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TIIVISTELMlf
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää
metsämaan muokkauksen työvaikeustekijöiden vaikutus ajanmenekkiin~ tuotokseen
ja työjälkeen TTS-metsä-äkeitä käytettäessä.
Tehoajan osuus työmaa-ajasta on ollut
noin 85 %.
Pelkän aurauksen osuus on
ollut noin 96 % tehoajasta. Kääntymisten
ja työmaan sisäisten siirtojen osuus on
noin 4 % tehoajasta.
Keskeytyksiä on
ollut noin 15 % työmaa-ajasta.
Niistä
on suurin osa _huoltoa ja korjausta.
Koneyksikön
työskentelyyn
vaikuttavat
"ti!övaikeustekijät ovat mäkisyys~ kivisyys
ja maastokuvion muoto ja koko . Sen sijaan
kantoisuus~
kuntan paksuus~ maalaji ja
hakkuutähteet eivät vaikuttaneet ajanmenekki?:n.
Mäkien osalta ajanmenekkiin
vaikuttavat sekä mäkien jyrkkyys että
niiden osuus maastokuvion pinta-alasta.
Mäkien osuuden lisääntyminen ei vaikuta
suuresti aj~~enekkiin~ mikäli mäet ovat
loivia (ajokaltevuus alle 15 %:n ja sivukaltevuus alle 10 %:n). Sen sijaan mäkien osuuden lisääntyminen lisää selvästi
ajanmenekkiä~ jos mäet ovat jyrkkiä (ajokaltevuus yli 15 %:n ja sivukaltevuus yli
10 %:n) .
Mikäli mäkien osuus pintaalasta on alle 1/3:n~ lisää mäkien muuttuminen loivasta jyrkäksi ajanmenekkiä
keskimäärin 3.1 min/ha.
Mikäli mäkien
osuus pinta-alasta on 1/3 ... 2/3~ ajanmenekki on jyrkissä mäissä keskimäärin
9.7 min/ha suurempi kuin loivissa mäissä.
Mikäli mäkien osuus pinta-alasta on yli
2/3:n~
ajanmenekki on jyrkissä mäissä
keskimäärin 16. 5 min/ha suurempi kuin wivissa mäissä.
Esimerkiksi vähäkivisellä
ja pinta-alaltaan yli 3.0 ha:n suuruisella maastokuviolla edellä mainittu ajanmenekin lisäys alentaa tuotosta keskimäärin 24 %.
Siirryttäessä kivisyysluokasta 1 luokkaan
2 (vähäkivisestä kiviseen)
ajanmenekin
lisäys on koneyksikön mukaan 3.4 ... 26.6
min/ha. Vastaavasti siirtyminen kivisyysluokasta 1 luokkaan 3 (vähäkivisestä runsaskiviseen) lisää ajanmenekkiä 15 •.. 53.4
min/ha.
Pienikokoiset ja muodoltaan epäsäänn~lli
set maastokuviot aiheuttavat runsaasti
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ylimääräisiä kääntymisiä ja samaa jälkeä
mistä on seurauksena tuotoksen
aleneminen.
Silloin kun maastokuvion
koko on yli 3.0 ha:n~ kuvion muoto ja
koko Usäävät ajoaikaa 6 % suoraanajoon
verrattuna.
Jos maastokuvion koko on
0.5 ... 1.0 ha ja kuviolla ei esiinny kapeita ulokkeita tai kuvion koko on 1.1
... 3.0 ha~ on
ajanmenekki tällaisella
kuviolla 26 % suurempi kuin pelkässä
suoraanajossa.
Mikäli
maastokuvion
koko on alle 0.5 ha:n tai kuvion koko on
0.5 ..• 1.0 haja kuviolla esiintyy kapeita
ulokkeita~
lisäävät kuvion muoto ja koko
ajanmenekkiä 60 % suoraanajoon verrattuna.
ajamista~

Edellä mainittujen tekijöiden
lisäksi
tuotokseen vaikuttavat myös vetokoneen
Jareys~
äkeen koko ja äkeessä käytettävät lisäpainot.
Aurattaessa 5 000 m
työjälkeä hehtaarilla tuotos voi olla
suurimmillaan 1.34 ha/h ja
pienimmillään vain 0. 21 ha/h.
JäreäUä vetokoneella
työskenneltäessä
tuotos on
kaikissa olosuhteissa suurempi kuin kevyttä vetokonetta käytettäessä .
Lisäpainot puolestaan alentavat vaikeissa
olosuhteissa selvästi tuotosta kevyttä
vetokonetta käytettäessä.
Sen sijaan
järeää vetokonetta käytettäessä
lisäpainot eivät vaikuttaneet sanottavasti
tuotokseen.
TYöjäljestä selvitettiin lähinnä vajauksen määrä eli se osa työjäljen pituudesta~
jolle aurattaessa ei syntynyt vakoa.
Eniten vajauksen syntymiseen vaikuttaa
hakkuutähteiden määrä.
Myös ajonopeus
vaikuttaa työjälkeen~ sillä ajonopeutta
hidastamalla voidaan työjälkeä tietyissä
tapauksissa parantaa.
Koska hakkuutähteet eivät vaikuta ajonopeuteen~ niiden
määrän lisääntyminen ei hidasta työtä .
Tällöin käy usein n~~n~ että hakkuutähteiden lisäksi vajausta lisää myös ajonopeus.
Niillä alueilla~ joilla on runsaasti hakkuutähteitä~ vajauksen määrä
on 24 % työjäljen pituudesta . Myös kivisyys ja mäkisyys vaikuttavåt vajauksen
määrään.
Kivisyyden ja mäkisyyden lisääntyminen hidastaa kuitenkin samalla
ajonopeutta~
joten vajauksen määrä lisääntyy selvästi vasta hyvin kivisissä
ja mäkisissä olosuhteissa.
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JOHDANTO

Pääosa Etelä-Suomen metsämaista muokataan
nykyisin lautasauroilla, etupäässä TTSmetsä-äkeillä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työvaikeustekijöiden
vaikutus ajanmenekkiin, tuotokseen ja
työjälkeen TTS-metsä-äkeillä työskenneltäessä .
Tutkimus
aloitettiin
syksyllä
1972,
jolloin testattiin tutkimuksessa käytetty
työvaikeusluokitus ja maastolomakkeet ja
selvitettiin yksittäisten työvaikeustekijöiden vaikutusta ajanmenekkiin ja työjälkeen (TYNKKYNEN 1973). Pääosa tutkimusaineistosta kerättiin kesällä 1973 .
Aineiston keruuvaiheessa käytetty työvaikeusluokitus on yhdenmukainen Helsingin
yliopiston
metsäteknologian laitoksen
laikutuksesta ja metsähallituksen kehittämisjaoston palleauran työstä suorittamissa tutkimuksissa käytetyn luokituksen
kanssa . Tutkimussuunnitelman on laatinut
metsänhoitaja Eero E. Heino.
Tutkimusaineisto on kerätty Osuuskunta
etsäliiton, Tehdaspuu Oy:n sekä Myrskylän, Orimattilan, Saarijärven ja Äänekosken metsänhoitoyhdistysten alueilta.
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2.1

AIHEISTO
Tutkitut olosuhdetekijät ja
alustava työvaikeusluokitus

aastotekijät jaettiin kolmeen pääryhmään:
maaperä-, maanpinta- ja kaltevuustekijöihin. -1 aaperätekijöistä määritettiin kuntan paksuus, maalaji ja maaperän kivisyys.
Maaperän kantavuuden mukaan maalajit jaettiin viiteen luokkaan ja maaperän kivisyys määritettiin koetintangon avulla .
Maanpintatekijöistä mitattiin pintakivisyys ja kantoisuus .
Pintakivisyys jaettiin alustavasti kivien koon ja välimatkan mukaan kuuteen ja kantoisuus kantojen
välimatkan mukaan kolmeen luokkaan . Kal-

tevuus mitattiin sekä ajo- että sivusuuntaan.
Varsinaisten maastotekijöiden lisäksi määritettiin myös hakkuutähteiden
maara, jätepuuston tiheys sekä muokattavan maastokuvion muoto ja koko .
Hakkuutähteet luokiteltiin
niiden runsauden
mukaan kolmeen ja jätepuusto tiheyden
mukaan neljään luokkaan.
t-iaastokuvion
muoto ja koko selvitettiin kartoittamalla kukin muokkauskohde erikseen . Alustava työvaikeusluokitus, joka on eri tutkimuslaitosten edustajista koostuvan työryhmän laatima, on esitetty liitteessä
(s. 15) .

2.2

Aineiston keruu ja määrä

Koneyksiköitä seurattiin maastokuvioittain jatkuvalla ajankäyttötutkimuksella .
Tämän lisäksi mitattiin koneyksiköiden
ajonopeutta erityisiltä 20 m pitkiltä ja
4 n leveiltä ajonopeuskoealoilta .
Sekä
ajonopeuskoealoilta että koko kuviolta
selvit~ttiin edellä lueteltujen työvai keustekijöiden lisäksi myös työjälki.
Työjäljestä mitattiin
vaon syvyys ja
leveys,
palteen korkeus
ja leveys,
vakoväli ja työjäljen vajaus. Vakoväli
ilmaisee vaon pohjasta toisen vaon pohjaan mitatun keskimääräisen etäisyyden
ja työjäljen vajaus sen osan työjäljestä,
jolle aurattaessa ei syntynyt vakoa .
Vakoa ja palletta koskevat tiedot sekä
maaperän kivisyys ja kuntan paksuus mitattiin ajonopeuskoealoilta tasavälein
neljästä kohdasta.
Muut tiedot kerättiin koko ajonopeuskoealalta .
Maastokuviolta mitattiin kaikki työvaikeus- ja
työjälkitiedot kaltevuustekijöitä lukuun
ottamatta otantana.
Tutkimuksen aikana seurattiin neljää koneyksikköä ja seitsemää kuljettajaa.
Vetokoneista kaksi oli Valmet Terra 865
ja kaksi Lokkeri-laahustraktoreita .
Valmet Terra 865 -laahustraktorit (kevyt
vetokone) sekä toinen Lokkereista (järeä
vetokone) vetivät TTS-25-metsä-äkeitä.
Toinen Lokkeri veti TTS-35-metsä-äestä.
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TAULUKKO 2
Table

Aineistoa kerättiin kaikkiaan 33 maastoNiiden yhteispinta-ala oli
kuviolta .
Ajonopeuskoealoja oli yhteensä
39 .7 ha.
255 kpl ja niiden yhteispituus oli
5 100 m.

Ke skeytysten jakaut uma
Di stribution of aver age
i nterrupt ion time

Työvai he
Work pha se

2.3

KESKEYTYKSET - Interrupti ons

Ajonopeuskoealoilta määritettiin maastotekijöiden vaikutus etenemisnopeuteen valikoivaa
regressioanalyysia
käyttäen .
Kullekin koneyksikölle
laadittiin oma
regressioyhtälö, jonka perusteella määritettiin ajanmenekkifunktiot . Näistä ajanmenekkifunktioista saatiin etenemisnopeudet eri maastovaikeusluokissa.
Koska a j onopeuskoealoilta mitattiin vain
muokkausyksiköiden etenemisnopeutta, ei
niistä ilmene maastokuvion muodon ja koon
vaikutus
ajanmenekkiin.
Tämän vuoksi
selvitettiin erik seen maastokuvion muodon
ja koon vaikutus ns.
muotokertoimen
avulla . Etenemisnopeudesta saatu ajoaika
ja maastokuvion aiheuttamasta mutkittelusta ja saman jäljen ajamisesta johtuva
lisäaika muodostavat yhdessä kokonaisa j anmenekin. Tulokset on esitetty hehtaarikohtaisina tehotuntituotoksina. Laske lmissa on oletettu työjälkeä syntyvän
vajaus mukaan luettuna 5 000 m/ha . Työj ä lkitiedoista selvitettiin, mitkä tekijät ovat eniten vaikuttaneet vajauksen
syntymiseen .
Aineiston tilastomatemaattisesta käsittelystä on vastannut lllonmnt.
kand. Jaakko Peltonen.

Tehoajan jakautuma
Distribution of average
productive working t i me
Osuus
tehoaj asta
Työvaihe
Work phase

Share in
productive
wor king time

%
TEHOAIKA - Productive time
Auraus
Ploughi ng

6

95.8

Käänt yminen (kun ei aurata
samanaikaisesti )
Turning (when not ploughi ng
simultaneously)

2 .6

Työmaan sisäinen siirto
Movement within working site

1. 6

TEHOAIKA YHTEENSÄ
Producti ve t ime total

Share in
interr uptions

%

Aineiston käsittely

TAULUKKO 1
Tabl e

Osuus
keskeytyksistä

100 . 0

3
3.1

Huolto ja kor jaus
Service and r epair

76 . 5

Kii nni juuttuminen
Boggi ng down

9. 4

Muut keskeytyks et
Other inter ruptions

14 .1

KESKEYTYKSET YHTEENSÄ
Inter ruptions, t otal

100. 0

TUTKIMUSTULOKSET

•

Ajankäyttö

Koneyksiköiden keskimäärä inen ajankäytön
jakautuma esitetään taulukoissa 1 ja 2 .
Tehoajan osuus työmaa-aj ast a on 85.1 %.
Pelkän aurauksen osuus tehoajasta on
96 %. Kä äntymisten ja työmaan sisä isten
siirtojen osuus on vain 4 %tehoajast a.
Keskeytysten osuus on 1 4 . 9 %t yömaa-ajasta . Ke skeytyksistä pääosa on huoltoa ja
korjaus ta, mikä käsittää työai kana tapahtuneen vetokoneen ja lautasauran huollon
ja korjauksen.
Keskeytyksistä 24 % on
kiinni juuttumisia ja muita keskeytyksiä .
Muut keskeytyk set sisält ävät työn suunnittelua ja neuvot tel uj a työnjohdon kanssa sekä lepoa.

3.2

Työvaikeustekijöi den vaikutus
ajanmenekkiin

Tutkimus osoitti, että työskent elyyn vaikuttavat työvaikeusteki jät ovat mäkisyys,
kivisyys sekä maastokuvion muoto ja koko .
Kantoisuus, kuntan paksuus, maalaji ja
hakkuutähteet eivät vaikuttaneet a janmenekkiin.
Maalajin osalta t odettakoon ,
että tutki mustyömaat sijaitsivat kantavilla mailla, j oten esimer ki ksi Ohutturpei silta mailta ei ollut havaintoja.
Hakkuutähteet vaikuttavat ennen kaikkea
työjälkeen.
Tuotokseen ne vaikuttavat
vain siinä tapauksessa, että työjälki on
niin huonoa, että osa alueesta joudutt aisiin k ä sittel emään uudel l een .

•

Kuva 1. Ajanmenekin lisäys
työskenneltäessä
loivasti
mäkisessä maastossa tasaiseen maastoon verrattuna
Fig. 1. Increase in expenditure of time
when
working in gently sloping
terrain compared with flat
terrain
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Koneyksikkö - Machine unit
Kevyt
Li ght
Kevyt
Light

+
+

TTS- 25-me tsä- äes ,
ei li säpai noja
TTS- 25 Disc - Tr encher, no additional weights

+
+

TTS- 25-metsä- äes ,
500 kg:n lisäpainot
TTS- 25 Di sc- Trencher , additional weights of 500 kg
TTS-25-metsä- äes,
250 kg:n lisäpainot
TTS- 25 Disc-Trenc her, addi t ional weight s of 250 kg
TTS- 35-metsä- äes,
ei lisäpai noj a
TTS- 35 Disc-Trenc her, no add itional weights

3

vetokone
tractor
vetokone
tractor
Järeä vetokone
Heavy tractor

4
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+
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Kuva 2 . Ajanmenekin lisäys
työskenneltäessä jyrkkämäkisessä maastossa tasaiseen
maastoon verrattuna
Fig. 2 . Increase in exwhen
penditure of time
working in terrain rith
steep hills compared rith
flat terrain
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3.2.1

Mikäli mäkien osuus pinta-alasta on 1/3
•.• 2/3, on ajanmenekki jyrkissä mäissä
keskimäärin 9.7 min/ha suurempi kuin loivissa mäissä.
Suurimmassa mäkisyydenosuusluokassa ajanmenekki on jyrkissä
mäissä keskimäärin jo 16.5 min/ha suurempi kuin loivissa ma1ssä. Esimerkiksi vähäkivisellä ja pinta-alaltaan yli 3.0
ha:n suuruisella maastokuviolla
edellä
mainittu ajanmenekin lisäys alentaa tuotosta keskimäärin 24 %.

Mäkisyys

Mäkisyyden vaikutus on kaksitahoinen.
Ajanmenekkiin vaikuttavat sekä mäkien
jyrkkyys että niiden osuus maastokuvion
pinta-alasta.
Ensiksi mainitun tekijän
osalta mäet jaettiin loiviin ja jyrkkiin
mäkiin. Loivia mäkiä ovat ne, joissa ajokal tevuus on alle 15 %: n ja si vukaltevuus
alle 10 %:n.
Jyrkissä mäissä ajokaltevuus on 15 %tai sitä enemmän ja sivukaltevuus 10 % tai sitä enemmän.
Mikäli
jompikumpi
kaltevuustekijöistä
menee
luokkarajan yli, siirrytään vaikeampaan
luokkaan.
Mäkien osuuden perusteella
mäet luokiteltiin seuraavasti:
l>iäkien
osuus pinta-alasta on alle l/3:n, 1/3 •..
2/3 tai yli 2/3:n. Kuvissa 1 ja 2 (s . 7)
on esitetty mäkisyyden
erillisvaikutus
koneyksiköittäin . Siirryttäessä loivissa
mäissä pienimmästä mäkisyydenosuusluokasta keskimmäiseen ajanmenekki kasvaa keskimäärin 2 . 3 min/ha . Siirtyminen keskimmäisestä mäkisyydenosuusluokasta suurimpaan lisää ajanmenekkiä keskimäärin 2.7
min/ha. Vastaavat ajanlisäykset jyrkissä
m~ssä ovat 8.8 ja 9.6 min/ha.
Luvut
osoittavat, että mäkisyyden lisääntyminen
ei vaikuta suuresti ajanmenekkiin, mikäli
mäet ovat loivia.
Sen sijaan mäkisyyden
lisääntyminen lisää selvästi ajanmenekkiä
siinä tapauksessa, että mäet ovat jyrkkiä.

3.2.2

Kivisyys

Kivisyyden osalta ajanmenekkiin vaikuttavat kivien koko ja niiden esiintymistiheys. Aineiston perusteella saatu kivisyys~uokitus on seuraava .

= Vähäkivinen.

Matalia kiviä, korkeudeltaan 10 . . . 30 cm, saa esiintyä melkoisesti (välimatka 1 . 6 . .. 5 . 0 m) .
Yksittäisiä, korkeudeltaan kohtalai sia (korkeus 30 .. . 50 cm) kiviä saa
esiintyä, jos matalia kiviä on har vassa (välimatka 5.1 . .. 16.0 m) .
Suuria kiviä (korkeus yli 50 cm:n)
ei saa esiintyä.

1

2 = Kivinen. ~1atalia kiviä saa esiintyä
runsaasti (välimatka alle 1. 6 m:n) .
Kohtalaisia kiviä saa esiintyä melkoisesti ja suuria harvassa.

Kuvista 1 ja 2 nähdään myös mäkien jyrkk.yyden vaikutus aj anmenekkiin.
l<likäli
mäkien osuus pinta-alasta on alle l/3:n,
lisää mäkisyyden muutos loivasta jyrkäksi
ajanmenekkiä keskimäärin vain 3 . 1 min/ha.

3 = Runsaskivinen. r-iatalia ja kohtalaisia kiviä saa esiintyä runsaasti ja
suuria kiviä melkoisesti sekä näitä
vaikeammat kohteet.

Koneyksikkö - Macbine unit
Selitys sivulla 7
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Kuva 3. Ajanmenekin lisäys kivisyysluokissa 2
ja 3 kivisyysluokkaan 1
verrattuna
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•

3

4

Fig. 3. Increase in expendi ture of time in
stoniness classes 2 and
3 compared vith class 1

•

Kuvassa 3 on esitetty koneyksiköittäin
ajanmenekin lisäys siirryttäessä kivisyysluokasta 1 luokkaan 2 ja 3 .
Niillä työmailla, joilla seurattiin koneyksikköä 2,
ei vaikeinta kivisyysluokkaa esiintynyt
ollenkaan. Siirryttäessä kivisyysluokasta
1 luokkaan 2 ajanmenekin lisäys on koneyksiköllä 2 ollut huomattava.
Tämä johtui voiman puutteesta, sillä äkeessä käytettiin 500 kg:n lisäpainoja ja vetokoneena oli kevyt metsätraktori .
Kokonaisuutena tarkastellen kivisyyden vaikutus
ajanmenekkiin on ollut suuri . Esimerkiksi
siirryttäessä kivisyysluokasta 1 luokkaan
2 ajanmenekin lisäys on ollut koneyksikköä 2 lukuun ottamatta 3.4 .. . 26.6 min/ha.
Vastaavasti siirtyminen kivisyysluokasta
1 luokkaan 3 on lisännyt ajanmenekkiä 15
.. . 53.4 min/ha.
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1 = Maastokuvion koko on yli 3 . 0 ha:n
2

= a)

Maastokuvion koko on 0.5 ... 1 . 0
ha ja kuviolla ei esiinny kapeita
ulokkeita tai

b) kuvion koko on 1.1 ... 3 . 0 ha

3

= a)

Maastokuvion koko on alle 6.5 ha:n
tai

b) kuvion koko on 0.5 .. . 1 . 0 ha

ja
kuviolla esiintyy kapeita ulokkeita

Kuvasta 4 nähdään, että luokassa 1 kuvion
muoto ja koko lisää ajoaikaa 6 %suoraanajoon verrattun~.
Vastaava prosenttiluku luokassa 2 on 26. Luokassa 3 kuvion
muodon ja koon vaikutus on varsin huoma~
tava .
Tässä luokassa todellinen ajoaika
on 60 %suurempi kuin pelkkä suoraanajo.

1

2

3

Muoto- ja kokoluokka
Shape and size class

Kuva 4. Maastokuvion muodosta ja
koosta johtuva lisäaika suoraanajoon verrattuna
Fig. 4. Additional time due to
the shape and size of the topographical compartment compared
with straight driving

3.2 . 3 Maastokuvion muoto ja koko
Pienikokoiset ja muodoltaan epäsäännölliset maastokuviot aiheuttavat runsaasti
ylimääräisiä kääntymisiä ja samaa jälkeä
ajamista, mistä on seurauksena ajanmenacin
lisääntyminen . Muodon ja koon vaikutusta
tutkittiin siten, että aluksi jokaiselle
maastokuviolle määritettiin ympärysmitan
ja pinta-alan avulla ns. muotokerroin .
Tämän jälkeen vähennettiin kuviokohtaisesta tehoajasta regressioyhtälön antama
suoraanajoaika, jolloin saatiin kuvion
muodosta ja koosta johtuva lisäaika .
Lisäajan ja muotokertoimen perusteella
tehtiin maastokuvion muoto- ja kokotuokitus, joka on seuraava .

0

3.3

Tuotos

Tuotokseen vaikuttavat työvaikeustekijät
ovat siis mäkisyys, kivisyys ja maastokuvion muoto ja koko. Muut tuotokseen vaikuttavat tekijät ovat vetokoneen järeys,
äkeen koko ja äkeessä käytettävät lisäpainot.
Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty tehotuntituotokset koneyksiköittäin.
Laskelmissa on oletettu syntyvän työjälkeä vajaus mukaan luettuna 5 000 m/ha.
Työvaikeustekijöistä aiheutuva tuotoksen
vaihtelu on erittäin suuri .
Tuotos voi
koneyksikön mukaan
olla suurimmillaan
1.34 ha/h ja pienimmillään 0 . 21 ha/h .
Järeällä vetokoneella
työskenneltäessä
tuotos on kaikissa olosuhteissa suurempi
kuin kevyttä vetokonetta käytettäessä .
Lisäpainot alentavat vaikeissa olosuhteissa selvästi tuotosta kevyttä vetokonetta käytettäessä.
Sen sijaan järeää
vetokonetta
käytettäessä
lisäpainot
eivät vaikuttaneet olennaisesti tuotokseen.

3. 4 Työjälki
Työjäljestä selvitettiin lähinnä vajauksen määrä eli se osa työjäljestä, jolle
aurattaessa ei syntynyt vakoa .
Eniten
työjälkeen
vaikuttaa
hakkuutähteiden
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Tehotuntituotokset kevyttä vetokonet ta käytettäe ssä

TAULUKKO 3
Table

Output per productive hour with a light tractor

Mäki en
osuus
pintaalasta

TTS-25-metsä-äes,

ei lisäpainoja

TTS- 25- metsä- äes , 500 kg:n lisäpainot

TTS-25 Disc-Trencher,

no addi tion al weights

TTS- 25 Disc -Trencher, additional
weights of 500 kg

Jyrkkiä mäkiä
Steep hills

Loivia mäkiä
Gently sloping hills

Share or
hillS"
in area

-

Kivisyysluokka
l

2

1

1

3

1

1

2

1

Loivia mäkiä
Gently sloping hills
Stoniness class
3

1

Tuotos , ha/h -

II

1

Muoto- ja kokoluokka - Shape anc size class
0 . 73

0 . 68

0.61

0.7 0

0.66

0.59

l/3 - 2/3

0.70

0.66

0.59

0.65

0 .61

> 2/3

0 . 67

0.63

0.57

0 . 60

0.56

0.55
0.51

< 1/3

0 . 61

1/3 - 2/3

0 . 59

0 . 57
0 .55

0.51

> 2/3

0.56

0 .53

< 1/3

0.48

0.45

0.40

1/3 - 2/3

0 . 47

0 . 44

0.39

0.43

> 2/3

0.45

0 . 42

0.38

0.40

Share or
hills
in area

0.50

0.59
0.54

0 . 56
0 .51

0 . 50
0.46

0.48

0.50

0.47

0 . 43

l

2

1

1
0 .45

0.70

0.43

0.43

0 . 65

0 . 41

0 . 55
0 .45

0.37
0.32

0.36

2

0 .65

0 . 38

0 .59

0 . 36

0 .59
0.46

0.54

0 .34

0.38

0 .27

3
0.30

Muoto- ja kokoluokka - Shape and size class
0.44
0.47
0.39
0 .51

0.31

0 . 47

0.28

0 .41

0.37

0 . 47

0.28

0.36

0.24

0.37

0.34

0 . 43

0.27

0.30

0.21

•

Tehotuntituotokset järeää vetokonetta käytettäessä
Output per productive hour vith a heavy tractor
250 kg:n lisäpainot
TTS-25-metsä-äes,
TTS-25 Disc-Trencher, addi tional ~ o! 250 kg
Loivia mäkiä
Gently sloping hills

Jyrkkiä mäkiä
Steep hills
Kivisyysluokka

l

1

2

1

3

1

1

1

2

1

3

Tuotos , ha/h -

-

TTS-35-metsä-äes,
TTS-35 Disc-Trencher ,

ei lisäpainoja
no additional veights

Loivia mäkiä
Gently sloping hilla

Jyrkkiä mäkiä
Steep hills

f)

Stoniness class

1

1

1

2

1
Output, ha/hour

3

Muoto- ja kokoluokka - Shape and size class

1

l

1

2

1

3

l

< l/3

1.04

0.98

0.76

0.98

0 . 62

1.22

0.93

0.73

0.85

0.73
0.65

0 . 83

0 . 99

0.93
0.81

1.34

1/3 - 2/3

1.32

0 . 81

0 . 61

1. 00

0.78
0 . 68

0.59
0 .54

> 2/3

0.94

0.89

0 . 70

0.75

0.72

0.59

1.27

0 . 80

0.60

0 . 82

0.60

0.48

< 1/3

0.87

0.82

0.64

0.83

l/3 - 2/3

0.83

0 . 79

0.61

> 2/3

0 .79

0.75

0.59

0 .71
0.63

< l/3
1/3 - 2/ 3

0.69
0 . 66

0.65
0.62

0.50
0.48

0.65
0.56

> 2/3

0 . 63

0 . 59

0 .47

0.50

Muoto- ja kokoluokka - Shape and size class
0.78
0 . 68
0.60

2

0.61

1.13

0.69

0.52

0 . 50

1.11

0.68

0.52

1.03
0.84

0 . 65

0.55
0.50

0 .57

1.06

0.67

0.51

0 . 69

0 .50

0.45
0.40

Muoto- ja kokoluokka - Shape and size class
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1

0 . 77
0 . 70

Muoto- ja kokoluokka - Shape and size class

Mäki en
osuus
pintaalasta

2

1

Output, ha/hour

< 1/3

TAULUKKO 4
Table

Jyrkkiä mäkiä
Steep hills

0 . 62

0.48

0.89

0.54
0 .48

0.43
0 . 39

3

0.41

0 . 81

0.52

0.87

0.55
0 . 54

0 . 41

0 . 67

0 .45

0 . 39
0 . 36

0.84

0 .53

0.40

0 . 55

0 . 40

0 . 32

TAULUKKO 5
Table

Vajausprosentti hakkuutähd eluokittain
Incompleteness percentage by
logging vaste classes

Hakkuutähdeluokka
(hakkuutähteitä)
Logging vaste class
(quantity of logging
vaste)

Vajaus työj äljen
pituudesta
Incompleteness of
the length of the
ploughing line

%
1

(vähän)
(little)

2

(keskinkertaisesti)
(moderate)

10

3

(runsaasti)
(abundant)

24

8

määrä.
Myös ajonopeus vaikuttaa työjälkeen, sillä ajonopeutta hidastamalla

voidaan työjälkeä tietyissä tapauksissa
parantaa. Koska hakkuutähteet eivät vaikuta ajonopeuteen, niiden määrän lisääntyminen ei hidasta työtä.
Tällöin käy
usein n11n, että hakkuutähteiden lisäksi
vajausta lisää myös ajonopeus.
Taulukossa 5 on esitetty, mikä on ollut
vajauksen määrä eri hakkuutähdeluokissa.
Luvut on saatu siten, että kultakin ajonopeuskoealalta on mitattu vajauksen
määrä koko työjäljen pituudesta.
Taulukosta nähdään, että runsas hakkuutähteiden esiintyminen lisää vajauksen
määrää olennaisesti. Myös kivisyys ja mä kisyys vaikuttavat vajauksen määrään. Kivisyyden ja mäkisyyden lisääntyminen hidastaa kuitenkin samalla ajonopeutta, joten vajauksen määrä lisääntyy selvästi
vasta hyvin kivisissä tai mäkisissä olosuhteissa.

ll
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EFFECT OF WORK-DIFFICULTY FACTORS ON DISK PLOUGHING
By Martti Tynkkynen

Summary
The purpose of the study was to estab1ish
the effect of work-difficulty factors on
the expenditure of time, output and
furrow when TTS-Disc-Trenchers are used
in the preparation of forest soi1.
The share of productive working time in
the working-site time was approx . 85
per cent.
P1oughing alone was about 96
per cent of the productive working time.
Turning and movements within the working
site accounted for approx . 4 per cent of
productive time .
Interruptions represented about 15 per cent of the workingsite time .
The majority of the breaks
were for service and repairs.
Work-difficulty factors affecting a machine unit are hi11iness, stoniness, and
the shape and size of the topographica1
compartment . On the other hand, stumpiness , thickness of dry peat, soi1 type
and 1ogging waste do not affect the expenditure of time. Both the steepness of
hi11s and their frequency in the area of
the topographical compartment affected
the expenditure of time.
More numerous
hi11s did not inf1uence the time expenditure great1y, if the hi11s were gent1y
s1oping (gradient under 15 per cent and
crossfa11 under 10 per cent), but they
increased the time expenditure distinct1y
if the hi11s were steep (gradient over 15
per cent and crossfa11 over 10 per cent).
If hi11s accounted for under 1/3 of the
area the change from gent1y s1oping to
steep increased the expenditure of time
by 3.1 min . /ha on average .
When hi11s
covered a 1/3 .. . 2/3 of the area the expendi ture of time on steep hi11s was an
average of 9.7 min./ha greater than that
on gent1y s1oping hi11s.
When over 2/3
of the area was hills the time used on
steep hi11s was an average of 16.5 mi~/ha
greater than that on gent1y s1oping hi11s.
This 1ast increase in the expenditure of
time 1owered output
by an average of
24 per cent in a· topographical compartment of over 3 . 0 ha with few stones.

The effect of stoniness on the expenditure of time was great.
For instance,
when changing from stoniness c1ass 1 to
2 (from terrain with few stones to stony
terrain) the increase in the time expended, depending on the machine uni t, was
3.4 •.. 26.6 min./ha.
Corresponding1y, a
change from stoniness c1ass 1 to c1ass 3
(from terrain with few stones to one with
a great many stones) increased the expenditure of time by 15 •.. 53.4 min./ha .
The shape and size of the topographical
compartment a1so affected the expenditure
of time essentia11y.
Smal1 compartments
and compartments of irregular shape necessitated numerous extraordinary turns
and keeping to the same track, wi th a
resulting deerease in output.
When the
topographical compartment was over 3 . 0
ha (= shape and size c1ass 1) its shape
and size increased the driving time by
6 per cent compared with straight driving .
When the compartment was 0 . 5 ... 1 . 0 ha
and free of narrow projections or was
1.1 . .. 3.0 ha ( = c1ass 2) the expenditure
of time was 26 per cent greater than for
straight driving alone .
Driving in a
compartment sma11er than 0 . 5 ha or 0 . 5
. . . 1.0 ha with narrow projections ( = ~s
3) required 60 per cent more time than
straight driving.
In addition to the factors already mentioned, output was affected by the weight
of the tractor, the size of the harrow
and the additiona1 weights used in the
harrow .
When a 5 , 000 m furrow 1 s
p1oughed per hectare, output may be at
best 1.34 ha/h and at worst 0 . 21 ha/ h
on1y.
A heavy tractor always gave a
greater output than a 1ight one . Additional weights, on the other hand, reduced the output distinct1y in difficult
conditions when a 1ight tractor was used .
Additional weights did not affect output
to any appreciab1e extent when a heavy
tractor was used.
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Regarding the furrow, it was primarily
the amount of incompleteness that was investigated, that is the part of the
ploughing track that was not furrowed.
The quantity of logging waste was the
main factor here. Driving speed also
affected the result for the furrow could
be improved in certain cases by slowing
the speed.
As logging waste do not influence driving speed, an increase in
their amount does not slow down the work.
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In such a case the incompleteness is not
increased only by logging waste but also
by driving speed. In areas with abundant
logging waste 24 per cent of the length
of the furrow was unploughed. Stoniness
and hilliness also influenced the result.
However, increased stoniness and
hilliness slow the driving speed and the
incompleteness does not increase clearly
until the conditions are very stony and
hilly.

LI I TE

AINEISTON KERUUVAIHEESSA KÄYTETTY ALUSTAVA TYÖVAIKEUSLUOKITUS

Kivisyys
1

= Ki vetön

1
2

maa

3

2 = Hyvin tasainen maanpinta, jossa matalia (10 ... 30 cm:n) kiviä saa esiintyä
melkoisesti (väli 1.6 .•• 5.0 m). Yksittäisiä, korkeudeltaan kohtalaisia
(30 ... 50 cm:n) kiviä saa esiintyä,
jos matalia kiviä on vain harvassa
(väli 5.1 ... 16.0 m) .
3

4

= Väliluokka,

jossa yksinomaan matalia
kiviä saa esiintyä runsaasti (väli <
1.6 m).
Kohtalaisia kiviä saa olla
harvassa, jos matalia kiviä on melkoisesti. Suuria kiviä ( > 50 cm:n)
saa esiintyä vain yksittäin.

= Jonkin

verran epätasainen maanpinta.
Matalia kiviä saa esiintyä runsaasti.
Kohtalaisia kiviä saa esiintyä
melkoisesti ja suuria harvassa.

5 = Väliluokka, jossa matalia ja kohtalaisia kiviä saa esiintyä runsaasti
sekä suuria kiviä melkoisesti.
6 = Erittäin epätasainen maanpinta.
keampi kuin luokka 5.

Vai-

= >5m
= 3 ... 5 m
= <3m

MaaZaji

= hieta, hiekka, sora
= hieta- ja hiekkamoreeni
3 = hiesu- ja savimoreeni
4 = hiesu ja savi
5 = turve

1

2

Hakkuutci.hteet
Huomioon otetaan lahoamattomat
nassa olevat oksat ja latvat.
1
2

maanpin-

= hakkuutähteitä vähän
=
"
keskinkertaisesti

3 =

"

runsaasti

Arvostelussa otetaan huomioon puulaji ja
hakkuutähteiden esiintymisen yhtenäisyys.

J~tepuuston

Määritetään
välimatka.

tiheys
hakkuussa

jätetyn

puuston

Kantoisuus

= jätepuustoa
= >5m
3 = 3 .•. 5 m
4 = < 3m

1
Huomioon otetaan lahoamattomat, halkaisijaltaan 10 cm:ä suuremmat kannot, jotka
luokitellaan välimatkan mukaan:

ei ole

2
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