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Kalle Putkisto:

Polanneteiden rakentaminen pyoraatoneuvoliikenteelle soveltuviksi
Lumitiivisteisten polanneteiden etuina aurattuihin
talviteihin verrattuina ovat niiden halpuus sekä se,
että niiden rakentaminen ei edellytä yhtä ehdottomasti ennen lumen tuloa tapahtuvaa tien pohjan raivaamista. - Niiden halpuus johtuu , kuten tunnettua,
seuraavista seikoista:
-

Tiealueen raivau ku tannuk et ovat pienet,
koska maa ton epäta ai uuksia peittämään jää
paksu lumikerros.
Kallis aukaisuaurausvaihe korvautuu halvemmalla lumen tiivistämi ellä.
Ajoradan hoitokustannuk et ovat pienentyneen
kinostumisvaaran ekä hoitoaurauk en eliminoitumisen vuoksi piene .

P olanneteiden käyttömahdollisuuksia rajoittaa lmitenkin, että nykyistä valmistu tekniikkaa käytettäessä ne soveltuvat ainoa taan hevosliikenteelle, telaketjutraktoriliikenteelle sekä ellaiselle pyörätraktoriliikenteelle, jo sa p örätraktorit on varustettu puolitelaketjuilla.
ain poikkeu tapauksissa polanneajoradalla voidaan liikennöidä pyöräajoneuvoilla, nimittäin
-

-

-

jos ajoradalle satanu lumi on kerros kerrokselta
t iivistetty maan pinna ta alkaen niin, että e
on kauttaaltaan kove tunu ,
jo lunta on ajokauden alkaessa ollut vähän (lumen laadu ta riippuen enintään 30 ...40 cm)
ja uutta lunta sata-a kuljetu kauden aikana niuka ti
jo lumen iivistäminen on suoritettu voimakkaan suojakauden aikana, jolloin lumen vesiarvo on ollut niin uuri, että euraavana pakkaskautena ajorata on jää ynyt vesitettyä ajorataa
muistuttavaksi,
jos ajorata on vesitetty taikka,
jo ajorataa on ennen pyöräajoneuvoliikenteen
aloittamista liikennöity riittävän kauan telaketju- ai puolitelake juajoneuvoilla.

K rro kerrokselta t iivistämin n t ulee liian kalliiksi, vähäluminen talvi ekä uojakauden hyväksikäyttömahdollisuus ovat kon.n t umanvaraisia ja on
ilmeistä, että palstateiden vesittäminen on niin ikään
liian kallista, ko ka varsiteidenkin ve ittämi en kannattavuus on ky eenalaista. P yöräajoneuvoliikenteen
järje täminen ekundääriliikenteek i on myö vai-

keasti toteutettavissa. äin ollen, jos mietitään saada
kuorma-auto palstateille puutavaraa noutamaan ja jos
toivotaan päästävän pyörätraktori-metsäkuljetuksissa
eroon käyttökustannuksilta~n kallei ta puolitelaketjuista, jää ainoaksi keinoksi polanneteiden rakennustekniikan kehittäminen.
J otta tiedettäi iin, mihin suuntaan r akennustekniikkaa olisi kehitettävä, on t unnettava ne tekijät,
joihin lumen kovettuminen perustuu. - Lumen olen naisimmat kovettumisen edellytykset ovat seuraavat:
l. Sen t ulee olla hienojyväistä, illä kuta hienojakoisempaa se on, sitä runsaammin muodostuu jyvästen välille ko ket uspintoja .
2. Sen tiheyden tulee olla mahdollisimman suuri,
jotta jyvästen ko ketuspinnat olisivat suuret ja lukuisat.
3. Lumijyvästen välissä tulee olla vettä tai vesihöyryä, joka jäätyessään liittää ne toisiinsa.
4. Lämpötilan tulee olla niin alhainen , että vesihöyry t iivistyy vedeksi ja ve i Iumijyvästen välissä
jäätyy.
Lumen käsittelytoimenpiteiden tulee iis johtaa
Iumijyvästen rikkijauhautumiseen, ellei lumi Juontaiesti ole riittävän hienojakoista, lumen t iivistymiseen
sekä lämpimien ja runsaasti ve ihöyryä isältävien,
hangen pohjassa olevien lumikerro ten sekoittumiseen
hangen yläosa a oleviin, kylmempiin lumikerroksiin.
Seuraavas a selo tetaan Metsätehon kevättalvella
1957 uorittamia lumen käsittelykokeiluja.

Kokeet lumen sekoittamiseksi entistä
tehokkaammin
Lumen sekoittamiseksi on tähän a ti käytetty ajoa
moottoriajoneuvolla &raide raiteen viereem, jyräystä
ja lanau ta. - Ruotsi a on uomalaisesta polannetiejyrä tä eli ns. häkkijyrästä kehitetty DA:n toime ta kardaanivetoinen ja käytetty tällaista jyrää
samaan tarkoitukseen.
Puolangalla tehtiin kokeita lumen ekoi t umisesta,
siten että hangelle levitettiin punamultaa ennen en
kä ittelyä. en jälkeen ajettiin tällaisen kohdan yli
telaketj u traktorilla, puoli tela-pyörä traktorilla, viimeks i mainitulla iten, että en perään oli kytketty
K ajaani Oy:n mallia oleva, varsinaisesti hevo vetoiseksi tarkoitettu polannetiejyrä (kuva 1), ekä siten,
että perässä oli traktori ta voimansa saava, kardaani-
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Kuva l. Kajaani Oy:n mallinen, hevosvetoinen polannetiejyrä. - Valok. Metsäteho

F ig. 1. A

ho1'8e-drawn packed-snow road roller, Kajaani.
Oy's model. - Photo M etsäteho

Kuva 2. Kotimaassa rakennetun kardasnivetoisen häkkijyrän prototyyppi. - Valok. Metsäteho

Pig. 2. The prototype oj a Finnish-made cardane-drive rack
roller. - Piiota Metsäteho

vetoinen häkkijyrä (kuvat 2 ja 3). Ajon jälkeen kaivettiin ajorata auki ja tarkasteltiin silmävaraisesti,
missä määrin väriä oli havaittavis a tien poikkileikkauk e a. - K okeiden aikana, jotka suoritettiin
huhtikuun 3. päivänä, ilman lämpötila oli n. + 6°0,
lumen lämpötila oli ekä hanaen pinnasta että pohjasta mitattuna ±0°0. K o kemattoman hangen keskisyvyys oli n. 70 cm. Laadultaan lumi oli pintakenoksissa nuo kaa ja hienojyväistä ja pohjakenoksis a
karkeajyväistä.
Luktnm otk'\matta kardaanivetoisen jyrä n jälkeä
väriaine ei ollut sekoittunut lumeen. Niin ikään lumijyvästen rikki jauhautuminen vaikutti vähäiseltä.
Kardaanivetoisella jyrällä kä itelty lumi sen ijaan
oli sekoittunut pohjaa myöten niiltä paikoilta, jossa
jyrän akseli oli pyörittänyt jyrän kehiä . Tasauspyörästön vaikutukse ta kaarteissa sekä jyrän toisen kehän tarttue a kantoon tai jyrän poikkitelojen välien
täyttyes ä lumella vain toinen kehä pyöri ja sekoitti
lunta. ekoittunee a lume a voitiin todeta jyvä ten rikki jauhautumista.
Mainittakoon, että kardaanivetoinen jyrä, jonka oli
kustantanut kokeiluihin K a jaani Oy, oli prototyyppi.
en voimansiirtolaitteilla oli käytetty kuorma-auton
takasiltaa ja vaihteistoa. L ja 2. vaihde oli mahdollista kytkeä päälle. Näistä L toimii traktorin 2. vaihteen ja 2. traktorin 3. vaihteen kanssa. Tällöin jyrän
kehänopeus on n. 10...20 % uurempi kuin sen edessä
olevan traktorin takarenkaiden kehänopeus mainituilla vaihtcilla ajettaessa. - Jyrän rakentee a olisi
tehtävä euraavat parannukset.
- Ta au pyörä tö olisi varustettava lukkolaitteella, jotta olisi varmuu jyrän kehien pyöriruisestä
aina tarvittaessa.
- Jyrä olisi tarnttaessa aatava toimimaan myö
peruutusvaihteella .
- Traktorista jyrään tuleva voimansiirtoak eli olisi
varustettava helpo ti vaihde tavalla okkalaitteella
tai va ta-a. alla, joka ylikuonni uksen attue a katkeaisi ja siten keskeyttämällä voiman siinon e täisi
jyrän ak elien murtumisen. Tällöin olisi kuitenkin
voimansiirtoakselille jätettävä riittävän uuri liikkumismahdolfu:un , ko ka jyrä liikkuu traktoriin nähden
maaston epätasaisuuksia noudatellen.
Mahdollisesti va taavia lumen ekoitturnis- ja jyvä ten rikkijauhau umistuloksia olisi aavutettavissa
myös vakiomallisilla traktorin voimalla pyörivillä
maanmuokkausvälineillä. Niistä ulisi ilmeisesti lähinnä ky ymykseen maajyrsin (kuva 4) joko sellai enaan tai mukael tma. Mainittakoon, e tä D :n toim ta on Ruotsissa kokeiltu eräänlaista jyrsintä hy vällä menest ksellä ( AGER 1956 ).

Kokeetlumen tiivistämiseksi entistä
tehokkaammin

Kuva 3. Kardaanivetoisl'n Jyran vsihdelaatikko. Rajoittimella on estetty m u iden b.-uin l. ja 2. vaihteen kytkeminen.
Peruutusvaihde olisi myös saatava käyttöön. - Valok. Metsäteho

Fig. 3. The gearbo:r: oja cardane-drive roller. A catch maku it
i mpossible to engage other than 1st and 2nd gear. Jt should ~
modijied to p11t goi71{} i·nto reverse gear. - Piiota j \1etsäteho
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Kuonnite taessa lumihankea kuormi uksen aiheuttama paine ei etene vain ala päin, vaan leviää kuormittamn pinnan jokaisesta pistee tä kartiomai e i
m ös ivuille. Tä tä johtuu, e tä paine heikkenee
hangen yvyy uunna
verraten nopeas i.
äin ollen paksua lumikerr ta ylhäältä kä in painamalla
tiivistettä ä (esim. telake jnjen, pyörien, lumentiivi y levyjen jne. pintapaineella) vain pintakerrokset
tiivisty>ä . Toisin sanoen tähän a ti käytetyillä lumen

tiivisty menetelmillä on mahdollisuus saada syntymään ainoastaan ns. kuoripolanne, joka pyöräajoneuvoilla liikennöitäessä helposti kaivautuu puhki.
Soran ja hiekan on todettu reagoivan kuormitukseen kutakuinkin va taavalla tavalla kuin löysä lumi.
Kun ympäri vuoden liikennöitäviä teitä rakennettaessa ra kaat höyry jyrät on roineraatimaan tiivistystyössä korvattu täryjyrillä ja -levyillä suuremman syvyysvaikutuksen aikaan saamiseksi keveämmillä laitteilla ja kun lumi on soran tavoin kiteistä ainetta,
Metsäteho ryhtyi selvittämään, voitaisiinko luntakin
t iivistää täryttämällä. opivan tärylevyn saamiseksi
käännyttiin saksalaisen tiekonetehtaan Allgemeine
Bauma chinen Gesellschaftin puoleen, joka t oimittikin
korvauksetta vakiomallisesta tärylevystä toivomusten
mukaan muunnetun laitteen kokeissa käytettäväksi
(kuva 5). en lisäksi kokeiltiin kahta, TVH:n omistamaa, vakiomallista tärylevyä.
Tiivistymi en tehokkuuden indikaattoreina käytettiin lumen vajoamisen määrä~, lumen ominaispainon
suurentumista sekä t iivistettyjen IFohtien Proctor mittarilla määritettyjä kovuusarvoja. K aikki kovuusarvot on ainei toa käsiteltäe ä redusoitu va-staamaan
ko. mittarin 32 cm2 suuruisen laatan kovuusarvoja.
K okeita tehtiin kolmella paikkakunnalla, nimittäin
Seutulan lentokentän läheisyydessä, Kuopion maalaiskunnassa A. Ahls röm 0 akcyhtiön uovun t ilalla
sekä P altamossa K ajaani Oy: n työmaalla.
e u t u l a s s a kokeiltiin aikaisemmin mainittuj a
vakiomalli ia tärylevyjä (tABG Type SPVo ja &Type
PV2,& kuvat 6 ja 7) ja niiden tiivistämää jälkeä
verrattiin raivauspu kurilla ja vintturilla varustetun Caterpillar D 7:n iivistämään jälkeen . Traktori painoi varu teineen n. 17 000 kg ja sen telaketjupaine oli n. 0,97 kgfcm 2 • Kovuusmääritykset
tehtiin väli tömästi tiivistämisen jälkeen . - Ilman
lämpötila kokeiden aikana 2 m korkeudella maan pinna ta oli + 4° . Hangen pintakerroksen lämpötila
me ämaa to a oli + 1° ja aukealla paikalla 0°C.
H angen pohj akerroksen lämpötilaksi todettiin ensiksi
mainitu a tapauksessa - 1° ja viimeksi mainitussa
- 2° . Traktorin ajonopeus samoin kuin tärylevyjen
vetonopeu oli n. 3 , ~ kmft . Laadultaan lumi oli ra kasta ja karkeajyväistä runsaa ti vettä isältävää
kevätlunta. eiden havaintojen ke kiarvoina lumen vajoaminen o oittau ui seuraavaksi.

ltfi1taUitpaikka

Kuva 4. Ma.e.jyrsin, joka sellaisenaan tai rakenteellisesti hie man muutettuna saattai i tulla kysymykseen lumen sekoittamistyössä. - Valok. valmistaja

Fig. 4. A n earth cutt.er which might be aui1able aa it atanda or
with alight atructural changea for arww mizing work. - Photo
by the manufaclurer

Kuva 5. ABG-tärylevy lumen tiivistö.mistä. varten . Samalla
laitteella. on mahdollista tiivistää myös minera.alima.a.ta. Valok. Metsäteho

Fig. 5. ABG t~ibrating diac for packing anou;. The aame device
can alaa be med for packing mineral aoil. - Photo M etaäteho

KoaJ.:e.
tnaU.oman Lumen tJajoaminen,
lum;m ayvyya,
cm
%
cm

)letsämaaBto:
- Traktorin j lki . . . .. .
- Pienen tiirylevyn j 1ki ..
- Traktorin ja tiirylevyn
jälki .. ....... . ..... .
Aukea, tasainen maasto:
- Traktorin j !ilki . .... .
uuren tiirylevyn j!ilki ..
- Traktorin ja tiirylevyn
j!ilki .. . ..... ..... .. .

36

17
20

56

65

25

38

47

17
14

36

47
33

14

42

54

31

30

J

Keväinen lumi on iheydeltään sangen epähomogeenista ja maan pinnan pätasaisuus heikentää mittau tarkkuutta, joten aa uja lukuj a voidaan pitää
vain suuntaa an vina . Tästä huolima ta ne o oittavat elvästi, e tä l ·· -26 kg painoisilla tärylevyillä, joiden pin paine on vain 0,064-· -0,077

Kuva 6. VakioJllllllinen, yhdellä, tä.riniiA a iheuttavalla. epli·
keskolla varustettu tä.rylevy. (tType P Vt). - Valok. va.lmi taj

Fig. 6. A atandard nW<kl t~ibrating diac furniahed wilh one
eccenLric vibrator (Type SPV ). - Photo by the manufacturer
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Sulami vaihees a olevan hangen, jonka koos a pysyvyys perustuu yksinomaan lumihiukkasten väliseen
sisäiseen kitkaan, kovuusmäärityk et käytettävissä
olleella menetelmällä ovat epätarkkoja. Havainnot
antavat kuitenkin aiheen otaksua, että tärylevyllä on
huomatta\a syvyy \aikutus ainakin, jos lunta on tiivistetty muilla keinoin (täs ä tapaukse a traktorin
telaketjuilla) ennen täryttämi tä.
K u opi on m l k: s a kokeiltiin nimenomaan lumen tiivistämistyötä varten rakennettua tärylevyä.
Sen tärkeimmät teknilliset ominaisuudet ovat seuraavat:

Kuva 7. Vakiomallinen, kahdella epäkeskolla varustettu
tärylevy. {tT ype PV2 t - Va!C>k. valmistaja

Fig. 7. Standard model vibrating disc furnished with two
P.CCMtrics (Type PV2) . - Photo by the mamtfacturer

kg jcm 2 , on saavutettavissa suunnilleen samansuuruinen lumen vajoaminen kuin n. 17 tn painoisella telaketjutrak torilla.
Erilailla tiivistetyn lumen keskikovuudeksi useiden
havaintojen perusteella saatiin seuraavat arvot.
Mittauspaikka
l\'Ietsämaasto:
- Traktorin jälki . . . . . . . . . . . .
- Pienen tärylevyn jälki . . . . . .
- Traktorin ja tärylevyn jälki . .
Aukea, tasainen maasto:
- Traktorin jälki . . . . . . . . . . . .
- Suuren tärylevyn jälki . . . . . .
- Traktorin ja tä·r ylevyn jälki . .

M i ttaussyvyys pinnast-a, cm
0
10
20
30
Kovuus, kgfcm'
6,5
3, 7
4,8

5,3

8,2
I Puolitela-Fordson ::\la-

+

6, 7
6,6
7,7

7,0
3,3
3,7

3,9
2,7
6,1

II

Mainittakoon, että ko kemattoman lumen pintakovuudeksi todettiin 0, , kovuudeksi 30 cm syvyydessä 1,6 ja pohjakerroksen kovuudeksi (n. 40 cm
syvyys) 2,1 kgfcm 2 •

III

jorin
lumentih·istyslevyn * jälki
Puolitela-Fordson :Ma jorin
kardaanijyrän
jälki
Puolitela-Fordson Majorin
kardaanijyrän
lumentii\·istyslevyn
j älki ..... . ........
Puolitela-Fordson ::\la.
jorin jälki
iäryFiat Forest.an
levyn jälki
täry Fiat Forestan
levyn jälki, ajo kahteen
kertaan ............
Caterpillar D 4:n
häkkijyrän
tärylevyn
jälki ..............

IV

0

••

•

0

VII

*

. Traktorivetoisen polannetiejyrän jälki
lumes'SS. - Valok. Metsäteho

pakkas-

Fig. 8. The track made lFy a tractor-driven packed-snow road
rC'ller i n frosty weath er B'now. - Photo Metsäteho

19

50

30

•

••

••

••••

3

20

53

54

39

20

51

47

3

21

55

37

47

49

+

•

VI

3

+

+

V

4

t

kg
hv
kpl
värähd.fmin

KoskematOminais painon
toman
Lumen
lumen
vajoaminen, li~äätl ·
cm
% tyminen ,
BYil!JYB,
C1n
%

Mittauspaikka

•

K uva

mm h.-u!jetussuunnassa

Kokeiden aikana (13. -16.3.) ilman lämpötila 2 m
korkeudella vaihteli - · · ·-20°0, lumen pintakerrost en lämpötila -5 ···- 13°0 ja lumen pohj akerrosten
lä mpötila (jä-ällä) -2 ·· ·-6°0. Lumi oli kuobkeata,
suhteellisen homogeenista pakkaslunta. H angen syvyys vaihteli 3 ···47 cm.
Eri välineillä kä itellyn lumen vajoaminen sekä
ominaispainon prosentuaalinen Ii äänt.yminen ilmenevät seuraavasta a etelma ta.
K oe
n:o

7,9
5,3

5,4

Pituus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Leveys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500
Korkeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 050
P aino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Moottorin teho (2 700 k /min)
6,5
T ärinän aiheuttavia epäkeskoja . . . . . . 2
Levyn värähdysluh.-u . . . . . . . . . . . . 3 000

••

0

0

+
+

+

0

0

••

0

0

•••

•••••

3
3

22

5

45

4i

21

45

81

+

400 kg lisäpaino le\"yn päällä.

Lm11t, jotka O\a u eiden mittau ten ke kiarvoja,
eivät o oita täry}e,yllä kä iteltyjen kohtien vajonneen
sen enempää kuin muillakaan menetelmillä kä iteltyj en eikä aivan niinkään paljon, ellei oteta. lukuun
koetta VI, jo a tärylevyä vedettiin kahteen kertaan.
Luote tavamman ku\an lumen iivistymise tä antavat kuitenkin ominai painon määritykset. Lumen
ominaispainon (ko kemattoman lumen ominaispaino
0,279) pro entuaalinen uurentuminen oli kokee a
VII uurin ( l %l ja rittäin huomattava myö muissa
kokeissa (V ja VI ) joissa käytettiin tär levyä (45 ···
49 %l- Merkille pantavaa on my ·· että kardaanivetoisella polannetiejyrällä lunta kä iteltäe ä (kokeet II ja III, jyrä ama kuin Puolangalla käytetty)

ominaispainon suurentuminen on ollut sangen voimakas (47 .. ·54 o/o).
Eri menetelmin käsitellyn lumen kovettumista kuvaavat seuraavat lukusarjat, joiden koenumerot ovat
samat kuin edellise ä a etelmassa.
Koe
n:o

I
IT
II!
IV

I
II
IIT
IV
V

VI

I
II
III
IV

]lf ittauapa ikka

Mittaukset n . 15 t tiivistätniaen
jälkeen
Puolitela-Fordson ?liajorin +
lumentiivistyslevyn jälki
Puolitela-Fordson Majorin +
kardaanijyrän jälki
Puolitela-Fordson M.ajorin +
kardaanijyrän + lumentuvistyslevyn jälki ........... .
Puolitela-Fordson
M.ajorin
jälki . . .. ............... .
Mittaukset 11. 45 t tiivistämise11
jälkeen
..... ......... ........... .
.. ..... .. . . .... . ....... .. .
. . ........ .... ...... ..... .
. ................. ... . ... .
Fiat Forest.an + tärylevyn
jälki ........ .. . . . . ..... .
Fiat Forestan + täryl.evyn
jälki, ajo kahteen kertaan ..
M it.taukset n . 65 t tiivistämisen
jälkee11
........................ ..
........ ...... .. ......... .
.......... . .............. .
........ ............ ..... .

V ..................... . ... .

VI ....... .......... . . . . . ... .

J1ittausB'yvyys pinnasta, cm
0
8
15
Kovuus, kg fcm2

3,8

5, 1

9,3

3,1

4,0

4,2

5, 1

9,3

8,6

2,7

4,0

5,5
2,8
7,7
5,1

6,5
6,9
!J,4
7,2

10,3
9,1
10,2

5,5

10,7

15,5

7,7

11,9

12,7

4,8
6,0
8,0
5,6
8,0
6,5

9,8
9,5
10,2
10,4
15,5
14,6

Ku va 9. Tärylevyn jälki pakkaslurnessa. Metsäteho

11,1
10,9
8,4
11,3
20,8

Lukusarj at osoittavat, että tärylevyllä käsitelty
lumi on kovettunut huoma tava t i paremmin kuin
muilla menetelmillä käsiteit ja että kovettuminen on
ollut erittäin voimakasta polanteen isällä.
Nämä kokeet suoritettiin järven jäällä. On ilmeistä,
että tärylevyä käytettäe ä myö jää joutuu värähdysliikkeeseen >)heija taem värähtelyä, joka jossakin määrin neutralisoi tärylevyn iivistävää vaikutusta. Myös
kovettuminen jään päällä oleva a hange a on ehkä
vähäisempää kuin urve- ja kivennäismaalla oleva-ssa,
ko ka em. tapaukse a hangen pohjakerroksen lämpötila on alhai empi ja en vuol· i liitosaineena tarpeellinen, lumihiukka ten välinen ve ihöyrymäärä pienempi ja lumi yleensäkin •kuivempaa..
P u o 1 a n g a ll a annettiin aman tärylevyn täristä
paikoillaan ko kema toma a hangessa.
. 10 min
kuluttua e oli muu tanu märän uojalumen pintakerr oksen kiinteäksi jääksi. J ääkerroksen syvyys oli sitä
suurempi, mitä kauemmin levy ai täri tä samalla
paikalla.
Toi ek i tehtiin koe, jo a tär levyä vedettiin hevoella (kuva 11 ) n. 7 5 km / nopeudella 11 kertaa samaa
jälkeä myöten. J oka kerran jälkeen mitattiin lumen
vajoaminen. K.o kema man lumen syvyy oli 69 cm,
n pinta- ja pohjakerroksen lämpötila ± 0°C sekä sen
ominaispaino pintak rroks· a 0,459, 30 cm syvyyde sä 0,40 , pohjak rroksissa 0,319 . ekä ke kimäärin
0,393. Pintalumi oli hienoj akoistu ja nuo kaa, pohjalumi ryynimäi tä ja huono ti koo a pysyvää. - Vajoaminen oli euraava:

Valok.

Fig. 9. The track made by the vibrating disc in jrosty weather
snou·. - Photo MetsäUho
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Kuva 10. K okeiltu lumen tii,·istyslevy.- Valok. Metsäteho

Fig. 10. Experimented snow-p<u-king disc. -

Photo Metsäreho

Kuva 11 . H evonen vetämässä. tärylev-yä. Metsäteho

F ig. 11. A horse pulli ng a vibratifl{l disc. -

Valok.

Photo Metsätelw
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Ensimmäisellä ajokerralla hevosen kaviot painuivat
hangen läpi maahan asti, toisella ajokerralla niiden
vajoaminen oli jo vähäisempää ja kolmannen ajokerran jälkeen hevonen käveli palanteen päällä.
Muut Puolangalla lumen vajoamisesta suoritetut
kokeet antoivat seuraavia arvoja.
Koe
n:o

Mittauspaikka

I Pyöräsuksilla varustetun puolitela-Fordson
Majorin jälki . .. .. .
n Pyöräsuksilla varustetun puolitela-Fordson
Majorin jälki
m Pyöräsuksilla varustetun puolitela-Fordson
Majorin + kardaanijyrän + tärylevyn (ajo
kahteen kertaan) jälki
IV Pyöräsuksilla varustetun puolitela-Fordson
Majorin + häkkijyrän
(ajo kahteen kertaan)
+ tärylevyn j älki ....

KoskeOminaismattoman
Lumen
painon
lumen
vajoaminen, lisäänsyvyys,
cm
% tyminen,
cm
%

69

40

58

27

65

35

54

26

66

28

42

61

Mittausai ka tiivistämisen jälkeen,
n. t

I
II
Ill
IV

15
25
15
15

28

65

55

43

M ittaussyvyys pinnasta, cm
40
10
20
30
0
Kovuus, kgfcm2
6,6
2,5
46,4
48,2

2,5
1,8
23,6
26,6

1,9
1,1
13,1
16,3

1,1
0,7

0,8
0,4

Tiivistämisen aikana ilman lämpötila (2 m korkeudella) oli + 5,5°C ja lumen lämpötila sekä pinta- että
pohjakerroksissa ±0°C. Yöllä ilman lämpötila laski
- 7°C:een. Kovuusmittausten suorittamishetkellä ilman lämpötila oli kokeissa I , III ja I V -2· ··-4°C ja
kokeessa II ±0°C. Yöpakkaset olivat kovettaneet
tärylevyllä käsitellyn lumen niin, että aikaisin
aamulla (klo 7) sen pinnassa oli 8 mm vahvuinen jää-

-

Kuva 12. Pyörätraktorin etupyörien alle kiinnitetyt sukset.
- Valok. Metsäteho

F ig. 12. Skis fixed under the front wheels oj a wheel tractor. Photo Metsäteho
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-

-

Luvut osoittavat niiden käsittelymenetelmien, joissa
on käytetty tärylevyä, lisänneen lumen ominaispainoa
(tiheyttä) sangen voimakkaasti (55· ··61 %)Edellä esitellyllä tavalla käsitellyn lumen kovettumisesta voitiin todeta seuraavaa.
Koe
n:o

kerros, minkä kovuuden mä-ärittämiseen ei käytettävissä oleva mittausväline riittänyt. - Edellä esitetyistä havaintosarjoista ovat I , III ja IV vertailukelpoisia. Niistä voidaan päätellä t ärylevyn käyttöön
perustuvien lumenkäsittelymenetelmien kovattavan
keväisen suojalumen erittäin hyvin.
Tärylevyn rakenteessa olisi kokeilujen aikana suoritettujen havaintojen perusteella tehtävä seuraavat
muutokset.
Työleveyden tulisi moottoriajoneuvoteitä tehtäessä olla suurempi· (2 200 mm).
Etuo an tulisi olla jalasmaisesti korkeammalle
kaartuva, jotta levyn kulkuasento kuohkeassa
pakkaslumessa olisi parempi.
Levy olisi varustettava yhdellä tai kahdella kölillä sivuille liukumisen estämiseksi.
Kiilahihnavälitys moottorista epäkeskojen akseliin olisi suojattava niin, ettei siihen pääse lunta
(lumen vaikutuksesta hihnat luistavat ja tärinä
heikkenee).
Kaksinkertainen pohja, joiden välin kautta
pakokaasut poistuvat pohjia (varsinaista tärylevyä) lämmittäen, on tarpeeton, sillä pakokaasujen lämpöenergia ei ole riittävä sulattamaan
lunta.

Kokeet pyörätraktoreiden lumessakulkemiskyvyn parantamiseksi
Polanneteiden kustannuksiin vaikuttaa sangen voimakkaa ti se, millä keinoin lumen muokkausvälineitä
vedetään. Toimintaperiaatteelt.'tan vetäjä voi olla
joko sellainen, että sen pyörät tai telaketjut puhkaisevat lumen ja »ponnistaminen» tapahtuu maakamarasta, taikka sellainen, että vetäjä »ponnistaa)> lumesta
eli ikään kuin soutaa eteenpäin. Em. tapauksessa vetäjän pyörien tai telaketjujen pintapaineen tulee olla
suuri ja niiden tulee olla kapeat, jotta ne kaivautuisivat lumen läpi. Li äk i ajoneuvon maavaran tulee olla
huomattavan suuri. Tällaisten ajoneuvojen liikenne
on ajorataa rikkovaa, joten niitä voidaan käyttää
ainoastaan lumenmuokkausvälineiden vetämiseen.
Lumesta &ponnistavieru vetäjien eteneminen perustuu lumen sisäiseen kitkaan. Jo kitka on pieni, vetokyky on alhainen. Lumen sisäisen kitkan suurantamiseksi käytetään ajoneuvon edessä suksia, joiden tehtävänä on ohja tavuuden parantamisen lisäksi lumen tiivistäminen niin, e tä se tarjoaisi paremman ponnistamisalustan vetäville pyörille tai teloille. Tällaisten
ajoneuvojen, jotka ii pyrkivät etenemään hangen
päällä, pintapaineen ulee olla alhainen eikä niiltä edellytetä yhtä suurta maavaraa kuin edellise ä tapauksessa.
Pyörätraktori on toistaisek i ollut käyttökustannuksiltaan halvin lumenmuokkausvälineiden vetäjä.
Maakamara ta t ponnistavana» itä on käytetty kitkaketjuilla, piikkipyörillä tai pitkäpiikkisillä levikepyörillä varustettuna. Tätä käyttömuotoa r ajoittaa traktoreiden vähäinen maavara, joka yleisimmissä mallei a vaihtelee 22---40 cm. uurin lumen keskisyvyys on n. 50 cm missä ko. ratkaisu tulee kysymyk een ja silloinkin lumen tulee olla pehmeätä.
Lumesta tponnistavaksit pyörätraktori on pyritty
saamaan \arustamalla e puoli- tai täy telaketjuilla .

Eräissä tapauksissa etupyörät on joko korvattu suksilla tai pyörien alle on asetettu sukset. Kuta suurempi on lumen tiheys, sitä syvemmässä lumessa näin
varustettu traktori kykenee etenemään; siis päin vastoin kuin edellisessä tapauksessa. Traktorin liikenne
on ajorataa r akentavaa, joten samoja varusteita voidaan käyttää varsinaisissa kuljetustehtävissä. - Suurin pehmeän lumen syvyys on puoliteloilla ajettaessa
n . 60···70 cm.
Puolangalla tehtiin myös eräitä vähäisiä kokeita
pyörätraktoreiden lumessakull{emiskyvyn parantamiseksi. Tarkoitusta varten Työtehoseura oli toimitta nut paikalle Velsa Oy:n valmistamat, lapiomaisilla
piikeillä varustetut levikepyörät, Merivaara Oy:n valmistamat traktorin pyöräsukset (kuva 12) sekä traktorin etupöyrien väliin kiinnitettävän, ohjausta seuraavan suksen (kuva 13).
Levikepyörien käyttö epäonnistui, sillä lumen syvyys (n. 70 cm) ja tiheys olivat liian suuret. P yörät
kaivautuivat kyllä lumeen, mutta traktorin maavara
osoittautui riittämättömäksi. Tulokset olivat siis vast aavat kuin mainituilla varusteilla aikaisemmin suojalumesta saadut (vrt. K AN TOLA 1956). ilmeisesti
pehmeässä pakkaslumessa ajo olisi onnistunut paremmin.
Sukset näyttivät lisäävän puolitela-pyörätraktorin
lumessakulkemiskykyä jonkin verran. Lumen syvyys
niitä käytettäessä voi ilmeisesti olla n. 5···10 cm suur empi kuin ilman suksia ajettae a. Erityisen käytännölli eltä vaikutti pyörien väliin tuleva suksi.
P yöräsuksien kannat olivat kovin lyhyet ja tylpät,
niin että traktorin peruuttaminen tuotti vaikeuksia .
Myös niiden kärjet saisivat ilmeisesti olla loivemmin
kaartuvat ja korkeammat.
Suksienkin kanssa puolitela-traktorin eteneminen
oli vallitsevissa olosuhteissa vaikeata. K ytkettäessä
traktorin perään kardaanivetoinen jyrä, joka >>työnsi>>
traktoria, eteneminen näytti aluk i sujuvan erittäin
hyvin, kmmes jyrän akseli katkesi ylikuormituksen
vaikutuksesta.
Vaikuttaa iltä, että vakiomallisen pyörätraktorin
lumessakulkemiskyky ei ole anottavasti nostettavissa
siitä, mikä se on nykyisin käytössä olevilla lisävarusteilla. Vaikei a lumiolosuhteissa on näin ollen käytettävä lumenmuokkausvälineiden vetoon edelleenkin
täystelaketjuajoneuvoja tai - hevosta. Täystela_ketjuajoneuvojen joukosta olisi pyrittävä löytämään
tähän tarkoitukse n varsinaisia telaketjutraktoreita
nopeampia tyyppejä, ko ka siten lumen k~ ittelyk~s
ta,nnukset sa-ataisiin todennäköisesti t ien p1tuusyk ikköä kohti halpenema.an.
Loppupäätelmät

Edellä esitetyt lumen käsittelykokeilut polanneteiden r akennustekniikan kehittämiseksi suoritettiin pääa-siallisesti olosuhteissa, joissa talviteitä ei enää rakenneta. Lukuun ottamatta Kuopion maalaiskunna-ssa
tehtyjä kokeiluja lumi oli jo sularuisvaiheessa sekä
rakenteellise t i alku- ja keskitalven lumesta poikkeavaa. Lisäk i havaintojen määrä on suhteellisen vähäinen. aatuja t uloksia on näin ollen pidettävä vain
orientoivina. - Tulokse antavat kuitenkin aiheen
seuraaviin johtopäätöksiin.
l. Traktorista voimansa aava kardaanivetoinen
polannetiejyrä ekoi taa hyvin hangen pinta- ja pohja-

Kuva 13. Työtehoseuran suunnittelema, t raktor in etupyörien väliin Eijoitettu suksi, joka seuraa ohjausta. Se estää
traktorin etupään vajoamasta syvälle hankeen ja painaa
lumen raiteiden välistä niin, ettei tasauspyör ä.stön koppa
tartu kiinni. - Valok. Metsäteho
Fig. 13. A ski , answeri ng to steering controls, placed between
the tractor front u:heels; designed by the Work EffiA;iency Association. 1 t prevents the front of the tractor from sinking deep
into the snow and smooths down the snow between the tracks so
that the gear caai ng does twt get buried. - Photo Metsäteho

kerrokset keskenään sekä jauhaa rikki lumijyvä-siä.
Sen tai muun vastaavan, lunta »vispaavam> laitteen
avulla on ilmeisesti mahdollisuus saada syntymään
entistä kantavampi polanneajorata sellaisesta lumesta,
jonka kovettumisen ruinimitekijänä on lumihiukkasia
jäätyessään toi iinsa liittävän veden tai vesihöyryn
puuttuminen. Hienojakoisen suojalumen käsittelyssä
kardaanivetoinen jyrä on todennäköisesti tarpeeton.
2. Tärylevyn lunta tiivistävä vaikutus näyttää olevan voimakkaampi kuin ainoankaan aikaisemmin kokeillun laitteen. Erityisesti sen vaikutus tuntuu ulottuvan syvälle, kun muiden t iivisty välineiden vaikutus kohdistuu pääasiallisesti vain pintakerroksiin.
Tavoiteltaessa paksuun hankeen entistä kantavampaa ajorataa tärylevyn käyttö näyttää antavan siihen
mahdolli uuden.
3. Tehdyt havainnot antavat aiheen otaksua, että
kardaanivetoisen jyrän tai muun lumen sekoittajan
sekä tärylevyn yhteiskäytöllä on mahdollisuuksia
saada polanneajorata kuorma-autoliikennettä sekä
vailla puolitelaketjuja olevien pyörätraktoreiden liikennöimi tä kantavaksi. - Kokeiluja olisi kuitenkin
jatkettava erilaisis a lumiolo uhteissa ja mainituilla
välineillä valmistettuja teitä olisi koekuormitettava
pyöräajoneuvoliikenteellä. - Autojen takapyörät olisi
tällöin ehkä varu tettava pintapainetta pienentävillä
ja vetokitkaa uurentavilla erikoisketjuilla (kuva 14).
4. Pyrittäe ä rakentamaan pyöräajoneuvoliikenteelle polanneteitä lumen käsittelyjärjestyksen tulisi
ilmeise ti olla euraava.
-

-

Edestakainen ajo moottoriajoneuvon jälkeen kytketyllä, kardaanivetoisella polannetiejyrällä tai
muulla lunta ekoittavalla ja jauhavalla laitteella .
Edestakainen ajo moottoriajoneuvon vetämällä
polannetielanalla (kuva 15), jonka perään on
kytketty tärylevy.
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Kuva 14. Pintapainetta pienentä.vä ja kitkaa suurantava
erikoisketju auton renkaita varten. Valok. valmistaja

Kuva 15. Ajorataa tasoittavan ja lun ta tiivistävän, traktorive toisen polannetielanan prototyy ppi. - Valok. valmistaja

F ig. 14. A special chain jor truck tires; it reduces surface
presS'ure and increases fr iction. - Photo by the manufacturer

F ig. 15. The prototype of a packed-snow road drag, tractordrawn, to level the carriageway and pack the snou·. - Plwto
by the manufacturer,

5. Jos lumen syvyys on enintään 50·· -60 cm ja se
on laadultaan kuohkeata, polannetien tekovälineitä
voidaan vetää puolitela-pyörätraktorilla tai levikepyörillä varustetulla pyörätraktorilla. Pyöräsuksien
tai muiden etusuksien käyttö tekee puolitela-traktorin
etenemisen mahdolliseksi hieman syvemmässä lumessa (60 ... 70 cm). Jos hangen sisällä on kovia kerroksia tai lumen syvyys on suurempi, ainoastaan täystela-ajoneuvot tulevat kysymykseen t ientekovälineiden vetäjinä. K ysymys kustannuksiltaan· halvimmasta telaketjuajoneuvosta näissä tehtävissä on toistaiseksi ratkaisematta. Tärylevyn vetäjänä voidaan
vaikeissakin lumiolosuhteissa käyttää hätätilassa hevosta, sillä levyn aiheuttama vetovastus on tärinän
vuoksi erittäin pieni.
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T h e Co n st r u c t i on o f P a c k e d-S no w

Ro a d s

for Wheeled Traffic
by
Kall e Putk isto

SUMMARY
Of the winter roads constmcted for forestry uses , the
so-called packed-snow roads have proved the cheapest as
regard costs.
Th e uses of packed-snow roads are, howeve1·, limited
by the fact that with the present con truction technique
they are suitable only for horse-drawn traffic, crawler
tractors, and wheeled tractors only if they are fi tted with
half-tracks. The packed-snow carriageway can be used
by w heeled vehicles only in exceptional cases, viz.
-

8·

i f the snowfall has been packed layer by layer
starting from the surface of the grmmd and is thus
hardened throughout;
i f there has been but li ttle snow at the beginning
of the hau ling season (not more than 30 .. .40 cm.
depending on the quality of the snow) and the
sncnvfall during the hmtling season is light;

i f the snow packing was done during a p ronounced
thaw when the moi ture content of the snow was
so high that the carriageway froze dw·ing the following fro t period li ke a water-sprayed carriageway;
i f the carriage:way has been tcater-s prayed , or
i f prior to the beginning of wheeled traffi c the
carriageway has been used sulficiently long by
crau·l r tractor or w heel tractors equipped with
half -tracl.: .
Faeking layer by layer i too expensive, a win ter with
little ncnv and the po ibility of maki.ng use of a thaw
are largely dependent on chance , and th e water-spraying
of tri p roads i obviou ly al o tao expensive (the profitablenes of water- praying even main haulage roads is
questionabl ) . .d.nother difficulty is to organi e wheeled
traffic a.s econdary traffic. H ence, i f the intention is

to get a truck onto the 8lrip road to haul timbe1· and to
di8pense with the half- track which ha8 high operating
co8t8, the only expedient i8 to develop the packed-snow
road b?tilding technique.
To decide on the di rection in which the building
technique 8hould be developed we mu8t know the factor8
on which the hardening of 8now i8 based. The mo8t e88ential requirement8 for the hardening of 8now are:
(1) I t mu8t be fine-grained. The finer the grain the
greater i8 the number of contact 8urfaces between th e
grain8;
(2) The den8ity of 8now must be the maximum po88ible for the contact 8urfaces of the grains to be large and
n~tmerou8;

( 3 J There mu8t be water or moi8ture between the
snow particles which , on freezing, binds them together;
( 4 J The temperature must be 80 low that the nwi8ture
is condensed into water and the water between the 8now
particles freezes.
Th e m ethods of treating the 8now must thus mmlt in
pulverisation of the S'>WW particles when the 81WW is
not nutumlly fin e-grain d enough , in the hardening of
the S1WW, arul in the mixing of the lowemw8t warm 8now
layer8 containing plenty of moi8ture u·ith lhe colder snow
layers above.
Thi8 article reports the results of the 8now-lumdling
experiment, performed by JI etsäteho in the winter of 1957.
To mix lh e snow more effici ently , a cardane-drive
mller, powered by a lracl.or, was tried out. D epending
on the gear used. its circumferential 8peed is 10 ... 20 %
greater than that of the tmctor wheels. W ith the ouject
of nchieving more efficient 8now packing vibrating discs
were used experimental.ly. Exten.sion track 8hoes and
skis were tried in the 8earch for increa.sed mmweuvrability of wheel tractor8 in snow. The experiments were
conducted chiefly in conditions in which winter mads
are no longer con8tructed. With the exception of on e
experimental 8ite ( J( uopio) , the now was already in
the thawing phase and differed in quality from the 8/WW
of the early winter and mid-winter. The number of
ob ervutions u·a relatively small, and the results obtained
must conseq1tently be regarded only as indicotive. They
do, however, warrant the following conclusions:
( 1) The tractor-powered cardane-drive packed-snowroctd roller mixe.s w ll th s urface and bottom layer8 of
th 8now drift and grinds fine th now particles. l t i8
obviously possible, with this or ome 8i milar SIWWwhipping device, to con.stmct a packed-8now carriage-

way with an improved carrying capacity jr01n snow
where the minimum factor of hardening i8 the absence
of water or nwisture u·hich, upon freezing, binds the
8now particles togeth er. In the treatment of finely grained thaw-weather 8now the cardane-drive roller i8
probably unneces8ary.
(2) 'l'he S1ww-packing effect of the vibrating di8c
8eems to be greater Ihan that of any other device yet
tested. It seems to Juwe an e8 pecially deep-reaching
effect; other packing devices 8eem to influence chiefly
the 8urface layer8. lf th e object i8 to makea carriageway
with a greater carrying capacity in thick 8now, the vibrating di8c seem.s to provide the answer.
( 3) 'l'he ob8ervation8 made 8eem to give cause to
a88mne that the combined ll8e of the cardane-drive mller
or other 8now-mixer and th e vibruting di8c make it po8sible to produce a packed-8now carriageway with a carrying capacity adequate for truck8 and wheel tractors
without half-tracks. Experiments ought, however, to be
continued in different conditions of 81WW and 1·oads
con8tructed with the equipment mentioned 8hould be testloaded with wheeled traffic. The rear wheels of trucks
8hould perhap8 be furni shed with 8pecial chains reducing
8urface pr~8ure and increasing /he drawing friction
( = rest friction) (Fig. 14).
( J ) Wh cn the aim i8 to build packed- 81WW roads for
wheeled traffic , !he order of the 8now-handling mea.su1·es
should obviously be a.s follows :
- Driving to and fro with a cardane-drive packedsnow mad mller coupled to a nwtor vehicle, or with 8ome
other 81Ww -mixing and pulverising device;
- Driving to wul fro with thc packed-snow drag
( Fig. 15) drawn by a motor vehicle; et vibrating di8c i8
fitted to the back of the drag.
(5) I f the 8now depth i8 a maximum of 50 .. ·60 cm.
and the 8now is loo8e in quality, the construction equip?nent can be pulled by a half-track-cum-wheel tractor or
by a wheel tracto r the wheels of which ure furneshed
with extension track shoes. The use of wheel ski8 or
other front 8kis 1Jermits going in 8lightly dee per 81WW
(60 .. . 70 cm.) . I f there are hard layers in the snow
drift or the 8now i8 8till deeper only full track vehicles
can be used for the towing of mad con.struction equipment. 'l'he lowest-co8t cratcler vehicle for th ~e job8 ha8
not yet been detennined. Hor'es can be u.sed in an
emergency , even in difficult 81WW co1ulitions, lo draw
!he vibration disc; the di8c offers 1:ery little resistance
becau8e of the vibration.
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