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The aerodynamic development of heavy vehicles has gone in the wrong direction almost
for a century and the determining factor in their shape have been maximizing cargo space
and functionality. In near future is about to enter new EU directive into force, which allows
the use of additional mass for aerodynamic parts.
The purpose of this study is to explore possibilities to improve chip trailer aerodynamics
by simple add-ons. Study is limited to the front, side and bottom of the trailer. In addition,
the restrictions are set by Finnish legislation and EU directives.
The thesis focuses on the mechanisms of aerodynamic forces generated in terms of heavy
duty vehicles. In addition, thesis sees trough the most significant factors affecting aerodynamic drag forces, as well as the impact of various shapes and parts of truck trailer. The
effect of aerodynamic add-ons for trailer will be analyzed.
To prevent the flow to go under, as well as front to trailer, plays a key role to improve aerodynamics of the chip trailer. In addition, changing the flow at the end of the trailer is also
beneficial.
The most significant benefits obtained from these solutions that prevent the flow the air
under the trailer and direct the air flow pass the tires. These solutions were the side skirts
and the bottom and the tire casing. In addition, to prevent airflow in front of the trailers
yielded significant benefits. The plate at the front of the trailer or the whole range covering
provides a significant reduction in air resistance.
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1 JOHDANTO

Kandidaatintyö käsittelee rekan hakeperävaunu aerodynamiikan parantamista. Raskaankaluston aerodynamiikan kehitys on pääasiassa keskittynyt ajoneuvojen etupäähän. Kuormatilojen ja perävaunujen aerodynamiikan kehitys on jäänyt vähemmälle monistakin syistä,
joista suurin syy on se, että kuormatilaa pyritään maksimoimaan. (Kytö, Erkkilä & Nylund,
2009, s. 46.) Tässä työssä keskitytään etenkin perävaunun pohjaan, sivuihin ja etuosaan.

1.1 Tutkimuksen tausta ja rajaukset
Polttoainetaloudellisemmilla perävaunuilla voidaan saada aikaan kilpailukykyisempiä tuotteita. Aerodynamiikan parantaminen on helpoin keino, jolla raskaankaluston polttoaineenkulutusta pystytään vähentämään. On arvioitu, että raskaankalustonajoneuvojen liikuttamiseen kulutetusta energiasta noin 62 % menee moottorin hyötysuhteeseen, 4 % vaihteiston
häviöihin, 3 % ajoneuvon varusteisiin ja loput 31 % vastusvoimiin. Suurimmat ajoneuvon
liikettä vastustavat voimat ovat vierintävastus ja ilmanvastus. Pienentämällä näitä vastusvoimia voidaan saada merkittävää säästöä polttoaineenkulutuksessa. (Filippone & Mohammed-Kassim, 2009, s. 7.) Nämä arvot kuitenkin vaihtelevat ajoneuvokohtaisesti, riippuen muun muassa yhdistelmäajoneuvon massasta, muodosta ja koosta. Kyseiset hakeyhdistelmäajoneuvot voivat ajaa vuositasolla noin 300 000 km ja niiden polttoaineenkulutus
on huomattavasti suurempaa kuin henkilöautoilla. Näistä syistä jo pienetkin parannukset
aerodynamiikassa, ja siten säästöt polttoaineenkulutuksessa, voivat tuoda merkittäviä säästöjä logistiikka-alan yrityksille.

Raskaanliikenteen päästöjä halutaan rajoittaa ja samalla sisällyttää EU:n liikenne ja päästöoikeuskauppaan. Vain hiilidioksidipäästöt olisivat päästökaupan kohteena, käy ilmi EU:n
asiakirjoista. Päästökaupalla on suurimerkitys toimijoiden kohtaamaan kustannusrasitukseen. Logistiikka-alanyrityksille kustannuksia tulisi siten, että ne joutuisivat maksamaan
ostamansa polttoaineen hiilidioksidisisällön päästöoikeuden hinnan. Asetuksen toteutuessa,
päästökauppavelvollisuus olisi suoraan kuljetusalan yrityksillä. Mikäli raskasliikenne sisällytetään päästöoikeuskauppaan, logistiikka-alan yrityksille olisi suuri hyöty vähemmän
polttoainetta kuluttavista ajoneuvoista. (Antturi, Puroila & Ollikainen, 2015.)
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Suurimmat syyt, miksi raskaankaluston ajoneuvot eivät ole aerodynaamisesti optimoituja
ovat, että näillä ajoneuvoilla on suurimmat sallitut mitat. Näin ollen on haluttu maksimoida
kuormatila aerodynamiikan kustannuksella ja aerodynaamisille lisäosille ei ole ollut tilaa
näissä rajoissa. Euroopan komission on kuitenkin ehdottanut direktiiviin 96/53/EC1 päivitystä, joka sallisi ajoneuvoyhdistelmän kokonaispituuden ja massan kasvattamista aerodynaamisilla lisäosilla polttoaineenkulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. Kuvassa 1 on
esitetty millaisia aerodynaamisia parannuksia direktiivi sallii tulevaisuudessa, samankaltaisia parannuksia sallitaan tehtäväksi myös hakeperävaunuun. (ICCT, 2013; Sainio, Killström, Juhala 2010, s. 2-3.)

Kuva 1. Direktiiviin ehdotetut aerodynaamiset parannuskohteet (mukaillen ICCT, 2013).

Tämä työ rajataan koskemaan hakeperävaunun pohjaa, sivuja ja etuosaa. Hakeperävaunuun
tehtävät aerodynaamiset parannukset eivät saisi tuoda merkittävästi lisää massaa, mielellään ei enempää kuin noin 150–200 kg ja enintään kuitenkin noin 300 kg. Lisäksi niiden
pitäisi olla huoltovapaita, kestäviä ja varmatoimisia. Myös liian monimutkaiset tai hieno-
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mekaaniset järjestelmät on suljettava pois. Parannusten tulisi kestää Suomen olosuhteet,
lumi ja jää. Lisäksi perävaunun liikkuessa vaikeassa maastossa, tulee ottaa tarvittava maavara huomioon.

Lainsäädäntö rajoittaa jonkin verran aerodynaamistenlisäosien käyttöä, niin massan kuin
suurimpien sallittujen mittojenkin osalta. Ajoneuvo jonka luokka on N3, on tavaroidenkuljettamista varten suunniteltu ajoneuvo. Tällaisen ajoneuvon massa voi olla enintään 12
tonnia. (Parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY.)

EU direktiiviin 2007/46/EY tehtiin muutos vuonna 2012 siten, että N3-luokkien ajoneuvojen suurin sallittu korkeus on 4000 mm ja leveys 2550 mm. Mikäli ajoneuvon korin muodostuu vähintään 45 mm paksuista lämpöeritetyistä seinämistä, voi sen suurin sallittu leveys olla 2600 mm. Lisäksi ilmanvastuksen pienentämiseen tarkoitetuttuja laitteita voidaan
lisätä näiden mittojen ulkopuolelle siten, etteivät ne lisää kuormattavuutta. Lisäksi ne eivät
saa ylittää sallittua pituutta ja leveyttä niiden ollessa vedettynä sisään. Tähän tarkoitukseen
tarkoitettujen sisään vedettävien laitteiden sallitaan ylittää ajoneuvon leveys sivuilla enintään 50 mm ja suurin pituus takana enintään 500 mm. Maksimi leveys voi olla korkeintaan
2650 mm näiden osien kanssa. (1230/2012; Puurunen, 2015a.)

1.2 Tutkimusongelma
Raskaan ajoneuvokaluston aerodynaaminen kehitys on kulkenut väärään suuntaan melkein
vuosisadan verran (Kytö, Erkkilä & Nylund, 2009, s. 46). Lisäksi aiemmin ei ole ollut täysin mahdollista tehdä aerodynaamisesti hyviä hakeperävaunuja, sillä kuljetuskapasiteetti on
haluttu maksimoida. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, kun Direktiiviä 96/53/EC1 päivitetään ja päivityksen odotetaan astuvan voimaan tämän vuoden aikana, mutta sen pano
täytäntöön on arvioitu kestävän noin kaksi vuotta. (ICCT, 2013; Puurunen, 2015b.)

1.3 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Tutkimuksessa on tavoitteena selvittää mahdollisia ratkaisuja hakeperävaunun pohjaan,
sivuihin ja etuosaan, joilla saataisiin sen aerodynamiikkaa parannettua ja sitä kautta pienennettyä polttoaineenkulutusta. Tavoitteena löytää yksinkertaisia ratkaisuja, jotka voivat
parantaa perävaunuja valmistavan yrityksen kilpailuetua. Ratkaisujen tulisi pienentää ilmanvastusta riittävästi, jotta siitä saatava hyöty olisi riittävää. Esimerkiksi muutaman pro-

10

sentin vähennys ilmanvastukseen on jo merkittävää. Tutkimuksessa vastataan myös seuraaviin kysymyksiin:


Millä hakeperävaunun pohjan, sivujen tai etuosan aerodynaamisilla ratkaisuilla
saadaan hakeperävaunuista polttoainetaloudellisempia?



Mitkä olemassa olevista ratkaisuista pienentävät ilmanvastusta riittävästi?



Onko olemassa ratkaisuja, joita kannattaa hyödyntää?



Millaisia ratkaisuja olisi hyödyllistä tutkia lisää?

1.3.1 Hypoteesi
Tämän tutkimuksen läpivientiä ohjaa hypoteesi, jossa oletetaan, että aerodynaamisilla ratkaisulla saadaan helposti energiatehokkaampia ajoneuvoja. Ja on olemassa ratkaisuja, joita
kannattaa hyödyntää. Lisäksi ratkaisut on mahdollista liittää hakeperävaunuun.

1.4 Tutkimusmetodit
Tutkimusmetodina käytettiin kirjallisuuskatsausta ja jo olemassa olevien aerodynamiikka
ratkaisujen arviointia ja tutkimista. Kirjallisuustutkimuksessa käytettiin Scopus-hakua,
Google Scholar-hakua sekä Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston Nelli-portaalia, joista
haettiin tieteellisiä julkaisuja viimeisen noin kymmenen vuoden ajalta. Haut suoritettiin
pääosin englannin kielellä käyttämällä hakusanoja tutkimusongelmasta. Uusien tieteellisten
julkaisujen lisäksi käytettiin myös Huchon ”Aerodynamics of heavy vehicle”, joka on perusteos ajoneuvojen aerodynamiikasta vuodelta 1998. Suomenkielisistä lähteistä käytettiin
pääosin vain lainsäädäntöä tutkittaessa liikenteen turvallisuus viraston Trafin sekä VTT:n
(Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) tutkimuksia.

Löytyneiden lähteiden avulla arvioitiin eri aerodynaamisten ratkaisujen hyötyjä ja sopivuutta hakeperävaunuihin sekä sopivuutta Suomen olosuhteisiin. Lisäksi ideoitiin joitakin
jatkokehitystä vaativia ideoita, joita voisi olla hyödyllistä tutkia pidemmälle.
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS

Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään ajoneuvoon vaikuttavaan aerodynamiikan perusteisiin, aerodynaamisiin vastuksiin ja niistä aiheutuviin ajoneuvon liikettä vastustaviin voimiin. Muut liikettä vastustavat voimat, kuten vierintävastus ja moottorinhäviöt jätettiin
tässä tutkimuksessa huomioimatta, sillä tarkoituksena oli keskittyä hakeperävaunu aerodynamiikan kehittämiseen.. Aerodynamiikalla on suuri vaikutus ajoneuvoyhdistelmän polttoaineenkulutukseen ja virtauksien luonne kussakin osassa on tunnettava, jotta voidaan minimoida aerodynaamiset vastukset (Kytö, Erkkilä & Nylund, 2009, s. 46). Kirjallisuuskatsauksessa kartoitetaan myös jo olemassa olevia aerodynaamisia parannusosia, jotka vähentävät aerodynaamistavastusta.

2.1 Aerodynamiikka
Aerodynamiikka, joka tutkii ilman ja kiinteiden kappaleiden vuorovaikutusta, on virtausmekaniikan osa-alue. Liikkuessaan ajoneuvon syrjäyttämä ilma työntyy sen yli, ali ja sivuille. Tällöin ajoneuvon etupään ja takaosan välille syntyy paine-eroa, joka kahden pisteen välillä synnyttää niiden välisen ilman virtauksen. Ajoneuvoon kohdistuvat aerodynaamiset voimat voivat olla kitka- tai painevoimia. Kitkavoimat synnyttävät suurimmalta
osin vain ilmanvastusta, sillä ne synnyttävät vastustavia voimia ainoastaan ilmanvirtauksen
suuntaisesti. Kuitenkin sivutuuli voi aiheuttaa myös sellaisia kitkavoimia, jotka aiheuttavat
nostetta sekä sivuvoimaa. Paine-ero ajoneuvon etupään ja takapään välillä synnyttää painevoimia. Painevoimat synnyttävät ilmanvastuksen lisäksi myös nostetta ja sivusuuntaisia
voimia. Kuvassa 2 on esitetty ajoneuvoon vaikuttavat aerodynaamiset voimat ja momentit.
(Nyholm, 2006, s. 14.)
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Kuva 2. Aerodynaamiset voimat ja momentit ajoneuvossa (Hucho, 1998, s. 75).

Kitkavoimat aiheuttavat merkittävimmät vastusvoimat kaikilla lentävillä kulkuvälineillä,
niiden virtaviivaisen muodon takia. Maassa kulkevilla ajoneuvoilla taas suurin osa aerodynaamisista vastusvoimista on painevoimia. Raskaallakalustolla painevoimien osuus aerodynaamista voimista voi olla jopa noin 90 %. Suurimmat aerodynaamisten vastusten aiheuttajat ovat: Suuri staattinen paine edessä, suuri alipaine perävaunun perässä, pyörteinenja poikittainenvirtausilmiö vetoauton ja perävaunun välissä sekä monimutkaiset virtaukset
rungon alla ja pyörien ympärillä. (Filippone, Mohammed-Kassim, 2009, s. 5.)

2.1.1 Raskaiden ajoneuvojen aerodynamiikka
Raskaat ajoneuvot monimutkaisine muotoineen luovat kolmiulotteisen vahvasti epäsymmetrisen ja turbulenttisen virtauksen ajoneuvon ympärille. Virtauksen monimutkaisuutta
lisää alustan epäjatkuvuuskohdat ja pyörivät renkaat sekä maaefekti. Virtaus irtoilee ja
kiinnittyy uudelleen ajoneuvoon ja sen painegradienttien vaihtelut ovat jyrkkiä. Ajoneuvon
taakse jää iso turbulenttinen vanavesi. Ajoneuvon toimintaympäristö ei pysy juuri koskaan
samana ja vaihtelee ajan ja tilan funktiona suuresti. Tuulen ja ajoneuvon nopeuskomponentit yhtyvät vain harvoin, jolloin virtaus ei tule optimaalisesta suunnasta edestä, vaan ainakin osittain sivusta päin. (Kytö, Erkkilä & Nylund, 2009, s. 45–46.)
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Raskaankaluston ajoneuvot on suunniteltu toiminnallisuus, taloudellisuus ja estetiikka
edellä. Tärkeimpänä ominaisuutena on ollut kuljetustilanmaksimointi lain sallimissa rajoissa. Nämä ominaisuudet ovat määrittäneet laatikkomaiset muodot. Raskaankaluston aerodynaaminen kehitys paljastaa, että aerodynamiikka on keskittynyt pääosassa kuormaautojen etupäähän viime vuosikymmeninä. Laatikkomaiset ja teräväkulmaiset kuormatilat
ja perävaunut kertovat niiden aerodynaamisen kehityksen jääneen vähemmälle. Aerodynamiikalla on kuitenkin suuri vaikutus raskaan ajoneuvokaluston energiankulutukseen,
sillä jo 80–90 km tuntinopeudessa suurin osa ajoneuvon liikuttamiseen vaaditusta energiasta käytetään ilmanvastuksen voittamiseen. (Kytö, Erkkilä & Nylund, 2009. s. 46; Nyholm,
2006, s. 9–16.)

2.1.2 Ilmanvastus
Kappaleen liikkuessa väliaineessa, siihen vaikuttaa sen etenemistä vastustavia voimia.
Suurimmat vastustavat voimat ovat vierintä- ja ilmanvastus. Vierintävastus pysyy nopeudesta riippumatta lähes samana ja onkin hitailla nopeuksilla merkittävin liikettä vastustava
voima, mutta suurilla nopeuksilla ajettaessa sen vaikutus suhteessa vähenee. Ilmanvastus
puolestaan kasvaa radikaalisti nopeuden kasvaessa. Ilmanvastuksesta aiheutuva voima
määritettään seuraavasti yhtälöllä (Hucho, 1998, s. 3):
1

𝐹𝑑 = 2 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐴 ∗ (𝑉 + 𝑉0 )2

(1)

missä ρ on ilman tiheys, Cd on ajoneuvon ilmanvastuskerroin, A on ajoneuvon otsapintaala, V on ajoneuvon etenemisnopeus ja V0 on tuulen nopeus ajoneuvon etenemissuunnassa.
Tuulen nopeus V0 pienentää tai suurentaa ilmanvastusvoimaa riippuen siitä, kulkeeko ajoneuvo myötä- vai vastatuuleen. Kuten yhtälöstä 1 nähdään ilmanvastuksesta aiheutuva
voima kasvaa nopeuden neliössä, mitä nopeammin liikutaan, sitä suurempi merkitys ilmanvastuksella on polttoaineenkulutukseen. Kuvassa 3 on esitetty, kuinka ajoneuvon otsapinta-ala määritetään. Eli ilmavirran suunnasta heijastettu valo takana olevaan tasoon
osoittaa otsapinta-alan. Ilmanvastuksen voittamiseen vaadittava teho (Pd) määritetään seuraavasti yhtälöllä (Hucho, 1998, s. 502):
1

𝑃𝑑 = 2 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉 3

(2)
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Kuten yhtälössä 2 on esitetty teho, joka vaaditaan ilmanvastuksen voittamiseen kasvaa
nopeuden kolmannessa potenssissa. Yhtälöistä 1 ja 2 nähdään, että pienentämällä ilmanvastuskerrointa CD tai otsapinta-alan projektiota pystytään vaikuttamaan ilmanvastuksen
voittamiseen vaadittavaan energiaan ja siten polttoaineenkulutukseen. Kuvassa 4 on esitetty merkittävimmät kuorma-auton liikettä vastustavat voimat. Siitä voidaan todeta, että noin
90 km tuntinopeudessa ilmanvastuksesta aiheutuvat vastusvoimat ovat suurempia kuin
vierintävastus. (Hucho, 1998, s. 3–4; Nyholm 2006, s. 14–16; Woodrooffe, 2014, s. 16).
Raskaankaluston ajoneuvoilla ilmanvastus kerroin CD on yleensä 0,65–0,9 (Englar, 2001.
s. 1).

Kuva 3. Ajoneuvon otsapinta-alan määritelmä (mukaillen Hucho, 1998, s. 4).
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Kuva 4. Kuorma-auton liikettä vastustavat voimat nopeuden funktiona (mukaillen Nyholm, 2006 s. 15).

Kuorma-auton ilmanvastus jakautuu koko ajoneuvon matkalle siten, että etuosa aiheuttaa
25 % kokonaisvastuksesta, vetoauton ja perävaunun väliseen rakoon 20 %, perävaunun
alapuolelta kulkeva ilmavirta 30 % ja perävaunun peräosa 25 % (Choi, Lee & Park, 2014,
s. 453–459). Kun perään lisätään vielä toinen perävaunun, mikä on yleistä Suomen tieliikenteestä, yhä suurempi osa ilmanvastuksesta kohdistuu muuhun kuin vetoautoon.

2.2 Sääolosuhteiden vaikutus
Ajoneuvot ajavat ulkoilmassa, jolloin on otettava huomioon myös sääolosuhteet. Sivutuuli
ja ilmanlämpötila vaikuttavat myös merkittävästi ilmanvastuksesta aiheutuviin liikettä vastustaviin voimiin. Myös lumen ja jään kertymisellä on vaikutusta aerodynaamisten ratkaisujen toimivuuteen.
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2.2.1 Sivutuuli
Ajoneuvon aerodynamiikkaa suunniteltaessa sivutuulen huomioiminen on tärkeää. Sillä
todellisissa tieolosuhteissa esiintyy lähes aina sivutuulta. Raskaanajoneuvokaluston terävät
kulmat, lukuisat raot ja tasomaiset laajat pinnat lisäävät merkittävästi ilmanvastusta ajettaessa sivutuulessa. Ilmanvastuksen lisäksi renkaiden vierintävastus kasvaa myös, sillä sivutuulen pyrkiessä kääntämään ajoneuvoa syntyy renkaisiin sortokulma. Ajettaessa tuulensuunta ja -voimakkuus muuttuvat lähes jatkuvasti maaston muuttuessa. (Nyholm, 2006. s.
18.)

Ajoneuvot ovat suunniteltu symmetrisiksi edestäpäin ja näin ollen sivutuulta esiintyessä
virtauksen suuntainen otsapinnan projektio on epäsymmetrinen. Tällöin sitä ei määritetä
enää suoraan edestäpäin, kuten kuvassa 3 on esitetty. Sivutuulen vaikuttaessa virtauksen
aiheuttamat voimat eivät kohdistu ajoneuvoon sen pituusakselin suunnassa ja voimat synnyttää momentteja, jotka pyrkivät kiertämään ajoneuvoa. Kuljettaja joutuu tällöin kompensoimaan tuulen kääntävää vaikutusta muuttamalla ohjauskulmaa. Suurilla ajoneuvoilla,
kuten rekoilla, voi ongelmaksi muodostua sivutuulesta aiheutuvan voiman muodostaman
momentin pyrkimys kallistaa autoa. Tämä voi olla ongelma silloin, kun voiman painopiste
on kallistusakselia korkeammalle. Kuvassa 5 on esitetty, kuinka sivutuuli vaikuttaa ajoneuvon virtauskenttään. Siinä v on tuulennopeus, ψ on liukukulma, φ on tuulen kulma vT
ajoneuvon nopeus ja vR on ilman nopeus. (Hucho, 1998. s. 424.)

Kuva 5. Sivutuulen vaikutus vektorikuvaajan avulla (Hucho, 1998, s.424).
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Liukukulman kasvaessa ajoneuvon otsapinta-alan projektio kasvaa suuresti virtaukseen
nähden. Raskaan kaluston ajoneuvoissa on usein paljon epäsymmetrisiä kohtia, rakoja ja
aerodynaamisesti huonoja muotoja, jotka lisäävät sivutuulen vaikutusta. Sivutuulessa näiden muotojen vaikutus kertautuu ja mitä enemmän näitä muotoja on ja mitä monimutkaisempia ne ovat, sitä enemmän sivutuuli vahvistaa ilmanvastuskerrointa ja siten polttoaineenkulutus kasvaa. Kuten kuvasta 6 nähdään, missä on esitetty liukukulman kasvamisen
vaikutus ilmanvastuskertoimeen erilaisilla ajoneuvoilla. Kuvaajasta voidaan todeta, että
täysperävaunullinen yhdistelmäajoneuvo on erityisen herkkä sivutuulen vaikutukselle ja
ilmanvastus kyseisellä ajoneuvolla kasvaa todella merkittävästi liukukulman kasvaessa.
(Hucho, 1998, s. 422–424, Nyholm, 2006, s. 17–18.)

Kuva 6. Erilaisten ajoneuvotyyppien ilmanvastuksien riippuvuuksia liukukulmasta. Pystyakselilla ilmanvastuskertoimen suhde ilmanvastuskertoimeen liukukulman ollessa 0 astetta.
(mukaillen Hucho, 1998, s. 422.).

Liukukulman ollessa 0 astetta, vetoauto aiheuttaa noin 70 % ilmanvastuksesta ja perävaunu
loput 30 %. Liukukulman kasvaessa kuitenkin yhä suurempi osa ilmanvastuksesta kohdistuu perävaunuun. Esimerkiksi liukukulman ollessa 5 astetta, vetoauton ilmanvastus kasvaa
vain hyvin vähän perävaunu ilmanvastuksen kasvaessa merkittävästi ja se voi jopa ylittää
vetoautoon kohdistuvan ilmanvastuksen. (Patten et al., 2012, s. 6.)
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Lisäksi on hyvä tietää millaisia liukukulmia luonnossa esiintyy. Todennäköisyys liukukulmien esiintymiselle riippuu pitkälti ajonopeudesta. Kuvassa 7 on esitetty liukukulmien
esiintymisen todennäköisyys eri ajonopeuksilla, missä näkyy pystyakselilla liukukulman
esiintymisen todennäköisyys ja vaaka-akselilla liukukulma asteina. (Cooper, 2003, s. 10–
11.)

Kuva 7. Liukukulmien todennäköisyys jakauma kolmella eri ajonopeudella: 30mi/h(noin
48km/h), 55mi/h (noin 89km/h) ja 80mi/h (noin 129km/h) (mukaillen Cooper, 2003, s. 11).

2.2.2 Ilmantiheys ja lämpötila
Ilmantiheys on toinen tekijä, joka vaikuttaa ilmanvastukseen. Lämpötilan laskiessa ilman
tiheys kasvaa, mikä lisää ajoneuvoon kohdistuvaa ilmanvastusta. Tämä aiheuttaa merkittäviä muutoksia vastusvoimiin. Maissa, joissa lämpötilojenmuutokset voivat olla jopa 60
astetta samassa paikassa, on syytä huomioida lämpötilanvaikutus. Taulukossa 1 on esitetty
arvioitu kasvu ilmanvastukseen eri lämpötiloissa. (Patten et al., 2012 s. 6.)

Taulukko 1. Lämpötilan vaikutus ilmanvastukseen (Patten et al., 2012 s. 6).
Lämpötila [°C]

Ilmanvastuksen kasvu [%]

+15

0

0

5,5

-15

11,6

-30

18,5
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Taulukosta nähdään, että talven vaikutus voi olla jopa lähelle 20 % ilmanvastukseen, mikä
tarkoittaa noin 10 % kasvua polttoaineenkulutuksessa. Tästä syystä ilmanvastuksen pienentämisellä on entistä suurempi merkitys raskaankaluston polttoaineenkulutukseen suomen olosuhteissa. (Patten et al., 2012 s. 6.)

2.3 Virtaus ajoneuvon ympärillä
Ajoneuvon edetessä siihen vaikuttavat ilmavirrat voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka ovat
ulkoinenvirtaus, sisäinenvirtaus ja moottorin läpi kulkeva virtaus. Näistä merkittävin on
ulkoinenvirtaus ja sillä on suurin merkitys aerodynaamisiin vastuksiin ja sen vaikutusta
vähentämällä voidaan saada parhaat hyödyt aikaan. Perävaunuun vaikuttavien ulkoisten
virtaukset voidaan jakaa ajoneuvon alla, sivuilla ja päällä, pyörien ympärillä sekä vetoauton ja perävaunun välissä kulkeviin virtauksiin. Tämän työn kannalta tärkeimmät näistä
virtauksista ovat ajoneuvon alla ja sivuilla, pyörien ympärillä sekä vetoauton ja perävaunun
välinen virtaus. (Hucho, 1998, s. 61–63.)

Ajoneuvon alla, renkaiden kohdalla ja perävaunun ja vetoauton välissä olevat alueet ovat
myös merkittäviä ilmanvastuksen kasvattajia. Kuvassa 8 on esitetty yksinkertaistettuna
muita paikkoja, joissa virtaus aiheuttaa aerodynaamisten vastusten kasvua. Näitä paikkoja
on ajoneuvon alla sekä perävaunujen välissä.

Kuva 8. Kuvaus ylimääräisistä virtauksen aiheuttamista vastuksista yhdistelmäajoneuvossa. (mukaillen Leduc, 2009, s. 12).

2.3.1 Virtaus ajoneuvon alla
Virtaus ajoneuvojen alla on monimutkainen, sillä useimpien ajoneuvojen alusta on monimutkaisine muotoineen hyvin epätasainen. Se aiheuttaa huomattavia ilmanvastusvoimien
kasvua verrattuna siihen, että alusta olisi sileä. Tosiasia, että sileä alusta vähentää merkittävästi vastusta on useasti korostunut. (Hucho, 1998, s. 180.)
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2.3.2 Virtaus pyörien ympärillä
Raskaanajoneuvokaluston pyörien ympärillä liikkuva virtaus on monimutkainen ja sillä on
huomattava vaikutus ilmanvastukseen. Virtaviivaisella autolla pyörien vaikutus kokonais
ilmanvantuskertoimeen voi olla jopa 50 %. Raskaalla ajoneuvokalustolla se ei ole suhteellisesti yhtä suuri, mutta kuitenkin merkittävä. Pyörien suunnittelussa tärkeimpänä ovat pito-ominaisuudet ja niitä ei ole suunniteltu aerodynamiikkaa silmällä pitäen. Aerodynaamisetominaisuudet ja pito-ominaisuudet ovat pahasti ristiriidassa toistensa kanssa, sillä
aerodynaamiset renkaat olisivat kulutuspinnaltaan kapeita ja pyöreitä. (Hucho, 1998, s.
180–181.)

Kolme suurinta syytä pyörien suhteettoman suureen merkitykseen ilmanvastuksessa ovat
(Hucho, 1998, s. 181):


Pyörät eivät ole virtaviivaisia.



Paikallinen virtaus lähestyy renkaita epäedullisessa kulmassa.



Pyöräkoteloissa pyörivät renkaat.

Kaikki kolme edellä mainittua syytä vaikuttavat voimakkaasti vastusvoimien kasvuun.
Edellä mainittujen asioiden takia pyörin ympärille syntyy erityisen monimutkainen kolmiulotteinen virtauskenttä, joka luo vastusvoimia. Viskositeetistä johtuen, ajettaessa pyörivärengas lisää virtauksenenergiaa ja tämä johtaa suurempaan paineeseen renkaanetupuolella
syntyvään patopisteeseen. Näin ollen ilma työntyy nopeudella alaspäin kunnes lähestyessä
maata virtaus purkautuu voimakkaasti turbulenttisena sivullepäin. Kuvassa 9 on esitetty
virtaus peittämättömienrenkaiden ympärillä. (Hucho, 1998, s. 182.)

Kuva 9. Virtaus peittämättömän renkaan ympärillä (Hucho, 1998, s. 182).
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Ajoneuvon alla ilmanvirtaus leviää ulospäin sivulle, ellei sen suuntaa ohjata. Näin ollen
virtaus osuu jossakin kulmassa renkaisiin. Kulma jossa virtaus osuu pyöriin aiheuttaa niissä ilmanvastuksen kasvua. Virtauksen 15 asteen kulma voi aiheuttaa renkaissa kolme kertaa suuremman ilmanvastuskertoimen kuin, jos virtaus tulisi suoraan renkaita kohti. Tämä
riippuu kuitenkin paljon renkaanmuotoilusta. Kuitenkin renkaisiin jossain kulmassa osuva
virtaus aiheuttaa joka tapauksessa huomattavaa ilmanvastuksen kasvua. Pohjan muotoilulla
ja vähentämällä renkaisiin kohdistunutta virtausta, voidaan tätä ilmiötä kuitenkin heikentää. (Hucho, 1998, s. 183.)

Pyöräkoteloissa renkaat taas toimivat pumpun tavoin, jolloin ne pyrkivät siirtämään ilmaan
mukanaan. Mitä suurempi virtaus on, sitä voimakkaampi tämä vaikutus on. Pumppausvaikutukseen voidaan vaikuttaa ilmanohjaimilla, jotka ohjaavat virtausta pyörien ohi ja pienentämällä kotelon ja pyörän väliin jäävää tilavuutta. Kuvassa 10 on esitetty pyöräkoteloiden tilavuuden vaikutus ilmanvastukseen ja nosteeseen. (Hucho, 1998, s. 183.)

Kuva 10. Pyörienkoteloiden tilavuuden vaikutus ilmanvastukseen CD ja nosteeseen CL
(Hucho, 1998, s. 185).
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2.3.3 Virtaus vetoauton ja perävaunun välissä
Perävaunun ja vetoauton väli muodostaa suuren epäjatkuvuuskohdan yhdistelmäajoneuvoon. Välissä virtaus muuttuu turbulenttiseksi ja pyörteiseksi sekä synnyttää lisää kitkaalueita aiheuttaen näin merkittävää ilmanvastuksen kasvua. Sivutuulen vaikutus lisää vielä
tätä vaikutusta. Kuvassa 8 ja 11 on havainnollistettu, kuinka ilma virtaa vetoauton ja perävaunun väliin. (Leduc, 2009, s. 11–12.)

Kuva 11. Virtaus vetoauton ja perävaunun väliin, oikealla ilman ja vasemmalla sivutuulen
kanssa (mukaillen Wood & Bauer, 2003, s.11–12).

2.4 Tutkitut ratkaisut
Merkittävimmät parannukset ilmanvastuksen vähentämiseen perävaunun osalta saadaan
perävaunun taakse tehtävillä ilmanohjaimilla. Kuitenkin myös alustalla, renkailla, helmoilla ja perävaunun etuosalla on merkittävä vaikutus. Pyörien ja rungon alapuolinen aerodynamiikka on tullut yhä tärkeämmäksi kohteeksi, kun on tutkittu, kuinka voidaan vähentää
aerodynaamistavastusta raskaallakalustolla (Söderblom et al., 2012 s. 45).

Tässä työssä tarkastellaan perävaunun sivuihin, etuosaan ja pohjaan tutkittuja parannuksiin. Seuraavaksi esitellään muutamissa tutkimuksissa saatuja tuloksia perävaunun mahdollisista aerodynaamisista parannuksista kuormatilan alapuolisten ratkaisujen sekä vaunun
etuosan osalta.
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2.4.1 Helmat vaunun sivuille
Kuorma-auton alle menevä virtaus kasvattaa vastusta ajoneuvon ja perävaunun alapuolisiin
rakenteisiin. Etenkin sivutuulessa ajettaessa, alustan vastus kasvaa merkittävästi. Sivuhelmoilla voidaan suojata alle menevältä virtaukselta, joka aiheutuu sivutuulesta. Helmat ovat
tasomaisia levyjä, jotka on asennettu perävaunun pituussuunnassa. Pääajatuksena helmoilla
on estää virtauksen menoa perävaunun alle, missä se aiheuttaisi häiriötä virtauksessa osuessaan esimerkiksi tukijalkoihin, säilytyslaatikoihin, jousitukseen, akseleihin tai renkaisiin,
ja aiheuttaisi näin ilmanvastuksen kasvua. Etenkin perävaunun sivujen verhoilulla on huomattu olevan merkittävää hyötyä. (Raemdonck & Tooren, 2008, s. 3; Filippone & Mohammed-Kassim, 2009, s. 16.)

2.4.2 Vaunun alusta
Vaununalustaan on tutkittu muutamaa erilaista vaihtoehtoa. Alustan alle asetettavaa aerodynaamista levyä ja alustan alle sijoitettavaa laitetta, joka ohjaa virtausta. Lisäksi erilaisia
ohjaimia, jotka suojaava taaimmaisia renkaita ja teliä, on tutkittu.
Alustan alle sijoitettava ”laitteen” ajatuksena on ohjata ilmanvirtaus mahdollisimman hyvin ohi kaikista vastusta aiheuttavista tavaroista, joita perävaunun alla voi olla, näitä ovat
esimerkiksi tukijalat, säilytyslaatikot, akselit ja renkaat. Näin voidaan pienentää ilmanvastusta ja polttoaineenkulutusta. Alustan alapuolisen laitteen etuosa ottaa vastaan vetoauton
alta tulevan virtauksen ja ohjaa sen ohi epäsymmetrisistä osista alustan alla ja pyörien välistä. Laitteen takaosa voidaan ajatella diffuusorina, joka laajentaa virtauksen perävaunun
vanaveteen. Diffuusorin 10 asteen kulma on todettu hyväksi. (Raemdonck & Tooren, 2008,
s. 3.)

2.4.3 Vaunun etuosa
Perävaunun etuosan ja vetoauton väliin jäävä rako tuottaa myös merkittävän osan ilmanvastuksesta. Välin vaikutuksen suuruus riippuu siitä, kuinka iso tämä väli on. Mikäli tätä
väliä ei ole mahdollista kokonaan peittää, on olemassa myös muita ratkaisuja vähentää sen
aiheuttamaan vastuksen kasvua. Tämä voidaan tehdä vähentämällä poikittaisvirtausta välin
läpi. Helpoin ratkaisu tähän on asettaa suora levy pystysuunnassa vaunun etuosan keskelle,
joka estää poikittaisen virtauksen raon välistä. Ilman sivutuulta ajettaessa liukukulman
ollessa 0 astetta, tällä ratkaisulla ei ole juuri merkitystä. Sivutuulen vaikutuksessa sen mer-
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kitys kuitenkin kasvaa ja on arvioitu, että keskimääräisissä tuuliolosuhteissa sillä voidaan
vähentää noin 4 % ilmanvastusta. (Filippone & Mohammed-Kassim, 2009, s. 16.) Kuvassa
12 on esitetty, millaisia vaikutuksia ilmanvastuskertoimeen CD voidaan saavuttaa perävaunun eteen asennettavilla lisäosilla.

Kuva 12. Erilaisten perävaunun eteen asetettavien lisäosien vaikutusta ilmanvastuskertoimeen (mukaillen Hucho, 1998, s. 440).

Ilmanohjain perävaunun etureunan yläosassa voi tuoda merkittävää hyötyä verrattuna siihen, ettei perävaunun edessä ole minkäänlaista ilmanohjainta. Sen tuottama hyöty voi kuitenkin korkeintaan olla vain puolet siihen nähden, jos siinä olisi koko matkan peittävä suoja. (Leuschen & Cooper, 2006, s. 4.) Monesti koko välin peittäminen ei ole mahdollista,
joten muita ratkaisuja on syytä tutkia.
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3 TUTKIMUSTEN TULOKSIA

Aerodynamiikan parantamiseksi erilaisilla ilmanohjaimilla on tehty paljon tutkimusta. Parannuksia on tutkittu tulitunnelitesteillä, pienoismalleilla sekä täyskokoisilla malleilla sekä
simuloitu ja analysoitu tietokoneella CFD (Computational Fluid Dynamics) analyyseillä.
CFD analyysi on tietokoneella tehtävää virtaussimulointia. Keinoja aerodynamiikan parantamiseksi on tutkittu suomessa ja ulkomailla. Tutkimusta on tehty myös lisäämällä todellisiin ajoneuvoihin aerodynaamisia lisäosia tuulitunnelissa ja maantiekokeilla.

3.1 VTT:n Tutkimukset
Suomessa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on tehnyt osasarjan täysperävaunulliseen
yhdistelmäajoneuvoon, jolla suoritettu täysmittaisia kokeita ja saatu merkittäviä tuloksia.
VTT:n malli on esitetty kuvassa 13 ja 14. VTT:n HDENIQ-projekti ”Energiatehokas ja
älykäs raskas ajoneuvo” vuodelta 2012 tutki aerodynaamista ajoneuvokonseptia maantiemittauksilla ja tietokonesimulaatioilla. (Erkkilä et al., 2012 s. 7.)

Kuva 13. VTT:n raskaanajoneuvon aerodynamiikka konsepti (mukaillen Erkkilä et al., s.
9).
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Kuva 14. VTT raskaan kaluston demonstraatioajoneuvo (Laurikko, Erkkilä, & Nylund,
2012, s. 62).

VTT:n demonstraation ajoneuvon polttoaineenkulutus oli moottoritie ajossa 13 % pienempi, kuin vastaavan ajoneuvon pelkästään ilmanohjaimella varustetun ajoneuvolla ja ilman
minkäänlaisia aerodynaamisia osia varustettuun ajoneuvoon verrattuna jopa 23 %. Tämä
kuvaa hyvin sitä kuinka suuri vaikutus ilmanvastuksella on polttoaineenkulutukseen.
VTT:n tutkimuksen mukaan alapuolisten katteiden vaikutus ilmanvastukseen on noin 9 %
riippumatta siitä millaisia muita ilmanohjaimia ajoneuvossa oli kiinni. (Erkkilä et al., 2012,
s. 11.)

Kuva 15. VTT:n demonstraatioajoneuvon ilmanvastuksia eri aerokokoonpanoilla (Erkkilä
et al., 2012. s. 11).
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3.2 Tutkimuksia sivuhelmoista
Helmoja ja verhoiluja perävaunun ja rekan sivuille on tutkittu useissa tutkimuksissa. Tutkimuksissa on käytetty CFD analyysejä, tuulitunnelikokeita sekä maantiekokeita. Helmojen vaikutusta ilmanvastukseen on tutkittu jo markkinoilla olevilla osilla ja prototyyppiosilla sekä erikorkuisilla ja muotoisilla ratkaisuilla.

The Natioal Research Council of Canada (NRC) Leuchen ja Cooper ovat tutkineet täysimittaisessa tuulitunnelikokeessa kahdenlaisia jo markkinoilla olevia helmaratkaisuja, jotka
olivat Freightwingin verhoiluhelmat ja Laydonin komposiittihelmat ja ne on esitetty kuvassa 16. Suurin osa niiden hyödyistä tulee siitä, että ne suojaavat perävaununalustaa ja -teliä.
Freightwingin verhoiluhelmat tuottivat 0,0478 pienennyksen ilmanvastuskertoimeen ja
Laydonin komposiittihelmat 0,0391 pienennyksen. Leuchenin ja Cooperin kokeessa otettiin huomioon keskimääräiset tuuliolosuhteet ja tuulitunnelin testi vastasi 96,56 km/h
(60mi/h). (Leuschen & Cooper, 2006, s. 6.)

Kuva 16. NRC tutkimat sivuhelma ratkaisut. Vasemmalla Freightwingin verhoiluhelmat ja
oikealla Laydonin komposiitti helmat. (Leuschen & Cooper, 2006, s. 6.)

Delft University of Technology (DUT) on tehnyt tuulitunneli tutkimuksen 1:10 mallilla,
joka keskittyi perävaunun alaosan aerodynaamisiin parannuksiin. DUT:n tutkimuksissa
Raemdonck ja Tooren tutkivat muutamia erilaisia sivuhelmaratkaisuja ja niiden vaikutuksia ilmanvastuskertoimeen eri liukukulman arvoilla. Tutkimuksissa koe vastasi nopeutta
60m/s. Kuvassa 17 on esitetty erilaisia tutkittuja helmaratkaisuja sekä niiden vaikutuksia
ilmanvastuskertoimeen. (Raemdonck & Tooren, 2008, s. 3–4.)
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Kuva 17. DUT:n tutkimat sivuhelmaratkaisut ja niiden vaikutukset. Vasemmalla vaikutus
ilmanvastuskertoimeen liukukulman funktiona ja oikealla tutkitut mallit. (Raemdonck &
Tooren, 2008, s. 7.)

Yksinkertaisimmat kuvassa 20 a esitetty suora helma, joka peitti myös renkaat, vähensi
tutkimuksen mukaan ilman vastuskerrointa 0,049. Helman takaosan leikkaaminen viistoksi
vähensi ilmanvastusta vielä lisää. Tutkimuksessa selvisi, että mikäli renkaita ei peitetä oli
ilmanvastuskertoimen pieneneminen 4 % vähäisempää, jos sivutuulta ei otettu huomioon.
Liukukulman kasvaessa vaikutus kasvaa. (Raemdonck & Tooren, 2008, s. 7–9.)

Australiassa Monash Universityn Burton, McArthur, Sheridan ja Thompson (2013) suorittivat tuulitunnelikokeen 1:3 mallilla. Tutkimus vastasi ajoneuvon nopeutta 57km/h ja siinä
tutkittiin erikorkuisten helmojen vaikutusta ilmanvastuskertoimeen C. Tutkimuksessa tutkittiin, miten helman korkeuden suhde maavaraan vaikutti ilmanvastuskertoimen pienenemiseen. Tutkimuksesta selvisi, mitä suurempi tämä suhde oli, sitä suurempaa oli ilmanvastuksen pieneneminen. Tutkitut helmankorkeuksien suhteet maavaraan olivat 0,96; 0,8; 0,5
ja 0,3 ja ne pienensivät ilmanvastuskertoimia 0,032; 0,024; 0,014 ja 0,009, kun ψ = 0°.
Vaikutus kasvoi liukukulman kasvaessa. (Burton et al., 2013, s. 480–482.)

Chalmersin yliopistossa tehty CFD analyysiä hyödyntänyt tutkimus, jossa tutkittiin täyspitkän kaksiperävaunuisen ajoneuvoyhdistelmän ilmanvastuksen pienentämistä helmoilla
ja perävaunujen välin virtausta pienentämällä. Tällaisia ajoneuvo yhdistelmiä on käytössä
tällä hetkellä vain Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimus simuloi nopeutta 90 km/h. Perävau-
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nuihin mallinnetuilla helmoilla tutkimuksessa saatiin ilmanvastus kerroin pienenemään
0,02, kun ψ = 0° ja 0,22, kun ψ = 5°. (Martini et al., 2012, s. 4–7.)

Yhdysvalloissa Lawrence Livermore National Laboratory (LLC) on tutkinut täysimittaisella tuulitunneli testillä, jo markkinoilla olevia ja prototyyppivaiheessa olevia ilmanvastuksen pienentämiseen pyrkiviä laitteita yksilöllisiä ja yhteisvaikutuksia. Tässä tutkimuksessa
he tutkivat eri helmaratkaisuja. Tutkimuksesta selvisi, että mitä suurempi oli helman pintaala, sitä enemmän se pienensi ilmanvastuskerrointa. Heidän tutkimuksensa mukaan suurin
väheneminen ilmanvastuskertoimeen saatiin perävaunun helmaratkaisulla keskimääräisissä
tuuliolosuhteissa, mitkä vähensivät ilmanvastuskerrointa 0,076. Tuulitunnelikoe vastasi
29,1 m/s eli noin 104 km/h nopeutta. (Ortega et al., 2013, s. 23.)

Myös muunlaisia verhoiluja alustan alle on kehitelty. Ortegan ja Salarin aiemmassa tuulitunneli tutkimuksessa vuodelta 2004 tutkittiin tavallisten sivulla olevien helmojen lisäksi
kiilamaisia helmoja alustan alla taka-akseleiden etupuolelle. Ne ohjaavat virtausta perävaunun alla pyörien ohitse. Testi toteutettiin 1/16 osa mallilla. Sinä testattiin erilaista helma ratkaisua, jotka esitetty kuvassa 16 NASAN tuulitunnelissa. Kuvassa 18 on esitetty
kokeessa käytettyjä ratkaisuja perävaunun alustan alle. (Ortega & Salari, 2004, s. 2–3.)

Kuva 18. Ortegan ja Salarin tuulitunnelikokeessa testattuja helmaratkaisuja alustan alla
(Ortega & Salari. 2004, s. 4).
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Tuloksissa on nähtävissä, että suorat helmat vähentävät ilmanvastusta vain vähän, kun ψ =
0°, mutta liukukulman kasvaessa paremmin. Kiilamainen taas vähensi ilmanvastusta
enemmän, kun ψ = 0°, mutta vaikutus väheni liukukulman kasvaessa. Parhaat tulokset tässä kokeessa saatiin pitkillä kiilamaisilla helmoilla alustan alla, jotka esitetty kuvassa 18
kohdassa a. Pitkä kiilamainen ratkaisu vähensi ilmanvastuskerrointa C noin 2 %. Kuitenkin
tästä kokeesta tulee ottaa huomioon, että se on tehty pienoismalleilla ja alusta on sileä, jolloin helmojen vaikutus jää huomattavasti pienemmäksi kuin mitä se todellisuudessa olisi.
(Ortega & Salari, 2004, s. 7–8, 10–14.)

3.3 Alustan aerodynamiikan parantaminen
Alustan alle on tutkittu erialisia ilmanohjaimia sekä kotelointeja. Niiden tarkoituksen on
enimmäkseen ohjata ilmavirta ohitse renkaista ja telistä sekä muista alustan alla olevista
vastusta aiheuttavista osista. Toinen ryhmä Delftin teknillisen yliopiston tutkimuksissa oli
alustan ilmanvastuksen vähentäminen. Tutkimuksen alustaratkaisuilla saatiin ilmanvastuskerrointa pienennettyä 0,03 kun ψ = 0° ja 0,052, ψ = 6°. Kuvassa 19 on esitetty ratkaisuja
ja tuloksia erilaisista alustaratkaisuista. Kuvaajasta vasemmalla huomataan, että pyörien
peittämisellä saadaan pienennettyä ilmanvastusta merkittävästi, noin 3 %. Lisäksi tutkittiin
diffuusorin kanssa ja ilman sitä. Diffuusorilla perässä oli vain marginaalinen ero. Testissä
ilman diffuusoria saatiin parempia tuloksia, mutta tämä johtui todennäköisesti sen huonosta suunnittelusta. (Raemdonck & Tooren, 2008, s. 3, 8–9.)

Kuva 19. Delftin yliopiston tuulitunneli tutkimuksen alustat (mukaillen Raemdonck &
Tooren, 2008, s. 9).
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3.4 Tutkimuksia renkaiden vastusten vähentämisestä
Pelkästään renkaiden peittämisestä tai verhoilusta ei löytynyt kovin paljon tutkittua tietoa,
mutta yhdessä sivuhelmojen kanssa niiden peittämistä on tukittu monissa tutkimuksissa.
Näissä tutkimuksissa on huomattu, että, niiden peittämisellä voidaan saada hyvää pienenemää ilmanvastuskertoimeen. Delftin teknillisen ylipiston tutkimuksessa renkaiden
verhoilulla niin alustan koteloinnin, kun sivuhelmojenkin kanssa huomattiin olevan noin
3–4% vähentävä vaikutus ilmanvastuskertoimeen. (Raemdonck & Tooren, 2008, s. 9.)

LLC:n täysmittaisen tuulitunneli kokeessa tutkittiin takimmaisten renkaiden verhoilun vaikutusta ilmanvastuskertoimeen. Periaate kuva tutkituista verhoiluista on esitetty kuvassa
20. Siinä ilman ilmanohjaimet asetettiin perävaunun takimmaisten renkaiden kummallekin
puolelle, mutta ei kuitenkaan sivuille. Tällaisella ratkaisulla saatiin ilmanvastuskerrointa
pienennettyä 0,011. (Ortega et al. 2013, s. 40, 43, 48.)

Kuva 20. Verhoilu ilmanohjaimet renkaiden etu- ja takapuolelle (Ortega et al., 2013, s.
40).

NRC:n täysimittaisessa tuulitunnelitutkimukessa tutkittiin myös, miten pelkkä telin tai
renkaiden verhoilu etupuolelta vaikuttaisi ilmanvastukseen kuvassa 21 nähtävillä osilla.
Tutkimuksesta selvisi, ettei niillä ollut

yhtä suurta vaikutusta ilmanvastuksen

pienenemiseen kuin helmoilla. Koko telin peittävä verhoilu tuotti 0,0145 pienemmän
ilmanvastuskertoimen ja vain pyörät peittävä verhoilu vain 0,0078. (Leuschen & Cooper,
2006, s. 3.)
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Kuva 21. Leuchenin ja Cooperin tuulitunnelitutkimuksessa tutkitut teliä ja pyöriä suojaavat ilmanohjaimet (Leuschen & Cooper, 2006, s. 6).

NRC:n tutkimuksessa tutkittiin myös prototyyppi pölykapseleita, jotka oli käytännössä
sileä metallilevy. Levy laitettiin pölykapseliksi vetoauton ja perävaunun renkaisiin. Tällaiset pölykapselit vähensivät ilmanvastuskerroin 0,0020 keskimääräisissä tuuliolosuhteissa,
kun pyöräpareja koko testiajoneuvossa oli yhteensä viisi kappaletta. (Leuschen & Cooper,
2006, s. 3.)

Wood ja Bauer esittävät muutaman helpon ratkaisun vaikutusta rekka-perävaunu yhdistelmän polttoaineenkulutukseen. Kuvassa 22 on esitetty takapyörien taakse asetettu ilmanohjain, jonka tarkoituksena on muuttaa alhaisen nopeuden virtaus yhtenäiseksi korkeamman
nopeuden virtaukseksi ja vähentää perävaunun taakse kohdistuvaa vetävää voimaa. Siinä
on kaksi symmetristä ilmanohjainta juuri takapyörien takana. Polttoaineenkulutus väheni
tällä Woodin ja Bauerin mukaan 0,8-3,3 %, mikä tarkoittaisi sitä, että ilmanvastuskerroin
Cd vähenisi noin 5 %. (Wood & Bauer, 2003, s. 5, 8.)
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Kuva 22. Ilmanohjaimet renkaiden taakse, kuvassa UFD (Undercarriage Flow Device)
(Wood & Bauer, 2003 s. 14).

3.5 Pyörteenmuodostajat
Sekä NRC:n tutkimuksessa, että Woodin ja Bauerin tutkimuksissa tutkittiin perävaunun
sivuille aivan taakse tulevia ilmanohjaimia, jotka muodostavat pyörteitä perävaunun taakse. Niiden tarkoituksena, on muokata perävaunun taakse muodostuvaa pyörrettä vähentäen
perävaunuun kohdistuvaa ilmanvastusta. Tällainen ratkaisu koostuu useista samansuuntaisista levyistä perävaunun sivuilla ja asymmetrisesti asetetuista levyistä katolla, jotka ohjaavat ilmavirtaa. NRC:n tutkimuksessa pyörteenmuodostajat eivät tuottaneet haluttua tulosta vaan ne lisäsivät ilmanvastuskerrointa. Woodin ja Bauerin mukaan taas pyörteenmuodostajilla saadaan parannettua ajoneuvon polttoainetaloutta 2,2–4,9 %, mikä tarkoittaisi sitä, että ilmanvastuskerroin C vähenisi noin 5-10 %. Periaatekuva pyörteenmuodostajista on esitetty kuvassa 23. (Leuschen & Cooper, 2006, s. 4, Wood & Bauer, 2003 s. 8.)
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Kuva 23. Pyörteenmuodostajien periaate, kuvassa VSD (Vortex Strake Device) (Wood &
Bauer, 2003 s. 14).

3.6 Perävaunun etuosa
Joitakin yksinkertaisia ratkaisuja myös perävaununetuosaan on tutkittu. Ratkaisut joita on
tutkittu, ovat vetoauton ja perävaunun väliin tulevia, mutta niiden voidaan olettaa toimivan
myös kahden perävaunun välissä. Ne voivat toimia jopa paremmin, sillä edessä oleva perävaunu ei yleensä ole millään tavalla aerodynaamisesti muotoiltu kuten vetoauto. Jo pyöristämällä perävaunun etuosan reunoja olisi mahdollista saada selvää vähenemistä ilmanvastuskertoimeen, kuten ilmenee kuvasta 12.

Leuchenin ja Cooperin tuulitunneli tutkimuksessa tutkittiin myös kuinka perävaunun
etuosaan liitettävillä yksinkertaisillaosilla pystyttiin vaikuttamaan sen aiheuttamaan
ilmanvastukseen. Testissä oli neljä erilaista perävaunuun liittyvää ratkaisua, jotka olivat
perävaunun etuosaan pystysuoraan asetettu levy sekä labyrintti osa, jotka esitetty kuvassa
24. Labyrintti osa koostui monesta lyhyestä
pystyyn.

pystysuorasta levystä, jotka oli asetettu

Ja etuosan yläosaan asetetut ilmanohajaimet, jotka esitetty kuvassa 25.

Pystysuoralevy perävaunun edessä vähensi ilmanvastus kertointa CD 0,0135 ja useasta
pienemmästä pystysuorasta levystä koostuva 0,0018. Tuloksista seviää, että useasta
pystysuorasta levystä koostuvalla ratkaisulla ei ole juurikaan vaikutusta, mutta levyllä
keskellä on jo jonkinmoinen vähentävä vaikutus. Perävaununyläosaan sijoitettavilla
ilmanohjaimilla taas saadaan jo melko hyvää ilmanvastuksen vähenemistä aikaan, sillä ne
vähensivät ilmanvastuskerrointa 0,0355-0,0369. (Leuschen & Cooper, 2006, s. 4.)
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Kuva 24. Perävaunun etuosaan asennettavat virtauksen läpimenoon vaikuttavat osat (Leuschen & Cooper, 2006, s. 6).

Kuva 25. Ilmanohjaimet perävaunun etuosan yläosaan (Leuschen & Cooper, 2006, s. 6).

3.7 Yhteenveto tutkituista ratkaisuista
Tutkimuksista huomataan, että monilla yksinkertaisilla aerodynaamisilla ratkaisuilla on
mahdollista pienentää merkittävästi rekka perävaunuyhdistelmien ilmanvastusta ja siten
polttoaineenkulutusta. Suurimmat hyödyt saatiin sivuhelmoista sekä ilmanohjaimista perävaunun eteen. Taulukko, joka on esitetty liitteessä 1, on kerätty yhteenveto tässä luvussa
läpi käydyistä tutkimuksissa ja niissä tutkituista aerodynamiikka parantavista osista. Taulukkoon on lisäksi arvioitu kuinka paljon milläkin osalla voisi olla vaikutusta ilmanvastuskertoimeen CD.
Lisäksi on mahdollista saada pienennettyä ilmanvastusta merkittävästi myös niin sanotuilla
boat-tail ratkaisuilla eli perävaunun taakse tulevilla ilmanohjaimilla. Tässä työssä ei kuitenkaan käsitellä niitä, mutta voidaan olettaa, että tässä työssä tutkittujen osien kanssa niistä saatu hyöty olisi vielä suurempaa.
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4 PERÄVAUNUN KEHITYS EHDOTUKSET JA POHDINTAA

Tässä osiossa käydään läpi kirjallisuuskatsauksessa olleita ratkaisuja ja niiden mahdollisia
hyötyjä ja soveltuvuutta hakeperävaunuihin ja suomen olosuhteisiin. Lisäksi mahdollisia
jatkokehitys ehdotuksia ja lisätutkimusta vaativia mahdollisuuksia sekä ideoita käydään
läpi.

Yhtälöstä 1 nähdään, että ilmanvastuskerroin on suoraan verrannollinen ilmanvastuksen
aiheuttamaan liikettä vastustavaan voimaan. On vaikea arvioida tarkkaan, kuinka suuri osa
polttoaineenkulutuksesta koostuu ilmanvastuksesta, sillä ajoneuvoyhdistelmät ovat hyvin
erimuotoisia ja kokoisia. Osuus on kuitenkin merkittävä. Jos esimerkiksi viidennes polttoaineenkulutuksesta johtuu ilmanvastuksesta, mikä on hyvinkin mahdollista suuremmilla
nopeuksilla, voidaan alentamalla 1 % ilmanvastuskerrointa alentaa polttoaineenkulutusta
0,2 %. Kun ilmanvastuskerroin CD on raskailla ajoneuvoyhdistelmillä yleensä jotakin väliltä 0,6-0,95 ja Suomessa toimivilla pitkillä ajoneuvoyhdistelmillä usein enemmänkin, saataisiin esimerkiksi yksinkertaisilla sivuhelmoilla laskettua ajoneuvon ilmanvastusta 5-10
%, mikä alentaisi edellä mainitulla tavalla laskettuna polttoaineenkulutusta 1-2 %. Tällä
saadaan jo merkittäviä säästöjä aikaan.

Tarkkaan ei voida arvioida kuinka suuria hyötyjä mistäkin ratkaisusta saataisiin. Tämä
johtuu siitä, että tutkimukset joita käsiteltiin edellisessä luvussa, on tehty erilaisilla ajoneuvoyhdistelmillä kuin, mitä Suomessa on yleisesti käytössä. Lisäksi sääolosuhteet ovat erilaiset kuin Suomessa ja etenkin talvella kylmäilma lisää ilmanvastuksen vaikutusta.

4.1 Tutkittujen ratkaisujen toimivuus ja tehokkuus
Suurimmat hyödyt tutkimuksen perusteella saatiin sivuhelmoista sekä perävaunun alle tulevista osista. Myös perävaunun etuosaan liitettävät osat tuottivat merkittävää hyötyä.
Kaikki näistä ratkaisuista eivät kuitenkaan sovellu juuri hakeperävaunuun. Taulukkoon 2
on arvioitu kunkin tutkitun ratkaisun vaikutus ilmanvastuskertoimeen. Luvut taulukossa
ovat vain arvioita, sillä testausta hakeperävaunuilla ei ole tehty. Lisäksi vaikutus riippuu
paljon kunkin ratkaisun toteutuksesta. Esimerkiksi sivuhelmojen korkeus vaikuttaa paljon
siihen kuinka paljon ne tuottavat hyötyä.
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Taulukko 2. Ratkaisujen arvioitu vaikutus ilmanvastuskertoimeen ja niiden arvioidut kustannukset.
Ratkaisu
Sivuhelmat
Kiilamaiset ilmanohjaimet alustan alle
Pohjan kotelointi
Ilmanohjaimet telien eteen

Arvioitu ΔC
0,076-0,02
0,03-0,02
0,052-0,03
0,02-0,0145

Ilmanohjaimet renkaiden eteen

0,0078

Ilmanohjaimet renkaiden taakse

0,025

Aerodynaamiset pölykapselit
Perävaununetuosan pystysuorat ilmanohjaimet
Perävaununetuosan yläosan ilmanohjaimet
Pyörteenmuodostajat

0,0025-0,002

Kustannukset
Pienet valmistus kustannukset
Pienet valmistuskustannukset
Korkeat valmistuskustannukset
Pienet valmistuskustannukset
Kohtuulliset valmistuskustannukset
Kohtuulliset valmistuskustannukset
Todella pienet valmistuskustannukset

0,0135-0,0018

Pienet valmistuskustannukset

0,0355-0,0365

Pienet valmistuskustannukset

0,0-0,01

Pienet valmistuskustannukset

4.1.1 Sivuhelmat
Edellisen osan tuloksista on selvästi nähtävissä, että koko kuormatilan alapuolisen osan
peittäminen helmoilla perävaunun sivuilla olisi hyödyllistä. Kuitenkin kyseiset hakeperävaunut tarvitsevat, jonkin verran maavaraa, jolloin aivan maahan asti ylettyviä helmoja ei
voida niihin laittaa. Kuitenkin, suurin hyöty helmoista saadaan, mikäli niillä pystytän peittämään virtaus, joka osuisi alustan alla olevaan tavaraan, kuten vararenkaisiin, säilytyslaatikoihin ja tukijalkoihin. Mitä enemmän ylimääräisiä rakoja ja epäsymmetrisiä osia pystytään peittämään, sitä suurempi hyöty saadaan. Suomessa olevissa perävaunuissa on tavaraa
paljon alustan alla muun muassa renkaat, tukijalat ja laatikot, joten kaikenlaiset ratkaisut
eivät ole mahdollisia.

Tutkimukset, joita edellisessä kappaleessa käytiin läpi, ovat osoittaneet, että sivuhelmoilla
on mahdollista pienentää ilmanvastusta merkittävästi. Mikään tutkimuksista ei vastannut
kuitenkaan täysin kyseisiä hakeperävaunuja, joihin tämä tutkimus on suunnattu. Tuulitunnelitesteissä ei otettu huomioon perävaunun alla olevan tavaran vaikutusta, millä on kuitenkin merkittävä vaikutus ilmanvastukseen. Näin ollen sivuhelmojen vaikutus on vieläkin
suurempi kuin, mitä tuulitunnelikokeet ovat antaneet ymmärtää, mutta ei todennäköisesti
kuitenkaan aivan niin suuri, kuin Chalmersin yliopiston tekemä CFD analyysi. Tuulitunneli
kokeista suurimman vähenemän ilmanvastuskertoimeen antoi LLC:n tutkimus, minkä mu-
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kaan keskiarvoisissa tuuliolosuhteissa ilmanvastuksen pieneneminen olisi 0,076. Sen sijaan
Leuschenin ja Cooperin täysikokoisessa tuulitunneli kokeessa paras sivuhelma ratkaisu toi
0,0478 vähennyksen ilmanvastuskertoimeen keskiarvoisissa tuuliolosuhteissa, mutta siinä
tutkitut ratkaisut oli kaupallisten valmistajien helmoja ja lisäksi renkaat jäivät peittämättä,
mikä olisi lisännyt vaikutusta merkittävästi.

Parhaan hyödyn sivuhelmoista saa, kun ne ovat mahdollisimman suuret ja yhtenäiset. Lisäksi ne kannattaa leikata takaa viistoiksi, kuten DUT:n tutkimuksessa oli esitetty. Kuitenkin tämän tutkimuksen hakeperävaunut tarvitsevat riittävän maavaran, jolloin helmojen
kokoa ei voida aivan mahdottomasti kasvattaa. Helmojen on mahdollista yltää ainakin renkaan puoliväliin asti. Monashin yliopiston tuulitunnelitutkimuksessa tutkittiin erikorkuisia
helmaratkaisuja perävaunuun ja myös matalammilla helmoilla oli selvä vaikutus ilmanvastuksen pienenemiseen. Matalammat helmat eivät aivan yhtä hyvin vähentäisi aerodynaamista vastusta, mutta se oli kuitenkin merkittävää. Kuitenkin edellä mainituissa tuulitunneli
kokeissa käytettiin Pohjois-Amerikassa yleisesti käytössä olevaa raskasta ajoneuvoa, mikä
eroaa joiltakin osin suomen vastaavista. Suomessa perävaunujen alla on enemmän vastusta
aiheuttavia epäsymmetrisiä osia, joten helmat toisivat mahdollisesti enemmän hyötyä.

4.1.2 Renkaiden kotelointi ja peittäminen
Edellisessä luvussa ratkaisuista selvisi, että renkaat aiheuttivat merkittävää aerodynaamista
vastusta. Joten ilmanohjauksella niistä ohitse, sekä koteloimalla niitä voidaan mielestäni
saavuttaa selvää hyötyä. DUT:n tuulitunnelitutkimuksen mukaan renkaiden peittäminen
sivulta toi noin 4 % vähennyksen ilmanvastuskertoimeen, jokaisella tutkitulla ratkaisulla.

Tässä tutkimuksessa tutkittavat hakeperävaunut ovat viisi akselisia, kun mainituissa tutkimuksissa renkaita on ollut vähemmän. Tästä syystä renkaiden peittäminen voisi tuoda vieläkin enemmän hyötyä. Lisäksi renkaiden kotelointi ei toisi merkittävästi lisää massaa, kun
mahdolliset peittävät osat tehtäisiin kevyistä materiaaleista, kuten esimerkiksi alumiinista
tai komposiitti materiaaleista. Renkaiden peittämine ei myöskään vaikuttaisi maavaraan.

NRC:n tuulitunnelikokeessa testattiin myös pölykapseleita ja ne tuottivat 0,0020 vähennyksen ilmanvastuskertoimeen yhteensä kaikkien renkaiden osalta. Ne ovat kuitenkin kustannuksiltaan hyvin edullinen vaihtoehto, sekä helppo asentaa paikoilleen. Lisäksi ne eivät
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lisäisi merkittävästi perävaunun massaa. Tämän lisäksi NRC:n tutkimuksessa pyöräpareja
perävaunussa oli vain neljä, joten viisiakselisen perävaunun tapauksessa niillä olisi hiukan
suurempi vaikutus.

4.1.3 Pohjankotelointi ja muut alustan alle liitettävät osat
Pohjankoteloinnilla voitaisiin saavuttaa hyvää ilmanvastuksen vähenemistä, mutta sen kokonaan koteloiminen voi osoittautua ongelmalliseksi Suomen olosuhteissa. Tämä johtuu
siitä, että suomessa operoivissa perävaunuissa on yleisesti melko paljon tavaraa alla, jolloin niiden kaikkien peittäminen on erittäin hankalaa. Lisäksi siellä on sellaista tavaraa,
kuten tukijalkoja ja vararenkaita, joihin on päästävä käsiksi ilman suurempia toimenpiteitä.

Kuitenkin esimerkiksi renkaiden ja perävaunun telin suojaamista ilmanohjaimilla voi kuitenkin harkita. Leuchenin ja Cooperin täysimittaisessa tuulitunnelikokeessa, telin peittäminen edestä toi 0,0145 vähennyksen ilmanvastuskertoimeen CD. Pelkästään renkaiden verhoilu pohjan alta ei kuitenkaan tuonut läheskään yhtä merkittävää hyötyä. Ja LLC:n tuulitunnelikokeessa ilmanohjaimet takimmaisten renkaiden kummallakin puolella vähensi ilmanvastuskerrointa 0,011 Juuri samanlaisia ratkaisuja ei kuitenkaan voida hyödyntää, koska suomessa operoivat perävaunut eroavat tutkimuksessa olleista perävaunuista. Kuitenkin
jonkinlaista ilman ohjausta renkaiden ja telin ohi voisi olla hyötyä, mikäli sellaiset saadaan
järkevästi asennettua.

Renkaiden taakse asetetavat ilmanohjaimet voisivat tuoda kohtuullista hyötyä, mutta ne
vaativat vielä lisä suunnittelua, jotta perävaunun alta virtaava ilma saataisiin ohjattua oikein perävaunun taakse. Lisäksi boat-tail ratkaisun kanssa ilman ohjaaminen paremmin
taakse renkaiden ohi voisi olla hyödyllistä.

4.1.4 Perävaunun etuosaan liitettävät osat
Perävaununetuosaan liitettävillä ilmanohjaimilla voidaan myös saada pienennettyä ilmanvastuskerrointa, kuten edellisessä luvussa esitetyt tutkimukset osoittavat. Kuitenkaan niillä
ei ole aivan yhtä merkittävää parannusta polttoaineenkulutukseen luvassa kuin helmoilla.
Lisäksi ei ole tehty juurikaan tutkimuksia, kuinka edellisessä luvussa mainitut osat toimisivat kahden perävaunun välissä, sillä tutkimukset on tehty sellaisissa ajoneuvoyhdistelmissä, jossa lisäosat on asennettu vetoauton sekä perävaunun väliin. Yleensä perävaunuissa ei
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ole minkäänlaisia aerodynaamisia osia takana. Tästä syystä mielestäni voidaan olettaa, että
toisen perävaunun etuosassa olevat osat toisivat jopa parempaa hyötyä kuin vetoauton ja
perävaunun välissä.

4.1.5 Pyörteenmuodostajat
Pyörteenmuodostajat voisivat olla yksinkertainen ja helppo ratkaisu perävaunun ilmanvastuksen vähentämiseksi. Kuitenkin edellisessä luvussa käsitellyistä tutkimuksista ei saatu
aivan yksiselitteisesti tuloksia kuinka suuri vaikutus niillä olisi. Mielestäni kuitenkin oikein
suunniteltuna ne voisivat vähentää painevoimien aiheuttamaan ilmanvastusta perävaunun
takana.

4.2 Tutkittujen ratkaisujen vaikutus turvallisuuteen
Sivuhelmoilla on myös vaikutusta liikenneturvallisuuteen, sillä ne estävät esimerkiksi jalankulkijan joutumisen ajoneuvon alle onnettomuustilanteessa. Lisäksi ne vähentävät ilmavirran pyörteilyä ajoneuvon sivuilla, jolloin sadekelillä vesisumun syntyminen on vähäisempää. (Hucho, 1998, s. 443.) Lisäksi puuskainen sivutuuli on aiheuttanut suomessa monia liikenneonnettomuuksia raskailla ajoneuvoilla (Erkkilä et al., 2012, s. 135). Sivuhelmojen vähentäessä sivutuulen vaikutusta myös onnettomuus riski pienenee.

Kuten perävaunun sivujen verhoilulla, myös renkaiden koteloinnilla voi olla positiivisia
vaikutuksia liikenne turvallisuuteen. Renkaiden peittäminen vähentää merkittävästi vesisumun muodostumista raskaan ajoneuvon sivuille. Tällöin ohittavien ja vastaan tulevien
ajoneuvojen näkyvyys paranisi. Lisäksi kotelointi estäisi renkaiden väliin joutumisen onnettomuus tilanteessa. Muilla tutkituilla ratkaisuilla ei olisi juurikaan vaikutusta liikenne
turvallisuuteen kumpaankaan suuntaan.

4.3 Tutkittujen ratkaisujen vaikutus huollettavuuteen
Sivuhelmojen ongelmana on huollettavuuden heikkeneminen, sillä ne vaikeuttavat ajoneuvon alle pääsemistä. Yleinen ratkaisu on jättää pyörien kohdalta kattamatta, juurikin tästä
syystä. Huollettavuutta voisi parantaa esimerkiksi saranoiduilla tai helposti irrotettavilla
ratkaisuilla.
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Renkaiden koteloinnilla olisi vaikeuttaa autonhuoltoa, sillä se vaikeuttaisi esimerkiksi renkaidenvaihtoa ja muita huoltotoimenpiteitä niitä koskien. Lisäksi renkaiden peittämiseen
tarkoitettujen osien tulisi olla irrotettavia tai saranoituja jollakin tavalla. Tämä tarkoittaisi
sitä, että myös niiden kunnosta tulisi pitää huolta. Renkaiden kotelointi ei saisi tuoda leveyttä lisää yli 50 mm. Lisäksi mikäli ne toisivat lisää leveyttä, tulisi niiden olla sisään vedettäviä, jolloin tekisi se niistä monimutkaisemman kokonaisuuden.

Muut tutkitut ratkaisut ovat hyvin yksinkertaisia. Ne ovat lisäksi kiinteitä eikä niitä ole
tarvetta irrottaa. Näistä syistä niillä ei olisi vaikutusta huollettavuuteen.

4.4 Tutkittujen ratkaisujen taloudellisuus
Ratkaisujen taloudellisuus määrittyy valmistuskustannuksista, huoltokustannuksista sekä
käytönaikaisista kustannuksista. Ratkaisujen täytyy olla riittävän tehokkaita, jotta kustannukset ovat hyväksyttäviä. Lisäksi ratkaisut eivät saisi aiheuttaa merkittäviä huoltokustannuksia tai vaikeuttaa perävaunun huoltoa muilta osin. Taulukkoon 2 on listattu kunkin ratkaisun suhteellinen arvio kustannuksista.

Tutkittujen ratkaisujen valmistuskustannukset määräytyvät lähinnä niiden koosta, muodon
monimutkaisuudesta ja siitä kuinka helppo ne on kiinnittää perävaunuun. Lisäksi kustannuksia syntyy, mikäli ratkaisut vaativat merkittävää suunnittelutyötä. Kun materiaalit ratkaisuihin valitaan oikein, ei huoltokustannuksiakaan juuri pitäisi syntyä.

Sivuhelmat ovat varmaankin yksi edullisimmista ratkaisuista parantaa perävaunun aerodynamiikkaa, sillä jo nykyisen lainsäädännön puitteissa perävaunuissa tulee olla alleajosuojat
sivuilla, joten niihin helmojen liittäminen ei vaatisi todennäköisesti kovinkaan mittavia
investointeja. Lisäksi sivuhelmat on yksi tutkituimmista ratkaisuista perävaunun aerodynamiikan parantamiseksi, joten olemassa olevia ratkaisuja on jo paljon. Sivuhelmat saattavat kuitenkin jonkin verran kasvattaa huoltokustannuksia perävaunuille.

Pohjankotelointi tuottaisi varmastikin suurimmat kustannukset, sillä niin ison alan kotelointi vaatii paljon materiaalia. Lisäksi se vaikeuttaisi merkittävästi alustan alla tehtäviä
huoltotoimenpiteitä, jolloin myös huollonkustannukset kasvaisivat.
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Perävaunun eteen liitettävät osat ovat yksinkertaisia ja helppoja valmistaa sekä kiinnittää
perävaunuun. Kuitenkin perävaunuissa saattaa olla etuosassa esimerkiksi tikkaita tai muita
lisäosia. Silloin lisäosat perävaunun etuosaan saattaa olla vaikeaa, ellei mahdotonta liittää.
Tai ainakin se vaatisi merkittävästi lisää suunnittelutyötä. Lisäksi huoltokustannukset voisivat kasvaa, mikäli osien tulisi olla irrotettavia.

4.5 Suomenlainsäädäntö vaikutus tutkittuihin ratkaisuihin
Työn rajauksissa on käsitelty lainsäädännön asettamia rajoituksia aerodynaamisiin lisäosiin. Suomenlainsäädäntö ei estä tutkittujen ratkaisujen käyttöä vaan jo nykylainsäädännön puitteissa sellaiset olisi mahdollista perävaunuun laittaa, kunhan ne eivät levennä tai
pidennä perävaunua merkittävästi. Voimassa olevien säädösten mukaan mahdolliset lisäosat eivät saa leventää perävaunua tai niiden tulee olla sisään vedettäviä.

4.6 Tutkittujen ratkaisujen sopivuus hakeperävaunuihin
Ratkaisujen sopivuus hakeperävaunuihin määrittyy sen mukaan, onko niitä mahdollista
kuinka helposti liittää osaksi perävaunuja sekä kuinka suuri hyöty niistä saadaan suhteessa
niistä aiheutuviin kustannuksiin. Taulukossa 3 on listattu kunkin tutkitun ratkaisu edut ja
haitat hakeperävaunun kannalta.

Taulukko 3. Kunkin ratkaisun edut ja haitat.
Ratkaisu
Sivuhelmat

Edut
Tehokkuus, yksinkertaisuus,
edullisuus

Haitat
Maavaran pieneneminen,
Vaikeuttaa pääsyä perävaunun alle.
Vaikea toteuttaa,
jos pohja ei ole sileä.

Kiilamaiset ilmanohjaimet alustan alle

Yksinkertaiset osat

Pohjan kotelointi

Tehokkuus,
vähentää lumen kertymistä
perävaunun pohjaan.

Vaikea toteuttaa,
Valmistuskustannukset,
Toisi merkittävästi lisää massaa,
Vaikeuttaa pääsyä perävaunun alle.

Ilmanohjaimet telien
eteen

Yksinkertaisuus

Vaikea toteuttaa

Ilmanohjaimet renkaiden eteen

Yksinkertainen toteuttaa,
ei vaikutusta maavaraan merkittävästi.

Tehottomuus

Ilmanohjaimet renkaiden taakse

Pienet valmistuskustannukset

Vaatii suunnittelua,
jotta virtaukset saadaan toimimaan
oikein
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Taulukko 3 jatkuu. Kunkin ratkaisun edut ja haitat
Ratkaisu
Aerodynaamiset pölykapselit
Perävaunun etuosan
pystysuorat ilmanohjaimet
Perävaunun etuosan
yläosan ilmanohjaimet

Edut
Edullisuus, yksinkertaisuus,
koko, ei vaikutusta maavaraan

Haitat

Edullisuus, yksinkertaisuus,
koko, ei vaikutusta maavaraan

Vaikea toteuttaa,
jos perävaunun yläosa ei ole kiinteä

Edullisuus, yksinkertaisuus,
koko, ei vaikutusta maavaraan

Pyörteenmuodostajat

Edullisuus, ei vaadi huoltoa

Vaikea toteuttaa,
jos perävaunun yläosa ei ole kiinteä
Tehottomuus,
Vaatii lisää tutkimusta

Tehottomuus

Sivuhelmojen asentaminen hakeperävaunuun on kannattavaa, vaikka niistä ei todennäköisesti saada maksimaalista hyötyä maavaravaatimuksen takia. Kuitenkin hyöty on sen verran merkittävää, että ne yhdessä renkaidenpeittämisen kanssa toisivat merkittäviä säästöjä
polttoainekustannuksiin.

Perävaununetuosaan liitettävien osien asentaminen hakeperävaunuun voi osoittautua ongelmalliseksi, sillä usein hakeperävaunujenyläosat eivät ole kiinteitä. Kuitenkin, jos saataisiin toteutettua ratkaisu, jossa olisi molemmat vaihtoehdot eli sekä suoralevy perävaunun etuosassa, sekä yläosan ilmanohjain, voisi niiden yhteisvaikutus olla jopa yhtä hyvä
kuin sivuhelmoilla. Tällaista ratkaisua ei kuitenkaan ole vielä tutkittu.

Pohjankotelointi sekä muut alustan alle liitettävien osien asentaminen hakeperävaunuihin
saattaisi muodostua ongelmaksi, sillä alustan alla on niin paljon muita osia. Tällöin koko
alustan alapuolinen osuus tulisi suunnitella uudestaan. Lisäksi hyöty näistä ratkaisuista ei
olisi tarpeeksi merkittävä että tähän kannattaisi ryhtyä. Kuitenkin takarenkaiden taakse
sijoitettavissa ilmanohjaimissa voisi olla potentiaalia, mutta ne vaativat vielä lisätutkimusta. Myös sellaiset ratkaisut, millä saataisiin riittävän yksinkertaisilla osilla ohjattua ilmanvirtaus ohitse renkaista perävaunun alustan alapuolella, voisi olla hyödyllisiä.

Pyörteenmuodostajat olisivat helppo ja edullinen ratkaisu, mutta ne vaativat vielä lisätutkimusta, sillä niiden toiminta tutkimuksien valossa ei ole vielä täysin selvää. Kuitenkin
mikäli pystyttäisiin todentamaan, että ne tuottavat merkittävää hyötyä olisi ne helppo tehdä
ja valmistaa ja niiden ollessa kooltaan melko pieniä, voitaisiin ne mahdollisesti liittää jopa
pressuun, hakeperävaunun ollessa katettu sellaisella.
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4.7 Jatkokehitys ideoita
Tässä luvussa käydään läpi, millaisia ratkaisuja mahdollisesti tehokkaita keinoja voisi olla
perävaunun ilmanvastuksen pienentämiseen tulevaisuudessa. Nämä ideat tosi vaativat vielä
testaamista ja jatkokehitystä, jota ei tämän tutkimuksen puitteissa ollut mahdollista tehdä,
hyödyn todentamiseksi. Tällaisia ratkaisuja voisivat olla: liikkuva aisa, aktiivinen jousitus,
itsestään laskeutuvat helmat, pyöristettyjä levyjä kulmiin ja pinnoitusmateriaalit.

Liikkuvan aisan avulla saataisiin pienennettyä väliä ensimmäisen ja toisen perävaunun
välillä, jolloin voitaisiin saada ilmanvastuksen hyvää alenemista. Liukuva aisa voitaisiin
toteuttaa siten, että nopeuden kasvaessa, jolloin väliä perävaunujen välillä ei tarvitse takimmainen perävaunu liikkuisi lähemmäksi etummaista ja palaisi takaisin nopeuden pienentyessä. Tämä ratkaisu vaatii kuitenkin lisätutkimusta ja selvitystä siitä, olisiko se edes
lain puitteissa mahdollista toteuttaa. Lisäksi tällainen järjestelmä ei ole aivan yksinkertainen toteuttaa, jotta se saataisiin toimimaan oikein.

Aktiivinen jousitus, joka laskisi perävaunua nopeuden kasvaessa tai vaihtoehtoisesti voitaisiin ohjaamosta käsin laskea perävaunua, jolloin perävaunun korkeus pienenisi. Tällöin
ilma virtaisi helpommin toisen perävaunun yli. Tällaisella ratkaisulla voitaisiin mielestäni
saavuttaa selvää pienenemistä ilmanvastukseen. Huonona puolena tässä tosin on se, että
tällainen on melko vaikea toteuttaa ja olisi varmasti myös melko kallis. Lisäksi ratkaisu ei
olisi huoltovapaa.

Eräs tutkittava ratkaisu voisi olla laskevat helmat. Nopeuden noustessa helmat laskeutuisivat. Ne voisivat saada voiman esimerkiksi akselien pyörimisliikkeestä. Toinen vaihtoehto
olisi, että ilmanvastuksen noustessa ne laskisivat yhä enemmän. Tällainen ratkaisu tosin
lisäisi jonkin verran ilmanvastusta, joten niistä saava hyöty tulisi olla tätä suurempi. Laskevat helmat olisivat hyvä ratkaisu etenkin sellaisiin perävaunuihin, jotka vaativat paljon
maavaraa ja joihin ei ole mahdollista täydellistä verhoilua tehdä kokoaikaiseksi. Huonona
puolena tällaisessa ratkaisussa olisi se, että se lisäisi liikkuvia osia ja niiden huollosta tulisi
huolehtia.

Yksi mahdollisuus, joka olisi helppo toteuttaa, olisi pyöristetyt levyt perävaununkulmiin.
Tällaisista lisäosista ei tutkimuksia löytynyt, mutta niiden voitaisiin olettaa kuitenkin pie-
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nentävän ilmanvastusta jonkin verran. Tällaisilla levyillä saataisiin eliminoitua terävät
kulmat perävaunusta, mitkä aiheuttavat tutkitusti ilmanvastuksen kasvua. Lisäksi tällaiset
olisivat taatusti edulliset valmistaa sekä huoltovapaat ja yksinkertaiset asentaa.

Erilaisten pinnoitusmateriaalien tutkiminen voisi olla kannattavaa. Sillä mikäli ilma saataisiin virtaamaan paremmin ja jouhevammin perävaunun ohitse, alentaisi se ilmanvastusta ja
näin myös polttoaineenkulutusta.
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5 YHTEENVETO

Kandidaatintyössä tutkittiin hakeperävaunun aerodynamiikan parantamista. Tavoitteena
työssä oli löytää ratkaisuja, joilla saadaan pienennettyä hakeperävaunusta aiheutuvaa polttoaineenkulutusta parantamalla niiden aerodynamiikkaa. Työ rajattiin koskemaan perävaunun sivuja, pohjaa ja etuosaa. Työtä rajoitti myös Suomen lainsäädäntö, sillä on tarkkaan
säädetty, millaisia lisäosia ajoneuvoihin on mahdollista asentaa.

Tutkimuksessa suoritettiin kirjallisuuskatsaus, jossa perehdyttiin ensin raskaiden ajoneuvojen aerodynamiikkaan. Tämän jälkeen selvitettiin tutkittuja ratkaisuja, joilla saadaan pienennettyä aerodynaamisia vastuksia. Kirjallisuudesta löydettyjen ratkaisuja analysoitiin eri
kriteereillä, joita olivat tehokkuus, taloudellisuus, huollettavuus sekä sopivuus hakeperävaunuihin.

Kirjallisuuskatsauksessa löydettiin paljon tutkimuksia perävaunuun asennettavista lisäosista, jotka tuottivat selvää hyötyä. Suurimmat hyödyt löytyivät niistä ratkaisuista, jotka suojasivat ilmanvirtaukselta perävaunun alle sekä perävaunujen väliin. Näillä ratkaisuilla on
mahdollista säästää polttoainekuluissa useita prosentteja. Lisäksi työssä esitettiin muutamia
jatkokehitystä vaativia ideoita, joilla voisi olla mahdollista pienentää ilmanvastusta tehokkaasti. Ne vaativat vielä lisätutkimusta ja -selvitystä, jota ei ollut tämän tutkimuksen puitteissa mahdollista tehdä.

Suurinta osaa tässä tutkimuksessa esitetyistä ratkaisuista on mahdollista jo liittää hakeperävaunuihin. Onkin todennäköistä, että ilmanvastusta pienentävät ratkaisut tulevat yleistymään raskaankaluston ajoneuvoissa lähitulevaisuudessa polttoainekustannusten kokoajan
noustessa. Lisäksi Ensimmäisessä luvussa esitellyn direktiivin astuessa voimaan, mahdollistaa se ylimääräisen massan lisäämisen aerodynamiikkaa parantavien osien muodossa.
Tällöin ei tarvitse huolehtia enää siitä, että aerodynaamiset lisäosat tuovat lisää massaa.
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