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TIIVISTELMÄ
Puutavaran nippuhinausta voidaan kehittää mm. parantamalla nippujen uimiskykyä.

Yhtenä tällaisena

kiristyksen parantamista.

mahdollisuutena

on esitetty autonippujen

Metsäteho pyrki yhteistyössä A. Ahlström Osa-

keyhtiön, Enso-Gutzeit Osakeyhtiön ja Tehdaspuu

Oy:~

kanssa selvittämään

elokuun 1976 ja toukokuun 1977 välisenä aikana, parantaako autonippujen
parempi kiristäminen nippujen uimiskykyä.

Koeniput käsittivät kuusi-

(50 nippua), mänty- (50 nippua) ja koivukuitupuuta (25 kaksoisnippua) Ja
ne olivat peräisin Pohjois-Karjalasta Koitereen suunnalta.
Tutkimuksessa seurattiin

automieste~

sitomien ja kiristämien sekä nostu-

rivaijerikannatuksella sidottujen kuitupuunippujen uimiskorkeutta . Nosturivaijerikannatuksella tehtyjen nippujen vedenpäällisen osan uimiskorkeu3 todettiin vain hieman

s~uremmaksi

ristämien nippujen uimiskorkeus.

kuin autoniesten sitomien ja ki-

Nosturilla vaij erikannatuks essa sido-

tut niput ovat niitä hieman kireämpiä .
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NIPPUJEN KIRISTÄMINEN JA LÖYSTYMINEN
Tutkimuksessa verrattiin keskenään automiesten sitomien ja kiristämien
nippujen ympärillä olleiden nippulankojen pituutta samoin sidottujen ja
kiristettyjen, mutta Pamilon voimalaitosnosturilla uudestaan sidottujen
nippulankojen pituuteen.
ko otettu huomioon.

Vertailun yhdenmukaistamiseksi on nippujen ko-

Vertailussa on seurattu vain yhden langan pituutta,

vaikka lankoja onkin ollut kussakin nipussa 4 kpl.

Taulukosta 1 nähdään,

että 3 m kuusikuitupuunippujen ympärillä olleen langan pituus on ollut
automiesten suoritt~~ sitomisen ja kiristämisen jälkeen 51.4 cm/m3 ja
Pamilon voimalaitosnosturilla suoritetun uusintasitomisen jälkeen (alkuperäisiä lankoja ei vaihdettu) 49.8 cm/m3 eli nipun ympärys on pienentynyt 3.1

%.

vulla 2.1

Mäntynipuilla vastaava pienentyminen on ollut 2.7

%.

%ja

koi-

Vastaavien tietojen puuttuessa on vaikea sanoa, miten voi-

makasta havaittu nipun ympäryksen pienentyminen kiristämisen ansiosta
voisi yleensä olla.
kuin nyt todettu.

Ilmeisesti

Langan .pituus määräytyy

sevasti ympyrän suuntaan
Autoissa
Alaosassa

pienentymin~n

(kateetit 30 cm),

vaijerikannatuksella ratkai-

ja poikkeaa siten nipun muodosta auton lavalla.

nippujen yläosa oli pyöristetty
on ollut

voisi olla voimakkaampaakin

kuusella Ja koivulla
männyllä taas osa

silmin nähden
täydelliset

yhtäläisesti.
pyöristyskolmiot

pyöristyskolmioista

on puuttunut.

Erot eivät kuitenkaan näy lankojen pituuksissa.
TAULUKKO 1

Puulaji

Langan pituus nipun ympärillä eri tavaralajeilla.
Kuusi ja mänty = 3 m:n
kuitupuuyksittäisniput
(nipun pituus 3m). Koivu= 2.4 m:n kuitupuujatkoniput (nipun pituus 4 . 8 m)
Veteen pudotettaessa
elokuussa 1976

Pemiildl'la

elokuussa 1976

Tehtaalla
toukokuussa 1977

Langan pituus , cm/nipun m3 (mitattu nippuja , kpl)
Automiesten suorittaman nipun sitomisen ja kiristämisen
jälkeen uusintakiristys vasta toukokuussa 1977 tehtaan
nosturilla
Kuusi
Mänty

Kuusi
Mänty
Koivu

55.9 (10)
53.4 (10)

.
.

54.2 ( 9)
50 .8 ( 8)

1
1
Automiesten suorittaman nipun sitomisen Ja kiristämisen
jälkeen uusintakiristys Pamilon nippunosturilla elokuussa
1976 ja tehtaan nosturilla toukokuussa 1977

51.4 (6)
52 . 4 (10)
37 . 4 (10)

49 . 8 (6)
51.0 (10)
36.6 (10)

48 . 9 (5)
50.1 ( 4)

..
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Toukokuussa 1977 suoritettiin lankojen pituuden tarkistus tehdasnosturin
kannatuksella samaan tapaan kuin Pamilolla.

Nyt työ suoritettiin kui-

tenkin Varkaudessa (kuusi) ja Imatralla (mänty).

Imatralla olivat myös

koivuniput, mutta lankojen pituuden tarkistuksesta luovuttiin nippujen
melkein täydellisen uppoamisen takia.

Tarkistusmittauksissa todettiin

mm., että Pamilon nosturilla tapahtuneen sitomisen jälkeen oli tapahtunut nippujen löystymistä.

Pamilolla k{ristettyjen nippujen ympärys oli

pienentynyt alkumittauksesta lähtien kuusella 4.9
Varkauden mittausten väliseksi eroksi jää 4.9

%-

%,

mistä

3.1

Pamilon Ja

%= 1.8 %.

nyllä vastaava löystyminen eli Pamilon ja Imatran mittausten ero

Mänoli

4.4%-2.7 % = 1.7 %.
Nippujen löystyminen voi aiheutua mm. siitä, että voimakkaasti kapenevat
tyvipölkyt työntyvät tyvipää edellä nippujen sisästä ulos ja pienentävät
lankojen kohdalla olevaa puumäärää.
että pölkyt painautuvat lähemmäksi
myöten koville oksille.
olosuhteissa

Löystyminen voi aiheutua myös siitä,
toisi aan esimerkiksi kuoren antaessa

Löystymisen

Ja mm. kuoren

tekee

pitävyydessä

ymmärrettäväksi ulkoisissa

vähitellen

ilmenevä suuri ero.

Kovin huomattavaa ei löystyminen kuitenkaan näytä olevan.
Voisi ajatella, että löystyminen olisi seurausta nippulankojen venymisestä.

Lankojen pituuksia toukokuussa 1977 koskevat mittaukset (tosin

harvalukuiset) kylläkin viittaavat siihen suuntaan , ettei lankojen venymällä ole asiassa erityistä osuutta .

•

Löystyminen vaikuttaa etenkin nippujen uittokelpoisuuteen.

Eri tyisen

suuri sen vaikutus lienee yhtyneenä heikentyneeseen uimiskykyyn .

Löys-

tyneet niput hajoavat helposti aallokossa ja nippujen törmäillessä toisiaan tai ulkopuolisia esteitä vastaan.

Uittohukkaakin voi tällöin syn-

tyä, joskin sen toteaminen on vaikeaa.
Löystyneet niput vinoutuvat päistään herkästi , ja tämä taas lisää puiden
solumisvaaraa

ja samalla koko nipun hajoamisalttiutta.

Uimiskyvyn hei -

ketessä paine nippulankoja vastaan etenkin nipun yläosassa heikkenee Ja
samalla pölkkyjen solumisalttius ja päiden vinoutumiariski kasvavat.
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TEOREETTINEN UIMISKORKEUS
Tässä tutkimuksessa uimiskyky on määritetty n1pun vedenpinnan päällä
olevan osan suurimpana korkeutena.

Menetelmä merkitsee mittausten ja

laskelmien yksinkertaistumista, mutta menetelmä vaikuttaa kuitenkin
johtopäätöksiin.
Taulukossa 2 on esitetty teoreettisesti, miten suuri on muodoltaan ympyriäisen ja erilaisen ellipsin muotoisen nipun uimiskorkeus, kun katsotaan, että samankokoisten nippujen vedenpinnan yläpuolella olevan osan,
segmentin, pinta-ala pysyy samansuuruisena, olipa nippu minkämuotoinen
tahansa.
Jos segmentin pinta-alan osuus on 10

%eli

2

taulukon 2 mukaan 0.5 m ,

m1-

kä merkitsee heikosti uivaa nippua, ympyrän segmentin suur1n korkeus on

39.5 cm ja vastaavan ellipsin segmentin korkeus 29.4 .. . 32.3 cm ellipsin
leveyden ja korkeuden suhteen ollessa 1.8 ... 1.5. Tällöin ellipsin muotoisen nipun uimiskorkeus on vastaavan ympyrän muotoisen eli erityisen
hyvin pyöristetyn ja kiristetyn nipun uimiskorkeudesta 74 .4 .. . 81 .8

%.

Nipun erilaisen pyöristämisen ja kiristämisen ei pitäisi vaikuttaa ensinkään nipun uimiskykyyn, mikäli uimiskyky lausutaan nipun vedenpinnan
päällä olevan osan tilavuuden prosenttisena osuutena koko nipun tilavuudesta.

•

Asia muuttuu tietenkin toiseksi, jos uimiskyvyn mittana pidetään

nipun vedenpäällisen osan suurinta korkeutta •

TAULUKKO 2

Teoreettinen laskelma ympyrän ja erilaisen ellipsin
muotoisen nipun uimiskorkeudesta.
Ympyrän ja
ellipsin pinta-ala 5 m2. Segmentin korkeus vastaa
nipun vedenpäällisen osan korkeutta

Segmentin
pinta-alan
osuus, %

Ympyrä

10
12
14
16
18
20

39.5
44.8
49.9
54.8
59 .5
64.1

Ellipsin leveyden ja korkeuden suhde
1. 5
1
1. 6 -,
1. 7
1
1. 8
Segmentin korkeus, cm

32.3
36.6
40.7
44.7
48.6
52.3

31.2
35 .4
39.4
43.3
47.0
50.7

30 . 3
34.4
38.3
42.0
45.6
49 . 2

29 . 4
33 .4
37.2
40.8
44 .3
47. 8
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3-METRISTEN KUUUSIKUITUPUUNIPPUJEN UIMISKXKY
Nipuista

jäi automiesten

sitomisen ja kiristämisen

varaan 25 kpl (A).

Loput 25 kpl (B) sitoivat ja kiristivät automiehet itse ensin, mutta niput sidottiin uudestaan Pamilon voimalaitoksella.

Nippujen keskimääräi-

siksi uimiskorkeuksiksi saatiin:

•

Kokeen alussa 12 ••. 20.8.1976

A

B

( 25 nippua)

( 25 nippua)

58.2 cm

59 .5 cm
58.0 II

Hinauksen päätyttyä 30.9 .1976

44,1

51.2

Tehtaalla

18.11.1976

Tehtaalla

11.5.1977

35.2 "
27.1 11

Pamilolla

26.8.1976
II

11

45.2 "
38,5 II

Pamilolla uudestaan kiristettyjen nippujen (B) uimiskorkeudet olivat siis
suuremmat.

Testattaessa saatujen keskiarvojen luotettavuutta ilmeni, että

marraskuussa 1976 ero oli merkitsevä (t
se oli erittäin merkitsevä (t

=- 3.6lxx)

ja toukokuussa 1977

=- 4.13xxx).

Suoritetuissa mittauksissa toukokuussa 1977 todettiin, että A:n pölkkyjen
keskikoko oli 45.6 dm3 (339 pölkyn keskiarvo) Ja B:n keskikoko 45.8 dm3
(355 pölkkyä).

Pölkyt olivat siis likipitäen yhtä suuria.

Syydenpuupitoi-

suuksia ei voitu mitata .

•

Tulokset vaikuttavat järkeviltä, vaikkakaan nipuittaisessa tarkastelussa
ei ole saatu pölkyn keskikoen ja nipun uimiskorkeuden välille riippuvuutta.

Tämä taas

kyjen keskikoko

voi johtua siitä,

ettei yhdeltä suoralta otettujen pölk-

ole todennäköisesti

riittävä nipuittaista

varten.

3-METRISTEN MÄNTYKUITUPUUNIPPUJEN UIMISKYKY
Nippujen uimiskorkeuksiksi saatiin :

tarkastelua

6
A

B

( 25 nippua)

( 25 nippua)

Kokeen alussa 12 ... 20.8.1976

68.0 cm

26.8.1976
Hinauksen päätyttyä 30.9.1976
Tehtaalla
15 ... 16.11.1976
Tehtaalla
10.5.1977

52.5 cm
44,0 II

50.4 "
39.2 ~ ·
31.8

34.9
25 .9
19.9

Pamilolla

•

II

~V

Ii
II

Pamilolla uudestaan kiristettyjen mäntynippujen (B) uimiskorkeus saatiin
pienemmäksi kuin pelkästään automiesten sitomien ja kiristämien nippujen
(A) uimiskorkeus.

Ero eri kiristyslajien uimiskorkeuksien keskiarvojen

kesken oli erittäin merkitsevä

(t

= 5.23xxx

ja toukokuussa 5.19xxx).

Toukokuussa 1977 suoritetuissa mittauksissa todettiin, että A:n nipuissa
pölkkyjen keskikoko oli 41.4 dm3 ja sydänpuupitoisuus 20.6

%,

kun taas

B:n nipuissa pölkkyjen keskikoko oli voimakkaasti pienempi eli 32.7 dm3
ja sydänpuupitoisuus hieman suurempi eli 22.3

%.

Tulokset ovat risti-

riitaiset ja vaikeat tulkita, etenkin kun yksityisten nippujen pölkkyjen
sydänpuun osuuden ja koon riippuvuuden vaikutuksista ei saa selvää kuvaa.
Ilmeisesti kiristämisen vaikutus nippujen vedenpäällisen osan uimiskorkeuteen ei ole niin voimakas, että se pystyisi kumoamaan sydänpuun osuuden ja pölkyn koon tunnetusti voimakkaan vaikutuksen.

•

2.4-METRISTEN KOIVUJATKONIPPUJEN UIMISKYKY
Koivukuitupuu hakattiin havupuusta poiketen vasta kesäkuussa 1976.
ki koivut olivat

•

Kaik-

Nippuja oli yhteensä 25

peräisin yhdestä leimikosta.

kpl, ja 12 kpl niistä kiristivät automiehet ja 13 kpl kiristettiin Pamilolla nosturilla.

4.80 m).

Niput muodostettiin ns. jatkonipuiksi (nipun pituus

Koivunippujen uimiskorkeuksiksi saatiin:
A

B

(12 nippua)

(13 nippua)

Kokeen alussa 11 ... 20.8.1976

56 . 5 cm

26.8.1976
Hinauksen päätyttyä 23 .9.1976
Tehtaalla
16.11.1976
Tehtaalla
11.5.1977

21. 9
15.9

II

51. 0 cm
27.3 II
22. 0 H

ll

14.5 "

Pamilolla

?(2 kpl
pinnalla)

kaikki
uponneet
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Testaus ei osoittanut keskiarvojen eroa merkitseväksi (t

= 1.22).

UIMISKORKEUDEN YHTEENVETO

Suoritettujen tutkimusten ja teoreettisten laskelmien avulla päädytään

•

siihen lopputulokseen, että uusintakiristyksen avulla saadaan
suurempi uimiskorkeus.

hieman

Ero ei ole kuitenkaan suuri, mitä osoittavat

nimenomaan männyn ja koivun kielteiset uimiskorkeustulokset.

Jos ui-

miskyky määritettäisiin tilavuuksien suhteena eli veden päällä olevan
osan tilavuuden osuutena koko nipun tilavuudesta, eroa ei ainakaan teoreettisen laskelman mukaan olisi yhtään.

Näin ollen nippujen erilainen

kiristäminen voi vaikuttaa vain nippujen hinauskelpoisuuteen, jota tällaisella tutkimustavalla ei voi kuitenkaan selvittää .

•

•

•
'

