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Kalle Putkisto : HELSI KI 1956 

Hinausvastus iuonnettaessa puutavaraa 
tra kto rivi nttu ri II a 

Metsätehon kehittämässä traktori -metsäkuljetus
menetelmässä tukkien ja talvella hakatun pienpuu
tavaran (kuitu-, kai,·os- ja polttopuu) siirtäminen 
pal tateillä liike1möivän traktorin rekeen perustuu 
traktorikohtaisen, kuormau laitteen yhteydessä toi 
mivan vintturin käyttöön (Putki s t o 1952). 
Vintturi lla iirtämi tä vintturijuontoa, varten puut 
kaadetaan suunnattua kaatoa käyttäen siten , että 
etää llä tiestä olevat puut py ritään saamaan kohti 
suoraan tien suuntaa va ten , hieman lähempänä tietä 
olevat v inottain sen suuntaan nähden (terävä kulma 
kuormattuna- ajo uuntaan päin) ja a ivan t ien lähei 
syydessä olevat puut en suuntai iksi. Täten aadaan 
juontomatka mahdollisimma n lyhyek i. Li äk i kaa
dolle on ominaista, että ti en läheisyydessä olevat 
puut kaadetaan ajo uUimasta poispäin , jotta ne saa
taisiin etutyvisinä kuormaan ja siten tasapainotta
maan kuormitusta, joka muutoin kauempaa latva
pää edellä juonnettujen pölkkyjen johdo ta pyrkii 
tulemaan liian peräpainoiseksi. 

Hakkuumiesten t ehtävänä on valmi taa pienpuu
tavaraksi tarkoitetuista rungoi ta 4 ... 6 m pituisia Kuva 2. Rankataakan v i11 tturijuonto käynni ä. - Valok . 
rankoja ja koota ne sopivan suuru.isiin kasoihin juon- Putkisto. 

Kuva 1. P yörätraktorin juonto- ja kuormau laitteen vintturi 
- \ ' alok. K anninen 

Fig. 1 . The winch oj the wheel tractor's skiddi11g and loadi ng 
apparatu . - Photo by Kanninen. 

Fig. 2. The winch-skidding oj a long log bunch in cperation. -
Photo by Putkisto. 

toa odottamaa.n. Ka ojen . ijoituspaikan valinnassa 
samoin kuin tukkipuurunkojen kaatosuunnan määrää
misessä on heidän pyrittävä löytämään sellaiset maas
ton kohdat, joista on mahdolli imman esteetön hina us
reitti palstatielle . Trah.-torin kuljettajan puolestaan 
on löydettävä tämä reitti. 

J uonto suoritetaan iten , että traktorin apumies 
vetää puomino turityyppisen kuormau laitteen kään
tyvän puomin pää ä olevan taittopyörän kautta 
ohjautuvan terä köyden koukulia varu tetun pään 
hinattavan taakan luo, kiertää köyden taakan pään 
ympäri kiinnittäen koukun ja antaa kuljettajalle 
merkin hinauk en aloittami eksi . J o kysymyk e ä 
ovat tukit, ne hinataan yksitellen laukai unarulla 
varustettuja juonto aksia käyttäen. ~fikäli reitille 
sattuu esteitä, ne aadaan ta valli e ti kierretyiksi siten, 
että apumie nykäi ee terä köyde tä taakan päätä 
sivulle päin. Pahimma sa tapauk e a on käytettävä 
kankea. Kun veto tapahtuu uhteelli en korkealta, 
taakan pää, olipa kysymys pinotavararangaista tai 
tukista, nousee jo n . 5 ... 6 m etäi yydellä tien reuna-sta 
ilmaan, jonka jälkeen kiinni tarttumisen vaara on 
melkoisen vähäinen. - ~{ainittakoon, että keskimää
räinen, pal tatien reunaan laskettu hinau matka on 
esim . 60 m palstatie-etäi yyttä käytettäe sä vain n. 
9 m. - Edullisimmak i on o oittautunut no taa juon
netut taakat välittömästi traktorin rekeen . 
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Ku,·a 3. Erikokoisten pinotavammn kataakkojen aiheuttaman 
ve tovastukse n t·ii ppU\·uus taakan suuruudesta 

F ig . 3. 'l.'he dependence on the bunch size of the pulling ?'esist
ance causecl by different-sized cordwood long log b1mches. 

Kun edellä kuva ttua vintturijuontoa kokeiltiin 
en immäisen kerran K y m i n 0 y:n Kornin ti la lla 
talvella v. 1953, käytettävissä oli R uotsissa valmis
tettu, varsinaisesti vain kuormaukseen t arkoitettu 
R ecord vintturi. en vetokyvyks i oli valmistaja 
ilmoittanut 3 000 kgf ja nostokyvyks i n . 1 000 kgf. 
Vintturi oli rakentee ltaan luja. ja. monipuolinen. Mm. 
nopeuk ia ekä eteen- että taaksepäin oli kaksi ja 
li äksi se oli varustettu n . 0-asennolla, mikä tarkoit 
taa sitä, että taakkaa voi se isottaa ilmassa ennen a las 
Iaskemi ta käytännölli sesti katsoen miten ka uan 
tahan a. Teräsköyden suurempikin nopeus ko. la it
tee sa osoittautui kuitenkin liia n hitaaksi juontotyö
hön . Lisäksi la ite oli kohtuuttoman ka llis tämäntapai
seen tehtävään. - Jotta \·inttureiden rakenteen kehit
tämi ek i olisi saatu käsitys sopiva mmasta veto
kyvystä, suoritettiin seuraavan talven kokeilutyö
maalla, G. A. Se r 1 a c h i u s 0 y :n Ri stimäensalon 
tilalla mittauksia juonnon hina usvastul{ e ta . eu
raava sa selostetaan saatuja tu loksia . 

Juonta-olosuhteiden määrittä mi se'ksi hina usreiti t 
jaetti in kahteen maaston vaikeusluokkaan , joi ta toi 
seen (luokka 2) luettiin kuuluviksi ne reitit , joi ssa oli 
ilminnähtävästi havaittavis a taakan ku lkua vaikeut

tavia kiviä, kantoja, pensaita, a lusmetsää tai suuri
kokoi sia puita, ja toi een ne reitit, jotka vaikutti,·at 
käytännölli e ti katsoen estee ttömiltä (luokka 1). 
Luokittelu oli iis melko ubj ektiivinen . Mittaukset 
kohdi tettiin taakkoihin, jotka voitiin hinata liki
main vaakatasos a olevia reittejä pitkin. - Mittaus
ten aikana oli lunta a ngen niuka ti , nim . vain :?0 . .. 
:?5 cm. en määrä oli riittämätön peittämään maaston 
epäta aisuuk ia. 

K oska on ilmeistä, että tukkien hina usvastus on 
pienempi kuin rankata.akkojen, jo taakan kuutio

ältö on ama, valittiin juonnettavaksi t avarak i 
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-! -, 6- , - ja 10-m pituisia kuorell isia, rankoja sisält ä 
viä taakkoja. - K eskimäärä inen hinausnopeus oli n . 
30 mfmin . Jokaisen pölkyn läpimitta mitattiin pituu
den puoliYä listä ri stii n kuoren pää ltä 1 mm tarkkuu
della. ::\"ä in saadun lä pimitan ja pituuden peru teell a 
la kettiin en in joka i en pölk yn kuuti osi ältö k-m3:eis
sä, jonka jä lkeen taakkojenkuutiosisältö määritettiin 
niiden sisä ltämien erikokoi sten rankojen lukum äärän 
perusteella. - Taakkojen paino laskettiin olettama lla 
1 k-m3 painavan 50 kg (vrt . J a 1 a v a 19-!9, s. 34 ). 

Hinausvastuksen uuruuden määrittämiseksi kyt
kettiin t aakan ja hinausköyden väliin it emerkitsevä 
500 kgf:n d_ynamometri . )Iittari piirsi kuvaajaa koko 
hinausmatkan ajan. )Jatkat \aihtelimt 10 ja 3 m 
välillä. K eskim . hinau vastus laskettii n tavanomaista 
tapaa käyttäen (esim. Pu t ki s t o 1951). T ä llöin 
se osa kuva-aja ta, joka koski hina usta ti en lä hei yy
dessä (taakan pää ilma a), pyrittiin jättämään las
kui sta pois . 

K e kimääräi et ,-a tusa rvot \ietii n korrelaatiota u
lukkoon jonka luokkake kian·ot ta oitetti in käsi
varai esti (ktn·a 3). On ilmeistä, että rajankäynLiä 
>>helpon>> hinausmatkan (taakan pää ilmas a) ja >>tava l
li sen» hinausmatkan välillä ei kai kis a tapauksis a 
saatu suoritetuk i tarka ti , koska jotkin lu oU:a ke ki
a rvot (maaston vaikeu 1, taakan suuruu 0.35 k- n,3 
ja maaston ,·aikeus 2, taakan uuruu 0.30 k-rn3) jäi 
vät melkoisesti ta oituskuvaajan a lapuolelle. 

Erikokoi ten pinota\ararankataakkojen ke kim ää 
rä i eksi hinaus\·astuksek i saatiin ·euraavas a tau lu
kossa e itetyt, tasoi te ut a r\ot. 

Taakan 
suuruu , 

k-m• 

0.0;) 
0.1 0 
0. 15 
0.20 
0.25 
0.30 
0.35 
0.40 
0.45 
0.50 

:.'llaa ton ,-a ikeus
luokka l 

:.'lluaston vaikeus
luokka 2 

Hinau ,-a tus 1 

kgf_/ _ _ k_g_f/- - o/c-
0
_p_a_i_.,., - k--g-f/ kgf/ 1% pai-

taakka k-m• no ta taakka k-m3 nosta 

62 1 2.10 1.16 
7 70 102 

11.1 760 9 13 9:?0 10 
1.10 700 3 163 15 1 96 
166 66.1 7 1 9 756 9 
19:? 6.10 75 215 717 .1 
:?19 6:?6 14 :?41 6 9 1 
2.15 613 7:? :?67 66 79 
2i:2 604 II :?94 653 77 
29 596 70 320 6.10 75 

-----

Yertailun vuok i mainittakoon, että Förste r i n 
(1 5) mukaan hina u va u kuoripäällisiä t ukkeja 
lumcttoma a maa to laahaamalla juonnettae a 
on a lu ta ta riippuen 35 ... 59 °0 kuorman paino ta. 
Ya.staaviksi a n ·oiksi ra iinkaadettujen van rikoivu
jen ka awtyö ä on tode tu 35.7 ... -!0. % (P u t
k i s t 0 195 1 ) . 

Yaikka mittausainei to jäi m lko upp aksi, voi
daan en antamien ulo ten peru teella. tehdä seuraa
vat johtopäätök e . 

l. H inau ,-a tu näyttää kas\a\an uoravii ai e ti 
hinattM· ien taakkoj en koon uurete a ainaki n 
niiden taakankokojen olle a kysymykse ä, 
joita. ainei to i ältää. 



2. Hinausvastusarvot ovat suhteellisesti sitä pie
nempiä, mitä kookkaampia taakat ovat. Taa
kan koon suureneminen 0 .15 k-m3:stä 0.50 
k-m3:iin näyttää pienentävän l. maaston vai
keusluokassa taakan painosta lasketun hinaus
vastussadanneksen 9: tä 70 % :iin ja 2. maas
ton vaikeusluokassa 10 :sta 75 %:iin. 

3. K a ikki taakkaa kohden lasketut keskimääräiset 
hina usvastusarvot kummassakin maaston vai
keusluokassa ja enintään 0.50 k-m 3 (n. 0.7 p-m3 

2-m tavaraksi muunnettuna) suurui sia taakkoja 
hinattae sa jäivät ~dle 350 kgf:n, joten juonta
työn kannalta vaki ovalmisteinen 500 kgf:n vint
t uri , joka on tavanomainen autoonkuormaus
lai tteissa, on vetokyn·ltään t ra ktori ssakin täy
si n riittävä. 

-1- . H i na usvastusarvojen erot maastonvaikeusluok
kien välillä ovat suhteellisen pieniä, ja ne johtu
vat lä hi1mä taakan töksähtely i tä erilaisiin estei
S III1. 

T ök ähtelyjen määrä on Ia kettavi a dynamomet
r i n pii rt i men tekemäitä kuvaaj alta . Töksähtelyti hey
dek i todettiin l. maa ton vaikeusluokassa keskim . 
5.0 kpl ja 2. maa ton vaikeu luoka sa 5.5 kpl lO m 
hinausmatkaa kohden. 

Jos lunta oli si ollut runsaammin, hina usvastus
arvot olisivat jääneet ilmeisesti pienemmiksi. Täysin 
lumettomassa maa sa ne taasen olisivat todennäköi
sesti nou .. eet suuremmiksi. Ainoassakaan tapauk
sessa vastuksen mak. imiarvotkaan eivät yli ttäneet 
500 kgf:aa. -

Traktorivintturin rake1metta ei voida kuitenkaan 
ratka.ista yksinomaan juontatyön vaatim usten peru 
teella, vaan myös muut sille kuuluvat t ehtävät on 
otettava huomioon. l\-äitä tehtäviä ovat mm. seu
raavat. 

Taakan nosto kuormaan, joka edellyttää sitä, 
ett ä taakka voidaan ainakin hetkellisesti py
säyttää riippavaan asentoon sen objaamiseksi 
sopivimpaan paikkaan ree ä . 

Traktorikuorman vetäminen >>ylisuurem mäen 
yli , joka yleensä edellyttää 1000 ... 2000 kgf:n 
vetokykyä ja traktorin eteen sijoitettua vint
turia. 

Traktorikuorman vetäminen ylös sen suistuessa 
ojaan tai poi polanteelta, mi sä työssä raken
t eelliset vaatimuk et ovat amat kuin edelli
ses ä tapaukse sa. 

Erilaiset kuormaus- ym. t ehtävät maataloudessa. 

Puuttumatta yksityiskohtaisemmin näiden eri t eh
tävien asettamiin vaatimuksiin \Oidaan todeta, että 
ne kuljetukseen liittyvät työt, jois a tarvitaan 500 
kgf suurempaa vetokykyä, ovat vain harvoin esiin
tyviä. Kun taittopyörän a\ulla vetokyky voidaan 
suunnilleen kaksinkertai taa (tosin nopeuden kustan
nuksella), pienikokoinen Yintturi on useimmissa ta
pa uksissa myö mainittuihin töihin riittävä. 

Hinausvastusmittau ten tulokset on ilmoitettu 
traktorivinttureiden kotimai ille \almistajille ja ne 
on otettu huomioon ainakin eräiden nyky] in markki 
noilla olevien , sarjavahni tei ten vinttureiden raken 
tee sa. 
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Towing Resistance in the Skidding of Timber by Tractor Winch 

Summary tn Englich 

Finland has started to use winche mounted on wheel 
tractors for the skidding of timber from the preparation 
site into the tractor l igh travelling on the strip road. 
The towing resistance wa mea ured, in order to be able 
to dimension correctly th capacity of the winches. -
Tlze re istance i in il lf indep nd nt of the ag nt 
tozcing the kidding bunch. H ozcet· r, tozcing resistance 
n tlues determined pr t·iou ly could not be regard d as 
sali faclory in tlzi ca e. inc tlze kiddinJ bunch (see 
Fig. 2) differs in lwp and size from the bunches that 
are horse-drawn. - The articl r port th r ults of the 
111 a ur ments and com s to th following conclusions: 

J) The towing r i tance em to grow rectilinearly 
with tlze increase in the bunch iz , at !east when 
the bunch siz of th m.at rial are in qu tion; 

:?) Th towing r istance valu are proportionately 
small r, tlz bigg r th bunches. The incr a.se in 
tlze bunch size from 0.15 olid cu.m. to 0 .. 50 solid 

cu.m. eems to diminish the towing resistance 
percentage, calculated from tlze bunch weight, in 
lhe 1st topographical difficulty clas from 89 to 
72 and in the 2nd topographical difficulty class 
from JO to 75. 

3) A ll average towing r i ta ne wlues calculated 
per bunch in both topograplzical difficulty classes 
and when skidding bunch of a maximum of 
0.50 solid cu.m. (about 0.7 piled cu.m. when 
converted into 2-rnetre log ) remained below 350 
kgf. Consequently, the tractiv capacity of the 
standard 500 kgf winch zchich i customary in 
inlo-truck loading devices i , a far as kidding 
work is concerned, fully adequat tchen mounted on 
a traclor. 

4) Tlze differ nces in the lmcing r i Lance values of 
are relativel; 
bunch bump-

the topographical difficulty cla 
s1wul and are due principally to th 
ing into variou. ob tacle . 

Eripainos Suomen Puutalouden n :o. ta .f, 1J .55 
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H elsinki 1956 Frenckellin Kirjapaino 0 akeyht iö. 


