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TIIVISTELMÄ 

VAK-säiliöajoneuvoyhdistelmien (67 tonnia) ajoseurantatutkimus Suomen tiereiteillä 

2016–2018, Loppuraportti 

Ville Pirnes, Miro-Tommi Tuutijärvi, Mauri Haataja 

Oulun yliopisto, Koneensuunnittelun tutkimusyksikkö 

Tutkimus 2018, 105 s. + 7 s. liitteitä 

Kiitosimeon Oy on ottanut käyttöön uuskonstruktiona kaksi vaarallisten aineiden 

kuljetukseen tarkoitettua HCT-yhdistelmää. HCT-yhdistelmät koostuvat vetoautosta ja 

puoliperävaunusta. Toinen yhdistelmistä on tarkoitettu rikkihapon kuljetukseen ja toinen 

kloraatin ja suolan meno-paluukuljetuksiin. Yhdistelmien sallittu kokonaismassa on 67 

tonnia. Vertailuyhdistelminä tutkimuksessa ovat saman kuljetustehtävän vetoauton ja 

varsinaisen perävaunun yhdistelmät. Tässä tutkimuksessa vertailtiin saman 

kuljetustehtävän yhdistelmien ominaisuuksia toisiinsa ajodynamiikkamittauksin ja 

teoreettisin mallinnuksin.  

Yhdistelmiin asennettu mittauslaitteisto sisälsi sivuttaiskiihtyvyyden mittauksen 

vetoauton etuakselilla, painopisteessä, täysperävaunujen etutelissä, perävaunujen 

painopisteessä ja viimeisen akselin kohdalla. Samoista pisteistä mitattiin myös 

ajoneuvoyksiköiden pystykiertymäkulmanopeudet, perävaunun taaimmaisesta 

mittauspisteestä mitattiin perävaunun kallistuskulmanopeus. Yhdistelmien 

ajoneuvoyksiköiden takatelien akseleihin asennettiin venymäliuskoja pyöräkuormien 

mittausta varten. Mittauslaitteistoon kuului myös ohjauskulman mittaus vaijerianturilla 

ja GSP paikan ja nopeuden määrittämistä varten. Mittausjärjestelmä, mikäli mahdollista, 

liitettiin yhdistelmän vetoauton tietojärjestelmään, josta tallennettiin ajoneuvon omien 

anturien tietoja. Yhdistelmillä suoritettiin myös ISO 3888-1 standardin mukaiset 

kaksoiskaistanvaihtokokeet.  

Tarkasteltavista ajoneuvoyhdistelmistä määritettiin simulointimallit MSC Adams/Car –

ohjelmistolla. Simulointimallit validoitiin suoritettujen ajokokeiden tuloksiin tukeutuen. 



 

 

Simulointiympäristössä ajoneuvoyhdistelmillä suoritettiin ISO 14791 standardin 

mukaiset kaistanvaihtokokeet sekä taajuusvastetarkasteluja varten muuttuvan siniaalto-

ohjausherätteen ajokokeet. 

Tutkimus aloitettiin rikkihapon kuljetukseen tarkoitetuista yhdistelmistä. Yhdistelmät 

varustettiin mittauslaittein lokakuussa 2016 ja mittaukset jatkuivat elokuuhun 2017 

saakka. Yhdistelmillä suoritettiin ISO 3888-1 kaksoiskaistanvaihtokokeet Seinäjoella 

10.8.2017 täydellä ja vajaalla vesikuormalla. Kokeiden tuloksista määritettiin 

sivuttaiskiihtyvyyden ja pystykiertymäkulmanopeuden vahvistumiskertoimet, RA-arvot. 

HCT-yhdistelmä käyttäytyi RA-arvojen perusteella kokeessa huomattavasti vakaammin. 

Ajonopeudella 54–56 km/h ja täydellä kuormalla HCT-yhdistelmän 

sivuttaiskiihtyvyyden RA-arvot olivat 0,9–1,0 ja pystykiertymäkulmanopeuden 0,8–0,9 

mittauspisteestä riippumatta. Vertailuyhdistelmän sivuttaiskiihtyvyyden RA-arvot olivat 

vastaavalla ajonopeudella 1,46–1,68 (perävaunun viimeiselle akselille) ja 

pystykiertymäkulmanopeuden RA-arvot 1,46–1,56 (perävaunun painopisteeseen). 

Kuorman vajentamisella ei ollut merkittävää vaikutusta RA-arvoihin. Havaittiin 

kuitenkin, että kokeen lopussa yhdistelmän suoristamisen jälkeen varsinainen perävaunu 

heilahteli kauemmin kuin täydellä kuormalla.  

Tavanomaisessa liikenteessä rikkihappokuormalla HCT-yhdistelmässä esiintyi 

vähemmän alle 0,03 g sivuttaiskiihtyvyyksiä kuin vertailuyhdistelmässä. Yli 0,1 g 

sivuttaiskiihtyvyyksiä esiintyi molemmissa yhdistelmissä suurin piirtein saman verran, 

kun otettiin huomioon kaikki ajonopeudet. Yli 70 km/h nopeuksissa suurimmassa osassa 

tutkituista ajanjaksoista HCT-yhdistelmässä ylittyi 0,1 g sivuttaiskiihtyvyys harvemmin 

kuin vertailuyhdistelmässä. 0,2 g sivuttaiskiihtyvyys ylittyi useimmissa tutkituissa 

ajanjaksoissa useammin vertailuyhdistelmässä kuin HCT-yhdistelmässä. Yli 70 km/h 

nopeuksissa 0,2 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityksiä tapahtui erittäin harvoin. 

Kuormaamattomissa yhdistelmissä 0,1 g sivuttaiskiihtyvyys ylittyi yleensä HCT-

yhdistelmässä useammin kuin vertailuyhdistelmässä. 

Suolan ja kloraatin meno-paluukuljetuksiin tarkoitetut yhdistelmät anturoitiin syys- ja 

lokakuussa 2017 ja mittaukset jatkuivat toukokuuhun 2018 saakka. 

Kaksoiskaistanvaihtokokeet yhdistelmillä suoritettiin Seinäjoella 27.10.2017. 



 

 

Yhdistelmät oli kuormattu suolalla. Kaksoiskaistanvaihtokokeissa HCT-yhdistelmän 

sivuttaiskiihtyvyyksien RA-arvot nopeusalueella 58–62 km/h olivat 1,15–1,22 

perävaunun viimeisen akselin kohdalta määritettynä ja pystykiertymäkulmanopeuden 

RA-arvot olivat 0,95–1,02. Vertailuyhdistelmän sivuttaiskiihtyvyyden suurimmat RA-

arvot olivat 1,22–1,42 perävaunun etuteliltä määritettynä ja pystykiertymä-

kulmanopeuden 1,37–1,48 samoin etuteliltä määritettynä. Voidaan todeta, että 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa HCT-yhdistelmä käyttäytyi vertailuyhdistelmää 

vakaammin. 

Normaalissa tieliikenteessä kloraatti- ja suolakuormauksella vertailuyhdistelmän 

perävaunussa esiintyi 0,03 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityksiä enemmän kuin HCT-

yhdistelmässä. 0,1 g ja 0,2 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityskertojen osalta yhdistelmien 

paremmuusjärjestys vaihteli eri kuukausina epäsäännönmukaisesti. Osittain tulokseen 

mahdollisesti vaikutti se, että yhdistelmien kuormaus ja reitti vaihtelevat sen verran usein, 

että ennalta valituilta tarkastelupäiviltä ei välttämättä saatu toisen yhdistelmän osalta kuin 

yksi ajo. 

Simuloiduissa ajokokeissa HCT-yhdistelmät käyttäytyivät huomattavasti 

vertailuyhdistelmiä vakaammin. Kaistanvaihtokokeessa täyteen kuormattujen HCT-

yhdistelmien RA-arvot olivat pystykiertymäkulmanopeudesta määritettyinä 57–58 % ja 

sivuttaiskiihtyvyydestä määritettyinä 51–57 % pienempiä kuin vastaavilla 

vertailuyhdistelmillä, jonka lisäksi HCT-yhdistelmien kiertoheilahtelun 

vaimennuskertoimet olivat 72–90 % suurempia. Kallistumisstabiliteetin osalta HCT-

yhdistelmien dynaamisen kuormansiirtymäkertoimen arvot olivat 37–39 % pienempiä 

kuin vertailuyhdistelmillä. HCT-yhdistelmät olivat lisäksi huomattavasti vähemmän 

herkkiä virheellisen tai osittaisen nestekuormauksen aiheuttamalle epävakaudelle. 

Tulosten perusteella HCT-yhdistelmä on vakaampi kuin vetoauton ja varsinaisen 

perävaunun yhdistelmä etenkin ääritilanteissa. Normaaliliikenteessä varsinaisissa 

perävaunuissa esiintyy koko ajan pientä sivuttaisliikettä, mitä ei puoliperävaunussa 

esiintynyt niin suurena. 

Asiasanat: Vaarallisten aineiden kuljetus, HCT-ajoneuvoyhdistelmä, ajovakaus 
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1 JOHDANTO 

Kiitosimeon Oy on ottanut käyttöön ensimmäisenä Suomessa vaarallisten aineiden 

kuljetukseen (VAK) tarkoitetut HCT-ajoneuvoyhdistelmät, jossa perinteinen varsinainen 

perävaunu on korvattu noin 15,3 metriä pitkällä puoliperävaunulla. Yhdistelmien suurin 

sallittu kokonaismassa on 67 tonnia. Tavoitteena on kehittää ajovakavuudeltaan 

turvallisempi yhdistelmä nykyisten täysperävaunuyhdistelmien tilalle. Tähän 

tutkimukseen kuuluu neljä yhdistelmää, rikkihapon kuljettamiseen tarkoitetut 

yhdistelmät ja suolan ja kloraatin meno-paluukuljetuksiin tarkoitetut yhdistelmät. 

Tutkimus tehdään ajoneuvoyhdistelmäpareittain. Tutkimusyhdistelmäparin yhdistelmistä 

toinen on HCT-yhdistelmä, jonka vertailuyhdistelmänä on täysperävaunuyhdistelmä. 

Yhdistelmät varustetaan kattavalla ajodynamiikan mittausanturoinnilla, jotta voidaan 

selvittää ajoneuvon liiketila liikenteessä. Tärkeimmät mitattavat suureet ovat 

ajoneuvoyksiköiden sivuttaiskiihtyvyydet ja pystykiertymäkulmanopeudet, ohjausheräte 

ja ajoneuvon nopeus. Perävaunun kallistuskäyttäytyminen ja pyöräkuormat osasta 

akseleista pyritään määrittämään kokeellisin menetelmin. Ajoneuvon tietojärjestelmästä 

tallennetaan ajoneuvon omien antureiden tietoja, mikäli tietoja on saatavilla. Luvussa 8 

yhdistelmistä luodaan Adams-mallinnukset ja suoritetaan yhdistelmien ajovakauden 

vertailu simuloinnein ISO 14791 -standardin mukaisella kaistanvaihtokokeella. 
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2 TUTKIMUSYHDISTELMÄT JA REITIT 

Ajoseurantatutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa mittauslaitteistolla varustettiin 

rikkihapon kuljetukseen käytettävät yhdistelmät. Tutkittava rikkihapon kuljetukseen 

tarkoitettu HCT-yhdistelmä koostui neliakselisesta puoliperävaunun vetoautosta ja 

neliakselisesta puoliperävaunusta. Vertailuyhdistelmä koostui neliakselisesta varsinaisen 

perävaunun vetoautosta ja neliakselisesta varsinaisesta perävaunusta. HCT-yhdistelmän 

suurin sallittu kokonaismassa oli 67 tonnia ja vertailuyhdistelmän 68 tonnia. Rikkihapon 

kuljetukseen käytettävien yhdistelmien mittapiirustukset on esitetty kuvissa 1 ja 2. 

 

 Rikkihapon kuljetukseen tarkoitettu HCT-puoliperävaunuyhdistelmä. 

 

 Rikkihapon kuljetukseen tarkoitettu kuorma-auton ja varsinaisen perävaunun 

yhdistelmä. 

Yhdistelmillä kuljetettiin rikkihappoa pääasiassa Harjavallan suurteollisuuspuistosta 

Porin satamayhtiön satamiin, Mäntyluotoon (kuljetusmatka 48 km) ja Tahkoluotoon 

(kuljetusmatka 55 km). Reittikartta on esitetty liitteessä 1. Lisäksi oli tehty kuljetuksia 
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muista reitin varrella olevista yrityksistä. Reitti on suurimmalta osaltaan valtatietasoista. 

Reitti Harjavalta – Pori – Mäntyluoto kulkee valtatietä numero 2 pitkin ja Mäntyluoto – 

Tahkoluoto seututietä 269. Valtatiellä 2 ei ole merkittäviä nousuja eikä jyrkkiä mutkia. 

Reitillä sijaitsevien mäkiosuuksien kaltevuus on alle 5 %. Tiellä on runsaasti raskasta 

liikennettä. Seututielle 269 käännytään valtatieltä 2 risteyksestä vasemmalle. Risteyksen 

jälkeen tiellä on jyrkkä mutka oikealle ja mutkassa ylämäki, jossa tie nousee rautatien ja 

valtatie 2 ylittävälle sillalle. Kuljettajien kokemuksen mukaan kyseinen mutka ja mäki 

voivat liukkaalla kelillä olla haasteellisia ajettavia tieltä suistumisen ja mäkeen jäämisen 

mahdollisuuden vuoksi. 

Toinen tutkittu ajoneuvoyhdistelmäpari oli suolan ja natriumkloraatin meno-

paluukuljetuksiin käytettävät yhdistelmät. HCT-yhdistelmä koostui neliakselisesta 

puoliperävaunun vetoautosta ja neliakselisesta puoliperävaunusta. Puoliperävaunun etu- 

ja takaosassa oli kontit suolan kuljettamista varten ja keskellä säiliö kloraatin 

kuljettamista varten. Vertailuyhdistelmä koostui neliakselisesta kuorma-autosta ja 

viisiakselisesta varsinaisesta perävaunusta. Vetoautossa oli kuormatilassa säiliö kloraatin 

kuljetusta varten. Säiliö voitiin nostaa hydraulisesti ylös suolakuorman kuljettamista 

varten samassa kuormatilassa. Suolakuorman purku tapahtui kuormatilan ns. kävelevän 

lattian avulla. Perävaunussa oli etu- ja takaosassa kontit suolan kuljetusta varten ja 

keskellä säiliö kloraatin kuljetusta varten. Yhdistelmien mittapiirustukset on esitetty 

kuvissa 3 ja 4. 

 

 Suolan ja natriumkloraatin meno-paluu-kuljetuksiin tarkoitettu HCT-

puoliperävaunuyhdistelmä. 
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 Suolan ja natriumkloraatin meno-paluu-kuljetuksiin tarkoitettu kuorma-auton 

ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä. 

Yhdistelmillä kuljetettiin suolaa Porista Mäntyluodon satamasta Kemira Chemicals 

Oy:lle Äetsään (kuljetusmatka 99 km). Natriumkloraattia kuljetettiin Äetsästä 

Tahkoluodon satamaan (kuljetusmatka 106 km) ja Metsä Fibre Oy:lle Raumalle 

(kuljetusmatka 89 km). Rauman ja Mäntyluodon väli on tällöin ajettu ilman kuormaa (74 

km). Äetsä – Huittinen – Rauma -matka kuljetaan pääasiassa valtatietä 12 pitkin. Äetsässä 

ajetaan jonkin matkaa tietä nro 249 pitkin ja Raumalla valtatietä 8. Rauma – Pori – 

Mäntyluoto -reitti kuljetaan valtateitä 8 ja 2 pitkin. Mäntyluoto – Huittinen – Äetsä -

matka kuljetaan valtateitä 2 ja 12 pitkin. Reittikartta on esitetty liitteessä 1. 
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3 TUTKIMUSYHDISTELMIEN ANTUROINTI 

Rikkihapon kuljetukseen tarkoitettu HCT-yhdistelmä varustettiin mittauslaitteistolla 14.–

16.10.2016 ja mittaukset aloitettiin 17.10.2016. Rikkihapon kuljetukseen tarkoitetun 

täysperävaunuyhdistelmän mittauslaitteiston asentaminen suoritettiin 18.–20.10.2016 ja 

mittaukset aloitettiin 21.10.2016. Rikkihapon kuljetukseen tarkoitettujen yhdistelmien 

mittaukset lopetettiin ja mittausjärjestelmät purettiin 23. ja 24.8.2017. Suolan ja kloraatin 

kuljetukseen tarkoitettu HCT-puoliperävaunuyhdistelmä varustettiin 

mittausjärjestelmällä 25.–27.8.2017 ja mittaukset aloitettiin 27.8.2017. 

Vertailuyhdistelmä varustettiin mittauslaitteistolla 26.–28.9.2017 ja mittaukset aloitettiin 

29.9.2017. Mittaukset lopetettiin yhdistelmissä 25.5.2018 ja mittausjärjestelmät purettiin 

9. ja 10.6.2018. 

 

 HCT-ajoneuvoyhdistelmän anturointi. 

 

 Vertailuyhdistelmän anturointi. 

Ajoneuvoyhdistelmien mittausjärjestelmien rakenne on esitetty kuvissa 5 ja 6. Kuvien 

suurennokset on esitetty liitteessä 2. Rikkihapon kuljetusyhdistelmiin oli asennettuna 

täsmälleen kuvissa kuvatut mittauslaitteet. Suolan ja kloraatin kuljetusyhdistelmien 

anturointi poikkesi kuvien anturoinnista siten, että HCT-yhdistelmän perävaunun 3. 

akseliin asennettiin venymäliuskat ja vertailuyhdistelmän vetoauton viimeiseen akseliin 

niitä ei asennettu. Kuvat on esitetty suurempana liitteessä 1. IMU on lyhenne sanoista 

inertial measurement unit, liiketila-anturi. Liiketila-anturilla mitataan kiihtyvyyksiä ja 

kulmanopeuksia. Merkintä a tarkoittaa kiihtyvyyttä [g tai m/s2] ja ω kulmanopeutta [deg/s 

tai rad/s]. Suureiden tunnuksen jälkeen on liitetty ajoneuvon koordinaattiakselin tunnus, 

jonka suhteen suuretta mitataan. Merkinnällä SG on ilmoitettu asennettujen 

venymäliuskojen paikat. Merkintä δ tarkoittaa ohjauskulman mittausta. 
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Mittausjärjestelmä koostui Motec ACL tiedonkeruuyksiköstä, CAN-väylistä ja niihin 

liitetyistä mittauslaitteista. Ohjaamoon sijoitettiin ACL tiedonkeruuyksikkö, GPS ja 

Fitlet-tietokone. Fitlet-tietokoneella luettiin mittaustulokset ACL:stä ja lähetettiin 

tulokset internet-yhteyden välityksellä pilvipalveluun. Mittaustulokset luettiin 

tiedonkeruuyksiköstä tunnin välein. Tulosten lukeminen aiheutti mittauksiin 1,5 minuutin 

keskeytyksen. Tietokoneeseen voitiin myös ottaa etäyhteys ja seurata mittausjärjestelmän 

toimintaa reaaliajassa. Ohjaamoon sijoitettu GPS-yksikkö oli Motec GPS-L10, jonka 

mittaustaajuus on 10 Hz.  

ACL:llä luettiin tietoja myös ajoneuvojen FMS-liitynnästä (CAN-väyläliityntä). FMS-

liitynnästä tallennettiin ajoneuvon pyöränopeus [km/h], moottorin kierrosluku [r/min], 

kaasupolkimen asento [%], jarrupolkimen käyttö [on/off], polttoaineen kulutus [l/h], 

kulutetun polttoaineen määrä [l], jarrupiirien paineet [kPa], ulkoilman lämpötila ja paine 

[°C & kPa], moottorin lämpötila [°C] sekä moottorin kuormitus [%]. Suolan ja kloraatin 

kuljetuksen tarkoitetun täysperävaunuyhdistelmän vetoautossa ei ollu FMS-liityntää, 

joten kyseisestä autosta ei kyseisiä tietoja tallennettu. 

Yhdistelmien perävaunuun oli sijoitettu Motec SVIM -moduuli. Moduulilla mitattiin 

jänniteulostulolla varustetut anturit, joita olivat vetoautojen painopisteiden 

kiihtyvyysanturit, etuakselin pyörien ohjauskulman mittaukseen käytetyt vaijerianturit ja 

venymäliuskat. SVIM lähetti mittaustulokset CAN-väylää pitkin ohjaamoon ACL:ään. 

Mittausjärjestelmän kaapeleina käytettiin pääasiassa 6- ja 10-napaisia häiriösuojattuja 

siirtoketjukaapeleita, joiden johtimet on pareittain kierretty. Kaapeleita oli käytössä 

kahdella johtimien poikkipinta-aloilla; 0,25 ja 0,5 mm2. Kaapelit oli tarkoitettu liikkuvaan 

asennustapaan -40 asteen lämpötilaan saakka. Yksittäisten antureiden ja venymäliuskojen 

kaapeleina käytettiin myös 4-napaisia häiriösuojattua kaapeleita. 

Puoliperävaunuyhdistelmissä ajoneuvoyksiköiden välillä käytettiin ajoneuvo-

yhdistelmiin tarkoitettuja 7- ja 15-napaisia ABS/EBS-kaapeleita, joissa molemmissa oli 

yksi kierretty johdinpari CAN-väylää varten. 

Mittausjärjestelmän antureiden käyttöjännite alennettiin suoraan ajoneuvon 

akkujännitteestä 5 V ja 12 V DC-DC jännitemuuntimilla. Ohjaamossa ACL sai 

käyttöjännitteensä FMS-liitynnästä ja Fitlet-tietokone ohjaamon 12 V virtapistokkeesta. 
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3.1 Ajodynamiikkamittaukset 

Tärkeimmät mitattavat suureet olivat ajoneuvoyksiköiden sivuttaiskiihtyvyydet ja 

pystykiertymäkulmanopeudet. Ajodynamiikkamittauksia varten yhdistelmiin asennettiin 

etuakselille ja ajoneuvoyksiköiden runkorakenteisiin Bosch DRS-MM3.R7k -liiketila-

antureita (IMU), jotka mittasivat sekä poikittaiskiihtyvyyden, että 

pystykiertymäkulmanopeuden. Anturien CAN-väyläulostulo oli ISO 11898 -standardin 

mukainen. Anturien kulmanopeuden mittausalue oli ± 100 °/s ja kiihtyvyyden ± 1,8 g. 

Kulmanopeuden mittauksen herkkyys oli 0,005 °/s ja kiihtyvyyden 0,0001274 g. Anturit 

lähettivät mittaustulokset CAN-väylää pitkin tiedonkeruuyksikköön. Anturit lähettivät 

mittaustulokset 50 Hz taajuudella, tallennus tehtiin 100 Hz taajuudella. Vetoautojen 

painopisteissä käytettiin jänniteulostulolla varustettuja DIS QG40-KAXY-2,0E-AV-K -

kiihtyvyysantureita. Ohjauspyörän kääntökulmaa mitattiin vaijeritoimisella 

lineaarianturilla, jonka vaijeri kiertyi ohjauspyörän akselin ympäri. Ohjauspyörän 

kääntökulmasta voitiin määrittää renkaiden ohjauskulma. Mittauksiin käytetyt 

vaijerianturit olivat tyyppiä UniMeasure JX-PA-40-N11S-323. 

3.2 Venymäliuskamittaukset 

Yhdistelmien pyöräkuormia mitattiin akseleihin liimatuilla venymäliuskoilla. Käytetyt 

venymäliuskat olivat Kyowan kahteen suuntaan mittaavia KFG-5-120-D16-11-L3M3S -

liuskoja. Liuskojen liuskavakio oli 2,09 ± 1,0 %; pituus 5 mm ja vastus 120,4 ± 0,4 Ω. 

Liuskojen liimaukseen käytettiin Kyowan venymäliuskaliimaa CC-33A. Kuvassa 7 on 

esitetty mittauksissa käytetty venymäliuskojen kytkentäperiaate. R1 on mitattavan 

venymän suuntaan asetettu liuska ja R2 sitä vastaan kohtisuorassa suunnassa oleva liuska. 

R3 ja R4 ovat 120 Ω vastuksia. UE on mittaussillan syöttöjännite ja UA mitattava jännite. 

Kytkennällä saatiin aikaan lämpötilakompensointi, ts. metallin lämpölaajeneminen ei 

vaikuttanut mittaustuloksiin. 
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 Venymäliuskojen kytkentäperiaate (R1 mitattavan venymän suuntaan). 

3.2.1 Kalibrointi 

Rikkihapon kuljetukseen käytettyjen yhdistelmien pyöräkuormamittaukset kalibroitiin 

punnitsemalla ajoneuvoyksiköt Harjavallan Suurteollisuuspuiston ajoneuvovaa’alla. 

Lisäksi ajoneuvojen omia akselipainomittareita käytettiin hyödyksi. Kalibroinnin 

punnitustulokset on esitetty taulukossa 1. Yhdistelmissä perävaunujen massan on oletettu 

jakautuvan tasan kaikille akseleille. Vertailuyhdistelmän vetoauton 4. akselille kohdistuu 

teknisten tietojen ja auton oman akselipainomittarin perusteella 25 % auton massasta. 

Kalibrointi suoritettiin 22.2.2017. Kalibroinnissa saadut vakiot on esitetty taulukossa 2.  

Taulukko 1. Yhdistelmien punnitseminen 22.2.2017 Boliden Harjavallan vaa’alla. 

Mittauskohde Punnittu massa 
Mitattavalle pyörälle 

kohdistuva massa 

 Kuormaamaton Kuormattu Kuormaamaton Kuormattu 

HCT-yhdistelmä, vetoauto 12 960 kg 32 820 kg – – 

HCT-yhdistelmä, perävaunu 7 220 kg 35 220 kg 900 kg 4 400 kg 

Vertailuyhdistelmä, 

vetoauto 
12 060 kg 32 400 kg 1 500 kg 4 050 kg 

Vertailuyhdistelmä, 

perävaunu 
5 920 kg 36 320 kg 740 kg 4 540 kg 
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Taulukko 2. Venymäliuskojen kalibrointiarvot. 

Mittauskohde Venymäliuskan lukema Skaalauskerroin 

 Kuormaamaton Kuormattu  

HCT-puoliperävaunu, 4. akselin oikea 

pyörä 
-2,515 mV -3,741 mV -28,0 kN/mV 

HCT-puoliperävaunu, 4. akselin vasen 

pyörä 
-2,886 mV -4,137 mV -27,5 kN/mV 

TPV-yhdistelmän vetoauto, 4. akselin 

oikea pyörä 
-0,750 mV -1,718 mV -15,9 kN/mV 

TPV-yhdistelmän vetoauto, 4. akselin 

vasen pyörä 
-0,040 mV -1,559 mV -16,4 kN/mV 

TPV-yhdistelmän perävaunu, 2. akselin 

oikea pyörä 
-1,196 mV -2,979 mV -20,9 kN/mV 

TPV-yhdistelmän perävaunu, 4. akselin 

oikea pyörä 
-0,057 mV -1,498 mV -25,9 kN/mV 

(ks. teksti alla) 

TPV-yhdistelmän perävaunu, 4. akselin 

vasen pyörä 
-0,004 mV -1,910 mV -19,6 kN/mV 

 

Myöhemmässä tulosten tarkastelussa on havaittu, että punnitustulosten perusteella 

laskettu vertailuyhdistelmän täysperävaunun 4. akselin oikean pyörän skaalauskerroin on 

liian suuri. Tämä on havaittavissa yhdistelmän kuormauksen ajalta mitatuista 

pyöräkuormista. Skaalauskertoimella 25,9 kN/mV oikean puolen pyöräkuorma kasvaa 

aivan liian nopeasti vasemman puoleiseen pyöräkuormaan nähden. Kokeilemalla saatu 

uusi skaalauskerroin on 18,9 kN/mV. 

3.3 Mittausjärjestelmien toimintavarmuus 

Rikkihapon kuljetuksiin käytettävissä yhdistelmissä mittausjärjestelmät toimivat 

mittausjaksolla luotettavasti. Huomattavia toimintahäiriöitä ei esiintynyt. Jatkuva 

mittausseuranta etämittausperiaatteella toimi lähes keskeytyksettä. Ainoa pidempi katkos 

mittauksissa syntyi HCT-yhdistelmässä, kun tiedonkeruuyksikön muisti oli päässyt 

täyttymään eikä automaattiseen tietojen purkuun ohjelmoitu purkuaika riittänyt muistin 

tyhjentämiseen. Tällöin tiedon purku katkesi kesken tiedonsiirtotapahtuman. Lisäksi 

ajoneuvon mittaustietokoneen etätyöpöytäyhteydessä ilmeni katkos kyseisellä 

ajanjaksolla, joten tilannetta ei voitu heti korjata. Katko tuloksissa kesti 27.2.–13.3.2017. 

Ohjauskulman mittauksessa käytettyjen vaijeriantureiden vaijerit menivät odotetusti 

poikki talven aikana molemmista yhdistelmistä. HCT-yhdistelmässä GPS alkoi 

vuodenvaihteen tienoilla toimia pätkittäin erityisesti ajoneuvon liikkuessa. GPS-signaalin 
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pätkiminen lisääntyi talven edetessä ja GPS lopetti toiminnan kokonaan 15. tai 16.2.2017. 

Mitään vikaa GPS:stä ei löydetty. Lopulta vika paikallistettiin GPS:n virransyöttöön 

liittyväksi. GPS:lle asennettiin ohjaamoon oma 5 V jänniteregulaattori 17.3.2017. 

Toimenpiteen jälkeen GPS alkoi toimia normaalisti. Mittausjärjestelmän irrottamisen 

yhteydessä havaittiin toisen ohjaamoon menevistä kaapeleista olevan poikki, mikä 

aiheutti GPS:n toimintahäiriön. 

Suolan ja kloraatin kuljetukseen tarkoitetuissa yhdistelmissä mittausjärjestelmien 

toimintavarmuus oli heikompi kuin rikkihapon kuljetukseen tarkoitetuissa yhdistelmissä. 

Automatisoidussa etämittauksessa oli molemmissa yhdistelmissä useammin katkoksia 

kuin rikkihapon kuljetusyhdistelmissä. Selvää syytä tälle ei ole löytynyt. 

Vertailuyhdistelmässä ollut etämittaustietokone vaurioitui, kun ohjaamon 

mittauslaitteiden pistoke oli kytketty 24 V pistorasiaan 12 V pistorasian sijaan. 

Pistokkeeseen ei mittausjärjestelmän asennusvaiheessa ollut merkitty sallittua 

käyttöjännitettä. Molemmissa suolan ja kloraatin kuljetukseen tarkoitetuissa 

yhdistelmissä oli perävaunun viimeisen akselin kohdan liiketila-anturin kytkentärasiaan 

päässyt suolaista vettä, jonka aiheuttaman korroosion vuoksi kytkentöjä oli hajonnut. 

Vertailuyhdistelmän ohjauskulman mittaukseen käytettyyn vaijerianturiin 3D-tulostettiin 

vaijeriohjain, joka pidensi vaijerin kestoikää huomattavasti. 
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4 TULOSTEN KÄSITTELY 

Tulosten käsittelyssä on käytetty Motec i2Pro ja Mathworks Matlab -ohjelmistoja. Motec 

i2Prota on käytetty tulosten silmämääräiseen tarkasteluun. Tarkempaan analysointiin 

otetut tulokset on tallennettu i2Prolla Matlabin tiedostomuotoon. Tutkimuksen kannalta 

olennaisimpien kiihtyvyyksien ja kulmanopeuksien taajuudet ovat alle 2 Hz, jonka vuoksi 

ennen havaintojen tekemistä tulokset on suodatettu ohjelmissa Butterworth 

alipäästösuodattimella. Suodattimen rajataajuutena on ollut 2,5 Hz ja astelukuna 4. 

Suodatin suodattaa mittaussignaalista pois 2,5 Hz korkeammat taajuudet. Näitä yli 2,5 Hz 

taajuudella esiintyviä tapahtumia ovat esimerkiksi tiestä, moottorista ja 

voimansiirtojärjestelmästä yhdistelmän rakenteisiin aiheutuvat värähtelyt. Suodatuksen 

vaikutus on havainnollistettu kuvassa 8. Suodattamisessa on käytetty vaihesiirrotonta 

suodatusta, jossa signaali suodatetaan molemmista suunnista, jolloin 4. asteen suodatin 

vastaa 8. asteen suodatinta. Signaaleille suoritettu suodatus vastaa ajokoestandardissa 

ISO 14791:2000 määritettyä suodatusta. 

 

 Suodattamattoman ja suodatetun kiihtyvyyssignaalin vertailu. 

Parhaiten yhdistelmän stabiiliutta kuvaavat ajon aikana esiintyvät sivuttaiskiihtyvyydet. 

Pitävällä ajopinnalla sivuttaiskiihtyvyydelle on määritettävissä raja-arvo, jolla yhdistelmä 

kaatuu. Liukkaalla kelillä mitattu sivuttaiskiihtyvyys g:nä ilmoitettuna vastaa vaadittua 

tien ja renkaan välistä kitkakerrointa, jolla mitatun kohteen pyörät juuri ja juuri ovat vielä 

pidossa. Esimerkiksi jos tien ja renkaan välinen huippukitkakerroin on 0,3, niin 

sivuttaiskiihtyvyyden ylittäessä arvon 0,3 g ajoneuvoyksikkö lähtee sivuttaisluistoon. 

Yksi tapa arvioida yhdistelmän vakautta on määrittää sivuttaiskiihtyvyyden ja 

pystymäkiertymäkulmanopeuden vahvistuminen yhdistelmässä. Vahvistumisen 
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tunnuslukuna käytetään RA-arvoa (Rearward Amplification). RA-arvo vertaa 

perävaunun liikettä (= vaste) vetoauton liikkeeseen (= heräte). RA-arvo määritetään 

jakamalla perävaunun vasteen huippuarvo (pystykiertymän kulmanopeus tai 

sivuttaiskiihtyvyys) vastaavalla vetoauton herätteen huippuarvolla. Tällöin RA-arvon 

ollessa suurempi kuin 1, liike vahvistuu yhdistelmässä ja RA-arvon ollessa alle 1, liike 

vaimenee yhdistelmässä. RA-arvon määritysperiaate on esitetty kuvassa 9. RA-arvoa 

käytetään erityisesti väistökokeiden tulosten arvioinnissa. 

 

 RA-arvon määritysperiaate. 
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5 TIIVISTELMÄ VÄLIRAPORTIN TULOKSISTA 

Hankkeen aikana laadittiin väliraportti tuloksista, jotka mitattiin maaliskuuhun 2017 

mennessä. Tällöin kyseessä olivat rikkihapon kuljetukseen tarkoitetut yhdistelmät. 

Tällöin havaittiin, että HCT-yhdistelmän perävaunun sivuttaiskiihtyvyydet olivat lähes 

samat kuin vetoauton etuakselin (ks. kuva 10). Muutamissa kohdissa oli havaittavissa 

vähäistä sivuttaiskiihtyvyyden vahvistumista. Vertailuyhdistelmässä perävaunun 

sivuttaiskiihtyvyydet olivat selvästi vetoauton sivuttaiskiihtyvyyttä suuremmat. 

Yhdistelmien sivuttaiskäyttäytymisessä ei havaittu merkittäviä eroja ajettaessa ilman 

kuormaa. 

 

 Rikkihapon kuljetusyhdistelmien sivuttaiskiihtyvyydet valtatiellä 2 

28.11.2016. 

Pystykiertymäkulmanopeuksien osalta havaittiin, että HCT-yhdistelmän perävaunun 

kiertymäkulmanopeudet olivat lähes yhtenevät vetoauton kiertymäkulmanopeuksien 

kanssa. Vertailuyhdistelmässä perävaunun kiertymäkulmanopeudet olivat hieman 

vetoauton kiertymäkulmanopeuksia suuremmat. Erot yhdistelmien välillä olivat vähäiset. 

Tämä on esitetty kuvassa 11. 
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 Rikkihapon kuljetusyhdistelmien pystykiertymäkulmanopeudet Porin 

kohdalla 28.11.2016. 

Väliraportissa esitettiin myös otteita ajoneuvoyksiköiden sivuttaiskiihtyvyyksistä 

ajonopeuden funktiona. Otteista havaittiin, miten sivuttaiskiihtyvyydet jakautuivat eri 

ajonopeuksille. Havaittiin, että HCT-yhdistelmässä vetoauton etuakselin ja perävaunun 

viimeisen akselin läheisyyden sivuttaiskiihtyvyydet olivat likimain samat, joka tarkoittaa, 

että yhdistelmässä ei esiintynyt merkittävää sivuttaiskiihtyvyyden vahvistumista 

yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi eräänä ajankohtana nopeudella 77 km/h 

etuakselilla oli ollut kiihtyvyys -0,125 g ja perävaunussa -0,15 g, jolloin 

sivuttaiskiihtyvyyden vahvistumiskerroin, RA-arvo oli 1,2. Vertailuyhdistelmässä 

puolestaan sivuttaiskiihtyvyydet vahvistuivat enemmän. Esimerkiksi ajonopeudella 82 

km/h etuakselilla kiihtyvyyden maksimi oli -0,125 g ja perävaunussa -0,19 g. Tällöin 

sivuttaiskiihtyvyyden RA-arvo oli 1,52. Useimmat perävaunun sivuttaiskiihtyvyydet 

olivat kyseisellä ajonopeudella n. -0,145 g, jolloin RA-arvo oli 1,16.  
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Ilman kuormaa mitatut arvot hajaantuivat laajemmalle alueelle. Toisin sanoen kuorma 

rauhoitti yhdistelmiä. Yhdistelmien nostettavien akseleiden ylös nostamisella oli 

ajovakautta heikentävä vaikutus. Havaittiin, että HCT-yhdistelmässä oli vähäistä 

sivuttaiskiihtyvyyksien vahvistumista (pois lukien nopeusalue 70–75 km/h) ja 

vertailuyhdistelmässä oli vahvistuminen selvästi havaittavaa. Vertailuyhdistelmän 

vetoautossa suurin osa sivuttaiskiihtyvyyksistä oli -0,1 ja 0,05 g:n välillä. Perävaunussa 

oli kyseistä aluetta suurempia sivuttaiskiihtyvyyksiä jonkin verran. HCT-yhdistelmän 

etuakselilta mitatut sivuttaiskiihtyvyydet olivat suuremmat kuin vertailuyhdistelmässä 

erityisesti nopeusalueella 70–75 km/h.  

Yhdistelmistä mitattuja pyöräkuormia tarkasteltiin vain silmämääräisesti ja todettiin, että 

tuloksia on vielä tutkittava tarkemmin tai mitattava toisella tavalla, ennen kuin niistä 

voidaan tehdä johtopäätöksiä. 
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6 MITTAUSTULOKSET – RIKKIHAPON 

KULJETUKSEEN TARKOITETUT YHDISTELMÄT 

6.1 Kaksoiskaistanvaihtokokeet 

Rikkihapon kuljetukseen tarkoitetuilla yhdistelmillä suoritettiin ISO 3888-1 standardin 

mukaiset kaksoiskaistanvaihtokokeet Seinäjoen lentoasemalla 10.8.2017. Ajokoeradan 

mitat on esitetty kuvassa 12. Yhdistelmien kuormana oli vettä. Nestepinnan taso oli sama 

kuin normaalilla rikkihappokuormalla. Kokeet suoritettiin täydellä ja vajaalla (n. puolet) 

kuormalla. Yhdistelmien kuljettajat punnitsivat yhdistelmät kuorman lastauksen jälkeen 

ajamalla yhdistelmät akseli kerrallaan koko yhdistelmän kerralla punnitsevan 

ajoneuvovaa’an päälle. Punnitustulokset on esitetty taulukossa 3. Koeradan pinta oli lähes 

kuiva. Vesikuuro kosteutti ajoradan pintaa hetkeksi lounastauon aikana. Kokeiden 

pöytäkirja on esitetty liitteessä 3. 

 

 ISO 3888-1 kaksoiskaistanvaihtoradan mitat 2,55 m leveälle ajoneuvolle. 

Taulukko 3. Yhdistelmien massat ajokokeissa. 

 HCT-yhdistelmä Vertailuyhdistelmä 

Akseli Punnitustulos [kg] Akselimassa [kg] Punnitustulos [kg] Akselimassa [kg] 

1 7 480 7 480 6 260 6 260 

2 8 460 980 10 740 4 480 

3 16 860 8 400 17 540 6 800 

4 23 900 7 040 22 980 5 440 

5 28 720 4 820 28 600 5 620 

6 34 860 6 140 34 240 5 640 

7 40 540 5 680 39 900 5 660 

8 46 100 5 560 45 540 5 640 

 Yhteensä: 46 100 Yhteensä: 45 540 
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6.1.1 Tulokset täydellä kuormalla 

Kuvissa 13 ja 14 on esitetty yhdistelmien sivuttaiskiihtyvyydet kaksoiskaistan-

vaihtokokeessa täydellä kuormalla. Havaitaan, että HCT-yhdistelmässä perävaunun 

sivuttaiskiihtyvyydet vaimenevat hieman etuakselin sivuttaiskiihtyvyyteen verrattuna. 

Vertailuyhdistelmässä perävaunun sivuttaiskiihtyvyydet vahvistuvat voimakkaasti 

etuakseliin verrattuna. 

 

 HCT-yhdistelmän sivuttaiskiihtyvyydet kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

täydellä kuormalla ajonopeudella 57,3 km/h. 

 

 Vertailuyhdistelmän sivuttaiskiihtyvyydet kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

täydellä kuormalla ajonopeudella 56,5 km/h. 
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Kuvissa 15 ja 16 on esitetty yhdistelmien pystykiertymäkulmanopeudet 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa. Havaitaan, että HCT-yhdistelmässä esiintyy 

kulmanopeuden vaimenemista ja vertailuyhdistelmässä vahvistumista. 

 

 HCT-yhdistelmän pystykiertymäkulmanopeudet kaksoiskaistanvaihto-

kokeessa täydellä kuormalla ajonopeudella 57,3 km/h. 

 

 Vertailuyhdistelmän pystykiertymäkulmanopeudet kaksoiskaistanvaihto-

kokeessa täydellä kuormalla ajonopeudella 56,5 km/h. 
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Kuvissa 17 ja 18 on esitetty pystykiertymäkulmanopeuksista määritetyt suurimat 

kaksoiskaistanvaihdon aikana esiintyneet RA-arvot molemmille yhdistelmille. 

Havaitaan, että puoliperävaunuyhdistelmän RA-arvot ovat matalat, suurin osa RA-

arvoista on välillä 0,8–0,9. RA-arvon nousua ajonopeuden kasvaessa ei ole havaittavissa. 

Vertailuyhdistelmä sai kokeessa suurempia RA-arvoja kuin puoliperävaunuyhdistelmä. 

Ajonopeudella 54–56 km/h varsinaisen perävaunun painopisteen RA-arvo on ollut 1,2–

1,3 ja etutelin 1,45–1,55.  

 

 HCT-yhdistelmä, RA-arvot pystykiertymäkulmanopeudesta, täysi kuorma. 

 

 Vertailuyhdistelmä, RA-arvot pystykiertymäkulmanopeudesta, täysi kuorma. 
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Kuvissa 19 ja 20 on esitetty yhdistelmien kaksoiskaistanvaihtokokeen suurimmat RA-

arvot sivuttaiskiihtyvyydestä määritettynä. HCT-yhdistelmässä suurin osa RA-arvoista 

on alle 1, joten liiketila vaimenee ajetuilla nopeuksilla. Vertailuyhdistelmän 

sivuttaiskiihtyvyyden RA-arvot ovat huomattavasti HCT-yhdistelmän arvoja suuremmat. 

Ajonopeusalueella 54–55 km/h perävaunun etutelin RA-arvo on ollut 1,4–1,5; 

painopisteen 1,28–1,41 ja perävaunun viimeisen akselin 1,45–1,68. 

 

 HCT-yhdistelmä, RA-arvot sivuttaiskiihtyvyydestä, täysi kuorma. 

 

 Vertailuyhdistelmä, RA-arvot sivuttaiskiihtyvyydestä, täysi kuorma. 
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Yhdistelmistä määritettyjen RA-arvojen eroa on havainnollistettu kuvassa 21. Kuvassa 

on esitetty perävaunujen painopisteiden pystykiertymäkulmanopeuksista määritetyt RA-

arvot. Jos vertailu tehtäisiin vertailuyhdistelmän perävaunun etutelin RA-arvon ja 

puoliperävaunun painopisteen RA-arvon välillä, olisi ero vielä huomattavampi. 

 

 RA-arvojen vertailu, pystykiertymäkulmanopeudet, perävaunun painopiste. 

Kuvassa 22 on esitetty yhdistelmien viimeisestä mittauspisteestä mitatut suurimmat 

sivuttaiskiihtyvyydet kaksoiskaistanvaihtokokeen aikana. Havaitaan, että 

vertailuyhdistelmän viimeisen akselin kohdalla on esiintynyt huomattavasti suurempia 

sivuttaiskiihtyvyyksiä kaksoiskaistanvaihtokokeessa kuin HCT-yhdistelmässä. 

 

 Suurin sivuttaiskiihtyvyys perävaunun viimeisen akselin kohta, täysi kuorma. 
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6.1.2 Tulokset vajaalla kuormalla 

Kuvissa 23 ja 24 on esitetty tutkittujen yhdistelmien sivuttaiskiihtyvyydet 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa vajaalla vesikuormalla ajonopeudella 55 km/h. Havaitaan, 

että HCT-yhdistelmässä sivuttaiskiihtyvyys vaimenee ja täysperävaunuyhdistelmässä se 

vahvistuu. Lisäksi vertailuyhdistelmän perävaunu heilahtelee vielä muutaman sekunnin 

ajan kaksoiskaistanvaihdon jälkeen. 

 

 HCT-yhdistelmän sivuttaiskiihtyvyydet kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

vajaalla kuormalla ajonopeudella 55,2 km/h. 

 

 Vertailuyhdistelmän sivuttaiskiihtyvyydet kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

vajaalla kuormalla ajonopeudella 55,0 km/h. 
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Kuvissa 25 ja 26 on esitetty yhdistelmien ajoneuvoyksiköiden 

pystykiertymäkulmanopeudet kaksoiskaistanvaihtokokeessa vajaalla vesikuormalla 

nopeudella 55 km/h. Havainnot ovat vastaavat kuin sivuttaiskiihtyvyyksissä, HCT-

yhdistelmän arvot vaimenevat vetoautosta perävaunuun ja vertailuyhdistelmässä arvot 

vahvistuvat. 

 

 HCT-yhdistelmän pystykiertymäkulmanopeudet kaksoiskaistanvaihto-

kokeessa vajaalla kuormalla ajonopeudella 55,2 km/h. 

 

 Vertailuyhdistelmän pystykiertymäkulmanopeudet kaksoiskaistanvaihto-

kokeessa vajaalla kuormalla ajonopeudella 55,0 km/h. 

 

 

  

  



33 

 

 

Kuvissa 27 ja 28 on esitetty pystykiertymäkulmanopeuksista määritetyt RA-arvot vajaalla 

kuormalla. Verrattaessa vajaan kuorman tuloksia täyden kuorman tuloksiin, havaitaan, 

että ne ovat lähes yhtenevät täyden kuorman RA-arvojen kanssa. 

 

 HCT-yhdistelmä, RA-arvot pystykiertymäkulmanopeudesta, vajaa kuorma. 

 

 Vertailuyhdistelmä, RA-arvot pystykiertymäkulmanopeudesta, vajaa kuorma. 
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Kuvissa 29 ja 30 on esitetty sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetyt RA-arvot vajaalla 

kuormalla. Havaitaan, että HCT-yhdistelmän RA-arvot ovat suurimmassa osassa 

ajokertoja alle 1, joten liiketila vaimenee HCT-yhdistelmässä. Vertailuyhdistelmän RA-

arvot ovat suuremmat kuin HCT-yhdistelmän. Esimerkiksi nopeusalueella 54–56 km/h 

vertailuyhdistelmän RA-arvot ovat 1,38–1,51. Täten vajaalla kuormalla ei saavutettu niin 

suuria sivuttaiskiihtyvyyden RA-arvoja kuin täydellä kuormalla. Ero ei kuitenkaan ole 

kovin merkittävä. Ero voi olla seurausta kuljettajan valitsemasta ajolinjasta. 

 

 HCT-yhdistelmä, RA-arvot sivuttaiskiihtyvyydestä, vajaa kuorma. 

 

 Vertailuyhdistelmä, RA-arvot sivuttaiskiihtyvyydestä, vajaa kuorma. 
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Kuvassa 31 on esitetty pystykiertymäkulmanopeudesta määritetyt yhdistelmien 

perävaunujen painopisteiden RA-arvot. Havaitaan, että täysperävaunuyhdistelmän RA-

arvot ovat merkittävästi suuremmat kuin HCT-yhdistelmän. 

 

 RA-arvojen vertailu, pystykiertymäkulmanopeudet, perävaunun painopiste. 

Kuvassa 32 on esitetty yhdistelmien taaimmaisesta mittauspisteestä mitatut suurimmat 

sivuttaiskiihtyvyydet kaksoiskaistanvaihdoissa vajaalla kuormalla. Täysperävaunun 

sivuttaiskiihtyvyydet ovat huomattavasti HCT-yhdistelmän sivuttaiskiihtyvyyksiä 

suuremmat yli 50 km/h nopeudessa. 
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 Suurin sivuttaiskiihtyvyys perävaunun viimeisen akselin kohdalla. 

RA-arvoissa ei havaittu merkittäviä eroja kuormausasteiden välillä, mutta tarkastellessa 

aikatason signaaleja, havaitaan eroja täysperävaunuyhdistelmän käyttäytymisessä. 

Kuvassa 33 on esitetty vertailuyhdistelmän sivuttaiskiihtyvyydet täydellä kuormalla ja 

kuvassa 34 vajaalla kuormalla. Havaitaan, että vajaalla kuormalla perävaunu jää 

heilumaan kaksoiskaistanvaihdon jälkeen. 

 

 Vertailuyhdistelmän pystykiertymäkulmanopeudet täydellä kuormalla, 

ajonopeudella 54,3 km/h. 

 

  
 

  



37 

 

 

 Vertailuyhdistelmän pystykiertymäkulmanopeudet vajaalla kuormalla, 

ajonopeudella 53,6 km/h. 

6.2 Mittaukset päivittäisessä liikenteessä 

Mittaukset tavanomaisessa liikenteessä suoritettiin lokakuusta 2016 elokuuhun 2017, 

josta ajasta mittausjärjestelmiä ylläpidettiin aktiivisesti toukokuuhun 2015 asti.  

6.2.1 Ajovakaus 

Ajovakauden arviointia varten tuloksista laskettiin sivuttaiskiihtyvyysrajojen 0,1; 0,2 g ja 

0,03 g ylittävien sivuttaiskiihtyvyyksien lukumäärät ja suhteutettiin ne ajettuun matkaan. 

On huomattava, että mittaustaajuus on ollut 100 Hz, joten 100 kpl 

sivuttaiskiihtyvyysrajan ylityksiä vastaa n. 1 s aikaa. Tuloksia on esitetty kuvissa 35–40. 

Tulospisteiden viereen on kirjattu ajettu matka ja keskinopeus. Kuvaajiin on valittu 

perävaunuista ne sivuttaiskiihtyvyyden mittauspisteet, joissa sivuttaiskiihtyvyysrajojen 

ylitysten määrä on ollut suurin. 

 



38 

 

 

 Kuormattujen yhdistelmien 0,1 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat, kaikki 

ajonopeudet mukaan luettuna. 

 

 Kuormattujen yhdistelmien 0,1 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat, 

ajonopeus yli 70 km/h. 

Kuvissa 35 ja 36 on esitetty kuormattujen yhdistelmien 0,1 g sivuttaiskiihtyvyyden 

ylityskerrat ajomatkan suhteen kaikilla ajonopeuksilla ja yli 70 km/h ajonopeudella. 

Kaikilla ajonopeuksilla yhdistelmien järjestys sivuttaiskiihtyvyysrajan ylityksien 

määrässä vaihtelee. Kuitenkin joka kuukausi HCT-yhdistelmän perävaunussa 

ylityskertojen lukumäärä on ollut pienempi kuin etuakselilla, kun on otettu huomioon 
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kaikki ajonopeudet (kuva 36). Vertailuyhdistelmässä tilanne on päinvastoin, perävaunun 

sivuttaiskiihtyvyydet ovat olleet suuremmat kuin vetoauton etuakselin. Yli 70 km/h 

ajonopeuksilla 0,1 g ylitetään harvemmin kuin kaikilla ajonopeuksilla. 

Vertailuyhdistelmän viimeisessä mittauspisteessä on 0,1 g sivuttaiskiihtyvyys 

useimmissa tapauksissa ylitetty useammin kuin HCT-yhdistelmässä. 

Kuvassa 26 on esitetty 0,2 g sivuttaiskiihtyvyyden ylitys kaikilla ajonopeuksilla. Tässäkin 

yhdistelmien järjestys on vaihdellut, mutta pääsääntöisesti vertailuyhdistelmässä 0,2 g on 

ylitetty useammin. Yli 70 km/h ajonopeudella 0,2 g ylitettiin erittäin harvoin ja tutkituissa 

tapauksissa HCT-yhdistelmä ei ylittänyt sitä kertaakaan. 

 

 Kuormattujen yhdistelmien 0,2 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat, kaikki 

ajonopeudet mukaan luettuna. 

Kuvassa 38 on esitetty kuormattujen yhdistelmien sivuttaiskiihtyvyyden 0,03 g 

ylityskerrat ajettuun matkaan suhteutettuna yli 70 km/h ajonopeuksilla. Havaitaan, että 

vertailuyhdistelmän varsinaisessa perävaunussa esiintyy enemmän 0,03 g 

sivuttaiskiihtyvyyden ylityksiä kuin HCT-yhdistelmän perävaunussa. Ero etuakselin ja 

perävaunun viimeisen akselin kohdan tuloksissa on huomattavasti suurempi 

vertailuyhdistelmässä kuin HCT-yhdistelmässä. 
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 Kuormattujen yhdistelmien 0,03 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat, 

ajonopeus yli 70 km/h. 

Kuvissa 39 ja 40 on esitetty kuormaamattomien yhdistelmien 0,1 g sivuttaiskiihtyvyyden 

ylityskerrat ajomatkaan suhteutettuna kaikilla ajonopeuksilla ja yli 70 km/h nopeudella. 

Havaitaan, että suurimmassa osassa tutkituista ajomatkoista HCT-yhdistelmän etu- ja 

viimeinen akseli ovat ylittäneet 0,1 g useammin kuin vertailuyhdistelmän vastaavat 

akselit.  

 

 Tyhjien yhdistelmien 0,1 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat, kaikki 

ajonopeudet mukaan luettuna. 
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 Tyhjien yhdistelmien 0,1 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat, ajonopeus yli 

70 km/h. 

6.2.2 Muita havaintoja 

Taulukkoon 4 on koottu rikkihapon kuljetukseen tarkoitettujen yhdistelmien tutkittu 

matka, keskinopeus ja polttoaineen kulutus eri kuormitustilanteissa. Havaitaan, että 

tutkituilla ajokerroilla HCT-yhdistelmä on keskimäärin kulkenut pienemmällä 

keskinopeudella ja suuremmalla keskikulutuksella. 

Taulukko 4. Muita havaintoja rikkihapon kuljetuksen yhdistelmistä. 

 Tutkittu ajomatka [km] Keskinopeus [km/h] 
Polttoaineen kulutus  

[l/100 km] 

Kuukausi & 

kuormaus 
HCT Vertailuyhd. HCT Vertailuyhd. HCT Vertailuyhd. 

10/2016 kuor. - 443 - 67,9 - 46,8 

11/2016 kuor. 3330,9 3521 58,6 66,5 53 47,7 

12/2016 kuor. 873,8 706,3 65,4 64,9 55,9 49,1 

01/2017 kuor. 715,4 757,7 66,8 66,8 51,7 50,2 

02/2017 kuor. 678,6 743,8 67,6 67,9 52,5 49,4 

03/2017 kuor. 382,4 1002,4 64,5 70,3 63,4 47,5 

04/2017 kuor. 780,6 528 69,6 67,1 48,7 41,0 

Summa tai ka 6762 7702 65,4 67,3 54,2 47,4 

       

10/2016 ei k. - 486,0 - 69,4 - 27,9 

11/2016 ei k. 3321,6 3510,2 61,5 68,6 31,9 31,1 

12/2016 ei k. 829,9 804,7 68,8 67,9 32,3 30,6 

01/2017 ei k. 775,6 729,4 66,7 66,7 33,8 31,1 

02/2017 ei k. 629,6 688,2 69,5 70,5 31,7 29,5 

03/2017 ei k. 415,3 835,1 69,0 70,1 38,9 30,6 

04/2017 ei k. 779,6 552,7 68,7 69,5 31,1 27,8 

Summa tai ka 6752 7606 67,4 69,0 33,3 29,8 
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7 MITTAUSTULOKSET – SUOLAN JA KLORAATIN 

KULJETUKSEEN TARKOITETUT YHDISTELMÄT 

7.1 Kaksoiskaistanvaihtokokeet 

Suolan ja kloraatin kuljetukseen tarkoitetuilla yhdistelmillä suoritettiin ISO 3888-1 

kaksoiskaistanvaihtokokeet Seinäjoen lentoasemalla 26.10.2017. Kuormana oli 

tavanomainen suolakuorma. Yhdistelmien punnitustulokset on esitetty taulukossa 5. 

Syksyn ensimmäinen lumipyry ja liukkaat olosuhteet sattuivat ajokoepäivälle. Rata 

harjattiin ja sen jälkeen sulatettiin urealla lentoaseman henkilöstön toimesta. Koerata oli 

tämän johdosta kostea. Kiihdytys ja hidastus alueet olivat liukkaat. Kokeiden pöytäkirja 

on esitetty liitteessä 4. 

Taulukko 5. Yhdistelmien massat. 

 HCT-yhdistelmä Vertailuyhdistelmä 

 Auto PPV Yhdistelmä Auto TPV Yhdistelmä 

Paino kuormattuna [kg] 33 340 28 980 62 320 34 700 32 780 67 480 

Paino tyhjänä [kg] 17 360 11 100 28 460 16 480 12 020 28 500 

Kuorman paino [kg] 15 980 17 880 33 860 18 220 20 760 38 980 

 

Kuvissa 41 ja 42 on esitetty yhdistelmien sivuttaiskiihtyvyydet kaksoiskaistan-

vaihtokokeessa 60 km/h ajonopeudella. Havaitaan, että HCT-yhdistelmässä on ollut 

lievää sivuttaiskiihtyvyyden vahvistumista. Vertailuyhdistelmän sivuttaiskiihtyvyyden 

vahvistuminen on ollut suurempaa kuin HCT-yhdistelmässä. Vertailuyhdistelmän 

sivuttaiskiihtyvyyden vahvistuminen on kuitenkin maltillinen. 
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 HCT-yhdistelmän sivuttaiskiihtyvyydet kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

ajonopeudella 60,3 km/h. 

 

 Vertailuyhdistelmän sivuttaiskiihtyvyydet kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

ajonopeudella 60,1 km/h. 
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Kuvissa 43 ja 44 on esitetty yhdistelmien pystykiertymäkulmanopeudet 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa 60 km/h ajonopeudella. Havaitaan, että HCT-

yhdistelmässä kulmanopeudet vaimenevat ja vertailuyhdistelmässä ne vahvistuvat. 

 

 HCT-yhdistelmän pystykiertymäkulmanopeudet kaksoiskaistanvaihto-

kokeessa ajonopeudella 60,3 km/h. 

 

 Vertailuyhdistelmän pystykiertymäkulmanopeudet kaksoiskaistanvaihto-

kokeessa ajonopeudella 60,1 km/h. 
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Kuvissa 45 ja 46 on esitetty yhdistelmien suurimmat pystykiertymäkulmanopeuden RA-

arvot kaksoiskaistanvaihtokokeessa. Havaitaan, että HCT-yhdistelmässä lähes kaikki 

RA-arvot ovat alle yhden. Vertailuyhdistelmän perävaunun painopisteestä määritetyt, yli 

1 suuruiset RA-arvot ovat 1–1,2 ja etuteliltä määritetyt 1,1–1,5. 

 

 HCT-yhdistelmä, RA-arvot pystykiertymäkulmanopeudesta. 

 

 Vertailuyhdistelmä, RA-arvot pystykiertymäkulmanopeudesta. 
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Kuvissa 47 ja 48 on esitetty sivuttaiskiihtyvyyden suurimmat RA-arvot 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa. Havaitaan, että HCT-yhdistelmässä esiintyy 

sivuttaiskiihtyvyyden vahvistumista. Suurin mitattu RA-arvo oli perävaunun 

painopisteessä 1,07 ja viimeisen akselin kohdalla 1,22. Vertailuyhdistelmässä 

perävaunun painopisteen sivuttaiskiihtyvyyden RA-arvo oli vain hieman suurempi kuin 

HCT-yhdistelmässä (1,14). Suurin saavutettu RA-arvo mitattiin perävaunun etuteliltä ja 

se oli 1,42. 

 

 HCT-yhdistelmä, RA-arvot sivuttaiskiihtyvyydestä. 

 

 Vertailuyhdistelmä, RA-arvot sivuttaiskiihtyvyydestä. 
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Kuvassa 49 on esitetty perävaunujen painopisteiden pystykiertymäkulmanopeuksien RA-

arvojen vertailu. Havaitaan, että täysperävaunun painopisteen RA-arvot ovat suuremmat 

kuin puoliperävaunun, mutta eivät erityisen paljon suuremmat. 

 

 RA-arvojen vertailu, pystykiertymäkulmanopeus, perävaunujen painopisteet. 

Kuvassa 50 on esitetty perävaunujen viimeisten akselien kohdalta mitatut suurimmat 

sivuttaiskiihtyvyydet kaksoiskaistanvaihtokokeessa. Sivuttaiskiihtyvyyden arvo on 

kasvanut yhdistelmissä lähes samaa kasvunopeutta molemmissa yhdistelmissä. 

Täysperävaunuyhdistelmän sivuttaiskiihtyvyydet ovat suurimmissa ajonopeuksissa 

HCT-yhdistelmän sivuttaiskiihtyvyyksiä suuremmat. 
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 Perävaunujen viimeisten akselien kohdan suurin sivuttaiskiihtyvyys. 

7.2 Mittaukset päivittäisessä liikenteessä 

Mittaukset tavanomaisessa, päivittäisessä liikenteessä suoritettiin HCT-yhdistelmällä 

27.8.2017–25.5.2018 ja vertailuyhdistelmällä 29.9.2017–25.5.2018. Mittauksissa oli 

pitkiäkin katkoksia. Jatkokäsittelyyn pyrittiin valitsemaan jokaisen kuukauden 

puolivälistä n. 3 päivän jakso.  

7.2.1 Ajovakaus 

Kuvissa 51 ja 52 on esitetty tyypillinen ajotilanne Huittinen – Rauma väliltä. Havaitaan, 

että vertailuyhdistelmässä esiintyy suurempia sivuttaiskiihtyvyyksiä ja 

pystykiertymäkulmanopeuksia kuin HCT-yhdistelmässä (kuva 51). Kun verrataan 

yhdistelmien etuakseleilta mitattuja sivuttaiskiihtyvyyksiä (sininen käyrä) perävaunuista 

mitattuihin, havaitaan, että HCT-yhdistelmässä perävaunun sivuttaiskiihtyvyydet eivät 

ole merkittävästi etuakselin arvoja suurempia. Vertailuyhdistelmässä perävaunun 

sivuttaiskiihtyvyydet ovat usein moninkertaiset etuakseliin verrattuna. Sama tilanne on 

pystykiertymäkulmanopeuksien osalta (kuva 52). 
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 Yhdistelmien sivuttaiskiihtyvyydet 8 km Eurasta Rauman suuntaan 

29.9.2017. 

 

 Yhdistelmien pystykiertymäkulmanopeudet 8 km Eurasta Rauman suuntaan 

29.9.2017. 
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Kuvissa 53–60 on esitetty sivuttaiskiihtyvyysrajojen 0,1; 0,2 g ja 0,03 ylityskertojen 

lukumäärä suhteutettuna ajettuun matkaan. Tulospisteiden viereen on kirjattu ajettu 

matka ja keskinopeus. Kuvissa 53 ja 54 on esitetty kloraatilla kuormattujen yhdistelmien 

0,1 sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat kaikilla ajonopeuksilla ja yli 70 km/h 

ajonopeuksissa. Yhdistelmien välillä ei ole havaittavissa merkittäviä eroja. 

 

 Kloraatilla kuormattujen yhdistelmien 0,1 g sivuttaiskiihtyvyyden 

ylityskerrat, kaikki ajonopeudet mukaan luettuna Äetsä–Rauma -reitillä. 

 

 Kloraatilla kuormattujen yhdistelmien 0,1 g sivuttaiskiihtyvyyden 

ylityskerrat, yli 70 km/h ajonopeudella Äetsä–Rauma -reitillä. 

 

 



51 

 

 

 Kloraatilla kuormattujen yhdistelmien 0,2 g sivuttaiskiihtyvyyden 

ylityskerrat, kaikki ajonopeudet mukaan luettuna Äetsä–Rauma -reitillä. 

Kuvassa 55 on esitetty kloraatilla kuormattujen yhdistelmien 0,2 g sivuttaiskiihtyvyyden 

ylityskerrat kaikilla ajonopeuksilla. Suurimmassa osassa mittauskuukausista 

vertailuyhdistelmällä 0,2 g on ylitetty useammin kuin HCT-yhdistelmällä. Yli 70 km/h 

nopeudessa 0,2 g rajaa ei ole ylitetty kertaakaan kummallakaan yhdistelmällä. 

Kuvassa 56 on esitetty 0,03 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat kilometriä kohti 

kloraatilla kuormatuilla yhdistelmillä yli 70 km/h ajonopeuksilla. Havaitaan, että 0,03 g 

sivuttaiskiihtyvyys ylittyy vertailuyhdistelmässä useammin kuin HCT-yhdistelmässä. 

Lisäksi vetoauton etuakselin ja perävaunun sivuttaiskiihtyvyyksien välillä on suurempi 

vertailuyhdistelmässä kuin HCT-yhdistelmässä. 
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 Kloraatilla kuormattujen yhdistelmien 0,03 g sivuttaiskiihtyvyyden 

ylityskerrat, yli 70 km/h ajonopeudella Äetsä–Rauma -reitillä. 

Kuvissa 57 ja 58 on esitetty suolalla kuormattujen yhdistelmien 0,1 g 

sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat kaikilla ajonopeuksilla ja yli 70 km/h ajonopeudella. 

Havaitaan, että erot yhdistelmien välillä vaihtelevat kuukausittain. Täten ei voi todeta, 

että suolakuormalla toinen yhdistelmistä olisi erityisesti vakaampi. Tulos on 

ennustettavissa kaksoiskaistanvaihtokokeen tuloksista. 

 

 Suolalla kuormattujen yhdistelmien 0,1 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat, 

kaikki ajonopeudet mukaan luettuna Mäntyluoto–Äetsä -reitillä. 
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 Suolalla kuormattujen yhdistelmien 0,1 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat, 

yli 70 km/h ajonopeudella Mäntyluoto–Äetsä -reitillä. 

Kuvassa 59 on esitetty 0,2 sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat suolalla kuormatuilla 

yhdistelmillä kaikilla ajonopeuksilla. Yhdistelmien välillä ei ole havaittavissa merkittäviä 

eroja. 

 

 Suolalla kuormattujen yhdistelmien 0,2 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat, 

kaikki ajonopeudet mukaan luettuna Mäntyluoto–Äetsä -reitillä. 
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Kun tarkastellaan pieniä sivuttaiskiihtyvyyksiä, niin vertailuyhdistelmässä niitä esiintyy 

HCT-yhdistelmää enemmän. Kuvassa 60 on esitetty yhdistelmien 0,03 g 

sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat yli 70 km/h nopeuksilla. Lisäksi ero etuakselilta 

mitattujen sivuttaiskiihtyvyyksien ja perävaunusta mitattujen kiihtyvyyksien välillä on 

suurempi täysperävaunuyhdistelmässä kuin HCT-yhdistelmässä. Kloraattikuormalla 

arvot ovat lähes samat, HCT-yhdistelmän perävaunun viimeisen akselin kohdalla on 

tällöin kuitenkin ollut enemmän sivuttaiskiihtyvyyden 0,03 g ylityksiä kuin 

suolakuormalla. 

 

 Suolalla kuormattujen yhdistelmien 0,03 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityskerrat, 

yli 70 km/h ajonopeudella Mäntyluoto–Äetsä -reitillä. 

7.2.2 Muita havaintoja 

Taulukossa 6 on esitetty suolan ja kloraatin kuljetukseen tarkoitettujen yhdistelmien 

yleistuloksia mittauksista. 
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Taulukko 6. Muita havaintoja 

 Tutkittu ajomatka [km] Keskinopeus [km/h] 
Polttoaineen kulutus  

[l/100 km] 

Kuukausi & 

kuormaus 
HCT Vertailuyhd. HCT Vertailuyhd. HCT Vertailuyhd. 

08/2017 kkr 82,9 - 64,6 - 56,2 - 

09/2017 kkr 248,8 197,2 64,9 64,9 54,7 - 

10/2017 kkr 85,0 2001,6 64,7 65,9 52,4 - 

11/2017 kkr 167,4 519,1 64,9 62,5 59,6 - 

01/2018 kkr 83,6 311,1 60,6 58,5 56,8 - 

02/2018 kkr - 389,7 - 61,0 - - 

03/2018 kkr 83,6 415,4 64,2 60,0 63,4 - 

04/2018 kkr 83,7 394,5 64,0 62,2 61,9 - 

Summa tai ka 835 4229 64,0 62,1 57,9  

       

08/2017 kkl 681,8 - 67,9 - 53,8 - 

09/2017 kkl 1080,2 - 67,0 - 52,7 - 

10/2017 kkl - 584,4 - 68,5 - - 

11/2017 kkl - 155,3 - 67,1 - - 

01/2018 kkl 103,9 - 62,7 - 54,8 - 

02/2018 kkl 413,6 - 66,6 - 60,9 - 

03/2018 kkl 559,9 - 67,6 - 60,9 - 

04/2018 kkl 795,2 103 65,5 69,9 59,5 - 

Summa tai ka 3635 843 66,2 68,5 57,1  

       

08/2017 sk 1001,4 - 69,5 - 57,0 - 

09/2017 sk 1518,7 270,6 69,5 68,4 57,1 - 

10/2017 sk 1233,2 3956,1 68,0 70,7 60,9 - 

11/2017 sk 1025,2 927,7 69,5 70,6 57,1 - 

01/2018 sk 742,1 571,6 67,4 64,8 59,4 - 

02/2018 sk 370,4 469,0 67,1 65,6 63,0 - 

03/2018 sk 683,1 476,4 65,2 67 68,4 - 

04/2018 sk 827 572 66,5 69,8 62,8 - 

Summa tai ka 7401 7243 67,8 68,1 60,7  

       

08/2017 t 64,2 - 74,1 - 37,4 - 

09/2017 t 195,0 203,7 71,2 73,8 38,3 - 

10/2017 t 67,4 1757,9 70,3 72,6 38,9 - 

11/2017 t 136,6 580,9 63,9 72,8 39,7 - 

01/2018 t 67,4 268,8 68,9 66,4 41,3 - 

02/2018 t - 338,9 - 71,1 - - 

03/2018 t 67,2 316,0 70,5 71,2 46,9 - 

04/2018 t 67,5 405,8 70,3 71,1 43,7 - 

Summa tai ka 665 3872 69,9 71,3 40,9  

       

08/2017 tm 351,6 - 73,1 - 36,7 - 

09/2017 tm 258,2 - 74,7 - 34,6 - 

10/2017 tm 1114,3 614,9 72,0 75,8 38,1 - 

11/2017 tm 785,3 56,1 72,7 74,9 39,3 - 

01/2018 tm 572,5 120,1 65,3 65,6 38,3 - 

02/2018 tm - - - - - - 

03/2018 tm - - - - - - 

04/2018 tm - - - - - - 

Summa tai ka 3082 791 71,6 72,1 37,4  

kkr = kloraattikuorma Äetsä–Rauma; kkl = kloraattikuorma Äetsä–Tahkoluoto; sk = suolakuorma 

Mäntyluoto–Äetsä; t = ilman kuormaa Rauma–Mäntyluoto; tm = ilman kuormaa Äetsä–Mäntyluoto. 
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Yhdistelmät punnittiin 25.5.2018 simulointimallien muodostamista ja 

pyöräkuormamittausten kalibroinnin tarkentamista varten. Punnitus suoritettiin Äetsässä 

Kiitosimeonin varikolla Oulun yliopiston vaaoilla. Vaa’at upotettiin kovaksi 

kuivaneeseen ja tallautuneeseen sora-alustaan. Punnitustulokset on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Yhdistelmien punnitustulokset 25.5.2018. 

HCT-yhdistelmä, suolakuorma HCT-yhdistelmä, kloraattikuorma 

Akseli 

Akseli-

massa 

Vasen 

pyörä 

Oikea 

pyörä Ero Akseli 

Akseli-

massa 

Vasen 

pyörä 

Oikea 

pyörä Ero 

1 7 285 3 600 3 685 85 1 7 195 3 525 3 670 145 

2 5 115 2 340 2 775 435 2 5 665 2 640 3 025 385 

3 10 485 4 655 5 830 1 175 3 10 530 5 020 5 510 490 

4 9 640 4 360 5 280 920 4 10 055 4 170 5 885 1 715 

5 8 520 3 800 4 720 920 5 7 940 3 525 4 415 890 

6 8 455 3 545 4 910 1 365 6 7 965 3 275 4 690 1 415 

7 8 610 3 650 4 960 1 310 7 7 965 3 210 4 755 1 545 

8 10 170 4 645 5 525 880 8 9 245 4 140 5 105 965 

Summa 68 280 30 595 37 685 7 090 Summa 66 560 29 505 37 055 7 550 

          

HCT-yhdistelmä, kloraattikuorma, mittaus toiseen ajosuuntaan 

     Akseli 

Akseli-

massa 

Vasen 

pyörä 

Oikea 

pyörä Ero 

     1 7 200 3 750 3 450 -300 

     2 5 425 2 880 2 545 -335 

     3 10 665 5 865 4 800 -1 065 

     4 10 230 5 755 4 475 -1 280 

     Summa 33 520 18 250 15 270 -2 980 

          

Vertailuyhdistelmä, suolakuorma Vertailuyhdistelmä, kloraattikuorma 

Akseli 

Akseli-

massa 

Vasen 

pyörä 

Oikea 

pyörä Ero Akseli 

Akseli-

massa 

Vasen 

pyörä 

Oikea 

pyörä Ero 

1 6 415 3 070 3 345 275 1 5 165 2 395 2 770 375 

2 7 420 3 620 3 800 180 2 6 420 3 075 3 345 270 

3 12 335 6 270 6 065 -205 3 12 560 6 230 6 330 100 

4 9 070 4 230 4 840 610 4 9 105 4 230 4 875 645 

5 7 520 3 100 4 420 1 320 5 6 975 2 970 4 005 1 035 

6 7 675 3 195 4 480 1 285 6 7 125 2 945 4 180 1 235 

7 7 325 2 960 4 365 1 405 7 7 790 3 460 4 330 870 

8 7 290 2 945 4 345 1 400 8 7 660 3 405 4 255 850 

9 5 195 2 010 3 185 1 175 9 5 375 2 290 3 085 795 

Summa 70 245 31 400 38 845 7 445 Summa 68 175 31 000 37 175 6 175 
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8 YHDISTELMIEN ADAMS SIMULOINNIT 

8.1 Simulointimallit 

Tutkittavista ajoneuvoyhdistelmistä laadittiin kuvan 61 mukaiset verraten yksinkertaiset 

monikappaledynamiikkamallit Adams/Car -ohjelmistolla. Tarkasteltavien 

ajoneuvoyhdistelmien Adams -mallit muodostuvat vetoautojen sekä kuorma-autojen, 

puoliperävaunujen, täysperävaunujen sekä täysperävaunujen etuakselistojen 

osakokoonpanoista. Adams -malleissa yksinkertaistuksia ovat: Ajoneuvojen rungot on 

korvattu jäykillä kappaleilla, ts. runkojen kiertojäykkyys on ääretön, ajoneuvojen väliset 

kytkentäelimet on kuvattu kinemaattisin ehdoin nivelillä, ilmanvastusvoimia ei 

huomioida, ajoneuvoyksiköiden pyörien ja akselien tuennat sekä akselistot on mallinnettu 

aiemmissa tutkimuksissa mittapiirustuksiin sekä ajoneuvosta mitattuihin mittoihin 

tukeutuen (Tuutijärvi 2017), ajoneuvoyksiköiden akselit ovat jäykkiä kappaleita ja 

akselien tuentojen kiinnityspisteet on mallinnettu Adams -ohjelmiston joustavilla 

laakeriholkkielementeillä. Ajoneuvoyhdistelmien Adams -mallien päämitat ja massat 

määritettiin ajoneuvoyhdistelmien mittapiirroksista (kuvat 1–4) sekä punnitustuloksista 

(taulukot 3 ja 7). Mallien voidaan tulkita olevan riittävän tarkkoja arvioitaessa 

ajoneuvoyhdistelmän tyypin vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän ajostabiliteettiin. 

 

 Esimerkkikuva ajoneuvoyhdistelmien Adams -malleista. 
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8.1.1 Vetoajoneuvot 

Vetoajoneuvojen simulointimallien kokoonpano muodostuu ajoneuvosta riippuen 

ohjaamon, rungon, voimalinjan, ohjauksen, etuakselin ja sen tuennan, vetävän 

teliakseliston ja sen tuennan, apuakselien ja niiden tuennan sekä ilmajousituksen 

yhdysvarsien ja renkaiden osajärjestelmistä. Neljäakselisen vetopöydällisen vetoauton, 

ns. rekkaveturin sekä neljäakselisten kuorma-autojen 1. ja 2. akseli ovat ohjaavia. 

Poiketen tutkittavista vetoauton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmistä, kaikki 

vetoajoneuvojen simulointimallit ovat telivetoisia. Tämän voidaan kuitenkin tulkita 

vaikuttavan verraten vähän ajoneuvojen ajokäyttäytymiseen tasaisella ja pitävällä 

alustalla. Osajärjestelmien mallineet on laadittu pääosin mittapiirustuksien ja mittausten 

perusteella, pois lukien voimalinja ja ohjaus, jotka ovat Adams -ohjelmiston kirjastosta. 

Adams -ohjelmiston osajärjestelmien ominaisuudet on esitetty tarkemmin Adams -

ohjelmiston Adams/Car Truck -manuaalissa (ADAMS 2017). Vetoauton vetopöytä on 

nivelletty runkoon nivelellä, joka sallii rotaatioliikkeen poikittaisakselin ympäri. 

Vetoajoneuvojen akselien ilmajousitus on mallinnettu Adams -ohjelmiston 

automaattisesti säätyvillä tasonsäädöllisillä ilmajousilla. Käytettäessä ilmajousituksen 

automaattisesti säätyvää tasonsäätöä Adams määrittää ilmajouselle vaadittavan 

säätökuormituksen (trim load) differentiaaliyhtälöllä, ts. ilmanpaineen halutun 

ajokorkeuden saavuttamiseksi staattisen tasapainoanalyysin aikana sekä sallii 

säätökuormituksen vaihtelun simuloinnin aikana. Neljäakselisen vetoauton tasonsäädössä 

käytettävät anturit on asennettu etuakselin tasonsäädön osalta etuakselille ja 

kolmeakselisen telin osalta vetävän telin ensimmäiselle akselille. Neljäakselisten 

kuorma-autojen tasonsäädössä käytettävät anturit on asennettu etuakselin tasonsäädön 

osalta etuakselille ja vetävän telin ja apuakselin osalta vetävän telin ensimmäiselle 

akselille. Ilmajousituksen yhdysvarret on mallinnettu Adams -ohjelmiston 

lehtijousityökalulla. 

Kuorma-autojen kuormarakenteet on mallinnettu mittapiirrosten pohjalta kuvaamaan 

todellisten kuorma-autojen kuormarakenteita. Suolan ja kloraatin kuljettamiseen 

tarkoitetun kuorma-auton kuorma on mallinnettu kahta suolakuormaa kuvaavilla 

suorakulmaisilla särmiöillä. Rikkihapon kuljettamiseen tarkoitetun kuorma-auton 

kuorma on mallinnettu kiinteän kuormauksen tapauksessa rikkihapposäiliön kokoisena 
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sylinterinä ja heilurikuormauksen tapauksessa heilurijärjestelmänä, jonka 

massahitausominaisuudet on määritetty rikkihapposäiliön kokoisen sylinterin 

ominaisuuksista ohjelmallisesti. Kuormien massat on määritetty ajoneuvoyhdistelmien 

punnitustuloksiin tukeutuen. Adams määrittää kuormien massat, painopisteet sekä 

massahitausmomentit kappaleiden geometrian sekä tiheyden perusteella. 

Vetoajoneuvojen omamassat ja massahitausmomentit ilman kuormarakenteita on arvioitu 

ajoneuvojen mittapiirroksiin sekä Adams -ohjelmistoon tukeutuen 

Taulukoihin 8-13 on koottu neljäakselisen vetoauton sekä neljäakselisten kuorma-autojen 

simulointimallien massat, massapisteiden sijainnit pituus- ja pystyakselien suunnassa 

sekä massahitausmomentit painopisteiden kautta kulkevien pystyakselien ympäri 

kuormaamattomana sekä kuormattuna. 

Taulukko 8. Neljäakselisen suola/kloraattikuorma-auton simulointimallin massa, 

massapisteen etäisyys etuakselista, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri kuormaamattomana. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

etuakselista [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

16245 3749 1306 126663 

 

Taulukko 9. Neljäakselisen suola/kloraattikuorma-auton simulointimallin massa, 

massapisteen etäisyys etuakselista, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri suolakuormalla. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

etuakselista [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

35240 4413 1487 246440 

 

Taulukko 10. Neljäakselisen rikkihappokuorma-auton simulointimallin massa, 

massapisteen etäisyys etuakselista, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri kuormaamattomana. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

etuakselista [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

12060 3085 1137 79543 
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Taulukko 11. Neljäakselisen rikkihappokuorma-auton simulointimallin massa, 

massapisteen etäisyys etuakselista, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri vesikuormalla. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

etuakselista [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

22980 3765 1595 124507 

 

Taulukko 12. Neljäakselisen rikkihappokuorma-auton simulointimallin massa, 

massapisteen etäisyys etuakselista, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri rikkihappokuormalla. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

etuakselista [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

32400 3984 1741 156944 

 

Taulukko 13. Neljäakselisen vetoauton simulointimallin massa, massapisteen etäisyys 

etuakselista, massapisteen korkeus sekä massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri kuormaamattomana. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

etuakselista [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

10680 2288 1000 70000 

 

8.1.2 Puoliperävaunu ja täysperävaunu 

Puoliperävaunun simulointimallin kokoonpano muodostuu rungon, kuormarakenteen, 

kuorman, perävaunun akseliston ja sen tuennan sekä yksittäisasennettujen renkaiden 

osajärjestelmistä. Osajärjestelmien mallineet on laadittu mittausten perusteella aiemman 

tutkimuksen yhteydessä (Tuutijärvi 2017). Puoliperävaunun runkoon on nivelletty 

kiinnitysosa vetopöytää ja/tai perävaunun etuakselistoa varten nivelellä, joka sallii 

kiertoliikkeen pystyakselin ympäri. Täysperävaunun kokoonpanoissa on lisänä 

kaksiakselisen etuakseliston kokoonpano. 
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Perävaunujen akselien ilmajousitus on mallinnettu Adams -ohjelmiston automaattisesti 

säätyvillä tasonsäädöllisillä ilmajousilla, kuten vetoauton Adams -mallissa. Perävaunujen 

teliakseliston tasonsäädössä käytettävä anturi on asennettu teliakseliston toiselle akselille. 

Perävaunujen kuormarakenteet on mallinnettu mittapiirrosten pohjalta kuvaamaan 

todellisten perävaunujen kuormarakenteita. Suolan ja kloraatin kuljettamiseen 

tarkoitettujen perävaunujen kuormat on mallinnettu kahta suolakasaa kuvaavilla 

suorakulmaisilla särmiöillä. Rikkihapon kuljettamiseen tarkoitettujen perävaunujen 

kuorma on mallinnettu kiinteän kuormauksen tapauksessa rikkihapposäiliön kokoisena 

sylinterinä ja heilurikuormauksen tapauksessa heilurijärjestelmänä, jonka 

massahitausominaisuudet on määritetty rikkihapposäiliön kokoisen sylinterin 

ominaisuuksista ohjelmallisesti. Kuormien massat on määritetty ajoneuvoyhdistelmien 

punnitustuloksiin tukeutuen. Adams määrittää kuormien massat, painopisteet sekä 

massahitausmomentit kappaleiden geometrian sekä tiheyden perusteella. Perävaunujen 

omamassat ja massahitausmomentit ilman kuormarakenteita on arvioitu ajoneuvojen 

mittapiirroksiin sekä Adams -ohjelmistoon tukeutuen 

Taulukoihin 14-23 on koottu perävaunujen simulointimallien massat, massapisteiden 

sijainnit pituus- ja pystyakselien suunnassa sekä massahitausmomentit painopisteen 

kautta kulkevien pystyakselien ympäri. 

Taulukko 14. Viisiakselisen suola/kloraattikuljetuksen täysperävaunun simulointimallin 

massa, massapisteen etäisyys kääntökehältä, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri kuormaamattomana ilman 

etuakselistoa. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

kääntökehältä [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

9550 5645 1343 100000 
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Taulukko 15. Viisiakselisen suola/kloraattikuljetuksen täysperävaunun simulointimallin 

massa, massapisteen etäisyys kääntökehältä, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri suolakuormalla ilman 

etuakselistoa. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

kääntökehältä [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

33005 4542 1624 583121 

 

Taulukko 16. Neljäakselisen rikkihappokuljetuksen täysperävaunun simulointimallin 

massa, massapisteen etäisyys kääntökehältä, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri kuormaamattomana ilman 

etuakselistoa. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

kääntökehältä [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

3920 4072 1463 33698 

 

Taulukko 17. Neljäakselisen rikkihappokuljetuksen täysperävaunun simulointimallin 

massa, massapisteen etäisyys kääntökehältä, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri vesikuormalla ilman 

etuakselistoa. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

kääntökehältä [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

20560 3326 1979 155602 

 

 

Taulukko 18. Neljäakselisen rikkihappokuljetuksen täysperävaunun simulointimallin 

massa, massapisteen etäisyys kääntökehältä, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri rikkihappokuormalla ilman 

etuakselistoa. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

kääntökehältä [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

34320 3255 2027 254431 
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Taulukko 19. Neljäakselisen suola/kloraattikuljetuksen puoliperävaunun 

simulointimallin massa, massapisteen etäisyys vetotapilta, massapisteen 

korkeus sekä massahitausmomentti pystyakselin ympäri 

kuormaamattomana. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

vetotapista [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

16700 6830 1950 370000 

 

Taulukko 20. Neljäakselisen suola/kloraattikuljetuksen puoliperävaunun 

simulointimallin massa, massapisteen etäisyys vetotapilta, massapisteen 

korkeus sekä massahitausmomentti pystyakselin ympäri suolakuormalla. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

vetotapista [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

57560 6450 2147 1816397 

 

Taulukko 21. Neljäakselisen rikkihappokuljetuksen puoliperävaunun simulointimallin 

massa, massapisteen etäisyys vetotapilta, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri kuormaamattomana. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

vetotapista [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

9500 7568 1521 175000 

 

Taulukko 22. Neljäakselisen rikkihappokuljetuksen puoliperävaunun simulointimallin 

massa, massapisteen etäisyys vetotapilta, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri vesikuormalla. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

vetotapista [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

35420 6380 1963 691582 
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Taulukko 23. Neljäakselisen rikkihappokuljetuksen puoliperävaunun simulointimallin 

massa, massapisteen etäisyys vetotapilta, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri rikkihappokuormalla. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

vetotapista [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

57360 6214 2025 1115911 

 

8.1.3 Perävaunun etuakselisto 

Perävaunun etuakseliston simulointimallin kokoonpano muodostuu rungon, perävaunun 

akseliston ja sen tuennan sekä yksittäisasennettujen renkaiden osajärjestelmistä. 

Osajärjestelmien mallineet on määritetty mittausten perusteella. Vetoaisa on nivelletty 

etuakseliston runkoon nivelellä, joka sallii rotaatioliikkeen poikittaisakselin ympäri. 

Etuakseliston vetoaisaan on nivelletty kiinnitysosa vetokytkintä varten nivelellä, joka 

sallii kiertoliikkeen pitkittäis-, poikittais- ja pystyakselin ympäri. 

Etuakseliston akselien ilmajousitus on mallinnettu Adams -ohjelmiston automaattisesti 

säätyvillä tasonsäädöllisillä ilmajousilla. Perävaunun etuakseliston teliakseliston 

tasonsäädössä käytettävä anturi on asennettu teliakseliston toiselle akselille. 

Taulukkoon 24 on koottu perävaunu etuakseliston simulointimallin massat, massapisteen 

sijainti pituus- ja pystyakselin suunnassa sekä massahitausmomentti painopisteen kautta 

kulkevan pystyakselin ympäri. 

Taulukko 24. Perävaunun kaksiakselisen etuakseliston simulointimallin massa, 

massapisteen etäisyys vetosilmukalta, massapisteen korkeus sekä 

massahitausmomentti pystyakselin ympäri. 

Massa [kg] Painopisteen etäisyys 

vetosilmukasta [mm] 

Painopisteen 

korkeus [mm] 

Massahitausmomentti 

pystyakselin ympäri [kgm2] 

2000 A-mitta 800 2500 

 



65 

 

8.1.4 Rengasmallit 

Ajoneuvoyhdistelmän vetoajoneuvojen simulointimallien ohjaavien akselien 

yksittäisasennetut renkaat ovat dimensioiltaan 385/55R22.5 ja vetävien akselien 

paripyöräasennetut renkaat ovat dimensioiltaan 315/70R22.5. Muiden 

ajoneuvoyksiköiden, so. perävaunujen renkaat ovat yksittäisasennettuja dimensioiltaan 

385/55R22.5. 

Rengasmallit perustuvat ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuihin ohjaavien akselien 

385/55R22.5 ja vetävien akselien 315/70R22.5 renkaiden voimamittaustuloksiin märällä 

asfaltilla. Rengasmallien sovitukset on suoritettu aiemmassa tutkimuksessa (Tuutijärvi 

2017). Simuloinnissa käytettävät rengasmallit ovat PAC2002 –rengasmalleja, jotka 

perustuvat Pacejkan Magic Formula rengasmalliin (Pacejka 2006). Renkaiden 

pystysuuntainen jousto on mallinnettu jousi-vaimennin parina, Adams -ohjelmiston 

mukana tulevan kuorma-auton renkaan Pac2002 -rengasmallin parametreilla. Kuvassa 62 

on esitetty ympärivuotisen 385/55R22.5 ohjaavan renkaan rengasmallin kaartojäykkyys 

sekä ominaiskaartojäykkyys ja kuvassa 63 ympärivuotisen 315/70R22.5 vetävän akselin 

renkaan rengasmallin kaartojäykkyys ja ominaiskaartojäykkyys. Rengasmallien 

huippukitkakerron märällä asfaltilla on noin 0,5. 

 

 385/55R22.5 ohjaavan akselin rengasmallin kaartojäykkyys ja 

ominaiskaartojäykkyys märällä asfaltilla. 
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 315/70R22.5 vetävän akselin rengasmallin kaartojäykkyys ja 

ominaiskaartojäykkyys märällä asfaltilla. 

8.1.5 Heilurimekanismi 

Liikkuvan nestekuorman mallinnuksessa hyödynnettiin Xue-lian et al. (2012) esittämää 

rajoitetun heilurin mekanismia, jossa nestekuorma mallinnetaan kahtena osana. 

Ensimmäinen osa on kiinnitetty kiinteästi kuormarakenteeseen ja toinen osa heilurin 

massaksi, so. vain osa nestekuorman massasta osallistuu nesteen heilahteluun. 

Mekanismin heilurin varsien pituudet sekä kiinteän massan ja heilurin massan osuudet 

määritetään kuorman täyttöasteesta ja säiliön halkaisijasta. Kiinteän kuorman osuuden ja 

heilurin kuorman osuuden massahitausominaisuudet on määritetty ohjelmallisesti 

tukeutuen ajoneuvoyhdistelmien säiliön mittapiirroksiin. 

 Tämän tutkimuksen laajuudessa heilurin varsien mitat määritetään Xue-lian et al. (2012) 

esittämän käyränsovituksen tulosten perusteella. Taulukkoon 25 on koottu 

heilurimekanismin mitat ja massat HCT rikkihappoyhdistelmälle ja taulukkoon 26 

täysperävaunulliselle rikkihappoyhdistelmälle, kun kuormana on rikkihappoa, jonka 

tiheys on 1840 kg/m3. 
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Taulukko 25. HCT rikkihappoyhdistelmän osakuormaheilurin parametrit. 

Täyttö-% Kuorman kokonaismassa 

[kg] 

Heilurin massa 

[kg] 

Heilurin varren 

pituus [mm] 

50 27600 15262 589 

60 33120 15165 525 

70 38640 13756 454 

80 44160 10838 374 

 

Taulukko 26. TPV rikkihappoyhdistelmän osakuormaheilurin parametrit. 

Täyttö-% Kuorman kokonaismassa 

[kg] 

Heilurin massa 

[kg] 

Heilurin varren 

pituus [mm] 

50 18400 10175 626 

60 22080 10110 558 

70 25760 9171 482 

80 29440 7225 397 

8.2 Simulointimallin validointi 

Ajoneuvoyhdistelmien simulointimallit on validoitu vertaamalla simulointimallin 

mitattuja tuloksia kokeellisissa mittauksissa mitattuihin tuloksiin. Validoinnissa on 

suoritettu staattinen validointi sekä dynaaminen validointi. Staattisessa validoinnissa 

verrataan simulointimallin akselimassoja mitattuihin akselimassoihin ja dynaamisessa 

validoinnissa verrataan simulointimallin ulostulosuureita mitattuihin suureisiin. 

Staattisessa validoinnissa määritetään ensiarvoisesti ajoneuvoyksiköiden massapisteiden 

sijainnit mitoituspiirroksiin sekä punnitustuloksiin tukeutuen, jonka jälkeen muutetaan 

tarvittaessa simulointimallin osien sijaintia ja/tai massaa riittävän vastaavuuden 

saavuttamiseksi. Simulointimallien akselimassojen hienosäätö suoritetaan muuttamalla 

ilmajousien säätökuormitusta (trim load). Staattinen validointi on ensiarvoisen tärkeää 

todellisten akselimassojen saavuttamiseksi, jolloin akselien renkaiden voimankehitys on 

todellista vastaava. 
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Dynaamisessa validoinnissa simulointimallin herätteenä käytetään ajokokeissa mitattua 

ohjauskulmaa ja nopeutta. Simulointimallin ajoneuvoksiköiden pystykiertymä-

kulmanopeuksia, sivuttaiskiihtyvyyksiä sekä kallistuskulmanopeutta verrataan 

mitattuihin suureisiin. Tässä tutkimuksessa simulointimallien ohjausvaihteen välitys 

valittiin dynaamisen validoinnin yhteydessä. Lisäksi simulointimallien akselien puslien 

jäykkyydet sovitettiin suola/kloraattiyhdistelmien validoinnin yhteydessä. Dynaamisessa 

validoinnissa voidaan varmistua ajoneuvoyhdistelmien simulointimallien 

massahitausominaisuuksien riittävästä vastaavuudesta todelliseen ajoneuvoyhdistelmään. 

Ajoneuvoyhdistelmien ajokokeet on suoritettu rikkihappoyhdistelmien osalta 10.8.2017 

ja suola/kloraattiyhdistelmien osalta 27.10.2017 Seinäjoen lentoasemalla. 

Rikkihappoyhdistelmissä kuormauksena on käytetty vettä ja ajoneuvoyhdistelmät on 

punnittu mittauspäivänä. Suola/kloraattiyhdistelmien kuormana on käytetty suolaa ja 

ajoneuvoyhdistelmät on punnittu 25.05.2018. Ajokokeina kokeellisissa mittauksissa on 

käytetty ISO 3888-1 standardin mukaista kaksoiskaistanvaihtokoetta.  

8.2.1 Suola/kloraattiyhdistelmät 

Kuvassa 64 on esitetty täysperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän punnitut sekä 

simulointimallin akselimassat. Kuvissa 65–67 on esitetty saman ajoneuvoyhdistelmän 

ajoneuvoyksiköiden mitatut sekä simulointimallin pystykiertymäkulmanopeudet, 

sivuttaiskiihtyvyydet ja kallistumiskulmanopeudet kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

ajonopeudella 60 km/h. 

 

 Täysperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän punnitut akselimassat sekä 

simulointimallin akselimassat. 
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 Täysperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut 

ja simulointimallin pystykiertymäkulmanopeudet ajonopeudella 60 km/h. 

 

 Täysperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut 

ja simulointimallin sivuttaiskiihtyvyydet ajonopeudella 60 km/h. 
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 Täysperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut 

ja simulointimallin kallistumiskulmanopeudet ajonopeudella 60 km/h. 

Kuvissa 64–67 esitetyistä tuloksista havaitaan, että simulointimallin vastaavuus 

mitattuihin tuloksiin on korkea. Kuvassa 65 esitettyjen pystykiertymäkulmanopeuksien 

lineaarikorrelaatio (R2) on alhaisimmillaan 0,994, kuvassa 66 esitettyjen 

sivuttaiskiihtyvyyksien lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,995 ja kuvassa 67 

esitettyjen kallistumiskulmanopeuksien lineaarikorrelaatio on 0,962. Myös 

tarkasteltavien suureiden amplitudit vastaavat toisiaan. 

Kuvassa 68 on esitetty puoliperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän punnitut sekä 

simulointimallin akselimassat. Kuvissa 69–71 on esitetty saman ajoneuvoyhdistelmän 

ajoneuvoyksiköiden mitatut sekä simulointimallin pystykiertymäkulmanopeudet, 

sivuttaiskiihtyvyydet ja kallistumiskulmanopeudet kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

ajonopeudella 60 km/h. 

 

 Puoliperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän punnitut akselimassat sekä 

simulointimallin akselimassat. 
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 Puoliperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut 

ja simulointimallin pystykiertymäkulmanopeudet ajonopeudella 60 km/h. 

 

 Puoliperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut 

ja simulointimallin sivuttaiskiihtyvyydet ajonopeudella 60 km/h. 

 

 

 Puoliperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut 

ja simulointimallin kallistumiskulmanopeudet ajonopeudella 60 km/h. 

Kuvissa 68–71 esitetyistä tuloksista havaitaan, että simulointimallin vastaavuus 

mitattuihin tuloksiin on korkea. Kuvassa 69 esitettyjen pystykiertymäkulmanopeuksien 

lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,996, kuvassa 70 esitettyjen 
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sivuttaiskiihtyvyyksien lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,993 ja kuvassa 71 

esitettyjen kallistumiskulmanopeuksien lineaarikorrelaatio on 0,973. Myös 

tarkasteltavien suureiden amplitudit vastaavat toisiaan, joskin simulointimallin 

puoliperävaunun sivuttaiskiihtyvyydet ovat hieman matalampia. 

Suola/kloraattiyhdistelmien osalta simulointimallit vastaavat erittäin hyvin todellista 

ajoneuvoyhdistelmää, ts. korrelaatio on korkea. Puoliperävaunullisen 

ajoneuvoyhdistelmän simulointimallin perävaunun sivuttaiskiihtyvyyden amplitudit ovat 

pienempiä kuin todellisen ajoneuvoyhdistelmän, tämän voidaan tulkita johtuvan osaltaan 

ajoneuvon rungon kallistelun aiheuttamasta mittausepävarmuudesta. 

8.2.2 Rikkihappoyhdistelmät 

Rikkihappoyhdistelmillä validointi suoritettiin täydellä vesikuormalla sekä osakuormalla. 

Täyden vesikuorman tapauksessa simulointimallissa käytettiin kiinteää kuormaa ja 

osakuorman tapauksessa sekä kiinteää kuormaa, että heilurimekanismilla mallinnettua 

kuormaa. 

8.2.2.1 Täyskuorma 

Kuvassa 72 on esitetty täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän punnitut sekä 

simulointimallin akselimassat täydellä kuormalla. Kuvissa 73–75 on esitetty saman 

ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut sekä simulointimallin 

pystykiertymäkulmanopeudet, sivuttaiskiihtyvyydet ja kallistumiskulmanopeudet 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudella 57 km/h. 

 

 Täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän punnitut akselimassat sekä 

simulointimallin akselimassat. 
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 Täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

kiinteällä kuormalla varustetun simulointimallin 

pystykiertymäkulmanopeudet ajonopeudella 57 km/h. 

 

 Täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

kiinteällä kuormalla varustetun simulointimallin sivuttaiskiihtyvyydet 

ajonopeudella 57 km/h. 
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 Täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

kiinteällä kuormalla varustetun simulointimallin kallistumiskulmanopeudet 

ajonopeudella 57 km/h. 

Kuvissa 72–75 esitetyistä tuloksista havaitaan, että simulointimallin vastaavuus 

mitattuihin tuloksiin on korkea. Kuvassa 73 esitettyjen pystykiertymäkulmanopeuksien 

lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,993, kuvassa 74 esitettyjen 

sivuttaiskiihtyvyyksien lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,993 ja kuvassa 75 

esitettyjen kallistumiskulmanopeuksien lineaarikorrelaatio on 0,96. Myös tarkasteltavien 

suureiden amplitudit vastaavat toisiaan, joskin simulointimallin täysperävaunun 

kallistumiskulmanopeudet ovat pienempiä kuin mitatut. 

Kuvassa 76 on esitetty puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän punnitut sekä 

simulointimallin akselimassat täydellä kuormalla. Kuvissa 77–79 on esitetty saman 

ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut sekä simulointimallin 

pystykiertymäkulmanopeudet, sivuttaiskiihtyvyydet ja kallistumiskulmanopeudet 

kaksoiskaistanvaihtokokeessa ajonopeudella 62 km/h. 

 

 Puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän punnitut akselimassat sekä 

simulointimallin akselimassat. 



75 

 

 

 Puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

kiinteällä kuormalla varustetun simulointimallin 

pystykiertymäkulmanopeudet ajonopeudella 62 km/h. 

 

 Puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

kiinteällä kuormalla varustetun simulointimallin sivuttaiskiihtyvyydet 

ajonopeudella 62 km/h. 

 

 Puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

kiinteällä kuormalla varustetun simulointimallin kallistumiskulmanopeudet 

ajonopeudella 62 km/h. 

Kuvissa 76–79 esitetyistä tuloksista havaitaan, että simulointimallin vastaavuus 

mitattuihin tuloksiin on korkea. Kuvassa 77 esitettyjen pystykiertymäkulmanopeuksien 

lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,991, kuvassa 78 esitettyjen 
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sivuttaiskiihtyvyyksien lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,985 ja kuvassa 79 

esitettyjen kallistumiskulmanopeuksien lineaarikorrelaatio on 0,947. Myös 

tarkasteltavien suureiden amplitudit vastaavat toisiaan, joskin simulointimallin 

puoliperävaunun kallistumiskulmanopeudet ja sivuttaiskiihtyvyydet ovat pienempiä kuin 

mitatut. 

Täydellä vesikuormalla varustettujen rikkihappoyhdistelmien osalta simulointimallit 

vastaavat erittäin hyvin todellista ajoneuvoyhdistelmää sivuttaisdynamiikan suureiden 

osalta, ts. korrelaatio on korkea. Simulointimallien perävaunujen 

kallistumiskulmanopeudet ovat pienempiä kuin todellisista perävaunuista mitatut, tämän 

voidaan tulkita johtuvan liikkuvasta nestekuormasta. Puoliperävaunullisen 

ajoneuvoyhdistelmän simulointimallin perävaunun sivuttaiskiihtyvyyden amplitudit ovat 

pienempiä kuin todellisen ajoneuvoyhdistelmän, tämän voidaan tulkita johtuvan osaltaan 

ajoneuvon rungon kallistelun aiheuttamasta mittausepävarmuudesta. 

8.2.2.2 Osakuorma 

Kuvissa 80–82 on esitetty täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän 

ajoneuvoyksiköiden mitatut sekä simulointimallin pystykiertymäkulmanopeudet, 

sivuttaiskiihtyvyydet ja kallistumiskulmanopeudet kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

ajonopeudella 56 km/h. Simulointimallissa kiinteä kuorma. 
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 Täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

kiinteällä kuormalla varustetun simulointimallin 

pystykiertymäkulmanopeudet ajonopeudella 56 km/h. 

 

 Täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

kiinteällä kuormalla varustetun simulointimallin sivuttaiskiihtyvyydet 

ajonopeudella 56 km/h. 
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 Täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

kiinteällä kuormalla varustetun simulointimallin kallistumiskulmanopeudet 

ajonopeudella 56 km/h. 

Kuvissa 80–82 esitetyistä tuloksista havaitaan, että simulointimallin vastaavuus 

mitattuihin tuloksiin on korkea. Kuvassa 80 esitettyjen pystykiertymäkulmanopeuksien 

lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,989, kuvassa 81 esitettyjen 

sivuttaiskiihtyvyyksien lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,981 ja kuvassa 82 

esitettyjen kallistumiskulmanopeuksien lineaarikorrelaatio on 0,947. Myös 

tarkasteltavien suureiden amplitudit vastaavat toisiaan kohtalaisesti, pois lukien 

kallistumiskulmanopeus. 

Kuvissa 83–85 on esitetty puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän 

ajoneuvoyksiköiden mitatut sekä simulointimallin pystykiertymäkulmanopeudet, 

sivuttaiskiihtyvyydet ja kallistumiskulmanopeudet kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

ajonopeudella 61 km/h. Simulointimallissa kiinteä kuorma. 

 

 Puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

kiinteällä kuormalla varustetun simulointimallin 

pystykiertymäkulmanopeudet ajonopeudella 61 km/h. 
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 Puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

kiinteällä kuormalla varustetun simulointimallin sivuttaiskiihtyvyydet 

ajonopeudella 61 km/h. 

 

 Puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

kiinteällä kuormalla varustetun simulointimallin kallistumiskulmanopeudet 

ajonopeudella 61 km/h. 

Kuvissa 83–85 esitetyistä tuloksista havaitaan, että simulointimallin vastaavuus 

mitattuihin tuloksiin on korkea. Kuvassa 83 esitettyjen pystykiertymäkulmanopeuksien 

lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,99, kuvassa 84 esitettyjen 

sivuttaiskiihtyvyyksien lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,983 ja kuvassa 85 

esitettyjen kallistumiskulmanopeuksien lineaarikorrelaatio on 0,941. Myös 

tarkasteltavien suureiden amplitudit vastaavat toisiaan kohtalaisesti, pois lukien 

kallistumiskulmanopeus. 

Osittaisella vesikuormalla varustettujen rikkihappoyhdistelmien osalta simulointimallit 

vastaavat hyvin todellista ajoneuvoyhdistelmää sivuttaisdynamiikan suureiden osalta, ts. 

korrelaatio on korkea. Simulointimallien perävaunujen kallistumiskulmanopeudet ovat 

pienempiä kuin todellisista perävaunuista mitatut, tämän voidaan tulkita johtuvan 

liikkuvasta nestekuormasta. Ajoneuvoyhdistelmien simulointimallien perävaunujen 

sivuttaiskiihtyvyyden amplitudit ovat pienempiä kuin todellisten ajoneuvoyhdistelmien, 
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tämän voidaan tulkita johtuvan osaltaan ajoneuvon rungon kallistelun aiheuttamasta 

mittausepävarmuudesta sekä heilahtelevan nestekuorman aiheuttamasta 

sivuttaiskiihtyvyydestä.  

8.2.2.3 Osakuorma heilurimekanismilla 

Kuvissa 86–88 on esitetty täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän 

ajoneuvoyksiköiden mitatut sekä simulointimallin pystykiertymäkulmanopeudet, 

sivuttaiskiihtyvyydet ja kallistumiskulmanopeudet kaksoiskaistanvaihtokokeessa 

ajonopeudella 56 km/h. Simulointimallin perävaunussa heilurimekanismilla toteutettu 

kuorma. 

 

 Täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

heilurikuormalla varustetun simulointimallin pystykiertymäkulmanopeudet 

ajonopeudella 56 km/h. 
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 Täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

heilurikuormalla varustetun simulointimallin sivuttaiskiihtyvyydet 

ajonopeudella 56 km/h. 

 

 Täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

heilurikuormalla varustetun simulointimallin kallistumiskulmanopeudet 

ajonopeudella 56 km/h. 

Kuvissa 86–88 esitetyistä tuloksista havaitaan, että simulointimallin vastaavuus 

mitattuihin tuloksiin on kohtalainen. Kuvassa 86 esitettyjen 

pystykiertymäkulmanopeuksien lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,983, kuvassa 87 

esitettyjen sivuttaiskiihtyvyyksien lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,946 ja 

kuvassa 88 esitettyjen kallistumiskulmanopeuksien lineaarikorrelaatio on 0,856. Myös 

tarkasteltavien suureiden amplitudit vastaavat toisiaan kohtalaisesti. 

Kuvissa 89–91 on esitetty puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän 

ajoneuvoyksiköiden mitatut sekä simulointimallin pystykiertymäkulmanopeudet, 

sivuttaiskiihtyvyydet ja kallistumiskulmanopeudet kaksoiskaistanvaihtokokeessa 
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ajonopeudella 61 km/h. Simulointimallin perävaunussa heilurimekanismilla toteutettu 

kuorma. 

 

 Puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

heilurikuormalla varustetun simulointimallin pystykiertymäkulmanopeudet 

ajonopeudella 61 km/h. 

 

 Puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

heilurikuormalla varustetun simulointimallin sivuttaiskiihtyvyydet 

ajonopeudella 61 km/h. 

 

 Puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden mitatut ja 

heilurikuormalla varustetun simulointimallin kallistumiskulmanopeudet 

ajonopeudella 61 km/h. 



83 

 

Kuvissa 89–91 esitetyistä tuloksista havaitaan, että simulointimallin vastaavuus 

mitattuihin tuloksiin on kohtalainen. Kuvassa 89 esitettyjen 

pystykiertymäkulmanopeuksien lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,988, kuvassa 90 

esitettyjen sivuttaiskiihtyvyyksien lineaarikorrelaatio on alhaisimmillaan 0,98 ja kuvassa 

91 esitettyjen kallistumiskulmanopeuksien lineaarikorrelaatio on 0,933. Myös 

tarkasteltavien suureiden amplitudit vastaavat toisiaan kohtalaisesti, pois lukien 

kallistumiskulmanopeus. 

Osittaisella vesikuormalla varustettujen rikkihappoyhdistelmien osalta 

heilurimekanismilla varustetut simulointimallit vastaavat kohtalaisen hyvin todellista 

ajoneuvoyhdistelmää sivuttaisdynamiikan suureiden osalta, ts. korrelaatio on verraten 

korkea. Heilurimekanismilla varustettujen simulointimallien korrelaatiot ovat hieman 

huonompia kuin kiinteällä kuormalla varustettujen, mutta erityisesti täysperävaunullisen 

rikkihappoyhdistelmän tapauksessa kallistumiskulmanopeuden amplitudit ovat 

lähempänä heilurimekanismilla varustetussa simulointimallissa kuin kiinteällä kuormalla 

varustetussa simulointimallissa. 

Validoinnin tuloksista voidaan havaita, että erityisesti suola/kloraattiyhdistelmien osalta 

simulointimallit vastaavat erittäin hyvin todellisia ajoneuvoyhdistelmiä. Myös 

rikkihappoyhdistelmien osalta simulointimallit vastaavat todellisia yhdistelmiä erityisesti 

täyskuormalla sivuttaisdynamiikan osalta. Rikkihappoyhdistelmien nestekuorma 

aiheuttaa ajoneuvoyhdistelmien perävaunuissa kallistelua erityisesti osakuormalla, jota 

kiinteällä kuormalla varustettu simulointimalli ei pysty toistamaan ymmärrettävistä 

syistä. Heilurimekanismilla varustettujen simulointimallien kallistumiskulmanopeuksien 

amplitudit ovat lähempänä todellista ajoneuvoyhdistelmää, mutta korrelaatiot hieman 

huonompia kuin kiinteän kuorman tapauksessa. 

8.3 Simuloidut ajokokeet 

Ajoneuvoyhdistelmien stabiliteetin arvioinnissa käytettävät ajokokeet ovat ISO 14791 –

standardin mukainen kaistanvaihtokoe ja muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokoe. 

Ajokokeiden simulointituloksista määritetään ajoneuvoyhdistelmien sivuttais- ja 

kallistumisstabiliteettia kuvaavat tunnusluvut, kuten RA-arvot. 
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8.3.1 Kaistanvaihtokoe 

Simuloinneissa käytettävä kaistanvaihtokoe ISO 14791 -standardin mukainen open-loop 

kaistanvaihtokoe, jossa ajoneuvoyhdistelmän ohjausherätteenä on yksittäinen siniaalto. 

Ajonopeus on 80 km/h ja ohjausherätteen taajuus 0,40 Hz, joka on kohtalaisen lähellä 

ajoneuvoyhdistelmien ominaistaajuutta. Ohjausherätteen amplitudi on määritetty niin, 

että ajoneuvoyhdistelmien sivuttaissiirtymä on noin 3,0 metriä. Kyseisellä 

sivuttaissiirtymällä kaistanvaihto on erittäin raju sivuttaiskiihtyvyyden osalta. Tällöin 

ajoneuvoyhdistelmät toimivat renkaiden suorituskyvyn osalta osittain epälineaarisella 

alueella. 

Kaistanvaihtokokeessa mitattavia suureita ovat ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen ja 

viimeisen ajoneuvoyksikön pystykiertymäkulmanopeudet, ajoneuvoyhdistelmän 

ensimmäisen ja viimeisen akselin sivuttaiskiihtyvyydet sekä kulku-urat, 

ajoneuvoyksiköiden viimeisten akselien renkaiden pystykuormitukset sekä 

ajoneuvoyksiköiden väliset nivelkulmat. 

Pystykiertymäkulmanopeuksista ja sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetään vetoauton 

liiketilan vahvistumista tai vaimenemista viimeisessä ajoneuvoyksikössä kuvaavat RA-

arvot. RA-arvon ollessa pienempi kuin yksi, vetoauton tai etuakselin liiketila vaimenee 

perävaunussa tai viimeisessä akselissa ja vastaavasti liiketila vahvistuu RA-arvon ollessa 

suurempi kuin yksi. RA-arvon määrittäminen aikatasossa on esitetty kuvassa 92 ja 

yhtälössä 1. 

 

 RA-arvon määrittäminen kaistanvaihtokokeessa aikatasossa. 
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 𝑅𝐴 =
|𝑥2|

|𝑥1|
.     (1) 

Ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen ja viimeisen akselin kulku-urista määritetään 

ajoneuvoyhdistelmän viimeisen akselin poikkeama etuakselin kulku-urasta. Poikkeaman 

ollessa negatiivinen, perävaunu oikaisee. Vastaavasti poikkeama ollessa positiivinen, 

perävaunu ylittää vetoauton kulku-uran. 

Ajoneuvoyksikön viimeisten akselien renkaiden pystykuormituksista määritetään 

kuormansiirtymäkerroin. Kuormansiirtymäkertoimella mitataan ajoneuvoyhdistelmän 

kallistumisstabiliteettia. Kuormansiirtymäkerroin määritetään transienttitilanteessa, 

esimerkiksi kaistanvaihtokokeessa ajoneuvoyksikön puolelta toiselle siirtyneen painon 

suhteena akselikuormitukseen. Kuormansiirtymäkerroin määritetään yhtälöllä (2) 

 𝐿𝑇𝑅 = (𝐹2𝑧 − 𝐹1𝑧)/(𝐹1𝑧 + 𝐹2𝑧).   (2) 

Missä F2Z ja F1Z ovat akselin oikean ja vasemman puolen renkaiden pystykuormitukset. 

Jos kuormansiirtymäkerroin saa arvon ±1, toisen puolen renkaiden kontakti tiehen katoaa, 

jolloin kyseinen ajoneuvoyksikkö on lähellä kaatumisrajaa. Kuvassa 93 on esitetty 

ajoneuvoyhdistelmän viimeisen ajoneuvoyksikön taka-akselin kuormansiirtymäkerroin 

kaistanvaihtokokeessa. Kuormansiirtymäkerroin määritetään suurimpana 

kuormansiirtymäkertoimen arvona käytetyn ajokokeen aikana. Tässä tutkimuksessa 

kuormansiirtymäkerroin on määritetty ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden 

viimeiselle akselille ja suurin arvo huomioidaan. 

 

 Kuormansiirtymäkerroin kaistanvaihtokokeessa. 
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Ajoneuvoyksiköiden välisistä nivelkulmista määritetään kiertoheilahtelun 

vaimennuskerroin. Kiertoheilahtelun vaimennuskertoimella kuvataan sitä, kuinka 

ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköt liikkuvat suhteessa toisiinsa ja kuinka nopeasti 

syntynyt kiertoheilahtelu vaimenee. Kiertoheilahtelun vaimennuksen suuruus on 

ajoneuvoyhdistelmän ominaisuus, jolloin se ei riipu ohjausherätteestä (Rahkola 2007: 

11). 

Kiertoheilahtelun vaimennuskertoimen määrittämiseen käytetään tässä tutkimuksessa 

kaistanvaihtokoetta poiketen ISO 14791 –standardin määrityksestä ja mitattavina 

suureina ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden välisiä nivelkulmia. Nivelkulmien 

amplitudeista huomioidaan vapaan värähtelyn amplitudit, ts. ajokokeen jälkeiset. 

Kuvassa 94 ja yhtälössä (3) on esitetty kiertoheilahtelun vaimennuskertoimen määritys 

 

 Ajoneuvoyksiköiden välinen nivelkulma pulssiohjausherätekokeessa. 

 𝑌𝐷𝐶 =  
𝑙𝑛

𝑥1
𝑥2

√4𝜋2+(𝑙𝑛
𝑥1
𝑥2

)
2
.    (3) 

Kiertoheilahtelun vaimennuskertoimen määritys poikkeaa standardista määritetystä 

heilahtelun nopean vaimenemisen vuoksi. Standardissa nivelkulma määritetään 

nivelkulman amplitudien keskiarvona. Jos ajoneuvoyhdistelmä muodostuu useammasta 

kuin kahdesta ajoneuvoyksiköstä, on kiertoheilahtelun vaimennuskerroin se, minkä 

ajoneuvoyksiköiden välissä kiertoheilahtelun vaimennuskerroin on pienin (ISO 14791). 
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8.3.2 Muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokoe 

Simuloinneissa käytettävä muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokoe on open-loop koe, 

jossa ajoneuvoyhdistelmän ohjausherätteenä on taajuudeltaan kasvava siniaalto. 

Ajonopeus on 80 km/h ja ohjausherätteen taajuus on tasaisesti kasvava alueella 0,1–1,0 

Hz. Ohjausherätteen amplitudi on määritetty niin, että ajoneuvoyhdistelmien etuakselin 

sivuttaiskiihtyvyys on 0,15 g aloitustaajuudella, jolloin ajoneuvoyhdistelmän 

käyttäytyminen on hyvin lineaarista. 

Muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokokeessa mitattavia suureita ovat 

ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen ja viimeisen ajoneuvoyksikön 

pystykiertymäkulmanopeudet, ensimmäisen ja viimeisen akselin sivuttaiskiihtyvyydet 

sekä ohjausheräte. 

Mitatuista suureista määritetään RA-arvo taajuustasossa ensimmäisen ja viimeisen 

ajoneuvoyksikön taajuusvastefunktioiden vahvistuksista. Kuvassa 95 on esitetty 

aikatasossa ja taajuustasossa saadut RA-arvot samalle yhdistelmälle ohjausherätteen 

taajuuden funktiona. Tulokset eroavat toisistaan johtuen ohjausherätteen taajuussisällön 

eroista (ISO 14791). Ajoneuvoyhdistelmän taajuusvastefunktioiden määrittäminen on 

selvitetty yksityiskohtaisesti ISO 8726 -teknisessä raportissa (ISO/TR 8726). 

 

 Erot RA-arvossa muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokokeessa (musta 

viiva) ja kaistanvaihtokokeessa siniaalto-ohjausherätteellä (punaiset 

ympyrät). 
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8.4 Simulointitapaukset 

Simulointitapauksissa on tarkasteltu tutkittavien ajoneuvoyhdistelmien ajostabiliteettia 

erilaisilla kuormauksilla kahdessa ajokokeessa. Suola/kloraattiyhdistelmien 

ajostabiliteetin tarkastelussa käytetyt kuormaukset vastaavat normaalia suolakuormaa 

sekä virheellisesti kuormattua suolakuormaa. Rikkihappoyhdistelmien osalta käytetyt 

kuormaukset vastaavat täysiä rikkihappokuormia, jotka on mallinnettu simulointimallissa 

kiinteänä kuormana sekä eri täyttöasteella olevia rikkihappokuormia perävaunujen osalta, 

jotka on mallinnettu simulointimallissa heilurikuormina.  

Ensimmäisessä simulointitapauksessa tarkastellaan suola/kloraattiyhdistelmien 

ajostabiliteettia muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokokeella sekä 

kaistanvaihtokokeella. Tarkasteltavat ajoneuvoyhdistelmät ovat täysperävaunullinen 

ajoneuvoyhdistelmä sekä HCT puoliperävaunuyhdistelmä. Ajoneuvojen kuormaus on 

punnitustuloksia vastaava täysi kuormaus. Muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen 

taajuusalue on 0,1–1,0 Hz ja ajonopeus 80 km/h. Kaistanvaihtokokeen ohjausherätteen 

taajuus on 0,4 Hz, ohjausherätteen amplitudi 3 metrin sivusiirtymää vastaava ja ajonopeus 

80 km/h. 

Toisessa simulointitapauksessa tarkastellaan suola/kloraattiyhdistelmien ajostabiliteettia 

kaistanvaihtokokeella virheellisillä kuormauksilla. Tarkasteltavat ajoneuvoyhdistelmät 

ovat täysperävaunullinen ajoneuvoyhdistelmä sekä HCT puoliperävaunuyhdistelmä. 

Ajoneuvojen kuormaus on joko takapainoinen, jolloin perävaunun kuormasta 75 % on 

takakorissa, normaali, jolloin kuormaus on punnitustuloksia vastaava tai etupainoinen, 

jolloin perävaunun kuormasta 75 % on etukorissa. Kaistanvaihtokokeen ohjausherätteen 

taajuus on 0,4 Hz, ohjausherätteen amplitudi 3 metrin sivusiirtymää vastaava ja ajonopeus 

80 km/h. 

Kolmannessa simulointitapauksessa tarkastellaan rikkihappoyhdistelmien 

ajostabiliteettia muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokokeella sekä 

kaistanvaihtokokeella. Tarkasteltavat ajoneuvoyhdistelmät ovat täysperävaunullinen 

ajoneuvoyhdistelmä sekä HCT puoliperävaunuyhdistelmä. Ajoneuvojen kuormaus on 

punnitustuloksia vastaava täysi kuormaus, joka on mallinnettu kiinteänä ja tasan 

jakautuneena kuormana. Muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen taajuusalue on 0,1–1,0 Hz 



89 

 

ja ajonopeus 80 km/h. Kaistanvaihtokokeen ohjausherätteen taajuus on 0,4 Hz, 

ohjausherätteen amplitudi 3 metrin sivusiirtymää vastaava ja ajonopeus 80 km/h. 

Neljännessä simulointitapauksessa tarkastellaan rikkihappoyhdistelmien ajostabiliteettia 

kaistanvaihtokokeella eri täyttöasteen kuormauksilla. Tarkasteltavat 

ajoneuvoyhdistelmät ovat täysperävaunullinen ajoneuvoyhdistelmä sekä HCT 

puoliperävaunuyhdistelmä. Ajoneuvoyhdistelmien perävaunujen kuorman täyttöaste on 

joko 50, 60, 70 tai 80 % ja kuorma on mallinnettu heilurimekanismilla. 

Kaistanvaihtokokeen ohjausherätteen taajuus on 0,4 Hz, ohjausherätteen amplitudi 3 

metrin sivusiirtymää vastaava ja ajonopeus 80 km/h. Taulukkoon 27 on koottu eri 

simulointitapaukset sekä niissä käytettävät ajokokeet ja kuormaukset. 

Taulukko 27. Simulointitapaukset, vastaavat ajoneuvoyhdistelmät ja ajokokeet. 

Simulointitapaus Ajoneuvo-

yhdistelmät 

Kuormaus Ajokokeet 

Suola/kloraatti-

yhdistelmät 

täydellä kuormalla 

Suola/kloraatti 

TPV ja HCT  

Täysi Muuttuvan siniaalto-

ohjausherätteen ajokoe sekä 

kaistanvaihtokoe 

ajonopeudella 80 km/h. 

Suola/kloraatti-

yhdistelmät 

virheellisillä 

kuormauksilla 

Suola/kloraatti 

TPV ja HCT 

Takapainoinen, 

normaali ja 

etupainoinen 

Kaistanvaihtokoe 

ajonopeudella 80 km/h. 

Rikkihappo-

yhdistelmät 

täydellä kuormalla 

Rikkihappo 

TPV ja HCT 

Täysi kiinteä 

kuorma 

Muuttuvan siniaalto-

ohjausherätteen ajokoe sekä 

kaistanvaihtokoe 

ajonopeudella 80 km/h. 

Rikkihappo-

yhdistelmät 

osakuormilla 

Rikkihappo 

TPV ja HCT 

50, 60, 70 ja 80 

% osakuorma 

Kaistanvaihtokoe 

ajonopeudella 80 km/h. 
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8.5 Simulointitulokset 

Simulointituloksissa on esitetty suola/kloraattiyhdistelmien ajokokeiden tulokset täysillä 

punnituksen mukaisilla kuormauksilla sekä virheellisillä kuormauksilla. 

Rikkihappoyhdistelmien osalta on esitetty ajokokeiden tulokset täysillä punnituksen 

mukaisilla kiinteillä kuormilla sekä 50, 60, 70 ja 80 % täyttöasteen heilurikuormilla. 

Simulointitulokset on esitetty vastaavassa järjestyksessä kuin taulukossa 27 esitetyissä 

simulointitapauksissa. 

8.5.1 Suola/kloraattiyhdistelmät täydellä kuormalla 

Kuvassa 96 on esitetty täysperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän sekä 

puoliperävaunullisen HCT suola/kloraattiyhdistelmän pystykiertymäkulmanopeuksista ja 

sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetyt RA-arvot ohjausherätteen taajuuden funktiona 

muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokokeessa. 

 

 Suola/kloraattiyhdistelmien pystykiertymäkulmanopeuksista ja 

sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetyt RA-arvot ohjausherätteen taajuuden 

funktiona. 

Kuvan 96 kuvaajista havaitaan, että puoliperävaunullisen HCT 

suola/kloraattiyhdistelmän RA-arvot ovat huomattavasti alhaisempia kuin 

täysperävaunullisen ajoneuvoyhdistelmän. Puoliperävaunuyhdistelmän suurimmat RA-

arvot esiintyvät alhaisemmilla ohjausherätteen taajuuksilla, kuin täysperävaunullisen 

ajoneuvoyhdistelmän. 



91 

 

Kuvan 97 kuvaajassa on esitetty täysperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän sekä 

puoliperävaunullisen HCT suola/kloraattiyhdistelmän kaistanvaihtokokeen tulokset. 

Kuvaajassa on esitetty ajoneuvoyhdistelmien pystykiertymäkulmanopeuksista määritetyt 

RA-arvot (YAW RA), sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetyt RA-arvot (ACC RA), 

ajoneuvoyhdistelmän viimeisen akselin poikkeama ensimmäisen akselin kulku-urasta 

(OFF), ajoneuvoyhdistelmän viimeisen akselin renkaiden pystykuormituksista määritetty 

dynaaminen kuormansiirtymäkerroin (LTR) sekä ajoneuvoyhdistelmän nivelkulmista 

määritetty kiertoheilahtelun vaimennuskerroin (YDC). 

 

 Suola/kloraattiyhdistelmien kaistanvaihtokokeen tulokset täydellä kuormalla. 

Kuvassa 97 esitetystä kuvaajasta havaitaan, että puoliperävaunullisen HCT 

suola/kloraattiyhdistelmän kaistanvaihtokokeen tulokset ovat huomattavasti paremmat 

kuin täysperävaunullisen ajoneuvoyhdistelmän. Puoliperävaunuyhdistelmän 

pystykiertymäkulmanopeuden RA-arvo on 57 % pienempi, sivuttaiskiihtyvyyden RA-

arvo on 51 % pienempi, poikkeama on 59 % pienempi, kuormansiirtymäkerroin 37 % 

pienempi ja kiertoheilahtelun vaimennuskerroin 72 % suurempi kuin täysperävaunullisen 

ajoneuvoyhdistelmän. 

Muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen sekä kaistanvaihtokokeiden tulosten perusteella 

puoliperävaunullisen HCT suola/kloraattiyhdistelmän sivuttais- sekä 

kallistumisstabiliteetti on huomattavasti parempi kuin tavanomaisen täysperävaunullisen 

suola/kloraattiyhdistelmän. 
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8.5.2 Suola/kloraattiyhdistelmät virheellisillä kuormauksilla 

Kuvassa 98 on esitetty täysperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän 

kaistanvaihtokokeen tulokset takapainoisella (25/75), normaalilla, sekä etupainoisella 

(75/25) kuormauksella. Kuvaajassa on esitetty ajoneuvoyhdistelmän 

pystykiertymäkulmanopeuksista määritetyt RA-arvot (YAW RA), 

sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetyt RA-arvot (ACC RA), ajoneuvoyhdistelmän viimeisen 

akselin poikkeama ensimmäisen akselin kulku-urasta (OFF), ajoneuvoyhdistelmän 

viimeisen akselin renkaiden pystykuormituksista määritetty dynaaminen 

kuormansiirtymäkerroin (LTR) sekä ajoneuvoyhdistelmän nivelkulmista määritetty 

kiertoheilahtelun vaimennuskerroin (YDC).  

 

 Täysperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän kaistanvaihtokokeen tulokset 

takapainoisella kuormauksella (25/75), normaalilla kuormauksella sekä 

etupainoisella kuormauksella (75/25). 

Kuvasta 98 havaitaan, että takapainoinen kuormaus vaikuttaa huomattavasti 

täysperävaunullisen ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin. Erityisesti kiertoheilahtelun 

vaimennuskerroin laskee vaarallisen alas (0,03) ajonopeudella 80 km/h. Kuvassa 99 on 

esitetty tarkasteltavan ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden pystykiertymä-

kulmanopeudet aikatasossa kaistanvaihtokokeessa normaalilla kuormauksella ja kuvassa 

100 on esitetty vastaavat tulokset takapainoisella kuormauksella. 
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 Täysperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden 

pystykiertymäkulmanopeudet kaistanvaihtokokeessa normaalilla 

kuormauksella. 

 

 Täysperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden 

pystykiertymäkulmanopeudet kaistanvaihtokokeessa takapainoisella 

kuormauksella. 

Kuvien 99 ja 100 kuvaajista havaitaan, että takapainoisella kuormauksella 

täysperävaunullisen ajoneuvoyhdistelmän kiertoheilahtelun vaimennus alenee 

huomattavasti, jolloin ajoneuvoyhdistelmän perävaunun heilahtelu jatkuu huomattavan 

kauan ajokokeen suorittamisen jälkeen. Perävaunun pystykiertymäkulmanopeuksien 

huippuamplitudit kolmannesta amplitudista eteenpäin esiintyvät ajokokeen suorittamisen 

jälkeen. 
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Kuvassa 101 on esitetty puoliperävaunullisen HCT suola/kloraattiyhdistelmän 

kaistanvaihtokokeen tulokset takapainoisella (25/75), normaalilla, sekä etupainoisella 

(75/25) kuormauksella. Kuvaajassa on esitetty vastaavat tulokset kuin kuvan 98 

tapauksessa. 

 

 Puoliperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän kaistanvaihtokokeen 

tulokset takapainoisella kuormauksella (25/75), normaalilla kuormauksella 

sekä etupainoisella kuormauksella (75/25). 

Kuvasta 101 havaitaan, että virheellisellä kuormauksella ei ole huomattavaa vaikutusta 

puoliperävaunullisen ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin, joskin etupainoisella 

kuormauksella ajoneuvoyhdistelmän dynaaminen kuormansiirtymäkerroin (LTR) kasvaa 

huomattavasti (0,81). Kuvassa 102 on esitetty tarkasteltavan ajoneuvoyhdistelmän 

ajoneuvoyksiköiden pystykiertymäkulmanopeudet aikatasossa kaistanvaihtokokeessa 

normaalilla kuormauksella ja kuvassa 103 on esitetty vastaavat tulokset takapainoisella 

kuormauksella. 
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 Puoliperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden 

pystykiertymäkulmanopeudet kaistanvaihtokokeessa normaalilla 

kuormauksella. 

 

 Puoliperävaunullisen suola/kloraattiyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden 

pystykiertymäkulmanopeudet kaistanvaihtokokeessa takapainoisella 

kuormauksella. 

Kuvien 102 ja 103 kuvaajista havaitaan, että takapainoinen kuormaus ei juurikaan 

heikennä puoliperävaunullisen HCT suola/kloraattiyhdistelmän stabiliteettia. 

Kaistanvaihtokokeiden perusteella virheellinen kuormaus vaikuttaa täysperävaunullisen 

ajoneuvoyhdistelmän stabiliteettiin huomattavasti erityisesti takapainoisen kuormauksen 

tapauksessa, jolloin stabiliteetti heikkenee huomattavasti. Puoliperävaunullisen HCT 
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suola/kloraattiyhdistelmän sivuttaisstabiliteettiin virheellinen kuormaus ei vaikuta 

merkittävästi. 

8.5.3 Rikkihappoyhdistelmät täydellä kuormalla 

Kuvassa 104 on esitetty täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän sekä 

puoliperävaunullisen HCT rikkihappoyhdistelmän pystykiertymäkulmanopeuksista ja 

sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetyt RA-arvot ohjausherätteen taajuuden funktiona 

muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen ajokokeessa. 

 

 Rikkihappoyhdistelmien pystykiertymäkulmanopeuksista ja 

sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetyt RA-arvot ohjausherätteen taajuuden 

funktiona. 

Kuvan 104 kuvaajista havaitaan, että puoliperävaunullisen HCT rikkihappoyhdistelmän 

RA-arvot ovat huomattavasti alhaisempia kuin täysperävaunullisen 

ajoneuvoyhdistelmän. Puoliperävaunuyhdistelmän suurimmat RA-arvot esiintyvät 

alhaisemmilla ohjausherätteen taajuuksilla, kuin täysperävaunullisen 

ajoneuvoyhdistelmän. Tulokset ovat hyvin samankaltaisia kuin kuvassa 96 esitettyjen 

suola/kloraattiyhdistelmien tapauksessa. 

Kuvan 105 kuvaajassa on esitetty täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän sekä 

puoliperävaunullisen HCT rikkihappoyhdistelmän kaistanvaihtokokeen tulokset. 

Kuvaajassa on esitetty ajoneuvoyhdistelmien pystykiertymäkulmanopeuksista määritetyt 

RA-arvot (YAW RA), sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetyt RA-arvot (ACC RA), 

ajoneuvoyhdistelmän viimeisen akselin poikkeama ensimmäisen akselin kulku-urasta 

(OFF), ajoneuvoyhdistelmän viimeisen akselin renkaiden pystykuormituksista määritetty 
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dynaaminen kuormansiirtymäkerroin (LTR) sekä ajoneuvoyhdistelmän nivelkulmista 

määritetty kiertoheilahtelun vaimennuskerroin (YDC). 

 

 Rikkihappoyhdistelmien kaistanvaihtokokeen tulokset täydellä kuormalla. 

Kuvassa 105 esitetystä kuvaajasta havaitaan, että puoliperävaunullisen HCT 

rikkihappoyhdistelmän kaistanvaihtokokeen tulokset ovat huomattavasti paremmat kuin 

täysperävaunullisen ajoneuvoyhdistelmän. Puoliperävaunuyhdistelmän 

pystykiertymäkulmanopeuden RA-arvo on 58 % pienempi, sivuttaiskiihtyvyyden RA-

arvo on 57 % pienempi, poikkeama on 86 % pienempi, kuormansiirtymäkerroin 39 % 

pienempi ja kiertoheilahtelun vaimennuskerroin 90 % suurempi kuin täysperävaunullisen 

ajoneuvoyhdistelmän. 

Muuttuvan siniaalto-ohjausherätteen sekä kaistanvaihtokokeiden tulosten perusteella 

puoliperävaunullisen HCT rikkihappoyhdistelmän sivuttais- sekä kallistumisstabiliteetti 

on huomattavasti parempi kuin tavanomaisen täysperävaunullisen 

rikkihappoyhdistelmän. Tulokset ovat tältä osin hyvin samankaltaisia kuin kappaleessa 

8.5.1 esitettyjen suola/kloraattiyhdistelmien tapauksessa. 

8.5.4 Rikkihappoyhdistelmät osakuormilla 

Kuvassa 106 on esitetty täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän kaistanvaihtokokeen 

tulokset 50, 60, 70 ja 80 % perävaunun täyttöasteen kuormauksilla. Kuvaajassa on esitetty 

ajoneuvoyhdistelmän pystykiertymäkulmanopeuksista määritetyt RA-arvot (YAW RA), 



98 

 

sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetyt RA-arvot (ACC RA), ajoneuvoyhdistelmän viimeisen 

akselin poikkeama ensimmäisen akselin kulku-urasta (OFF), ajoneuvoyhdistelmän 

viimeisen akselin renkaiden pystykuormituksista määritetty dynaaminen 

kuormansiirtymäkerroin (LTR) sekä ajoneuvoyhdistelmän nivelkulmista määritetty 

kiertoheilahtelun vaimennuskerroin (YDC).  

 

 Täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän kaistanvaihtokokeen tulokset, 

kun perävaunun kuormausaste on 50, 60, 70 tai 80 %. 

Kuvan 106 tuloksista havaitaan, että suuremmalla täyttöasteella 

pystykiertymäkulmanopeuden ja sivuttaiskiihtyvyyden RA-arvot kasvavat. Tuloksista 

voidaan havaita myös, että 60 ja 70 % täyttöasteella ajoneuvoyhdistelmän 

kiertoheilahtelun vaimennuskerroin (YDC) on alhaisimmillaan ja 60 % täyttöasteella 

ajoneuvoyhdistelmän viimeisen akselin poikkeama (OFF) on suurimmillaan. Kuvan 107 

kuvaajassa on esitetty ajoneuvoyhdistelmän pystykiertymäkulmanopeudet aikatasossa 

60 % täyttöasteella kaistanvaihtokokeessa. 
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 Täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden 

pystykiertymäkulmanopeudet kaistanvaihtokokeessa, kun perävaunun 

kuormausaste on 60 %. 

Kuvassa 107 on havaittavissa, että ajoneuvoyhdistelmän perävaunun 

pystykiertymäkulmanopeus vaimenee hitaasti kaistanvaihtokokeen jälkeen. Perävaunun 

pystykiertymäkulmanopeuksien huippuamplitudit kolmannesta amplitudista eteenpäin 

esiintyvät ajokokeen suorittamisen jälkeen. 

Kuvassa 108 on esitetty puoliperävaunullisen HCT rikkihappoyhdistelmän 

kaistanvaihtokokeen tulokset 50, 60, 70 ja 80 % perävaunun täyttöasteen kuormauksilla. 

Kuvaajassa on esitetty vastaavat tulokset kuin kuvan 106 tapauksessa. 

 

 Puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän kaistanvaihtokokeen tulokset, 

kun perävaunun kuormausaste on 50, 60, 70 tai 80 %. 



100 

 

Kuvan 108 tuloksista havaitaan, että eri sivuttaiskiihtyvyyden RA-arvot kasvavat 

suuremmilla täyttöasteilla. Tuloksista voidaan myös havaita, että kiertoheilahtelun 

vaimennuskerroin (YDC) on erittäin alhainen ja pienenee edelleen perävaunun 

kuormausasteen kasvaessa. Kuvassa 109 on esitetty puoliperävaunullisen HCT 

rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden pystykiertymäkulmanopeudet aikatasossa 

kaistanvaihtokokeessa perävaunun 60 % täyttöasteella. 

 

 Puoliperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän ajoneuvoyksiköiden 

pystykiertymäkulmanopeudet kaistanvaihtokokeessa, kun perävaunun 

kuormausaste on 60 %. 

Kuvassa 109 esitetystä kuvaajasta havaitaan, että ajoneuvoyhdistelmän 

pystykiertymäkulmanopeudet ovat maltillisia kaistanvaihtokokeen jälkeen. 

Kiertoheilahtelun vaimennuskerroin on kyseisellä kuormausasteella alhainen (0,09), 

mutta ensimmäinen vapaa heilahdus kaistanvaihtokokeen jälkeen erittäin pieni. Tässä 

tapauksessa voidaan tulkita, ettei alhainen kiertoheilahtelun vaimennuskerroin tarkoita 

huonoa sivuttaisstabiliteettia. 

Erilaisilla perävaunun täyttöasteilla suoritetun kaistanvaihtokokeen tuloksista voidaan 

havaita, että kiertoheilahtelun vaimennuskerroin alenee huomattavasti perävaunun 

täyttöasteen ollessa 60–70% täysperävaunullisen rikkihappoyhdistelmän tapauksessa. 

Tällöin ajoneuvoyhdistelmä voi olla altis alhaisen kiertoheilahtelun aiheuttamalle 

epästabiiliudelle. Puoliperävaunullisen HCT rikkihappoyhdistelmän stabiliteettiin 

kuormausasteen vaikutus oli pieni, joskin kiertoheilahtelun vaimennuskerroin oli 
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huomattavan alhainen. On kuitenkin huomattava, että heilahtelun amplitudi ajokokeen 

jälkeen oli erittäin vähäistä puoliperävaunuyhdistelmän tapauksessa, jolloin alhaisen 

kiertoheilahtelun vaimennuksen voidaan tulkita aiheutuvan kuorman mallinnukseen 

käytettävän heilurimekanismin vaimennuksen puutteesta, eikä niinkään 

ajoneuvoyhdistelmän stabiliteetin puutteesta. Puoliperävaunuyhdistelmä ei vaikuta 

tulosten perusteella alttiille alhaisen kiertoheilahtelun vaimennuksen aiheuttamalle 

epästabiiliudelle. 

8.6 Simulointi- ja validointitulosten tarkastelu 

Ajoneuvoyhdistelmien simulointimallien korrelaatio todellisiin ajoneuvoyhdistelmiin on 

validointitulosten perusteella korkealla tasolla, erityisesti suola/kloraattiyhdistelmien 

tapauksessa (kuvat 64–71). Rikkihappoyhdistelmien tapauksessa sivuttaissuuntaista 

ajodynamiikkaa mittaavat suureet korreloivat hyvin erityisesti täyden kuorman 

tapauksessa, mutta kallistuskulmanopeuksien osalta korrelaatio erityisesti amplitudien 

osalta on heikompi (kuvat 72–79). Mallinnuksessa käytettävän kiinteän kuorman kannalta 

tämä on ymmärrettävää. Heilurimekanismilla varustetun perävaunun tapauksessa 

korrelaatio on heikompi kuin kiinteän kuorman tapauksessa, mutta 

kallistumiskulmanopeuden osalta amplitudit lähempänä mitattua (kuvat 80–91). 

Simulointitulosten perusteella puoliperävaunullisten HCT ajoneuvoyhdistelmien 

ajostabiliteetti on huomattavasti parempi kuin vastaavilla täysperävaunullisilla 

ajoneuvoyhdistelmillä. Puoliperävaunullisten HCT ajoneuvoyhdistelmien 

kaistanvaihtokokeiden sivuttaisstabiliteettia mittaavat tunnusluvut olivat keskimäärin yli 

puolet parempia kuin täysperävaunullisten ajoneuvoyhdistelmien ja 

kallistumisstabiliteettia mittaavat tunnusluvut lähes puolet parempia (kuvat 97 ja 105). 

Täysperävaunullisen suola ja kloraatin kuljettamiseen tarkoitetun ajoneuvoyhdistelmän 

sivuttaisstabiliteetti oli erittäin huono virheellisen takapainoisen kuormauksen 

tapauksessa (kuvat 98 ja 100), kun puoliperävaunullisen HCT suola/kloraattiyhdistelmän 

stabiliteettiin kyseinen kuormaus ei juurikaan vaikuttanut (kuvat 101 ja 103). 

Osittaisella rikkihappokuormalla suoritetuissa simulointitarkasteluissa oli havaittavissa, 

että noin 60–70 % täyttöaste perävaunussa aiheutti täysperävaunullisen 
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ajoneuvoyhdistelmän kiertoheilahtelun vaimennuskertoimen madaltumisen, jolloin 

ajoneuvoyhdistelmästä voi tulla altis alhaisen vaimennuksen aiheuttamalle 

epästabiiliudelle ajonopeuden kasvaessa (kuvat 106 ja 107). Myös puoliperävaunullisen 

rikkihappoyhdistelmän kiertoheilahtelun vaimennuskerroin oli erittäin alhainen 

osakuormalla, mutta tämän voidaan tulkita johtuvan heilurimekanismin vaimennuksen 

puutteesta, sillä puoliperävaunun liiketilan amplitudit olivat erittäin maltillisia 

kaistanvaihtokokeen jälkeen (kuvat 108 ja 109). Osittaisen kuorman tapauksessa tuloksia 

voidaan pitää korkeintaan suuntaa-antavina nestekuorman mallintamisen haasteiden 

vuoksi. 

Osittaisen rikkihappokuorman tuloksista voidaan havaita myös, että osakuorma ei 

juurikaan vaikuttanut ajoneuvoyhdistelmän sivuttaisstabiliteettiin tarkasteltaessa 

ajoneuvoyhdistelmien RA-arvoja, ts. korkeampi täyttöaste kasvatti RA-arvoja enemmän 

kuin alhaisempi täyttöaste (kuvat 106 ja 108). Tämän voidaan tulkita johtuvan siitä, että 

osakuormalla kuorman massahitausmomentti on pienempi. Tilanteen voidaan tulkita 

johtuvan osaltaan korkean kitkan olosuhteista, jolloin renkaiden tuottama sivuttaisvoima 

riittää pitämään ajoneuvoyksikön ajourallaan myös liikkuvan nestekuorman aiheuttaman 

sivuttaisvoiman kanssa. Erittäin alhaisen kitkan olosuhteissa liikkuvan nestekuorman 

aiheuttama sivuttaisvoima voi kuitenkin ylittää renkaiden tuottaman sivuttaisvoiman, 

jolloin sivuttaisstabiliteetti menetetään osakuormalla aikaisemmassa vaiheessa ja 

ajoneuvoyhdistelmä voi kaatua ajautuessaan ojaan. 
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9 YHTEENVETO 

Tutkimuksessa tutkittiin kahden eri kuljetustehtävän yhdistelmäparin käyttäytymistä sekä 

tavanomaisessa liikennöinnissä, että erityisissä ajovakauskokeissa. Tutkimus aloitettiin 

rikkihapon kuljetukseen tarkoitetuista yhdistelmistä, joiden mittaukset suoritettiin 

lokakuusta 2016 elokuuhun 2017. Suolan ja kloraatin meno-paluukuljetuksiin tarkoitetut 

yhdistelmät olivat varustettuna mittauslaitteilla elo/syyskuusta 2017 toukokuuhun 2018. 

Mittausjärjestelmiin kuului ajoneuvoyksiköiden pystykiertymäkulmanopeuksien ja 

sivuttaiskiihtyvyyksien mittaus. Lisäksi mitattiin perävaunujen kallistuskulmanopeus ja 

akselin taipumat tietyiltä akseleilta pyöräkuorman määrittämistä varten. Mikäli 

mahdollista myös ajoneuvon omien antureiden tietoja tallennettiin FMS-liitynnän kautta. 

Rikkihapon kuljetukseen tarkoitetuilla yhdistelmillä suoritettiin elokuussa 2018  

ISO 3888-1 -standardin mukaiset kaksoiskaistanvaihtokokeet. Kokeet suoritettiin 

täydellä ja vajaalla vesikuormalla. Veden tiheys on alhaisempi kuin rikkihapon, joten 

kokeet eivät olleet täyden massan kokeita. Kokeen mittaustuloksista määritetyt HCT-

yhdistelmän RA-arvot olivat huomattavasti alhaisemmat kuin vertailuyhdistelmän. HCT-

yhdistelmän RA-arvot olivat lähes kaikissa tapauksissa alle 1. Kuorman vajentamisella ei 

ollut selvää vaikutusta RA-arvoihin. Vertailuyhdistelmän varsinaisessa perävaunussa 

esiintyi pidempään kaksoiskaistanvaihdon jälkeen heiluntaa vajaalla kuormalla. 

Päivittäisessä liikenteessä HCT-yhdistelmä ylitti kuormattuna 0,03 g 

sivuttaiskiihtyvyyden harvemmin kuin täysperävaunuyhdistelmä. Täysperävaunussa 

esiintyi täten enemmän pientä sivuttaisliikettä kuin puoliperävaunussa. 

Sivuttaiskiihtyvyyksien 0,1 g ja 0,2 g ylitysmääriä tarkastellessa toisissa ajankohdissa 

toinen yhdistelmä ylitti ne useammin ja välillä toinen. Yli 70 km/h nopeudessa HCT-

yhdistelmän perävaunussa esiintyi 0,1 g tai suurempi sivuttaiskiihtyvyys useimmilla 

tutkituilla ajanjaksoilla harvemmin kuin vertailuyhdistelmässä. Samoin oli 0,2 g 

kiihtyvyyden ylityskertojen osalta kaikilla ajonopeuksilla. Yli 70 km/h nopeuksilla 0,2 g 

ylittyi molemmissa yhdistelmissä erittäin harvoin. 

Suolan ja kloraatin kuljetusyhdistelmillä kaksoiskaistanvaihtokokeet suoritettiin 

lokakuussa 2017. Kokeet suoritettiin täydellä suolakuormalla. Yhdistelmien 
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perävaunujen painopisteiden RA-arvojen välillä ei havaittu huomattavan suuria eroja. 

HCT-yhdistelmän RA-arvot olivat alhaisemmat kuin täysperävaunuyhdistelmän. 

Täysperävaunun etutelille määritetyt RA-arvot olivat merkittävästi suuremmat kuin 

HCT-yhdistelmän perävaunun RA-arvot. 

Normaaliliikenteessä suolan ja kloraatin kuljetuksessa 0,03 g sivuttaiskiihtyvyys ylittyi 

täysperävaunuyhdistelmän perävaunussa useammin kuin HCT-yhdistelmän 

perävaunussa. 0,1 ja 0,2 g sivuttaiskiihtyvyyden ylityskertojen lukumäärissä ei 

yhdistelmien välillä havaittu merkittäviä eroja. 

Simulointimallien korrelaatio todellisiin ajoneuvoyhdistelmiin oli korkealla tasolla. 

Simulointitulosten perusteella tarkasteltujen puoliperävaunullisten HCT-

ajoneuvoyhdistelmien ajostabiliteetti on huomattavasti parempi kuin tavanomaisilla 

täysperävaunullisilla ajoneuvoyhdistelmillä. 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi hyödyllistä kehittää nestekuorman mallintamista ja 

pyrkiä selvittämään, miten osittainen nestekuorma vaikuttaa ajoneuvoyhdistelmän 

stabiliteettiin ja liikenneturvallisuuteen erityisesti erittäin alhaisen kitkan olosuhteissa. 

Loppulauseena voidaan todeta, että HCT-puoliperävaunuyhdistelmä on vakaampi 

yhdistelmätyyppi kuin vetoauton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä. Ääritilanteissa 

jopa huomattavasti vakaampi. Projektissa tuotettu mittausdata ja tulokset ovat erityisen 

arvokkaita VAK-yhdistelmien mahdollisissa jatkotutkimuksissa ja myös 

huomioonotettavissa ajoneuvolainsäädännön kehittämisessä ja kuljettajakoulutuksessa. 
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Liite 1. Reittikartta. 

 

 

 

 

 

Rikkihapon kuljetusyhdistelmät: 

I, Tahkoluoto: rikkihapon purku. 

II, Mäntyluoto: rikkihapon purku. 

III, Harjavalta: rikkihapon kuormaus. 

Suolan ja kloraatin kuljetusyhdistelmät: 

I, Tahkoluoto: kloraatin purku. 

II, Mäntyluoto: suolan kuormaus. 

IV, Äetsä: suolan purku, kloraatin kuormaus. 

V, Rauma: kloraatin purku. 

  

Pori 

 

 

 

 

 

V, RAUMA 

III, HARJAVALTA 

Huittinen 

IV, ÄETSÄ 

Eura 

Eurajoki 

Luvia 

Kokemäki 

Ulvila 

Nakkila 

I, TAHKOLUOTO 

II, MÄNTYLUOTO 

12 

2 

12 

269 

2 

8 

249 

12 



 

Liite 2. Mittausjärjestelmien rakenne. 
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LIITE 3 (1/2) 

 

Liite 3. Seinäjoen kaksoiskaistanvaihtokokeiden pöytäkirja 10.8.2017. 

 

 
  

Nro Klo Ajoneuvo Kuorma Ajokoe Ajonopeus [km/h] Kommentit

1 9:18 PPV Täysi DLC - Harjoittelu

2 9:20 PPV Täysi DLC 35 Hidasti kokeen lopussa

3 9:22 PPV Täysi DLC 35 Ok

4 9:24 PPV Täysi DLC 40 Ok, GPS nopeus 39

5 9:26 PPV Täysi DLC 45 Koe keskeytetty, kiihdytys jäi vajaaksi

6 9:27 PPV Täysi DLC 45 1. vaiheessa keila kaatui

7 9:29 PPV Täysi DLC 45 3. vaiheessa kaksi keilaa kaatui

8 9:31 PPV Täysi DLC 48 Ok

9 9:33 PPV Täysi DLC 50 Ok

10 9:36 PPV Täysi DLC 50 Ok

11 9:38 PPV Täysi DLC 53 Ok

12 9:40 PPV Täysi DLC 53 1. vaiheessa keila ja 3. vaiheessa kaksi keilaa kaatui

13 9:43 PPV Täysi DLC 53 Ok

14 9:45 PPV Täysi DLC 55 Ok

15 9:48 PPV Täysi DLC 55 Ok

16 9:51 PPV Täysi DLC 55 2. vaiheessa keila kaatui

17 9:53 PPV Täysi DLC 57 Ok

18 9:56 PPV Täysi DLC 57 Ok

19 10:04 PPV Täysi DLC 59 1. vaiheessa keila kaatui

20 10:07 PPV Täysi DLC 59 1. vaiheessa keila kaatui ja toisen keilan kosketus

21 10:10 PPV Täysi DLC 59 1. ja 3. vaiheessa keila kaatui ja 3. vaiheessa kahta keilaa kosketettu

22 10:13 PPV Täysi DLC 61 1. vaiheessa keila siirtyi (ilmavirta)

23 10:15 PPV Täysi DLC 61 3. vaiheessa keila kaatui

24 10:18 PPV Täysi DLC 62 1. ja 3. vaiheessa keila kaatui

25 10:30 TPV Täysi DLC - Harjoittelu

26 10:32 TPV Täysi DLC 35 Ok

27 10:34 TPV Täysi DLC 40 Ok

28 10:36 TPV Täysi DLC 45 Ok

29 10:38 TPV Täysi DLC 45 Ok

30 10:40 TPV Täysi DLC 48 Ok

31 10:42 TPV Täysi DLC 48 Ok

32 10:44 TPV Täysi DLC 50 Ok

33 10:47 TPV Täysi DLC 50 Ok

34 10:49 TPV Täysi DLC 52 1. vaiheessa keila kaatui

35 10:51 TPV Täysi DLC 52 Ok

36 10:54 TPV Täysi DLC 52 Ok

37 10:56 TPV Täysi DLC 54 Ok

38 10:59 TPV Täysi DLC 54 Ok

39 11:01 TPV Täysi DLC 54 Ok

Aamupäivällä kaakkoistuulta 150° vaihtuen iltapäivällä lounaistuuleksi 230°

Käytetyt ajokokeet

ISO 3888-1 standardin mukainen kaksoiskaistanvaihtokoe 2,55 m leveälle ajoneuvolle (DLC)

Ajokokeissa käytetyt ajoneuvoyhdistelmät

HCT puoliperävaunusäiliöajoneuvoyhdistelmä (PPV) ja täysperävaunusäiliöajoneuvoyhdistelmä (TPV)

Seinäjoen lentoaseman ajokokeiden mittauspöytäkirja

2000 m asfaltoitu suunnassa 140°/320° (kaakko/luode), ajokokeet suoritettu suunnasta 140° (kaakko). Ajoura kuiva.

Säätila ajokokeiden aikana

Lämpötila: klo 9, 15 °C; klo 12, 19 °C; klo 15, 18 °C

Tuuliolosuhteet

Tuulennopeus aamupäivällä 3 m/s ja iltapäivällä 7 m/s, puuskissa 5…11 m/s. 

Pöytäkirjan laatija

Miro-Tommi Tuutijärvi

Aika ja paikka

10.8.2017 Seinäjoen lentoasema

Kiitorata

Aamupäivä sadesumua, ajoittaista tihkusadetta ja selvenevää iltapäivää kohden. Sadekuuro keskipäivällä.
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Nro Klo Ajoneuvo Kuorma Ajokoe Ajonopeus [km/h] Kommentit

40 11:10 TPV Täysi DLC 56 Ok

41 11:13 TPV Täysi DLC 57 Ok

42 13:09 PPV Osa DLC 35 Ok

43 13:11 PPV Osa DLC 40 Ok

44 13:13 PPV Osa DLC 45 Ok

45 13:15 PPV Osa DLC 48 Ok

46 13:17 PPV Osa DLC 48 Ok

47 13:19 PPV Osa DLC 50 Ok

48 13:21 PPV Osa DLC 50 Ok

49 13:23 PPV Osa DLC 52 2. vaiheessa keila kaatui

50 13:24 PPV Osa DLC 52 Ok

51 13:26 PPV Osa DLC 53 2. vaiheessa keila kaatui

52 13:28 PPV Osa DLC 54 2. vaiheessa keila kaatui

53 13:30 PPV Osa DLC 54 2. vaiheessa keila kaatui

54 13:32 PPV Osa DLC 55 Ok

55 13:37 PPV Osa DLC 57 Ok (Perävaunun nostoakselit ylhäällä)

56 13:40 PPV Osa DLC 57 2. vaiheessa keilan kosketus

57 13:42 PPV Osa DLC 60 Ok, ajonopeus vaihteli kokeen aikana

58 13:44 PPV Osa DLC 60 1. ja 2. vaiheessa keila kaatui

59 13:46 PPV Osa DLC 61 2. vaiheessa keila kaatui ja 3. vaiheessa keila siirtyi (ilmavirta)

60 14:34 TPV Osa DLC 35 Ok

61 14:36 TPV Osa DLC 40 Ok

62 14:37 TPV Osa DLC 45 Ok

63 14:39 TPV Osa DLC 47 Ok

64 14:41 TPV Osa DLC 47 Ok

65 14:42 TPV Osa DLC 48 Ok

66 14:44 TPV Osa DLC 50 Ok

67 14:46 TPV Osa DLC 50 Ok

68 14:47 TPV Osa DLC 51 Ok

69 14:49 TPV Osa DLC 53 Ok

70 14:51 TPV Osa DLC 53 1. vaiheessa keila kaatui

71 14:53 TPV Osa DLC 54 Ok

72 14:54 TPV Osa DLC 55 Ok

73 15:02 TPV Osa DLC 45 Ok

74 15:03 TPV Osa DLC 48 Ok

75 15:05 TPV Osa DLC 50 1. vaiheessa keila kaatui

76 15:07 TPV Osa DLC 52 Ok

77 15:09 TPV Osa DLC 53 Ok

78 15:11 TPV Osa DLC 54 Ok

79 15:13 TPV Osa DLC 54 1. vaiheessa keilan kosketus

80 15:15 TPV Osa DLC 55 Ok
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Liite 4. Seinäjoen kaksoiskaistanvaihtokokeiden pöytäkirja 27.10.2017. 
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