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 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kierrätysmateriaalista valmistetun hydraulisen sylin-

terin ja uusista materiaaleista valmistetun hydraulisen sylinterin eroja kestävyydessä. Molemmat sy-

linterit ovat keskenään identtisiä ja niille tehdään väsytystestit testipenkissä. Kyseistä tutkimusta ei 

ole ennen tehty, joten se on ensimmäinen laatuaan. Mikäli huomataan, että sylintereiden kestävyyk-

sissä ei ole kuin marginaalisia eroja, tulisi se olemaan toimeksiantajan kannalta erittäin hyvä asia. 

Tässä tapauksessa toimeksiantaja pystyisi hyödyntämään käytöstä poistettujen hydraulisylintereiden 

materiaaleja muiden sylintereiden huoltotoimenpiteissä. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannuksia saa-

daan alemmas. Kierrätysmateriaalin käyttö myös osaltaan hidastaa ilmastonmuutosta, ja kierrätys 

on erittäin suotavaa muutenkin nyky-yhteiskunnassa. 

 

Tämän työn toimeksiantaja on Hydroline OY/Hydroline Services. Hydroline Services on aputoiminimi 

osana Hydroline OY:tä. Hydroline OY on keskittynyt hydraulisten voimalaitteiden valmistukseen, kun 

taas Hydroline Services on erikoistunut hydraulisten sylinterien huoltopalveluihin. Tämä opinnäytetyö 

on osana Hydroline Servicen kehityshanketta nimeltä S8 Servdigi. Servdigin tarkoituksena on kehit-

tää ja parantaa osaamista digitaalisten palvelujen muodossa. 

 

Kierrätysmateriaalisylinteri suunniteltiin ja valmistettiin erikoistumisprojekti 2:n aikana, joten uuden 

sylinterin valmistus toteutettiin käyttäen hyväksi edellä mainittuja suunnitelmia. Molemmille sylinte-

reille tehtiin testaussuunnitelma, jonka perusteella väsytystestit suoritettiin. Lopuksi laadittiin ra-

portti, jossa testien tulokset ovat nähtävissä.  
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 TOIMEKSIANTAJA 

 

Hydroline Oy on Suomen johtava hydraulisia voimalaitteita suunnitteleva ja valmistava perheyritys. 

Yritys on perustettu vuonna 1962 Helge Laakkosen toimesta nimellä Metallisorvaamo H. Laakkonen 

Helgen omakotitalon kellariin. Yrityksen kasvaessa toimitilat siirtyivät Siilinjärven Vuorelaan vuonna 

1984 ja vuonna 1990 nimeksi vaihtui Hydroline Oy. Hydroline työllistää Vuorelan tehtaassa noin 300 

työntekijää. Nykyisenä toimitusjohtajana toimii Mikko Laakkonen. Vuorelan tehtaan liikevaihto 

vuonna 2017 oli 36,9 miljoonaa euroa ja vuositasolla siellä tehdään noin 120 000 kappaletta hyd-

rauliikkasylintereitä, joka koostuu noin 1 500 erilaisesta mallista. (Hydroline Oy, 2018.) 

 

Hydroline avasi toisen tehtaan vuonna 2014 Puolan Stargardiin, jossa työntekijöitä on noin 30 ja lii-

kevaihto oli noin 3,5 miljoonaa euroa vuonna 2017. Puolassa valmistuu noin 20 000 kappaletta hyd-

rauliikkasylintereitä vuodessa, joka koostuu noin 100 erilaisesta mallista. (Hydroline Oy, 2018.) 

 

Hydroline valmistaa vaativaan käyttöön tarkoitettuja sylintereitä kaivosteollisuuden, nostolaite- ja 

siirtolaiteteollisuuden sekä maanrakennusteollisuuden käyttöön. Hydrolinen asiakkaita ovat muun 

muassa kaivoskonevalmistajat Normet ja Sandvik, paalutuskonevalmistaja Junttan, metsäkoneval-

mistaja John Deere ja nosturivalmistajat Cargotec Oyj sekä Bronto Skylift. (Hydroline Oy, 2018.) 
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 HYDROLINE SERVICES 

 

Hydroline Services on perustettu vuonna 2015 aputoiminimenä osana Hydroline Oy:tä. Services kes-

kittyy sylintereiden huoltopalveluihin. Servicen asiakkaina toimii pääasiassa urakoitsijat ja loppukäyt-

täjät, joiden sylinterit tarvitsevat huoltoa. Suurimpia asiakkaita ovat esimerkiksi kaivos- ja louhin-

taurakoitsija E. Hartikainen Oy ja teräsyhtiö SSAB Europe Oy.  

 

Isoimmat huoltoon tulevat sylinterit voivat maksaa uutena jopa satojatuhansia euroja ja riippuen 

niiden huoltotoimenpiteistä, voi varaosakomponentin toimitusaika olla jopa 6 kuukautta. Tästä 

syystä huoltopalvelu on kilpailukykyinen vaihtoehto varaosapalvelulle. Kuvitellaan seuraavanlainen 

case: huoltoon tulee sylinteri, jonka mitat ovat esillä taulukossa 1. Sylinteriin joutuu vaihtamaan put-

ken sekä varren joutuu kromaamaan uudelleen. Putki voidaan valmistaa sopivasta kierrätysaihiosta, 

joka on ostettu hintaan 1 €/kg ja jolle suoritetaan tarvittavat työvaiheet. Varsi käytetään kromatta-

vana, jossa kestää noin kaksi viikkoa. Asiakkaalle huoltotyö tulee maksamaan arviolta noin 13 100 € 

ja aikaa kuluu noin kolme viikkoa. Kun tätä vertaa varaosakomponenttien toimitusaikaan ja hintaan, 

pahimmillaan kuusi kuukautta ja noin 30 000 €, valitsee asiakas luultavasti paljon mieluummin kier-

rätysmateriaalivaihtoehdon. 

 

Taulukko 1. Case-sylinteri  

 Putki Varsi 

Ulkohalkaisija: 450 mm 200 mm 

Sisähalkaisija: 300 mm - 

Pituus: 4 000 mm 3 500 mm 

Massa: n. 2 800 kg n. 860 kg 

Aihion hinta: n. 3 500 € n. 2 300 € 

Työkustannukset: n. 1 130 € n. 6 170 € 

 

Taulukossa olevat työkustannukset pitävät sisällään seuraavat toimenpiteet: 

• Purku 

• Tiivisteiden kartoitus 

• Koneistus 

• Hitsaus 

• Kasaaminen/testaus 

 

Tämän kaiken edellytyksenä on se, että kierrätysmateriaali kestää. Siksipä Hydroline Services halusi 

selvittää kierrätysmateriaalien erot kestävyydessä verrattuna uusiin materiaaleihin. 
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 KIERRÄTYS 

 

Kierrätys käsitteenä tarkoittaa uusiokäyttöä. Perusvaiheet kierrätyksessä ovat jätteiden keräys ja 

uudelleenkäyttö uuteen tuotteeseen joko prosessoituna tai sellaisenaan. Uudet tuotteet voidaan sit-

ten myöhemmässä vaiheessa kierrättää uudelleen. (Augustyn, ym., 2019.)  

 

Kuvassa 1. on kuvattuna tyypillinen tuotteen elinkaari, joka on teoreettisesti ikuinen ympyrä. Ihan 

aina näin ei kuitenkaan ole, sillä jossain vaiheessa tuotteen materiaalia ei enää voi hyödyntää uu-

siksi.  

Kuva 1. Tuotteen elinkaari (Ketonen, 2019.) 

 

Tuotteiden valmistamiseen käytettävät raakamateriaalit voidaan osittain korvata käyttämällä kierrä-

tysmateriaaleja, kuten esimerkiksi raudan ja teräksen kohdalla. Kierrätys vähentää kaatopaikalle me-

nevien jätteiden määriä, joiden kustannukset ja ylläpito ovat kalliita. Kierrätys myös vähentää jättei-

den hävittämisestä johtuvaa maan, veden ja ilman saastumista. (Augustyn, ym., 2019.) 

 

4.1 Metallien kierrättäminen 

 

Metallien kierrätys on vanha menettely. Esimerkiksi kulta, kupari, tina sekä rauta ja teräs on käytetty 

uudelleen mahdollisimman tarkkaan ja huolellisesti aina kivikauden jälkeen, kun niistä valmistetut 

esineet on poistettu käytöstä tai ne ovat rikkoutuneet. Näin tehdään myös edelleen pääsääntöisesti, 

sillä metalleilla on hyvä kierrätettävyys verrattuna moniin muihin käyttömateriaaleihin. Romun ke-

ruusta ja käsittelystä on kehittynyt oma liiketoimintansa ja se on myös jo kauan ollut merkittävä 

kansainvälinen kauppatavara. Kierrätyksessä romuja käytetään etupäässä uudelleen metallien val-

mistukseen, mutta myös muita hyötykäyttömuotoja on. Romun ei tarvitse välttämättä palautua sa-

maksi perustuotteeksi, jota se on ollut. Metalliesineiden tai -osien uudelleenkäyttö samaan tarkoituk-

seen tai käyttö sellaisenaan raaka-aineena muiden, uusien tuotteiden valmistukseen on myös metal-

lin kierrätystä. Tällaiset kierrot ovat ympäristön, energian ja muiden resurssien käytön kannalta 
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edullisempia kuin se, että metalliromu sulatetaan ja jalostetaan uudelleen metallijalosteiksi. Elinkaa-

rikierron suhteen välitön uudelleenkäyttö merkitsee pidentynyttä käyttöikää eli hitaampaa ja myö-

hempää romun syntymistä. (Melanen, ym., 2000., ss. 31-32) 

 

4.1.1 Teräksien valmistus  

 

Usein ajatellaan, että malmipohjaiseen tuotantoon verrattuna romun käyttö teräksen raaka-aineena 

säästäisi ympäristöä. Toki romun käyttö säästää rautamalmivaroja ja teräksen valmistamiseen kuluu 

vähemmän energiaa ja tuotannossa käytettäviä apuaineita. Ajatusmaailman kannalta on oikea aja-

tusmalli vertailla vaihtoehtoisia tuotantotapoja sekä niistä saavutettavia hyötyjä ja haittoja. Tämä 

tosin edellyttää, että vertailussa sovelletaan elinkaariajattelua sekä huolehditaan, että vertailtavat 

vaihtoehdot ovat vertailukelpoisia keskenään. (Melanen, ym., 2000., s. 34) 

 

Kuvassa 2. Melanen, ym. vertaa teräksen valmistusta malmista vs romusta sekä malmista. 

Kuva 2. Teräksen valmistuksen vertailu (Melanen, ym., 2000., s. 34) 

 

Jotta molempia voitaisiin verrata täydellisesti, täytyisi laatia kumpaakin edustava elinkaarikaavio 

sekä tehtävä elinkaarianalyysi. Tämä on kuitenkin suuritöinen, joten riippuen tavoitteista elinkaari-

analyysi ei aina ole tarpeen. Vertailut tulisi aina tehdä lopputuotekohtaisesti, sillä eri lopputuotteiden 

elinkaarissa on yleensä niin paljon eroa, että yleistykset voivat johtaa pahasti harhaan. Erityisesti 
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harhaanjohtavaa on eri metalleista ja/tai materiaaleista valmistettujen tuotteiden suora keskinäinen 

vertailu. (Melanen, ym., 2000., s. 35)  

 

4.1.2 Kierrätysmateriaalin käytön vahvuudet ja heikkoudet 

 

Tässä kappaleessa on pohdittu toimeksiantajan näkökulmasta kierrätysmateriaalin käyttöä sylinteri-

huollossa. Kuvassa 3. on laadittu nelikenttäruudukko eli SWOT-analyysi. 

Kuva 3. SWOT-analyysi (Heiskanen, 2019.) 

 

• Vahvuudet: 

o Kierrätysmateriaalin kustannukset: 

▪ Käytöstä poistettujen hydraulisylintereiden ostaminen asiakkailta, niiden 

osien kunnon arviointi sekä hyödyntäminen jonkun muun sylinterin huol-

lossa. 

o Valmistuskustannukset: 

▪ Suoraan yhteydessä edelliseen kohtaan. Mikäliosia voi hyödyntää sellaise-

naan, valmistuskustannuksia aiheutuu vähemmän tai jopa ei ollenkaan. 

o Työhön käytetyn ajan lyheneminen: 

▪ Työn vaiheajat lyhenevät ja joitain työvaiheita saattaa myös jäädä pois. 

o Halvempaa myös asiakkaalle: 

▪ Vaiheaikojen lyhentyminen tai poistuminen tarkoittaa sitä, että työhön käy-

tetty aika on lyhempi. Näin ollen laskutettavia tunteja on vähemmän. 

o Ympäristöystävällisyys: 
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▪ Rauta- ja teräsromun kierrätyksestä on EU:n asetuksessa N:o 333/2011 

määrätty, että siinä saa olla korkeintaan 2 painoprosenttia vieraita aineita. 

Kyseisiä vieraita aineita ovat muun muassa öljyt ja voiteluaineet, joita hyvin 

todennäköisesti löytyy hydraulisylintereistä. (EU, 2011., s. 4) 

• Heikkoudet: 

o Kierrätysmateriaalien laatu: 

▪ Materiaaleissa on aina eroa eikä niiden tarkkaa käyttöpaikkaa ja -ikää voi 

aina tietää. Tästä voi aiheutua ongelmia sylintereiden kestävyyksissä ja 

käyttöiässä. 

o Varastointi: 

▪ Jotta tulevaisuudessa toimeksiantaja voisi jokaisen huoltoon tulevan sylinte-

rin huoltaa käyttämällä kierrätysmateriaaleja, täytyisi varastojen olla massii-

viset. Tämä on käytännössä mahdoton toteuttaa, joten täytyisi tyytyä varas-

toimaan vain yleisimmät kokoluokat. 

• Uhat: 

o Kierrätysmateriaali ei kestä: 

▪ Suora uhka. Mikäli huollossa käytetty materiaali sattuu olemaan huonolaa-

tuista, se ei välttämättä kestä sille myönnettyä takuuaikaa. 

o Asiakkaiden hyväksyntä: 

▪ Vaikka asiakkaille voidaan myöntää parannettu takuu kierrätysmateriaalien 

suhteen, mutta sylinteri ei silti kestä sille arvioitua aikaa, voi se pahimmil-

laan aiheuttaa asiakkaalle tuntuvia tappioita seisahduksen muodossa. 

• Mahdollisuudet: 

o Takuupolitiikka asiakkaalle käypäiseksi: 

▪ Mikäli huoltoon on käytetty kierrätysmateriaaleja, niin takuupolitiikka täytyy 

uudistaa asiakkaalle miellyttäväksi. 

o Ekologista vaihtoehtoa kannattava yritys (PR): 

▪ Pohjimmiltaan mainostetaan huoltoa ekologisempana vaihtoehtona. 

o Kierrätysmateriaalin saatavuus: 

▪ Materiaalia on saatavilla erittäin paljon, koska työkoneita poistetaan käy-

töstä lähestulkoon joka päivä. 

 

4.2 Ympäristövaikutukset 

 

Ympäristön kannalta ideaalinen materiaali olisi joko täysin kierrätettävä tai täysin biohajoava. Täysin 

kierrätettävällä tarkoitetaan sitä, että materiaalin päätettyä elinkaarensa yhdessä komponentissa, 

voitaisiin se prosessoida uudelleen ja käyttää jossain toisessa komponentissa. Tämän prosessin voi 

sitten tehdä uudelleen määrittelemättömiä kertoja. Täysin biohajoavalla tarkoitetaan sitä, että mate-

riaali joutuessaan kosketuksiin ympäristön kanssa, se ”rappeutuu” ja palautuu virtuaalisesti samaan 

tilaan, jossa se oli ennen sen ensimmäistä prosessointia. (Callister, 2007, s. 197) 
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Romuista voi päästä haitallisia aineita ympäristöön. Jos pinta vaurioituu, niin pintakäsittelyssä käyte-

tyt aineet (maalit ja galvanoinnit) voivat irrota ja levitä pölynä maahan tai huuhtoutua viemäreihin 

sadevesien mukana. Romutettavat tuotteet voivat myös sisältää kaasuja tai nesteitä (esimerkiksi 

jäähdytysaineita ja öljyjä), jotka voivat vaurioitumisen myötä vapautua ilmaan, maaperään, viemä-

reihin tai vesistöihin. Näitä päästöjä ei pystytä kuitenkaan kvantifioimaan, sillä ne ovat marginaalisia. 

(Melanen, ym., 2000., s. 53) 

 

Suurimmat ympäristöä kuormittavat tekijät romun keräyksessä ovat lähinnä kuljetukset. Siihen liittyy 

liikenteen yleiset haitat: päästöt, melu ja ruuhkat, jotka korostuvat tiheästi asutuilla alueilla. Ener-

giaa ja raaka-aineita kuluu keräilyvaiheessa keräilykalustona käytettävien ajoneuvojen polttoainei-

den muodossa. Polttoaineiden palaminen synnyttää savukaasuja, joista päästöt syntyvät. Kuljetettua 

materiaalimäärää kohti päästöt voivat olla hyvinkin suuria, mikäli kuormat ovat vajaita ja etäisyydet 

pitkiä. (Melanen, ym., 2000., s. 53) 
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 METALLIN VÄSYMINEN 

 

Väsyminen tarkoittaa materiaalin rakenneominaisuuksien heikkenemistä. Väsyminen tapahtuu, kun 

materiaali altistetaan pitkäaikaiselle vaihtuvalle kuormitukselle. Jatkuvan vaihtuvan kuormituksen 

alaisena olevat materiaalit kärsivät mikroskooppisia vaurioita metallin raerajoilta. Nämä särömäiset 

vauriot yleensä alkavat metallin pinnalla olevista epätäydellisyyksistä ja kasvavat ajan myötä suu-

remmiksi, kunnes materiaali lopulta murtuu. Väsymistä tapahtuu jokaisessa liikkuvassa komponen-

tissa. (Campbell, 2012., s. 170) 

 

Väsymisprosessi koostuu kolmesta vaiheesta, kuva 4.: 

• Vaihe 1: 

o Ensimmäinen väsymisestä johtuva vahinko, joka johtaa särön ydintymiseen. 

• Vaihe 2: 

o Särö kasvaa kuormituksen aikana, kunnes ehjästä materiaalista tulee liian heikko 

kestääkseen kuormaa. 

• Vaihe 3: 

o Viimeinen äkillinen murtuma jäljellä olevassa poikkileikkauksessa. 

 

Kolmas vaihe tapahtuu viimeisen syklin aikana, kun alueen poikkileikkaus ei pysty enää pitämään 

yllä sille aiheutuvaa kuormaa. Viimeinen murtuma on siis ylikuormituksesta johtuva, joka voi olla 

hauras, sitkeä tai yhdistetty murtuma. (Campbell, 2012., s. 170) 

Kuva 4. Väsymisprosessi (Campbell, 2012., s. 154) 

 

5.1 Särön ydintyminen 

 

Väsymisestä johtuva särö alkaa ja etenee yleensä alueilla, joissa rasitus on suurin. Suurimmassa 

osassa materiaaleja on vikoja ja epätäydellisyyksiä, joihin suurin rasitus yleensä kohdistuu. Tästä 

syystä suurin osa väsymissäröistä alkaa juurikin näistä rakenteellisista vioista. Myös naarmut, jäys-

teet sekä muut muokkauksesta johtuvat viat kappaleen pinnalla aiheuttavat säröjen syntymistä. 

(Campbell, 2012., s. 171) 
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Vaikka kappaleen pinnalla ei olisikaan vikoja, syntyy särö kuitenkin ennen pitkää, sillä materiaalin 

liukutasot ikäänkuin liukuvat eri kohdille. Tämä aiheuttaa materiaalin rakenteessa tasojen epäyhte-

näisyyden, joista säröt muodostuvat. (Campbell, 2012., s. 171) 

 

5.2 Särön kasvaminen 

 

Toisen vaiheen särön kasvu tapahtuu kun ensimmäisessä vaiheessa alkanut särö vaihtaa suuntaa ja 

etenee rasituksen suuntaan. Tämä synnyttää materiaaliin väsymisuurteita, joissa jokainen uurre esit-

tää yhtä väsymissykliä. Vaikka uurteet ovat merkki väsymisestä, voi väsymisestä johtuva vika tapah-

tua ilman uurteiden muodostumista. Uurteet ovat mikrorakenteellisia yksityiskohtia, jotka ovat näky-

mättömiä paljaalle silmälle. Paras tapa uurteiden todentamiseen ja tutkimiseen on pyyhkäisyelektro-

nimikroskooppi (SEM, Scanning Electron Microscope). (Campbell, 2012., s. 173) 

 

Pienten säröjen juurissa rasitus on kolmiakselinen, joka vähentää paikallista sitkeyttä materiaalissa 

ja auttaa kontrolloimaan särön suuntautumista niin kauan kun särö pysyy pienenä. Kun särö on 

ydintynyt ja edennyt isommaksi, tulee siitä makroskooppinen rasituksen kasvattaja. Tässä vaiheessa 

särön kärki päättää murtumisen suunnan. Myöhemmin säröpinnan suuntaus riippuu rasitusalasta 

särön kärjessä ja se usein seuraa materiaalissa olevia tasojen epäyhtenäisyyksiä särön edessä. 

(Campbell, 2012., s. 173) 

 

Särön olemassaolo ei välttämättä tarkoita välitöntä osan vikaantumista suurissa rakenteellisissa 

komponenteissa. Merkittävä rakenteellinen ikä voi pysyä syklisessä särön kasvamisessa siihen pis-

teeseen asti, kunnes kriittinen vika tapahtuu. Väsymissärön kasvamista syklisessä kuormituksessa 

voi periaatteellisesti kontrolloida maksimaalisen kuorman ja rasituksen suhteella. Kuitenkin särön 

alkamisessa on monia lisämuuttujia jotka voivat aiheuttaa vahvoja vaikutteita, esimerkiksi ympäristö, 

taajuus, lämpötila, rakeiden/syiden suunta sekä muut mikrorakenteelliset tekijät. (Campbell, 2012., 

s. 180) 

 

5.3 Lopullinen murtuminen 

 

Lopullinen väsymismurtuma tapahtuu, kun särö on kasvanut kriittiseen kokoon kappaleen poikki-

pinta-alaan nähden eikä se pysty enää pitämään yllä siihen kohdistuvaa kuormaa. Lopullisen murtu-

man alue riippuu kuormitusten koosta ja sen muoto riippuu murtuneen kappaleen muodosta, koosta 

ja kuormituksen suunnasta. Lopullisen murtuman alue väsymismurtuman pinnassa on usein säikei-

nen ja se muistuttaa saman materiaalin isku- tai murtumiskovuustesteissä käytettävien kappaleiden 

murtumispintaa, kuvat 5. ja 6. (Campbell, 2012., s. 180) 

 

Lopullisen murtuma-alueen piirteet auttavat murtuman alkuperän selvittämisessä. Väsyminen on 

yleensä lähtöisin pinnasta, ja näin ollen väsymisen alkuperä ei sisälly ylikuormitusalueen leikkausreu-

navyöhykkeeseen.  Lujissa materiaaleissa, joissa on paksuja tai pyöreitä osioita, koostuu lopullinen 

murtuma-alue kahdesta selvästi erottuvasta ilmenemismuodosta. Nämä ilmenemismuodot ovat veto-
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murtuma ja leikkausmurtuma. Jännityssuuntainen vetomurtuma leviää väsymisalueen tasosuun-

nassa, kun taas rasitussuuntainen leikkausmurtuma leviää 45° kulmassa pintaan siinä osassa kappa-

letta, joka reunustaa vetomurtumaa. Toinen piirre murtumisalueessa ovat väkäset, jotka osoittavat 

murtuman alkupisteen. Murtuman makroskooppinen ulkonäkö riippuu kappaleen geometriasta, kuor-

mituksen tyypistä ja rasituksen tasosta. (Campbell, 2012., s. 180) 

Kuva 5. Väsymismurtunut kappale (Heiskanen, 2019.) 

Kuva 6. Toinen esimerkki väsymismurtuneesta kappaleesta (Heiskanen, 2019.) 
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5.4 Väsymisikään vaikuttavat tekijät 

 

Väsymiskäyttäytyminen on erittäin herkkä monelle muuttujalle. Näitä muuttujia ovat muun muassa 

keskimääräinen kuormitustaso, geometrinen muoto sekä ympäristö. Tässä kappaleessa on näiden 

muuttujien pohdintaa ja kuinka niitä mitataan, jotta voidaan parantaa rakenteellisten komponenttien 

väsymiskestävyyttä. 

 

5.4.1 Keskimääräinen kuormitus 

 

Väsymisiän riippuvuutta kuormitusamplitudista kuvataan SN-kuvaajalla. SN-kuvaaja on saksalaisen 

tiedemiehen August Wöhlerin kehittämä kuvaaja, joka kehitti kuvaajan tutkiessaan junaonnetto-

muutta vuonna 1842. Junaonnettomuus tapahtui, kun junan veturin akseli vikaantui syklisen kuormi-

tuksen takia. Kyseessä oli siis väsymisestä johtuva vikaantuminen. 

 

SN-kuvaajan data otetaan jatkuvan keskimääräisen kuormituksen arvosta σm, yleensä käänteisessä 

syklitilanteessa (σm = 0). Keskimääräinen kuormitus kuitenkin vaikuttaa väsymisikään: tämä kuva-

taan sarjalla SN-käyriä, jossa jokainen mitataan eri σm-arvolla. Kuormituksen tasoa lisättäessä, väsy-

misikä vähenee, kuva 7.  (Callister, 2007, s. 235) 

Kuva 7. SN-käyrä (Hiatt, 2016) 

 

5.4.2 Geometrinen muoto 

 

Komponenttien muodolla voi olla merkittävä vaikutus väsymisominaisuuksiin. Jokainen lovi ja geo-

metrinen epäjatkuvuus voi toimia rasituksen kasvattajana ja väsymissärön ydintymiskohtana. Loveja 

ja epäjatkuvuuskohtia ovat muun muassa reiät, kiilaurat, kierteet ja niin edespäin. Mitä terävämpi 
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epäjatkuvuuskohta (esimerkiksi mitä pienempi kaarevuussäde), sitä suurempi rasituskonsentraatio 

kohdassa on. (Callister, 2007, s. 235) 

 

Väsymisestä johtuvaa vikaantumisen mahdollisuutta voidaan vähentää välttämällä suunnittelemasta 

näitä epäjatkuvuuskohtia komponentteihin, tai tekemällä muutoksia komponentteihin siten, että eli-

minoidaan terävät reunat. Esimerkiksi pyörivässä akselissa, jossa halkaisija muuttuu. Sen sijaan, että 

halkaisijan muutoskohta olisi terävä, tehdään siihen pyöristys. Tämä vähentää siihen kohdistuvaa 

rasitusta ja näin ollen parantaa väsymiskestävyyttä ja -ikää. (Callister, 2007, s. 235) 

 

5.4.3 Ympäristöstä johtuvat väsymisvikaantumiset 

 

Ympäristötekijät voivat myös vaikuttaa materiaalien väsymiskäyttäytymiseen. Ympäristöstä johtuvia 

väsymisvikaantumisia ovat muun muassa terminen väsyminen ja korroosioväsyminen. 

 

Terminen väsyminen tapahtuu kun kappaleeseen kohdistuu kohonneen lämpötilan seurauksena 

vaihtelevia termisiä rasituksia. Ulkoisia mekaanisia rasituksia ei välttämättä ole tässä tapauksessa 

aina läsnä. Nämä termiset rasitukset aiheuttavat kappaleeseen rakenteellista laajentumaa tai supis-

tumaa. Termistä rasitusta ei synny kappaleeseen, mikäli siinä ei ole mekaanisia rajoitteita. Esimerk-

kinä mekaanisista rajoitteista on kappaleen sitominen sellaiseen tilanteeseen, jossa se ei pääse laa-

jenemaan tai supistumaan vapaasti. Termiset rasitukset voidaan estää eliminoimalla tai vähentä-

mällä kappaleen mekaanisia rajoitteita, ja näin ollen sallia kappaleelle termisten rasitusten aiheutta-

mat muodonmuutokset. (Callister, 2007, s. 237) 

 

Korroosioväsymisestä johtuva vikaantuminen tapahtuu, kun kappaleeseen kohdistuu syklisen rasi-

tuksen lisäksi kemikaalisia vaikuttimia. Korroosiota aiheuttavilla ympäristöillä on haitallinen vaikutus 

ja se vähentää kappaleen väsymisikää. Jopa normaali ilmakehä aiheuttaa joillekkin materiaaleille 

korroosiota, jä näin ollen vaikuttaa niiden väsymiskestävyyteen. Ympäristön ja materiaalin väliset 

kemikaaliset reaktiot voivat muodostaa materiaaliin koloja, jotka aiheuttavat rasituskonsentraatiota. 

Nämä kolot ovat otollisia säröjen ydintymiskohtia. Korrosiiviset ympäristöt lisäävät särön etenemis-

nopeutta. Rasitussyklien luonne vaikuttaa myös tässä ympäristössä väsymiskäyttäytymiseen. Esimer-

kiksi kuormituksen taajuuden vähentäminen johtaa siihen, että alkanut särö on kontaktissa ympäris-

tön kanssa, ja näin ollen vähentää väsymisikää. Korroosioväsymistä voidaan estää monella eri tapaa, 

esimerkiksi kappaleen pinnoittaminen suojaavalla aineella, valitsemalla korroosiota vastustava mate-

riaali ja ympäristön korroosion vähentäminen. Toimenpiteet normaalin väsymisvian minimoimiseksi 

ovat myös suositeltavia. (Callister, 2007, ss. 237-238) 
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 VÄSYTYSTESTAUS 

 

Standardissa SFS 3099 on esitetty määritelmät ja yleiset periaatteet, joita käytetään koekappaleiden 

valmistuksessa, kokeiden suorittamisessa ja koetuloksia esitettäessä. Kyseisen standardin mukaan 

sovelletuissa aksiaalisissa, taivutus- tai vääntöväsytyskokeissa on tarkoitus käyttää yksinkertaisia 

lovettuja tai loveamattomia koekappaleita. (Suomen Standardisoimisliitto, 1974) 

 

Standardi ei koske kokeita, joissa on tarkoitus selvittää toistuvien iskumaisten tai termisten rasitus-

ten aiheuttamaa väsymistä. Tässä standardissa väsyminen tarkoittaa aineen ominaisuuksien muu-

toksia, joita jatkuvasti toistuvat jännitys- tai muodonmuutosvaihtelut aiheuttavat. Tavallisesti väsy-

misellä tarkoitetaan vain kappaleen murtumiseen tai vioittumiseen johtavia muutoksia rakenteelli-

sissa ominaisuuksissa. Väsytyskokeiden tarkoitus on hankkia tietoa materiaalin tai rakenneosan käyt-

täytymisestä toistuvasti vaihtelevan kuormituksen alaisena. (Suomen Standardisoimisliitto, 1974) 

 

Standardin SFS 3099 mukaan tehtävissä väsytyskokeissa esiintyy yleensä yksinkertaisia kuormitusla-

jeja, joko aksiaalista kuormitusta, taivutusta tai vääntöä. Kokeessa käytetäänkin joko yhtä näistä 

kuormituslajeista tai niiden yhdistelmiä. Jännitys vaihtelee tavallisesti sinikäyrän muotoisena ajan 

suhteen kuormituslajista riippumatta, kuvassa 8. (Suomen Standardisoimisliitto, 1974) 

Kuva 8. Jännitysjakso (Suomen Standardisoimisliitto, 1974) 

  

Jännitysjaksoksi nimitetään jännitys-aikafunktion jaksoa. Jokaisen jännitysjakson aikana oleva jänni-

tys muodostuu staattisesta komponentista sekä muuttuvasta komponentista, joka vaihtelee kahden 

yhtäsuuren vastakkaissuuntaisen arvon välillä. Jännityksellä tarkoitetaan yleisesti nimellisjännitystä. 

Tulokset voidaan muutamissa tapauksissa ilmaista pelkkien muodonmuutossuureiden avulla, etenkin 

jos jännitys ylittää kimmorajan. (Suomen Standardisoimisliitto, 1974) 
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Kokeissa väsymismurtuma todetaan selvästi havaittavana repeämisenä tai täydellisenä katkeami-

sena. Päättymisen määrittämiseksi voidaan käyttää myös muitakin kriteerejä, esimerkiksi kappaleen 

plastista muodonmuutosta tai repeämän etenemisnopeutta. (Suomen Standardisoimisliitto, 1974) 

 

Koeohjelman luonne ja tulosten käyttötarkoitus määrittää tulosten esittämistavan. Yleensä tulokset 

esitetään graafisesti sekä selostuksessa esitellään tarkasti koeolosuhteet. Yleisin tuloksien esittämis-

tapa on Wöhlerin käyrä, joka saadaan merkitsemällä koetulokset jännitys-kestolukukoordinaatistoon, 

kuva 9. Kestolukuasteikko on yleensä logaritminen, kun taas jännityksestä käytetään joko lineaarista 

tai logaritmista asteikkoa. (Suomen Standardisoimisliitto, 1974) 

Kuva 9. Wöhlerin käyrä ja siihen liittyvä vaurioviiva (Suomen Standardisoimisliitto, 1974) 

 

 

Väsytyskokeiden tuloksille on ominaista suurehko hajonta. Tämä johtuu monista syistä, kuten esi-

merkiksi kappaleen pintakäsittelystä, kappaleen kiinnityksen ja koneen epätarkkuuksista sekä mate-

riaalin epäyhtenäisyydestä. Jännitysamplitudin kasvaessa hajonta pienenee. Tilastollisessa koesuun-

nittelussa jokainen kokeellinen väsymislujuuden arvo on laajan perusjoukon tietyn parametrin arvio. 

Tämän arvion luotettavuuden ja tarkkuuden voi parhaiten varmistaa tilastomatemaattisilla menetel-

millä. (Suomen Standardisoimisliitto, 1974) 
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 SYLINTERIEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS 

 

Suunniteltu sylinteri koostui seuraavista osista: 

• Varsi 

• Varren silmä 

• Putki 

• Mäntä 

• Ohjain 

• Pääty 

• Päädyn silmä 

• Putken liitin 

• Putken laippa 

• Tiivisteet 

o Varrentiiviste 

o Luovutin 

o Männäntiiviste 

o Männän ohjausnauhat 

o O-renkaat ohjaimelle ja männälle 

 

Listasta on jätetty pois laakerit, varmistimet, voidenippa ja pidätinruuvi. Nämä kaikki ovat esillä työ-

piirustuksissa liitteessä 1. 

 

Kierrätyssylinterin suunnittelu ja valmistus suoritettiin erikoistumisprojekti 2:n aikana, jolloin purettu-

jen sylinterien osat mitattiin ja 3D-mallinnettiin hyödyntäen Autodesk Inventor Professional 2018-

ohjelmistoa. Uuden sylinterin valmistuksessa hyödynnettiin samoja työpiirustuksia, kuin kierrätys-

sylinterissä. 

 

Kierrätyssylinterin osien materiaalit tunnistettiin käsikäyttöisellä XRF-laitteella, taulukko 2. Osat olivat 

ruosteessa ja maalissa. Tämä aiheutti sen, että mittauslaite tunnisti maalin sisältävän titaanin. Itse 

materiaalissa ei luultavasti ollut yhtään titaania, vain sitä peittävässä maalipinnassa. Maalipinnan ja 

ruosteen pois hiomisen jälkeen tulokset olivat paremmat, vaikkakin purkamisvaiheessa apuna käy-

tetty kuparivasara oli jättänyt kuparin jäämiä kappaleen pinnalle. 

 

Taulukko 2. Osien materiaalit 

Osa: Tunnistettu materiaali: 

Varsi: Kromattu ; S355J2 

Pääty: SAE 1141/44 

Putki: SAE 1141/44 

Mäntä: S355J2 

Ohjain: Pallografiittivalu ; GRP500 

Päädyn silmä: S355J2 
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Moussa vertailee taulukossaan eri standardeja ja niiden vastaavuuksia. Putken ja päädyn materiaalit 

olivat tunnistuksen perusteella Amerikan standardin mukaan SAE 1141/44, joka vastaa ISO standar-

dia 35S20. Tunnistettavien osien puhtausaste oli huono sekä taulukko oli referenssitaulukko, joten 

tämä oli enemmänkin suuntaa antava. (Moussa, 2010.) 

 

Valmis sylinteri painoi noin 53 kg. Kuvassa 10. on kierrätyssylinteri ja kuvassa 11. uusi sylinteri. 

Kuva 10. Kierrätyssylinteri (Heiskanen, 2019.) 

Kuva 11. Uusi sylinteri (Heiskanen, 2019.) 
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 VÄSYTYSTESTIEN LAADINTA 

 

Testaussuunnitelmat laadittiin yhteistyössä Hydrolinen testausinsinöörin kanssa. Molemmille sylinte-

reille laadittiin yhteinen suunnitelma, jotta saataisiin vertailukelpoiset tulokset. 

 

Sylinterin varsi ajettiin noin puoleen väliin ja lukittiin kiinni kiinteään testaustyökaluun, kuvissa 12. ja 

13. 

Kuva 12. Testauskokoonpano (Heiskanen, 2019.) 

Kuva 13. Testauskokoonpanon 3D-malli (Heiskanen, 2019.) 

 

Testit toteutettiin kolmessa vaiheessa, joiden pääkohdat ovat seuraavat: 

• Vaihe 1: 

o 210 baria A- ja B-portteihin 

o 30 000 iskua 

• Vaihe 2: 

o 250 baria A- ja B-portteihin 

o 30 000 iskua 

• Vaihe 3: 

o 280 baria A- ja B-portteihin 

o X-määrä iskuja, kunnes sylinteriin tulee keskeyttämiseen johtava vika 

 

Testaussuunnitelma kokonaisuudessaan on esillä liitteessä 2.  
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 TESTIEN TULOKSET JA NIIDEN LUOTETTAVUUS 

9.1 Kierrätyssylinteri 

 

Kierrätyssylinteriä testattiin 150 445 syklin verran, jonka jälkeen siihen tuli tiivistevika ja testi joudut-

tiin keskeyttämään. Sylinteri purettiin ja huomattiin, että ohjaimen O-rengas oli kulunut. Tästä 

syystä ylipaineella testattaessa sylinteri alkoi vuotamaan öljyä ohjaimen ja putken välistä. Sylinteri 

oli muuten kunnossa, joten varsinaisia väsymismurtumia ei ilmennyt. Väsymismurtuman alkamista 

on muutenkin vaikeaa havaita. Yleensä murtuman huomaa vasta sitten, kun se tapahtuu. 

 

150 445 sykliä tarkoittaa sitä, että tätä kierrätysmateriaaleista valmistettua sylinteriä voi käyttää 42 

tuntia yhtäjaksoisesti. Tämä tekee kahdeksan tunnin mittaisina työpäivinä noin 5,2 päivää. Riippuen 

sylinteristä ja koneesta johon se tulee, niin käyttötunnit vaihtelevat välillä 1-16 tuntia päivässä.  

 

Täydellinen testiraportti on liitteessä 3. 

 

9.2 Uusi sylinteri 

 

Uutta sylinteriä testattiin 111 230 sykliä, jonka jälkeen testipenkin koneikon öljyletkuun jäänyt tuki-

rengas pääsi tulemaan sylinterin A-kammioon, joka aiheutti sisäisen vuodon. Testi jouduttiin kes-

keyttämään. Sylinteri purettiin, jonka jälkeen tukirengas poistettiin, vaihdettiin männän tiivisteet ja 

kasattiin uudelleen. Uuteen sylinteriin ajettiin loppujen lopuksi sama määrä syklejä, kuin kierrätys-

sylinteriin. 

 

Sylinterin sisäinen vuoto ilmeni siten, että iskun kääntyessä paineistettu kammio ei tyhjentynyt pai-

neesta niin kuin pitäisi, vaan paineet pääsivät vuotamaan toisesta kammiosta tiivisteiden läpi. Ku-

vissa 14. ja 15. on näkyvissä satunnaisotetut painekäyrät, joissa tämä on nähtävissä. Kuva 15. on 

suurennos kuvasta 14. 

Kuva 14. Sylinterin painekäyrä (Heiskanen, 2019.) 
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Kuva 15. Iskun vaihdos (Heiskanen, 2019.) 

 
Täydellinen testiraportti on liitteessä 4. 

 
9.3 Testien analysointi ja luotettavuus 

 

Testien perusteella päästiin tulokseen, että molemmat sylinterit kestivät rakenteellisesti väsytystestit 

ainakin 150 000 sykliin asti. Tiivisteet ovat kulutustavaraa ja yleensä ne ovatkin ensimmäiset hajoa-

vat komponentit hydraulisylintereissä. Valitettavasti ajan loppuessa testejä ei voitu suorittaa raken-

teen hajoamiseen asti. Näin ollen ei ole täyttä varmuutta kierrätysmateriaalin kestävyydestä. Materi-

aalien erot ja epähomogeenisuudet voivat osoittautua ongelmaksi, mikäli kierrätysmateriaaleja ale-

taan jatkossa käyttämään huoltoon liittyvissä toimenpiteissä. Jotta testeistä olisi saatu lopullisia ja 

ratkaisevia tuloksia, olisi kierrätysmateriaaleista täytynyt valmistaa useampia sylintereitä. 

 

Testien aikana tuli myös viivästyksiä, kuten esimerkiksi testauspenkin koneikon rikkoontumisesta 

johtunut koneikon vaihdos, joka osaltaan aiheutti testauksen epäkonsistenttisuuden. Toissijainen 

koneikko toimi eri lailla kuin ensisijainen koneikko, joten sitä käytettäessä taajuutta täytyi muuttaa 

yhdestä hertsistä (1 Hz) puoleen hertsiin (0,5 Hz=500 mHz). Edellisessä kappaleessa mainittu män-

nän tiivisteen rikkoontuminen aiheutui sylinteriin kuulumattomasta esineestä kammiossa, joten sekin 

osaltaan vaikutti testaustulosten luotettavuuteen.  
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 POHDINTA, LISÄKYSYMYKSET JA PARANNUSEHDOTUKSET 

 

Koska kierrätyssylinteri alkoi vuotamaan ohjaimen ja putken välistä, täytyy ottaa huomioon suunnit-

teluun, valmistukseen ja käyttöön/testaukseen liittyvät seikat sekä yrittää parantaa niitä. Tämä tuot-

taa lisäkysymyksiä, joihin ei valitettavasti tämän opinnäytetyön puitteissa saatu vastauksia. 

 

10.1 Suunnittelu ja valmistus 

 

Jos sylinterin suunnittelu- ja valmistusvaiheessa olisi lisännyt putken ja ohjaimen väliin esimerkiksi 

Loctite 510-tasotiivisteen, niin olisiko öljyn valuminen saatu estettyä? Olisiko putken kierteet pullistu-

neet ja aiheuttaneet ohjaimen ”pois räjähtämisen” kierteiltä, sillä kierteet olisivat olleet väljät? 

 

10.2 Käyttö/testaus 

 

Jos sylinteriä olisi käytetty/testattu normaalipaineella eikä ylipaineella, niin kuinka kauan olisi kestä-

nyt ennen kuin sylinteriin olisi tullut sama tai joku muu vika? Olisiko O-rengas kestänyt normaalipai-

neessa käytön? Olisiko joku hitsaussaumoista antanut ensin periksi? Olisiko varren silmän kierre ollut 

tässä tapauksessa heikoin lenkki? Uudessa sylinterissä varren silmän kierteeseen oli alkanut tulla 

mekaanisesta rasituksesta johtunutta kulumista, joten on mahdollista että siihen olisi tullut syklimää-

rien kasvaessa väsymismurtuma. 

 

10.3 Väsymiskestävyyden parantaminen  

 

On mahdollista parantaa kierrätyssylinterien väsymiskestävyyttä esimerkiksi kuulapuhaltamalla ja 

hoonaamalla putket.  

 

Kuulapuhallus on metallien kylmämuokkausmenetelmä, jossa kappaleen pintaan kohdistetaan kuula-

suihku. Kuulapuhallus on prosessina hyvin lähellä raepuhallusta, mutta sillä saadaan lisähyötyjä pin-

nan puhdistamisen ja valmistelun lisäksi. Kuulapuhallus vaikuttaa myös pinnan metallurgiseen ra-

kenteeseen, joka lujittuu prosessissa. Prosessin seurauksena kappaleen pintaan aiheutuu puristus-

jännitystä, joka parantaa kappaleen väsymiskestävyyttä ja vähentää jännityskorroosiota. Riippuen 

kappaleen ja puhallettavien kuulien materiaalista ja laadusta sekä puhalluksen tehokkuudesta, on 

mahdollista parantaa kappaleen väsymiskestävyyttä jopa 10-kertaiseksi alkuperäisestä kestävyy-

destä. (Leinonen, 2012., s. 6) 

 

Kuulien iskeytyessä kappaleeseen, muodostuu sen pintaan pieniä puolipallomaisia kuoppia. Kuopat 

aiheuttavat kappaleen pinnalle puristusta ja pintakerroksen alla olevaan kerrokseen vetoa. Pinnan ja 

alemman kerroksen välille voi muodostua suurikin ero, mistä johtuen kappaleen väsymiskestävyys 

paranee. Vaikutus ulottuu yleensä enimmillään 0,254 millimetriä pinnan alapuolelle. (Leinonen, 

2012., s. 6) 
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Myös hoonaus tuottaa pintaan puristusjännitystä, joten olisiko ulkopinnalta kuulapuhallettu ja sisä-

pinnalta hoonattu putki omannut paremman väsymiskestävyyden? Kumpaakaan sylinteriä ei hoo-

nattu eikä kuulapuhallettu, eikä merkkejä väsymismurtumisesta ollut nähtävissä. Miten paljon väsy-

miskestävyydessä olisi ollut eroa, mikäli nämä toimenpiteet olisi suoritettu ja sylintereihin olisi tullut 

väsymismurtuma? 
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Kuva 1. Varren työpiirustus (Heiskanen, 2019.) 

Kuva 2. Varren silmän työpiirustus (Heiskanen, 2019.) 
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         32 (52) 
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Kuva 10. Kokoonpanon työpiirustus (Heiskanen, 2019.) 
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LIITE 3: TESTIRAPORTTI, KIERRÄTYSSYLINTERI 
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LIITE 4: TESTIRAPORTTI, UUSI SYLINTERI 
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