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JÄÄ VARASTON JÄÄDYTYSKOKEILUJA 
SADETUSLAITTEI LLA 

Veikko Ylä-Hemmilä 

Met äteho kokeili uo ina 1 7 
Pa to "en "äädyty tä ePilai illa 
teilla . 

- 1 81 "ää a
adetu lait-

Aluk i kokeilti in menetelmää~ j o a e i 
no tettiin t PaktoPipumpulla ja "ohdettiin 
yhteen i oon ympyPän muotoi ta alaa adetta-
aan adettimeen. Menetelmän heikkoutena on 

mm . laittei den iiPPon hankaluu ~ adetuk en 
epäta ai uu ~ liian pieni adetu ala ja lait
teiden "äätymi aPkuu 

My8hemmin kokeiltiin adetu lai teita~ joi a 
adetu putki on kelalla adetu konee a ·a 
adetu vaunua edetään automaattise ti taak
epäin. Menetelmän etuina o at mm. ähäinen 

ty8n tapve~ ta ainen adetu "älki ·a melko 
uuPi adetu ala . Laitteiden "äätyminen on 

mahdolli ta e tää Pakentamalla adetu ko
neen ympäPille uo "akoppi . Kokeiluja ·atke
taan . 

YLEISTÄ 

Metsäteho on viime vuosina kokeillut sade
tuslaitteiden soveltuvuutta jäävarastojen 
jäädytykseen . Tavoitteena on ollut nopeut
taa jäädytystä ja varmistaa jäädytyksen on
nistuminen sellaisinakin talvina , kun jäätä 
ei muuten saada riittävästi aikaan . 

Sadetuslaitteilla vesi saadaan hienojakoi
seksi , ja kun se suihkutetaan kylmän ilman 
kautta , se jäähtyy huomattavasti jo ennen 
putoamistaan jäälle . Putoamisen jälkeenkin 
sadetettu vesi jäähtyy ja jäätyy nopeasti , 
sillä vettä tulee kerralla paikkaansa vähän . 

Metsäteho kokeili sadetuslaitteita jäädytyk
sessä järjestettyinä kokeina talvella 1979 . 
Kokeilua on selostettu lähemmin Metsätehon 
katsauksessa 14/1979 . Kokeilua jatkoi käy
tännössä talvella 1980 Pohjois- Karjalan 
Uittoyhdistys . Viimeisimmät kokeet suori
tettiin Metsätehon t o imesta vuonna 1981 . 

Kuva 1 . Vesi nostetaan tra tor ipu pulla ja johdetaan sadettimeen alumiiniput in 
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TALVIEN 1979 JA 1980 KOKEILUT 

äissä kokeiluissa käytettiin samanlaista 
menetelmää ja kalustoa . Vesi nostett~~n 
traktoripuropulla ja johdettiin yhteen isoon 
sadettimeen alumiiniputkella . Sadetin sa
detti ympyrän muotoista alaa , jonka halkai
sija oli noin 110 metriä ja ala vajaa heh
taari . 

Kummassakin kokeilussa tulokset olivat saman
suuntaiset . Päätulokset olivat seuraavat . 

JäätYWisnopeus suuri 
-7°C 0 . 5 cm/h 

- - 17°C 1 . 0 cm/h 
- -23°C, vesisuihku muuttui lumeksi 

Pumppu ja sadetin 
sadetin jäätyy 
säällä 
pumppu jäätyy 
pysähdyksissä 

arkoja jäätymiselle 
erityisesti tuulisella 

silloin , kun se on 

Jos jäällä on lunta useamp~a senttejä , 
lumi ei kastu läpeensä 

Sadetus ei ole tasainen t uulisella säällä, 
eikä täysin tasainen tyynelläkään säällä 

Koska sadettimen toiminta-ala on ympyrä 
ja koska veden leviäminen putoamiskoh
dasta ympäristöön on vähäistä , vaikeutuu 
käyttö 

Laitteiston siirtäminen on hankalaa 

Pieni ala yhdellä yksiköllä, erityisesti 
kovalla pakkasella 

Käytännön oloissa vaikeudet korostuivat 
ja olivat siksi suuria, ettei kyseinen 
menetelmä sellaisenaan sovellu ainakaan 
suurien jäävarastojen jäädytykseen 

äiden kokemus t en perusteella pääte ttiin 
kokeilua jatkaa t o isenlaisella kalustolla . 

Kuva 2. Turbo- Tuikomat-sadetuskone 
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TALVEN 1981 KOKEILU 

Kokeilu suoritettiin järjestettynä kokeena 
Hankkijan ikkilän koetilalla Kangasalla jär
ven jäällä Hankkijan laitteilla . 

Sadetusyksikön muodostivat Massey- Fergusson 
265 - traktori pumppuineen , Turbo- Tuikomat 
110-270 T - sadetuskone ja sadetusvaunu 
(-kelkka) . Sadetuskoneessa ei ole irtonai
sia jatkettavia sadetinputkia, vaan yhtenäi
nen muovinen sadetusputki, joka on kelalla 
sadetuskoneessa . Putken päässä on sadetus
vaunu ja sadetin . Ennen sadetusta sadetus
vaunu vedetään esimerkiksi traktorilla sade
tettavan alueen päähän, jolloin putkikela 
purkautuu. 

Sadetus tapahtuu automaattisesti siten, että 
putki kelautuu hitaasti ja vetää sadetusvau
nua takaisin sadettimen sadettaessa koko ajan 
taaksepäin. Kun sadetusvaunu saavuttaa sade
tuskoneen, pysäytinlaitteisto pysäyt tää 
koneen . 

Kelaa pyörittää vesiturbiini , jota puoles
taan käyttää pumpulta tuleva vesi . Suurin 
osa pumpun nostamasta vedestä menee suoraan 
sadettimeen . Turbiinin kautta menevää vesi
määrää voidaan muuttaa ja samalla kelausno
peutta ja sadetusmäärää säätää . Pumppua 
käyttää traktori. 

Sadetuskoneen tekniset tiedo t: 

Sadetettu pinta- ala/vrk 
Sadete ttu pinta- ala/siirto 
Suurin sadetuspituus 
Tehokas sadetusleveys 

(70 - 85 % kokonaissade tus -

5 . 80 ha 
3 . 30 ha 

310 m 

leveydestä) 88 - 107 m 
Suutinkoko 
Suutinpaine 
Vesimäärä 
Sadetusaika/s iirto 
Sadet i ntyyppi 
Put k i mater i aal i 
Putken halkais i ja sisä/ulko 
Koneen (säädettävä) 

raideväli 
Sadetusvaunun (säädettävä) 

raideväli 
Trak t orin tehontarve 
Koneen paino 

putket vettä täynnä 
putket tyhjinä 

30 nnn 2 
5 kg/cm 

79 . 4 m3/h 
13 h 

RB lOSCS 
PEH 10 
90/110 nnn 

230 - 290 cm 

180 - 280 cm 
37 - 44 kW 

200 kg 
2 500 kg 

Sadetuskoneen varusteina ovat kääntyvä kela , 
avautuva tai sulkeutuva pysäytinventtiil i , 
hydraulikäyttöinen sadettimen nostokaari ja 
pikakelauskone . 

Sadetuskoneen hinta on no~n 57 000 mk . 



SRDEllJg>tT1JVS 3/0- 330 m 

- ----- -----~ -~ 

Kuva 3. Turbo-Tuikomat 110- 270 T:n sadetuskaavie 

SADETUSKONEEN SOVELTUVUUS 
JÄÄDYTYKSEEN 

Koneen edut 

+ Helppohoitoinen 

+ Sadetusjälki melko tasainen , sadettaa 
taaksepäin 

+ Sadetusala suorakaiteen muoto inen 

+ 1elko suuri ala yhdellä yksiköllä , 

+ 

noin 3 cm: n sadetus 6 hehtaarille vuoro
kaudessa tai 6 cm :n sadetus 3 hehtaa
rille . Tehokkaampiakio laitteita voidaan 
tehdä . 

Jäätymisnopeus on suunnilleen sama kuin 
aikaisemmin kokeillussa menetelmässä 

Koneen heikkoudet 

Sadetuskoneessa on jäätymisalttiita osia : 
turbiini , pumppu ja sadetusputki jäätyvät 
silloin , kun kone ei ole toiminnassa , 
sadetin puolestaan jäätyy ajoittain sade
tuksen aikana . 

Turbiinin , pumpun ja sadetusputken jääty
minen voitaisiin estää siten, että sade
tuskoneen ympäril le sadetuskoneen alustan 
päälle tehtäisiin kevytrakenteinen er is
tetty koppi. Kopin sisään asennettaisiin 
pumppu ja dieselmoottori , joka käyttäisi 
pumppua traktorin sijasta . Dieselmootto
rin tuottama lämpö pitäisi kopin lämpimä
nä . Tällöin ei myöskään tarvittaisi sa
detuskoneen käyttöön kallista traktoria . 
Sadettimen jäätyminen voidaan estää sopi
valla jäänestoaineella tai tekemällä sa
dettimelle suojalevy. 

Jos jäällä on lunta muutama senttimetri , 
lumi ei kastu läpeensä . 

Lumen kasteleminen voita1s11n suorittaa 
siten , että sadetin otetaan pois ja ti
lalle laitetaan useampihaarainen putki . 
Tällä tavoin vettä saadaan nopeammin 
jäälle (ei suutinpainetta) ja lumi kastuu . 
Muuten kone toimisi normaalisti . 
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