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Tiivistelmä
Tässä raportissa kartoitetaan Helsingin päätiellä sijaitsevien KRV-vaihteiden
V460-V463 kuntoa sekä niissä syntyviä kuormituksia ja siirtymiä junan yliajon
aikana. Tutkimus sijoittui aikavälille 07/2020-12/2020. Nämä vaihteet ovat ennen tutkimuksen aloitusta aiheuttaneet kohtuuttoman paljon kunnossapitotoimia, joten ongelmien juurisyitä oli tarpeen selvittää.
Luvussa 2 keskitytään tarkemmin näiden vaihteiden kuntoon ja kunnossapitohistoriaan vaihteiden elinkaaren aikana ja tuodaan esiin merkittävimmät ongelmat, joita vaihteissa on silmämääräisesti havaittu. Vaihteissa on jouduttu tekemään useita kaksoisristeysten kärkien hitsauksia sekä kokonaisia risteyskärkien
vaihtoja. Toistuvista kunnossapitotoimenpiteistä huolimatta vaihteissa havaittiin keväällä 2020 useita risteyskärkien pintavaurioita sekä lopulta kahden risteyskärjen murtuminen.
Luvussa 3 käydään läpi näiden KRV-vaihteiden EMMA-raiteentarkastusvaunun
mittaustulokset viimeisimmän vuoden ajalta. Näistä tuloksista käy ilmi, että kyseisissä vaihteissa on havaittu useita D-luokan geometriavirheitä, varsinkin
vaihteessa V460, joka on EMMA-datan perusteella huonokuntoisin tämän vaihdekujan KRV-vaihteista. Keväällä 2020 suoritetussa tuennassa monet näistä virheitä on saatu poistumaan ja geometrian heikentyminen on tämän jälkeen ollut
hyvin hidasta. Tähän tuentaan ei kuitenkaan kuulunut vaihde V460, joka on edelleen huonossa kunnossa.
Luvut 4–6 keskittyvät vaihteissa suoritettuihin mittauksiin sekä näiden tuloksiin
ja analysointiin. Pölkyn siirtymämittaukset 2-kärkisen risteyksen alueelta osoittivat, että vaihteissa ei ole lopulta kovin suuria palautuvia painumia, eli pölkyt
on saatu hyvin tuettua ja ne ovat pitäneet hyvin asemansa. Pölkyn palautuva
painuma on noin 1-3 mm tasolla, joka on hieman normaalia linjaraiteen palautuvaa painumaa suurempi. Tämä ei ole kuitenkaan kovin merkittävä painuma, joka
selittäisi suoraan vaihteissa V461 ja V463 havaitut risteyskärkien murtumat. Silmämääräiset havainnot risteyskärkien kunnossa osoittivat, että ensimmäisen
elokuun mittauskerran ja jälkimmäisen marraskuun mittauskerran välillä kiskojen pintavauriotkaan eivät olleet kasvaneet.
Vaihdepölkkyjen palautuvien painumien vaikutusta kiskoihin kohdistuvaan venymään mitattiin suoraan 2-kärkisen risteyskärjen kohdalta ja tulokset osoittivat venymien olevan samalla tasolla kuin linjaraiteellakin. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että todelliset kuormitukset ovat risteyksessä selkeästi suurempia,
koska risteyksen rakenne on huomattavasti jäykempi. Lopulliseen venymän arvoon risteyksessä vaikuttaa suuresti kiskon pintaviat, jotka lisäävät dynaamisen
iskukertoimen arvoa. Havainnot kuitenkin osoittivat, että risteyksen venymä ei
juurikaan muutu nopeuden noustessa. Seurantajakson aikana liikennöintinopeus vaihteissa oli kuitenkin vain välillä 30 km/h – 60 km/h, joten kuormitusten
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suuruutta ja rakenteen kestävyyttä rataosuuden normaalilla liikennöintinopeudella 80 km/h ei pystytty tässä tutkimuksessa havainnoimaan.
Vaihteet ovat siis tarkastelujaksolla pysyneet asemassaan kohtuullisen hyvin.
Pääsyy vaihteiden hyvälle kunnolle on todennäköisesti alueelle asetettu nopeusrajoitus, jolla liikenteen nopeus alennettiin 80 km/h arvosta 60 km/h arvoon toukokuussa 2020. Tämän muutoksen jälkeen risteyksissä on edelleen
nähtävissä risteyskärkien kulumista, mutta se tapahtuu huomattavasti hitaammin kuin aikaisemmin. Vaihteiden kunnon stabiloitumisen johdosta voidaankin
vahvasti suositella 60 km/h nopeusrajoituksen jatkamista tulevaisuudessa. Jos
nopeutta näissä vaihteissa halutaan tulevaisuudessa nostaa 80 km/h tasolle,
vaihteiden seurantaa ja tässä raportissa eriteltyjä mittauksia suositellaan, jotta
kuormitusten todellinen nopeusriippuvuus saadaan selville.
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Sammandrag
I denna rapport kartläggs skicket hos KRV-växlarna V460–V463 på huvudvägen
genom Helsingfors samt de belastningar och förskjutningar som uppstår medan
tåg passerar. Undersökningen ägde rum under tidsperioden 7/2020–12/2020.
Innan undersökningen påbörjades hade dessa växlar orsakat orimligt många
underhållsåtgärder, och därför var det nödvändigt att utreda de bakomliggande
orsakerna till problemen.
I kapitel 2 fokuseras närmare på dessa växlars skick och underhållshistorik
under växlarnas livscykel och förs fram de mest betydelsefulla problemen som
har upptäckts visuellt i växlarna. Man har tvingats utföra flera svetsarbeten på
dubbelkorsningarnas spetsar, samt kompletta byten av korsningsspetsar. Trots
upprepade underhållsåtgärder upptäcktes våren 2020 flera ytskador på
korsningsspetsar och så småningom råkade två korsningsspetsar ut för
bristningar.
I kapitel 3 genomgås mätresultaten för dessa KRV-växlar från spårinspektionsvagnen EMMA under det senaste året. Av dessa resultat framgår att det har
upptäckts flera geometrifel av klass D i de aktuella växlarna, i synnerhet i växel
V460, som baserat på EMMA-data är den med sämsta skicket bland KRVväxlarna i denna växelgata. I den uppstöttning som genomfördes under våren
2020 har många av dessa fel eliminerats och därefter har försämringen av
geometrin varit mycket långsam. I denna uppstöttning ingick dock inte växel
V460, som fortfarande är i dåligt skick.
Kapitlen 4-6 fokuserar på mätningar som har genomförts på växlarna samt
resultat och analys av dessa. Förskjutningsmätningar på en sliper i korsningsområdet med dubbelspetsar visade att det slutligen inte finns speciellt stora
återgående sjunkningar i växlarna, dvs. att sliprarna har stöttats upp bra och har
bibehållit sina positioner väl. Sliperns återgående sjunkning ligger på en nivå av
ca 1–3 mm, vilket är något större än spårrälsens normala återgående sjunkning.
Detta är dock ingen anmärkningsvärd sjunkning, som direkt skulle kunna
förklara de bristningar i korsningsspetsarna som har upptäckts i växlarna V461
och V463. Visuella iakttagelser av korsningsspetsarnas skick visade att mellan
den första mätomgången i augusti och den senaste mätomgången i november
hade inte heller ytskadorna på skenorna ökat.
Effekten av växelsliprarnas återgående sjunkning på den töjning som riktas mot
skenorna mättes mitt för den dubbelspetsade korsningsspetsen och resultaten
visade att töjningarna låg på samma nivå som på spårrälsen. Å andra sidan innebär detta att de faktiska belastningarna vid korsningen är klart högre, eftersom
korsningens struktur är betydligt styvare. Det slutgiltiga töjningsvärdet i
korsningen påverkas i hög grad av ytfelen i skenan, vilka ökar värdet på den
dynamiska slagkoefficienten. Våra iakttagelser visar dock att töjningen i
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korsningen inte förändras nämnvärt när hastigheten ökar. Under övervakningsperioden låg trafikeringshastigheten i växlarna dock endast mellan 30 och
60 km/tim, så att belastningens storlek och konstruktionens hållfasthet vid
normal körhastighet 80 km/h inte kunde observeras i denna undersökning.
Växlarna har alltså bibehållit sina positioner ganska väl under undersökningsperioden. Den främsta orsaken till växlarnas goda skick är sannolikt den
hastighetsbegränsning som fastställdes för området, med vilken trafikens
hastighet sänktes från 80 km/h till 60 km/h i maj 2020. Efter denna förändring
kan man fortfarande se slitage på korsningsspetsarna, men detta sker betydligt
långsammare än tidigare. Som en följd av att växlarnas skick har stabiliserats
kan det rekommenderas starkt att hastighetsbegränsningen 60 km/h behålls i
framtiden. Om man i framtiden önskar öka hastigheten i dessa växlar till nivån
80 km/h, rekommenderas övervakning av växlarna och de mätningar som
specificeras i denna rapport, för att belastningarnas faktiska hastighetsberoende ska klarläggas.
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Abstract
The goal of this study is to monitor the condition and the stresses and
movements of four diamond crossings with double-slip V460-V463 located in
the Helsinki. The research period of this study was 07/2020 – 12/2020. These
double slips have been caused excessive amount of maintenance work before
the monitoring period, so the reasons for these problems had to be clarified.
Chapter 2 concentrates more closely to condition and the maintenance history
of these turnouts and also reveals the distinguished main problems. Several
obtuse crossing noses have been welded and totally replaced during recent
years. Despite these repeated maintenance actions, several surface defects
were noticed in the inspections on spring 2020 and finally two separate obtuse
crossings cracked.
Chapter 3 presents the recent results of Finnish track inspection car EMMA.
These results reveal that many class D rail errors have been measured in these
turnouts during recent years, especially in turnout V460, which has the worst
condition. Tamping process in spring 2020 has removed many of these class D
errors and deterioration of track geometry has been really slow after that.
Unfortunately, this tamping excluded the turnout V460, which is still in bad
geometrical condition.
Chapters 4 – 6 concentrates to the measurement arrangements along with
results and analysis from those measurements. The measurements showed
that the vertical reversible deflections of bearers are moderate, which means
that the tamping has been quite successful under these obtuse crossings. The
reversible deflection was 1-3 mm, which is little bit more than in normal main
line. Still, this kind of deflection cannot be the main reason for the cracked
crossings in the turnouts V461 and V463. Visual inspections also assured that
the surface defects haven’t been increased between the first inspection on
August and the second inspection on November.
The effect of the reversible deflection on the rail stresses was measured from
the obtuse crossing and results showed that the strain of crossing was close to
normal strains in the main line. This means that the actual loads in the crossing
are much bigger, because the structure of obtuse crossing is more rigid than in
main line. The final strain is highly dependent on the rail surface defects, which
increases the dynamic factor of train loads. Nevertheless, it was discovered that
the strain doesn’t increase with the train speed. During this inspection period,
the maximum operation speed in this area was decreased to 30 km/h – 60 km/h,
so it was not possible to study the relationship between strain and train speed
on the maximum obtuse crossing operation speed, which is 80 km/h in Finland.
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Overall, the geometry of these monitored double slips has remained quite well
during this study. The main reason for that is the 60 km/h speed limitation set in
May 2020. After this modification the rail wear is still detectable, but the
degradation of rails is dramatically slower. With these results it is
recommendable to keep this speed limitation valid also for the future. If there is
a necessary need to increase the operation speed back to normal 80 km/h
design level, this kind of monitoring should be done again to assure that the
relationship between rail strain and train speed remains controlled.
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Johdanto

Helsingin ratapihalle on asennettu kesällä 2018 kolme uutta KRV54-200-1:9
vaihdetta, joilla pyritään lisäämään raiteenvaihtomahdollisuuksia raskaasti liikennöidyn Helsingin päätien alueella. Vaihteiden risteysosia on jouduttu hitsaamaan ja vaihtamaan jo useaan kertaan asennuksen jälkeen, koska teräsosiin on
alkanut muodostua 2-kärkisen risteyksen alueelle halkeamia ja jopa murtumia.
Risteyksen kohdalla on havaittu syksyllä 2019 silmämääräisesti arvioituna tavallista runsaampaa pumppaavaa liikettä, minkä on arvioitu johtuvan todennäköisesti tyhjätilasta ratapölkkyjen ja tukikerroksen välissä. Lisäksi näiden kolmen vaihteen yhteyteen on jo aiemmin asennettu vuonna 2017 neljäs KRV54200-1:9 vaihde, jossa ei ole ainakaan tähän mennessä havaittu yhtä suuria ongelmia. Näin ollen tämä vaihde toimii referenssivaihteena näille varsinaisille ongelmia aiheuttaneille vaihteille.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa käsitys siitä, minkälaisia liikkeitä
ja voimia kyseisten KRV-vaihteiden 2-kärkisen risteyskärjen alueelle aiheutuu
junan ylityksestä. Tähän pyritään mittaamalla pölkkyjen pystysuuntaista liikettä
sekä 2-kärkisen risteyskärjen teräsosien venymää liikennekuormituksen alaisena.

Väyläviraston julkaisuja 4/2021

2

12

Kohdekuvaus Helsingin päätien alueelta

Tässä projektissa tutkittavat vaihteet V460-V463 sijaitsevat Helsingin päätiellä
osana vaihdekujaa, joka muodostuu vaihteiden V459 ja V466 välille kilometreille
0002+0037 – 0002+0307 kuvan 1 raiteistokaavion mukaisesti. Raiteilla 411 – 413
suurin sallittu nopeus on kaikilla sallituilla akselipainoilla SN80 km/h ja raiteella
414 nopeus on SN50 km/h. Tämä sama nopeus on olemassa myös raiteita yhdistävällä kujalla. Johdannossa mainittujen ongelmien vuoksi nopeus vaihteiden
V461-V463 alueella on kuitenkin laskettu 13.5.2020 arvoon SN60 km/h.

Kuva 1.

Osa Helsingin raiteistokaaviosta. [1]

Kuten kuva 1 osoittaa, pääosa näistä vaihteista sijaitsee hyvin vilkkaasti liikennöidyssä kohdassa, jossa mahdolliset rakenneongelmat ja niiden perusteella
tarvittavat kunnossapitotoimet ja asetetut nopeusrajoitukset aiheuttavat todella paljon haittaa junaliikenteelle. Näitä raiteita liikennöi sekä kaukojunat että
Helsingin seudun lähiliikennejunat. Vaihdekujan länsipään vaihteet V459 ja V460
on asennettu vuonna 2017 ja loppu vaihdekujasta (V461, V462, V63 ja V466) on
rakennettu noin vuotta myöhemmin toukokuussa 2018. Vaihdekuja on rakennettu hieman eriaikaisesti luultavasti siitä syystä, että vaihteet V459 ja V460 sijaitsevat vähemmän liikennöidyillä ja hitaammilla raiteilla 414 ja 415, joihin muutostyö on ollut helpompi toteuttaa. Todennäköisesti juuri tämän liikennöintieron
takia vaihde V460 ei ole aiheuttanut yhtä paljon ongelmia kuin vaihdekujan muut
KRV-vaihteet.
Ennen varsinaisten vaihteiden asennusta raiteet 410-413 nostettiin vaihdekujan
vaatimalle korkeustasolle. Vaihteiden asennuksen yhteydessä sepelitukikerros
tasoitettiin ja vaihde-elementit asetettiin tasatulle sepelipatjalle. Asennuksessa
ei tehty normaalia sepelin vaihtoa, vaan ainoastaan lisättiin sitä edellisen päälle,
koska vaihteiden aseman nostamisen yhteydessä sepelitukikerrosta oli paksunnettu. Vaihteiden käyttöönoton jälkeen kaikista vaihteista ajettiin ensimmäinen
vuosi pelkästään suoraa reittiä käyttäen ja varsinainen vaihdekuja otettiin käyttöön vasta 2019. [2]
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Kyseisten vaihteiden kunnossapitohistoria on selvitetty RAIKU-järjestelmän kirjausten perusteella ja näistä ilmenee, että ensimmäiset merkittävät kunnossapitotoimet on tehty vaihteessa V461 jo joulukuussa 2018, kun kyseistä risteystä
on jouduttu hitsaamaan. Hitsausta on jouduttu tekemään huhtikuun 2019 alussa
ultraäänitarkastuksessa havaittujen vikojen takia myös vaihteisiin V462 ja V463,
joten alle vuodessa jokainen näistä vaihteista on jo vaurioitunut. Tämän jälkeen
vaihteet V460, V461 ja V462 on kirjausten mukaan tuettu 25.-26.4.2019, mutta
vaihteen V463 tiedoissa tällaista tuentaa ei näy, joten koko vaihdekujaa ei ole
tuettu samalla kerralla. Tuenta tälle vaihteelle on suoritettu vasta huomattavasti myöhemmin syyskuun lopussa 2019, jota seurasi muutama päivä myöhemmin myös käsin tuenta.
Näillä kunnossapitotoimilla vaihteet ovat säilyneet liikennekelpoisina aina elokuulle 2019 saakka, jolloin on havaittu risteysalueen ultraäänivikoja samoissa
vaihteissa V462 ja V463. Vaihteessa V463 tämä vika on korjattu hitsaamalla lopulta lokakuun puolessa välissä, mutta vaihteessa V462 tämän vian hitsausta ei
kirjausten mukaan ikinä suoritettu.
Osana Helsingin ratapihan toimivuuden parantamisen (Helra) hanketta Sweco
PM Oy teki alueella maastokatselmuksen joulukuussa 2019, jonka pohjalta voitiin todeta 2-kärkisten risteysten risteyskärkien olevan selkeästi huonokuntoisia ja akuuteimmat viat havaittiin vaihteissa V462 ja V463, joiden risteyskärkien
kunto kyseisellä hetkellä on havainnollistettu kuvissa 2 ja 3. [3]

Kuva 2.

Vaihteen V462 2-kärkisen risteyskärjen kunto joulukuussa 2019. [3]

Väyläviraston julkaisuja 4/2021

Kuva 3.

14

Vaihteen V463 2-kärkisen risteyskärjen kunto joulukuussa 2019. [3]

Kuvat 2 ja 3 osoittavat, että varsinkin 2-kärkisen risteyksen suoran reitin puoli
on näissä kummassakin vaihteessa kokenut merkittäviä dynaamisia iskukuormia, joista kertoo isojen palojen lohkeaminen pyörän siirtymäalueella. Kuvasta
2 nähdään, kuinka vastakiskon kylkeen on merkattu teksti ”UV2”, joka luultavasti
kertoo elokuussa havaitusta korjaamattomasta ultraääniviasta. Poikkeavan reitin puolen risteyskärjissä ei ole havaittu merkittäviä ongelmia missään vaiheessa, mutta tämän reitin liikennemäärät ja -nopeudet ovat merkittävästi pienemmät, joten ero selittyy ymmärrettävästi suurelta osaltaan siitä. RAIKU-järjestelmän tiedoista käy ilmi, että vaihteen V462 risteyskärki on vaihdettu heti
pari päivää Swecon tarkastuskäynnin jälkeen 20.12.2019, eli näiden havaintojen
perusteella kyseistä vaihdetta on ainakin tehokkaasti korjattu.
Huhtikuussa 2020 kyseiset vaihteet on katselmoitu uudelleen ja V461:ssä on havaittu kuvan 4 mukainen 2-kärkisen risteysosan vastakiskon murtuma. Myös
vaihteessa V462 havaittiin jo selkeistä vaurioita, vaikka risteyskärki on kokonaisuudessaan vaihdettu vain puoli vuotta aikaisemmin. Näiden havaintojen jälkeen koko vaihdealue, pois lukien V460, tuettiin 7.-8.5.2020 ja samassa yhteydessä vaihdettiin havaittujen vaurioiden vuoksi myös vaihteiden V461 ja V462
risteyskärjet. Vaihteessa V460 havaittiin tuolloin vikaa ultraäänitarkastuksessa,
mutta tuota vikaa ei kunnossapitotietojen perusteella koskaan korjattu, joten
kyseessä on voinut olla hyvin pieni vika. Vain vajaat 2 viikkoa tuennan jälkeen
kunnossapitäjä havaitsi risteyskärjen halkeaman myös vaihteessa V463 (kuva
5), jonka vuoksi tämäkin risteys vaihdettiin uuteen 22.5.2020. Syksyllä 2020 ainoa isompi kunnossapitotoimi tällä alueella on 7.10.2020 tapahtunut vaihteen
V462 kärjen hitsaus. Kirjauksesta ei selviä, mikä useista risteyskärkistä on hitsattu, mutta sen voisi olettaa olevan eniten kuormitettu 2-kärkisen risteyksen
suoran reitin pohjoisen puolinen risteyskärki, joka on siis vaurioitunut jo aiemminkin kuvan 2 mukaisesti. Lisäksi vaihteisiin V461 ja V462 on tehty marraskuun
alussa laajennettu tarkastus, jonka pohjalta ei ole kirjattu lisätoimia. Tämä viittaa siihen, että vaihteet ovat raportin kirjoitushetkellä joulukuussa 2020 kohtuullisen hyvässä kunnossa.
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Kuva 4.

Vaihteen V461 vastakiskorakenteen murtuma huhtikuulta 2020.

Kuva 5.

Vaihteen V463 risteyksen murtuman alkusärö toukokuulta 2020.

Vaihteissa aiemmin havaitut viat voivat johtua monestakin syystä, mutta yksi
yleisimmistä risteysvioista johtuu siitä, että pyörän siirtyminen 2-kärkisen risteyksen polvikiskon ja risteyskärjen välillä tapahtuu aivan risteyksen kärjen
alueella, jossa risteyskärjen leveys, ja näin ollen kestävyys, ei ole vielä riittävällä
tasolla kestämään pyöräkuormia. Tällöin risteyskärki itsessään pääsee kuvassa
3 esitetyllä tavalla murtumaan.
Pyörän siirtymän lopulliseen kohtaan vaikuttaa eniten polvikiskon ja risteyskärjen välinen korkeusero, jota kontrolloidaan tässä vaihdetyypissä madaltamalla
risteyskärkeä sopivalla rampilla. Kuvissa 2 ja 3 näkyviä kulkupintoja tarkastelemalla voidaan havaita, että rampin muoto on esimerkiksi hieman erilainen vaihteiden V462 ja V463 välillä. Vaihteessa V463 ramppia ei siis todennäköisesti juuri
enää ole ja kontakti tapahtuu edellä kuvatulla tavalla liian aikaisin risteyksen
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kärjen kestävyyden kannalta. Vaihteessa V462 pyörän kulkujäljet alkavat vuorostaan vasta noin 10 senttimetrin päästä kärjestä ja varsinaiset vauriot ovat
syntyneet noin 30 cm päähän kärjestä. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että
risteyksen ramppi on tässä vaihteessa aivan risteyksen kärkiosan kestokyvyn
kannalta paremman muotoinen, mutta sekään ei ole silti estänyt vaurioiden syntymistä risteyksen kantaosaan. Tässä tilanteessa vauriot ovat syntyneet todennäköisesti pyörän ja kiskon välisen kontaktin luistamisesta. Pyörän ja kiskon välinen niin sanottu pääkontakti tapahtuu vaihteen kärjestä päin saavuttaessa
polvikiskolla, mutta samaan aikaan pyörä muodostaa jo kontaktin myös risteyskiskoon. Tällaisessa kaksoiskontaktissa pyörään muodostuu siis periaatteessa
kaksi erilaista ohjausvoimaa, jolloin toisen näistä kontakteista on luistettava tasapainotilan löytymiseksi. Tämä kontaktin luistaminen kuluttaa risteyskiskon
pintaa ja muuttaa rampin muotoa sekä irrottaa siitä paloja.
Tässä projektissa kiskon materiaaliominaisuuksiin ei kuitenkaan keskitytä tämän tarkemmin, koska rinnakkain tämän työn kanssa tehdään Lapin ammattikorkeakoulussa erillistä tutkimusta keskittyen kuvan 4 murtuneeseen risteysrakenteeseen ja vaurioiden syihin murtumisen takana.
Nämä edellä kuvatut ongelmat ovat periaatteessa yhteisiä ihan kaikille Suomen
vaihdetyypeille, mutta tässä tutkimuksessa esille nostetuissa KRV-vaihteissa
tällaiset risteysongelmat korostuvat vielä entisestään, kun junan akseli ylittää
2-kärkisen risteysosan kohdalla peräkkäin kaksi risteystä kuvan 6 mukaisesti.
Näistä ensimmäinen ylitetään aina risteyksen kannan suunnasta ja jälkimmäinen risteys kohdaten. Näin ollen jälkimmäiseen risteykseen saavutaan aina ensimmäisessä risteyksessä muuttuneella pyörä-kisko-kontaktilla, joka ei ole siis
täysin optimaalinen. Tämä lisää pyörän ja kiskon välisen kontaktin dynaamisuutta entisestään jälkimmäisessä risteyksessä.

Kuva 6.

Pyöräkerta ylittämässä 2-kärkistä risteystä. [4].

Alppilan tutkituissa vaihteissa liikennemäärät eivät ole tasaiset kumpaankin
suuntaan, vaan vaihteessa V461 liikennettä on selkeästi enemmän pohjoisesta
etelän suuntaan, kun taas vaihteessa V462 liikenne kulkee pääosin etelästä pohjoiseen. Maastossa tehdyt havainnot osoittivat, että näiden kulkusuuntien mukaisesti jälkimmäiset risteykset ovat suoran reitin puolelta selkeästi huonommassa kunnossa. Lähiliikenneraiteilla liikennesuuntaa on kuitenkin vaihdeltu, eli
liikenne kuormittaa vaihdetta V463 kummastakin suunnasta.
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Raiteentarkastustulokset

Silmämääräisten havaintojen ja projektissa tehtyjen mittauten lisäksi vaihteiden
kuntoa tarkasteltiin myös EMMA-raiteentarkastusvaunun tulosten perusteella.
Tarkasteltavista vaihteista referenssinä toimiva V460 sijaitsee huoltoraiteella,
joten sitä ei ole mitattu aivan yhtä lyhyillä väleillä kuin vaihteita V461 ja V462.
Tästä syystä sen kuntoa pitää tarkastella hieman kauempaa vuodelta 2018
lähtien. Kuvissa 7–9 on havainnollistettu vaihteen V460 tarkastustuloksia
huhtikuussa 2018, kesäkuussa 2020 sekä marraskuussa 2020. Vaihde sijaisee
kuvissa noin välillä 2+0070 – 2+0120. Vuonna 2018 vaihde on mitattu pieneneviin
kilometreihin päin ja jälkimmäisillä kerroilla kohti kasvavia kilometrejä, mikä
tulee siis ottaa huomioon tuloksia tulkittesssa.

Kuva 7.

EMMA-raiteentarkastusvaunun tulokset vaihteesta V460
24.4.2018.

Vuoden 2018 mittauksesta voidaan nähdä, että vaihdealue on merkattu jostain
syystä tasoristeykseksi, jolloin nuolikorkeusvirheiden ja raideleveyden virherajoja ei ole katkaistu vaihdealueella. Nuolikorkeusvirheitä ei aivan synny rajojen olemassaolosta huolimatta, vaikka lähellä raja-arvoa käydään kummassakin kiskossa noin metreillä 2+0095. Raideleveys on luonnollisesti ylittänyt risteysalueen epäjatkuvuuskohtien kohdalla raja-arvot, mutta tästä ei tule välittää, koska näin kuuluukin tapahtua jatkuvan kiskolinjan katketessa.

Kuva 8.

EMMA-raiteentarkastusvaunun tulokset vaihteesta V460
3.6.2020.
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Korkeuspoikkeamien kohdalla havaitaan kuitenkin useita merkille pantavia Dluokan virherajojen ylityksiä kummassakin kiskossa, joiden korjaaminen tulisi
siis sisällyttää kunnossapitosuunnitelmaan. Kuvissa 8 ja 9 kuitenkin nähdään,
että nämä samat D-luokan virheet ovat vaihteessa vielä kummassakin vuoden
2020 mittauksessakin ja tilanne on oikeastaan pahentunut, sillä kunnossapitotasoa on tiputettu tässä välissä tasolta 4 tasolle 5. Virherajat ovat siis jälkimmäisissä mittauksissa isommat, mutta silti rajat ylitetään. Vaihteen eteläpuolella olleet korkeuspoikkeamavirheet on kuitenkin saatu poistettua tuennan yhteydessä.

Kuva 9.

EMMA-raiteentarkastusvaunun tulokset vaihteesta V460
16.11.2020.

Jälkimmäistenkin mittausten välillä kesäkuulta marraskuulle on tapahtunut korkeuspoikkeamavirheiden kasvua, mutta tämä muutos on hyvin marginaalista ja
isompi huomio tästä vaihteesta on se, että D-luokan virheitä on annettu olla radassa näin pitkään ilman kunnossapitotoimia. Juuri tällä hetkellä tämä vaihde on
siis geometrisesti huonossa, mutta melko stabiilissa kunnossa.
Muut tutkittavat vaihteet V461-V463 ovat tarkastettu EMMA-vaunulla noin 2
kuukauden välein, joten näistä tuloksista pystytään saamaan hyvä käsitys geometrian kehittymisestä. Vaihteen V461 vuoden 2020 kaksi ensimmäistä mittausta helmikuussa ja huhtikuussa näyttivät täysin samoilta, joten kuva 10 esittää kyseisen vaihteen geometrista kuntoa jälkimmäisessä näistä mittauksista
ennen toukokuussa 2020 tehtyä tuentaa. Kuvat 11–12 esittävät vuorostaan vaihteen kuntoa heti tuennan jälkeen sekä viimeisimmässä mittauksessa marraskuussa 2020.
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EMMA-raiteentarkastusvaunun tulokset vaihteesta V461
23.4.2020.

Kuvia 10 ja 11 vertailemalla havaitaan, että vaihteessa olleet D-luokan korkeuspoikkeamavirheet on saatu tuennassa poistettua ja nuolikorkeuden sekä kallistuksenkin muutokset ovat pienentyneet. Kallistuksen tasoittumisesta huolimatta kierousarvot vaihteen alueella eivät ole juurikaan pienentyneet, mutta
näitä ei ehkä ole pyrittykään korjaamaan, kun virherajat eivät ole ylittyneet keväälläkään.

Kuva 11.

EMMA-raiteentarkastusvaunun tulokset vaihteesta V461
10.6.2020.

Syksyn 2020 aikana tässä vaihteessa on tehty yhteensä 3 tarkastusajoa. Marraskuun viimeisimmistä tarkastustuloksista kuvasta 12 voi tehdä kuitenkin suoraan sen johtopäätöksen, että vaihde on säilyttänyt käytännössä täysin tuennassa saamansa aseman, eli syksyn aikana muutoksia ei ole tapahtunut ja virherajoja ei olla tällä hetkellä ylittämässä.
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EMMA-raiteentarkastusvaunun tulokset vaihteesta V461
25.11.2020.

Vaihteessa V462 tilanne on hyvin saman kaltainen kuin vaihteessa V461. Kevään
ensimmäiset mittaukset ovat yhtäläiset, jolloin on jälleen järkevintä tarkastella
ennen tuentaa tehdyn huhtikuun sekä heti tuennan jälkeen tehdyn kesäkuun tarkastustuloksia ja viimeisintä mittaustulosta marraskuulta, jotka on esitetty kuvissa 13–15. Huhtikuun tarkastustuloksissa kuvassa 13 havaitaan tämänkin vaihteen kohdalla muutama korkeuspoikkeamavirhe, joita on saatu tuennassa hieman pienennettyä. Vasemman raiteen korkeuspoikkeama menee itseasiassa tuennan jälkeenkin hieman yli virherajoista 2-kärkisen risteyksen kohdalla metreillä 2+0200. Myös pahimmat kierouserot vaihteen matkalta on saatu tuennalla
tasoittumaan.

Kuva 13.

EMMA-raiteentarkastusvaunun tulokset vaihteesta V462
23.4.2020.

Viimeisimmistä tarkastustuloksista marraskuussa havaitaan, että kesällä virherajan ylittynyt vasemman kiskon korkeuspoikkeama on hieman lieventynyt ja
palannut tasaisin rajojen sisälle, mutta on kuitenkin hyvin lähellä virherajaa. Samassa kohdassa myös oikea kisko on melko lähellä virheen ylittämistä, joten jatkossa tuohon kohtaan voi muodostua uusi virheluokan ylitys, joka vaatii uutta
tuentaa. Myös vanha kierouspoikkeama noin metrillä 2+0210 on syksyn aikana
hieman kasvanut.
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EMMA-raiteentarkastusvaunun tulokset vaihteesta V462
10.6.2020.

Kuva 15.

EMMA-raiteentarkastusvaunun tulokset vaihteesta V462
23.11.2020.
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Viimeinen tarkasteltavista vaihteista V463 sijaitsee lähiliikenneraiteella 3, jossa
ei ole tehty viimeisen vuoden aikana kuin 3 tarkastusmittausta. Näiden kaikkien
tarkastusmittausten tulokset on esitetty kuvissa 16–18. Lokakuun 2019 tarkastustulokset ovat juuri tuennan jälkeisiä, mutta silti vaihteen vasemmassa kiskossa on havaittavissa virherajan ylittävä korkeuspoikkeama. Oikeankin kiskon
korkeuspoikkeamat ovat hyvin lähellä rajaa useaan kertaan, joka viittaa siihen,
että rajat ovat saattaneet ylittyä reilusti kevään aikana.
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EMMA-raiteentarkastusvaunun tulokset vaihteesta V463
20.10.2019.

Seuraava mittaus tällä raiteella on suoritettu kuitenkin vasta toukokuussa 2020,
jolloin raide on jälleen tuettu vain pari viikkoa ennen mittausta 8.5.2020. Kevään
2020 aikaisesta geometrisesta heikentymisestä ei siis saada tietoa näiden
EMMA-tulosten avulla. Toukokuun 2020 mittauksessa näkyy tuoreesta tukemisesta huolimatta selkeä virherajan ylitys vaihteen oikeassa kiskossa, joka sijoittuu juuri 2-kärkisen risteyksen alueelle noin metreille 2+0230. Samassa kohdassa myös kierouspoikkeama on kasvanut, ja on nyt aivan virherajan tuntumassa.

Kuva 17.

EMMA-raiteentarkastusvaunun tulokset vaihteesta V463
24.5.2020.

Tarkasteltaessa viimeisintä tarkastusmittausta lokakuulta 2020 havaitaan, että
edellisessä mittauksessa havaitut poikkeamat korkeuspoikkeamassa ja kieroudessa ovat entisestään kasvaneet. Kummankin kiskon korkeuspoikkeamissa on
D-virheluokan ylitys ja oikeassa kiskossa raja ylitetään sekä ylä- että alapuolelta. Edellisessä mittauksessa havaittu kierouspoikkeamakin on ylittänyt selkeästi D-luokan virherajan ja se lähestyy jo toistakin rajaa. Myös kallistus on painunut tässä kohdassa virherajan yli. Tämä vaihde on siis näiden tulosten valossa
korjauksen tarpeessa, mutta edelliset tuennan jälkeiset mittaukset ovat osoittaneet, että tuennalla ei välttämättä kyetä näitä virheitä poistamaan. Tällöin kyseeseen tulisi kenties yksittäisten säätölevyjen käyttäminen pahimpien korkeuspoikkeamavirheiden poistamisessa. Korkeuspoikkeamien poistaminen vaikuttaisi suoraan positiivisesti myös kallistukseen ja sitä kautta kierouteen.
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EMMA-raiteentarkastusvaunun tulokset vaihteesta V463
25.10.2020.

Yhteenvetona näistä raiteentarkastustuloksista voidaan todeta, että varsinkin
vaihteissa V460 ja V463 on geometrian kanssa ongelmia, jotka vaatisivat toimenpiteitä. Näissä vaihteissa poikkeamia on käytännössä kaikissa tarkasteltavissa geometria-arvoissa. Siipikiskolla tai polvikiskolla kuljettaessa vaihteeseen
muodostuu aina hieman nuolikorkeusmuutosta, mutta varsinkin vaihteessa
V463 nämä erot johtuvat muustakin kuin pelkästään näistä siipi- tai polvikiskoalueiden raideleveysmuutoksista, sillä muutokset ovat pidempikestoisia. Näitä
nuolikorkeusmuutoksia lukuun ottamatta vaihteissa havaittuja virheitä pystyttäisiin kenties korjaamaan tukemista tehokkaammin säätölevyjen avulla, koska
kyse on korkeuspoikkeamavirheiden kohdalla hyvin paikallisista risteysalueen
muutoksista.
Vaihde V461 on oikeastaan ainoa vaihde, joka on asettunut kohtuullisen hyvin
asemaansa ilman virherajojen ylitystä. Tämä osoittaa sen, että tällainen haastava KRV-vaihdekin on mahdollista saada pysymään geometrialtaan virherajojen sisällä.
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4 Mittausmenetelmät
Havaittujen ongelmien johdosta testivaihteissa suoritettiin syksyn 2020 aikana
risteysalueen pölkkyjen ja kiskojen siirtymämittauksia sekä risteyskärkien teräsosien venymämittauksia. Vaihteen risteysalueen pölkkyjen pystysuuntaisen
siirtymän mittaus toteutettiin kiihtyvyysanturien avulla, koska tällä tavoin mittausjärjestelyt saatiin pidettyä riittävän kevyinä projektin laajuus huomioiden.
Vaihteisiin V462 ja V463 kiihtyvyysanturit asennettiin 2-kärkisen risteyskärjen
kumminkin puolin pölkkyjen 0101-0108 toiseen päähän kuvan 19 mukaisesti.
Tällä järjestelyllä saadaan selville yhteensä 16 pölkyn pystysuuntainen siirtymä,
joka kertoo ongelma-alueen pölkkyjen tukeutumistilanteesta suhteessa ympäröivään alueeseen.

Kuva 19.

Pölkkyihin asennettujen kiihtyvyysanturien sijainnit vaihteissa
V462 ja V463.

Kahdessa muussa vaihteessa (V460 ja V461) kiihtyvyysanturointi toteutettiin
ensimmäisellä mittauskerralla 19.-20.8.2020 siten, että risteyskärjen kummallekin puolelle pölkkyihin 0101–0104 asennettiin kiihtyvyysanturi sekä pölkyn
päähän että pölkyn keskilinjalle kuvan 20 osoittamalla tavalla. Tällä mittauksella pyritään selvittämään 8 keskimmäisen pölkyn mahdollista taipumakäyttäytymistä dynaamisen kuormituksen alaisena.

Kuva 20.

Pölkkyihin asennettujen kiihtyvyysanturien sijainnit vaihteissa
V460 ja V461 elokuussa 2020.
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Ensimmäisellä mittauskerralla havaittiin, että näihin kyseisiin pölkkyihin 101104 kohdistuva kuormitus on hyvin korkeataajuista, eli toisen sanoen iskevää,
johtuen pyörä-kisko-kontaktin useista epäjatkuvuuskohdista. Kuvien 19 ja 20 jokaisessa kiskoissa näkyvät pienet poikkiviivat kuvaavat rakenteen kiskojatkosten kohtia, joten varsinaisen 2-kärkisen risteyksen ohella KRV-vaihteessa on
myös useita muita tasaista pyörä-kisko-kontaktia häiritseviä kohtia. Näistä epäjatkuvuuskohdista johtuen pystysuuntaisten siirtymien mittaaminen tältä alueelta suoraan pölkystä on erittäin haastavaa kiihtyvyysantureilla, jotka reagoivat vahvasti kaikkiin korkeataajuuksisiin iskuihin, vaikka ne eivät todellisuudessa juuri siirtymää aiheuttaisikaan.
Näiden havaintojen pohjalta kaikkiin pölkkyjen 101-104 kiihtyvyysanturikiinnityksiin päätettiin lisätä toisella mittauskerralla 10.-11.11.2020 elastinen kumilevy, joka vaimentaa epäjatkuvuuskohdista johtuvia nopeita iskuja, jotta lopullisen pölkyn liikkeen mittaaminen olisi mahdollista. Lisäksi kumilevyn päälle asetettiin painava teräskiekko, jonka tehtävänä on tuoda anturikiinnitykseen riittävästi massaa, jotta se ei lähde värähtelemään valheellisesti kumilevyn päällä.
Kyseinen asennustapa on esitettynä kuvan 21 ylälaidassa. Samalla päätettiin
myös hieman yksinkertaistaa vaihteiden V460 ja V461 anturointia toteuttamalla
se jälkimmäisellä kerralla kuvan 22 mukaisesti.

Kuva 21.

Jälkimmäisellä mittauskerralla käytetyt vaimennetut metallilevyt
kiihtyvyysanturien alla vaihteessa V463.

Kiihtyvyysantureiden rinnalle pölkyn siirtymiä mittaamaan asennettiin myös
Väylävirastolta saatuja Voidmeter-antureita. Nämä kuvien 23 ja 24 mukaiset
pölkyn alla olevan tyhjän tilan mittaamiseen tarkoitetut mittarit asennetaan
kiinni kiskon jalkaan ja rakenteen mittatanko asetetaan sepelin varaan, jolloin
anturi mittaa kiskon ja sepelin pinnan välistä liikettä. Ennen junan yliajoa mittatangossa oleva muovinen luisti asetetaan kiinni anturin runkoa vasten, jonka jälkeen junan yliajon aikana luisti liikkuu kiskon liikkeen verran alaspäin. Näin ollen
liikkeen maksimiarvon suuruuden pystyy junan ylityksen jälkeen manuaalisesti
määrittämään mittaamalla rungon ja luistin muodostama välys erillisellä mittatikulla.
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Kuva 22.

Pölkkyihin asennettujen kiihtyvyysanturien sijainnit vaihteissa
V460 ja V461 marraskuussa 2020.

Kuva 23.

Kiskon jalkaan asennettavat Voidmeter-anturit pölkyn alla olevan
tyhjän tilan mittaamiseen vaihteessa V461. Kuvan yläreunassa
näkyvät myös pölkyn keskikohtaan asennetut kiihtyvyysanturit.

Tässä kyseisessä kohdassa kiskon ja pölkyn välissä ei ole elastisena komponenttina mitään muuta kuin korkealla yli 300 kN/mm (Varis 2017) jäykkyydellä
varustettu 4 mm korkkikumivälilevy, jolloin kiskon liikkeiden voidaan sanoa olevan käytännössä täysin samat kuin pölkyn liikkeiden suhteessa sepelikerrokseen. Nämä anturit eivät siis mittaa pölkyn liikettä, joka johtuu tukikerroksen tai
alusrakenteen kokoonpuristumisesta, mutta silti ne toimivat hyvänä tukena varsinaisille kiihtyvyysantureilla mitatuille tuloksille, vaikka ne eivät täysin samoja
tuloksia annakaan. Kyseinen anturi on myös mittaustekniikastaan johtuen hyvin
herkkä sepelirakeiden liikkeille. Jos sepelirae pyörähtää junan yliajon aikana anturin alla, on mittaus aina pilalla.
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Voidmeter-anturin mittatanko sekä siihen kiinnitetty luisti, jonka
avulla siirtymä määritetään.

Risteykseen kohdistuvaa rasitusta mitattiin asentamalla jokaisen neljän tutkittavan vaihteen 2-kärkisen risteyksen polvikiskon sekä vastakiskon jalkaan venymäliuska-anturi pyörän siirtymäalueen kohdalle kuvan 25 mukaisesti. Näiden
kahden kiskon pituussuuntaista venymää mittaavan anturin avulla pystytään
arvioimaan raiteen taipuman aiheuttaman kiskon rasituksen suuruutta. Kiskon
jalan venymän avulla pystytään määrittämään teräkseen kohdistuvat jännitystilat ja arvioimaan kiskon rasituksia nykyisessä tuentatilanteessa.

Kuva 25.

2-kärkisen risteyskärjen kiskon pituussuuntaista venymää mittaavat anturit asennettiin jokaisessa vaihteessa kuvassa näkyvään kiskon jalan kiillotettuun kohtaan sekä kuvassa taustalla
näkyvään vastakiskoon samalle kohdalle.
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Kuten kuva 25 osoittaa, pyörän siirtymä polvikiskon ja risteyskärjen välillä tapahtuu juuri tämän pölkkyvälin kohdalla, joten kiskon venymän oletetaan olevan
tässä kohtaa suurimmillaan. Kiskon venymän suuruutta mitattiin tämän lisäksi
samalla tavalla myös vaihteen ulkopuolelta linjaraiteelta, jotta saadaan suoraan
selville se, kuinka suuria venymiä ylikulkeva kalusto aiheuttaa kiskossa ilman
epäjatkuvuuskohtien luomaa dynaamista kerrointa.
Näiden varsinaista vaihteen käyttäytymistä mittaavien antureiden lisäksi jokaisen vaihteen ulkopuolelle asennettiin erikseen myös junien akselipainoa mittaavat venymäliuska-anturit, jotta voidaan tunnistaa eri vaunutyypit toisistaan.
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Mittaustulokset ja havainnot

Luvussa 4 kuvatulla anturoinnilla mitattiin vaihteiden toimintaa tämän projektin
aikana kahteen kertaan, joista ensimmäinen suoritettiin loppukesästä 19.20.8.2020 ja jälkimmäinen syksyllä 10.-11.11.2020. Mittaus suoritettiin kahteen
kertaan, jotta tulosten pohjalta olisi mahdollista arvioida pölkkyjen siirtymien
muutosta. Kaikki vaihteet on tuettu juuri toukokuussa 2020, joten oli oletettavaa
luvussa 2 kuvatun kunnossapitohistorian pohjalta, että vaihteiden geometrinen
kunto heikkenee tämän ensimmäisen puolen vuoden aikana merkittävästi.
Ensimmäisellä mittauskerralla elokuussa kävi kuitenkin heti selväksi, että pölkkyjen siirtymien mittaaminen tällaisesta useita pyörä-kisko-kontaktin epäjatkuvuuskohtia sisältävästä risteysrakenteesta on kiihtyvyysantureilla hyvin hankalaa. Mittauksissa käytettiin antureita, jotka pystyvät mittaamaan ±12 g:n kiihtyvyyksiä, joiden tiedettiin aikaisemmin linjaraiteelta tehtyjen mittauksien perusteella olevan riittävän nopeita pölkyn painumasuppilon määrittämiseen. Ajettaessa 60 km/h junan teli on yksittäisen pölkyn kuormitusalueella noin 0,5 sekunnin ajan, jolloin pölkyn varsinainen liike ei siis ole erityisen terävä. Tässä ei kuitenkaan otettu riittävästi huomioon epäjatkuvuuskohtien ja muiden epätasaisuuksien synnyttämien iskukuormitusten vaikutusta, jotka luovat pölkkyyn hetkellisesti huomattavasti suurempia kiihtyvyyksiä. Kiihtyvyysmuutokset tällaisissa iskukuormissa ovat niin nopeita, etteivät ne todellisuudessa aiheuta juurikaan liikettä painavassa pölkyssä, mutta häiritsevät silti merkittävästi kiihtyvyydestä laskettavan siirtymän tulkitsemista. Nämä ongelmat ovat siis seurausta siitä, että mittaukset päätettiin toteuttaa siirtymäanturien sijaan kiihtyvyysantureilla.
Nämä odotettua suuremmat kiihtyvyydet olivat siis yksi syy siihen, että suurin
osa ensimmäisen mittauskerran kiihtyvyysmittauksista epäonnistuivat. Kiihtyvyyden arvot vaihtelivat junan ylityksen aikana mitta-asteikon laidasta laitaan,
jolloin 2-kärkisen risteyksen alueelta todellinen kiihtyvyys – ja näin ollen myös
todellinen siirtymä – jäi selvittämättä. Korkeiden kiihtyvyyspiikkien lisäksi mittaukset teki hankalaksi myös ratapihalla vallitseva vahva sähköinen häiriö. Raiteiden välissä, ratapylväiden juuressa olevien mittalaitteiden syöttöjännitteeseen muodostui maadoituksesta huolimatta merkittävä epäsäännöllinen kohina, joka heijastuu suoraan myös mitattuihin tuloksiin. Tällaista epäsäännöllistä kohinaa ei pystytty suodattamaan tuloksista pois ilman, että tuloksetkin
olisivat vääristyneet.
Näiden syiden vuoksi vaihteen V462 risteysalue oli lopulta ainoa kohta, jossa
pystyttiin saamaan luotettavia tuloksia kiihtyvyysanturimittauksella. Tämän
vaihteen risteysalueen pölkkyjen pystysuuntaiset siirtymät ovat esitetty taulukossa 1. Koska kiihtyvyysantureilla mitatut tulokset jäivät tällä mittauskerralla
hyvin suppeiksi, taulukkoon 1 on tuotu rinnalle Voidmeter-antureilla mitatut siirtymät vaihteista V461-V463, jotka antavat hyvän arvion pölkyn siirtymästä. Pölkyt on yksilöity taulukkoon järjestysnumeronsa (katso kuva 19) perusteella.
Koska sama järjestysnumero toistuu 2-kärkisestä risteyksestä katsottuna kumpaankin suuntaan, on järjestysnumeron perään lisätty kirjain e (etelä) tai p (pohjoinen).
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Taulukon 1 kiihtyvyysanturi mittauksissa neljän pölkyn siirtymän arvot puuttuvat, koska iskukuormat ylittivät antureiden mittausalueen rajat. Kun näitä pölkkysijainteja tarkastellaan kuvan 19 avulla tarkemmin, havaitaan suurimpien iskukuormituksien kohdistuvan pääosin 2-kärkisen risteyksen pohjoisemman risteyskärjen alueelle (pölkyt 0101p-0103p) sekä suoran reitin kiskojatkoksen kohdalle (pölkky 0103e). Tämä selittyy sillä, että junan kulkusuunta on etelästä
pohjoiseen, jolloin kuvan 6 mukaisesti suurempi iskukuormitus on muodostunut
kulkusuunnassa jälkimmäiseen risteykseen. Mittaustulokset siis tukevat esitettyä teoriaa siitä, että vastavaihteen risteyskärki on kovemmalla kuormituksella.
Taulukko 1.

Pölkkyjen suurin pystysuuntainen siirtymä vaihteessa V462 Sm5junan ylittäessä vaihdetta etelästä pohjoiseen 10.8.2020. Pölkyt
on yksilöity järjestysnumeronsa lisäksi kirjaimilla e (etelä) ja p
(pohjoinen).
Kiihtyvyysanturi

Voidmeter-anturit

Pölkkynumero

Pystysiirtymä
vaihteessa V462
(mm)

Pystysiirtymä
Pystysiirtymä
Pystysiirtymä
vaihteessa V461 vaihteessa V462 vaihteessa V463
(mm)
(mm)
(mm)

Pölkky 0108e
Pölkky 0107e

0,5
0,5

Pölkky 0106e

1

Pölkky 0105e

0,5

Pölkky 0104e

2

3

Pölkky 0103e

-

0,5

Pölkky 0102e

2

2

1

0,5

Pölkky 0101e

1

1

1

1

Pölkky 0101p

-

1

1

2

Pölkky 0102p

-

3

1,5

1

Pölkky 0103p

-

Pölkky 0104p

2

Pölkky 0105p

1

Pölkky 0106p

0,5

Pölkky 0107p

0,5

Pölkky 0108p

0,5

1

Kun kiihtyvyysanturitulosten rinnalla tarkastellaan Voidmeter-anturien siirtymiä vaihteessa V462, niin voidaan havaita, että korkeita kiihtyvyyksiä kokeneet
pölkyt eivät ole silti liikkuneet juuri lainkaan. Voidmeter-antureissakin näkyy
kuitenkin kulkusuunnan vaikutus selkeästi kaikissa vaihteessa. Suurimmat arvot
saadaan aina jälkimmäisenä kuormitetusta risteyskärjestä, joka vaihteessa V461
ja V463 on pohjoinen ja vaihteessa V462 eteläinen risteyskärki.
Mittausalueella pysyneiden kiihtyvyysantureiden sekä Voidmeter-anturien antamista arvoista voidaan kokonaisuudessaan havaita, että siirtymät vaihdealu-
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eella eivät ole kovinkaan suuret, eli pölkyt ovat lopulta kohtuullisen hyvässä tukeutumistilassa ja kantavat oletettua paremmin vaihteeseen kohdistuvat junakuormat.
Näiden mittausten aikana risteyskärkien kunnossa oli silmämääräisesti tarkasteltuna selkeitä eroja. Kaikissa tutkituissa vaihteissa poikkeavan reitin risteyskärjet olivat liikenteen vähäisyydestä johtuen erinomaisessa kunnossa, mutta
suoran reitin risteyksissä kuluminen oli nähtävillä. Kuva 26 havainnollistaa vaihteen V462 suoran reitin pohjoisen pään risteyskärkeä. Risteys on iskukuormituksista sekä pyörä-kisko-kontaktin luistamisesta johtuen lätistynyt pitkältä matkalta, ja pintaan on muodostunut myös halkeamia ja pursetta, joiden kehittyessä
risteyksestä voi helposti irrota isojakin paloja pois. Tämä risteys oli siis mittaushetkellä kunnossapidon tarpeessa.

Kuva 26.

Vaihteen V462 2-kärkisen risteysosan suoran reitin pohjoisen pään
risteyskärki elokuussa 2020.

Vaihteen V462 tapaan kulumista ja purseen muodostumista on havaittavissa
myös vaihteessa V463, jonka suoran reitin pohjoisen pään risteyskärki on esitettynä kuvassa 27 ja eteläisen pään risteyskärki kuvassa 28. Vaihteesta ajetaan
säännöllisesti kumpaankin suuntaan, joten kumpikin risteyskärki on joutunut
toimimaan rasitusta enemmän kokevana niin sanottuna jälkimmäisenä risteyksenä. Eteläpäässä pursetta on kuitenkin selkeästi vähemmän ja hionnan avulla
tämäkin risteys on saatavissa vielä hyvään kuntoon.
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Kuva 27.

Vaihteen V463 2-kärkisen risteysosan suoran reitin pohjoisen pään
risteyskärki elokuussa 2020.

Kuva 28.

Vaihteen V463 2-kärkisen risteysosan suoran reitin eteläisen pään
risteyskärki elokuussa 2020.

Kuten edellisessä luvussa 4 todettiin, toisella mittauskerralla marraskuussa
2020 anturointia päätettiin hieman parantaa. 2-kärkisen risteysalueen epäjatkuvuuskohdista aiheutuvat dynaamiset iskukuormat luovat kiihtyvyysantureihin isoja kiihtyvyyspiikkejä, jotka pilaavat kiihtyvyysmittausdatan. Nämä korkeat
taajuudet pyrittiin suodattamaan pois anturikiinnityksen pehmeällä välilevyllä
(kuva 21), joka paransi selkeästi kiihtyvyysantureista saatua dataa. Marraskuussa 2020 mitatut pölkkyjen pystysuuntaisen siirtymän arvot ovat esitetty
taulukossa 2.
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Kuvan 22 mukaisesti vaihteista V460 ja V461 mitattiin ainoastaan risteysalueen
8 keskimmäistä pölkkyä, kun vaihteissa V462 ja V463 mittaus ulottui 16 pölkyn
matkalle. Siirtymän arvot käytännössä kaikkien pölkkyjen kohdalla osoittavat,
että pölkyt ovat edellisen mittauksen mukaisesti yhä hyvin tukeutuneena. Suurimmat siirtymät muodostuvat vaihteessa V460, jossa 2-kärkisen risteyksen
siirtymäalueella (pölkyt 0102e - 0102p) pölkyt liikkuvat noin 2,5–3 mm. Tämä
siirtymä on kyseisen kohdan haasteellisuus huomioon ottaen hyvin maltillista.
Muissa vaihteissa siirtymät ovat vielä tätäkin maltillisempia, joten tämän kyseisen mittauksen mukaan painumaongelmaa ei näissä vaihteissa ole havaittavissa.
Taulukosta 2 voi havaita, että tiettyjen pölkkyjen kohdalla mittaustulokset puuttuvat yhä. Näissä pölkyissä iskukuormitukset ovat todella voimakkaita ja ne yksinkertaisesti irrottivat välilevylläkin varustetun anturikiinnikkeen pölkystä, jolloin luotettavaa tulosta ei ollut saatavilla. Näiden ongelmallisten pölkkyjen viereisistä pölkyistä voidaan kuitenkin nähdä, että siirtymät näissä pölkyissä ovat
vain muutaman millin luokkaa. Tällöin yksittäinen pölkky näiden välissä ei voi
olla erityisen ongelmallinen painuman suhteen.
Taulukko 2. Pölkkyjen suurin pystysuuntainen siirtymä kaikissa koevaihteissa
junan ylityksen aikana 10.-11.11.2020. Pölkyt on yksilöity järjestysnumeronsa lisäksi kirjaimilla e (etelä) ja p (pohjoinen).
Pystysiirtymä
Pystysiirtymä
Pystysiirtymä
Pystysiirtymä
Pölkkynumero vaihteessa V460 vaihteessa V461 vaihteessa V462 vaihteessa V463
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
Pölkky 0108e
Pölkky 0107e

0,5
0,5

0,5
0,5

Pölkky 0106e

1

1

Pölkky 0105e

0,5

1

Pölkky 0104e

1,5

1

0,5

1

Pölkky 0103e

2

1

-

1

Pölkky 0102e

2,5

-

1

1,5

Pölkky 0101e

3

1

1,5

2,5

Pölkky 0101p

2,5

-

1,5

-

Pölkky 0102p

3

1

-

1,5

Pölkky 0103p

1,5

1

0,5

-

Pölkky 0104p

2,5

0,5

1

0,5

Pölkky 0105p

1

0,5

Pölkky 0106p

0,5

0,5

Pölkky 0107p

0,5

0,5

Pölkky 0108p

0,5

0,5
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Taulukon 2 pohjalta voidaan todeta myös se, että selkeästi huonokuntoisin
vaihde painumien suhteen marraskuussa 2020 on V460, joka oli mittauksen alkaessa itseasiassa parempikuntoinen referenssivaihde muille kolmelle vaihteelle. Luvun 2 mukaisesti vaihde V460 sijaitsee vähemmän liikennöidyllä raiteella 414, jossa sallittu maksiminopeus on vain 50 km/h, muiden raiteiden maksiminopeuden ollessa suunnitteluarvoissa 80 km/h. Vähäisemmän ja hiljempaa
kulkevan liikenteen takia vaihteessa V460 ei ole tehty lainkaan risteysosien
vaihtoa tai hitsausteknistä kunnossapitoa, jolloin tämä risteys on käytännössä
alkuperäiskunnossaan. Muut vaihteet ovat kokeneet luvun 3 mukaisesti risteysosien vaihdon käytännössä juuri ennen näiden mittausten alkamista ja mittausten ajan vaihteista on ajettu kesällä 2020 tehdyn nopeusrajoituksen mukaisesti
vain 60 km/h. Nämä kaikki vaihteet ovat siis olleet koko mittausajan alennetulla
nopeudella, joka on selkeästi hidastanut vaihteiden V461-V463 risteysosien kulumista ja halkeamien syntyä, jolloin myös siirtymät vaihteissa ovat pysyneet
maltillisina. Tämä nopeusrajoituksen vaikutus kulumisen hidastumiseen ja painumien vähäisyyteen on aivan merkittävä havainto vaihteiden jatkokäytön kannalta.
Elokuun mittauksen tavoin siirtymää 2-kärkisen risteyksen alueella arvioitiin
kiihtyvyysanturien ohella myös kiskoihin kiinnitettyjen Voidmeterien avulla.
Taulukkoon 3 on kerätty marraskuussa näillä antureilla mitatut siirtymän arvot
kaikista vaihteista, joita voidaan verrata taulukon 2 arvoihin elokuulta 2020.
Taulukko 3. Pölkkyjen Voidmeter-anturilla mitattu suurin pystysuuntainen
siirtymä kaikissa koevaihteissa junan ylityksen aikana
10.–11.11.2020. Epäluotettavat tulokset on merkitty *-merkinnällä.
Pölkyt on yksilöity järjestysnumeronsa lisäksi kirjaimilla e (etelä)
ja p (pohjoinen).
Pölkkynumero
Pölkky 0103e
Pölkky 0102e

Pystysiirtymä
Pystysiirtymä
Pystysiirtymä
Pystysiirtymä
vaihteessa V460 vaihteessa V461 vaihteessa V462 vaihteessa V463
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
1

4*
4*

3

1
1

Pölkky 0101e

2

5,5*

1

1

Pölkky 0101p

2

1

2

1

Pölkky 0102p

3,5

3,5*

2

2

Pölkky 0103p

2

6*

2

1

Pölkky 0104p

3

Tulkittaessa Voidmeter-antureilla saatuja tuloksia havaitaan, että saadut siirtymät ovat muutamassa kohdassa aika tavalla ristiriidassa kiihtyvyysantureiden
antaman siirtymädatan kanssa. Ristiriitaa on varsinkin vaihteessa V461, jossa
Voidmeter-anturit antavat siirtymäksi jopa 6 mm risteyksen pölkyssä 0103p.
Näin suuri ero mittausten välillä tekee Voidmeter-mittaukset tässä vaihteessa
epäluotettaviksi, sillä kyseisten mittausten jälkeen pölkkyjen liikettä vaihteessa
V461 tarkasteltiin kauempaa silmämääräisesti ja se ei ollut anturien antamalla
tasolla. Voidmeter-anturit asennettiin siis vaihteeseen yöllä liikennekatkon ai-
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kana kokonaisen vuorokauden ajaksi mittaamaan kaikkien junien ylitysten synnyttämä maksimisiirtymä. Luultavasti tässä vaihteessa tärinä on kuitenkin
muuttanut sepelirakeiden asemaa anturin alla, joka välittömästi kasvattaa anturin antamia arvoja ja pilaa mittauksen. Muissa mitatuissa vaihteissa Voidmeter-antureiden tulokset ovat kuitenkin edellisen mittauskerran tavoin pääosin
samassa suuruusluokassa kiihtyvyysantureiden kanssa, joten ongelmat kohdistuvat onneksi vain yhden vaihteen mittaukseen. Voidmeter-antureita käytettäessä on kuitenkin tärkeää, että mittaus tehtäisiin aina valvotusti yksittäisen junan ylityksestä, jonka jälkeen tulokset luettaisiin saman tien talteen. Vaihteessa
V461 antureiden välitön lukeminen joka ylityksen jälkeen ei kuitenkaan ollut tiheästä liikenteestä johtuen mahdollista.
Vaihteiden kuntoa ja niissä syntynyttä kulumista voidaan arvioida myös marraskuussa 2020 tehtyjen silmämääräisen havaintojen perusteella. Kuva 29 osoittaa
vaihteen V462 2-kärkisen risteysosan suoran reitin pohjoisen pään risteyskärjen
kunnon kyseisellä hetkellä, joka vastaa siis samaa rakennetta kuin kuvassa 26
elokuulta 2020.

Kuva 29.

Vaihteen V462 2-kärkisen risteysosan suoran reitin pohjoisen
pään risteyskärki marraskuussa 2020.

Kun kuvia 26 ja 29 verrataan keskenään, havaitaan risteyskärjen muodon kyllä
muuttuneen ajan saatossa, mutta tämä muutos on tehnyt kulkupinnasta oikeastaan tasaisemman, eli halkeamat ovat vähentyneet. Tämä viittaa siihen, että risteyskiskon pyörä-kisko-kontaktissa on mittausten välilläkin tapahtunut luistamista ja sen synnyttämää kulumista, mutta iskukuormitukset ovat aikaisempaa
vähäisempiä, jolloin halkeamat ja murtumat ovat vähentyneet ja kadonneet kulumisen myötä ainakin toistaiseksi. Tätä kulumisen kehittymistä voidaan tarkastella myös vaihteen V463 osalta kuvan 30 avulla.
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Vaihteen V463 2-kärkisen risteysosan suoran reitin pohjoisen
pään risteyskärki marraskuussa 2020.

Kuvien 27 ja 30 perusteella myös vaihteen V463 kohdalla voidaan tehdä sama
havainto, että risteyksen muoto ja sitä kautta kunto ei ole heikentynyt oikeastaan lainkaan mittausten välisenä aikana. Elokuussa havaittu purse on poistunut
kuormituksen tai kunnossapidon johdosta ja risteys on nyt tasaisempi. Sama
purseen poistuminen on tapahtunut myös vaihteen V463 suoran raiteen eteläisen pään risteyskärjessä. Alennetulla nopeudella tämäkin vaihde tuntuu siis
käyttäytyvän kohtuullisen hyvin.
Vaihteessa V461 liikennesuunta on pääasiassa pohjoisesta etelään, jolloin kovimmat kuormitukset kohdistuvat jälkimmäisenä olevaan eteläisen risteyskärkeen. Kuvassa 31 on havainnollistettu vaihteen V461 suoran reitin eteläisen pään
risteyskärjen kunto marraskuussa 2020.
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Vaihteen V461 2-kärkisen risteysosan suoran reitin eteläisen pään
risteyskärki marraskuussa 2020.

Kuvasta 31 huomataan, että vaihteen V461 kohdalla aivan risteyskärjen päässä
kulkupinta on tasainen ja kontaktin luistamisesta ja laippakontaktista kertovaa
pursetta ei juuri näy. Rakenteen tekee kuitenkin mielenkiintoiseksi kärjen kannassa oleva suuri lovi, jonka vuoksi pyörä-kisko-kontakti on ajautunut aivan hamaran kulkureunalle. Tämä lovi viittaa siihen, että tätä risteystä on joskus hiottu
voimakkaasti, mutta kunnossapitohistoriassa ei näy merkintää tällaisesta. Toinen vaihtoehto on se, että tämä risteys on ollut jo uutena vaihdehallilta tullessaan tämän muotoinen, joka sekin on poikkeuksellista. Onneksi hionta on siirtymäalueen ulkopuolella, jolloin se ei suoranaisesti pääse vaikuttamaan siirtymän
dynaamisiin iskuihin. Etelästä tullessa pyörä-kisko-kontaktin ajautuminen hamaran reunalle kuitenkin muuttaa tehollista kartiokkuutta juuri ennen siirtymäaluetta, jolloin pyörä saattaa tulla siirtymäalueelle hieman poikkeutettuna. Välillisesti tämä lovi pääsee siis vaikuttamaan. Tätä liikennesuuntaa ei kuitenkaan
käytetä tässä vaihteessa juuri koskaan, joten tästä lovesta ei ole ainakaan vielä
päässyt muodostumaan sen suurempia ongelmia.
Taulukon 2 perusteella suurimmat ongelmat ovat marraskuussa olleet vaihteessa V460, joka on aiemmin kerrotun mukaisesti tutkituista vaihteista ainoa
alkuperäsikuntoinen risteys. Tämän vaihteen suoran reitin pohjoisen pään risteyskärki on esitetty kuvassa 32.
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Vaihteen V460 2-kärkisen risteysosan suoran reitin pohjoisen
pään risteyskärki marraskuussa 2020.

Silmämääräiset havainnot tukevat selkeästi siirtymämittauksien ja EMMA-raiteentarkastusvaununkin tuloksia, sillä vaihteen V460 suoran reitin pohjoisen
pään risteyskärki on selkeästi heikommassa kunnossa kuin muut tarkastellut
risteyskärjet. Tähän risteyskärkeen on muodostunut paljon pursetta ja lopulta
risteyskärjestä on irronnut myös pieniä paloja. Tämä kärki olisi siis selkeästi
kunnostuksen tarpeessa. Tässäkin vaihteessa liikennesuunta on käytännössä
aina yhteen suuntaan, eli etelästä pohjoiseen, jolloin vaihteen muut risteyskärjet
ovat huomattavasti paremmassa kunnossa.
Keväällä 2020 havaittujen risteysmurtumien johdosta siirtymien ohella oli tärkeää mitata myös risteyskärkien alueen jännityksiä kuormitettuina. Tätä jännitystä tarkasteltiin kiskon pituussuuntaisen venymän avulla luvussa 4 kuvatuilla
venymäliuska-antureilla suoraan risteyskärkien kohdalta sekä referenssinä
vaihteen V460 ulkopuolelta raiteelta 414. Kuvassa 33 on esitettynä kiskon venymä vaihteen V460 suoran reitin pohjoisen puolen risteyskärjen alta sekä referenssipisteestä ensimmäisellä mittauskerralla elokuussa 2020 junan nopeuden ollessa noin 30 km/h.
Kuvasta 33 voidaan nähdä, että kiskon pituussuuntainen venymä on käytännössä täysin samansuuruinen sekä risteyksen alla että referenssipisteessä
maksimiarvojen ollessa noin 230-250 µm/m. Tänä tarkoittaa sitä, että kisko ei
merkittävästi taivu kuormituksen alaisena vaan pölkyt pitävät kohtalasien hyvin
asemansa, kuten siirtymämittauksetkin osoittivat. Tässä kohtaa on kuitenkin
otettava huomioon se, että risteysrakenteen muodostavan risteyskärjen, polvikiskon ja vastakiskon yhteenlaskettu poikkileikkauspinta-ala on arviolta yli kaksinkertainen normaaliin tukikiskoon verrattuna. Tällaisen rakenteen yhtä suuri
taipuma normaalin tukikiskon kanssa tarkoittaa sitä, että kuormittava voima risteyskärjessä on siis samassa suhteessa yli kaksinkertainen. Hiljaisella 30 km/h
nopeudellakin dynaaminen iskukerroin kasvaa jo merkittäväksi. Tämä dynaaminen voima ei siis aiheuta rakenteelle puhtaasti taipuman kautta käytännössä mitään ongelmia, mutta kiskon pintavaurioiden kehittymisen kannalta tällä kertoimella voi olla jo suurikin merkitys. Kiskojen pintavauriot vaikuttavat siis suoraan
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dynaamisen kertoimen kasvamiseen ja dynaamisen kertoimen kasvaminen
edelleen takaisin vaurioiden lisääntymiseen. Kuvan 32 perusteella kyseisen risteyksen kunto tiedetään olevan melko heikko, joten dynaamisen iskun vaikutukset ovat selkeästi nähtävillä.

Kuva 33.

Kiskon pituussuuntaiset venymät vaihteen V460 risteyskärjessä
sekä saman raiteen referenssipisteessä nopeuden ollessa
30 km/h elokuussa 2020.

Kiskoprofiilin kunnon sekä pölkkyjen hieman erilaisen siirtymän vaikutusta dynaamiseen iskuun ja sitä kautta kiskon venymiin on tarkasteltu myös muissa
vaihteissa. Kuvissa 34–36 on esitettynä risteyskärkien venymät junan ajaessa
60 km/h nopeudella vaihteisiin V461–V463.

Kuva 34.

Kiskon pituussuuntaiset venymät vaihteen V461 risteyskärjessä
nopeuden ollessa 60 km/h elokuussa 2020.
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Kiskon pituussuuntaiset venymät vaihteen V462 risteyskärjessä
nopeuden ollessa 60 km/h elokuussa 2020.

Eri vaihteiden risteyskärkien venymiä tarkasteltaessa havaitaan, että vaihteen
kunnolla on selkeästi merkitystä venymän suuruuteen. Muiden mittaustuloksien
perusteella tiedetään, että vaihde V461 on ollut koko tarkastelujakson ajan parhaassa kunnossa sekä kiskoprofiilin että pölkkyjen painuman suhteen. Tämä näkyy myös venymän arvossa, joka on junan yliajon aikana tässä vaihteessa suurimmillaankin vain noin 170 µm/m. Vaihteessa V462 venymät ovat hieman huonomman kuntonsa mukaisesti kauttaaltaan hieman suurempia, maksimin ollessa kyseisen junan yliajossa noin 220 µm/m.

Kuva 36.

Kiskon pituussuuntaiset venymät vaihteen V463 risteyskärjessä
nopeuden ollessa 60 km/h elokuussa 2020.

Vaikka muut mittaustulokset ovat osoittaneet, että vaihde V463 ei ole merkittävästi huonommassa kunnossa muihin vaihteisiin verrattuna, sen risteyskiskon
venymät ovat silti selkeästi suurimmat maksimin ollessa 60 km/h nopeudella
noin 300 µm/m tasolla kuvan 36 mukaisesti. Venymäkäyrän muodosta voidaan
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myös havaita, että maksimivenymän arvo on hyvin lyhytaikainen, eli risteyksessä muodostuu selkeä dynaaminen isku pyörän ylittäessä siirtymäaluetta.
Kaikki kuvien 34–36 venymät on mitattu ensimmäisellä mittauskerralla elokuussa 2020, joten varsinkin vaihteen V463 venymän arvoja tulee tarkastella
myös jälkimmäisellä mittauskerralla. Näin saadaan tieto siitä, onko kyseisen risteyksen siirtymäalueella edelleen jokin tavallista isompi epäjatkuvuuskohta,
joka luo dynaamista kerrointa. Kuva 37 havainnollistaa vaihteen V463 risteyskärjen venymää marraskuussa 2020 junan ylittäessä vaihdetta 60 km/h.

Kuva 37.

Kiskon pituussuuntaiset venymät vaihteen V463 risteyskärjessä
nopeuden ollessa 60 km/h marraskuussa 2020.

Kuvasta 37 voidaan heti havaita, että venymän muodossa on edelleen dynaamisen piikin muoto, mutta suuruudeltaan venymä on enää vain noin 150 µm/m. Venymät eivät ole siis ajan mittaan kasvaneet, vaan risteys on luultavasti kuormituksen alla muokkautunut parempaan muotoon, jolloin myös dynaaminen isku
siirtymäalueella pienenee ja venymäarvot ovat parantuneet. Sama ilmiö on tapahtunut myös vaihteissa V461 ja V462. Vaihteessa V460 venymät ovat kuitenkin käytännössä aivan yhtä suuret myös marraskuun 2020 mittauksessa.
Kiskoprofiilin kunnon ohella tulee tarkastella myös kiskon venymän riippuvuutta
junan nopeudesta. Kiskovenymän nopeusriippuvuutta ei pystytty testaamaan
referenssianturit sisältävältä raiteelta 414, koska nopeudet tässä vaihteessa
ovat aina hyvin pieniä. Parhaiten nopeusriippuvuutta pystyttiin tarkastelemaan
vaihteessa V461, jossa kulki sekä nopeita kaukojunia että Ilmalaan siirrettävää
hidasta saattoliikennettä. Kuva 38 esittävää vaihteen V461 risteyskärjen venymää junan nopeuden ollessa 30 km/h, jota voidaan verrata suoraan kuvan 34
tulokseen nopeuden ollessa 60 km/h.
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Kiskon pituussuuntaiset venymät vaihteen V461 risteyskärjessä
nopeuden ollessa 30 km/h elokuussa 2020.

Kuvien 34 ja 38 vertailu osoittaa, että ainakin tässä kyseisessä vaihteessa risteyksen venymän nopeusriippuvuus on käytännössä mitätön. Myös pienillä nopeuksilla venymät ovat noin 150 µm/m tasolla, eli tätä venymätasoa voidaan pitää rakenteen perusominaisuutena. Näiden tulosten valossa on kuitenkin äärimmäisen vaikea arvioida, kuinka paljon dynaamiset iskukertoimet lisääntyisivät,
jos nopeutta nostettaisiin 60 km/h -> 80 km/h, sillä nopeuden noston vaikutukset eivät ole missään nimessä lineaarisia.
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6 Päätelmät ja suositukset
Tässä projektissa oli tarkoitus kartoittaa Helsingin päätiellä sijaitsevien KRVvaihteiden V460-V463 kuntoa sekä niissä syntyviä kuormituksia ja siirtymiä
junan yliajon aikana ja tutkimus sijoittui aikavälille 07/2020-12/2020. Nämä
vaihteet ovat ennen tutkimuksen aloitusta aiheuttaneet kohtuuttoman paljon
kunnossapitotoimia, joten ongelmien juurisyitä oli tarpeen selvittää.
Tutkimuksen pohjalta voidaan päällimmäisenä havaintona todeta, että vaihdetta V460 lukuun ottamatta vaihteiden risteykset ovat olleet tutkimuksen jälkimmäisellä mittauskerralla marraskuussa 2020 kohtuullisen hyvässä kunnossa. Vaihteessa V462 näkyi elokuun mittauskerralla alustavia vaurioita risteyskärjessä, mutta tähän kohtaan on tehty päälle hitsaus lokakuussa 2020,
joka on parantanut tämän risteyksen kuntoa. Suurimpana vaikuttavana tekijänä
tähän vaihteiden kohtuullisen hyvään kuntoon pidetään 60 km/h nopeusrajoituksen asettamista vaihteisiin V461-V463 toukokuussa 2020. Vuoden 2020 aikana mitattujen EMMA-raiteentarkastusvaunun tuloksien, projektissa toteutettujen pölkyn siirtymämittausten ja silmämääräisten havaintojen perusteella
vaihteiden geometrisen kunnon ja risteyskärkien pintavikojen heikkeneminen on
hidastunut syksyn 2019 ja kevään 2020 tilanteesta. Edelleen risteysten teräsosat muokkautuvat liikennekuormituksen vaikutuksesta, mutta muutokset
eivät ole niin nopeita, etteikö niihin olisi mahdollista vastata hyvällä ennakoivalla kunnossapidolla.
EMMA-datojen perusteella useassa näistä vaihteista havaittiin D-luokan ylittäviä geometriavirheitä kevään 2020 aikana, mutta toukokuussa 2020 suoritetulla
tuennalla nämä virheet saatiin kohtuullisen hyvin poistettua ja syksyn tarkastelujakson aikana nämä virheet pysyivätkin suurimmaksi osaksi poissa. Tuennalla
on siis mahdollista parantaa KRV-vaihteidenkin kuntoa pidempikestoisesti.
Vaihteiden pölkkyjen pystysuuntaisen siirtymän mittaukset osoittivat, että 2kärkisen risteyksen alueella palautuva painuma on suuruusluokassa 1-3 mm,
joka on hieman normaalia linjaraiteen palautuvaa painumaa suurempi. Tämä ei
ole kuitenkaan missään nimessä vielä merkittävä painuma, joka selittäisi suoraan vaihteissa V461 ja V463 havaitut risteyskärkien murtumat keväällä 2020.
Vaihdepölkkyjen painumien vaikutusta kiskoihin kohdistuvaan venymään mitattiin suoraan 2-kärkisen risteyskärjen alta ja tulokset osoittivat venymien olevan
lopulta hyvin samalla tasolla kuin linjaraiteellakin junan yliajon aikana. Tämä
tarkoittaa kuitenkin sitä, että todelliset kuormitukset ovat risteyksessä selkeästi
suurempia, sillä risteyskärjen, vastakiskon ja polvikiskon yhdistetyn rakenteen
jäykkyys on moninkertainen verrattuna normaaliin tukikiskoon. Lopulliseen venymän arvoon risteyksessä vaikuttaa suuresti risteyksen pölkkyjen palautuvan
painuman arvot sekä myös kiskon pintaviat, jotka lisäävät dynaamisen iskukertoimen arvoa. Havainnot kuitenkin osoittivat, että risteyksen venymä ei juurikaan muutu nopeuden noustessa. Tarkastelujakson aikana vaihteissa ajonopeudet olivat kuitenkin vain välillä 30 km/h – 60 km/h, joten todellista nopeusriippuvuutta korkeammilla nopeuksilla ei pystytty tässä tutkimuksessa selvittämään.
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Suositukset toimenpiteiksi:








Jatketaan 60 km/h nopeusrajoitusta, koska kunnossapitohistoria huomioiden on oletettavissa, että iskukuormitukset ja täten risteysten teräsvauriot kasvavat merkittävästi nopeuden noustessa. Tähän iskukuormitusten suuruuteen vaikuttaa merkittävästi vaihteen risteyksen kunto.
KRV-vaihteissa tulisi suorittaa ennakoivampaa kunnossapitoa vaihteiden risteyksiin, jotta dynaamiset iskut eivät kasvaisi liian suuriksi. Kunnossapitoa on tehtävä useammin kuin yksinkertaisissa vaihteissa esimerkiksi 3 kertaa vuodessa.
KRV-vaihteessa esiintyvien hyvin lyhyiden pölkkyjen painumasta johtuvien korkeuspoikkeamavirheiden sekä kallistuksen poistamisessa tuentaa tehokkaampaa voisi olla säätölevyjen käyttö. Tällöin pystyttäisiin
säilyttämään ajan myötä pölkylle muodostunut tukeutunut asema,
mutta silti korjaamaan paikalliset kiskoon muodostuneet geometriaviat.
Vaihteen V460 risteysalue tulisi kunnostaa, sillä se sisältää useita Dluokan geometriavirheitä ja sen 2-kärkisen risteyksen suoran reitin pohjoisempi risteyskärki on hitsauksen ja hionnan tarpeessa.

Jos nopeutta näissä vaihteissa halutaan tulevaisuudessa nostaa 80 km/h tasolle, noston yhteydessä tulisi suorittaa koeajot, joiden aikana toteutettaisiin
uudelleen vastaavat mittaukset kuin tässä raportissa on kuvattu. Tällöin voitaisiin selvittää, kuinka paljon pölkyn siirtymät ja kiskon venymät todellisuudessa
kasvavat nopeuden noustessa 60 km/h -> 80 km/h.
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