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by Tractor Trailer

Aulis E. Hakkarainen

T i i v i s t e l mä

Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään vetävällä perävaunulla varustettuj en pyörätraktoreiden ajankäyttöä palstatieltä alkavassa pinotavaran kuljetuksessa.
2-metrisen kuorellisen pinotavaran kuormaaminen käsin palstatien varresta vaati kahden miehen työryhmältä aikaa ilman keskeytyksiä 4.9.~.6.8 min/p-m3 ja keskeytykset mukaan luettuina 6.2 •••
7.6 min/p-mj. Kuorman keskikoko oli 11 ••• 12 p-m3. Puolipuhtaan tavaran kuormaaminen oli hieman nopeampaa kuin kuorellisen. Tuoreen
puolipuhtaan tavaran kuormausaika ilman keskeytyksiä oli 4.8 ••• 5.8
min/p-m3 ja kuivan puolipuhtaan 5.1 ••• 5.2 min/p-m3. Keskeytykset
mukaan luettuina kuormausajat olivat vastaavasti 5.5 ••• 6.0 ja 5.6
••• 5.8 min/p-m3. 3Tuoretta tavaraa kuljetettiin k~ormassa keskimäärin 16 ••• 17 p-m
ja kuivaa tavaraa 20 ••• 22 p-mJ.
Yksinomaan
palsta- ja varsitiellä tapahtuneessa juonnon luontaisessa kuljetuksessa, jossa ajomatka oli alle 1 km, kuivan tavaran keskikuorma oli
pienempi, 12 p-m3.
Keskeytysten osuus kuormauksen tehotyöajasta
vaihteli rajoissa 4 ••• 29 %. Keskeytykset aiheutuivat ensi S1Jassa,
yli 85 %, työntekijöiden levontarpeesta, työtoverin odottamisesta
ja henkilökohtaisista syistä.
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Kuormausajoon, tyhjänäajoon palstalla, keräysajoon ja kuormattuna-ajoon käytetty aika keskeytykset mukaan luettuina vaihteli edullisissa olosuhteissa rajoissa 2.3 ••• 3.5 min/100 m ja ajonopeus rajoissa 1.1 ••• 2.6 km(t.
Olosuhteissa, joissa lunta oli vähän ja
tien pinta oli epätasainen, tämä aika oli 4.3 ••• 5.3 min/100 m ja
nopeus 1.1 ••• 1.4 km/t. Keskeytysten osuus kuormausajoajasta oli 10
••• 45 %. Keräysajossa ja kuormattuna-ajossa ajonopeus oli pienempi ja keskeytyksiä sattui enemmän kuin tyhjänäajossa. Keskimääräinen kuormausajomatka palstalla oli 0.8 km.
Varsitiellä ajettaessa saavutettiin tyhjänä ja kuormattuna ajettaessa keskimäärin 5 ••• 14 km: n tuntinopeus. Kylätiellä nopeus oli
15 km/t ja maantiellä 20 ••• 24 km(t.
Verrattaessa tuloksia peräreellä varustetuista traktoreista
suoritettuihin tutkimuksiin havaitaan, että palstalla tapahtuvassa työskentelyssä, kuormauksessa ja kuormausajossa reki näyttää
olevan hieman perävaunua edullisempi.
Mäk~sessä maastossa perävaunu on kuitenkin palstalla-ajossakin rekeä edullisempi, sillä
vetävällä perävaunulla varustetun traktorin maastokelpoisuus on
parempi kuin reellä varustetun. Varsitiellä ja yleisellä tiellä
perävaunullisen traktorin ajonopeus on suurempi kuin reellä varustetun. Reen käyttö yleisellä tiellä on lisäksi useissa tapauksissa mahdotonta tai vaikeata teiden hiekoituksen ja mäkisyyden vuoksi.
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Puutavaran kuljetus pyörätraktoreilla
sinomaan rekikalustolla.

tapahtui aluksi

melkein yk-

Maan pohjoispuoliskolla reki on talvella ta-

pahtuvissa kuljetuksissa edelleen traktorin tavallisin peräajoneuvo.
Sen sijaan maan eteläpuoliskolla

vetävällä

vaunu on yleensä syrjäyttänyt reen.

a~selilla

varustettu perä-

Syynä tähän on muun muassa se, et-

tä vetävä perävaunu parantaa traktorin maastokelpoisuutta, että

perä-

vaunua voidaan käyttää ympäri vuoden ja että perävaunulla voidaan liikennöidä myös yleisillä teillä. Perävaunulla tapahtuvaa traktorikuljetusta on muutamaa suppeaa selvittelyä lukuun ottamatta tutkittu vähän.
Seuraavassa selostetaan

p erävaunulla varustettujen

pyörätraktoreiden

ajankäytöstä palstatieltä alkavassa pinotavaran kuljetuksessa suoritettujen tutkimusten tuloksia.

A

i

n e i

Aineisto kerättiin talvina 196 2/63

s t o

ja

1963/64

tammi-maaliskuussa

A. Ahlström Osakeyhtiön,

Enso-Gutzeit Osakeyhtiön, Nokia Osakeyhtiön,

G.A. Serlachius

Oy Tampella

kolla.

Oy~n

ja

Ab~n

työmailla maan eteläpuolis-

Tutkimustyömaat ja aineiston määrä s e lviävät asetelmasta 1.

Kuljetettu tavara oli 2-metristä paperipuuta.

Haapamäellä koivupa-

peripuun joukossa oli hi eman 2-metristä polttorankaa.
tiin käsin

lukuun ottamatt a

Inkeroist en työmaata,

Tavara kuormatjolla pohjakuorma

tehtiin käsin ja loppuosa perävaunun etuosaan · asennetulla Joutsa-nosturilla.

Pölkyt kuormattiin

kaikilla työmailla perävaunuun poikittain.

Työryhmään kuului kaksi miestä muualla pai tsi Pihlajavedellä, j ossa k oh-

Asetelma 1
Aineisto
Kuusipaperipuu
Kuorellinen Puolipuhdas
tuore kuiva

Yht.

25
58

11

36

21

79

Aj omatka, km

7

7

Kuormia, kpl

11

11

yli 100

yli 100

Kuormi a, kpl
Haapamäki

Koivupaperipuu
Aisattu Puolipuhdas
tuore
kuiva

Lei mikon tiheys, p-m 3/ha

···- - - -

Inkeroinen

.Järvelä

Leimikon tiheys, p-m 3/ha
Aj omatka, km

12

Kuormia, kpl

7

7

75

75

Leimikon tiheys, p-m3/ha
Aj omatka, km

5

- -

Kuormia, kpl
Keuruu

4

Loimikon tiheys, p-m 3/ha

••

..

Ajomatka, km

16

16

---

24

90

o••• 1
9

Leimikon tiheys, p-m 3/ha

52

52

Ajomatka, km

16
• 19

19

Leimikon tiheys, p-m3/ha

••

••

Ajomatka, km

20

K.uormia, kpl
Valtimo

..

-- -·

9

K uormi a, kpl
Pihlajavesi

J

11

~

.p.
1
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teena oli kolmen miehen ryhmä. Työntekijät olivat työkykyisiä ja kysymyksessä olevaan työhön tottuneita. Keuruulla ja Valtimossa seurattiin
kummallakin työmaalla kahta traktoria.
yksi traktori kullakin.

Haapamäen

sen Major Super -merkkinen,
nen.

Massey Ferguson.

ja

Järvel~n

Toinen Keuruun traktoreista

Muilla työmailla kohteena oli
Inkeroisten traktori oli Fordja Pihlajaveden Nuffield-merkki-

oli

Fordsen Major Super ja toinen

Valtimossa seurattiin Nuffieldia ja Zetoria. Trakto-

rit olivat verraten uusia,

! ... 3

vuotta käytössä olleita.

Palstati~

lä ajettaessa traktoreissa käytettiin tarvittaessa lisävarusteina lumiketjuja. Perävaunut olivat paripyörillä ja vetävällä akselilla varustettuj a puoliperävaunuj a.
ta valmistamia.

Ne olivat maalai sseppien vanhoista autois-

Traktoreiden toiminnassa ei tutkimusaikana ollut huo-

mauttamista. Perävaunut sen sijaan rikkoutuivat usein ja niiden korjaamisesta aiheutui seisontapäiviä.
Haapamäellä, Inkeroisissa ja Pihlajavedellä sekä pääosalla Valtimon
palstoista maasto
la oli

oli

verraten tasaista.

Eräillä Valtimon palstoil-

muutaman prosentin suuruisia nousuja

palstatiellä oli kuormattuna-ajosuuntaan

ja

laskuja.

Järvelässä

noin 10 %:n suuruinen lasku.

Keuruulla palstojen maasto oli kumpuilevaa ja suurimmat nousut kuormattuna-ajosuunnassa olivat 7 •.• 10 % ja laskut 12 ••• 13 %.
ten nousujen

ja laskujen pituus oli 20 ••• 60 m.

Tämänsuuruis-

Palstateiltä oli hak-

kuun yhteydessä kaadettu puut mahdollisimman lyhyeen kantoon. Haapamäellä,

Keuruulla

ja

Pihlajavedellä oli tasattu palstatiellä pahimpia

epätasaisuuksia. Muilla työmailla sen sijaan pinnan tasaustöitä ei ollut sanottavasti suoritettu. Palstatiet olivat polanneteitä lukuun ottamatta Järvelää, jossa ei tutkimuksen aikana ollut lunta käytännöllisesti katsoen lainkaan. Myös Inkeroisissa palanteen vahvuus tiellä jäi
verraten vähäiseksi.
tamista

ja

olosuhteet
s~t

Palstatiet oli poljettu ennen kuljetuksen aloit-

sen aikana niitä lanattiin tarpe en mukaan.
~livat

Ilmastolliset

kuljetuksen kannalta tutkimusaikana verraten edulli-

lukuun ottamatta Valtimoa, jossa runsaat lumisateet olivat haitta-

na.
Tavara oli varastoitu ristikelle

palstatien varteen.

Poikkeuksena

oli Järvelä, jossa tavara oli osittain palstalla ja osittain tien varressa juontotaakoissa.

.

Koska

se

kuormattiin siellä käsin, traktori

joutui liikkumaan myös palstateiden ulkopuolella •
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Seuraavassa esitettävät ajat

ovat Pihlajaveden työmaata lukuun ot-

tamatta kahden miehen työryhmän aikoja minuutteina ja niiden sadasosina.

Sanotun työmaan ajat ovat kolmen miehen työryhmän aikoja.

Ku o r ma u s

Kuorman keskikoko
masta 2.

eri tavaralajeja kuljetettaessa

Valtimon kohdalla

s e lviää asetel-

suluissa olevista luvuista ensimmäinen on

palstalta tuotujen kuormien keskikoko ja toinen lisäkuorma, joka otettiin varsitien varteen juonnetusta varastosta.
Kuorellisen kuusipaperipuun kuormausaika palstalla ilman keskeytyksiä ja keskeytykset mukana nähdään asetelmassa 3.
paperipuun vastaavat ajat ovat asetelmassa
telmassa

5.

nittelun,

ajoneuvon kuormaus- ja ajokuntoon laittamisen

sekä kuorman

Satunnaiseen tehotyöhön kuuluvat tietyöt, kuormausesteiden

raivaaminen,
vähän.

4 ja koivupaperipuun ase-

Kuormaukseen ja ajoon valmistautuminen sisältää työn suun-

sitomisen.
man päälle

Puolipuhtaan kuusi-

jäätyneiden pölkkyjen irrotus, miesten siirtyminen kuorja

sieltä pois

sekä kuorman järjestäminen, jota esiintyi

Kuormausetäisyydellä tarkoitetaan ajoneuvon reunan

ja muodos-

telman välistä etäisyyttä.
Kuormausaika vaiht e li
essa.

eri työmailla ja eri tavaralajeja kuormatta-

Sen sijaan samalla työmaalla

työskennelleiden traktoreiden vä-

liset erot olivat yleensä vähäiset.

Erot eri työmaiden välillä johtu-

vat ensi sijassa kuormausolosuhteiden vaihteluista.

Esimerkiksi Jär-

velässä, jossa kuormausetäisyys oli huomattavan pitkä, kuorellisen kuusipaperipuun kuormaaminen sujui hitaammin kuin Haapamäellä.
ruun ja Valtimon työmaiden välillä

Ero Keu-

puolipuhtaan kuusipaperipuun kuor-

mauksessa johtunee myös kuormausetäisyyden vaihteluista. Pihlajavedellä,

jossa työryhmään kuului kolme miestä, kuormaus sujui työryhmältä

nopeammin kuin muilla työmailla.

Jos

kuormausaika lasketaan miesmi-

nuutteina, kolmen miehen ryhmältä kului aikaa saman tavaralajin

kuor-

maamisessa enemmän kuin kahden miehen ryhmältä. Kuivan tavaran kuormaaminen

oli

tavallisesti hieman nopeampaa kuin tuoreen ja puolipuhtaan

tavaran nopeampaa kuin kuorellisen tavaran kuormaaminen.

Samasta pai-
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Asetelma 2
Kuorman koko
Kuusipaperipuu
Kuorellinen Puolipuhdas
tuore kuiva
p -

Haapamäki
Inkeroinen

11.7
16.1

Järvelä

10.5

16.7

Keuruu

m

Koivupaperipuu
Aisattu Puolipw1das
kuiva
3 tuore

12.4

20.0

21.7

Pihlajavesi
Vaitimo

15.8

(7.4+8.4)

Asetelma 3
Kuorellisen kuusipaperipuun
käsinkuormausaika
Haapamäki

Järvelä

14

23

9

7

77

70

Tehotyö yht., min/p-m3

5. 13

6.83

Keskeytykset, min/p-m3

1. 51

o. 77

Työmaa-aika, min/p-m3

6.64

7.60

29

11

Kuormaukseen ja ajoon
valmistautuminen, %
Satunnainen tehotyö,

%

Varsinainen kuormaus,

%

Keskeytysten osuus tehotyöajasta, %
Kuormausetäisyys/-korkeus, m
Pölkkyjä, kpljp-m3

0.9/1.0

32

2. 3/ ..

26
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Asetelma 4
Puolipuhtaan kuusipaperipuun
käsinkuormausaika
Tuore

Kuiva

Keuruu Valtimo
Kuormaukseen j a ajoon
valmistautuminen, %

Keuruu Pihlajavesl.

10

10

11

13

10
80

17

11

13

73

78

74

Tehotyö yht., min/p-m3
Keskeytyks et, min/p-m3

5.78

4 .77

5.23

4.33

0.21

o. 72

0.58

0.57

Työmaa-aika, min/p-m3

5.99

5.49

5.81

4.90

4

15

11

13

%
kuormaus, %

Satunnainen tehotyö,
Varsinainen

Keskeytysten osuus tehotyöaj asta, %
Kuormausetäisyys/-korkeus, m
Pölkkyjä, kpljp-m3

1.9/1.1 0.8/1.0
31

1.1A.J 1. 2/1.4

30

26

Asetelma 5
Koivupaperipuun käsinkuormausaika

Kuormaukseen ja ajoon
valmistautuminen, %

Aisattu
tuore

Puolipuhdas
kuiva

Haapamäki

Keuruu

15

12

Satunnainen tehotyö,

10

11

Varsinainen

75

77

Tehotyö yht., min/p-m3

4.93

5.13

Keskey tykset, min/p-m3

1. 26

0.49

Työmaa-aika, min/p-m3

6.1 9

5 . 62

25

9

0.9/1.3

1. 6/1 . 0

%
kuormaus, %

Keskeytyst en osuus t ehotyöaj asta, %
Kuormausetäisyys/-korkeus, m
Pölkkyjä, kpljp-m3

28

20

29
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kasta kuormattava

puumäärä

näytti vaikuttavan

kuutioyksikköä kohti

l askettuun kuormausaikaan. Kun kuorellisen kuusipaperipuun kuormausaika kuormattaessa samasta paikasta 0.5 p-m3 merkitään sadaksi,niin Haapamäen aineiston mukaan

1.5

puumäärän ollessa

ko.

puumäärän ollessa

1.0 p-m3

aika on 56,
p-m3 aika on 51 ja sen ollessa 2.0 p-m3 aika on

49.
Keskeytysten osuus tehotyöajasta

vaihteli rajoissa 4 ••• 29 %.

Kes-

keytyksiin kului eniten aikaa ja keskeytyssadannes oli suurin Haapamäellä.

Kuormauksen tehotyöaika taas oli tällä työmaalla muihin työmaiTyöntekijöistä aiheutuvat syyt, lepo, työtove-

hin verrattuna lyhyt.
rin odottaminen
keskeytyksiin.

ja

henkilökohtaiset asiat, olivat tavallisimmat syyt

Näistä syistä aiheutuneiden keskeytysten osuus

oli 85

••• 100% kaikista kuormauksen keskeytyksistä.
Inkeroisissa,

jossa kuormaus suoritettiin osaksi käsin

ja os aksi

vaij eritaakkoina mekaanisella puominosturilla, kuorellisen kuusipaperipuun kuormaaminen vaati kahden oi eh en ryhmältä a ikaa 9.26 min/p-m3 •
Kuormausetäisyys oli keskimäärin 1.1 m.
ajasta oli 21

% ja

rin odottamis es t a .
rista.

Keskeytysten osuus

tehotyö-

keskeytykset aiheutuivat lähinnä levosta ja työtoveKymmenen prosenttia keskeytyksistä aiheutui nostu-

Inkeroisissa saadut tulokset näyttävät viittaavan siihen,

että

edullisissa työskentelyolosuhteissa käsinkuormaus pystyy ajanmenekissä
kilpailemaan mekaanisella,
kuormauksen kanssa.

ajoneuvokohtaisella

nosturilla tapahtuvan

Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että mai-

nitulla työmaa lla käytössä ollut nosturi oli vanha

j a huonokuntoinen.

Koneellisessa kuormauksessa kuorman järjestäminen sekä kuormaukseen ja
aj oon valmistautuminen vaativat enemmän aikaa kuin käsinkuormauksessa.
Koneellisen purkamisen

vuoksi tarp eel listen

välipuiden

asettaminen

kuormaan hidasti myös jonkin verran kuormausta Inkeroisissa.

A

j

o

Kuormausajomatka palstalla selviää työmaittain asetelmasta 6 .

Koko

aineiston keskimääräisestä ajomatkasta, 817 m/kuorma, tyhjänäajon osuus
oli suurin, 46 %.

Keräysajon osuus oli 38 % ja kuormattuna- ajon 16

%.
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Asetelma 6
Kuormausajomatka palstalla
Tyhjänäajo

Keräysajo

Kuormattuna-ajo

Kuormausajo yht .

m/kuorma
Haapamäki

329

275

86

690

Inkeroinen

132

184

56

37 2

Järvelä

182

231

170

583

Keuruu

596

472

227

1295

Pihlajavesi

755

605

138

1498

Valtimo

259

101

105

465

Asetelma 7
Kuormausajoaika palstalla
Tyhjänäajo

Keräysajo

Kuormattuna-ajo

Kuormausajo yht .

ilman keskeytyksiä/keskeytykset mukana, min/ 100 m
Haapamäki

1.41/1.77

2.47/3.60

2. 30/4.29

1.94/2.81

Inkeroinen

2. 03/2.03

5.77/6.99

7.28/7.28

4 . 65/5 .25

Järvelä

2. 03/2.03

6.18/7.07

2. 92/3.05

3. 93/4 .32

Keuruu

1. 04/1.06

3.18/3.45

2. 5713.25

2. 09/2.33

Pihlajavesi

1o17/1.40

3. 90/4.80

3.71/6.25

2 . 51/3.22

Valtimo

2.10/2.22

3.87/4.15

3.41/6.02

2. 78/3.50
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Kuormausajoaika ilman keskeytyksiä

ja

keskeytykset mukana nähdään

asetelmassa 7 (s.10).
Palstalla-ajo vaati eniten aikaa Inkeroisissa ja Järvelässä,

jois-

sa ajo-olosuhteet olivat huonommat kuin muilla työmailla. Ensiksi mainitulla työmaalla tien pohja oli epätasainen ja lunta oli vähän,
velässä taas lunta

ei ollut juuri lainkaan
Valtimossa

palstateiden ulkopuolella.
ovat hidastaneet ajoa

jonkin verran.

ja

Jär-

tr aktori liikkui myös

runsaat lumisateet puolestaan
Keuruulla,

esiintyi suurempia nousuja ja laskuja kuin muualla,

jossa palstateillä
ajo sujui palsta-

teid en hyvän kunnon vuoksi nopeimmin.
Keskeytyksiin kului kuormausajos~a aikaa 0.24 ••• 0.87 min/100 m. Aika oli pisin ja keskeytyssadannes suurin, 45, Haapamäellä. Muilla työmailla s adannes vaihteli
tavallisesti

r a joissa 10 ••• 28.

kiinni juuttuneen

Keskeytykset aiheutuivat

ajoneuvon irrottamis e sta

ja

kuorman

korjaamisesta. Haapamäellä niitä aiheutui myös työnt ekijöiden lepäämisestä. Ilman lepoa keskeytysaika oli tällä työmaa lla 0.69 min/100 m ja
keskeytyssadannes 36. Keskeytyksiä sattui eniten keräysajossa ja kuormattuna-ajossa.

Palstan ulkopuol e lla, varsiti ellä ja yleisillä teillä

ajossa, keskeytyksiä oli yle ensä vähän.
mäellä

ja

Pihlajavedellä.

Eniten niitä es iintyi Haapa-

Varsiti e lläajossa keskeytyssadannes

edellisellä työmaall a 20 ja jälkimmäisellä 11.

Ne aiheutuiv at lähinnä

ajoneuvosta ja kuormasta.

Asetelma 8
Ajonopeus
Palstatie

Var sitie

Ky lätie

Maantie

km/t
Haapamäki

2. 1

5.0

Inkeroinen

1• 1

5 .5

Järvelä

1.4

Keuruu

2. 6

14.0

Pihlajavesi

1.9

7.5

Valtimo

1. 7

11.5

oli

15.0
21 . 4
14.6

24 . 0
20.0
20. 7
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Ajoneuvon kääntämiseen ja

peruuttamiseen palstalla kuormauksen yh-

teydessä käytettiin aikaa keskimäärin 0.97 min/kuorma ja 0.07 min/p-m3.
Metsätehon aikaisemmin suorittamassa tutkimuksessa perävaunulla varustetun traktorin kuormausajoajaksi palstalla
kaan luettuina 4.87 min/100 m.
runs aast i

ja

saatiin keskeytykset

mu-

Keskeytyksiä esiintyi tällöin erittäin

keskeytysajan osuus oli

yli puolet koko työmaa-ajasta.

Ajonopeus palstalla ja palstan ulkopuolella erilaisilla teillä ilmenee asetelmasta 8 (s. 11).
na-ajon keskiarvona.

Nopeudet on laskettu tyhjänä- ja kuormattu-

Ajon yhteydessä sattuneet keskeytykset ovat ol-

leet mukana niitä määritettäessä.

P u r k a mi n e n

Purkamista

ei voitu seurata kaikilla työmailla eikä kaikista kuor-

mista. Haapamäellä tutkittiin 22 ja Pihlajavedellä 4 kuorman purkamista käsin rautatievaunuun.

Keuruulla saatiin purkamisajat 9 kuormasta

ja Valtimossa 10 kuormasta.
esitettyjä tuloksia
antavina.

Aineiston pienuuden vuoksi asetelmassa 9

purkamisen ajanmenekistä

onkin pidettävä suuntaa

Purkamisen työmaa-aikaan on sisällyt etty varsinaisen kuor-

man purkamisen lisäksi työskentelyyn valmist autuminen,
päätypuiden sekä rautatievaunun kuntoon laitt aminen

pinon alus- ja

ja purkamisen yh-

teydessä tapahtuva siirtyminen sekä keskeytyks et.

Ve r

t

a i

l u

r e k i k u 1 j e t u k s e e n

Verrattaessa tuloksia
ja

Metsähallinnon hankint ateknillisen toimiston

Met sätehon suorittamien traktorikuljetustutkimuksien tuloksiin ha-

vaitaan,

että perävaunun kuormaaminen palstalla näyttää vaativan hie-

man enemmän aikaa kuin r een kuormaaminen. Tuoreen havupaperipuun kuor-

Asetelma 9
Purkamisaika

Kuusipaperipuu
..
'k a,
Tyomaa-a~

Haapamäki

.

1p-m3

4.01

m~n

Keskeytysten osuus tehotyöajasta,

%

Purkamistapa, käsin rautatievaunuun
Työmaa-aika, min/p-m3
Pihlajavesi

Keskeytysten osuus tehotyöajasta,

14
2 miestä

2.75

%

Purkamistapa, käsin rautatievaunuun

Keskeyt;rsten osuus tehotyöajasta,

Keskeytysten osuus tehotyöajasta,
Purkamistapa, käsin heittopinoon

0-J

3 miestä
3. 38

%

Purkamistapa, käsin mittapinoon
------- ------ -- - ---..
'k ----.- 1
3
Tyomaa-a1
1. 96
a, m1n p-m
Valtimo

.....

22

Työmaa-aika, min/p-m3
Keuruu

Koivupaperipuu

%

7
2 miestä

2 miestä
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~

maamiseen traktorirekeen

kului kahden miehen työryhmältä aikaa ilman
keskeytyksiä n. 4 min/p-m 3 • Reen kuormauksessa keskeytysaika jäi myös
yleensä hieman lyhyemmäksi.
kimuksessa keskeytysaika

Metsätehon rekikuljetusta koskevassa tutoli 0.66 min/p-m3 ja keskeytyssadannes 18.

Kuormausajoaika palstalla oli rekikalustoa käytettäessä yleensä hieman
lyhyempi kuin perävaunukalustoa käytettäessä.
vähäinen,

Ero on

että se saattaa olla vain satunnainen.

kuitenkin niin

Varsitiellä sen si-

jaan perävaunulla varustetut traktorit ovat yleensä liikkuneet nopeammin kuin reellä varustetut.
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Transport of Cordwood from Strip Road

""""""""""""""""""""""""11""""""""""""
by

Tarctor Trailer

"""""""""""""""""""
By Aulis E. Hakkarainen

SUMMARY

The transport of timber by wheeled tractors in Finland was at first
almost exclusively with sleigh trailers.
monest
In

The sleigh is still the com-

trailer used with the t ractor in the northern half of Finland.

the

southern part,

supplanted sleighs.

again, cardan-driven trailers have general ly

The reason for this is e.g. that the tractor with

cardan-driven trailer can move on more difficult ground than the tractor

with sleigh trailer

throughout the year and
estab lish

on public roads.

The present study sought to

by wheeJed tract ors

wi th

cardan-

in cordwood transport which begins from a strip road.

The study was conducte d
with

that cardan-driven trailers can be used

the expendi ture of time

driven trailers
dinary

and

in winter conditions.

The tractors were or-

2-ton agricultural tractors.

The trailers were semi-trailers

twin whee ls and a cardan axle.

They were made by country black-

smiths from old cars.
The manual loading

of

2-m. unbarked cordwood

strip road took a 2-man working team
out interruptions
piled cu.m.

and,

inclusive of

from alongside

the

4.9 ••• 6.8 min. /pil ed cu.m. withinterruptions,

The mean size of the lo ad was

6.2 ••• 7.6 min./

11 ••• 12 piled cu.m.

Joading for barkei cordwood was a little quicke r th an th a t

The

of unbarked. 'T'h e

loading time for green, barked cordwood exclusive of interruptions was
4.8 ••• 5.8 min./piled cu.m. and that for dry, barked cordwo od 5 .1 ••• 5.2
min/piled cu.m.

The loading times inclusive of interruptions were 5.5

••• 6 .0 and 5.6 ••• 5.8 min./piled cu.m., respectively. The average quantity of green cordwood carried in the load was 16 ••• 17 piled cu.m. and
of seasoned cordwood 20 ••• 22 piled cu.m.
timber was smaller,

The average load of seasoned

12 piled cu.m., in skidding-type tra nsport solely
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on strip road
km.

and main haulage road for a driving distance of under 1

The share of interruptions in the actual working time in loading

varied within the range 4 ••• 29 per cent.
interruptions

were

for

More than 85 per cent of the

rest breaks by the workers,

waiting for the

team-mate and personal reasons.
The time expended,

inclusive of interruptions, on loading-hauling,

driving unloaded on the strip,

collecting-driving

and driving loaded

varied in favourable conditions within the range 2.3 ••• 3.5 min.Aoo m.,
and the driving speed ranged from 1.7 to 2.6 km./h. In conditions with
little snow and on an uneven road surface this time was 4.3 ••• 5.3 min.
/100m. and the speed 1.1 ••• 1.4 km./h.
in loading-hauling time was
smaller in collecting-driving
more frequent

The share of the interruptions

10 ••• 45 per cent.
and

The driving speed was

driving loaded

than in driving unloaded.

and

interruptions

The average loading-hauling

distance on the strip was 0.8 km.
When driving unloaded and loaded

on the main haulage road an aver-

age hourly speed of 5 ••• 14 km. was achieved.

The speed was 15 km./h.

on a village road and 20 ••• 24 km./h. on a highway.

•

(

