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R a imo

Lehto

Havaintoia lumessa kulkevien a1oneuvo1en 10
polanneteiden rakennustekniikan kehityksen
nykyvaiheesta Ruotsissa
Tutkimussäätiö SDA järjesti 16.- 17.2.1959 Arvidsjaurissa Ruotsin armeijan kanssa retkeilyn, jossa esiteltiin lumessa kulkevia ajoneuvoja, lumen tiivistämisvälineitä, polanneteiden tekoa sekä niiden hyväksikäyttöä. Tähän tilaisuuteen allekirjoittanut osallistui
Metsätehon lähettämänä. Retkeilyn tarkoituksena oli
tutustuttaa kuljetustehtävissä toimivia metsämiehiä
positiivisiksi havaittuihin maastokuljetuksen laitteisiin ja menetelmiin. Lisäksi oli paikalle kutsuttu
erilaisten välineiden ja laitteiden suunnittelijoita ja
valmistajia, jotka saivat tehdä henkilökohtaisia havaintoja heidän tuotteilleen asetettavista vaatimuksista. Näitten yhteisten kokemusten pohjalta oli
myöhemmin tilaisuus ke kustella tulevan kehityksen
suunnasta ja mahdollisuuksista.

Maastokuljetukseen soveltuvan traktorin
kehityksen taustaa

)

Kuten kaikissa Skandinavian maissa, on Ruotsissakin havaittu hevosten määrän ankara väheneminen,
joka jatkuu edelleen. Tästä aiheutunut metsätalouden
vetovoiman puute tuntuu puutavaran maastokuljetuksissa voimakkaana. Puuttuva hevonen yritetään
korvata erilaisilla koneilla, jotka pystyvät kuljetustehtäviin myös vaikeissa maa to-olosuhteissa. Ruotsalaisen näkemyksen mukaan niillä tulee voida suorittaa puutavaran kuljetus siltä paikalta, minne hakkuumies sen on jättänyt, aina välivara tolle aakka.
äin ollen olisi ratkaistava euraavat ongelmat:
-

löydettävä kone, joka korvaa hevosen,
opittava käyttämään tätä konetta,
pystyttävä niveltämään koneen käyttö hyvin kuljetusketjuun,
käytettävä konetta tehokkaasti ja parhaimmalla
tavalla,
löydettävä optimaalinen työnjako olemas a olevien
hevosten ja. koneiden kesken sekä
varustettava vetäjät tarkoituksenmukaisilla laitteilla.

Ruotsalaiset toteavat, että pienviljelijöiden omistamat maataloustraktorit ovat yleensä pieniä ja. ilman
maastokuljetuksen vaatimia lisävarusteita, joten ne
ovat vetäjiksi sopimattomia, varsinkin vaikeissa lumiolosuhteissa. Yksinkertaisin tapa ominaisuuksien parantamiseksi on vetokitkan lisääminen ketjujen tms.

avulla ja taka-akselin kuormittaminen. Jos kuitenkin
halutaan saada aikaan >>todellisia>>parannuksia, t ulevat
kysymykseen ensisijaisesti erilai et telavarusteet. Tällaisen traktorin tulee olla vahvarakenteiDen kestääkseen raskaita kuormituksia. J os pyörätraktori varustetaan täystelalaittein ja kitkajarruohjauksella, voitaneen sitä nimittää täystelapyörätraktoriksi erotukseksi varsinaisista raivaustraktoreista. Tällainen traktori on siis muutettavissa telaketjutraktoriksi ja päinvastoin. Näiden varusteiden aiheuttaman lisä painon
ja suurentuneen vetokitkan ansiosta koneen vetokyky
kasvaa. Jos vetokyky käytetään kokonaisuudessaan
hyväksi, saattaa rasituksen vaikutuksesta esim. takasilta, voimansiirtola itteet tai vaihdelaatikko särkyä,
koska traktoria ei alun perin ole rakennettu näin suurta
kuormitusta varten. ärkymiset aiheuttavat tavallisesti pitkäaikaisia ja kalliita keskeytyksiä kuljetuksessa. Ongelma ei siis ole helpo ti ratkaistavissa.
Toisena, yksinkertaisempana ratkaisuna t ulee kysymykseen pienien telaketjutraktoreiden käyttö ja niiden varustaminen joustavilla telarakennelmilla. On
myös tehty onni tuneita erikoisajoneuvokonstruktioita kyseiseen tarkoitukseen. Tulokset ovat olleet
hyviä, mutta on menetetty mahdollisuus käyttää
hyväksi maatalouden vetovoimare erviä. Ehkä Pohjois-Ruotsissa, jossa puutavaran kuljetuksen tarjoamat käyttötunnit ovat erittäin merkittäviä maatalouden tarjoamien ohessa pienviljelijöiden tulisikin pyrkiä hankkimaan pääasia sa puutavaran kuljetukseen
soveltuva vetokone, jota voitaisiin käyttää maataloudessakin.
Varsinaisten vetokoneiden kehityksen virstanpylväät ovat pääasiassa olleet euraavat. Toisen maailmansodan jälkeen kokeiltiin maa tokuljetuksi sa Lihinnä >>Original vessla'a• ja kevyitä telaketjutraktoreita (esim. Oliver OC-3). &Original ve la• oli liittoutuneiden ylijäämävara to ta hankittu maastoajoneuvotyyppi. Nämä olivat tärkeimmä aina vuoden 1955
vaiheille saakka. Tänä aikana elviteltiin myö puolija täysteloilla varustettujen pyörätraktoreiden ekä
erikoisajoneu-voista Nordverk"in lumitraktorin mahdollisuuksia ky eises ä työ ä. Nä mä eivät kuitenkaan
saaneet osakseen amanlaista uo iota kuin aikaisemmin mainitut. Vuoden 1956 alkuun menne ä Alftatäystelavarusteet olivat kehittyneet niin pitkälle, että
niiden voidaan kat oa r atkaiseva ti parantaneen traktoreiden lumessaliikkumiskykyä. J.: iillä varustettuina
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Maastokelpoisuus
Traktoreiden maastokelpoisuutta esiteltiin ajamalla
niillä vaaran rinnettä ylö . Aluksi ajettiin pelltillä.
traktoreilla ja sen jälkeen kytkettiin kuhunkin lmrdaanivetoinen lu mentiivistämi laite. J älkimmäise ä
kokee a havaittiin maa tokelpoi uuden selvästi parantuneen. Tämä johtuu lähinnä ohjattavuuden paranemise ta ja esim. kardaanivetoi en jyrän aiheuttamasta suurentunee ta vetokitka ta . Ohjattavuuden
helpottuminen puole taan aiheutui ajoneuvoihin asen-

Kuva l. Ferguson-35; 4 -tahtine n kaasuttajamoottori, 30 hv,
paino n. 1 500 kg, tä.ystelavar-ustein. - Kaikki valok.
Metsä.te ho.

Fig. 1. F erguson-35; 4-stroke carburetter engine, 30 HP, weight
c. 1 500 kg., with rubber-belted full-trad: equ~·ment. - All
piiotos by 1\lletsäteho.

e im. BM Bamsea ja FIAT 25 CF-traktoria pidetään
nykyisin tärkeinä ja käyttökelpoisina vetokoneina.
~Iainitun ajankohdan jälkeen on kokeiltu myös kanadalai ta Bombardier J 5-maastotraktoria sekä Alftakoetraktoria. Viimemainittua kuvaavat mm. kahdet
puolitelaparit. N ämä eivät kuitenkaan ole saaneet
py yväistä jalansijaa puutavaran kuljetuksis a.
Ruotsissa on Ii äk i kokeiltu lukui ia muita täs ä
mainit ematta jääneitä laitteita. Niistä saadut kokemuk et ovat arvokkaasti ohjanneet kokeilutekniikkaa
ja avartaneet käsityksiä vaikeiden maasto- ja lumiolosuhteiden voittamiseksi vaadittavista teknillisistä
ratkaisuista.
Edellä kuvatun kehityksen nykyistä vaihetta edustavat ne traktorit ja laitteet, jotka olivat Arvidsjauri a nähtävi sä.
iiden rakenne ilmenee oheisista
kuvi ta (kuvat 1- 10).
Kuva 3. :'llyran; 4-tahtine n Volkswagen Kleinbus moottori,
paino n . 1 000 kg, kumitäystelavaru tein.

F iJ. 3 . •l'Iyran; 4-stroke Volkswagen J(leinbuss engine, weight
c. 1 000 kg .. track mechanism with standard rubber tyres, tracks
of speci al type.

Kuva 2. Bl\I/ Ö A Bamse; 4-tahtinen dieselmoottori, 29 hv,
paino n . 2 700 kg, Alfta-täyste lavaruste in.

F ig. 2. BMJOSA Bamse; 4-stroke diesel engine, 29 HP, weight
c. 2 700 kg., with A lfta full-track equi pment.

netusta andber.g Mekaniska erkstadin kehittämästä
apuohjauslaitteesta, jota havainnolli tavat kuvat l l
ja 12 (s. 4).
Ajoneuvon takao aan oli sijoitettu kummallekin
ivulle hydrauli e i toimiva paine linterit (kuva 1,1).
Niiden männän pää ä oli taittopyörä, jonka kautta
Kuva 4. Majorv lan; 4-tahtinen Fordsan l\Iajor dieselmoottori , kokometaUite lat, kaikin puolin isompi b.--uin Myran.

F ig. 4. 1\llajort•esslan; 4-stroke FtYTdson Ma jor diesel engine,
all-stee!. full-tracks, bigger than ~l1yran in every way.

Kuvat 5-6. J yriii. edustivat nämä kaksi malli a., jotka molemmat ovat k a.rdaan ivetoisia.. Vasemmalla oleva (ku va 5) on
\'U.rustettu tasauspyörästöllä, joka toisesta. mallista. (kuva 6)
pu uttuu . Oikealla. olevaan jyrään on liitetty t ii v istyslevy,
jota voidaan nostaa ja. laskea. h y dra ulisesti.

Fig. 5-6. Rollera were represented by theae two modela, both oj
them cardan-driven. The nwdel in Fig. -5 iB equipped with a
dijjerential mechaniam, the m.o del in Fig. 6 iB without it. Coupled
with theroller in Fig. 6, there iB a BtWW-packing diak which can
be raiaed and lowered hydraulically.

ohj autui t oisesta pää tään t raktorun ja toisesta esim.
jyrään lukittu , määräpit uinen terä köy i. K äännyttäessä oikealle kytketään oikea työsylinteri t oimintaan. e kiri tää terä köyden, jolloin vetovoimalinj a
on kaaviokuvan 12 muka inen . Kun linja pyrkii oikenemaan , niin traktori kääntyy oikealle. Tällöin traktorin ohj au laitteita ei tarvit e käyttää lainkaan ja
molemmat telat. py tyvä työ kentelemään täydellä
teholla . Vaikeas a maa tokohdassa täytyy t rakt orilla
usein ajaa jonkin verran ede taka is in; apuohj auksen
a vulla saadaan esim . jyrä pysymään samassa suunnassa vetokoneeseen nähden kytkemällä teräsköydet
kireälle. Tällöin syntyy luonnollise ti murtovoimia,
mutta jyrä ei kääntyile sivuittain. Edellä kuvatussa,
t ii vi tyslevyllä varu tetu a jyrämallis a (kuva 6)

voiti in levy hydraulisesti nostaa ylö , jolloin vetokit ka
ka§lvoi entise t ään . Kokeiden perusteella. on havaitt u ,
että näiden laitteiden avulla saada.an ajoneuvon vetokyky lisätyksi n . 2 000 kg:lla . elostetun perusteella
voidaan havaita, että uureen maa tokelpoisuuteen
pyritä-än lärunnä teknilli ten ratkaisuj en t urvin kun'.
nittämättä yhtä suurta huomiota taloudellisuusky symykseen .

Kuvat 7- . Snövispen on ruotsalainen, traktorivetoinen, lunta
tiivi tävä laite. Pääosan muodo taa traktorista voiman saava.
pyörivä akseli, joh on on kiinnitetty lunta sekoittavat ja. ti ivis tävät ketjut. Laitteeseen kuuluu myö lumen tiivistyslevy.
Tämän levyn ja traktorin ,-etokoukun avulla voidaan säätää
laitteen tiivistyssyvyyttä. Vase mmalla olevassa kuvassa. (kuva
7) on standardimallin ti;vistyslevyyn ijoitettu \ ibro Verket
AB:n ,-a lmista.ma tärylaite, jolloin levy toimii tärylevynii..
Oikealla o leva. (kuva ) on kehittyneempi muoto. Siinä on
la itteen sivuissa kynsipyörät, jotka saavat ,-oi mansa trakto rista ja se on siten ma.astokelpoisempi. amalla se on varustettu erillisellä moottorilla joka pyörittää lunta tiivistäviä
elimiä. Kehityksen seuraava askel saattaa olla Snövispen,
joka ku lkee omin voimin ei kä näin ollen tarvitse vetokon eita..

Lumen tiivistyskokeet
Eräälle suolle oli tehty koeteitä tiivistämällä lunta
Bamsella ja növispenillä. Laitteiden kokonaispaino
oli n . 5 t n . a ma t ie tllvi tettiin ajamalla kol~e
kertaa. Tien teon ja sen koekuormituksen välillä t ie
Fig. 7-8. Snöviapen iB a tractor-driven, anow packing contrivance oj Swediah make. !ta main part iB a rotating axle, deriv ing ita motive power jrom a tractor, with the end oj several chains
jastened onto it. In motion, thue chetina mix atld compact the
snow. The equipment is aleo jurniahed with a snow-packing
disk . Thia diak and. th e tow hook oj the tractor make it poaaible
to regulate the packing depth of the equipment. Fig. 7 ahows a
snow-packing disk oj standard model equipped with a vibrator,
made by Vibro Verket AB; in thia equipment the diak worka aa
a vibrating plate. Fig.
shows an improved tnodel. On both
sides oj the equipnu.nt are •clutch wheels• deriving their motive
power jrom the tractor and, conaequently, the equipment iB tnore
practicable jor cross country work. It aleo has a separate engine
rotating the anow packing pieces. Tlu. next stage oj development
may be a self-propelled növiapen without a tractor.
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Kuvat 9-10. Huolto- ja tilapäiskuljetuksia varten on konstruoitu kardaanivetoisia, kumitelamatoilla varustettuja perävaunuja. Niiden ohjattavuudessa on kuitenkin vielä kehittämisen varaa.

.Fig. 9-10. Gardan-driven trailers with rubber-belted tracks
have been c0'1'18tructed for maintenance and temporary tranaport
work. There is still room for improvement in the steering system
of the trailers.

oli yhden päivän koskemattomana. Tänä aikana ilman
lämpötila vaihteli +2 ... -5°0 ollen kuormituksen aikana -2°0. Koekuormitus suoritettiin ajamalla useaan
kertaan samoja jälkiä telirakenteisella maastoautolla .
Voitiin todeta tien ke täneen hyvin. Kokeen tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia polannetien rakentamiseksi pyörillä kulkevia maa toajoneuvoja varten
suotuisissa olosuhteis a kustannuksista välittämättä.
Toinen koetiesarja oli tehty käyttämällä rinnan erilaisia tiivistysvälineitä. Vapaan lumen syvyys vaihteli 65 ...70 cm. Seuraavaa etelma kuvaa tuloksia.
Polan- K ovuu- Lumen
teen
den
ti l.
paksuus, suht.
paino
arvo
cm
gr/cm 3

Tiivistysvälineet

Kuva 11. Majorvesslanin apuohjausjärjestelmän vasen työsylinteri.

F ig. 11. The left cylinder of the auxi liary steering mechanism
of Majorvesslan.

1yran + kardaanijyrä
Myran + kardaanijyrä
+ tiivistyslevy
. 'lyra n + ka r daanijyrä
+ tiivisty levy + 200 kg:n
lisäpaino
Bamse + Snövispen (ei pyöri)
Barnse + Snövispen (pyörii)
Bamse + n(vispen 2 kertaa
(pyörii)
Bamse + növispen 5 kertaa
(pyörii)

44

.4-

0.33

39

9.2

0.32

34
33
29

10.3
11.2
15.1

0.33
0.35
0.42

26

17.0

'.43

25

17.9

0.43

Lämpötila tiivistyk en ja kovuuden mittauksen
välillä vaihteli 0° .. .-5" .
On huomattava, että kovuuden arvo on pelkkä
suhdeluku, joka suurenee kovuuden ka vaessa. Sikäläisen käsityksen mukaan voitaisiin polannetien käytännöllistä kantavuutta luonnehtia siten, että jos
yhdistelmällä Bamse
növispen ajetaan kerran, syntyy telaketjutraktoreilla ja hevo illa liikennöitävä tie.
Jos ajetaan kahteen kertaan, tie kantaa puolitelakoneet ja kolmeen kertaan tiivistetyllä tiellä voidaan
liikennöidä pyörätraktoreilla.

+

Po/11op/ ste
CtZ11/nz oj"graP/'I,y
Kuva 12. Apuohjausjärjestelmän periaatepiirros.

Fig. 12. Principles of the auxiliary steering mechanism.
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Palstatien varteen tehdyn kuitupuun
hevoskuljetus
uome sa käytö ä oleva palstatien varteen hakkuumenetelmä oli herättän
mielenkiintoa m ö Ruotsissa. Retkeilyn hte de ä tutustuttiin lähinnä hevospalstateiden tiivistämiseen. Palstatiet oli ajettu
yhdistelmällä Myran
kardaanijyrä
tiivistyslevy
200 kg:n li äpaino. jonopeus oli ke kim. 3.7 kmft.
Tiivistäminen suoritettiin 29. l. ja ajo tapahtui 2.-

+

+

+

Kuva. 13. 1\ia.jorvessla.n ja. ka.rda.a.nive toine n jyrä. nousemassa.
vaaran rinne ttä., jonka. ka.ltevuus oli n. 32 % eli 18°. Lume n
syvyys n. 70 cm .
Fig. 13. Majorvesslan and a cardan-driven snow roller breasting
a hill with a !Jradient of c. 32 % or 18 degrees. D epth of snow
c. 70 cm.

Kuva. 14. Isossa. t eltassa suori tet t iin korjauksia. ja. pie nempi
oli a.utotalli.
F i g. 14. The larger tent served as a repair shop, the smaller as a
garage.

9. 2. välisenä aikana. P alstateiden pituus oli 700 m
ja tie-etäisyys 20 ... 25 m. Tiivistysvälineiden kustannukset olivat n. 30.- Rkrjt. Tällöin palstatien kilometrikustannuksiksi saadaan n. 10.- Rkr. Jos tietä
on 500 mfha, ovat kustannukset 5.- Rkrfha. Leimikon tiheys oli 20 p-m 3 Jha. Suotuisissa olosuhteissa
ensimmäiset kuormat tälla.isilla teillä olivat n. 120
tekn.j3.

heti snö eller därmed jäm!örliga underlag. SDA Meddelande n:r 62. Stockholm. 1959. s. 33) toteamus:
i>l skilda repriser bar dessa nya hjälpmedel därefter
studerats i praktisk drift i form av försöksdrivningar
där möjligheterna tili bl.a. direktkörning med traktor
d .v.s. körning frå.n stubben utan omlastning direkt
tili huvudtransportled samt maskinell packning av
stickvägnäten för hästkörning särskilt blivit uppmärksammade.>>
Kuten tunnettua, Suomessa lähtökohta on ollut toinen. Taloudellisten mahdollisuuksien puuttuessa ei
meillä ole pä-ädytty metsätraktorin kehittämiseen.
Sen sijaan puuta on pyritty kuljettamaan maataloustraktoreilla, joiden soveltuvuutta on parannettu tarpeellisilla lisävarusteilla. Hevoskuljetuksen työorganisaatio ei kuitenkaan meikäläisen käsityksen mukaan
tuo ratkaisua ja niin sitä on jouduttu muokkaamaan.
Uuden organisaation tunnuksia ovat pitkälle metsään
ulottuva traktoritieverkosto, lyhyen kuitupuun tien
varteen teko ja pitkän kuitupuun sekä tukkien traktorivintturilla juonto ja kuormaus. Meillä ei siis ole
pyritty traktorilla ajamaan tiettömässä maastossa
puutavar an keräämiseksi.

Eräitä hajahavaintoja

Korjausteltta
SDA suorittaa edellä Belostettuihin kysymyksiin
liittyviä kokeita Ruotsin armeijan kanssa lähinnä
armeijan kokeilualueelia Arvidsjauri sa. Vaikkakin
niissä oloissa on monia mahdollisuuksia kuljettaa rikkoutuneet tai parannuksia kaipaavat laitteet asutuskeskuksien korjaamoihin, oli havaittu tarpeelliseksi
korjauksien suorittaminen myös kokeilupaikalla. Tätä
varten oli valmistettu putJrirakenteinen kehikko, jonka
päälle oli pingoitettu telttakangas (kuva 14). Suoja
oli siis sangen tilapäinen, mutta tyydyttävä. Lämmittämistä varten oli peltitynnyristä tehty kamina.
Varusteista voidaan mainita hitsausvälineet, varaosat,
työkalut, kokeiltavat telaketjumallit sekä kokeilu- ja
tutkimusvälineet. Tämän teltan vieressä oli toinen,
pienempi, jota käytettiin autotallina.
Eräs tiivistyslevymalli
Puutavaran jäävarastoalueiden lumen tiivistämi seen tarkoitetussa levyssä (kuva 15) varsinaisen levyn
kaltevuuskulma oli säädettävissä ja levyn etureuna oli
varustettu u-muotoisilla raudoilla mahdollisen hangen
rikkomiseksi.

***
Edellä olevan perusteella voidaan havaita, että
Ruotsissa on pitkän aikaa tehty arvoka ta tutkimusja kokeilutyötä metsäkuljetukseen soveltuvan traktorin kehittämiseksi. Tämän tuloksena on nyttemmin
päädytty eräänlaisiin me ätraktorityyppeihin. K ehityksen lähtökohtana on ollut näkemys soveltaa vetokone lähinnä hevoskuljetuksen muokkaamaan työorganisatioon, jota lyhyesti kuvaa seuraava Malmberg'in (Olika fordons framkomligbet ocb användbar-

Kuva. 15. Varastoalueiden lume n tiivi tärniseen tarkoitettu
levy, jonka. ka.ltevuuskulma. on sä.äde ttä.vissä. ja etuosassa on
hankea rikkovat raudat.
F i g. 15. A plate for snow packi11,g work at storage areas furneshed
with u-slwped front-irons for breaki ng hardened Bt ww . Gradient
of the plate can be regulated.
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Observations on the Present Phase of Development of Snow
V~ h i c 1e s

a n d B u i 1d i n g Te c h n i q u e o f P a c k e d-S n o w
Roads in Sweden
SUMMARY

ln the middle of F ebruary, 1959, Research Foundation SDA arranged in North Sweden a demonstration of
snow-going vehicles and the building technique of packedsnow roads. This was for the purpose of illustrating the
results of recent investigations carried out in Sweden.
Attention wa.s focused on the obvious manoeuvrability
of forest tractors of special construction in the terrain.
It has been successfully increased with the help of cardandriven snow-packing equipment and an auxiliary steering

m echanism with hydraulic drive. In the packing of snow
for a driveway, the best results were attained with the
Swedish S n ö v i s p e n . 1n the same connection,
experiments were made to test the effectiveness of a vibrating plate for packing work. The F innish experience of
the device is good. The present report is a view of impressions gathered by the representative of Metsäteho at the
demonstration of this forestry equipment.

Eri painos Suomen P uutaiom n:osta 9, 1959

Helsinki 1959, Fren ckelHn K irj apaino Osakeyhtiö
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