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Hinaaiamoottoriveneiden tehontarpeesta 
(On Power R equirementa of Tug Engines) 

Viime aikoina on ollut vilkasta mielipiteiden vaihtoa 
pyräiden keräys- yms. tehtävissä käytettävien, pot
kurihinausta suorittavien moottoriveneiden sopivasta 
tehosta, varsinkin kun on herännyt kysymys hinaaja
veneiden standardisoimisesta. Tämän esityksen tar
koituksena on tuoda puntaroitavaksi muutamia nä
kökohtia. 

Hina-ajaveneiden teho on voitava määrittää siten 
että se vastaa todella tarvittavaa tehoa. Tällöin o~ 
ensin tunnettava ne vastukset ja tehonhäviöt, jotka 
syntyvät lautattaessa. 

l. Voimansiirtohäviöihin vaikuttavat sekä koneis
ton että propellin hyötysuhde. Piirros l esittää Kemi
joen Uittoyhdistyksen fyllyniemen erottelun hinaaja
moottoriveneiden vetolukuja paalukokeessa (kilo
grammoina hevosvoimaa kohti) . Nähdään että vaih
telu on erittäin suuri johtuen eri moottorityypeistä, 
kuluneisuudesta, soveltumattomista potkuri- ja vene
konstruktioista sekä siitä, että ko. potkurit on suo
jattu pyörörautasäleiköllä puutavaran aiheuttamien 
vaurioiden torjumiseksi. 

Sekä tämän vetokokeen että Metsätehon muualla 
suorittamien mittausten perusteella on todettu moot
torin l hevosvoiman vastaavan suunnilleen ll ki lo
gramman vetovoima hinauksessa, mikä vastaa vain 
n. 4 % hyötysuhdettaa l kmfh nopeudella hinattaessa. 
Tässä yhteydessä jätetään käsittelemättä mahdolli
suudet propellin hyötysuhteen parantamiseksi. 

2. Tuulen lauttauksessa aiheuttamasta vastuksesta 
ei ole olemassa yhtenäisiä tutkimuksia. Taulukossa l 
nähdään eräästä Ruotsissa tehdystä varppaus
kokeesta 1 ) saatuja arvoja. 

On huomattava, että tauluko sa annetut arvot on 

1 ) .Forssblad, Lars, 1948. Vindens inverkan på tirnmer
Ilottnmg. Svenska Flottledsförbundets årsbok 21, 194 7, ss. 
4315 ... 4327. 

Taulukko 1. 

Vastatuulen vaatima varppausvoiman lisäys. 
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sa-atu ainoastaan tiettyä kehälauttaa varpattaessa 
0.48 kmfh nopeudella. (Voidaan silti havaita vaih
teella. _varustet~n n:oottorivarppaajan selviytyvän 
tavallisista tuuhsta, JOS varppaajan teho on la-skettu 
suurinta varppausnopeutta si lmällä pitäen ja vaihde 
varustettu välityssuhteella = 2: l, kuten tavallisesti 
on laita.) Ko. arvojen perusteella ei voida määrittää 
tarkasti, millainen potkurilla hinaavan moottori
v_eneen nopeuden tulisi olla tyynellä säällä, jotta 
tietyn tuulen varalle jäisi riittävä energianresurssi. 
Jos tyyntä säätä vastaavaksi nopeudeksi valitaan 
l kmfh, on kuitenkin selvää, että hinausmoottori voi 
selviytyä ainoasta-an heikohkosaa tuulessa (ehkä 3 
B~auf~rtin .tuulessa); toi aalta keräy pyräitä ja -laut
toJa et mmstakaan syistä voida kuljettaa kuin 2 ... 5 
Beaufortin tuule sa. 

Käyttäen em. tapa-a tehon laskemiseksi tuulen va
ralle ei tarvitse laskea enää lisätehoa, koska ao. va
ra~s on .otettu hu~mio?n ,>ylinopeutena~. Nopeus
raJaa valittaessa patkalhset olosuhteet voivat tieten
kin vaikuttaa asiaan. 

3. Virtauksen aiheuttama vetovastus riippuu lautta
muodosta, puumäärästä, puutavaralajista ja veto
nopeudesta. Lautat on pyrittävä tekemään mahdolli
simman suuriksi yksikköä kohti syntyvän vastuk en 
pienentämiseksi. Jos hinaajaveneen moottorin teho 
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lasketaan lähtien lauttojen koo ta, 
muutamia harvoja lauttoja ei kui
tenkaan kannata rakentaa kook
kaiksi, jos toiset on pakko jättää 
pieniksi. 
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Pii.rros 1. Myllyniemen erottelun moottoriveneiden vetoluvut kgffhv suurimmalla 
kierrosluvulla paalukokeessa (hv-luku suurillliiUln ilmoitetun tehon mukaan) 

Keräystehtävi sä tulevat etu
paassa ky ymykseen kehälautat. 
Lauttojen suuruuden likimääräi
seksi selvittämiseksi on taulukkoon 
2 järjestetty Kaukaan Tehda Osa
keyhtiön avonlinnan piirin puu
tavaravarastot (12. 4. 50) uurm: _ 
luokkiin hinausyk iköiksi muunnet
tuina. M:uuntolukuina on kehä
lauttau ta ilmällä pitäen käytetty: 

l havutukki =~ l hinau yksikkö 
l vaneritukki = 1.55 hinau yk ikköä 

ja 

l m3 pinotavaraa = 4 hinau yk. ikköä. 
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Taulukko 2. 

Puutavaravarasto jen suuru us. 

Suuruusluokka 
hinausyksikköä 

1 . . . 1 000 
1 001 . . . 2 000 
2 001 . . . 3 000 
3 001 ... 4 000 
4 001 . . . 5 000 

8 00 1 . . . 9 000 
9 001 ... 10 000 

11 001 ... 12 000 ~ 

13 00 1 ... 14 000 

16 001 . . . 17 000 
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0.8 16 837 6.2 

j32 001 ... 33 000 2 1.6 65 087 :_1 1 1 ... 33 000 1 127 100 269 156 100 

Varastojen jakautumista eri suuruusluokkiin on 
havainnollistettu pylväsdiagrammilla, piirros 2. 

Varastojen perusteella ei tietenkään nähdä tarkasti 
hinaustyömäärien jakautumista eri kokoisten lautto
jen osalle. Suuria lauttoja kannattaa hinata niputta
jalle pitempiä matkoja kuin pieniä pyräitä, toisaalta 
taas hinaustyö yksikköä kohti kasvaa lautan koon 
pienentyessä; siitä johtuen myös pienillä varastoilla 
syntyneitä pyräitä yhdistellään hinausta varten. 
K oska em. virhetekijät ainakin osittain kumoavat 
toisensa, lienee varastojen jakautuminen eri suuruus
luokkiin käyttökelpoinen tunnus arvioitaessa, minkä 
suuruisia lauttoja vastaavaksi hinaajam.oottoriveneen 
teho on valittava. Piirrosta 2 laadittaessa on oletettu, 
että yli 10 000 hina usyksikön (havutukin) lautat 
siirretään yleensä hinaajalaivoilla. 

Piirroksesta 2 havaitaan , että 8 000 (5 000) · · · 
10 000 hinausyksikön lauttoja saadaan niin vähän, 
ettei a luksen tehoa kannata määrittää niiden mukaan, 
vaan ko. lautat on kulj etettava kahdessa erässä 4 000 
· · · 5 000 hinausyksikön lauttoina. 

J os veneen vetovoima vaihtelee 400 · . · 200 kilo-
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Piirros 3 Hina.a.jamoottoriveneiden käyttötuntikustannusten 
riippuvuus moottorin tehosta 

grammaan (kgf),m.ikä edellyttää 36 · · · 1 hv mootto
rin tehoa, lautan koon ollessa 500 · · · 4 500 hinaus
yksikköä hinausnopeus on suunnilleen välillä 1.6 ... 
0.6 kilometriä tunnissa (kmjh). Jotta 4 500 hinaus
yksikön lautalle saataisiin nopeus 1 km/h tuulen va
ralle, on hinaajaveneen vetovoiman oltava n . 400 kgf 
eli sen moottorin n . 36 hv. 

Piirroksessa 3 on e itetty eri kokoisten hioaaja
moottorien suhteelliset käyttötuntikustannukset liki
main. Laskettaessa on oletettu, että kussakin moot
torissa työskentelee ainoa taan yksi mies (palkka + 
sosiaaliku tannukset yms. 30 000: - /kk), työpäivän 
pituutena on pidetty 10 h, josta tehollisena hinaus
aikana 5 h, käyttöaikana 4 kkfv, kuoletusaikana 15 v 
ja korkokantana 9 %. 

J os verrataan kolmea hinaajavenettä, joiden veto
voimat ovat 400, 300 ja 200 kgf (ja moottorin tehot 
36, 27 ja 1 hv), saadaan käyttötuntikustannusten 
suhteiksi 11 : 100 : 79. J os toisaalta lasketaan nä iden 
hioa-ajaveneiden kuljetuskapa iteettien suhteet 4 500 
· · · 500 hinausyksikön kehälauttojen kuljetuksessa, 
saadaan kuljetuskapasiteettien suhteet uunnilleen 

25.------.------~-----.--·-----r------,------,------, 

samoiksi kuin käyttötuntikustan
nusten suhteet (n .5 %tarkkuudella ). 
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äin ollen välittömien hina uskus
tannusten kannalta näyttää jok een
kin yhdentekevältä., valitsemmeko 
käyttöön 36, 27 vai 1 hv moot
toriveneen. 

Mitä. muita näkökohtia on otet
tava huomioon? 

1. J otta keräy moottoriveneitä 
pää tä.i iin tandardi oimaan mah
dollisimman pitkälle, on valittava 
vain yk i tyyppi käyttöön. 

2. Jos veneissä. pidetään u eam
paa kuin yhtä. mie tä tai jo nii tä. 
käytetään henkilö- tai kiireellisiin 
kalu tokuljetuksiin (ni putuskehät, 
majat, ideketjut, puomit), kannat
taa valita voimaka ja nopea vene. 

3 500C 3. Ettei vaaraunettai i liikaa tuu-
len takia, oli i saavutettavan. 1 km/h 

Piirro 2. Puutavaravarastojen jakautuminen eri suuruusluokkiin hinausnopeus, mikä edellyttää 4 500 



hinausyksikön suuruisen lautan kuljetuksessa 400 
kgf vetovoimaa, ts. 36 hv hinaajamoottorivenettä . 

Yhteenveto 

Kirjoituksessa tarkastellaan sopivaa hina.ajamootto
riveneen tehoa (vetovoim.aa). Tehon laskemiseksi on 
otettava huomioon: 

1. hina.ajaveneen koneiston ja potkurin hyöty
suhde, 

2. tuuli , 
3. lauttojen vetovastus (ja koko). 

Saimaan vesistön järvialueen olosuhteissa pyräiden 
keräys- ja siihen liittyvissä tehtävissä välittömät 
hinauskustannukset näyttävät olevan jokseenkin sa
mat 18 · · · 36 hv veneille, mutta jo pelkästään stan
dardisoinnin kannalta kannattaa pyrkiä yhteen tyyp
piin. 

Tehokkaalla hinaajaveneellä saavutetaan suurempi 
varmuus tuulen varalle, samaten sillä voidaan suo
rittaa nopeasti kiireelliset kalusto- ja henkilökulje
tukset. Näin ollen n. 35 hv hinaajamoottorivenettä 
on pidettävä sopivana standardityyppinä ko. tehtä
vissä ja olosuhteissa. 

On Power Requirements of Tug Engines 

( Summary in English) 

The determination of the most suitable power re
quired by motor boats for propeller towing, employed 
e. g. to assemble small cribs, has become topt{;al because 
of their increased use and efforts at standardization. 

The power required can be calculated on the basis of 
the size classification of rafts and their towing resist
ance, consideration of tl~ e/fect of wind, and tl~ 
efficiency of machinery and propeller. Immediate 
tou·age costs seem to be approximately the same for 

18· · ·36 HP tugs in the conditions prevailing in the 
lakes of the Saimaa Water System. For standardiza
tion purposes it is advisable to try and select just a 
single type. An efficient tug wiU give greater relia
bility regarding winds; similarly, it will be able to 
effect rapidly urgent transports of equipment and 
staff. Hence, a towage motor boat of approx . 35 HP 
is a suitable standard type for the tasks and conditi'cns 
in question. 

Helsinki 1951 Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö. 
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