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1.2 Hydraulijärjestelmän pääosat ja toimintaperiaate

Kuva 1. Hydraulijärjestelmän periaate
Perusjärjestelmä muodostuu öljysäiliöstä, pumpusta sekä hallinta- ja toimilaitteista (tank,
controls and actuators). Pumppu (pump) muuttaa (converts) mekaanisen energian
hydrauliseksi energiaksi, paineeksi ja öljyn virtaukseksi (pressure and flow).
Toimilaitteita (actuators) ovat sylinterit ja moottorit. Ne muuttavat hydraulisen energian
takaisin mekaaniseksi energiaksi, voimaksi ja liikkeeksi tekemään haluttua työtä.

Hydrauliikan perusjärjestelmä
Paine nesteessä leviää tasaisesti kaikkialle (pressure spread evenly throughout the system)
kuten nestekin hydraulijärjestelmässä. Neste ei suurenkaan paineen alaisena
käytännöllisesti katsoen puristu kokoon. Kun tarkkana ollaan, neste puristuu kokoon hieman,
mutta hydrauliikassa sillä on harvoin mitään merkitystä. Kaikkialle minne neste pääsee,
pääsee myös paine. Toisin kuin kiinteät aineet, nesteet mukautuvat kaikenmuotoisiin
astioihin sekä menevät kaikenkokoisten ja -muotoisten reikien ja aukkojen läpi.
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Kuva 2. Hydraulijärjestelmän periaate 2
Kuvan 2 vasemman sylinterin päällä lepää massaltaan yhden kilogramman punnus, jota
maan vetovoima (gravity) vetää puoleensa 10 newtonin voimalla (F = 10 N). Tämä 10 N:n
voima kohdistuu poikkipintaalaltaan 10 neliösenttimetrin mäntään ja aiheuttaa tasaisen
paineen kaikkialle (throughout the system) hydrauliöljyyn. Sama tasainen paine vaikuttaa
järjestelmässä kaikkien putkien, letkujen, kanavien, sylintereiden ja mäntien (pipes, hoses,
passages, cylinders and pistons) seinämiin. Oikeanpuoleisen sylinterin mäntä on
poikkipinta-alaltaan kymmenkertainen vasemmanpuoleiseen mäntään verrattuna. Kun
painetta tulee kymmenkertaiselle pinta-alalle, on oikeanpuoleiseen mäntään kohdistuva
voima kymmenkertainen vasempaan verrattuna. Yhden kilogramman punnus pitää tässä
tasapainossa 10 kilogramman punnusta.

1.3 Hydrauliikan hallintalaitteet
Hallintalaitteita ovat suuntaventtiilit (directional control valves) sekä paineen ja virtauksen
hallintaventtiilit (directional control valves, pressure and flow control valves).
Suuntaventtiileillä määrätään öljyn virtauksen suunta. Virtauksen suunta määrää, meneekö
hydraulisylinterin mäntä sisään vai ulos tai pyöriikö moottorin akseli myötä- vai vastapäivään.
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Öljyvirtauksen suunta määrää toimilaitteen liikkeen suunnan. Sitä ohjataan
suuntaventtiileillä, (directional control valves).
Paineenhallintaventtiilejä (pressure control valves) ovat paineenrajoitus-, paineenalennus-,
vapaakierto- ja erilaiset jaksoventtiilit (pressure relief valves, pressure reduction valves,
unloading valves and different kinds of sequence valves). Paineventtiilit hoitavat järjestelmän
eri osiin halutun paineen. Toimilaitteen sylinterin voima ja moottorin vääntömomentti (torque)
ovat suoraan verrannollisia paineeseen.
Öljyn virtausnopeutta (velocity) ja tilavuusvirtaa (volume flow) hallitaan virransäätöventtiileillä
(flowcontrol valves). Toimilaitteen nopeus on suoraan verrannollinen sinne tulevaan öljyn
tilavuusvirtaan (volume flow). Virransäätöventtiilit säätävät öljyn virtausta kuristamalla
(throttling) sitä tai jakamalla (diverting, dividing) osan kokonaisvirrasta toisaalle.
Käytännössä venttiilit ovat monesti erilaisia muunnelmia ja yhdistelmiä kolmesta edellä
mainitusta päätyypistä. Monet virransäätöventtiilit pitävät sisällään paineenrajoitus- ja
vastaventtiileitä. Venttiileitä hallitaan manuaalisesti, paineilmalla, hydrauliikalla tai sähköllä.
Eri venttiilien avulla voidaan työkoneiden monimutkaisetkin toiminnot ja prosessit
automatisoida. Venttiileistä kerrotaan tarkemmin tämän kirjan osassa Venttiilit.

1.4 Hydrauliikan etuja muihin menetelmiin verrattuna
Hydrauliikalla on monia etuja muihin voimansiirron menetelmiin nähden. Tärkeimmät niistä
esitetään seuraavassa:
1. Fleksibiliteetti, taipuisuus ja joustavuus (exibility). Mekaanisissa järjestelmissä moottori ja
toimilaite pysyvät pakosta hyvin rajoitetuilla paikoilla, mutta hydrauliikan avulla voidaan
työkoneen komponentit sijoittaa joustavasti kaikkiin tarvittaviin paikkoihin ja siirtää
käyttövoima helposti taipuvia letkuja ja putkia pitkin vaikeisiin ja monimutkaisiin paikkoihin.
2. Käyttövoiman moninkertaistaminen (multiplication of work force). Hydrauliikan avulla pieni
voima moninkertaistuu. Jopa kymmeniä tonneja voidaan nostaa tai siirtää vaivattomasti
käsipelillä, esimerkiksi tunkin avulla.
3. Yksinkertaisuus (simplicity). Hydraulijärjestelmässä tarvitaan vain vähän liikkuvia osia, ja
näin ollen kuluvia osia on siis vähemmän. Järjestelmä voitelee liikkuvat ja kuluvat osansa
automaattisesti, kun välitysnesteenä on miltei aina voitelukykyinen öljy.
4. Kompakti rakenne (compactness). Pieneen kokoon saadaan paljon toimintoja, ja pienet
komponentit välittävät suuria tehoja. Jos verrataan vaikka 30 kilowatin tehoista poltto- tai
sähkömoottoria samantehoiseen hydraulimoottoriin tai pumppuun, todetaan, että
hydraulinen laite on kooltaan vain murto-osa edellisistä.
5. Taloudellisuus (economy). Yksinkertaisesta rakenteesta seuraa edulliset
valmistuskustannukset. Hydraulisten laitteiden teho- ja kitkahäviöt ovat kohtalaisen pienet,
jolloin hyötysuhde on myös tarpeeksi suuri.
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Nopeus
Nopeus (velocity) (v) on matka (s) jaettuna ajalla (t); yksikkönä on metriä sekunnissa (m/s): v
= s/t. Nope-us on ensimmäinen ja yksinkertaisin johdannaissuureista johdettu suure.
Pituuden yksikkö metri (m) jaetaan ajan yksiköllä sekunti (s). Yksi metri sekunnissa on 3,6
kilometriä tunnissa: 1 m/s = 3,6 km/h. Yksi kilometri tunnissa on 1/3,6 metriä sekunnissa eli
noin 0,28 m/s.

Kiihtyvyys
Kiihtyvyys (acceleration) (a) on nopeuden muutos sekunnissa; sen yksikkö on metriä per
sekunti toiseen (m/s²): a = v/t. Jos kappaleen kiihtyvyys on 1 m/s², se saa joka sekunti lisää
nopeutta yhden metrin sekunnissa. Maan vetovoiman kiihtyvyys on noin 10 m/s². Vapaassa
pudotuksessa kappale saa lisää nopeutta 10 metriä sekunnissa. Jo kolmen sekunnin
kuluttua vapaassa pudotuksessa saavutetaan nopeus 30 m/s. Se on sama kuin 108 km/h, ja
tämä nopeus saavutetaan, kun kappale pudotetaan 45 metrin korkeudelta.

Voima
Voima (Force) (F) on massan ja kiihtyvyyden tulo: F = ma (force = mass times acceleration).
Sen yksikkö on newton (N). Yksi newton antaa yhden kilogramman massalle kiihtyvyyden
yksi metri per sekunti toiseen: 1 N = 1 kgm/s2. Kun maan vetovoiman kiihtyvyys on noin 10
m/s2, se vetää puoleensa yhden kilogramman massaa noin 10 newtonin voimalla:
F = 1 kg*10 m/s² = 10 kgm/s² = 10 N. Tarkka arvo on 9,82 N; katso marginaalissa esiteltyjä
maan vetovoiman kiihtyvyyden tarkempia arvoja.
Energia ja työ (W) on voiman ja matkan tulo: W=Fs. Yksiköksi tulee newtonmetrejä (Nm), ja
ne ovat samoja kuin joulet (J): Nm = J. SI-järjestelmän samakantaisuus tuo hyviä etuja
mittaukseen. Siitä seuraa mm. se, että newtonmetri on yhtä kuin joule ja vielä molemmat
ovat yhtä kuin wattisekunti: Nm = J = Ws.

TEHTÄVIÄ,
Nopeus ja kiihtyvyys
1. muunna nopeudet 7,2; 14,4; 28,8; 36; 60; 72; 90; 120 ja 144 kilometriä tunnissa
nopeuksiksi, joiden yksikkö on metriä sekunnissa.
2. muunna nopeudet 10;15; 25; 30; 45 ja 50 metriä sekunnissa nopeuksiksi, joiden yksikkö
on kilometriä tunnissa.
Maan vetovoiman kiihtyvyyden tarkemmiksi arvoiksi on mitattu päiväntasaajalla meren
pinnan korkeudella 9,780 m/s², 45. leveysasteella noin italian milanon paikkeilla 9,806m/s² ja
navoilla 9,832 m/s².
Suomessa putoamiskiihtyvyyden arvona käytetään usein arvoa 9,82 m/s².
pohdi ja selvitä, kuinka korkealta kappale putoaa, jos putoamiseen kuluu aikaa:
a) 1 sekunti
b) 2 sekuntia
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c) 3 sekuntia
d) 4 sekuntia
e) 5 sekuntia

1.6 Si-mittayksikköjärjestelmä
Perussuureet ja -yksiköt
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HARJOITUSTEHTÄVÄ A:
Kuinka suuren kuorman 50 kilonewtonmetrin nostomomentin kuormaaja voi nostaa kolmen
metrin etäisyydeltä?
ratkaisu: nostomomentti m = 50 kNm, varsi l = 3 m. nostomomentti on voi
ma (F) kerrottuna voiman varrella (l) eli m = Fl, josta voima (F) on momentti (m) jaettuna
nostovarrella (l): F = m/l = 50 knm/3m = 16,67 kn. 16,67 kN:n voima nostaa 1667
kilogramman kuorman.

HARJOITUS B:
Kuinka paljon A-tehtävän kuormaaja nostaa 6 metrin etäisyydeltä?
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1.8 Energia
Työkoneiden tehtävä on muuttaa energiaa (energy) tekemään työtä (work). Moottoreiden
polttonesteet bensiini sekä diesel- ja polttoöljy sisältävät runsaasti lämpöenergiaa. Yhdessä
kilogrammassa näitä nestemäisiä polttoaineita on 43 miljoonaa newtonmetriä. Se on 43
MJ/kg, joka on yhtä kuin 11,94 kilowattituntia (kWh). Massaa kohti lämpöarvo tai
energiasisältö on bensiineillä ja dieselpolttonesteillä miltei sama, noin 12 kWh/kg. Litraa
kohti bensiinin lämpöarvo on noin 9 kWh/l ja dieselillä noin 10 kWh/l. Dieselpolttonesteen
tiheys on 800…850 kg/m³ ja bensiinin noin 750 kg/m³.
Polttomoottori (combustion engine) muuttaa tämän lämpöenergian voimaksi ja liikkeeksi,
mekaaniseksi energiaksi moottorin kampiakselille. Se on pyörimisliikettä ja vääntömomenttia
(torque). Pyörimisliike on radiaaneja ja vääntömomentti newtonmetrejä. Näin
vääntömomentti ja pyörimisliike radiaaneilla mitattuna on suoraan energiaa, newtonmetrejä
eli jouleja.

1.9 teho P
Energiasta saadaan tehoa, kun mukaan otetaan aikasuure. Aikayksikössä tehty työ on
tehoa, joulet sekunnissa ovat watteja. Edellisen kappaleen lämpöenergia, mekaaninen
energia ja hydraulinen energia saavat tehon muodon, kun polttomoottoriin tuodaan
polttoainetta esimerkiksi grammoina sekunnissa ja kun kampiakselin pyöriminen mitataan
radiaaneina sekunnissa ja öljyn virtaus vaikka kuutiodesimetreinä sekunnissa.
Esimerkki:
Pyörimisnopeutta mitataan kierrosten määrällä sekunnin tai minuutin aikana. Tästä on
helppo johtaa pyörivän akselin tehon määrittämisessä tarvittava kulmanopeus. Se on aina
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6,28 kertaa pyörimisnopeus, onhan koko ympyrä ja näin myös yksi kierros täsmälleen tuo
6,28 radiaania.
Painehäviö megapascaleina kertaa virtaus litroina sekunnissa on tehohäviö kilowatteina.
Tämä on moottoriin polttonesteen muodossa viety lämpöteho. Akselilta saadaan runsaan 30
%:n hyötysuhteella 40 kilowattia.
Jos pyörimisnopeus on 2 400 kierrosta minuutissa, 40 kilowatin teho antaa kulmanopeudeksi
382 radiaania sekunnissa. Vääntömomenttia saadaan tällöin 40 000 Nm/s jaettuna
kulmanopeudella 382 1/s. Se antaa vääntömomentiksi 105 Nm. Paine kertaa tilavuusvirta on
tehoa. Kun paine on 20 MPa, 40 kilowatin teho antaa tilavuusvirraksi 2 dm³/s eli 120 litraa
minuutissa.

1.10 Voima, paine ja liike
Hydrauliikan perustehtävä ajoneuvoissa ja työkoneissa on muuttaa hydraulienergia
työkoneen toimilaitteelle voimaksi ja liikkeeksi. Hydraulijärjestelmän paine edustaa tässä
voimaa ja tilavuusvirta liikettä, erityisesti liikenopeutta.
Paineen megapascaleista (MPa) tulee työliikkeelle koneessa voimaa ja litroista sekunnissa
nopeutta.
Nesteiden ominaisuuksiin kuuluu, että siihen kohdistetun voiman aiheuttama paine leviää
nesteessä kaikkialle. Nesteissä molekyylit eivät ole niin tiukasti sidoksissa toisiinsa kuin ne
ovat kiinteissä aineissa. Molekyylit voivat nesteissä liikkua paljon vapaammin kuin kiinteissä
aineissa, mutta eivät niin vapaasti kuin kaasuissa. Nesteet voivat mukautua minkä
muotoiseen astiaan tahansa. Kun ne ovat tämän lisäksi kokoonpuristumattomia, ne voivat
paineen avulla välittää erinomaisesti voimaa ja liikettä.

Kuva 3. Hydraulijärjestelmän periaate
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Paineakku, johon vähintäänkin pieni määrä paineenalaista öljyä varastoituu, on
vakiopainejärjestelmässä tarpeen. Heti kun öljyä ohjataan jollekin toimilaitteelle, paine
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laskee hieman ja pumpun kierrostilavuutta lisätään niin, että järjestelmässä vallitsee aina
vakiopaine riippumatta siitä, käytetäänkö öljyä liikkeisiin vai ei.

Kevennetty vakiopainejärjestelmä
Kevennetty vakiopainejärjestelmä poikkeaa vakiopainejärjestelmästä lähinnä siinä, että
järjestelmän lepopaine on vain murto-osa varsinaisesta työpaineesta. Järjestelmää on näin
”kevennetty”, kuormaa purettu (unload). Järjestelmän paine nostetaan työpaineen tasolle
heti kun liikkeitä käytetään.
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Kuormantunteva järjestelmä
Kuormantuntevassa järjestelmässä pumpun kierrostilavuutta säätämällä öljyn virtausta ja
painetta kasvatetaan vain sen verran, mitä liikkeet tarvitsevat. Alhaisilla kuormilla, joilla
pienempikin paineriittää liikkeen suoritukseen, painetta ei nosteta suuremmaksi mitä kuorma
tarvitsee. Maksimipaineet voidaan asettaa suuntaventtiilien karoille toimilaitekohtaisesti.
Säätyvätilavuuksisten pumppujen (variable displacement pumps) ovat yleensä
aksiaalimäntäpumppuja (axial piston pumps), joissa kierrostilavuutta muutetaan pumpun
mäntien iskunpituutta säätämällä. Vinolevytyyppisessä pumpussa muutetaan vinolevyn
(swash plate) kulmaa ja kulma-/vinoakselityyppisessä akseleiden välistä kulmaa. Näistä
kerrotaan tarkemmin tässä kirjassa pumppujen yhteydessä.
Kuormantuntevan järjestelmän tehohäviöt ovat muihin järjestelmiin verrattuna kaikkein
pienimmät.
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Linjat, virtaustiet ja kanavat
Kuva 11 esittää hydrauliikan linjoja. Linjat ovat hydraulinesteen tai paineilman virtausteitä,
putkia, letkuja, kanavia, tiehyeitä jne., joita pitkin nesteet tai pneumatiikassa paineilma voivat
virrata.
Yhtenäinen jatkuva viiva kuvaa päälinjaa, työlinjaa (line working). Harvempi katkoviiva kuvaa
ohjauslinjaa (pilot line) ja tiheämpi vuoto-/ohivuotolinjaa (drain line). Pistekatkoviivalla
kehystetään hydrauliikan eri komponentteja, jotka todellisuudessa muodostavat yhden
kokonaisuuden (component enclosure).
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Linjassa valkoinen kolmio kuvaa pneumatiikan paineilmaa ja musta hydrauliikan öljyä.
Seuraava symboli kuvaa säädettävää kuristusta (variable restriction) eli tilavuusvirran
rajoittamista virtaustiessä, ja alimmainen kuvaa letkua tai muuten taipuisaa virtaustietä
(exible line). Tällä merkillä toisiinsa liitetyt komponentit voivat liikkua toisiinsa nähden.

Kuva 11. Hydrauliikan linjoja

Hydraulisylintereitä
Yleisimpien hydraulisylintereiden symbolit esitetään kuvassa 12. Ylimpänä on pelkistetty
yksitoiminen sylinteri (single acting cylinder). Työliike tehdään paineella ja paluuliikkeen
tekee yleensä painovoima. Tällaisia laitteita käytetään muun muassa traktorin nostolaitteissa
ja kuormaajien nostosylintereissä.
Seuraava on kaksitoiminen sylinteri (double acting cylinder). Siinä männän molemmille
puolille voidaan vuorollaan johtaa paineenalaista öljyä. Järjestelmä tekee työtä molempiin
suuntiin.
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2.4 ohmin laki
Ohmin lain mukaan virtapiirissä kulkeva virta on suoraan verrannollinen virtapiirin
napajännitteeseen ja kääntäen verrannollinen virtapiirin vastukseen. Mitä suurempi on
virtapiirin vastus, sitä pienempi on virta. Mitä suurempi on napajännite, sitä suurempi on
virtapiirissä kulkeva virta. Virta on I, jännite on U ja vastus on R. Tällöin I = U/R, U = RI ja R
= U/I.
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2.5 Kirchhofn lait
Aikaisemmin kerrottiin, että johteiden atomien uloimmalla kehällä on vähemmän kuin neljä
elektronia ja eristeiden kehällä enemmän kuin neljä. Puolijohteiden atomien uloimmalla
kehällä on tasan neljä elektronia. Puolijohteita tarvitaan diodeihin, transistoreihin ja
tyristoreihin. Diodeja, transistoreita ja tyristoreita käytetään sähköisinä ohjaus- ja
automatisointikomponentteina.

Diodit
Diodit päästävät sähkövirran toiseen suuntaan ja estävät virran kulun vastakkaiseen
suuntaan. Diodia voi verrata hydrauliikan vastaventtiiliin, joka päästää öljyn virtaamaan
toiseen suuntaan ja sulkee vastakkaisen virtaussuunnan. Diodit muodostuvat kahdesta
elementistä, johon nimikin viittaa. Toinen elementeistä on P-johtavaa ainetta ja toinen
N-johtavaa.

Transistorit

Transistorit ovat kolmielementtisiä puolijohdekomponentteja. PNP-transistorissa on kaksi
P-ainetta ja yksi N-aine. P-aineet sijoitetaan laidoille ja N-aine keskelle. NPN-transistorissa
on kaksi N-ainetta ja yksi P-aine. Kummassakin tyypissä keskelle sijoitettu elementti on
nimeltään kanta ja laidoilla ovat emitteri ja kollektori.
PNP-transistorissa pieni sähkövirta positiiviselta emitteriltä negatiiviselle kannalle tekee
transistorin sähköä johtavaksi, jolloin suurempi ns. kollektorivirta emitteristä kollektorille
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pääsee virtaamaan. Jos kantavirta katkaistaan, katkeaa myös kollektorivirta. Kollektorivirta
on verrannollinen kantavirran suuruuteen. Kanta on liitetty negatiiviseen napaan, emitteri
positiiviseen ja kollektori jälleen negatiiviseen napaan.
NPN-transitorissa kanta liitetään positiiviseen jännitteeseen, emitteri negatiiviseen ja
kollektorpositiiviseen. Pieni virta kannalta emitterille tekee transistorista johtavan ja suurempi
virta kollektorilta emitteriinille pääsee virtaamaan.
Transistoreilla hallitaan sähkön virtausta virtapiireissä. Ne voivat katkaista virran kulun, sallia
virran kulun ja säätää virran suuruutta. Useimmat transistoreista ovat PNP-tyyppisiä,
NPN-tyyppisiä on vähemmän.
Diodien ja transistoreiden sähkönjohtavuutta ja virran kulkemista havainnollistetaan yleisesti
negatiivisten elektronien liikkeenä ulkoisessa virtapiirissä negatiivisesta navasta positiiviseen
ja positiivisten aukkojen liikkeenä positiivisesta navasta negatiiviseen. Käytännössä
kannattanee kiinnittää enemmän huomiota diodien toimintaan vastaventtiileitten tavoin ja
transistoreitten toimintaperiaatteeseen virran vahvistajana niin, että pienellä kantavirralla
ohjataan paljon suurempaa kollektorivirtaa. Transistoreilla myös katkaistaan sähkön virtaus
tehokkaasti. Miten aukot ja elektronit niiden sisällä liikkuvat, on näkymättömissä ja käsin
koskemattomissa.
Transistoria voisi verrata hydrauliikassa esiohjattuun suuntaventtiiliin, jossa esiohjausventtiili
ohjaa pienellä öljyvirtauksella ja pienellä paineella varsinaista suurempaa suuntaventtiiliä ja
sen välityksellä suurta öljyvirtausta ja suurempaa painetta.

2.7 magnetismi
Hydrauliikan sähköisessä ohjauksessa hyödynnetään magnetismia. Virrallisen johtimen
ympärille muodostuu magneettikenttä. Yhdessä johtimessa kenttä on heikko, mutta kenttä
vahvistuu, kun johtimia on useita. Solenoidi rakennetaan kiertämällä johdinta, käämiä, useita
satoja kierroksia kelalle. Jokaisella käämikierroksella on oma magneettikenttä. Eri kierrosten
kentät summautuvat, ja koko kelan ympärille muodostuu vahva magneettikenttä, kun
käämissä kulkee sähkövirta. Virrallisen solenoidin sydän vetäytyy muodostuneen
magneettikentän voimavaikutuksesta käämikelan sisään. Solenoidin sydämen mekaaninen
liike ohjataan käyttämään hydraulisen venttiilin karaa.

Sähkövirran ja magneettikentän suunnat
Kun sähkövirran kuvitellaan kulkevan katsojasta poispäin, kiertää magneettikenttä johtimen
ympärillä myötäpäivään. Kun virta kulkee katsojaan päin, kenttä kulkee vastapäivään
johtimen ympärillä. Kuvassa virran suunta osoitetaan pisteellä silloin, kun se tulee katsojaa
kohti. Kun virran kuvitellaan kulkevan katsojasta poispäin, kuvataan se plusmerkillä.
Sähkövirran kulkusuunnan merkkejä voi kuvitella tikkataulun nuoleksi: Kun nuoli lentää kohti,
nuolen kärki näkyy pisteenä. Jos se lentää pois päin, nuolen pyrstö näkyy plusmerkkinä,
ristinä.
Voimaviivakenttää voidaan tutkia kompassin avulla. Kenttään sijoitetun kompassin neula
kääntyy voimaviivojen kulkusuuntaan kuvan 19 mukaisesti.
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Kuva 19. Magneettikenttä virrallisten johtimien ympärillä

Oikean käden sääntö (Right hand rule)
Oikean käden sääntö kuvaa kentän ja virran suuntia seuraavasti: Kun oikealla kädellä
tartutaan johtimeen niin, että peukalo osoittaa virran suunnan, niin muut sormet osoittavat
magneettikentän suunnan.
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Kuva 20. Oikean käden sääntö

Magneettinen paine
Kun kaksi vierekkäistä samansuuntaista johdinta johtavat virtaa vastakkaisiin suuntiin,
kiertää magneettikenttä toisessa johtimessa myötäpäivään ja toisessa vastapäivään. Tällöin
magneettikenttä johtimien välissä on tiheämpi kuin ulkopuolella. Samaan suuntaan kulkevat
voimaviivat vahvistavat magneettikenttää. Vastakkaisiin suuntiin kulkevat voimaviivat
kumoavat kentän.
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Aksiaalimäntämoottorit toimivat joko vinolevy tai vinoakseliperiaatteella. Vinolevymoottorissa
männät liukuvat vinolevyä (swash plate) vasten. Vinolevyn vinous eli kulma määrittää
mäntien iskunpituuden ja sitä kautta kierrostilavuuden. Mitä vinommassa vinolevy on, sitä
pitempi on männän iskunpituus ja samalla sitä suurempi moottorin kierrostilavuus.
Vinolevymoottorit ovat yleisiä moottoreita ajoneuvojen ja työkoneiden hydrostaattisissa
ajovaihteissa ja vetävien pyörien navoissa ns. napamoottoreina. Se käy suljettuun ja
avoimeen hydrauliikkapiiriin. Käyntiin lähdössä vinolevymoottorin männät pääsevät
kääntymään hieman sylinteriporauksissa, mistä johtuu vinoakselimoottoria hieman heikompi
käyntiinlähtövääntömomentti.
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Kuva 22. Vinolevytyyppinen aksiaalimäntäkone

Kuva 23. Vinoakselikone

Vinoakselimoottoreissa männät sijoitetaan käyttöakseliin nähden tiettyyn, joko kiinteään tai
säädettävään kulmaan. Kiinteä kulma edustaa kiinteää kierrostilavuutta ja säädettävä kulma
säädettävää kierrostilavuutta. Männät ja sylinteriryhmä pyörivät käyttöakselin kanssa
samalla nopeudella. Mäntien iskunpituus riippuu käyttöakselin ja sylinteriryhmän
pyörimisakselin välisestä kulmasta. Suurella kulmalla moottorilla on suuri iskunpituus, suuri
kierrostilavuus, suuri vääntömomentti ja pieni pyörimisnopeus. Pienellä kulmalla sillä on
pieni iskunpituus, pieni kierrostilavuus, pieni vääntömomentti ja suuri pyörimisnopeus.
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Kuva 24. Hammaspyöräpumppu kuljettaa öljyä hammaspyörien ulkokehien kautta pumpun
hammaspyörien pyöriessä. Hammaspyörien ja pumpun välys on pumpun toiminnan kannalta
erittäin tärkeä asia. Pumppu lämpenee voimakkaasti, jos se ei pysty tuottamaan
nimellistuottonsa suuruista virtausta paineen noustessa. Nimellisen tuoton ja jollakin
paineella tapahtuvan todellisen tuoton erotus on pumpun sisäinen vuoto. Vuoto kasvaa
paineen noustessa.
Korkeapaineiset hammaspyöräpumpputyyppiset työhydrauliikkapumput voivat olla joko
yksiosaisia tai kaksoispumppuja (single or double pump). Kaksoispumppu muodostuu
kahdesta erillisestä saman käyttöakselin pyörittämästä hammaspyöräparista, jotka on
sijoitettu omiin koteloihinsa. Kaksoispumppua käytetään, kun halutaan saada kaksi erillistä
hydrauliikkapiiriä (hydraulic circuit) toimimaan toisistaan riippumatta. Niillä voi olla erilaiset
työpaineet ja käyttöpiirit.
Useiden pumppujen peräkkäinen sijoittaminen samalle käyttölaitteelle ja samaan imulinjaan
(suction line) on usein tarkoituksenmukaista. Kaksoispumppu on asennuksen ja tilankäytön
kannalta monessa tapauksessa parempi vaihtoehto kuin kaksi erillistä pumppua.
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Kuva 26. Kiinteätuottoinen hydrauliikkapumppu (fixed displacement hydraulic pump)
merkitään ympyrällä, jossa on musta kolmio ympyrän keskikohdasta ulospäin. Suodatin
merkitään vinoneliöllä, jossa on suodatusta kuvaava katkoviiva. Kaksoispumppu toimii kuten
kaksi erillistä pumppua. Pumpun osilla voi olla keskenään erilaiset työpaineet ja täysin omat
hydrauliikkapiirit. Kaksoispumpun pumppuyksiköillä voi olla yhteinen imulinja.Kuva 27.
Kaksoispumppu.

Kiinteätuottoinen pumppu on rakenteeltaan selkeä. Ongelmana on ylimääräisen tuoton
aiheuttaman tehohäviön ja lämmön hukkaaminen hydrauliikkaan. Sen vuoksi polttoaineen
kulutus kasvaa ja öljy lämpenee.

Tehohäviö riippuu paineesta ja öljyn nimellistuotosta. Keskikokoinen työkoneen
hydrauliikkapumppu voi tuottaa esimerkiksi 90 litraa minuutissa normaaleilla työkierroksilla.
Se merkitsee 1,5 litran tuottoa sekunnissa.

Työpaine (working pressure) voi olla esimerkiksi 200 baaria, mikä tarkoittaa 20 MPa.
Hydrauliikan teho määritetään pQ -kuvaajalla, jossa p tarkoittaa painetta ja Q tarkoittaa
tilavuusvirtaa (volume flow). Tilavuusvirran arvo kannattaa ottaa teholaskelmaan yksikkönä
litraa sekunnissa ja painearvo megapascaleina. Kun luvut kerrotaan keskenään, saadaan
teho kilowatteina, esimerkissä 1,5 l/s x 20 MPa = 30 kW. Monissa lähteissä käytetään tehon
ja tehohäviön laskemiseen kaavaa: tehohäviö kilowatteina on tuotto litroina minuutissa
kertaa paine baareina jaettuna luvulla 600. Kaava on periaatteessa sama kuin edellä kuvattu
laskelma , ero on mittayksiköissä.

Käyttötilanne voi kuitenkin edellyttää vain 30 litran minuuttituottoa. Loppu tuotto joudutaan
palauttamaan tankkiin. Tankkiin palauttaminen tapahtuu työpaineen suuruisella paineella.
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tankkiin. Pumppu joutuu tuottamaan koko tilavuusvirtansa varoventtiilin painetta vastaan.
Öljy lämpenee ja tulee tehonhukkaa.

Erillinen kuormantuntevasti (LS, load sensing) ohjattu vapaakiertoventtiili (unloading valve)
on polttoaine- ja lämpötaloudellisesti parempi ratkaisu. Ylimääräinen tuotto ohjataan tankkiin
vain käytössä olevaa työpainetta vastaan. Vapaakiertoventtiilin käyttö edellyttää
kuormantuntevan hydrauliikan käyttöä tai vapaakiertoventtiilin sähköistä aktivointia
toimilaitteita käytettäessä.

Kuva 29. Vapaakiertoventtiilin painetta voidaan säätää kuormantunnistustiedon
mukaan. Vapaakiertoventtiilin peruspaine on yleensä noin 15 bar eli 1,5 MPa.
Todellinen työpaine on mitattu kuormapaine + vapaakiertoventtiilin peruspaine.
Tässä kytkennässä vapaakierto on sähköisesti esiohjattu on/off -tyyppinen
järjestelmä, jossa hydrauliikan vapaakiertopaine on 1,5 MPa, mutta
vapaakiertoventtiili muuttuu 23,5 MPa:n varoventtiiliksi, kun ohjauspainelinjaan
päästetään magneettiventtiilin kautta maksimissaan 22 MPa:n paine.//

Hydrauliikkaöljy ei liiku paineella. Se liikkuu vasta paine-erolla. Vapaakiertoventtiilin
peruspaine määrittää myös paine-eron, jolla öljy järjestelmässä liikkuu. Peruspaine
vapaakierrossa tarvitaan myös hydraulisten tai sähköhydraulisten esiohjausten takia.
Mekaanisesti käytettävissä tai pneumaattisesti esiohjatuissa järjestelmissä voidaan sallia
paineeton vapaakierto.

61

Alkuun
97
Hydrauliikan liikkeen rajoittaminen voidaan tehdä erillisillä esiohjauspiiriin sijoitettavilla
rajoitinventtiileillä.

Tehtävä: Laadi oheisesta sora-auton kippikaaviosta piirrosmerkkien mukainen
komponenttiluettelo ja tee järjestelmästä toiminnan selostus.
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CAN-väylä ja sen käyttö
Yleisimmät työkonekäytössä esiintyvät väylät ovat CAN J 1939 ja informaatioväylä J 1708 /
1587. Viimeksi mainittua käytetään informaatioväylänä ja CAN-väylän varasignaalina. Se ei
pidä sisällään päätevastuksia. Sen viestintätaajuus on 9 600 bittiä eli tavua sekunnissa. J
1708 / 1587 on punottua johdinparia, joka on kierretty 30 kierrosta metrille. Väylän johdinten
ja maan välinen jännite on joko 5 V tai 0 V. Jännite vaihtelee johtimesta toiseen sen mukaan,
kumpi viesti väylässä on meneillään, ykkönen vai nolla. Jännite-ero johdinten välillä on koko
ajan 5 volttia. Jännite-eron suunta vaihtuu signaalin vaihtuessa. Kummankin johtimen ja
maan välillä on tasajännite, mutta johdinten välillä on vaihtojännite.
Johtimissa on virrattomana mitattaessa ääretön vastus sekä toisiinsa, että maahan.
Jännitemittauksessa maata vasten mitaten saadaan tasajännitearvo, joka on viestistä
riippuen 2,5 V ylä- tai alapuolella. Johtimien välisen jännitteen mittauksessa saadaan jokin
satunnainen lukema, jonka jännitteen suuntakin voi vaihdella. Oskilloskooppimittauksessa
kannattaa jännitealueeksi valita 2 volttia / ruutu ja mittausajaksi 500 mikrosekuntia / ruutu.

Kuva 84 J 1708 / 1587- väylän signaalikuvaaja. Jännite molemmissa linjoissa vaihtelee 0 V:n ja
5 V:n välillä. Maata vasten mitattaessa mittaamme tasajännitettä. Johdinten välistä mittaamme
vaihtelevaa vaihtojännitettä. Vaihtojännitteen suuruus on koko ajan 5 V, mutta sen suunta
vaihtelee pulssin mukaan.//

J 1939 CAN
Tämä on yleisin raskaassa kalustossa käytössä olevista väylistä. Se muodostuu
ohjainyksiköiden välille kytketyistä punotuista johtimista. Jännitteettömänä mitattaessa
johdinten välillä tulee olla noin 60 Ω:n vastus. Väylän molemmissa päissä on 120 Ω:n
päätevastukset. Kahden rinnankytketyn 120 Ω:n vastuksen yhteisvastus on 60 Ω.
Jos väylässä on katkos, vastus on noin 120 Ω. Mittaa vastusarvo tarkasti useista
ohjainyksiköiden liittimistä. Etene liitinten välillä topologiakuvan mukaisesti. Jos saat
vaikkapa viidestä liittimestä lukeman 119,3 Ω ja neljästä muusta topologiakuvan eli
sähköisen sijaintikaavion mukaan peräkkäisestä liittimestä 119,9 Ω, voit päätellä, missä
välissä katkos on. Vian korjaamisen jälkeen saisit esimerkin mukaisen väylän vastusarvoksi
noin 59,6 tai 59,7 Ω.
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Mittaus selkeytyy, jos irrotat väyläjohtimen liittimen kummasta päätevastuksen sisältävästä
ohjainyksiköstä tahansa. Joskus päätevastus voi olla erillinen. Sen irrottamisesta saat hyvän
lähtökohdan väylään tehtävälle sähköiselle mittaukselle.
Jos mittaustulos vaeltaa epämääräisesti alle 60 Ω:n lukemissa, virta on päällä.
Johdinten ja maan välillä tulee olla ääretön vastus tai ainakin megaohmeja.

Kuva 85. J 1939- väylän jännitekuvaaja. CAN H- jännite maata vasten mitattuna on joko 3,5 V
tai 2,5 V ja CAN L- jännite maata vasten mitattuna on joko 1,5 V tai 2,5 V Johtimien välillä on
kahden voltin jännite-ero kun väylä viestittää numeroa nolla ja ne ovat samassa jännitetasossa
kun väylä viestittää numeroa yksi.

Väyläviat

Kuva 86. CAN L johtimen oikosulku maahan saa CAN H johtimen ja maan välisen jännite-eron
vaihtelemaan 3,5 V:n ja 0 V:n välillä.//

148

Alkuun
98
Kuva 59. Sisu sora-auton kippikaavio.
Järjestelmän vapaakierto toteutuu, kun molemmat karat ovat keskiasennossa. Ylempi eli kipin
kara on yksitoiminen. Vapaakierto on auki myös laskuasennossa. alempi eli takalaidan kara on
kaksitoiminen ja keskiasennossaan kelluntatilassa. Takalaitapiiriin kuuluu
kuormanlaskuventtiili, joka suojaa piiriä esimerkiksi isoja kiviä kipattaessa. Takalaidan karan
esiohjaus on sähköpneumaattinen on/off ohjaus. Kipin kara on pneumaattisesti esiohjattu.
Kipin noston rajoitin on karan ohjauspiirissä oleva mekaaninen suuntaventtiili.//

Keskiasennossaan vapaakiertoinen kara voi olla myös pneumaattisesti esiohjattu. On
mahdollista käyttää myös erillisellä sähköpneumaattisella tai sähköhydraulisella
magneettiventtiilillä esiohjattua on/off karaa. Hydraulinen esiohjaus tai sähköinen
hydraulisesti toimiva esiohjaus vaativat noin 10 - 15 baarin esipainetta. Kiinteätuottoisessa
hydrauliikassa on silloin oltava vapaakiertoventtiili, joka pitää järjestelmässä noin 15 baarin
paineen ja tukkii vapaakierron työpainepyynnön kasvaessa.
Vapaakiertoventtiilin ohjaus täytyy hoitaa LS- ohjauksella. Sähköohjauskin on mahdollinen.
Vapaakiertoventtiilistä tulee silloin on/off tyyppinen. Pumppu on joko lähes vapaakierrolla tai
täydellä paineella.

Kun kiinteätuottoisen pumpun takana olevassa piirissä otetaan jokin toiminto käyttöön, on
kaikki pumpun tuottama paineöljy ohjattava johonkin. Jos pumpun tuotto on 90 litraa
minuutissa ja öljyn tarve on 30 litraa minuutissa 5 MPa: n paineella, on käyttämättä jäävä 60
litraa minuutissa ohjattava takaisin tankkiin mahdollisimman vähin painehäviöin.
Vapaakiertoventtiilin paine saa tällöin olla kulutukseen tarvittava paine + vapaakiertoventtiilin
peruspaine.

Lämpö- ja polttoainetaloudellisesti olisi kannattavaa tuottaa vain kulloinkin tarvittava
öljymäärä. Silloin puhutaan jo säätötilavuusjärjestelmästä.
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välillä katkaistaan, sylinterit lukittuvat siihen asentoon, missä ne lukintahetkellä ovat.
Työkoneesta saadaan työskentelyn ajaksi jäykkä.

10.9. Työkoneiden jarrut (Brakes of the work machines)
Jarrujärjestelmistä ei oikein voi tehdä yleispätevää toiminnanselostusta. Moniin koneisiin
pätee kuitenkin kolmijako ajojarru, työjarru, pysäköintijarru.
Pysäköintijarru on jousikuormitteinen. Se on kytkeytyneenä aina, kun moottori ei ole
käynnissä. Seisontajarru kytkeytyy, kun hydrauliikkapumpun tuotto lakkaa ja paineakku
tyhjenee. Seisontajarru pidetään ajoasennossa jännitteellisellä magneettiventtiilillä. Kun
moottori sammutetaan, katkeaa myös virta. Joissakin koneissa, esimerkiksi traktoreissa,
suunnanvaihtimen vivun vapauttaminen sen keskiasennossa olevaan loveen katkaisee
virran syötön käsijarrun vapautuksen magneettiventtiililtä ja kytkee pysäköintijarrun
automaattisesti.
Yleisenä suunnitteluperusteena on, ettei äkillinen sähköhäiriö saa johtaa äkilliseen
liikenneturvallisuutta vaarantavaan ajotilanteen muutokseen. Tässä tapauksessa on vain
pieni todennäköisyys, että käsijarru menisi sähköhäiriön vuoksi ajon aikana päälle. On paljon
todennäköisempää, että käsijarru jää kytkemättä ja kone lähtee siksi hallitsematta liikkeelle.

Kuva 93. Jousikuormitteisen seisontajarrun paineensyöttö magneettiventtiilille ja
jousijarrusylinterille. Magneettiventtiilin virtauskanavat toimivat kuristimina.//
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Työskentelyjarru ja ajojarru toimivat pääosin samoilla varusteilla. Kahteen suuntaan
istuttavissa ohjaamoissa on kaksi ajojarrupoljinta. Poljin vapautetaan ennen penkin kääntöä,
joten on yhdentekevää, kumpaa poljinta käytetään. Työskentelyjarru voi vaikuttaa
ajojarrupolkimen poljinsylinteriin eli oikeammin polkimeen kytkettyyn suuntaventtiiliin, tai sille
voi olla erillinen magneettiventtiilillä ohjattu öljyntuotto.
Työskentelyjarrun painesyöttö tulee säädettävän paineenrajoitinventtiilin kautta, jos työjarru
vaikuttaa poljinsylinteriin. Vaihtoehtoinen kytkentätapa on käyttää työjarrulla erillistä
suuntaventtiiliä.

Kuva 94. Työskentelyjarru ja ajojarru toimivat pääosin samoilla komponenteilla.
Työskentelyjarrun paine on säädettävissä ja se on joka kerta kytkettäessä sama, tässä
tapauksessa 5 MPa. Ajojarrun työpaine on rajattu paineenalennusventtiilillä 12 MPa:iin.//
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Kuva 60. Vakiotilavuusjärjestelmän vapaakierron hallinta voidaan toteuttaa
sähköisesti. Kun magneettiventtiili on virraton, on vapaakiertoventtiilin
ohjauspaine nolla. Vapaakiertoventtiilin tulopaine ja myös hydrauliikan pääpaine
ovat vapaakiertoventtiilin perusasetusarvon mukaan 1,5 MPa. Hydrauliikan
suuntaventtiileiltä saatava LS- paine pääsee vapaakiertoventtiilin karalle, kun
magneettiventtiili virroitetaan työliikettä käyttäen. Vapaakiertoventtiilin
avautumispaineeksi saadaan kuormanpaine + 1,5 MPa.//
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Vapaakiertoventtiilin ohjaus (control) voi olla vaihtoehtoisesti sähköinen. Silloin
vapaakiertoventtiili (pressure relief valve) toimii on/off -tyyppisenä varoventtiilinä.
Ohjauspiirissä oleva paineenrajoitinventtiili toimii vapaakierron varoventtiilitoiminnan
ohjausventtiilinä.

4.1.2 Säätötilavuuspumput (Variable displacement pumps)
Jousi pyrkii kääntämään vinolevyn tuottokulmaan. Pumpun tuottopaine pyrkii kääntämään
vinolevyn nollakulmaan. Jousen paineen voittamiseen tarvitaan noin 0,3 MPa:n paine. Kun
paineensäädin rajoittaa tuottoa, säätimestä tulee kuristimen kautta öljyä vinolevyä kääntävän
säätömännän päälle. Poistokanava säätömännän päältä tankkiin avautuu, kun mäntä on
painunut niin syvälle, että vinolevy on nollakulmassa. Tulovirtaus ja vuotovirtaus aiheuttavat
männän päälle tasapainotilan, jossa pumppu pysyy nollatuottoisena.

Kuva 30.. Säätömännän päälle tulee öljyä kuristetun kanavan kautta ja mäntä
liikkuu alaspäin, kunnes kuristettua tulokanavaa suurempi poistokanava
avautuu. Öljyvirtaus pääsee tankkiin ja vinolevy jää pumpun tuottopaineesta
riippumatta nollatuottoasentoon.

Säätötilavuuspumpussa voidaan säätää sylinteriryhmän ja vinolevyn välistä kulmaa. Kulman
säätö on mahdollista toteuttaa joko sylinteriryhmää tai vinolevyä kääntämällä. Yleisin
ratkaisu on vinolevyn kääntäminen jousipainetta vastaan. Työhydrauliikkapumpuissa
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TekniikanE/Eero Aula:
Kiitokset yhteistyöstä, Acknowledgment for co-operating
Alla esitetyt auto-, metsä-, työkone- ja hydrauliikka- alan yritykset, oppilaitokset ja
ammattilehdet ovat yhteistyössä Tekniikan Englantia-projektin kanssa tukeneet sen
oppimateriaali-, oppi- ja käsikirjatuotantoa. Tuki, yhteistyö ja apu ovat nyt vuonna 2021 jo liki
kolmen vuosikymmenen varrella olleet teknisesti, tieteellisesti ja taloudellisesti erittäin
arvokkaita.
SUURET KIITOKSET TEILLE KAIKILLE!
Tämä nyt julkaistu Liikkuvan kaluston sähköhydrauliikka on kustantajan TekniikanE
ensimmäinen virallinen sähkökirja epub-formaatissa. Se pohjautuu alunperin
opetushallituksen kustantamiin ensimmäiseen ja toiseen painokseen Eero Aulan ja Pertti
Mikkosen kirjasta paperisina teoksina. Kirjan opeissa on käytetty runsaasti Tekniikan
Englannin -sarjan teoksia ja kokemuksia niiden valmistamisesta, käytöstä, kehittämisestä ja
soveltamisesta opetukseen Suomessa, Sambiassa, Tansaniassa, Bhutanissa, Kiinassa ja
Venäjällä.
Tekniikan Englantia -projekti sai korvaamatonta apua medialta. Maamme arvostetuimmat
alan ammattilehdet Koneviesti ja Suomen Autolehti julkaisivat sarjan artikkeleita aiheesta
jo ennen painotuotteita, niiden aikana ja niiden jälkeen. Autolehdessä julkaistiin asiasta 60
juttua ja Koneviestissä 49 artikkelia. Parhaan palautteen, mitä ikinä olen jutuistani saanut,
oli noista tullut Autolehden lukijapalautteista: “Upeita juttuja, nyt naisetkin lukevat
Autolehteä”
Ensimmäinen sarjan Tekniikan Englantia osa I julkaistiin painettuna kirjana jo vuonna 1992.
Se sai silloin ansaittua huomiota julkisuudessa mm. ensimmäisenä Suomessa CLIL, content
and language integrated learning, oppimenetelmän kirjana sekä oppikirjana, jossa on
mainoksia.
Harjoituskirja I-osalle julkaistiin 1993.Tekniikan Englantia II ilmestyi painettuna 1995.
Molempien paperiversiot ovat loppuunmyydyt. Tarkoitus on tehdä molemmista osista
sähköiset epub ja pdf versiot hyvin pian. Hydrauliikkaa CLIL menetelmällä, "Englannilla
tehostettua hydrauliikkaa", on uusin teos sarjassa. Se julkaistiin verkossa pdf tiedostona jo
muutama vuosi sitten ja se on jatko-osa TE I ja TE II:lle. Se tulee e-kirjana epub formaatissa
seuraavana, viimeistään huhtikuussa.
Näille ensimmäisille oppi- ja käsikirjoille julkaistiin oppimateriaalisanastot painettuina kirjoina
suomesta ja englannista ensin saksaan 1997, venäjään 1999, ruotsiin 2001 sekä espanjaan
2004 sekä näistä kielistä takaisin suomeen ja englantiin. Kiina tuli myös e-sanastona
mukaan 2006. Sanastot kuuluvat myös sähköisinä e-oppimateriaaleihin TekniikanE:n
sivustolla.
Sarjan tekijä ja yrityksen vetäjä Eero Aula lupaa yli 40 vuoden opettaja- ja tämän materiaalin
valmistus- ja käyttökokemustensa perusteella Suomessa ja maailmalla, että TekniikanE:n

sähköinen oppikirja- ja sivusto oppimateriaalikooste kattaisi 60-80%, mutta vähintään yli
puolet, alan ammattiopiskelijan tarvitsemasta ammatillisesta kirjallisesta oppimateriaalista.
Painettuina perinteisinä kirjoina ja harjoitusmateriaaleina kokonaisuus maksaisi
150-200€/opiskelija. Sähköisinä materiaaleina TekniikanE tarjoaa oikeuden käyttölisenssinä
näihin vastaaviin e-tuotteisiin 3€/käyttäjä/vuosi, jos käyttäjiä oppilaitoksessa,
koulutuskuntayhtymässä tms. käyttäjiä on min. 100. Käyttäjälukuun lasketaan opiskelijat,
opettajat ja oppilaitoksen muut mahdolliset tätä materiaalivarastoa tarvitsevat.
Keskiasteen opiskelijoilla on nyt lopulta oikeus maksuttomaan opetusmateriaaliin syksyllä
2021 alkavana lukuvuotena. Oppimateriaaleja varmasti tarvitaan edelleenkin, mutta
maksajana ei ole enää opiskelija. Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kontolle nämä
kaatuvat, näin uskon.
Markkinointi näiden oppimateriaalien kanssa on ollut allekirjoittaneelle kovin turhauttavaa,
kuin kivireen vetämistä kesäkelillä. Ei se ole juurikaan oppilaitoksia ja koulutuksen järjestäjiä
kiinnostanut, kun materiaalimaksut eivät ole kuuluneet heille. Ikuisena optimistina kuitenkin
uskon nyt yritykselleni ja sen tuotteille valosisampaa tulevaisuutta uuden
opiskelijaystävällisen lainsäädännön myötä.

Kiitokset, Thanks, Muchos Cracias...
Rovaniemellä 27.3.2021
Eero Aula

Aiemman kustantajan Polarlehdet Oy:n ja nykyisen TekniikanE:n sekä yllä olevien
yhteistyökumppaneitten kanssa on julkaistu alla olevien kansikuvien teokset kolmen
vuosikymmenen aikana.
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So Not⁉
All the best‼
For All of You!!

