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TIELANOJEN VERTAILUTUTKIMUS 1 

Lehtori 

Jarl 

Tutkimuksen mukaan uusi Lehtori-lana oli kapasiteetiltaan 

(m/h), leikkauskyvyltään ja karheenmuodostusominalsuuksil-

taan hiukan parempi. Erot ty5saavutuksissa ja ty5n laadus-

sa olivat pienet eikäl JarI-lana ollut ominaisuuksiltaan 

karhemr 	lukuunottamatta ratkaisevasti heikompi. 

Jäljentäminen, näyttö ja luovutus 
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1. 

1. Tutkimuksen tarkqitus 

Tutkimus tehtiin käyttöosaston toimeksiannosta, ja siinä 

pyrittiin samaan selville erot uuden Lehtori- ja vanhem-

man Lanan (Jarl) ominalsuuksissa. 

2. Tutkimustapa ja olosuhteet 

Tutkimus suoritettiin Turun piirissä paikallistiellä, jon-

ka leveys vaihteli 5.7 - 6.0 m. Tien pinta kasteltiin kel-
nokastelulla. Tutkittavalla tien osalla oli normaalin pak-

suinen savisorakulutuskerros eikä kivistä ollut haittaa 

lanaukselle. 

Tutkimuksessa määritettiin leikkaussyvyys ja -kyky. Samal- 

la pyrittiin löytämään selittäjät lanojen ominaisuuksien 

vaihteluille. Leikkauskyky määritettiin 50 m lanausmatkalta 
keskimääräisen leikkaussyvyyden perusteella. Lisäksi mitat-

tiin lanausnopeus, karhemäärä ja pyrittiin määrittämään se-

koltuskyky. 

3. Tutkittujen ].anojen tekniset tiedot 

Lana 	Paino Työleveys Pituus Runko 	Terien säätö 
(kg) (m) mm 

Jari 	1100 2.50 7)50 1-palkki 	hydraul. 

Lehtori 	lbOO 2.50 9)00 RHS-putki hydraul.ja 
hienosäätö 
mekaaninen 

- Vetokoneena Valmet 702, koneen kunto oli hyvä 

- Molempien lanojen kunto oli hyvä. 

- Kuljettajan ammattitaito oli hyvä. 



2. 

II 

. 	Tutkimustulokset 

rjutkimusalue kisitti 5 kohdetta, joissa lanattiin molemmat 
kaistat. 

Lelkkauskyvyn mittaustulokset on esitetty taulukossa 1 ja 
kapasiteettimittaukset taulukossa 2. 

Taulukko 1 Leikkauskyvyn mittaus maksimileikkuuteholj.a 

Kohde Lana 
Leikkaus— 
SYV(YS 
(mm) 

Lanaus- 
nopeus 
(m/h) 

Leikkaus- 
kyky 
(m3/h) 

Keskim. 
kovuus 

Kosteus 
% 

Karheen 
poikkipinta-
ala 	(em2) 

1 vas. Jarl 5 7895 93 16 7,3 3) 
Lehtori 8 7895 145 18 6,1 167 

1 oik. Jari 6 6122 85 17 
Lehtori 6 8108 112 19 

2 vas. Jari 4 6000 56 16 7,4 39 
Lehtori 6 8823 121 18 7.3 160 

2 oik. Jari 10 6000 141 17 
Lehtori 5 8333 96 19 

3 vao. Jari 6 6250 88 16 5,7 46 

Lehtori 8 8333 153 19 6,5 142 

3 oik. Jarl 12 6000 169 17 
Lehtori 7 8571 138 19 

Keski- 	Jarl 	7,2 	6380 	105 	16,5 	6,8 	39 
arvot 	Lehtori 	6,7 	8370 	128 	18,6 	6,6 	156 

- Lanattaessa pyrittiin käyttämään optimikierroslukum- 

rä 3/2300 rpm, mutta tm ei onnistunut kolmessa kohdassa 

Jari-lanaa vedettäess,koskapyörjt alkoivat lyödä tyhj.ä. 

Asiaa yritettiin korjata alentamalla klerroksia, jolloin 
nopeus ja kapasiteetti laskiVat. 

- Kovuusarvo on mitattu "pudotuskartio" kovuusmittarilla. 

Ilmoitettu arvo on pudotuskartion painuma (mm) 
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Taulukko II.Kapasiteettikokeen tulokset 

Kohde Lama Lanattu Kesto Ki-kapasit. Vaihde Kierrosluk. Huomautuksia 
matka (cmin) (m/h (rpm) 
(m) 

1 vas. Jarl 50 38 7895 3 2300 
Lehtori 50 38 7895 3 2300 

1 oik. Jari 50 49 6122 3 2000 Pyörät luistivat 
Lehtori 50 37 8108 3 2300 

2 vas. Jari 50 50 6000 3 2100 Pyörät luistivat 
Lehtori 50 34 8824 3 2300 

2 oik. Jari 50 50 6000 3 2200 Pydrät iulstivat 
Lehtori 50 36 8333 3 2300 

3 vas. Jari 50 48 6250 3 2300 
Lehtori 50 36 8333 3 2300 

3 oik. Jarl 50 50 6000 3 2)00 
Lehtori 50 35 8571 3 2300 

Keskim. Jarl 6380 
Lehtori 83140 

Lisäksi Jari 500 386 7772 3 2300 
Lehtori 500 256 11630 4 2300 jälki huono 
Lehtori 500 360 83)3 3 2300 jälki hyvä 

- Jari-lanalla esiintyi vetävien pyörien luistamista, 

tätä jouduttiin korjaamaan laskemalla kierroksia 

Jari-lanalla esiintyi maksimileikkuuteholla nopeuden 

noustessa yli 7 km/h taipumusta sivusiirtymään ojaa 
kohti, vaikka nopeus muuten olisi ollut sopiva lanauk-
selle. 

Lehtori-lanalla lanattaessa voitiin käyttää optiml 

kierroksia koko ajan eikä sivusiirtymää havaittu. 

Nelosvaihteella ajettaessa vauhU oli liian kova ja 

lana alkoi pomppia, jolloin työn jälki oli huono. 
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5. 	Tulosten tarkatelua 

Mittausta tehtäessä yritettiin löytää selittäjiä leikkaus- 
syvyyden ja -kyvyn vaihteluille eri poikkileikkauksissa. 
Kovuuden ja leikkaussyvyyden korrelaatio oli heikko ja kos-
teuspitolsuuden vaikutusta ei saatu esiin, koska sen vaih-

telu oli liian pientä. Eniten leikkaussyvyyteen polkkileik-
kauksen eri osissa näytti vaikuttavan tienpinnan epätasaisuus 

ennen lanausta, jolloin laria saattoi leikata jostain kohdasta 
jopa 30 mm ja saman poikkilelkkauksen toisesta kohdasta 
ei lainkaan. 

Sekoituskyvyn mittaus tehtiin kalkilla; kunnollista leviämis-

kuviota ei syntynyt, vaan kalkki näytti leviävän molemmilla 
lanoilla nopeasti n. 10 - 15 m matkalla koko leveyteen ja 
yksittäisiä kalkkisia kiviä löytyi vielä 1+0 - 50 m lanauksen 
jälkeen. 

	

6. 	Yhteenveto 

Jari-lana 

Lanattaessa maksimileikkuuteholla oli havaittavissa, että 

lana pyrki kääntymään sivulle ojaa kohti jo 7 km/h vauhdis-. 
sa . Laskettaessa tällöin nopeutta alkoivat traktorin pöy-

rät lyödä tyhjää. Ilmetsesti sivusiirtymän vuoksi oli mas-

san siirtokyky heikko oli karheen määrä vähäinen, vaikka 

lelkkauskyky olikin kohtalainen. Jari-lanan keskimääräinen 

leikkauskyky jäi noin 20 % pienemmäksi kuin Lehtorin, sen 

vuoksi että sen lanausnopeutta ei voitu pitää yhtä korkeana 

kuin Lehtorilla. Kuitenkin keskimääräinen leikkaussyvyys 
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	 oli Jarilla 0,5 mm parempi. Tosin ero tässä suhteessa saat- 

toi aiheutua mittauskohteen pintojen erilaisesta kuoppal-
suudesta. 
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Lehtori-lana 

Lanattaessa maksimileikkuuteholla voitiin ajaa nopeutta 

7,5.. , 9,O km/h ja keskimääräinen lelkkausnopeus oli 

n.25 % parempi kuin Jari-lanalla. Nopeusrajan yläpäässä 

oli kuitenkin havaittavissa pientä sivusiirtymää, joka 

aiheutui •ilmeisesti viimeisen terän loivasta kulmasta 

runkoon nihden. Sivusiirtymä Ilmeni vain maksimileikkuu- 

teholla, ja se korjaantui kun takaterää nostettiin hiukan 
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	 ylemmäs. Terien leikkaus- ja siirtokyky oli erittäin hyvä 

ja karhemäärä oli noin nelinkertainen Jari-lanaan nähaen. 

Toisaalta silloin kun leikattavaa massaa on runsaasti, 

pyrki massa menemään terältä niin kauas, ettei seuraava 

terä sitä enää tavoita. Asia voitaisiin mandollisesti korja-

ta terien pituutta muuttamalla, mutta toimenpide edellyt-

täisi lisätutkimuksia. Lehtori-lanalla lanausnopeus oli 

suurempi ja työn jälki visuaalisesti tarkasteltuna parempi. 

Kuljettajan kertoman mukaan Lehtori-lana oli huomattavasti 

kevyempi vetää, kierrokset pystyi pitämään koneessa tasai-

sena eikä pyörien tyhjään lyömistä ilmennyt. 
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