksi, ja näin laakereiden pyörittämiseen tarvitaan enemmän voimaa. Pumppua 
pyörittävän sähkömoottorin tapauksessa sähkömoottoriin tuottama momentti saattaa 
alentua, varsinkin kylmässä tapahtuvissa käynnistyksissä. Laakerirasvat lämpenevät 
nopeasti käytössä ja niiden voiteluominaisuudet saavuttavat alkuperäisen tasonsa. [39] 

5.8 Öljynhuolto 

Hydraulijärjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että 
hydraulinesteen ominaisuudet säilyvät riittävän korkealla tasolla koko järjestelmän käy-
tön ajan. Hydraulijärjestelmän toiminta edellyttää hydraulinesteeltä tiettyjä ominaisuuk-
sia, joiden mukaan järjestelmä on mitoitettu ja minkä mukaan järjestelmään on valittu 
tietty neste. Myös nesteen viskositeetin on pysyttävä tietyissä rajoissa, tämä saattaa 
edellyttää erillistä lämmitystä käynnistysten yhteydessä, tai jäähdytystä korkeissa läm-
pötiloissa. Hydraulinesteen ominaisuuksiin ja käyttöikään vaikuttaa käytön aikana moni 
tekijä. Näitä ovat muun muassa järjestelmästä irronneet tai sinne kulkeutuneet likapar-
tikkelit (komponenttien kulumisen seurauksena metallipartikkelit, tiivistemateriaalit, 
asennuksen tai huoltojen yhteydessä järjestelmään jääneet epäpuhtaudet, tiivisteiden tai 
säiliön huohottimen kautta kulkeutuneet likapartikkelit), vesi (liuennut ja liukenema-
ton), liukenematon ilma, sekä ympäristöolosuhteiden muutokset, kuten suuret lämpöti-
lanvaihtelut ja varsinkin korkeat lämpötilat, joilla on nestettä vanhentava vaikutus. 
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Hydrauliöljyyn (mineraali ja kasvipohjaiset öljyt) sekoittuneet vesi ja ilma nopeut-
tavat öljyn hapettumista, mikä taas heikentää hydrauliöljyn ominaisuuksia ja kasvattaa 
sen korroosiovaikutusta. Hydrauliöljyn kunnon heikkeneminen saattaa aiheuttaa jopa 
järjestelmän komponenttien vaurioitumista. Järjestelmässä oleva vapaa vesi heikentää 
hydraulinesteen voitelevaa vaikutusta. Veden jäädessä esimerkiksi hydraulisylinteriin 
tai venttiilin kammioon, voi matalissa lämpötiloissa ilmetä jäätymistä. Näiden ongelmi-
en ehkäisemiseksi ja hydraulinesteen käyttöiän pidentämiseksi, tulee hydraulinesteen 
huoltoon kiinnittää erityistä huomiota. [32; 36] 

5.8.1 Suodatus ja öljynvaihto 

Hydraulijärjestelmän toiminnan kannalta on tärkeää, että hydraulineste on puhdasta. 
Epäpuhtaudet voivat tukkia pieniä kuristimia tai jumittaa venttiilejä tai nopeuttaa kom-
ponenttien kulumista. Likapartikkelit ja kulumametallit hydraulinesteen joukossa no-
peuttavat hydraulinesteen hapettumista ja vanhenemista ja lyhentävät näin nesteen vaih-
toväliä, lisäten kustannuksia. Epäpuhtaudet heikentävät myös lisäaineiden ominaisuuk-
sia. Hydraulinesteen hapettuminen ja lisäaineistuksen heikkeneminen kiihdyttävät kor-
roosiota ja järjestelmään saattaa syntyä saostumia. Hydraulijärjestelmä on varustettava 
sopivalla suodatuksella, jotta epäpuhtaudet saadaan poistettua järjestelmästä ja järjes-
telmän luotettavuus pystytään takamaan. Epäpuhtauksiin kuuluu myös vesi, joka on 
saatava erottumaan säiliössä, sen poistoa varten. Myös hydraulinestettä vanhentava ja 
järjestelmän toimintaa haittaava ilma tulee saada erotettua säiliössä, takaamalla riittävä 
hydraulinesteen seisonta-aika säiliössä ja käyttämällä tarvittaessa vaahtoamista estävää 
lisäaineistusta. 

Hydraulinesteen puhtauden kannalta tärkeää on toimiva suodatus, suodatus voi olla 
toteutettuna paluu-, imu-, paine-, tai sivuvirtasuodatuksena, sekä näiden lisäksi toimilai-
tekohtaisilla karkeilla varosuodattimilla, jotka poistavat ainoastaan suuret partikkelit. 
Näiden suodattimien lisäksi säiliö tulee varustaa sopivilla täyttö- ja huohotinsuodatti-
milla, joista täyttösuodatin on karkea siivilä ja huohotinsuodatin samaa suodatusastetta 
kuin järjestelmän tarkin työsuodatin.  

Hydraulineste tulee vaihtaa kun sen ominaisuudet eivät enää riitä hydraulijärjestel-
män vaatimuksiin. Hydraulinesteen ominaisuuksia heikentävät perusöljyn vanhenemi-
nen (korkeat käyttölämpötilat nopeuttavat vanhenemista), nesteen likaantuminen, lisäai-
neiden tehon laskeminen, viskositeetti-indeksin kohottamiseksi lisättyjen polymeerien 
leikkautuminen ja tästä johtuva viskositeetin pysyvä aleneminen. [32; 36] 

5.8.2 Lämmitys 

Järjestelmissä joissa hydraulikoneikko ja öljysäiliö sijaitsevat ulkotiloissa, kuten laivan 
kannella, altistuu säiliön hydraulineste ympäristön lämpötilalle, joka voi tietyillä toimin-
ta-alueilla olla erittäin alhainen. Kun hydraulikoneikko seisoo pitkiä aikoja käyttämät-
tömänä, pääsee hydraulinesteen lämpötila laskemaan ympäristön lämpötilan tasolle 
(vaikka säiliö olisi eristetty). Kun koneikko taas käynnistetään, on pumpun imukyky 
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taattava korkeaviskositeettisella hydraulinesteellä, joka saattaa ylittää pumpunvalmista-
jan suositusarvon kylmäkäynnistysviskositeetille. Mikäli hydraulijärjestelmä tulee toi-
mimaan jatkuvasti matalissa lämpötiloissa, pyritään valitsemaan nesteeksi matalavisko-
siteettinen hydraulineste, jonka toiminta-alue ulottuu vallitseviin lämpötiloihin. 

Mahdollisia kylmäkäynnistyksiä silmälläpitäen järjestelmä voidaan varustaa lämmi-
tyskierrolla, jossa imukyvyltään parempi pumppu kierrättää ja samalla lämmittää säiliön 
nestettä tai säiliöön voidaan asentaa sähkövastus, jolla taataan pumpulle riittävän notkea 
hydraulineste. Hydraulinesteen lämmittäminen jo muutaman asteen verran voi olla riit-
tävää, jotta viskositeetti saadaan pumppaamiseen soveltuvalle tasolle. Jäykän hyd-
raulinesteen lämmittämiseen sähkövastuksella tulee käyttää pintateholtaan pienitehoista 
lämmitysvastusta, jotta estetään hydraulinesteen lämpeneminen ainoastaan paikallisesti. 
Tällä vältetään hydraulinesteen liiallinen lämpeneminen ja lämpötilan kohoamisen aihe-
uttama vanheneminen, lämmitysvastuksen pinnassa. Sopiva lämmitysteho jäykälle hyd-
raulinesteelle on 0,5 - 1,1 W/cm2. [11] 

5.8.3 Jäähdytys 

Mikäli järjestelmän normaali toimintaympäristö on kylmä ja järjestelmän hydraulineste 
on valittu näiden olojen mukaan, voi ajoittainen toimiminen lämpimässä ympäristössä 
aiheuttaa sen, ettei normaali jäähdytys (säiliön ja komponenttien pinnasta konvektoitu-
malla tapahtuma lämmönsiirto ympäröivään ilmaan) ole enää riittävä ja vaarana on hyd-
raulinesteen viskositeetin laskeminen liian matalaksi. Tällaisia harvinaisempia tilanteita 
varten voidaan järjestelmä varustaa jäähdytyksellä, joka toteutetaan joko puhaltimin tai 
erillisen vesikiertoisen lämmönvaihtimen avulla. Säiliön pinnasta konvektoituva lämpö-
teho on normaalisti luokkaa 4 - 5 W/m2°C ja puhaltimella voidaan saavuttaa 20 - 23 
W/m2°C jäähdytysteho.  

Hydraulinesteiden viskositeetin ja tätä kautta hydraulijärjestelmän optimaalisen hyö-
tysuhteen kannalta olisi edullista, että järjestelmän käyntilämpötila pysyisi mahdolli-
simman vakiona, lähellä suunnittelussa käytettyä lämpötilan arvoa. Hydraulinesteen 
kohonnut lämpötila vaikuttaa viskositeetin kautta järjestelmän komponenttien kulumi-
seen, mutta myös itse nesteen vanhenemiseen hapettumisen kautta. Mineraali- ja kas-
viöljyjen hapettuminen kaksinkertaistuu jokaista 10 °C:ta kohden, kun ylitetään lämpö-
tila 60 °C [36, s. 113]. Tästä syystä, varsinkin käytettäessä mineraali- tai kasviöljyjä, 
tulisi öljyn lämpötila pitää jäähdytyksen avulla korkeintaan +60...+70 °C:ssa. Etenkin 
kylmiin oloihin tarkoitettujen hydraulinesteiden viskositeetti laskee hyvin alhaiseksi 
korkeissa lämpötiloissa (poislukien erittäin korkean viskositeetti-indeksin nesteet, joi-
den käyttölämpötila-alue on laaja), jolloin riskinä on voitelun pettäminen, tästä syystä 
lämpötilan nousu tulee rajoittaa. [11; 32; 36] 



40 
 

6 KOMPONENTIT 

Merisovelluksissa käytettävät hydrauliset komponentit kohtaavat useissa sovelluksissa 
rajuja ympäristöolosuhteista johtuvia haasteita. Näistä käytännön kannalta merkittä-
vimmät ovat korroosiota aiheuttava kosteus ja suolavesi, matalat toimintalämpötilat ja 
lämpöshokit, joissa kylmään komponenttiin johdetaan lämmintä hydraulinestettä. Kor-
roosiota vastaan riittää usein oikeanlainen materiaalivalinta tai komponenttien pintakä-
sittely. Mataliin toimintalämpötiloihin vaaditaan myös soveltuvat materiaalit, mutta 
myös joitakin muutoksia normaaliin konstruktioon. Myös lämpöshokkien välttämiseksi 
materiaalivalinta ja konstruktiiviset ratkaisut ovat suuressa roolissa, mutta joissakin ta-
pauksissa vaaditaan myös oikeanlainen käytäntö komponenttien ja järjestelmien käytös-
sä. Näitä seikkoja selvitetään kunkin komponenttiryhmän osalta seuraavissa luvuissa. 

6.1 Putket 

Hydrauliputket sijaitsevat usein laivan kannella suojaamattomina ympäristöolosuhteita 
vastaan. Hydrauliputkiston suunnittelussa avainasemassa on oikeanlainen materiaaliva-
linta. Hydrauliputkiston tulee kestää suolaisen meriveden ja ilmankosteuden korroosiota 
aiheuttava vaikutus ja mahdolliset hydraulinesteen lisäaineet. Hydrauliputkisto on alttii-
na voimakkaille paineiskuille ja tärinälle matalissa lämpötiloissa, joten putkimateriaalin 
on oltava riittävän sitkeää myös alhaisissa toimintalämpötiloissa.  

Kylmään soveltuvia teräslaatuja ovat muun muassa austeniittinen ruostumaton teräs 
(alhaisin käyttölämpötila jopa -200 °C), duplex teräs (sisältää austeniittista ja ferriittistä 
terästä), nikkelillä ja kromilla seostetut teräkset, hienorakeiset ja matalahiiliset teräkset. 
Näistä ruostumattomat teräkset soveltuvat erityisen hyvin korrodoivaan ympäristöön. 
Rakenneteräkset soveltuvat käytettäväksi lämpötilaan -40 °C asti [15]. Normaaleissa 
hydrauliputkistoissa käytettävät kylmävedetyt tarkkuusteräsputket (materiaali st 35.4) 
on todettu kestäviksi dynaamisen rasituksen alaisina jopa -50 °C lämpötilassa ja niiden 
räjähdyspaineen on todettu kasvavan lämpötilan laskiessa [40]. Tähän vaikuttaa putkien 
ohut seinämävahvuus (alle 5mm), joka vähentää kylmähaurastumisominaisuutta [11]. 
[11; 15; 20; 40; 41] 

Putkien liittämistä hitsaamalla tulisi välttää, kun putkisto tulee toimimaan kylmässä. 
Hitsausliitoksen materiaaliominaisuudet poikkeavat vahvasti putkiston perusmateriaalin 
ominaisuuksista. Myös hitsauksen lämmön muokkaama HAZ (heat affected zone) alue 
poikkeaa putkiston perusmateriaalista. Näillä lämmön muokkaamilla alueille tapahtuu 
mikrorakenteellisia muutoksia ja materiaaliin muodostuu karkeita rakeita, jotka tekevät 
siitä hauraan kylmässä. Tästä syystä tulisi harkita muita liitosmenetelmiä, kuten laippa-
liitoksia tai kartiolaajennusliittimiä (JIC liitin), joiden väitetään olevan tiiviitä värähte-
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levissäkin olosuhteissa aina -55 °C lämpötilaan asti [11]. Mikäli päädytään hitsauslii-
toksen käyttämiseen, tulee hitsiliitoksen materiaali valita sopivasti ja liitoksen jälkikäsit-
tely suorittaa asiaankuuluvasti, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä lujuus myös 
kylmässä [42]. Hitsausliitos saattaa myös muodostaa aran alueen galvaanista korroosio-
ta ajatellen, mikäli liitoskohdan materiaali on putkiston materiaalia epäjalompaa. Tämä 
ilmiö on mahdollinen myös käytettäessä liittimiä, joiden materiaali eroaa putkiston ma-
teriaalista. Tästä syystä hitsin tai liittimen materiaalin tulisi olla jalompaa, kuin putken 
perusmateriaali [14]. Liittimistä leikkuurengasliitosta tulisi välttää kohteissa joissa läm-
pötilanvaihtelu on suurta ja usein tapahtuvaa. Lämpötilanvaihtelu aiheuttaa putkessa ja 
liittimessä jaksottaista lämpölaajenemista ja supistumista, joka ajan mittaan saattaa mur-
taa leikkuurenkaan liitospinnan tai aiheuttaa liitoksen löystymisen [40]. Myös puutteel-
lisen tuennan aiheuttama tärinän eteneminen putkistossa saattaa löystyttää liittimiä ja 
varsinkin leikkuurengasliittimet ovat tässäkin suhteessa erityisen arkoja. [14; 20; 41; 42] 

Toimittaessa kylmässä ympäristössä, on putkissa virtaavan hydraulinesteen viskosi-
teetti normaalia suurempi. Nesteen suuresta viskositeetista johtuen, muodostuu putkis-
toissa tavallista suurempia virtaushäviöitä. Nämä kohonneet virtaushäviö tulee ottaa 
suunnittelussa huomioon, putken halkaisijoita mitoitettaessa. Varsinkin vuotoputken 
tulee olla huomattavasti normaalia laajempi, jotta sen painehäviö ei muodostu liian suu-
reksi, jolloin komponenttien kotelopaineet ylittäisivät valmistajan suosituksen. Putkistot 
ovat usein hyvinkin pitkiä, jolloin niiden pituuden muutos lämpötilan muuttuessa on 
huomattava. Tästä syystä putkien tuenta ja lämpölaajenemisen sallivat kiinnikkeet, sekä 
lämpölaajenemisen kompensoivat putkimutkat tulee ottaa huomioon suunnittelussa. [11; 
41; 43] 

Hydrauliputkessa kulkeva hydraulineste jäähtyy erittäin nopeasti, kun putken metal-
limateriaali johtaa lämmön kylmään ilmaan. Tämä on haittana varsinkin pitkissä putkis-
toissa, joissa virtausnopeus on alhainen. Nesteen jäähtyessä putkistossa, saattaa järjes-
telmän toiminnassa esiintyä ongelmia, johtuen nesteen korkean viskositeetin aiheutta-
masta painehäviöstä tai paluusuodattimen suodatusongelmista. Mikäli vain osa hyd-
raulijärjestelmästä tai hydraulijärjestelmän putkistosta on ulkotiloissa, muun järjestel-
män ollessa suojattuna lämpimissä sisätiloissa, voi kysymykseen tulla ulkona sijaitsevi-
en putkien eristäminen. Hydrauliputkien eristämisellä estetään, tai ainakin vähennetään, 
hydraulinesteen jäähtyminen putkissa ja tästä aiheutuvat ongelmat. Eristetyissä putkissa 
hydraulineste säilyttää lämpönsä pidempään, jolloin myös jaksottaisessa käytössä ole-
vassa järjestelmässä saattaa putkistojen nesteen lämpötila säilyä sopivalla tasolla käyn-
nistysten välillä. Jotkin kriittiset kohteet, kuten hydraulimoottoreiden vuotoputket voi-
daan eristyksen lisäksi myös varustaa lämmityksellä, joka voidaan toteuttaa putken ym-
pärille kiedottavalla sähkövastuksella. Vuotoputket voidaan myös toteuttaa, niin että ne 
saadaan tyhjennettyä tai ne tyhjenevät itsestään kun järjestelmä on pitkään käyttämättä. 
Tällöin kylmäkäynnistyksen yhteydessä kotelopaine ei pääse nousemaan suureksi, kun 
putkeen jäänyt jähmeä hydraulineste ei aiheuta suurat painehäviötä vuotoputkessa. [20; 
43]  
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6.2 Letkut, liittimet ja letkuasennelmat 

Letkuasennelmat ovat kokonaisuuksia, jotka sisältävät letkuosan, joka yleensä on 
kudosvahvisteista polymeerimateriaalia, sekä teräksiset liittimet. Letkuosa koostuu use-
asta kerroksesta, joiden materiaalit poikkeavat toisistaan. Letkun sisäosan tulee kestää 
käytettävää hydraulinestettä ja ulkopinnan ympäristön vaikutukset ja suojata kulumisel-
ta. Sisä- ja ulkokerroksen välissä on yksi tai useampi kudosvahvistekerros, jotka ovat 
yhdistetty toisiinsa välikerroksella.  Kudos on metallipunosta tai synteettistä kuitua, 
kuten kevlaria.  

Letkumateriaalit valitaan kuhunkin käyttökohteeseen sopivaksi siten, että sisäkerros 
kestää kemiallisesti käytettävän hydraulinesteen vaikutuksen myös korkeimmassa käyt-
tölämpötilassa ja ulkokerros ympäristöolosuhteet. Letkun rakenne ja kudosten määrä 
vaihtelevat painetason perusteella. Letkujen polymeerimateriaalien käyttäytyminen me-
risovelluksissa on riippuvainen ympäristön lämpötilasta, joka tulee ottaa huomioon ma-
teriaalivalinnassa. Letkuissa käytettävät polymeerimateriaalit ja niiden kylmänkesto-
ominaisuudet testataan usein yksinään, eikä koko letkuasennelmalle välttämättä tehdä 
testejä kylmässä. Tämä aiheuttaa sen, ettei letkumateriaalin jäykistymistä oteta riittäväs-
ti huomioon kun letkulle lasketaan taivutussäteitä tai taivutuksen vaikutusta liittimien 
kiinnitykselle. Letkuasennelmat tulisikin tarkastella kokonaisuutena ja niille tulisi suo-
rittaa sopivat kokeet, mikäli ne tulevat toimimaan kylmissä oloissa. Letkuasennelmille 
on olemassa myös omia kylmätaivutustestejä, joilla niiden soveltuvuutta kylmään voi-
daan tarkastella, sekä määrittää matalin käyttölämpötila. Hydrauliletkut voidaan testata 
painetestillä, jossa letku altistetaan sykkivälle paineelle. Paineenvaihtelu yhdessä haas-
tavien lämpötilaolojen (erittäin korkeat tai matalat lämpötilat) kanssa, ovat yleisin letku-
jen vaurioitumisen aiheuttaja. Tähän voidaan lisätä myös taivutus, jolloin selvitetään 
paineen jäykistämän letkun, sekä liittimien kestävyys, joihin kohdistuu letkun aiheutta-
ma taivutus. Näillä testeillä päästään lähemmäksi todellista tilannetta, kuin pelkällä let-
kun taivutuksella kylmäsäilytyksen jälkeen ja painekokeella, jollaisia standardissa SAE 
J343 kuvataan. [11, s. 36; 23, s. 48; 44, katso 23]  

Kylmissä olosuhteissa letkuasennelmien yleisimpiä vaurioita ovat: letkumateriaalin 
murtumat ja liitinvauriot. Letkun murtumat ovat mahdollisia varsinkin kun järjestelmä 
on ollut käyttämättä ja letku on päässyt jäähtymään. Liitinvauriot ilmenevät liittimen 
väsymismurtumana tai liitosvuotona, nämä aiheutuvat jäykistyneen letkun aiheuttamasta 
taivuttavasta voimasta liittimen metalliosiin ja liittimen ja letkun väliseen liitokseen. 
Taivutuksesta johtuville vaurioille alttiimmat kohdat ovat kulma- tai banaaniliittimet, 
joissa on pitkä kaula, sekä letkumateriaali aivan liitoksen lähettyvillä. Tästä syystä kyl-
missä oloissa käytettävissä letkuasennelmissa tulisi välttää letkujen jyrkkiä taivutuksia 
(valmistajan ilmoittamat minimitaivutussäteet on yleensä määritetty normaalilämpöti-
lassa, joten tulisikin käyttää huomattavasti suurempia taivutussäteitä kun lämpötila on 
matala), sekä kulmaliittimiä ja suosia suoria ja tukevia liittimiä. Liitinten materiaaliva-
linnassa on huomioitava kylmähaurastumismahdollisuus, johtuen osien suuresta pak-
suudesta, joka lisää haurastumisriskiä. Letkuasennelmien mahdollinen vauriomekanismi 
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on myös liittimen irtoaminen, joka tapahtuu kun paineettoman letkun lämpötilan laski-
essa letkumateriaali kutistuu liitintä enemmän. [11, s. 36; 23] 

Kylmissä olosuhteissa käytettävien letkujen materiaaleina käytetään yleisimmin nit-
riili- ja kloropeenikumeja, sekä termoplastista polyesteriä ja teflonia (PTFE). Nitriili-
kumin käyttö rajoittuu yleensä ainoastaan sisäletkuun. Parannettaessa nitriilikumin kyl-
mänkesto-ominaisuuksia, alentamalla polymeerin akryylinitriilipitoisuutta, kärsivät nit-
riilikumin öljynkesto-ominaisuudet. Kylmiin olosuhteisiin tarkoitetuilla hydrauliöljyillä, 
jolla on matala aniliinipiste ja korkeissa lämpötiloissa myös matala viskositeetti, on 
kumeja turvottava ja pehmentävä vaikutus, tämä parantaa letkun elastisuutta kylmässä. 
Tehtäessä letkuasennuksia kylmässä ympäristössä, hyödynnetään tätä ilmiötä säilyttä-
mällä letkuja kuumassa öljyssä ennen asennusta. [11, s. 36; 23, s.26] 

6.3 Tiivisteet 

Valittaessa tiivisteitä hydraulijärjestelmän eri komponentteihin, tulee ensimmäisenä 
huomioida käytettävä hydraulineste, ja varmistua tiivistemateriaalin ja hydraulinesteen 
kemiallisesta yhteensopivuudesta. Tietyissä tapauksissa myös käyttölämpötilalla on 
vaikutusta materiaalien yhteensopivuuteen, esimerkiksi on mahdollista että kuuma mi-
neraaliöljy turvottaa nitriilikumista (NBR) valmistettua tiivistettä liikaa, jotta niitä voi-
taisiin käyttää yhdessä. Kun kemiallinen yhteensopivuus on varmistettu koko käyttö-
lämpötila-alueella, voidaan siirtyä tarkistelemaan tiivistemateriaalin ominaisuuksia 
käyttölämpötila-alueen ääripäissä, jotta saadaan selvyys materiaalin mekaanisten omi-
naisuuksien soveltuvuudesta kulloiseenkin käyttökohteeseen. 

Polymeerimateriaalit yleensä kovettuvat lämpötilan laskiessa, jolloin niiden jousta-
vuus ja samalla soveltuvuus dynaamiseen tiivistykseen alenee. Joissakin tilanteissa ma-
teriaali voisi soveltua liukuominaisuuksiensa puolesta tiivistemateriaaliksi koko käyttö-
lämpötila-alueelle, mutta puutteellisten jousto-ominaisuuksien vuoksi vaatii käytettä-
väksi erikoiskonstruktiota, jossa toisesta materiaalista valmistettu osa antaa lisää jous-
toa. Dynaamisen liikkeen tiivisteiden mekaanisista ominaisuuksista, joustavuuden lisäk-
si, on tarkasteltava materiaalin kovuutta ja abrasiivisen kulumisen kestävyyttä. Materi-
aalin kovuus muuttuu lämpötilan muuttuessa, tämä saattaa aiheuttaa liiallista pehmene-
mistä ja altistumista naarmuuntumiselle, kun käyttölämpötila on korkea. Matalassa läm-
pötilassa vaarana on liiallinen kovuus, jolloin korkeataajuuksisessa dynaamisessa liik-
keessä materiaalin palautuminen kosketuksessa olevien kappaleiden (esimerkiksi akseli-
tiivisteissä akselin epäkeskeisyydestä johtuva radiaalinen liike akselin pyöriessä) aiheut-
tamista muodonmuutoksista on liian hidasta ja näin tiivistys jää puutteelliseksi. 

Tiivistekonstruktiota suunniteltaessa on myös huomioitava tiivistemateriaalin fysi-
kaalinen lämpölaajenemisominaisuus, joka usein poikkeaa suuruusluokaltaan huomatta-
vasti konstruktiometallien lämpölaajenemisesta. Polymeerimateriaalien lämpöpi-
tenemiskerroin on usein jopa kymmenkertainen konstruktioteräksiin verrattuna. Lämpö-
laajeneminen saattaa aiheuttaa kylmässä, väärin mitoitetun tiivisteen liian suuren kutis-
tumisen, jolloin syntyy vuotoa. Vastaavasti lämpimässä tiiviste saattaa laajentua niin, 
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että se puristuu tiivisteuran reunoja vasten niin kovaa, että muodonmuutos jää pysyväk-
si. Dynaamisen liikkeen tiivisteiden lämpölaajeneminen tai supistuminen saattaa tietyis-
sä tilanteissa lisätä kitkavoimaa, sillä puristuessaan akselia tai männänvartta vasten tii-
visteen aiheuttama kitka kasvaa. Tiivistekonstruktioissa tulisi suosia poikkileikkauksel-
taan mahdollisimman suuria tiivisteitä. Tällä tavalla saavutetaan parempi tunteettomuus 
tiivistepintojen mittavirheille ja dynaamisessa tilanteessa pinnan myötäily on varmem-
paa myös hieman jäykistyneellä tiivisteellä, sillä suhteellinen muodonmuutos on pie-
nempi kuin pienellä tiivisteellä. Kuvassa 6.1 on verrattu tiivisteratkaisuja, joiden poikki-
leikkaukset ovat erisuuruiset. [11; 40, s.12; 45] 

 
 

 
Kuva 6.1. Suuremman tiivisteen (a) joustavuus on parempi, johtuen pienemmästä suh-
teellisesta puristumasta, verrattuna pienempään tiivisteeseen (b). [11, s.18] 
 

6.3.1  Staattiset tiivisteet 

Komponenteissa käytettävistä staattisista tiivistetyypeistä selkeästi yleisin on O-
rengastiiviste. O-renkaan tiivistyskyky perustuu osittain tiivistemateriaalin esipuristuk-
seen, joka saadaan aikaan oikeankokoisella tiivisteuralla, jolloin asennuksessa tiiviste 
painuu hieman kasaan. Osan tiivistyskyvystä muodostaa tiivistettävän nesteen aiheutta-
ma paine, joka painaa tiivistettä tiivisteuran reunoja vasten, poispäin paineesta. Esipu-
ristuksen muodostumiseksi tiivisteuran tulee olla oikein mitoitettu, jotta tiiviste puristuu 
riittävästi ja niin että puristuksen aiheuttamalle muodonmuutokselle on sivusuunnassa 
tilaa. Kun toimitaan erittäin matalissa lämpötiloissa, kutistuu tiiviste lämpölaajenemisen 
seurauksena, tämä saattaa aiheuttaa esipuristuksen pienenemisen ja vuotoa. Tätä tilan-
netta voidaan ennakoida ja O-rengastiivisteen tiiviyttä parantaa suunnittelemalla tiivis-
teura matalammaksi, jolloin esipuristus kasvaa. Normaalina esipuristuksena käytetään 
noin 15 % alkuperäisestä tiivisteen halkaisijasta, tätä voidaan tarvittaessa kasvattaa jopa 
35 %:iin asti. Tällöin on huomioitava, että tiivisteellä on oltava tilaa puristua. Kun käy-
tetään standardista poikkeavaa tiivisteuraa, voidaan uran mitat laskea siten, että uran 
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poikkileikkauksen pinta-ala säilyy standardiuran mukaisena. Normaalia suurempi esipu-
ristus aiheuttaa tiivisteen asentamisen vaikeutumisen. Lämpötilan kohoaminen korkeak-
si ja sen aiheuttama lämpölaajeneminen voi synnyttää tiivisteeseen pysyviä muodon-
muutoksia, liiallisen litistymisen seurauksena. Kuvassa 6.2 on esimerkki oikein mitoite-
tusta tiivisteurasta ja tiivisteen puristumisesta. 
 

 
Kuva 6.2. O-rengastiivisteen tarvitsema vapaa tila tiivisteurassa. [46] 
 

Staattisten tiivisteiden materiaalina käytetään yleisesti nitriilikumia (NBR), jonka 
kovuus on välillä 70 - 90, Shore A asteikolla. Nitriilikumin soveltuvuutta kylmään voi-
daan parantaa alentamalla akryylinitriilipitoisuutta, mutta samalla heikentyvät hieman 
sen kemialliset hydraulinesteen kesto-ominaisuudet, varsinkin lämpimällä hydraulines-
teellä. Akryylinitriilipitoisuuden ollessa luokkaa 18 %, saavutetaan käyttölämpötilassa 
alaraja joka ulottuu -55 °C asti. Muita materiaalivaihtoehtoja staattiseen tiivistykseen 
ovat esimerkiksi silikonikumi, sekä fluorisilikonikumi, joilla päästään -60 °C:n (jopa -
100 °C [18]) käyttölämpötilan alarajaan. Materiaaliominaisuuksista on kerrottu lisää 
liitteen 1 taulukossa. [11; 40, s. 13; 46; 47] 

6.3.2 Dynaamiset tiivisteet 

Hydrauliikassa käytettävistä dynaamisen liikkeen tiivisteistä yleisimmät ovat hyd-
raulisylinterin männän ja männänvarren tiivisteet, jotka toimivat myös staattisina tiivis-
teinä liikkeen ollessa pysähdyksissä. Dynaamisten tiivisteiden ominaisuuksista tär-
keimmät ovat pieni kitka ja hyvä kulumiskestävyys, vaatimusten tulee toteutua eri liike-
nopeuksilla ja lämpötila-alueilla. Kylmissä oloissa hydraulinesteen voitelukyky saattaa 
heikentyä, jolloin tiivisteen kulumiskestävyys korostuu. Myös lämpenemisen aiheutta-
ma tiivistemateriaalin pehmeneminen altistaa tiivisteen naarmuuntumiselle, mikäli vas-
tinpinta on likainen tai epätasainen. Dynaamisen liikkeen tiivistyksessä kitkalla on mer-
kittävä vaikutus, sillä mitä tiiviimmäksi tiiviste halutaan, sitä suuremmaksi kitkat kas-
vavat. Kumeista valmistettujen tiivisteiden lepokitkan arvo kaksinkertaistuu lämpötilan 
laskiessa +20 °C:sta, -60 °C:een [11, s. 18], myös lepoajan pituus vaikuttaa lepokitkan 
kasvamiseen. Ilmiön selityksenä on jäykistyneen tiivisteen hidas painautuminen, pai-
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neen vaikutuksesta, tiivistettävän pinnan epätasaisuuksia vasten. Männäntiivisteiden 
liikekitka käyttäytyy päinvastaisesti, kitkan pienentyessä kun lämpötila laskee. Tälle 
ilmiölle on selityksenä tiivisteen kutistuminen lämpötilan laskiessa, jolloin esipuristus-
voima pienenee. Tämä ilmiö aiheuttaa samalla männän ylittävän vuotovirtauksen kas-
vamisen. Hydraulisylinterissä voidaan dynaamisen liikkeen tiivistykseen käyttää erilai-
sia tiivistekonstruktioita, joita esimerkiksi ovat: urarengas-, yhdistelmä-, sarja- ja liuku-
holkkitiiviste. 

Poikkileikkaukseltaan U:n mallisia urarengastiivisteitä käytetään varsinkin männän-
varren tiivistämiseen. Urarengastiivisteen pintapaineen muodostumiseen osallistuu esi-
puristuksen aiheuttama voima, sekä nesteen paineen hydraulinen voima. Varsinkin ma-
talissa lämpötiloissa käytettävien tiivisteiden huulten paksuuden tulee olla pieni, jotta 
matalakin hydraulinen paine saa jäykistyneen tiivisteen painumaan tiivistettävää pintaa 
vasten. Tiivisteen toiminta myös matalalla paineella on tärkeää hydraulisylintereissä, 
joissa usein toisen kammion paine on alhainen. Urarengastiivisteen materiaalina voi olla 
esimerkiksi nitriilikumi, uretaani ja PTFE-seos (teflon), joista viimeinen tarvitsee kim-
moisuudenlähteeksi erillisen jousiosan. Jousena voi toimia huulten väliin asetettu teräs-
jousi tai joustava kuminen O-rengas. PTFE:n ominaisuuksia ovat hyvät liukuominai-
suudet ja laaja käyttölämpötila-alue, mutta haittapuolena suuri lämpölaajenemiskerroin 
ja herkkyys naarmuuntumiselle. Esimerkkikonstruktioita urarengastiivisteistä on esitetty 
kuvassa 6.3. 
 

 
Kuva 6.3. a) Urarengastiiviste, b) teräsjousella jännitetty PTFE-seoksesta valmistettu 
urarengastiiviste, c) O-renkaalla jännitetty urarengastiiviste. [46] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) c) 
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Kompakti- tai yhdistelmätiiviste koostuu useasta eri osasta, jotka yhdessä muodos-
tavat tiivistävän rakenteen. Pehmeä osa on tiivistävänä elimenä, kun kovemmasta mate-
riaalista valmistettu osa antaa tukea ja tuki- tai ohjausrenkaat antavat rakenteelle lisätu-
kea ja ohjaavat tiivisteen asentoa liikkeen aikana. Yhdistelmätiivisteen esimerkkiraken-
teen poikkileikkauksia on esitetty kuvassa 6.4. Yhdistelmätiivisteen toimivuutta kyl-
mässä voidaan parantaa kasvattamalla esipuristusta, vastaavasti menetetään kulumiskes-
tävyysominaisuuksia. 

 

 
Kuva 6.4. Yhdistelmätiivisteitä: a) männänvarrentiiviste, b) kaksitoiminen männäntii-
viste. [46] 
 

Sarjatiivisteessä on nimensä mukaisesti useita tiivisterenkaita peräkkäin, tiivisteren-
kaat ovat usein V-muotoisia ja esipuristuksen aikaansaamiseksi voidaan  käyttää jousi-
kiristystä. Kuvassa 6.5 on esimerkki jousikiristetystä sarjatiivisteestä. Jousikiristyksen 
etuna on kulumisen kompensoituminen, jolloin tiiviys säilyy pienestä kulumisesta huo-
limatta. Usean peräkkäisen tiivistepinnan ansiosta sarjatiivisteet ovat erittäin tiiviitä, 
mutta haittapuolena on useista tiivisterenkaista johtuva korkea kitka. Sarjatiivisteiden 
käyttö rajoittuu erittäin rasittaviin olosuhteisiin ja vaatimattomammissa kohteissa käyte-
täänkin lähinnä yhdistelmätiivisteitä. Sarjatiivisteiden materiaaleina voidaan käyttää 
nitriilikumia (NBR), tai tarvittaessa teflonia (PTFE), mikäli vaaditaan erittäin alhaisia 
toimintalämpötiloja. 

 
Kuva 6.5. Jousikuormitteinen sarjatiiviste. [11] 

a) b) 
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Liukuholkkitiiviste koostuu kahdesta osasta, hyvät kitkaominaisuudet omaavasta 

liukuholkista, sekä elastisesti joustavasta puristusrengas-osasta, kuten kuvassa 6.6. Liu-
kuholkin materiaalina käytetään usein teflonia (PTFE), jonka kitka ja liukuominaisuudet 
ovat hyvät, samoin kuin kylmäominaisuudetkin. Materiaalin haittapuolena on suuri 
lämpöpitenemiskerroin ja huono elastisuus. Tästä syystä liukuholkki pyritään tekemään 
poikkileikkaukseltaan mahdollisimman matalaksi radiaalisuunnassa, jotta lämpötilan-
muutoksesta aiheutuva mittojen muutos olisi mahdollisimman pieni. Huonosta elasti-
suudesta johtuen liukuholkki puristetaan tiivistettävää pintaa vasten elastisella osalla, 
joka on jotakin kimmoisaa elastomeerimateriaalia. Elastomeeriksi käy myös huonosti 
kulutusta kestävät materiaalit, sillä se ei joudu hankauskosketukseen liukupinnan kans-
sa. Elastomeeriksi voidaan kylmiin olosuhteisiin valita silikoni- tai fluorisilikonikumi. 
Liukuholkin kylmäkutistumisen vuoksi elastinen osa valitaan suhteessa huomattavasti 
suuremmaksi, jotta kutistuneenkin liukuholkin tiiviys voidaan taata riittävällä esipuris-
tuksella. 

 

 
Kuva 6.6. Liukuholkkitiiviste. [11; 24] 
 

Erittäin haastaviin olosuhteisiin ja kuormitukseen voidaan hydraulisylinterin tiivis-
tämiseksi käyttää metallisia männänrenkaita, joiden ominaisuudet eivät juurikaan muutu 
lämpötilan mukaan. Myös pelkän välyksen käyttäminen voi olla mahdollista. Tällaisissa 
ratkaisuissa ongelmaksi tulee männän ylittävä vuotovirtaus. 

Hydraulinesteen viskositeetti vaikuttaa tiivisteiden toimintaan jonkin verran. Jähmeä 
hydraulineste muodostaa liikkuvien pintojen päälle paksun voitelukalvon, joka siirtyy 
helposti tiivisteen ohi. Vastaavasti matalaviskositeettinen neste muodostaa ainoastaan 
ohuen kalvon, jonka voiteluominaisuudet voivat olla puutteelliset, jolloin tiivisteet altis-
tuvat kulumiselle. Tästä johtuen varsinkin kylmään tarkoitetut pehmeät tiivisteet kuluvat 
helposti, mikäli hydraulinesteen lämpötila kohoaa korkeaksi ja viskositeetti alenee 
huomattavasti. Pehmeän tiivisteen liikkuessa alhaisella nopeudella puutteellisesti voi-
dellulla pinnalla, voi esiintyä tihkomisvärähtelyä (stick-slip-ilmiö), jolloin kitka vaihte-
lee lepo- ja liikekitkan välillä. Mikäli matalaan lämpötilaan tarkoitettu tiiviste altistuu 
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 kulumiselle, voidaan ongelma ratkaista valmistamalla tiivisteen kulutukselle altistuva 
osa eri materiaalista, verrattuna jousto-ominaisuudet tuovaan tiivisteen osaan. Kulutus-
pintana voi tietyissä tapauksissa toimia alkuperäinen tiivistemateriaali, joka on kudos-
vahvisteinen. [11, s.16; 45, s. 18; 46; 48] 

6.3.3 Dynaamiset pyörivän liikkeen tiivisteet 

Hydraulipumppujen ja moottoreiden pyörivän akselin tiivistykseen käytetään säteisak-
selitiivisteitä, joka on dynaamisen liikkeen tiiviste. Itse akselitiiviste voi olla erillisen 
huulen suojaama, joka estää lian pääsyn ulkopuolelta tiivistyskohtaan. Huulen ja tiivis-
teen väli voidaan täyttää voitelurasvalla, jolloin likasuojaus paranee entisestään. Poly-
meeritiivisteen rakennetta voidaan jäykistää metallirenkaalla ja polymeeritiiviste paine-
taan jousella tiivistyspintaa vasten. Kaikkia säteisakselitiivisteitä ei ole suunniteltu pai-
neenalaiseen käyttöön, tästä syystä kotelopaineen on pysyttävä alhaisena, jotta vältytään 
tiivistevauriolta. Kotelopaineen alhaisena pysymiseksi vuotoputken on oltava väljä, kun 
toimintaympäristö on kylmä. Toimittaessa suurilla paineilla ja mikäli lämpötila on al-
hainen, voi lämpölaajenemisilmiöstä johtuen tiiviste kutistua ja alkaa vuotaa ulkokehän 
puolelta, tästä syystä myös ulkokehän tulee olla joustavaa kumimateriaalia. 

Kylmässä jäykistyvien tiivistemateriaalien toiminnan kannalta on tärkeää, että pyö-
rivän akselin heitto on mahdollisimman pieni, samoin kuin akselin keskilinjan ja tiivis-
teporauksen välinen epäkeskeisyys. Epäkeskeinen akseli aiheuttaa tiivisteen epätasaisen 
kulumisen. Valmistajat ilmoittavat epäkeskeisyydelle suositusarvoja, mutta toimittaessa 
kylmissä olosuhteissa, tulisi todellisten arvojen jäädä huomattavasti suositusten alapuo-
lelle, jotta vältytään vuotamiselta. Sallitut epäkeskeisyyden arvot kasvavat akselin hal-
kaisijan kasvaessa, kuvassa 6.7 on esimerkki suurimmasta akselin epäkeskeisyydestä 
akselin halkaisijan funktiona. Suuriheittoisen akselin pyöriessä, jäykistynyt kumi ei ehdi 
palautua täydellisesti muodonmuutoksesta, eikä näin pysy akselia vasten, vaan alkaa 
vuotaa. Akselin suurin sallittu heitto on riippuvainen akselin pyörimisnopeudesta ja 
tiivistemateriaalista, kuvassa 6.8 on esimerkki akselin suurimmasta heitosta pyörimis-
nopeuden funktiona, eri materiaalista valmistetuille tiivisteille.  

 

 
Kuva 6.7. Suuntaa-antava akselin ja tiivisteporauksen välinen suurin sallittu epäkeskei-
syys, akselin halkaisijan funktiona. [49] 
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Kuva 6.8. Suuntaa-antavat arvot tiivisteiden sallimista akselin heitoista, pyörimisno-
peuden funktiona. [49] 
 

Kun tiivisteet ovat kylmiä ja esimerkiksi hydraulimoottoriin johdetaan lämmintä, 
matalaviskositeettista hydraulinestettä, voi hetkellisesti esiintyä tiivistevuotoa, joka pie-
nenee tiivistemateriaalin lämmettyä. Kylmällä hydraulinesteellä, jonka viskositeetti on 
korkeampi, ei esiinny vuotoa yhtä herkästi. Kylmällä hydraulinesteellä riskinä on kote-
lopaineen kohoaminen, joka saattaa johtaa tiivisteen rikkoontumiseen. Parhaiten kyl-
mässä toimivat tiivistemateriaalit, jotka eivät kovetu, tosin näissä tilanteissa tulee on-
gelmaksi tiivistemateriaalin huono kulutuksen kesto. Kokeissa silikonikumi on havaittu 
säteisakselitiivisteenä hyvin toimivaksi materiaaliksi, joka on vuodoton jopa alle -40 
°C:ssa. [43; 49] 

6.4 Venttiilit 

Venttiilien valinnassa merihydrauliikan sovelluksiin tulee huomioida materiaalien so-
veltuvuus korroosiota aiheuttavaan ympäristöön, sopiva suojaustaso kosteutta vastaan 
(kelat ja liittimet), sekä matalien lämpötilojen aiheuttamat erityisvaatimukset, joihin 
tässä luvussa kiinnitetään erityishuomiota. Materiaalivalinnassa tulee myös huomioida 
venttiilikonstruktion tiivisteiden soveltuvuus käytettävälle hydraulinesteelle ja esiinty-
viin käyttölämpötiloihin. Matalissa lämpötiloissa toimiminen, samoin kuin laaja käyttö-
lämpötila-alue, edellyttää joitakin erityisvaatimuksia venttiilikonstruktiolle. Venttiilei-
den runkomateriaalin tulisi olla ruostumatonta terästä tai olosuhteiden mukaisesti pin-
noitettu. Erittäin kylmissä olosuhteissa suositellaan käytettäväksi ferriittisiä valuteräksiä 
(LCB ja LC2 ANSI/ASTM A 352-76), joiden alhaisimmat käyttölämpötilat ovat luok-
kaa -70 °C [11, s. 29]. Venttiilin karat valmistetaan ruostumattomasta teräksestä (AISI 
316) [40, s. 21]. Käytettäessä runsasseosteisesta austeniittisesta teräksestä valmistettuja 
osia, tulee ne pakkaskarkaista -70...-85 °C lämpötilassa, jotta niiden mitat ja muoto sta-
biloituvat. Tällöin materiaalissa oleva jäännösausteniitti muuttuu martensiitiksi, tästä 
syystä kappaleen tilavuus muuttuu hieman. Mikäli pakkaskarkaisua ei tehdä voi kappa-
leet, joiden väliset toleranssit ovat pieniä, muuttaa mittojaan kun venttiilin lämpötila 
laskee käytön tai kuljetuksen aikana riittävän alhaiseksi, aiheuttaen kiinnileikkautumi-
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sen. Venttiileiden tiivistemateriaaleina käytetään luvuissa 4.1.2 ”Polymeerimateriaalit” 
ja 4.1.3 ”Koneenrakennuksessa käytettävien polymeerien ominaisuuksia” käsiteltyjä 
materiaaleja, riippuen käyttölämpötilasta ja hydraulinesteestä. Tiivisteitä ja tiivistepinto-
ja suunniteltaessa tulee huomioida myös tiivistemateriaalin lämpölaajenemiskertoimen 
poikkeaminen venttiilin runkomateriaalin lämpölaajenemiskertoimesta, sekä tiivistema-
teriaalin mahdollinen kovettuminen kylmässä. 

 Ympäristön alhaisen lämpötilan vuoksi käytettävän hydraulinesteen viskositeetti 
saattaa nousta hyvinkin korkeaksi, joka puolestaan aiheuttaa ongelmia venttiileiden toi-
minnalle. Monilla venttiilivalmistajilla standardiventtiileiden käyttölämpötilan alarajana 
on -20 °C ja käytettävän nesteen viskositeetin yläraja on 400 - 500 mm2/s  (sCt).  Hyd-
raulinesteen korkea viskositeetti aiheuttaa nesteen liikkeen hidastumisen ohuissa esioh-
jauslinjojen porauksissa ja pienissä välyksissä. Venttiilin karan ja pesän välisessä välyk-
sessä oleva korkeaviskositeettinen neste hidastaa karan liikettä ja lisää karan liikuttami-
seen tarvittavaa voimaa. Sama vaikutus on myös karan päädyissä olevan hydraulines-
teen hitaalla poistumisella vuotoporausten kautta. Tämä ongelma voidaan estää suuren-
tamalla venttiilin porauksia ja käyttämällä vahvempia karan keskitysjousia ja ohjaus-
solenoideja (etenkin silloin, kun keskitysjouset ovat normaalia vahvemmat), sekä vält-
tämällä konstruktiossa nestetilavuuksia, jossa hydraulineste ei vaihdu lainkaan tai vaih-
tuu hitaasti. Esiohjatuissa venttiileissä tulee käyttää riittäviä ohjauspaineita, jotta venttii-
lin toiminta taataan jähmeälläkin hydraulinesteellä. Ohjauskanavien hydraulineste ei 
juurikaan lämpene käytössä, sen hitaasta vaihtuvuuden vuoksi, tätä voidaan tehostaa 
vuotoja kasvattamalla. Nesteen viskositeetin kasvu vaikuttaa myös venttiilin sisäisten 
vaimennus- ja ohjauskuristinten toimintaan. Viskositeetin vaihdellessa vaimentimien 
säätö voi tuottaa ongelmia. Tästä syystä voidaankin sallia venttiilin ylivaimennus mata-
limmissa käyttölämpötiloissa, sillä hydraulineste lämpenee melko nopeasti käyttöläm-
pötilaan. Mikäli vaimennus optimoidaan toimimaan kylmässä, tulee värähtelystä on-
gelma lämpimällä hydraulinesteellä ja kara saattaa leikkautua kiinni. Venttiilinvalmista-
jan suositusta vuoto- ja paluukanavien painehäviöstä ei saa ylittää käytössä, tämä tulee 
estää riittävän kokoisilla vuoto- ja paluukanavilla. 

Johdettaessa lämmintä hydraulinestettä kylmään venttiiliin, on vaarana lämpöshok-
ki, joka aiheutuu venttiilin osien eriaikaisesta lämpenemisestä ja epätasaisesta lämpölaa-
jenemisesta. Lämmin hydraulineste saa pienimassaisen karan lämpenemään nopeammin 
kuin venttiilirungon, jolloin karan lämpölaajeneminen saattaa pienentää välyksen niin 
pieneksi, että seuraa kiinnileikkautuminen. Jopa muutamien kymmenien asteiden läm-
pötilaero venttiilirungon ja karan/hydraulinesteen välillä saattaa aiheuttaa ongelmia, 
mikäli välykset on mitoitettu normaalin käytön ja valmistusmenetelmien mahdollista-
missa rajoissa. Lämpöshokeilta voidaan välttyä käyttämällä normaalia suurempia välyk-
siä tai hidasta järjestelmän lämmittämistä toimintalämpötilaan. Välysten kasvattaminen 
on kompromissiratkaisu, sillä se lisää vuotoa lämpimällä hydraulinesteellä, toisaalta 
karan takeltelu jähmeällä nesteellä ei ole niin vahvaa. Istukkaventtiileillä tätä ongelmaa 
ei esiinny, johtuen niiden tiiviydestä. 
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Hydrauliventtiilille, jota käytetään harvoin ja joka näin ollen pääsee kylmässä ilmas-
sa jäähtymään, voidaan järjestää vuotoa, jolloin lämmin hydraulineste pääsee kiertä-
mään venttiilin läpi. Tällainen järjestetty lämmittävä vuotovirtaus pitää venttiilin toi-
mintavalmiina, eikä lämpöshokin vaarakaan ole yhtä suuri, kuin täysin kylmenneellä 
venttiilillä. Myös erillisten lämmityskiertoporausten toteuttaminen on mahdollista ja 
niistä saatava hyöty on suurin varsinkin esiohjattujen venttiileiden esiohjauspäissä. Esi-
ohjauspään hydraulinesteen kierto tulee muutenkin varmistaa, jotta vältytään kylmen-
neen hydraulinesteen edestakaiselta liikkeeltä pienissä kanavissa. Venttiilin lämmittämi-
seen voidaan kriittisissä kohteissa käyttää myös sähköllä toimivia ulkoisia lämmi-
tyselementtejä. Mahdollisuutena on myös kytkeä tasajännitteellä toimiviin ohjaussole-
noidien keloihin sähkövirta ennen muun laitteiston käynnistämistä, tällöin sähkömag-
neetin lämpeneminen lämmittää hitaasti myös venttiiliä [11, s. 40].  

Suuntaventtiileiden valinnassa on suositeltavaa valita riittävän suurikokoinen vent-
tiili, jotta pieni painehäviön kasvu jähmeällä nesteellä ei aiheuta rajoitteita järjestelmän 
toimintaan. Painehäviö kasvaa kaavan (1) mukaisesti. Kaavassa p on painehäviö ni-
mellisviskositeetilla,  on nimellisviskositeetti ja ’ on todellinen viskositeetti 

 

           (1) 

 
Valittaessa nimellisviskositeettitilannetta suurempi venttiili, saavutetaan sillä myös va-
kaampi toiminta, johtuen suuremmista karan keskitysjousista ja ohjaus-solenoideista. 
Suuren venttiilin mahdollisesti suurempien välysten ansiosta kiinnileikkautumisriski 
lämpöshokkitilanteessa on pienempi. 

Paineenrajoitusventtiileiden on todettu olevan varmatoimisia myös kylmässä, tosin 
niiden toimintanopeus hidastuu huomattavasti, kun hydraulineste on jähmeää, samoin 
painepiikkien suuruus kasvaa. Kylmissä oloissa ei suositella käytettäväksi voimakkaasti 
vaimennettuja paineenrajoitusventtiileitä, sillä niiden vaimennus ja näin ollen hitaus 
kasvavat kylmässä entisestään. Varsinkin luistityyppiset paineenrajoitusventtiilit on 
todettu käytössä hitaiksi. Paineenrajoitusventtiileiden avautumisajat riippuvat enemmän 
ympäristön lämpötilasta, kuin hydraulinesteen lämpötilasta, tämä johtuu ohjausosan 
kylmästä hydraulinesteestä, joka ei ole virrannut, eikä näin ollen lämmennyt. 

Virransäätöventtiileiden toiminta saattaa olla epävakaata, kun niiden mittakuristi-
men läpäisevän hydraulinesteen viskositeetti vaihtelee suuresti ympäristön lämpötilan 
mukaan. Virransäätöventtiilin toiminta on normaalia hitaampaa jähmeällä hydraulines-
teellä, johtuen säätökaran ja jousen pienestä koosta. Myös lämpötilakompensoiduissa 
venttiileissä, saattaa ilmetä tilavuusvirran pienenemistä, kun lämpötila on alhainen. 

Letkurikkoventtiileiden toiminta on hyvin epävarmaa kylmissä olosuhteissa, varsin-
kin mikäli ne on suunniteltu toimimaan hydraulinesteellä, jonka viskositeetti on alhai-
sempi. Letkurikkoventtiilit eivät välttämättä toimi lainkaan, tai ne lukittuvat huomatta-
vasti suunnitteluvirtausta pienemmällä virtausmäärällä, joka korkeasta viskositeetista 
johtuen aiheuttaa riittävän painehäviön laukaistakseen lukituksen. Mikäli letkurikko-
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venttiili sulkeutuu, voi sen sulkeutuminen olla liian hidasta, jotta sen tehtävä täyttyisi 
halutusti ja turvallisuus säilyisi. Myös kuormanlaskuventtiileiden toiminnassa saattaa 
esiintyä vastaavia ongelmia kylmässä ja kuorman laskeminen muuttuu nykiväksi, silti 
kuormanlaskuventtiileiden toiminta on varmempaa, kuin letkurikkoventtiileden tai oh-
jattujen vastaventtiileiden toiminta. Ohjattujen vastaventtiileiden ongelmana on suuri 
hitaus, johtuen hydraulinesteen hitaasta poistumisesta ohjausmännän takaa. [11; 18; 40] 

6.5 Pumput 

Merisovelluksissa käytettävät hydraulipumput saattavat sijaita kannella tai muuten kyl-
mässä tilassa. Hydraulipumppujen lämpötila voi laskea alhaiseksi, kun niiden käyttö on 
jaksottaista ja ne joutuvat olemaan pitkään käyttämättä. Tämä tilanne tulee huomioida 
varsinkin järjestelmää uudelleen käynnistettäessä. Meriympäristö ei aseta lämpötilan ja 
korroosion lisäksi muita haasteita pumpun käytölle, mikäli järjestelmä on muuten toi-
miva, eli suodatus toimii, vesi ja vapaa ilma erottuvat hydraulinesteestä. 

Mikäli hydraulinesteen viskositeetti on korkea ympäristön lämpötilasta johtuen, tu-
lee pumpun oikeanlaiseen käyttöön ja käynnistykseen kiinnittää huomiota. Suurimpana 
vaarana on jähmeän hydraulinesteen suuri virtaushäviö pumpun imuputkessa, josta voi 
aiheutua liian matala imupaine pumpun imuaukossa ja pumpun kavitoiminen. Jähmeän 
hydraulinesteen voitelukyky saattaa myös jäädä puutteelliseksi ja tästä seuraa vaurioita 
liukupintoihin. Jähmeä hydraulineste kasvattaa myös pumpun käynnistysmomenttia, 
joka tulee huomioida käyttömoottorin mitoituksessa. Suuriviskositeettinen hydraulineste 
saattaa myös aiheuttaa toimintahäiriöitä tai muuten hidastaa pumpun säätölaitteen toi-
mintaa, johtuen nesteen hitaasta virtaamisesta ahtaissa säätölinjoissa. Säätölaitteen toi-
minta voi aiheuttaa vakiopainepumpun tuottoon painevärähtelyä, värähtelytaajuus kas-
vaa ja amplitudi pienenee järjestelmän lämmettyä ja säätäjän toiminnan normalisoitues-
sa. Pumpun mitoituksessa tulee myös huomioida kylmän järjestelmän suuremmat pai-
nehäviöt, verrattuna normaaliin käyttölämpötilaan. Pumppujen normaalikäytössä hyd-
raulinesteen viskositeettiarvot tulee olla huomattavasti käynnistysviskositeettia mata-
lammat, nämä arvot ilmenevät myös valmistajien ilmoittamista pumppujen ominaisuuk-
sista. Tästä johtuen järjestelmä tulee lämmittää huolella, ennen sen altistamista täydelle 
rasitukselle. Taulukossa 6.1 on viitteellisiä arvoja eri pumpputyyppien suurimmista 
käynnistysviskositeeteista. Pumpuille on olemassa tuottokäyriä, joissa ilmenee pumpun 
tuotto hydraulinesteen lämpötilan funktiona, käytettäessä tiettyä hydraulinestettä. Käy-
rästä voidaan nähdä käytettävän hydraulinesteen pumpattavuusrajat, joiden välillä neste 
on pumpattavassa muodossa. Pumpattavuuden alaraja on lämpötila, jossa pumpun tuotto 
on kylmästä nesteestä johtuen pienentynyt 50 % pumpun suunnitteluarvosta. Pumpatta-
vuuden yläraja on lämpötila, missä pumpun tuotto on alentunut 90 %:iin suunnitteluar-
vosta, johtuen lämpimän hydraulinesteen aiheuttamista vuodoista. Pumpattavuusrajojen 
lämpötilojen perusteella voidaan määrittää kyseisen hydraulinesteen käyttölämpötila-
alue kyseisellä pumpputyypillä. 
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Taulukko 6.1. Eri pumpputyyppien käynnistysviskositeettien maksimiarvoja (kahden eri 
lähteen perusteella). [11] 

 
 
Pumpun käynnistys kylmässä tulee suorittaa varoen, käyttämällä alennettua pyöri-

misnopeutta tai erillistä käynnistys-sekvenssiä. Alhaisemmalla pyörimisnopeudella, 
joka toteutetaan joko taajuusmuuttajakäytöllä tai kaksinopeuksisella sähkömoottorilla, 
saavutetaan pienempi tilavuusvirta imulinjassa ja näin myös pienempi painehäviö, mikä 
estää kavitoinnin. Myös sähkömoottorilta vaadittava momentintarve pienenee. Imulin-
jan painehäviö on suoraan riippuvainen hydraulinesteen viskositeetista ja virtausnopeu-
desta. Pyörimisnopeuden, ja tämän vuoksi myös virtausnopeuden, alentaminen 40 - 50 
% normaalipyörimisnopeuden alapuolelle, voidaan käyttää hydraulinestettä jonka visko-
siteetti on kaksinkertainen normaaleihin ohjearvoihin verrattuna [50]. Siipipumppujen 
tapauksissa saatetaan tarvita täysi pyörimisnopeus, jotta keskihakukiihtyvyys saa siivet 
avautumaan täysin, tässäkin jähmeä hydraulineste hidastaa (tai erittäin jähmeä neste voi 
jopa estää) siipien avautumista. Liukupinnoilla oleva hydraulineste voitelee aluksi hei-
kosti, johtuen suuresta viskositeetista, kitka kuitenkin lämmittää hydraulinesteen hyvin 
nopeasti käynnistyksen jälkeen, jolloin voitelu paranee, kitka pienenee ja pumpun pyö-
rittämiseen vaadittava momentti pienenee. 

Jotta pumpun imukyky pystytään turvaamaan kylmäkäynnistyksen aikana, suositel-
laan hydraulinesteen esilämmitystä luvussa 5.8.2 ”Lämmitys” esitetyin tavoin. Myös 
imuputken riittävän suuri koko on erittäin tärkeää, eikä imusuodatinta tule käyttää. 
Pumpun sijoittaminen 0,5m säiliön nestepinnan alapuolelle parantaa imutilannetta huo-
mattavasti. Äärimmäisissä tapauksissa myös säiliön paineistaminen voi tulla tarpeelli-
seksi. Suljetun kierron järjestelmissä pumpun syöttöpaine tulee säätää riittäväksi. Aina 
tulee suorittaa laskelmat imuputken painehäviöistä pahimmassa käynnistystilanteessa ja 
tarkistaa, että ne täyttävät käytettävän pumpun valmistajan ilmoittamat imupainevaati-
mukset. [11; 50] 
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6.6 Moottorit 

Hydraulimoottorit ovat usein alttiina ympäristön olosuhteille, sillä ne sijaitsevat koh-
teissa joissa niitä tarvitaan, toisin kuin hydraulikoneikot, jotka saattavat olla sijoitettuna 
lämpimiin sisätiloihin. Merisovelluksissa hydraulimoottoreiden toiminnalle haasteellista 
on ympäristön lämpötilanvaihtelu ja kylmät olosuhteet, jotka usein liittyvät pitkiin sei-
sonta-aikoihin. Hydraulimoottorit saattavat seistä pitkään käyttämättöminä, kun muuta 
järjestelmää käytetään, tällöin hydraulimoottori jäähtyy ympäristön lämpötilaan. Tästä 
saattaa seurata ongelmia, lämpöshokkien muodossa, kun moottoriin johdetaan lämmin 
hydraulineste moottorin käynnistyksessä. Lämpöshokille ovat alttiita pienet osat, joiden 
lämpötilan muutos on nopeaa, verrattuna moottorin runkoon. Pienten osien lämpölaaje-
neminen voi johtaa kiinnileikkautumiseen. Lämpöshokille alttiimpia ovat hidaskäyntiset 
moottorit, sillä niiden runko on suurimassainen ja sisäosien lämpeneminen nopeampaa. 
Nopeakäyntisten moottoreiden sisäosien ja rungon lämpeneminen on tasaisempaa, joh-
tuen kevytrakenteisemmasta ja tästä syystä nopeammin lämpenevästä rungosta. Mootto-
reiden lämpöshokille arkoja kohteita ovat lieriömäiset jakoventtiilit, pienellä välyksellä 
tiivistetyt männät ja säätölaitteen osat. Parempia konstruktioratkaisuja ovat tasomaiset ja 
hydraulisesti tasapainotetut jakolevyt, sekä männänrenkailla tiivistetyt männät. Kylmäs-
sä toimittaessa säätötilavuusmoottoreiden säätö saattaa hidastua tai toiminnassa esiintyä 
häiriöitä, johtuen jäykän hydraulinesteen hitaasta liikkumisesta säätölaitteen pienissä 
kanavissa. Tästä syystä tulisikin valita riittävän avarilla kanavilla varustettu säätölaite 
tai pyrkiä vakiotilavuuksisten moottoreiden käyttöön. Sähköisillä säätölaitteilla varuste-
tuissa moottoreissa tulee kylmässä toimittaessa huomioida, kitkojen kasvusta johtuva, 
säätäjän kasvava tehontarve. 

Hydraulimoottorit ovat käytössä kovan rasituksen alaisina ja niihin kohdistuu suuria 
voimia, tämä asettaa käytettäville metallimateriaaleille korkeat vaatimukset, varsinkin 
toimittaessa kylmässä, jossa metalliosiin kohdistuu lämpötilaeroista johtuvia jännityk-
siä. Hydraulimoottoreiden syrjäytyselimien konstruktiomateriaalina käytetään yleisesti 
seostettua CrMoNi-terästä. Mäntämoottoreiden sylinteriryhmien materiaalina on raken-
neteräs ja mahdollinen pronssipinnoite. Syrjäytyselimien ja sylinteriryh-
män/runkomateriaalin lämpölaajenemiskertoimien erot tulee ottaa huomioon välyksiä 
suunniteltaessa. Moottoreissa, joiden käyttöympäristössä esiintyy matalia lämpötiloja, 
tulisi kotelomateriaalina käyttää pallografiittivalurautaa, harmaagrafiittivaluraudan si-
jasta. Tällöin saavutetaan paremmat kylmäsitkeysominaisuudet.   

Käytettäessä hydraulimoottoria kylmässä, kylmällä ja suuriviskositeettisella hyd-
raulinesteellä, tulee varautua kohonneisiin viskoosikitkan arvoihin, johtuen nesteen suu-
remmasta virtausvastuksesta. Viskositeetin korkea arvo on toisaalta edullinen volymet-
ristä hyötysuhdetta ajatellen, jolloin vuodot ovat pienempiä. Kohonnut viskoosikitka 
saattaa silti alentaa hydraulimoottorin mekaanishydraulista hyötysuhdetta, joka tulee 
ottaa huomioon mitoituslaskelmissa. Lämpötilasta johtuvaa hyötysuhteen muutosta on 
laskemalla vaikea arvioida, sillä lämpötila vaikuttaa myös välysten suuruuteen, sekä 
kitkakertoimien arvoihin. 
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Käynnistettäessä hydraulimoottoria kylmänä ja paluu- ja vuotolinjojen ollessa kyl-
miä, on riskinä kotelopaineen liiallinen nousu, johtuen jäykän hydraulinesteen aiheut-
tamasta suuresta painehäviöstä vuotolinjassa. Lämminkin vuotolinjassa liikkuva hyd-
raulineste saattaa ehtiä jäähtyä matkalla, jolloin sen virtausvastus kasvaa. Tästä syystä 
vuotolinja tulisi mitoittaa riittävän väljäksi, eikä kotelon vuotoa tulisi koskaan johtaa 
paluulinjaan, jonka paine muutenkin saattaa ylittää kotelopaineen maksimiarvon, joka 
usein on 1 MPa:n luokkaa. Kohonnut kotelopaine saattaa rikkoa tiivisteitä, josta aiheu-
tuu vuotoa ympäristöön. Ideaalisessa tilanteessa tulisi järjestelmä suunnitella niin, että 
moottorin jäädessä seisontaan, tulisi vuotolinjan (mutta ei moottorin kotelon) valua tyh-
jäksi hydraulinesteestä, tällöin käynnistyksen yhteydessä kotelopaine ei nouse suureksi, 
vuotolinjan pienen vastuksen ansiosta. 

Hydraulimoottoreille suoritetuissa kylmäkäynnistyskokeissa on havaittu käynnis-
tysmomentin kohoamista, verrattuna lämpimässä suoritettuun käynnistykseen. Käynnis-
tysmomentin kasvu lämpötilan laskiessa on suurinta pienillä, moottorin yli vallitsevilla, 
paine-eroilla. Käynnistysmomentin kasvaminen lämpötilan laskiessa on seurausta välys-
ten kasvusta, joka johtuu lämpölaajenemisominaisuudesta (kutistumisesta). Välysten 
kasvaminen pienentää liikkuvien pintojen välistä, paineen aiheuttamaa, kuivaa kitkaa. 
Kylmän hydraulinesteen korkeasta viskositeetista johtuen, eivät vuodot kasva kohtuut-
tomasti kasvaneissa välyksissä. Korkeasta viskositeetista aiheutuva vuotojen vähäisyys 
kasvattaa moottorin kulmanopeutta, verrattuna normaalitilanteeseen. Johdettaessa kyl-
mään moottoriin lämmennyttä hydraulinestettä, voivat ulkoiset vuodot hetkellisesti li-
sääntyä. Tämä johtuu matalaviskositeettisen hydraulinesteen tunkeutumisesta, kylmässä 
jäykistyneiden tiivisteiden ohitse. Tästä syystä varsinkin akselitiivisteen sopivaan valin-
taan tulee kiinnittää huomiota, tiivisteitä on käsitelty laajemmin luvussa 6.3.3 ”Dynaa-
miset pyörivän liikkeen tiivisteet”. 

Hydraulimoottoreiden kylmäkäynnistyksessä olisi suotavaa käyttää jonkinlaista esi-
lämmitystä tai lämmityskiertoa (lämmityskiertoratkaisuja on esitetty luvussa 7.3 ”Läm-
mityskierto”), ennen varsinaista työkierron aloittamista. Tällä säästytään erilaisilta on-
gelmilta, kuten lämpöshokeilta ja tiivisteiden pettämiseltä, korkean kotelopaineen vuok-
si. Lämmityskierto voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä moottoria aluksi kuormas-
ta irrotettuna pienellä kierrosnopeudella. Kuorman irrottaminen voidaan toteuttaa erilli-
sen kytkimen avulla. Moottoria voidaan lämmittää kierrättämällä lämmintä hydraulines-
tettä kotelon läpi, tällöin tulee välttää liiallista kotelopaineen nousua, varsinkin lämmi-
tyskierron alussa. Kotelopaineen nousu voi johtua suuresta virtausnopeudesta, korkeasta 
viskositeetista tai ahtaasta putkistosta. Myös erillisen lämmityskiertoventtiilin käyttö 
helpottaa kylmäkäynnistystä, varsinkin kohteissa, joissa edellä mainitut ratkaisut eivät 
ole mahdollisia. Lämmityskiertoventtiilillä osa järjestelmään syötetystä tehosta ohjataan 
tilavuusvirtana moottorin ohitse. Tällöin moottorin käynnistys tapahtuu ainoastaan osa-
teholla, jolloin käynnistys on hellävaraisempi. Kun saavutetaan sopiva käyntilämpötila, 
voidaan hydraulimoottori kuormittaa täysin. Lämmityskierron toteutus ohivirtausventtii-
lillä voi olla ohjattu lämpöreleellä, jolloin venttiili kytkeytyy päälle ja pois moottorin 
lämpötilan mukaan. [11, s. 22; 43; 51] 
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6.7 Hydraulisylinterit 

Hydraulisylinterit ovat useissa sovelluksissa alttiina ympäristöolosuhteiden vaikutuksel-
le, ilman minkäänlaista suojaa. Tästä syystä hydraulisylintereiden suunnittelussa ja va-
linnassa merisovelluksiin on otettava huomioon pahimmat mahdolliset ympäristön aset-
tamat haasteet, joita toiminta-alueella esiintyy. Materiaalivalinnassa tulee noudattaa 
lukujen  4.1.1 ”Metallimateriaalit” ja 4.1.2 ”Polymeerimateriaalit” ohjeita sylinteriput-
ken ja männänvarren teräsmateriaalien, sekä tiivisteiden osalta. Soveltuvaksi sylinteri-
putkimateriaaliksi on todettu saumaton kuumavalssattu teräsputki (FE52C), jolle voi-
daan tarvittaessa tehdä kylmäoikaisu, joka tosin alentaa iskusitkeysominaisuuksia ja 
väsymislujuutta. Männän raaka-aineiksi on todettu soveltuvan pallografiittivalurauta ja 
tinapronssi, hyvien iskusitkeysominaisuuksiensa vuoksi. Hydraulisylinteriin kohdistuu 
suuria dynaamisia rasituksia. Mahdollisesta ympäristön alhaisesta lämpötilasta johtuen 
teräsmateriaalien tulee olla sitkeitä myös kylmässä, eikä kylmähaurastumista sallita. 
Hitsaussaumat ovat rakenteen herkimpiä kohtia, tästä syystä niiden suunnittelu ja val-
mistus tulee toteuttaa suurta tarkkaavaisuutta noudattaen ja soveltuvia työmenetelmiä 
käyttäen, sillä mahdolliset hitsausvirheet ja hitsaussaumaan vapautuva vety heikentävät 
materiaalin iskusitkeysominaisuuksia. [40, s. 20] 

Ympäristön suuret lämpötilaerot aiheuttavat lämpölaajenemista materiaaleissa. Eri 
materiaalien keskinäisestä lämpöpitenemiskertoimien poikkeavuudesta johtuen, varsin-
kin sylinterivarren ja rungon välisen ohjausholkin välyksen mitoituksessa tulee huomi-
oida lämpölaajeneminen. Myös tiivisteiden mitoittaminen lämpölaajeneminen huomi-
oonottaen on välttämätöntä. Tiivistemateriaalien lämpöpitenemiskerroin voi olla kym-
menkertainen verrattuna teräksen arvoon, tästä syystä tiivisteiden supistuessa kylmässä, 
saattaa tiiviste alkaa vuotamaan ulkoreunan ja tiivisteuran puolelta. Vastaavasti män-
nänvarrentiiviste supistuu männänvartta vasten parantaen tiiviyttä, mutta myös samalla 
lisäten kitkaa. Sylinterin tiivisteitä ja tiivistekonstruktiota käsitellään tarkemmin luvussa 
6.3.2 ”Dynaamiset tiivisteet”. 

Hydraulisylintereiden kammiot ovat suuria hydraulinestetilavuuksia ja pitkien jär-
jestelmän seisomisaikojen aikana, niissä oleva neste jäähtyy ympäristön lämpötilaan, 
tämä tulee huomioida järjestelmää käytettäessä. Vaikka muu järjestelmä olisikin läm-
min, voi harvoin käytetty sylinteri sisältää suuren määrän kylmää nestettä, jonka liik-
keellelähtö saattaa aiheuttaa ongelmia, kuten virtaushäviöitä ja paluusuodattimen suuren 
painehäviön. Kosteassa meriympäristössä järjestelmän vedenerotuskyky on erityisen 
tärkeä myös siitä syystä, että hydraulinesteen sisältämän veden keräytyessä hyd-
raulisylinterin kammioon, voi se jäätyessään aiheuttaa toimintahäiriön ja suurta vahin-
koa sylinterille ja sen tiivisteille. 

Tiivisteiden valinnassa tulee huomioida niiden soveltuvuus dynaamiseen tiivistyk-
seen alhaisimmissakin käyttölämpötiloissa. Tiivisteiden materiaalit pehmenevät lämme-
tessään, tästä syytä tulee varmistua materiaalin abrasiivinen kesto dynaamisessa liik-
keessä myös korkeimmissa käyttölämpötiloissa. On myös huomioitava, että monet tii-
vistemateriaalit turpoavat lämpimässä hydraulinesteen vaikutuksesta, tällöin niiden ku-
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lutuksen kesto heikkenee entisestään. Tiivisteiden valinta tulee tehdä niin, että ne sovel-
tuvat koko käyttölämpötila-alueelle ja että ne kestäisivät koko laitteen käyttöiän. Valit-
taessa normaalia kalliimmat ja laadukkaammat tiivisteet, joiden ominaisuudet ovat riit-
tävät, on kyse silti koko järjestelmän kannalta pienestä kustannuksesta, esimerkiksi ver-
rattuna niiden pettämisestä aiheutuvaan laiterikkoon verrattuna. Hydraulisylinterin lii-
kenopeuden rajoittamine, joka normaaliolosuhteissa on suurimmillaan 4 - 5 m/s, voi 
tulla kyseeseen erittäin rankoissa olosuhteissa, mikäli tiivistemateriaalit toimivat lämpö-
tila-alueensa äärirajoilla. Liukupintojen korkea pinnanlaatu parantaa entisestään tiivis-
teiden toimivuutta, samalla esimerkiksi sylinterivarren laadukas pinta vähentää sen altis-
tumista korroosiolle. 

Hydraulisylinterin männänvarren epäpuhtauksien poistamiseksi varustetaan sylinteri 
pyyhinrenkaalla, joka pyyhkii männänvarren puhtaaksi, männän liikkuessa sisään. Pe-
rinteisiä materiaaleja pyyhinrenkaan valmistamiseen ovat nitriilikumi (NBR) ja ure-
taanimuovi, joiden kestävyys haastavissa olosuhteissa on rajallinen. Materiaalinvalin-
nassa on myös huomioitava otsonin kestävyys, sillä pyyhinrengas on kosketuksissa il-
man kanssa. Ilman lämpötilan laskiessa, supistuu pyyhinrengas männänvarren pintaa 
vasten, johtuen lämpölaajenemisominaisuudesta. Tämä lisää usein pyyhinrenkaan tehoa, 
mutta myös kitkaa. Hydraulisylinterin männänvarren ollessa pitkiä aikoja ulostyönty-
neenä kylmässä ilmassa, voi varren pintaan kertyä jäätä tai huurretta, joka sylinterin-
vartta sisäänvedettäessä voi rikkoa männänvarren tiivisteen tai polymeerista valmistetun 
pyyhinrenkaan. Tämän estämiseksi voidaan sylinterin männänvarren juureen asentaa 
metallinen pyyhinrengas, joka kaapii jään ja huurteen pois, toimien perinteisten pyyhin-
renkaiden tapaan. Kuvassa 6.9 on esimerkkikonstruktio pyyhinrenkaasta. Pyyhinrengas 
voi olla metallia, joko kokonaan tai pyyhinrengas voi koostua metalli- ja polymeeriosis-
ta, jolloin metalliosa poistaa jään ja polymeeriosa muut jäljelle jäävät epäpuhtaudet. 
Pyyhinrenkaan metalliosan materiaaleina käytetään kuparia ja pronssia. Kuvassa 6.10 
on havainnollistettu erilaisia pyyhinrengaskonstruktioita. Pyyhinrenkaassa tulee olla 
sopiva aukko pyyhkimen edessä, jotta irronneet epäpuhtaudet pääsevät putoamaan pois. 
Pyyhkimen kiinnitys tulee toteuttaa siten, että se sallii pienen radiaalisuuntaisen män-
nänvarren liikkeen, joka aiheutuu ohjausholkin välyksen sallimasta sivusuuntaisesta 
siirtymästä kuormitustilanteessa. Kylmissä olosuhteissa männän plusliikkeen aikana 
männänvarren pintaan jäänyt jähmeä hydraulinestekalvo saattaa pyyhkiytyä miinusliik-
keen aikana, kylmästä tiukentuneen pyyhinrenkaan toimesta pois, jolloin syntyy pientä 
vuotoa öljynsiirron muodossa. 
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Kuva 6.9. Hydraulisylinterin männänvarren pyyhinrengas, jossa kumipyyhkimen edessä 
on messinkinen kaavin [11, s. 18]. 
 
 

 
Kuva 6.10. Erilaisista materiaaleista valmistettuja pyyhinrengaskonstruktioita [45, 
s.25]. 
 

Hydraulisylinterin männänvarren liikkuessa ulospäin, tapahtuu hydraulinesteen vis-
kositeetista ja männänvarren liikkeestä johtuen niin sanottua öljynsiirtoa männänvarren 
ohjausholkin ohuessa raossa. Tässä tapauksessa hydraulineste pyrkii kulkeutumaan 
leikkausvoiman vaikutuksesta sylinterin kammiosta kohti männänvarren tiivistettä, oh-
jausholkin ja männänvarren kapean raon kautta, tilannetta on havainnollistettu kuvassa 
6.11. Tästä aiheutuu dynaaminen paineennousu ohjausholkin ja männänvarren tiivisteen 

1. Kumi-metalli 
2. Polyuretaani 
3. Polyuretaani 
4. Nitriilikumi 
5. POM-PTFE-seos 
6. PTFE-Nitriilikumi-seos 
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välisessä tilassa. Mikäli hydraulineste ei pääse poistumaan tästä tilasta, seuraa jatkuvas-
ta paineenkohoamisesta tiivisteen rikkoutuminen, kun paine ylittää huomattavasti sylin-
terin kammiossa vallitsevan paineen.  

 

    
Kuva 6.11. Männänvarren tiivistys ja dynaamisen liikkeen aiheuttama paineennousu 
ohjausholkin ja tiivisteen välissä [11, s. 26]. 

 
Paineennousua voidaan välttää esimerkiksi ohjausholkkiin tehtävillä porauksilla, jotka 
toimivat siirtyneen hydraulinesteen paluukanavina takaisin sylinterikammioon. Dynaa-
minen paineennousu on riippuvainen kaavan (2) mukaisesti nesteen viskositeetista ja 
liikenopeudesta. Toimittaessa kylmässä ympäristössä, nesteen viskositeetti kohoaa, jol-
loin dynaaminen paineennousu voimistuu. Tästä syystä onkin huomioitava kohonneen 
viskositeetin vaikutus ja järjestettävä hydraulinesteelle paluukanavisto, tai vaihtoehtoi-
sesti alennettava liikenopeuksia huomattavasti.  
 
Dynaamisen paineennousun kaava, jossa  on absoluuttinen viskositeetti [Pa], l on oh-
jausholkin pituus [m], v on liikkeen nopeus [m/s] ja h on välys [m]: 
 

=            (2) 

 
Viskositeetin vaikutus dynaamiseen paineennousuun, yhdessä liikenopeuden kanssa, on 
huomattava. Tästä syystä suuret liikenopeudet ovat riskialttiita, kun järjestelmää käyte-
tään kylmässä ja hydraulinesteen viskositeetti on kohonnut korkeaksi. 

Lämpötilan laskemisesta johtuva tiivistekitkojen muutoksen huomioiminen hyd-
raulisylinteri konstruktioissa on tärkeää, varsinkin kun kyseessä on differentiaalikytket-
ty sylinteri. Tiivisteiden lepokitka kasvaa lämpötilan laskiessa, tällä saattaa olla merkit-
tävä vaikutus differentiaalikytketyn sylinterin kylmäkäynnistyksessä, kun käynnistys 
joudutaan tekemään kuorman kanssa. Sylinterit jotka on tarkoitettu kylmiin olosuhtei-
siin, varsinkin tiivistemateriaaliensa puolesta, ovat normaalia alttiimpia tihkomisväräh-
telylle (stick-slip-ilmiö), kun hydraulineste on lämmintä. Nykivä liike muodostuu mata-
laviskositeettisen hydraulinesteen ja pehmeän tiivisteen vaikutuksesta, tällöin vaihtelu 
lepo- ja liikekitkan välillä alkaa helposti. [11; 40; 45] 

1. Männänvarsi 
2. Männänvarren tiiviste 
3. Ohjausholkki 
h = Välys 
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6.8 Säiliö ja öljynhuolto 

Jotta hydraulineste saadaan pidettyä ominaisuuksiltaan käyttöön soveltuvana mahdolli-
simman pitkään, tulee hydraulinestettä huoltavien komponenttien olla tarkoituksenmu-
kaiset. Hydraulinesteen käytettävyyden kannalta yksi keskeisimpiä tekijöitä on oikean-
lainen säiliö. Säiliön tulee olla oikein mitoitettu ja muotoiltu (muun muassa sopivat vä-
liseinämät), jotta hydraulineste ehtii jäähtyä riittävästi, ennen sen päätymistä uudelleen 
työkiertoon. Myös ilman erottumiselle tulee taata edellytykset, esimerkiksi sopivilla 
väliseinämillä. Meriympäristön ilmankosteudesta johtuen myös hydraulijärjestelmään 
päätyy jonkin verran vettä, joka tulee pystyä poistamaan säiliön pohjalta tyhjennysha-
nan avulla. Säiliössä tulisi myös olla pinnankorkeuden näyttölasi, joka ulottuu pohjalle 
asti, jotta veden määrä olisi nähtävissä. Kylmässä ympäristössä veden kondensoitumi-
nen säiliön seinämille lisääntyy entisestään. [11; 40] 

Merihydrauliikan toimintaympäristön sääolosuhteista johtuen, jotkin sovellukset 
toimivat epäsäännöllisiä työjaksoja kylmässä ympäristössä. Tästä syystä hydraulineste 
saattaa vaatia esilämmittämistä, ennen hydrauliyksikön käynnistämistä. Tähän tarkoi-
tukseen voidaan käyttää sähkövastuksia säiliön sisällä. Lämmitysvastuksen sijoittami-
nen tulee toteuttaa lähelle imuaukon suuta, jolloin pumpun imulinjaan kulkeutuu notkis-
tunutta hydraulinestettä. Myös Pumpun imuputki voi olla sähkövastuksen avulla lämmi-
tetty, jolloin putkeen jäänyt neste saadaan lämpenemään. Jäykkä hydraulineste saattaa 
lämmetä ainoastaan lämmitysvastuksen läheisyydestä, eikä säiliössä välttämättä tapahdu 
lämpötilaeroista johtuvaa nesteen kiertoa. Tästä syystä myös mekaanisen sekoittimen 
käyttö voi tulla kysymykseen. Mikäli hydraulikoneikkoa käytetään jaksottaisesti, voi 
kysymykseen tulla myös säiliön eristäminen, jotta koneikon seistessä hydraulinesteen 
lämpö pysyy pidempään sopivalla tasolla. Ainakin hydraulisäiliö tulisi suunnitella mah-
dollisimman sileäpintaiseksi, lämmön haihtumisen estämiseksi. Joissakin tapauksissa 
saattaa pumpun imupaineen takaaminen olla perinteisin keinoin vaikeaa. Tällöin kysy-
mykseen saattaa tulla tankin paineistaminen. Tankin paineistaminen varmistaa pumpulle 
riittävän imupaineen jähmeälläkin hydraulinesteellä [11]. Hydraulijärjestelmän pai-
neenmittauksessa käytettävien painemittareiden vaimennusaineena käytettävä öljy tulee 
käyttökelvottomaksi, kun toimitaan erittäin matalissa lämpötiloissa. Kylmissä oloissa 
painemittareiden vaimennusnesteenä tulisi käyttää glyseriiniä tai silikoniöljyä [11]. [11; 
45; 50] 

Hydraulinesteen puhtauden kannalta sopiva suodatus on erittäin tärkeää. Suodatus 
merihydrauliikassa ei juuri eroa teollisuushydrauliikan sovelluksista. Kylmissä oloissa, 
kun hydraulineste on kylmää ja korkeaviskositeettista, tulee huomioida suodattimien 
aiheuttamat painehäviöt järjestelmään. Suodattimet tuleekin varustaa ohivirtausventtii-
lein, jotka esimerkiksi aktivoituvat termostaatin ohjaamana, tietyn lämpötilan alapuolel-
la tai perinteisesti, painehäviön kasvaessa tiettyyn rajaan. Mikäli hydraulijärjestelmä on 
erityisen haavoittuvainen mahdollisille epäpuhtauksille, joita ohivirtaus saattaa päästää 
järjestelmään, tulee järjestelmä varustaa riittävän paineenkestävällä painesuodattimella. 
Painesuodatin on muutenkin parhaiten kylmiin oloihin soveltuva suodatustyyppi. Ennen 
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painesuodatinta hydraulineste ehtii hieman lämmetä pumpussa, tämä pienentää suodat-
timen painehäviötä. Toistuvat kylmäkäynnistykset heikentävät pysyvästi joidenkin suo-
datintyyppien erotuskykyä. Kylmässä käytettäviin järjestelmiin ei suositella käytettä-
väksi selluloosapaperisia suodattimia, lasikuitupohjaiset suodatinpatruunat toimivat 
näissä olosuhteissa paremmin ja metallipatruunat ovat suositeltavia, kaikkien suodatin-
materiaalien kanssa suositellaan tukiverkkorakennetta, estämään patruunan rikkoutumi-
nen. Kylmissä oloissa toimivaan järjestelmään ei painehäviöiden vuoksi suositella käy-
tettäväksi imusuodatinta, jotta vältytään pumpun kavitoinnilta. Paluusuodatuksessa saat-
taa ilmetä ongelmia esimerkiksi suuresta sylinteristä äkisti poistuvan kylmän hyd-
raulinesteen tullessa suodattimeen. Tällöin hetkellinen ohivirtaus voi olla hyvinkin suur-
ta. Ohivirtaus voidaan johtaa harvempaan turvasuodattimeen, joka poistaa suurimmat 
epäpuhtaudet paluunesteestä. Suodattimen mahdollinen ylimitoittaminen pienentää ohi-
virtausta, kun hetkellisesti joudutaan suodattamaan normaalia jäykempää hydraulines-
tettä, tällöin suodattimen aiheuttama painehäviö ei ole yhtä suuri kuin optimikokoisella 
suodattimella. [11] 

6.9 Sähkökomponentit 

Hydraulijärjestelmän osana on kiinteästi useita erilaisia sähkökomponentteja. Näistä 
suuritehoisimpia ovat  pumppujen sähkömoottorikäytöt, mahdollisella taajuusmuuttaja-
ohjauksella varustettuna. Venttiileiden sähköohjauksessa on käytössä erilaiset sähkö-
magneetit. Venttiileiden ohjauksesta ja säädöstä mainittakoon: on/off venttiileiden kelat, 
proportionaaliventtiileiden proportionaalimagneetti, servoventtiileiden sähköiset vään-
tömoottorit, sekä näiden kaikkien ohjauselektroniikka, joka usein on integroituna kom-
ponenttiin. Hydraulijärjestelmissä on myös useita sähköisesti toteutettuja anturointeja, 
kuten pinnankorkeushälytin, tilavuusvirta- ja asema-antureita, painekytkimiä. Näiden 
sähköisten komponenttien toiminnassa tulee myös huomioida ympäristöolosuhteiden 
vaikutus. Elektronisten komponenttien liitoksissa tapahtuvat edestakaiset lämpölaa-
jenemiset saattavat löystyttää liitoksia ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Komponenttien 
toiminnan kannalta olisi suotavaa, että lämpötila saataisiin pidettyä mahdollisimman 
vakiona. Ympäristöolosuhteiden huomioimisessa etusijalla on sähköosien sopiva suoja-
us ympäristön kosteutta ja korroosiovaikutusta vastaan. Johtimet ja liittimet ovat arkoja 
ulkoisille iskuille ja esimerkiksi jään kertymisen aiheuttamalle mekaaniselle rasituksel-
le. Tästä syystä johtimien ja liittimien oikeanlainen valinta on tärkeää, jotta materiaalit 
kestäisivät muun muassa matalia lämpötiloja, sekä auringon ultraviolettisäteilyä. Tämän 
lisäksi niiden tulee olla riittävän tukevia ja hyvin kiinnitettyjä, jotta ne sallivat ulkoisen 
mekaanisen rasituksen ja tärinän. Kaapeloinnissa tulee käyttää kylmään soveltuvia kaa-
peleita, joiden eristekuoren materiaali ei murru matalassakaan lämpötilassa. Kaapelin 
suojakuoren mekaaninen kestävyys saattaa olla pakkaseen soveltuvilla kaapeleilla hie-
man tavanomaista heikompi, kuten käytettäessä silikonikumia. Polyuretaani ja PVC 
pintaisten kaapeleiden käyttölämpötila ulottuu aina -50 °C asti [11, s. 41], pienempien 
komponenttien ja elektroniikan kaapeleiden eristeenä voidaan käyttää myös PTFE:ä. 
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Elektronisten komponenttien toiminta saattaa olla vaihtelevaa erittäin kylmissä 
oloissa. Tästä syystä onkin pysyttävä komponenttitoimittajan ilmoittamissa lämpötilara-
joissa, esimerkiksi säilyttämällä ohjainkortit ja logiikat lämmitetyissä kaapeissa. Analo-
gijärjestelmät ovat arempia lämpötilan muutokselle kuin digitaaliset, siksi tulisikin suo-
sia digitaalista signaalinsiirtoa. 

Johtimien, käämityksen ja liittimien materiaalina käytettävien metallien, kuten kupa-
rin sähköiset ominaisuudet vaihtelevat hieman riippuen lämpötilasta. Metallien sähkön-
johtavuus heikkenee, resistanssin kasvaessa, kun materiaalin lämpötila nousee. Toisin 
sanoen kylmien johtimien johtavuus on parempi kuin lämpimien. Lämpötilan vaikutusta 
sähkönjohtavuuteen ja sähköisten komponenttien ominaisuuksiin on selvennetty seuraa-
vien kaavojen avulla. 
 
Resistanssi kuvaa kappaleen sähkönjohtavuutta, resistanssin kaava (3) jännitteen U ja 
sähkövirran I avulla ilmoitettuna: 
 

=             (3) 

 
Seuraavaksi kaavassa (4) resistanssi on ilmoitettuna resistiivisyyden (ominaisvastuksen) 

R [ m] perusteella: 
 

=            (4) 

 
Resistiivisyyden arvon on riippuvainen lämpötilasta, kaavan (5) mukaisesti. Kaavassa 

R20 aineen resistiivisyys +20 °C lämpötilassa ja resistiivisyyden lämpötilakerroin R 
[1/K]. 
 

(1 + )         (5) 
 
Resistanssin kaava, resistiivisyyden lämpötilariippuvuuden perusteella ilmoitettuna 
kaavassa (6), jossa R20 on aineen resistanssi lämpötilassa +20 °C. 
 

(1 + )          (6) 
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Taulukkoon 6.2. on listattu eri metallien resistiivisyyden ja resistiivisyyden lämpötila-
riippuvuuden arvoja. 
 
Taulukko 6.2. Eri metallien resistiivisyyden ja resistiivisyyden lämpötilariippuvuuden 
arvoja. 

     

 

Materiaali Resistiivisyys lämpötilassa 
+20 °C [ m] 

Resistiivisyyden lämpötila-
riippuvuus [1/K] 

 
 

Hopea 1,59·10^-8 4,0·10^-3 
 

 
Kupari 1,68·10^-8 3,9·10^-3 

 
 

Kulta 2,40·10^-8 3,4·10^-3 
 

 
Alumiini 2,80·10^-8 4,0·10^-3 

 
 

Messinki 7,00·10^-8 1,5·10^-3 
 

 
Rauta 9,70·10^-8 6,0·10^-3 

       
Sähkömoottoreiden ja sähkömagneettisten venttiilinkelojen toiminta perustuu sähköken-
tän muodostaman magneettikentän vaikutukseen. Käämityksen muodostama magneetti-
kenttä vaikuttaa sähkömagneeteissa ferromagneettisesta metallista valmistettuun karaan 
(ankkuriin), joka pyrkii voiman vaikutuksesta liikkumaan magneettikentän suuntaisesti. 
Magneettien voima on verrannollinen magneettivuon tiheyteen B [T, tesla], jonka kaava 
(7) on: 
 

=            (7) 

 
Kaavassa N on käämin kierrosten lukumäärä, L on käämin induktanssi [H] eli kyky vas-
tustaa sähkökentän muutosta, A on käämin poikkipinta-ala, I on sähkövirta. Resistanssin 
muutoksen vaikutus sähkömagneetin voimaan nähdään seuraavasta kaavasta (8), jossa 
sähkövirta I on korvattu jännitteellä U, sekä resistanssilla R. 
 

=            (8) 

 
Laajalla lämpötila-alueella toimittaessa, sähkökomponenttien lämpötilojen muutoksesta 
johtuen, voivat muun muassa sähkömagneettien (kuparikäämitys) vetovoiman suuruudet 
vaihdella jopa 0,5 %. Tämä ei sinällään ole suuri muutos, mutta saattaa aiheuttaa virhet-
tä esimerkiksi proportionaaliventtiileissä, joiden ohjauksessa tätä ei ole huomioitu. [11; 
12; 13; 50; 52; 53; 54] 
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6.9.1 Sähkömoottorit 

Merisovelluksiin tarkoitettujen sähkömoottoreiden materiaaleissa, pinnoitteissa ja suo-
jauksessa on otettu huomioon ympäristön kosteus, korroosioalttius ja mahdolliset rois-
keet. Mikäli järjestelmä tulee toimimaan laajalla lämpötila-alueella, toimintaympäris-
tönsä vuoksi, tulee huomiota kiinnittää myös niiden lämpöominaisuuksiin. Kylmässä 
käytettävien sähkömoottoreiden laakereiden voitelussa käytettävät rasvat saattavat ko-
vettua, mikäli ne on valittu väärin. Tämä puolestaan aiheuttaa moottorilta saatavan mo-
mentin laskua käynnistyksessä, verrattuna suunnittelulämpötilassa mitattuihin arvoihin. 
Mikäli laite toimii ainoastaan kylmässä, voidaan rasvat valita kylmään soveltuviksi. 
Mikäli laitteen käyttölämpötila on laaja, joudutaan kompromissiratkaisuun, jossa suosi-
taan lämmintä ympäristöä. Tämä siitä syystä että laakerit lämpenevät, kun kylmää säh-
kömoottoria on käytetty hetken. Kylmässä tapahtuvan käynnistyksen ja laakerihäviöi-
den aiheuttamaa momentinlaskua kompensoi sähkömoottorin kylmän käämityksen ma-
talampi resistanssi. Kylmän moottorin sähköiset ominaisuudet ovat paremmat kuin 
kuuman, joten näin saavutetaan kylmässä hieman suurempi momentti. Sähkömoottorin 
käynnistys kylmässä olisi hyvä toteuttaa varoen, esimerkiksi taajuusmuuttajaa käyttäen. 
Sähkömoottoreihin voidaan järjestää seisontalämmitys, jotta vältyttäisiin kosteushaitoil-
ta kondensoitumisen vuoksi. Lämmitys voi olla toteutettuna joko johtamalla käämityk-
seen sähkövirta tai käyttämällä erillistä lämmitysvastusta. Lämpötilalla on resistanssin 
kautta myös pieni vaikutus tasavirtamoottoreiden pyörimisnopeuteen. Tasavirtamootto-
rikäytöt ovat kuitenkin melko harvinaisia, joten tällä ei ole suurta merkitystä hydraulii-
kan kannalta. Kylmä käämitys lämpenee nopeasti kuormitetussa sähkömoottorissa, joten 
myös jäähdytyksen toimivuus tulee tarkistaa. Jäähdytyksellä on suuri rooli varsinkin 
toimittaessa lämpimässä ympäristössä, jäähdytys voidaan toteuttaa joko perinteisellä 
puhallinjäähdytyksellä tai jopa vesikiertojäähdytyksellä, mikäli tähän ilmenee tarvetta. 

Tavanomaiset sähkömoottorit soveltuvat käytettäväksi aina noin -30 °C lämpötilaan 
asti. Tätä kylmemmässä tulee laakerirasvojen soveltuvuus tarkistaa ja vaihtaa sopivaan. 
Myös konstruktiomateriaalien kylmähaurastumisominaisuuksien tarkastelu tulee kysy-
mykseen. Etenkin akselimateriaalin ominaisuuksien tulee säilyä myös kylmässä, jotta 
vältytään haurasmurtumilta. Akselitiivisteet tulee myös valita sopivasti, pyörivän akse-
lin tiivistyksestä on kerrottu luvussa 6.3.3 ”Dynaamiset pyörivän liikkeen tiivisteet”. 
Moottorin käämityksen suojaksi valetun hartsin ja johtimien tinan soveltuvuus pitkäai-
kaiseen altistukseen kylmälle tulee tarkistaa. 

Sähkömoottorien suojauksessa tulee huomioida myös mahdollinen veden konden-
soituminen rakenteen sisään, mikäli runkoa ei ole tehty ilmatiiviiksi. Tästä syystä kon-
densoituvalle vedelle tulee järjestää poistumiskanava. Nämä seikat on otettu huomioon 
muun muassa laivojen kansikoneisiin suunnitelluissa sähkömoottoreissa. Kondensoitu-
misen estämiseksi käytössä on seisontalämmitys, jolla moottori pidetään sähköisesti 
lämmitettynä, sen ollessa käyttämättömänä [55]. [11; 39; 55; 56; 57] 
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6.9.2 Venttiileiden kelat 

Kylmässä käytettävissä venttiileissä voi hydraulinesteen viskositeetti nousta hyvinkin 
suureksi, verrattuna suunnitteluarvoihin. Tästä johtuen nesteen liike ahtaissa kanavissa 
hidastuu, tämä aiheuttaa kasvavan voimantarpeen venttiilinkaran liikutteluun. Tämä 
tulee ottaa huomioon venttiilin solenoideja mitoitettaessa, ja suositeltavaa onkin valita 
riittävän suuret solenoidit takaamaan venttiilin toiminta myös kylmässä. Tietyissä tilan-
teissa solenoidin kelaa voidaan hyödyntää venttiilin lämmittämisessä, ennen pitkään 
seisoneen järjestelmän käyttöönottoa. Johtamalla käämitykseen sähkövirta, lämpenee 
solenoidi hyvin nopeasti, samalla lämmittäen muuta venttiiliä. Tämä mahdollisuus tulee 
ottaa suunnittelussa huomioon esimerkiksi ohjauslogiikkaa suunniteltaessa. [11] 

Johtuen venttiilin kelojen käämityksessä käytettävän kuparin sähkönjohtavuuden 
muutoksista lämpötilan muuttuessa, esiintyy myös solenoidin voimassa pieniä muutok-
sia. Solenoidien voima on suurempi kylmänä, kuin lämpimänä. Tämä muutos on melko 
pieni, eikä sillä ole suurta merkitystä perinteisissä on/off-venttiileissä. Solenoidin veto-
voiman muutos tulee kuitenkin huomioida proportionaaliventtiilikäytöissä, joilla halu-
taan saavuttaa suuri ohjaustarkkuus. Proportionaalimagneetin vetovoiman muutos saat-
taa aiheuttaa joissakin takaisinkytkemättömissä järjestelmissä asemavirheen tai virheen 
liikenopeudessa. Proportionaaliventtiilin ohjaussignaalin vaihtaminen jänniteohjaukses-
ta virtaohjaukseksi vähentää lämpötilasta johtuvaa virhettä, virtasignaalin riippuessa 
resistanssista. Virtatakaisinkytketyissä järjestelmissä ohjauslogiikalta saatava virran 
takaisinkytkentä poistaa lämpötilanmuutoksesta aiheutuvan resistanssinmuutoksen 
muodostaman virheen solenoidin toiminnasta. Takaisinkytketyissä järjestelmissä luistin 
asemaa mitataan asema-anturilla ja asemavirhe muodostetaan käskyarvon ja oloarvon 
erotuksesta ja johdetaan vahvistimen kautta ohjaussignaaliksi. Asematakaisinkytketyllä 
venttiilillä saavutetaan huomattavasti parempi toistotarkkuus, verrattuna takaisinkytke-
mättömään. [53; 58; 59; 60] 
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6.9.3 Suojaus korroosiota/kosteutta vastaan 

Sähkölaitteiden soveltuvuudesta märkiin ja likaisiin ympäristöolosuhteisiin kertoo lait-
teen IP-luokitus (International Protection ja joissakin yhteyksissä Ingress Protection), 
joka kuvaa laitteen kotelon suojaustasoa ympäristön vettä, kosteutta ja erilaisia partikke-
leita ja niiden laitteeseen tunkeutumista vastaan. Kuvassa 6.12 on selitetty IP-
numerointia vastaavat suojaukset vieraita esineitä ja vettä vastaan.  
 

 
Kuva 6.12. Standardinmukainen IP-tunnusnumerointi [61]. 
 
IP-luokituksen mukainen numero kertoo suojaustason esineitä ja likapartikkeleita vas-
taan (ensimmäinen numero) ja veden vaikutuksia vastaan (toinen numero). Numeroar-
vot ovat kiinteiden kappaleiden osalta 0 - 6, joista 6 on korkein suojaus, sekä veden 
osalta 0 - 8, josta 8 on paras suojaus. Esimerkiksi laivojen kansikäyttöön tarkoitettujen 
sähkömoottoreiden suojaustaso on IP56, jolloin se on pölysuojattu ja suojattu voimak-
kaalta vesisuihkulta. Suojaustason ilmaisevan numeron jälkeen voi olla merkittynä kaksi 
kirjainta, joista ensimmäinen on tarkentava lisäkirjain, henkilösuojausluokan tunnuskir-
jain ja toinen on täydennyskirjain lisätietoja varten. [13; 57; 61; 62, Ch. 2, Sec. 10, P. 
67] 
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7 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU 

Hydraulijärjestelmän suunnittelussa merisovellukseen, tulee huomioida eri komponent-
tien soveltuvuus käyttökohteen haastaviin ympäristöolosuhteisiin, kuten vaihteleviin ja 
erittäin mataliin lämpötiloihin. Lisäksi suunnittelussa on huomioitava, että järjestelmän 
eri osat voivat olla alttiina täysin erilaisille ympäristöolosuhteille, joten niiden keskinäi-
sissä vaatimuksissa voi olla suuriakin eroavaisuuksia. Keskinäisessä yhteensopivuudes-
sa, tulee huomioida materiaalien erilaiset lämpöpitenemiskertoimet, varsinkin liitosten 
ja putkistojen osalta. Eri komponenttien sijaitessa laajalla alueella, erilaisissa olosuh-
teissa, voi komponenttien välillä virtaava hydraulineste aiheuttaa yllättäviä tilanteita 
komponenttien toiminnassa. Tällaisia tilanteita on lämpimän nesteen virtaaminen kyl-
mään komponenttiin, aiheuttaen lämpöshokin tai kylmän nesteen virtaaminen suodatti-
meen, aiheuttaen suuren painehäviön. 

Hydraulijärjestelmien suunnittelussa komponenttien ensisijainen valinta suoritetaan 
siten, että ne täyttävät toiminnalliset vaatimukset. Toiminnallisia vaatimuksia ovat esi-
merkiksi: komponenttien riittävä paineenkesto, vaadittavalla virtauksella sopivan alhai-
nen painehäviö, vaadittava nopeus (venttiileillä avautumis- tai säätöajat, sylintereiden 
liikenopeudet, moottoreiden pyörimisnopeudet). Lisäksi putkiston mitoitus suoritetaan 
vaadittavan virtauksen perusteella, siten etteivät painehäviöt kasva liian suureksi, sa-
moin toimitaan suodattimien valinnassa. Hydraulikoneikon ja pumpun valinnassa tar-
kastellaan tarvittavaa tilavuusvirran tarvetta ja työpainetta.  

Kun komponenttien mitoitus on suoritettu järjestelmälle asetettujen vaatimusten pe-
rusteella, voidaan tarkastella käyttöympäristön asettamia erityisvaatimuksia, sekä niiden 
asettamia lisäehtoja lopullista komponenttivalintaa ajatellen. Korroosiota aiheuttavan 
meriympäristön vuoksi komponenttien materiaalit tulee valita soveltuvaksi tähän ympä-
ristöön ja niiden pinnoitus tulee olla mahdollisimman hyvin suojaava, myös sähköliitti-
mien suojaustason tulee olla riittävä. Korroosiovaikutusten minimoimiseksi rakenteista 
tulee valmistaa mahdollisimman sileitä, välttäen kohteita, joissa vesi pääsee seisomaan 
pitkään. Materiaalivalinnan osalta oman vaikutuksensa tekee erittäin alhaiset ympäris-
tön lämpötilat, joita esiintyy tietyillä merialueilla. Materiaalien tulee säilyttää riittävät 
ominaisuudet myös kylmässä. Tiivisteiden tulee säilyä tiivistävinä, tämä tarkoittaa sopi-
vien kimmoisuusominaisuuksien säilymistä. Metallien tulee säilyttää riittävä iskusitke-
ys, jottei kylmässä aiheudu murtumia rakenteisiin. Materiaalien keskinäiset ominaisuu-
det tulee varmistaa eri komponenttien liitospinnoissa, jotta vältytään korroosiota aiheut-
tavilta ja edesauttavilta metallipareilta. Liitosten tiiviys tulee varmistaa sopivilla tiivis-
teillä, sekä oikeilla liitin- ja tiivistekonstruktioilla, samalla ottaen huomioon eri materi-
aalien toisistaan poikkeavat lämpölaajenemisominaisuudet, kuten myös edestakaisen 
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lämpölaajenemisen ja supistumisen vaikutus liitosten tiiviyteen ja materiaalien väsymi-
seen. 

Seuraavaksi käsitellään tärkeimpiä järjestelmäsuunnittelussa huomioitavia asioita, 
sekä komponenttivalintaan liittyviä poikkeuksellisia käytäntöjä järjestelmän eri osien 
välillä. Lisäksi tarkastellaan pahimpia ongelmakohtia ja -tilanteita, sekä miten ne voi-
daan ottaa huomioon suunnittelussa ja näin välttää toimintahäiriöitä. Lopuksi verrataan 
merisovelluksissa käytettävien hydraulijärjestelmien suunnittelua ja rakennetta peruste-
ollisuudessa ja lentotekniikassa käytettäviin ratkaisuihin, sekä mietitään näissä sovel-
luksissa käytettävien toimintatapojen sopivuutta merihydrauliikan vaatimuksiin. 

7.1 Komponenttien valinta tiettyjen lämpötilaluokkien 
mukaan 

Komponenttien valinnassa tulee huomioida myös kylmästä (ja suuresta lämpötilanvaih-
telusta) johtuva järjestelmän ominaisuuksien muuttuminen. Lämpötilan laskiessa hyd-
raulinesteen viskositeetti kasvaa, tämä aiheuttaa virtausvastuksen ja painehäviöiden 
kasvamisen. Kasvaneesta virtausvastuksesta johtuva painehäviöiden kohoaminen aset-
taa pumpulle ja pumppua käyttävälle sähkömoottorille suuremmat vaatimukset, muun 
muassa suuremman tehontarpeen muodossa. Pumpun tulee kyetä muodostamaan tarvit-
tava tilavuusvirta myös kohonneella järjestelmän paineella, tämä tulee huomioida kom-
ponenttivalinnassa. Kohonnut paine saattaa aiheuttaa paineenrajoitusventtiilin avautu-
misen, mikäli järjestelmä on säädetty liian tarkkaan, käyttäen normaalitilanteen arvoja. 
Myös paineenrajoitusventtiilin toiminta muuttuu, johtuen kylmästä hydraulinesteestä. 
Myös suuntaventtiileiden toiminta hidastuu jähmeällä nesteellä, tästä syystä koko järjes-
telmän toiminta ja liikkeiden nopeus hidastuu. Mikäli liikkeiden hidastuminen ei ole 
sallittavaa, tulee komponentti- ja järjestelmäsuunnittelussa tehdä sopivat ratkaisut, jotta 
hydraulinesteen kohonneen viskositeetin muutos tulee huomioitua ja muutosten vaiku-
tus saadaan joko eliminoitua, tai muutosten suuruus saadaan muiden konstruktiivisten 
ratkaisujen avulla pidettyä mahdollisimman pienenä. 

Komponenttien valinta tulee suorittaa siten, että ne toimivat riittävän hyvin koko 
niille asetetulla lämpötila-alueella, täyttäen niiltä vaadittavat toiminnalliset vaatimukset 
osana järjestelmää. Komponentteja voidaan ryhmitellä eri lämpötilaluokkiin, jotta voi-
daan havaita niiltä vaadittavat erityisominaisuudet eri lämpötiloissa. Nämä ominaisuu-
det perustuvat lähinnä materiaaleihin, mutta osin myös konstruktiivisiin muutoksiin, 
jotta toiminta on riittävää eri lämpötiloissa. Näitä konstruktiivisia muutoksia ovat esi-
merkiksi: poikkeukselliset tiivisteet ja tiivistemateriaalit, välysten suuruus, ohjauskana-
vien suuruus, mittakuristimet, lämmityskiertomahdollisuus. Komponenttien valinnassa 
toteutettavat erityisratkaisut riippuvat sekä matalimmasta käyttölämpötilasta että käyttö-
lämpötila-alueen laajuudesta.  

Eri lämpötilaluokkiin soveltuvien komponenttien suurimpana erona ovat käytettävät 
materiaalit. Joissakin tapauksissa itse materiaali ei muutu, mutta kylmiin oloihin tarkoi-
tetun komponentin materiaalille tehdään tarkemmat materiaalikokeet, joilla todennetaan 
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sen soveltuvuus kyseiseen käyttöön. Myös komponenttien osien, kuten tiivisteiden, ma-
teriaalien tulee olla soveltuvia kulloisiinkin oloihin. Joissakin tapauksissa eri lämpötila-
luokkien komponenteissa on myös rakenteellisia eroja, esimerkiksi tiivistystavassa tai 
välysten ja öljykanavien suuruuksissa.  

7.2 Ongelmakohteet 

Hydraulijärjestelmien kriittisimpiä kohteita, kun toimitaan matalassa lämpötilassa, ovat 
erityisesti komponenttien liitokset, pienet välykset ja komponenttien pienet osat, sekä 
tiivisteet. Liitoksissa on usein mukana useita eri materiaaleja, joiden ominaisuudet 
poikkeavat toisistaan, tästä aiheutuu ongelmia lämpölaajenemisen seurauksena. Liitok-
sien tulee myös olla tiiviitä, jotta vältytään vuodoilta. Liitosten ja komponenttien tiivis-
tys vaatii omat erityisratkaisut, mikäli käyttöympäristön lämpötila vaihtelee suuresti, tai 
ympäristö on erittäin kylmä. Komponenttien toiminnalle on riskinä lämpöshokki, var-
sinkin komponenteissa, joiden välykset tai osat ovat pieniä. 

Seuraavaksi käsitellään tarkemmin näitä kohteita, joiden toiminnassa esiintyy her-
kästi ongelmia, kun lämpötila on alhainen, tai muuttuu rajusti. Samalla esitetään mah-
dollisia ratkaisuja ongelmiin, joko materiaalivalinnan tai konstruktiivisten muutosten 
myötä. Tietyissä tapauksissa ongelmilta voidaan välttyä jo pelkästään järjestelmän oike-
anlaisen ja olosuhteet ennakoivan käytön avulla. 

7.2.1 Lämpölaajeneminen 

Järjestelmäsuunnittelussa materiaalien lämpölaajeneminen on erittäin huomionarvoinen 
ilmiö, varsinkin sovelluskohteissa, joiden toimintaympäristön lämpötilanmuutokset ovat 
suuria. Lämpölaajeneminen vaikuttaa erittäin vahvasti pitkissä putkilinjoissa, joihin 
tulee suunnittelussa lisätä pituudenmuutoksen sallivia joustokohtia ja joiden tukemises-
sa on käytettävä liikkeen sallivia kannattimia. Putkilinjojen liitoksien mahdollinen vä-
syminen edestakaisessa lämpölaajenemisessa tulee huomioida sopivalla liitostavalla ja 
hitsausliitosten käyttämisessä tulee noudattaa soveltuvia menetelmiä ja liitosten lämpö-
käsittelyä hitsauksen jälkeen. Putkilinjojen lisäksi on joukko kohteita, joiden toimintaan 
lämpölaajenemisilmiöllä on vahva, joskaan ei niin suuresti ulospäin näkyvä vaikutus. 
Kohteet joissa on kosketuksissa useampia eri materiaaleja, on ongelmana eri materiaali-
en poikkeavat lämpölaajenemiskertoimet. Näitä kohteita ovat tiivisteet, kuten venttiili-
lohkojen O-rengastiivisteet, hydraulisylinterin männänvarren tiiviste, hydraulimoottorin 
akselitiiviste. Tiivistemateriaaleilla on yleensä terästä suurempi lämpölaajenemisker-
roin. Suuremmasta lämpölaajenemiskertoimesta johtuen, lämpötilan laskiessa, saattaa 
tiivisteen esipuristus pienentyä niin pieneksi, että tiiviste rupeaa vuotamaan. Tiivistei-
den koko tulisi mitoittaa mahdollisimman suureksi, jotta koko käyttölämpötila-alueella 
saadaan säilytettyä sopiva puristus teräskappaleen ja polymeeritiivisteen välillä. Suu-
rempaa tiivistettä voidaan esipuristaa mitallisesti enemmän, jolloin kappaleen supistues-
sa lämpötilan laskiessa, säilyy osa puristuksesta. Mikäli esipuristus mitoitetaan liian 
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suureksi, voi lämpötilan kohotessa puristus kasvaa liiaksi, jolloin tiiviste menettää omi-
naisuutensa pysyvästi ja tiivistyskyky heikkenee. 

Mikäli komponenteissa on toisiinsa nähden liikkuvia osia, joita erottaa pieni välys, 
voi lämpölaajeneminen aiheuttaa ongelmia varsinkin, kun lämpötilan muutos on nopeaa 
tai mikäli kappaleet ovat eri materiaalia, joiden lämpölaajenemiskertoimet poikkeavat 
toisistaan. Mikäli kappaleet ovat erotettuina pienellä välyksellä ja toinen osista lämpe-
nee nopeammin kuin toinen, muodostuu lämpöshokki, josta lisää luvussa 7.2.2 ”Läm-
pöshokit”. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi: venttiilin luisti, kun venttiiliin johdetaan 
lämmintä hydraulinestettä, saattaa nopeammin lämmennyt osa laajentua niin voimak-
kaasti, että pieni välys umpeutuu ja kappaleita erottava öljykalvo rikkoontuu, jolloin 
osat leikkaavat kiinni. Samanlainen vaara on olemassa, kun kappaleiden materiaalit ovat 
erilaiset, tällainen tilanne on hydraulisylinterin varren ja ohjausholkin välillä. Mikäli 
näiden kappaleiden välinen välys on mitoitettu liian pieneksi, voi kappaleiden lämpölaa-
jeneminen johtaa välyksen liialliseen pienenemiseen. Vastaavasti liiaksi suureneva vä-
lys johtaa vuotojen lisääntymiseen. Tällaiset tekijät tulee ottaa huomioon ja tarkastella 
kappaleiden lämpölaajenemista koko toimintalämpötila-alueella, laskemalla eri kappa-
leiden lämpölaajeneminen, varsinkin kun lämpölaajenemiskertoimet eroavat suuresti, ja 
verrata saatuja tuloksia välyksiin tai esipuristusmittoihin. 

Hydraulinesteillä on myös lämpölaajenemisominaisuus (tilavuuden lämpölaa-
jenemiskerroin 7 × 10  ), joka tulee huomioida, varsinkin suuria nestetilavuuk-

sia sisältävissä kohteissa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi suurten hydraulisylinterei-
den kammiot. Hydraulisylinterin kammiossa oleva hydraulineste saattaa lämmetessään 
laajentua huomattavasti, jolloin kammion paine nousee. Paineen nousu voi tietyissä ta-
pauksissa aiheuttaa sylinterin männän pientä liikettä, tai mikäli liike on mekaanisesti 
rajoitettu, voi paineennousu aiheuttaa vaurioita tiivisteille tai liitoksille. Tästä syystä 
nesteen lämpölaajeneminen tulee huomioida suunnittelussa esimerkiksi venttiileiden 
avulla, jotka sallivat ylimääräisen paineen purkautumisen pois sylinterikammiosta. Pai-
neen purkuun voidaan käyttää paineenrajoitusventtiileitä tai suuntaventtiileitä, joiden 
välykset sallivat pienen vuodon. [11, s.10; 41] 

7.2.2 Lämpöshokit 

Kylmään hydraulijärjestelmään tai järjestelmän komponenttiin johdettaessa lämmintä 
hydraulinestettä, saattaa ilmetä lämpölaajenemisen aiheuttamia toimintahäiriöitä, jolloin 
tilannetta kutsutaan lämpöshokiksi. Lämpöshokissa kylmään komponenttiin johdettu 
lämmin hydraulineste lämmittää komponenttia epätasaisesti, jolloin komponentin osat 
lämpölaajenevat eri nopeudella. Lämpölaajeneminen on nopeampaa pienimassaisilla 
osilla, verrattuna suurimassaisiin runkokappaleisiin. Lämpölaajenemisnopeus riippuu 
kappaleen massasta, materiaalin lämpökapasiteetista, sekä kappaleen ja hydraulinesteen 
lämpötilaerosta. Epätasaisen lämpölaajenemisen seurauksena pienimassaiset kappaleet 
saattavat laajentua niin, että osien välissä olevat välykset umpeutuvat, jolloin kappalei-
den välinen liike estyy. Tämän seurauksena voi esiintyä esimerkiksi venttiilin takeltelua 
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ja jumiutumista tai hydraulimoottorin kiinnileikkautuminen. Lievemmissä tapauksissa 
välysten pieneneminen pienentää voitelevaa öljykalvoa, jolloin päädytään rajavoiteluti-
lanteeseen, joka nopeuttaa komponenttien kulumista. Venttiileiden ja hydraulimootto-
reiden osalta lämpöshokkia on käsitelty myös luvuissa 6.4 ”Venttiilit” ja 6.6 ”Mootto-
rit”. 

Lämpöshokin vaaraa kylmässä järjestelmässä voidaan oleellisesti pienentää käyttä-
mällä rauhallista ja hitaasti tapahtuvaa järjestelmän käynnistystä, jolloin koko järjestel-
mää lämmitetään kierrättämällä hydraulinestettä komponenttien ja toimilaitteiden läpi 
ilman suurta kuormaa. Käynnistyksen jälkeen hydraulinesteen virtauksesta aiheutuvat 
virtaushäviö lämmittävät hydraulinestettä ja sen myötä myös komponentteja, kun tämä 
suoritetaan riittävän hitaasti, ehtivät lämpötilaerot tasaantua komponenttien eri osien 
välillä. Mikäli jokin järjestelmän osa, esimerkiksi hydraulimoottori, on yksinään poissa 
käytöstä pitkään, jolloin se pääsee jäähtymään ympäristön lämpötilaan, voidaan sille 
toteuttaa erillinen lämmityskierto, jotta se saadaan lämmitettyä käynnistyslämpötilaan. 
Erilaisista lämmityskiertoratkaisuista lisää luvussa 7.3 ”Lämmityskierto”. 

Lämpimän hydraulijärjestelmän toiminta saattaa häiriintyä, mikäli jokin sen toimi-
laite on ollut käyttämättömänä ja näin ollen kylmänä ja se käynnistetään. Esimerkiksi 
suurikokoinen hydraulisylinteri voi sisältää jopa kymmeniä litroja kylmää hydraulines-
tettä, joka sylinterin käytön yhteydessä siirtyy paluuputkistoon. Paluuputkistossa vir-
tausvastus on suurempi kuin lämpimällä hydraulinesteellä, tämä nostaa paluulinjan pai-
netta äkillisesti ja voi häiritä samaan linjaan liitettyjä muita toimilaitteita. Suurempi on-
gelma on kylmän nesteen jäähdyttävä vaikutus suuntaventtiileiden karojen lämpötasa-
painolle, joka voi häiriintyessään vaikuttaa venttiilin toimintaan. Kylmän ja jähmeän 
hydraulinesteen yllättävä virtaus paluusuodattimelle aiheuttaa painehäviön kasvamisen 
suodattimen yli, joka saattaa laukaista suodattimen ohivirtausventtiilin, jolla vältetään 
suodatinpatruunan rikkoutuminen. Suodattimen ohivirtaus puolestaan aiheuttaa suodat-
tamattoman nesteen virtaamisen tankkiin, jolla voi olla myöhemmin haitallisia vaiku-
tuksia, kun epäpuhtaudet pääsevät uudelleen kiertoon. [11; 63] 
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7.3 Lämmityskierto 

Hydraulijärjestelmän virheettömän toiminnan kannalta on tärkeää, että käytettävän hyd-
raulinesteen viskositeetti on sopivalla tasolla. Viskositeetin kasvaminen on seurausta 
järjestelmän lämpötilan laskemisesta, joka puolestaan johtuu ympäristön matalasta läm-
pötilasta ja laitteiston tai järjestelmän osan pitkästä seisomisajasta. Myös tiivisteiden 
toiminnan kannalta olisi suotavaa, että järjestelmän lämpötila saataisiin pidettyä jatku-
vasti määriteltyjen lämpötilarajojen sisällä. Järjestelmän toiminnan takaamiseksi saate-
taan joutua tilanteeseen, jossa järjestelmän käyttöönotto vaatii tiettyjen komponenttien 
ja hydraulinesteen esilämmityksen. Hydraulinesteen lämmittämisestä on kerrottu luvus-
sa 5.8.2 ”Lämmitys”. muiden komponenttien lämmittämisessä voidaan harkita erilaisia 
lämmityskiertomahdollisuuksia, tarpeen mukaan. Lämmitys voidaan järjestää jatkuvak-
si, mikäli järjestelmän käyttö on satunnaista ja tapahtuu ennalta arvaamattomiin aikoi-
hin. Mikäli järjestelmän kylmäkäynnistysajankohta tiedetään, voidaan lämmitys aloittaa 
hyvissä ajoin ennen koko järjestelmän käyttöönottoa. 

Kylmän hydraulijärjsestelmän lämmittäminen aloitetaan hydraulinesteen lämmittä-
misellä, jotta pumpulle pystytään takaamaan riittävä imupaine. Kun hydraulineste ja 
pumppu on saatu lämmitettyä tai mikäli ne sijaitsevat lämpimissä sisätiloissa voidaan 
hydraulinesteen kierrättämisen avulla aloittaa muun järjestelmän ja toimilaitteiden läm-
mittäminen. Hydraulinesteen kiertäessä venttiileiden ja putkiston läpi, muodostuu virta-
ukseen häviöitä, jolloin hydrauliteho muuttuvat lämmöksi, tämän lämpötehon avulla 
järjestelmä lämpenee. Hydraulinesteen kierrättäminen lämmitettäviin komponentteihin 
siirtää hydraulinesteen lämpöä näihin kohteisiin. Hydraulisten toimilaitteiden ja varsin-
kin komponenttien ja venttiileiden, jotka sisältävät pieniä osia ja ahtaita välyksiä, tulee 
lämmittää hitaasti ja varoen, ettei aiheudu lämpöshokkia. Lämpöshokissa lämmennyt 
hydraulineste lämmittää esimerkiksi venttiilin pienimassaista karaa nopeammin kuin 
venttiilin runkoa, tämän seurauksena kara lämpölaajenee runkoa nopeammin ja venttiili 
leikkaa kiinni, välyksen pienentyessä umpeen. 

Hydraulisylinterit ovat usein kaukana hydraulikoneikosta, pitkän putkiston päässä. 
Hydraulisylinterien edestakaisesta liikkeestä johtuen, ei sylinteriin voida johtaa lämmin-
tä hydraulinestettä ilman erityistoimenpiteitä. Tästä syystä useissa tapauksissa hyd-
raulisylinterit lämpenevät ainoastaan tiivistekitkojen ja putkiston virtausvastuksista ai-
heutuvan hydraulinesteen lämpenemisen seurauksena. Tapauksissa, joissa hydraulisylin-
teri ei toimi lepotilassa taakan kannatteluun, voidaan sylinterille toteuttaa lämmitys kier-
rättämällä sen kautta vapaasti hydraulinestettä. Hydraulisylinterin lämmityksellä myös 
tiivisteet saadaan lämpenemään, jolloin saavutetaan parempi tiiviys. Sylinterin lämmi-
tykseen käytettäviä kytkentöjä ovat ohituskierto, sylinteriputken poraus ja männänvar-
ren öljykanavat, nämä liitännät on esitetty kuvassa 7.1. Ohituskierrossa sylinteri on va-
rustettu ylimääräisin liitännöin, jotka voidaan yhdistää venttiilin avulla. Tässä tapauk-
sessa on mahdollista että sylinterin keskelle jää lämpenemätöntä hydraulinestettä. Hyd-
raulinesteen virtaus voidaan järjestää hydraulisylinterin läpi ylimääräisellä porauksella 
sylinteriputkessa, tällä tavoin voidaan lämmittää toisen kammion hydraulineste. Kysei-
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nen menettely vaatii erikoismännäntiivisteet, johtuen sylinteriputken reiästä, joka on 
männän liikealueella. Kolmantena vaihtoehtona on, varsinkin suurissa konstruktioissa 
käytettävä, poraukset männänvarren läpi. Tämä rakenne on erittäin tehokas lämmitys-
menetelmä, mutta vaatii erittäin massiivisen männänvarren. Mahdollista on myös näi-
den ratkaisujen lisäksi rakentaa sylinterin ympärille vaippa, jossa voidaan kierrättää 
hydraulinestettä, tämä on kuitenkin erittäin kallis menetelmä. 

 

 
Kuva 7.1. Sylinterin lämmityskierron toteutusmahdollisuuksia. a.) Ohituskierto, b.) Po-
raus sylinteriputkeen, c.) Öljykanava männänvarteen [11].  

 
Hydraulimoottoreista etenkin hidaskäyntiset mallit ovat arkoja lämpöshokille, johtu-

en niiden suurimassaisesta rungosta, verrattuna suhteellisen kevyisiin mäntiin, joiden 
lämpölaajeneminen on nopeampaa lämpimän hydraulinesteen virratessa moottoriin. 
Tästä syystä hydraulimoottorin runko tulisi saada lämpenemään samaan aikaan ja sa-
malla nopeudella mäntien ja muiden osien kanssa. Moottorin runko voidaankin lämmit-
tää johtamalla lämmitykseen käytettävä hydraulineste kotelon kautta tankkiin. Koteloon 
lämmitykseen käytettävä hydraulineste johdetaan joko ylimääräisen porauksen kautta, 
tai mikäli moottori on varustettu kahdella vuotoliitännällä, käyttäen näistä toista, toisen 
edelleen toimiessa lämmitysnesteen paluukanavana ja normaalina vuotokanavana. 
Lämmitykseen käytettävä hydraulineste johdetaan koteloon joko erillisestä lämmitys-
putkistosta tai painelinjasta. Mikäli näitä konstruktioita käytetään, tulee varmistua, että 
vuotolinja on riittävän suuri, jottei kotelopaine kasva liian suureksi. Lämmitys tulee 
aloittaa pienellä tilavuusvirralla, johtuen kotelossa olevasta jäykästä hydraulinesteestä ja 
kotelon kylmyyden hydraulinestettä jäähdyttävästä vaikutuksesta. Kuvassa 7.2 on esitet-
ty hydraulimoottorin lämmityskiertoliitäntöjä. Mikäli hydraulimoottori pystytään irrot-
tamaan kuormasta esimerkiksi erillisen kytkimellä, voidaan moottoria pyörittää tyhjä-
käynnillä, kunnes se on lämmennyt tarpeeksi ja se voidaan kuormittaa. 
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Kuva 7.2. Hydraulimoottorin lämmityskiertoliitäntöjä. a.) Erillinen lämmityslinja yhdis-
tettynä venttiilillä moottorin koteloporaukseen, b.) Painelinjasta venttiilein moottorin 
koteloon yhdistetty lämmityskierto [11]. 

 
Venttiileiden käytössä kylmässä on sama riski lämpöshokille, kuin hydraulimootto-

rinkin tapauksessa. Hydrauliventtiilille saattaa myös samanaikaisesti tulla lämmintä 
hydraulinestettä pumpulta ja kylmää toimilaitteelta, esimerkiksi hydraulisylinterin 
kammiosta. Lämpöshokin aiheuttamaa kiinnileikkautumisriskiä lisäävät venttiilin pienet 
välykset. Toimintahäiriöitä voi esiintyä, johtuen esiohjausosan pienistä kanavista, hei-
koista sähköisistä ohjausosista tai herkistä kompensointiosista. Venttiileiden esilämmi-
tyksellä voidaan luotettavuutta kylmässä parantaa huomattavasti. Venttiileiden lämmit-
tämiseksi, niihin voidaan toteuttaa kanavisto, jonka läpi lämmitykseen käytettävää hyd-
raulinestettä voidaan kierrättää, käyttämällä erillisiä lämmityskiertoventtiileitä. Esiohja-
usosan putkistossa tulee varmistaa hydraulinesteen kierto, esimerkiksi vuotovirtauksen 
avulla. Pienten venttiileiden lämmittämiseen voidaan käyttää myös sähkövastusta tai 
suuntaventtiileiden keloihin johdetaan sähkövirta, jolloin ne lämmittävät venttiiliä. 

Toteutettaessa lämmityskiertoja eri toimilaitteille tai komponenteille, joudutaan 
käyttämään lämmittävän hydraulinesteen ohjaamiseen lämmityskiertoventtiileitä, joilla 
virtaus sallitaan tarvittaessa haluttuihin kohteisiin. Nämä venttiilit tulee sijoittaa mah-
dollisimman lähelle lämmitettävää kohdetta. Lämmityskiertoventtiileiksi tulee valita 
mahdollisimman yksinkertaisia ja robusteja venttiileitä, jotta niiden toiminta on varmaa 
myös kylmässä. Kyseeseen saattaa tulla myös termostaattiventtiili, mikäli kyseiselle 
paineelle ja lämpötilaan löytyy soveltuva malli. 

Järjestelmissä joiden pääasiallinen käyttöympäristö on kylmä ja jonka komponentit 
ja hydraulineste on valittu tämän ympäristön mukaan, voi ilmetä ongelmia, mikäli sa-
tunnaisissa tapauksissa joudutaan toimimaan lämpimässä ympäristössä. Mikäli hyd-
raulinesteen valinta on optimoitu kylmää ympäristöä silmälläpitäen, voidaan lämpimäs-
sä toimiminen mahdollistaa varustamalla järjestelmä jäähdytyksellä. Jäähdytin voidaan 
asentaa paluulinjaan, jolloin se aiheuttaa painehäviön järjestelmään ja näin ollen se tulee  
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ohittaa venttiilikytkennöin toimittaessa kylmässä. Myös erillinen jäähdytyskierto on 
mahdollinen, jolloin sitä voidaan käyttää ainoastaan tarvittaessa. Jäähdytyksellä hyd-
raulinesteen lämpötila saadaan pidettyä halutuissa rajoissa ja näin viskositeetti riittävän 
suurena, jäähdytyksestä on kerrottu lisää luvussa 5.8.3 ”Jäähdytys”. [11] 

7.4 Vertaus perusteollisuuden hydraulijärjestelmiin 

Verrattaessa perusteollisuuden hydraulijärjestelmälle asetettavia vaatimuksia ja käyt-
töympäristöä merisovelluksissa käytössä oleviin hydraulijärjestelmiin, voidaan havaita 
suurimman eroavaisuuden liittyvän ympäristöolosuhteisiin. Teollisuudessa käytettävä 
hydrauliikka toimii pääosin stabiileissa olosuhteissa, poislukien erikoissovellukset, ku-
ten metallisulatoissa käytettävät järjestelmät. Hydraulisten merisovellusten käyttöympä-
ristö on erittäin vaihteleva varsinkin lämpötilan suhteen, mutta myös esimerkiksi ilman-
kosteuden osalta. Ympäristön lämpötila voi vaihdella alle -50 °C:sta jopa +40 °C:een ja 
hydraulijärjestelmän käyttäminen nostaa sen lämpötilaa mahdollisesti jopa +90 °C:een, 
paikallisesti tätäkin korkeammaksi. Teollisuuden järjestelmien suunnittelulämpötilana 
käytetään +40 °C:sta, kun järjestelmä on sisällä hallitiloissa ja +10 °C:sta, kun järjes-
telmä toimii ulkona. Eroavaisuutena on teollisuushydrauliikan sijaitseminen kauttaal-
taan samoissa tai lähes samoissa olosuhteissa, kun taas merisovellusten järjestelemästä 
osa saattaa sijaita sisätiloissa lämpimässä, kun taas toimilaitteet ovat ulkona erittäin ma-
talassa lämpötilassa, jolloin ulkoiset lämpötilaerot järjestelmän osien välillä ovat valta-
vat. 

Myös meri-ilmaston ilmankosteus vaihtelee suuresti ympäristön lämpötilan mukaan 
ja ajoittain hydraulijärjestelmät altistuvat vesi ja lumisateelle. Teollisuusympäristössä 
hydraulijärjestelmät ovat usein sisätiloissa säältä suojattuna ja näin niiden käyttöympä-
ristön lämpötila ja ilmankosteus pysyvät lähes vakioina. Toisaalta myös tietyissä teolli-
suusympäristöissä ilmankosteus voi olla hyvinkin suuri, kuten paperiteollisuudessa pa-
perikoneen märkäpäässä. Teollisuudessa myös altistuminen erilaisille korroosiota aihe-
uttaville kemikaaleille on mahdollista, kuten meriympäristössä osat altistuvat suolave-
delle. Merisovelluksissa esimerkiksi jään tarttuminen rakenteisiin, jään putoaminen ra-
kenteiden päälle, sekä lumen tuiskuamine on mahdollista ja tästä syystä hydraulijärjes-
telmät tulee olla hyvin suojattuna ulkoisia haittatekijöitä vastaan. Teollisuusympäristös-
sä ei vastaavanlaista ongelmaa juurikaan ole, ainoastaan tietyissä kohteissa voidaan jou-
tua varautumaan pienten kappaleiden aiheuttamiin kolhuihin. 

Merisovelluksissa pyritään mitoittamaan järjestelmät normaalin tehotarpeen mu-
kaan, kun taas teollisuushydraulijärjestelmiin mitoitetaan 15 %:n tehoreservi, mahdollis-
ta myöhempää uusien toimilaitteiden liittämistä tai tuotannonlisäystä silmälläpitäen, 
jolloin voidaan toimilaitteiden nopeutta tai voimaa lisätä ilman järjestelmän komponent-
tien vaihtamista. Merihydrauliikassa järjestelmä ja sen käyttö pysyy samana koko sen 
elinkaaren ajan, jolloin vastaavanlaista ajattelua ei tarvita. Varsinkin laivajärjestelmät 
ovat vähitellen muuttumassa kompaktiin muotoon, kuten joissakin vintturijärjestelmis-
sä, missä koko vintturin tarvitsema hydrauliikka on pienessä tilassa, vintturin yhteydes-
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sä. Tällöin kyseinen hydraulijärjestelmä on ainoastaan yhden toiminnon tarpeisiin ja 
voidaan näin mitoittaa erittäin tarkkaan. Teollisuushydraulijärjestelmissä koneikkoon 
usein kytkeytyy lukematon määrä eri toimilaitteita, joiden työsyklit voivat olla hyvinkin 
satunnaisia, jolloin koneikon mitoittamisessa on hankala pyrkiä optimaalisen pieneen 
tulokseen. Teollisuudessa on lähes poikkeuksetta käytäntönä rakentaa hydraulikeskukset 
ja koneikot omaan huoneeseen tai muuten erilliseen tilaan, jolloin näiden ympäristö on 
entistäkin stabiilimpi ja koneikoista syntyvä melu saadaan eristettyä. Merihydrauliikassa 
hydrauliikka jakaantuu eri paikkoihin, lähinnä tilojen mahdollistamissa puitteissa, täl-
löin osa hydraulitehosta johdetaan putkistoja pitkin pitkiäkin matkoja ja joissain tilan-
teissa käytetään toimilaitteen yhteydessä olevia kompaktikoneikkoja. 

Monet laivoilla käytettävät hydraulijärjestelmät seisovat pitkiä aikoja käyttämättä, 
kun taas laivan saapuessa satamaan, tulee järjestelmän olla toimintavalmiina, tämä edel-
lyttää suurta toimintavarmuutta. Huolloille ei välttämättä pystytä järjestämään riittäviä 
resursseja eikä varaosia, varsinkin liikuttaessa avomerellä, tästä syystä toimintavarmuus 
korostuu entisestään. Teollisuushydrauliikan osalta tilanne on toinen, kun huollot on 
ajoitettu ennalta tiedettyjen seisokkien yhteyteen. Teollisuusjärjestelmien käyttö on 
muutenkin jatkuvampaa, jolloin järjestelmä ei rasitu toistuvista seisokeista ja käynnis-
tyksistä, jotka aiheuttavat myös järjestelmän lämpötilan edestakaista muutosta. Laivoilla 
ja muissa merisovelluksissa käytettävä hydrauliikka on erittäin läheisissä tekemisissä 
luonnon kanssa, jolloin vuodottomuus on tärkeää. Pienikin hydraulinesteen vuotaminen 
aiheuttaa suuren vahingon päätyessään mereen, ellei käytössä ole ympäristöystävälli-
sempi biohajoava hydraulineste (melko harvinainen, johtuen huonoista ominaisuuksis-
taan, muun muassa viskositeetti-indeksin alhaisuudesta ja lyhyestä käyttöiästä). Teolli-
suusjärjestelmien vuodot eivät päädy näin helposti aiheuttamaan ympäristövahinkoa, 
vaan ovat lähinnä haitaksi tuotannolle. 

Teollisuushydraulijärjestelmistä poiketen mobilelaitteiden hydraulijärjestelmät koh-
taavat lähes samoja ulkoisia haasteita meriolosuhteissa käytettävien hydraulijärjestemi-
en kanssa. Mobilekoneet toimivat myös ulkona vaihtelevissa sää- ja ympäristöolosuh-
teissa. Toisaalta Mobilelaitteiden toiminta-alue on huomattavasti esimerkiksi laivoja 
suppeampi, jolloin lämpötilan vaihtelut ovat lähinnä vuodenajoista riippuvaisia. Laivo-
jen ympäristö saattaa muuttua huomattavasti ja muutos on toistuvaa, tapahtuen ainoas-
taan muutamien viikkojen aikana. Mobilelaitteiden usein pienestä koosta johtuen, voi-
daan niissä tarvittaessa suorittaa hydraulinesteen vaihtaminen, mikäli vuoden eri aikoina 
ympäristön lämpötila asettaa suuria vaatimuksia käytettävälle hydraulinesteelle. Tällöin 
voidaan esimerkiksi kesä- ja talvikäyttöön valita viskositeettialueeltaan optimaalinen 
hydraulineste. Laivojen hydraulijärjestelmät ovat usein kooltaan huomattavasti suurem-
pia, jolloin tällainen hydraulinesteen vaihtaminen ei tule kyseeseen. [64]  
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7.5 Vertaus lentokonehydrauliikkaan 

Lentokoneet toimivat erittäin laajoilla alueilla, niin maantieteellisesti, kuin ilmastollises-
tikin. Korkealla lennettäessä lämpötila saattaa laskea jopa alle -50 °C:een, ja alin toi-
mintalämpötilaksi määritetään usein -54 °C. Lämpimien alueiden lentokentillä voi läm-
pötila kohota +60 °C. Hydraulinesteen lämpötila käytön aikana on +120…+140 °C ja 
paikallisesti jopa +200 °C. Tämä, yhdessä ankarien turvallisuusmääräysten ja luotetta-
vuusvaatimusten kanssa, asettaa lentokoneiden hydrauliikalle erittäin kovat vaatimuk-
set. Lentokoneissa käytettävä hydrauliikka on niin materiaalien, kuin komponenttienkin 
puolesta ensiluokkaista. Myös hydraulinesteiden ominaisuudet ovat korkeat, esimerkiksi 
hydraulinesteen viskositeetti-indeksi on erittäin korkea, jotta se olisi käyttökelpoista 
laajalla lämpötila-alueella. 

Hydraulinesteinä lentokoneissa käytetään hiilivetypohjaisia nesteitä (MIL-PRF-
5606 spesifikaation mukaisia nesteitä), synteettisiä hiilivetypohjaisia nesteitä (MIL-
PRF-83282 ja MIL-PRF-87257 spesifikaation mukaisia nesteitä), sekä fosfaattiestereitä. 
Tällaiset hydraulinesteet vaativat erittäin laadukkaat ja kalliit tiivistemateriaalit, jotta 
tiivisteet kestäisivät näiden nesteiden sisältämiä kemikaaleja ja jotta ne olisivat käyttö-
kelpoisia laajalla lämpötila-alueella. Hydraulinesteen kemiallisesta luonteesta johtuen se 
menettää ominaisuuksiaan nopeasti ja sen vaihtoväli onkin erittäin lyhyt, verrattuna 
mihin teollisuudessa on totuttu. 

Lentokonehydrauliikalle on ominaista että se toimii ainoastaan lyhyissä jaksoissa ja 
lyhytaikaisesti (komponenttien ja järjestelmien lyhyt elinkaari). Tämä yhdistettynä erit-
täin korkealuokkaisiin komponentteihin mahdollistaa toimimisen ankarissa olosuhteissa. 
Lentokonehydrauliikassa lämmityskierrot on toteutettu jatkuvien vuotojen avulla, jol-
loin käyttämättömätkin toimilaitteet ja koko järjestelmä pysyy lämpimänä. Tämä on 
mahdollista pienitehoisessa järjestelmässä, mutta suuressa mittakaavassa melko huono 
ratkaisu, johtuen suurista tehohäviöistä. Myös lentokoneissa käytettävien materiaalien, 
komponenttien ja hydraulinesteiden hinta on erittäin suuri, joten näiden sovellusten siir-
täminen suurempaan mittakaavaan olisi suhteettoman kallista, varsinkin kun käyttöikä 
on erittäin lyhyt. [65; 66] 
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8 JÄRJESTELMIEN KÄYTÖSSÄ HUOMIOITA-
VAA 

Hydraulijärjestelmien, joita käytetään meriympäristössä, käyttöönotto, käyttö ja huolto 
ei juuri eroa muista hydrauliikan sovellusalueista, pieniä poikkeuksia lukuunottamatta. 
Käyttöönotossa tulee toimia samoin, kuin muidenkin järjestelmien osalta. Komponent-
tien koteloiden täyttäminen hydraulinesteellä tulisi suorittaa lämpimässä, jolloin taataan 
koko kotelon täyttyminen ja ilman poistuminen. Valmiin hydraulijärjestelmän huuhtelu 
on erittäin tärkeää, jotta saavutetaan haluttu puhtausluokka ja järjestelmän käyttäminen 
jatkossa on toivotunkaltaista, ilman häiriöitä ja laitteiden jumiutumista ja rikkoutumisia. 
Järjestelmän huuhtelulla pyritään poistamaan valmistuksessa ja asennuksessa putkistoon 
ja komponentteihin jääneet epäpuhtaudet ja kiinteät partikkelit. Järjestelmän huuhtelu 
voidaan suorittaa joko käyttämällä järjestelmän omaa pumppua tai erillistä huuhteluyk-
sikköä, joista jälkimmäinen on suositeltavampi. Huuhtelussa on tärkeää saavuttaa riittä-
vän suuri virtausnopeus putkistossa, jotta päädytään virtauksen turbulenttiselle alueelle. 
Kaikki järjestelmän osat tulee huuhdella, huuhtelu voidaan suorittaa osissa, jolloin muu 
järjestelmä voidaan sulkea pois virtauksen piiristä. Joissakin tapauksissa voidaan joutua 
käyttämään erillisiä huuhteluventtiileitä, jotta saadaan aikaiseksi jatkuva virtaus. Huuh-
telua tulee jatkaa kunnes järjestelmän vaadittava puhtausluokka on saavutettu. Tämän 
jälkeen huuhteluun käytetty hydraulineste poistetaan ja tilalle laitetaan järjestelmään 
tarkoitettu neste. Myös suodatinpatruunat vaihdetaan uusiin huuhtelun päätyttyä. [67] 

Järjestelmän huuhtelun lisäksi tulee hydraulijärjestelmä koekäyttää huolella. Koe-
käytössä tarkastetaan järjestelmän toimivuus, jotta toimilaitteiden liikkeet ja liikenopeu-
det ovat haluttuja ja venttiilit toimivat. Koekäytössä todennetaan järjestelmän toimi-
vuus, jotta kaikki järjestelmän osat toimivat. Tämän jälkeen kiinnitetään huomiota liike-
nopeuksiin ja saavutettaviin voimiin. Toimilaitteiden voimien ja nopeuksien säätäminen 
suoritetaan tässä vaiheessa. Koekäyttö tulee suorittaa järjestelmässä käytettävällä nor-
maalilla työpaineella. Koekäytön yhteydessä myös putkilinjat ja liittimet tarkistetaan 
vuotojen varalta ja suoritetaan mahdolliset liitosten kiristykset. Kun järjestelmää on 
koekäytetty riittävästi ja se on säädetty toimimaan halutulla tavalla, voidaan se luovuttaa 
asiakkaalle. Järjestelmän käyttöön ja huoltoon liittyvistä seikoista, jotka ovat ominaisia 
merisovelluksien hydraulijärjestelmille, on kerrottu lisää seuraavissa alaluvuissa. [64] 
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8.1 Kylmäkäynnistys 

Merisovelluksissa käytettäville hydraulijärjestelmille on yleistä niiden pitkät seisonta-
ajat ja satunnainen käyttö, esimerkkinä lastiluukkujen ja vinttureiden hydraulijärjestel-
mät, joita käytetään ainoastaan laivojen ollessa satamassa. Pitkät seisokkiajat yhdistet-
tynä matalaan ympäristön lämpötilaan johtavat järjestelmän lämpötilan laskemiseen 
ympäristön lämpötilan tasolle. Järjestelmien käynnistyksessä tulee alhainen lämpötila 
ottaa huomioon ja toimia sen asettamien erityisvaatimusten mukaisesti. Kylmää järjes-
telmää käyttöönotettaessa seisokin jälkeen, tulee varmistaa, ettei rakenteisiin ole kerty-
nyt lunta tai jäätä, joka mekaanisesti rajoittaa tai haittaa toimilaitteiden toimintaa tai 
vaarantaa järjestelmän toimivuuden tai turvallisuuden. Mikäli järjestelmän pintaan on 
kertynyt jäätä kriittisiin kohteisiin, kuten männänvarsiin tai letkujen pintaan, tulee jää 
poistaa mekaanisesti, ellei kohteita voida esimerkiksi järjestelmää lämmittämällä puh-
distaa. Hydraulisylintereiden pinnalla oleva huurre ei välttämättä haittaa niiden toimin-
taa, mikäli männänvarren tiivisteiden suojana on metallinen pyyhinrengas, joka puhdis-
taa pienen jääkerroksen mekaanisesti. 

Hydraulijärjestelmien kylmäkäynnistys, pitkän seisokkiajan jälkeen, aloitetaan säili-
össä olevan hydraulinesteen lämmittämisellä, jotta sen viskositeetti saadaan pumppaa-
miseen soveltuvalle tasolle. Hydraulinesteen lämmittäminen koko säiliössä ei ole vält-
tämätöntä, vaan riittää kun hydraulipumpun imuputken läheisyydessä oleva neste läm-
penee. Lämmittäminen voidaan toteuttaa säiliön sähkövastuksilla tai erillisellä lämmi-
tyskiertoon tarkoitetulla pumpulla, jonka imukyky on riittävä jähmeällekin nesteelle. 
Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan pääpumpulla kierrättää hydraulinestettä venttii-
lin kautta takaisin tankkiin, ennen varsinaisen työkierron aloittamista. Tässä on riskinä 
pääpumpun voitelun pettäminen, johtuen korkeaviskositeettisen hydraulinesteen hei-
koista voiteluominaisuuksista. Lämmittämisaika riippuu hydraulinesteen määrästä  ja 
lämpötilasta, sekä pumpun edellyttämästä nesteen viskositeetista, sekä lämmitysvastus-
ten tehosta ja määrästä. Summittainen lämmitysaika voidaan laskea valmiiksi kullekin 
järjestelmälle, eri ympäristön lämpötiloihin. Kun hydraulinesteen lämpötila on säiliössä 
saatu nostettua sellaiselle tasolle, jotta viskositeetti on pumpattavuuden rajoissa, voi-
daan järjestelmän pääpumpun käynnistys aloittaa. 

Hydraulipumpun käynnistys tulisi suorittaa mahdollisimman varoen, ja mikäli mah-
dollista, käyttäen normaalia alhaisempaa kierrosnopeutta. Kierrosnopeuden alentaminen 
onnistuu helposti taajuusmuuttajakäytöissä. Säätötilavuuspumppujen kierrostilavuus 
voidaan säätää myös pieneksi. Nämä toimenpiteet tulee suorittaa, jotta imukanavan vir-
taus pysyy alhaisena ja painehäviö imuputkessa pienenä. Myös pumpun osien lämpe-
neminen häviöiden ja mahdollisesti esilämmitetyn hydraulinesteen avulla on näin hi-
taampaa ja vältytään äkillisen lämpötilanmuutoksen aiheuttamalta lämpöshokilta. Siipi-
pumpuilla hidastettu käynnistys ei tule kyseeseen, sillä siipien ulostyöntymiseen tarvi-
taan tietynsuuruinen keskipakovoima, varsinkin jähmeällä nesteellä tarvittava voima on 
entistä suurempi, sillä välyksissä oleva korkeaviskositeettinen neste vastustaa siipien 
radiaalista liikettä. Mikäli siivet eivät avaudu täysin, ei pumppu rupea imemään lain-
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kaan, hydraulinesteen liikkuessa siivenkärkien ylitse painepuolen ja imupuolen välillä 
vapaasti. Mikäli hydraulinesteen esilämmitysmahdollisuus puuttuu järjestelmästä, voi-
daan hydraulipumppu käynnistää jaksottaisesti. Tämä tarkoittaa muutaman sekunnin 
käytön ja seisonnan vuorottelua, asteittain käyntiaikaa pidentämällä. Näin mahdolliste-
taan pumpun sisäisien häviöiden lämmittävä vaikutus pumpun rakenteelle ja hyd-
raulinesteelle, jolloin saadaan aikaiseksi tasaisempi lämpeneminen ja pumpulle riittävä 
imukyky. Jaksottaisen käynnistyksen suorittaminen on täysin tapauskohtaista, eikä sen 
kestosta voida antaa tarkkoja ohjeita. Jaksottaisessa käynnistyksessä hydraulineste tulisi 
ohjata venttiilin kautta suoraan tankkiin, jolloin häviöistä lämmennyt hydraulineste pää-
tyy nopeasti takaisin kiertoon ja pumpun imupuolelle. 

Kun hydraulikoneikko on saatu lämmitettyä käyttökuntoon, voidaan aloittaa muun 
järjestelmän lämmitys. Järjestelmän lämmityksessä voidaan käyttää hyväksi erilaisia 
lämmityskiertoratkaisuja, joita on esitetty luvussa 7.3 ”Lämmityskierto”. Lämmityskier-
toa käytetään mahdollisuuksien mukaan, jos lämmityskierto ei ole mahdollinen, tulee 
toimilaitteiden käyttäminen aloittaa mahdollisimman rauhallisesti. Mikäli toimilaittei-
den, kuten hydraulimoottoreiden, irrottaminen kuormasta on mahdollista esimerkiksi 
mekaanisen kytkimen avulla, on tämä suositeltavaa lämmitysvaiheessa. Muutenkin suo-
sitellaan käytettäväksi kevennettyä käynnistystä, jolloin ei heti pyritä suurimpaan mah-
dolliseen työnopeuteen tai paineeseen. Suuntaventtiileiden lämmittämisestä on kerrottu 
luvussa 6.4 ”Venttiilit”. Venttiileiden toiminnalle olisikin edullista saada ne lämpene-
mään tasaisesti, jotta vältytään lämpötilaerojen aiheuttamalta lämpöshokilta tai jähmeän 
nesteen aiheuttamilta liikkeiden hidastumisilta. 

Mikäli jokin hydraulijärjestelmän osa ei toimi kylmäkäynnistystilanteessa halutulla 
tavalla tai ei lainkaan, voi vika korjaantua lämmityksen jatkuessa. Esimerkiksi venttii-
linkarojen jumiutumien ei ole lainkaan poikkeuksellista. Venttiileiden toiminta palautuu 
usein normaaliksi, kun niiden läpi on kulkenut lämmennyttä hydraulinestettä riittävän 
kauan aikaa, tämä voi kestää useita minuutteja. Varsinkin venttiileiden esiohjausosien 
pienissä kanavissa olevan hydraulinesteen vaihtuminen voi olla hyvin hidasta. Mikäli 
kyseistä seikkaa ei ole huomioitu riittävästi suunnitteluvaiheessa, voi venttiilin toiminta 
olla kyseenalaista kylmässä, tai ainakin lämpenemiseen kuluu pidempi aika. [11, s.38; 
50] 

8.2 Huolto 

Merisovelluksissa käytettävien hydraulijärjestelmien suunnittelussa, kuten muussakin 
suunnittelussa, pyritään mahdollisimman toimintavarmaan järjestelmään, jonka huolto-
väli olisi pitkä. Monet merihydrauliikan järjestelmät, varsinkin laivajärjestelmät, ovat 
käyttötavaltaan melko epäsäännöllisiä, eikä niitä käytetä pitkään yhtäjaksoisesti. Tämän 
vuoksi niiden käyttötunnit ovat melko vähäisiä ja komponenttien kuluminen hitaampaa, 
kuin jatkuvassa käytössä olevien järjestelmien komponenteilla. Toisaalta pitkät ajat 
käyttämättä oleva järjestelmä altistuu helposti korroosiolle, sillä järjestelmään päätynyt 
vesi ja epäpuhtaudet kerääntyvät tiettyihin kohtiin ja seisovat paikallaan pitkiä aikoja. 
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Useat laivoissa olevat järjestelmät ovat usein käyttämättömänä, kun alukset toimivat 
avomerellä. Laivojen etäisestä ja eristetystä sijainnista johtuen varaosien saatavuus on 
heikkoa, mikäli jonkin komponentin huomataan rikkoutuneen. Normaaleja huoltoja, 
kuten suodattimien vaihtamista toki voidaan ennakoida pitämällä varaosia mukana, sa-
moin kuin letkujen rikkoutumiseen voidaan varautua ennakolta, mutta suurempien 
komponenttien huoltoon ei välttämättä ole resursseja. Satama-aika on laivoilla myös 
hyvin kallista, eikä tätä aikaa voida hukata ylimääräisiin hydraulijärjestelmien korjauk-
siin. 

Toimittaessa erittäin kylmissä olosuhteissa ja muutenkin ankarissa oloissa on yksin-
kertaistenkin huoltotoimenpiteiden suorittaminen haastavaa. Myös tästä syystä pyritään 
mahdollisimman varmatoimisiin järjestelmiin. Laivoissa käytettävissä hydraulijärjes-
telmissä hydraulinesteen vaihtaminen on hyvin harvinaista, joten nesteen valinta tulisi 
suorittaa siten, että nesteen ominaisuudet säilyvät mahdollisimman pitkään hyvänä. Tä-
mä on kompromissi laajan lämpötila-alueen ja korkean viskositeetti-indeksin omaavien 
nesteiden, sekä pitkäikäisyyden välillä, sillä korkean VI:n nesteet leikkautuvat helposti 
rasituksessa, jolloin ne menettävät ominaisuuksiaan. Sama ongelma on joidenkin bio-
nesteiden osalta, kun järjestelmän käyttö ei ole jatkuvaa. Tästä syystä joudutaankin 
usein valitsemaan hieman matalamman VI:n hydraulineste, jotta saavutetaan riittävä 
käyttöikä. Tämän seurauksena järjestelmän käyttölämpötila pitää pyrkiä pitämään hie-
man suppeampana, jolloin esimerkiksi kylmäkäynnistystilanteissa vaaditaan esilämmi-
tystä. 

Epäpuhtauksien poistaminen järjestelmästä pitää laitteiston käyttökuntoisena pi-
dempään ja hydraulinesteen vanheneminen on hitaampaa, kun nesteestä poistetaan epä-
puhtaudet. Epäpuhtauksista kiinteät partikkelit tulee suodattaa asianmukaisesti ja suo-
dattimien kuntoa tulee tarkkailla ja suodatinpatruunat vaihtaa määräajoin, tai tarvittaes-
sa. Veden erottumisen tehostamiseksi hydraulinesteestä, tulee hydraulinesteen lisäai-
neistuksen olla vedenerottumista nopeuttava, jolloin erottunut vesi jää säiliön pohjalle. 
Hydraulijärjestelmään kertynyt vesi on poistettava säiliön vedenpoistohanan kautta 
määräajoin. Mahdolliset hydraulinesteen lisäykset tai vaihdot tulee suorittaa asianmu-
kaisesti, siten että uusi neste lisätään pumppaamalla se suodattimen läpi säiliöön. 

Kylmässä rikkoutuneen letkun tilalle vaihdettaessa uutta letkua, voidaan sitä liottaa 
kuumassa (+65 °C) hydraulinesteessä vähintään tunti ennen asennusta. Kuuma hyd-
raulineste reagoi letkun polymeerimateriaalin kanssa, pehmentäen sitä hieman, samalla 
parantaen letkun joustavuutta. Tämä helpottaa asennustyötä, eikä letku ole niin herkkä 
halkeamille taivutettaessa. Järjestelmään tarkoitettujen varaletkujen säilytys voidaan 
myös toteuttaa vastaavasti pitämässä niitä upotettuina hydraulinesteeseen. [23] 
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9 YHTEENVETO 

Laivoissa käytettävät hydraulijärjestelmät ovat alttiina haasteellisille ympäristöolosuh-
teille, joita ovat erittäin matalat lämpötilat, suuret lämpötilanvaihtelut ja kosteus. Hyd-
raulijärjestelmien toiminnan kannalta on tärkeää huomioida nämä vaikutukset jo suun-
nitteluvaiheessa ja laitteiden käyttöönotossa. Suunnitteluvaiheessa tulee keskittyä sopi-
vien konstruktiomateriaalien ja hydraulinesteen valintaan, sekä varmistua näiden keski-
näisestä yhteensopivuudesta. 

Hydraulinesteen valinnassa joudutaan tasapainoilemaan korkean viskositeetti-
indeksin ja pitkän käyttöiän välillä, samalla pyrkien täyttämään muita nesteeltä vaadit-
tavia ominaisuuksia. Laajan käyttölämpötila-alueen saavuttamiseksi hydraulinesteen 
viskositeetti-indeksin tulisi olla mahdollisimman korkea, jolloin hydraulinesteen käyt-
töikä on normaalia lyhyempi. Lisäaineistuksella pyritään täyttämään ympäristön asetta-
mat vaatimukset ja lisäämään hydraulinesteen käyttöikää ja takaamaan toiminta matalis-
sakin lämpötiloissa. 

Käytettävien materiaalien tulee olla korroosiota kestäviä tai ne tulee suojata sopivas-
ti, esimerkiksi pinnoittamalla. Toimittaessa matalissa lämpötiloissa voi ongelmaksi 
muodostua materiaalien kylmähaurastuminen, jolloin kappale murtuu rasituksen alaise-
na. Käytettävät materiaalit tulee valita niin, että ne kestävät matalissakin lämpötiloissa 
esiintyviä rasituksia. Materiaalien soveltuvuuden arvioimiseksi kuhunkin käyttökohtee-
seen voidaan joutua suorittamaan erilaisia materiaalikokeita. Tiivisteissä käytettävien 
polymeerimateriaalien ominaisuudet muuttuvat suuresti lämpötilan mukaan, joten nii-
den soveltuvuus tulee myös tarkistaa, samoin yhteensopivuus käytettävän hydraulines-
teen kanssa. Tiivistemateriaalien ja metallien toisistaan poikkeavat lämpölaajenemisker-
toimet tulee huomioida tiivisteurien suunnittelussa, jotta tiivisteet pysyvät tiiviinä koko 
käyttölämpötila-alueella. 

Matalat käyttölämpötilat, jolloin myös hydraulineste on jähmeää, saattaa vaatia tiet-
tyjä konstruktiomuutoksia järjestelmään ja komponentteihin. Venttiileiden ohjauspään 
porausten ja putkistojen virtaus saattaa olla rajoittunutta kylmässä. Muutokset virtaus-
vastuksessa tulee huomioida virtausteiden mitoituksessa tai erilaisilla lämmitysratkai-
suilla, joilla hydraulineste pidetään juoksevana kylmässäkin ympäristössä. Järjestelmän 
kylmäkäynnistyksen helpottamiseksi voidaan toteuttaa hydraulisäiliössä olevan hyd-
raulinesteen esilämmitys ja järjestelmän lämmityskierto, jolla toimilaitteet saadaan 
lämmitettyä toimintakuntoon. 
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10 LISÄTUTKIMUSEHDOTUKSIA 

Meriympäristön olosuhteista hydraulijärjestelmien toiminnalle haastavimpia ovat mata-
lat lämpötilat, sekä huomattavat lämpötilanvaihtelut. Näihin lämpötilaolosuhteisiin so-
veltuvia materiaaleja on ollut olemassa jo pitkän aikaa, eikä uusien materiaalien kehitys 
ole mullistanut tilannetta. Kylmien toimintalämpötilojen vaikutus järjestelmiin ja niiden 
komponentteihin on tutkimuskohteena ollut aiemmin melko suosittu, aiheesta ei kuiten-
kaan löytynyt kovin tuoreita tutkimustuloksia. Tästä syystä olisi kenties tarvetta lisätut-
kimukselle, etenkin hydrauliikan alan uusien konstruktioratkaisujen osalta, ei niinkään 
hydrauliikkaan liittyvässä materiaalitutkimuksessa. 

Tutkittavista osa-alueista ehkäpä mielenkiintoisin olisi, muutenkin laajasti tutkimuk-
sen kohteena oleva digitaalihydrauliikka. Digitaalihydrauliikassa pyritään minimoimaan 
järjestelmän häviöitä, jolloin järjestelmään muodostuvan lämpöenergian määrä on ai-
empaa alhaisempi. Tällainen tilanne vaikuttaa huomattavasti järjestelmän lämpötasapai-
noon, esimerkiksi alhaisemman hydraulinesteen lämpötilan muodossa. Kun häviöteho ei 
lämmitä järjestelmää, jää koko järjestelmän toimintalämpötila lähelle ympäristön läm-
pötilaa ja seurauksena saattaa olla kylmästä johtuvia toimintahäiriöitä. Hydrauliikan 
digitaalistumisen myötä myös komponenttien koko pyritään minimoimaan, tavoitteena 
esimerkiksi miniatyyriventtiilit, joissa aiemman suuntaventtiilin tehtävää hoitaa useat 
pienet yksittäin ohjatut venttiilit. Komponenttien koon pienentyessä myös kappaleiden 
työstötarkkuudelle asetetaan uudet vaatimukset, jotta välykset ja virtauskanavat saadaan 
pieniksi. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia kylmissä olosuhteissa tai varsinkin tilanteissa, 
joissa lämpötilan muutokset ovat suuria ja nopeita. Digitaalihydrauliikan tavoitteena on 
myös vikasietoisuuden paraneminen, verrattuna vanhoihin konstruktioihin. Vikasietoi-
suuden toteutuminen jää ilman kokeita kyseenalaiseksi, kun toimittaan haastavissa ym-
päristöolosuhteissa. 

Mikäli uusille komponenteille halutaan asettaa tarkkoja, lämpötilaan perustuvia, 
toimintarajoja ja selvittää niiden vikaantumista lämpötilanmuutoksessa, tarvittaisiin 
lisää komponenttikokeita. Ilman koetuloksia on vaikea määrittää eri komponenttien 
toimintarajoja. Valmistajien ilmoittamat lämpötilarajat ovat melko ”varmanpäälle” ase-
tettuja, jotta vältytään hankalilta vastuukysymyksiltä mahdollisissa vikatilanteissa. 
Myös uudentyyppiset konstruktiot saattavat käyttäytyä ennalta arvaamattomasti, johtuen 
niiden osien välillä olevista lämpötasapainon muutoksista. 
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LIITE 1 
Polymeerimateriaalien ominaisuuksia: 

 


