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METSATEHO REPORT no. 57 

Teräsköysi en käyttö lauttausaluksissa 
(Use oj Wire Ropes in Floating Boats) 

1:aassarnme on uittoköysiin, varsinkin varppaus
köysiin, kiinnitetty ja on jatkuvasti investoitava 
varsin huomattavia pääomia, pyörein luvuin 100 milj. 
mk vuosittain. Koska suurimpien aluksien varppaus
köysi maksaan. 1,5 milj. mk ja koska se saattaa kulua 
käyttökelvottomaksi parissa vuodes a (jopa yhdessä 
uittokaudessa), voivat teräsköysistä koituvat kus
tannukset olla ratkaisevia esim. hinauksen ja varp
pauksen välisessä kannattavuusvertailussa.. Tästä 
huolimatta ei meillä ole varsinaisesti tutkittu eri
laisten köysien sopivuutta, vaan on käytetty vuosi
kymmeniä suunnilleen samantyyppisiä köysiä, vaikka 
niitä koskeva teknillinen tutkimus ja valmistustek
niikka muualla onkin mennyt eteenpäin. Näin ollen 
lienee jo aika tutustua ainakin valmiiksi suoritettui
hin tutkimuksiin ja kokeilla, missä mä-ärin saavu
tettuja tuloksia voidaan käyttää meikäläisissä uitto
olosuhteissa. - Esitettävät asiat, aluksia koskevia 
tietoja lukuun ottamatta, perustuvat euraaviin läh
teisiin: ,>Fördertechnik» (eri vuosikertoja); »Hlitte», 
des Ingenieurs Taschenbuch II 27. Auflage, 1949, 
Berlin, Nilsson: ,>Hiss- och transportanordningan> 
(Tukholman Kuninkaallisen Teknillisen korkeakoulun 
moniste): Ricken: ,>Ingenieurtabellem, 1949, ~Itinchen; 

trathausen: ,>Hebemaschinen» I , 1949, Braun
schweig, Berlin, Hamburg; »Zeitschrift des Vereines 
Deutscher Ingenieure,> (eri vuosikertoja). 

Tässä kirjoituksessa käsitellään etupäässä liikkuvia 
köysiä ja syrjäytetään liikkumattomien köysien ra
kenteen tarkastelu. 

Teräsköydet valmistetaan tavallisesti 6 tai sat-
keestä ristipu1wnnoin tai ki.ertopunonnoin (piirros l ). 
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/6izrropunonlo 
Sketch 1 

R istipw10nta = Crosswise lay 
Kiertopunonta. = Twisted lay 
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Liikkuvan köyden elinikä riippuu yleensä taivutuk-
esla, joka syntyy köyden kulkiessa köy ipyörien tai 

-rumpujen yli. (Taivutu kahteen vastakkai een 
suuntaan on 1,3-5 kertaa niin haitallinen kuin tai
vutus yhteen suunta-an.) Varppausköyden elinikään 
vaikuttaa toisena varsin määräävänä tekijänä köyden 
m-ekaaninen kuluminen väylän pohjassa (mahdollisesti 
myö huonojen köydenohjauslaitteiden vaikutuksesta 
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Sketch 2 
Elinikä (taivutusta.)- Life (bendings). Tuhatta.- Thousa1uls. 
Köysipyörä n läpimitta. - Diarneter oj rope ptdley. 6z = 
omina.iskuormitus kgf/mm2 - a, = specijU; load kgffsq.mm 

sekä ruostuminen sinkityksen ja hoidon olles a huono). 
Sopivaa köyttä valittaessa onkin näitä tekijöitä pi
dettävä erityisesti silmällä, tietenkin vetovoiman ja 
-lujuuden ohella . 

Köysipyörän läpimitta, köyden ominaiskuormitus. 
Köyden elinikä lisääntyy voimakkaasti köysipyörä-ä 
suurennettaessa, ts. ominaiskuormituksen laskiessa. 
Köydessä vaikuttava jännitys voidaan laskea kaa
vasta: 

a 

s 
i 
<5 
{3 

a = S/i . n (öl/4) + 6. {3 E(D, missä 

jännitys (kilogrammaa metallisen poikkipinnan 
mm2 kohti), 

vetovoima köydessä (kgf), 
lankaluku, 
langan paksuus (mm), 

=· kerroin, jonka arvo on = Yz, jo köy i taipuu 
aina samalle päin, = l , jos köy i taipuu vas
takkaisiin suuntiin, 

E = teräslangan kimmomoduli = 20 000 kgffmm2, 
D = köysipyörän tai -rummun läpimitta (mm). 

Köyden kestämien taivutu kertojen lukuna ilmais
tun eliniän riippuvuutta ominai kuormituk esta 
(kgffmm2) osoittaa piirros 2. Ylitettäessä ominai . 
kuormitus 70 kgffmm2 laskee köyden ikä iskun
omaisesti, vaikka köysipyörän läpimittaa lisättäisiin. 

Köysiuran muodon köyden tullessa köysipyörälle 
tai -rummulle tulee olla mahdollisimman opiva ja 
sileä, työ tetty ura on edullisempi kuin työ tämätön 
raakapinta. Suurin köyden ikä sa-avutetaan uran 
kaarevuussäteen r ollessa = 0,5 . köyden läpimitta. 
Huomioon ottaen köyden läpimitassa sallitun tole
ranssin on valittava r = 0,53-D,54. köyden läpimitta. 

1 



·-~~ -· 1 

S ketch 3 

L. /.:Z~ .., 

1 1 1 

~ 1 

Ylitettäessä nämä arvot laskee köyden ikä (sen kestä
mien taivutuskertojen luku) puolet. Urakulman 
ollessa 40-45° sallitaan esim. nosturiköysille sivu
poikkeama l : 15 (4°) ja sen ollessa 60° poikkeama 
l : 4 (15°). Suurten sivupoikkeamien ollessa kysymyk
sessä on käytettävä rullarakennetta. 

Piirroksessa 3 nähdään kaksi meillä varppaajissa 
käytettyä perärullamallia. Nämä rullat liukuvat pit
kin akselia (kuva 2). Akselin päiden kohdalle on 
asennettu sivurullat, jotka estävät köyden hyppää
IDisen rullalta vedon tullessa sivulta. 

Mallia A käytettäessä köyden läpimitta on ollut 
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\ '~ ~ 
\~ '~ \:\ 

\ 0\ ~ ~ 

~ 
,., 

a 

esim. 22 mm ja uran kaarevuussäde 15 mm. Jos 
otetaan uran kaarevuussä-de r = 0,54 d (d = köyden 
läpimitta), saadaan r = 12 mm. Em. mukaisesti 
köyden ikä laskee nopeasti ylitettäessä r:n arvo 12 mm . 
Koska köyden hyppääminen pois rullalta sivusuun
taisen vedon vaikutuksesta on estetty sivurullilla, 
voitaisiin ainakin kokeilumielessä käyttää köysi
pyörää, jonka uran säde on määritetty kaavasta 
r = 0,54 d . Jos malli A voidaan parantaa sopivaksi, 
on syytä luopua käyttämä.stä mallia B, jonka kaare
vuussäde on suuri. fuutamissa varppaajissa on B
tyyppisess..'i. perärullassa vikana se, että rullan keski
osa on karaistu (rullan kulumisen estämiseksi) ko
vemmaksi kuin sivulaipat. Tällöin köysi hankaa 
]oven keskiosan ja sivulaipan yhtymäkohtaan ja 
kuluu nopeasti. Olisi muistettava, että verraten 
halpa ja kestävä rulla ei ole itsetarkoitus, vaan apu
väline kalliin köyden ohjaamiseksi ja sen kulumisen 
vähentämiseksi. On myös huomattava, että perärulla 
on kiinnitettävä mahdollisimman vaakasuoraan asen
toon, sillä muutoin köysi hankaa toisella laidalla 
varsinaisen perärullan ja sivurullan välissä. 

Köyden tekotapa . Köysipyörän ja rummun muodon 
ollessa tavallinen kiertopunontaiset köydet ovat kes
tävämpiä taivutueta vastaan kuin ristipunontaiset 
(piirros 4) . Koska meillä lienee käytetty yksinomaan 
ristipunontaisia köysiä, joissa langat kiertävät säi
keissä vastakkaiseen suuntaan kuin säikeet köydessä, 
olisi kokeiltava myös kiertopunontaisten köysien käyt
töä. Vertailu tulisi suorittaa vastaavissa uitto-olo
suhteissa, sillä kiertopunontaiset köydet purkaantu
vat helpommin. 

Kaapeliköydet ovat sopimattomia tavallisiin tar
koituksiin lyhyen ikänsä takia., vaikka ne ovatkin 
taipuisia. (Kaapeliköysissä on tavallisen kahden
kertaisen punonnan sijasta kolminkertainen punonta..) 

Seale-köydet (piirros Se) ovat paksujen päällys
kerroksen lankojensa takia. erittäin kestäviä ulkoista 
kulutusta vastaan. Tästä päättä~n eale-köydet oli
sivat sopivia pohja sa kovaan mekaaniseen kulutuk
seen joutuviksi varppausköysiksi . iiden rakennekin 
on yksinkertainen. Koska kulutusta kestävät uloim
mat langat ovat paksuja, on katsottava, ettei Seale
köysiä panna liian pieniläpimittaiselle rummulle . 
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Sketch 4 
E l inikä (taivutusta) - IAfe (bendings). Tuhatta - 'l'housands. 
Ominai .b:uormitus a, kg fjrnm• - Specific load on rope a, 
kgf/ q.mm. Kiertopunon ta - T wisted lay. Ristipunonta 

Crosaw ise lay 
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kdch5 
a. Täyslankain en köysi - F ull-wire rope 
b . W a rrin gton-köy i - Warrington rope 
c . Seale -köysi - S eak rope 



Kuva. 1. Va.rppa.a.ja.n köysirumpu ja. köydenohjauslaitteet 
Va.lok. Metsäteho - R ope drum and rope guiding equipment 

oj the warping boat. Photo by Metsäteho 

Warrington- ja täyslankaiset köydet (piirrokset 5b ja 
5a) ovat verrattain kestäviä rummun tai köysipyörän 
läpimitan ollessa pienehkö. On erityisesti huomat
tava, että meillä miltei poikkeuksetta varppausköy
sien säikeissä oleva hamppusydän on osoittautunut 
epäedulliseksi. Metsänhoitaja Korhonen Kymin 
Uittoyhdistyksestä on samaten tehnyt tämän suuntai
sia havaintoja. 

Kovin monilankaiset ja siitä johtuen ohutlankaiset 
köydet eivät kestä hyvin taivutUBta, mekaanista ku
lutusta ja korroosiota. Sen takia säikeissä ei ole käy
tettävä kolmea lankakerrosta enempää. Köydet, 
joiden säikeissä on vain kaksi lankakerrosta, kestävät 
vastaavissa olosuhteissa jokseenkin yhtä kauan kuin 
sellaiset, joissa on kolme lankakerrosta. On todettu, 
että erikoistapauksissa (esim. voimakasta ulkonaista 
kulutusta ja ruostumista vastaan) on edulli ta käyt
tää erityi en paksulankaisia köysiä, esim. 42-lankai ia, 
mutta nämä vaativat vastaava ti läpimitaltaan suu
remmat köysipyörät ja -rummut. 72- ja 2-lankaiset 
köydet ovat kuitenkin sopin1attomia. (Meillä luon
nollisesti myyjät ovat valinneet 72-lankai en uitto
köydeksi .) 

Langan lujuusominaisuudet. ' eto-murtolujuus 160 
- 1 0 kgffmm2 on tavallisesti sopivin. ~feillä uitto
köysi ä on erotettu kolme lujuu luokkaa: I langan 
vetolujuus 1 0 kgf/mm2, II 160 kgffmm2, III 130 
(140) kgffmm2. Olisi siis kartettava huonoimman 
laatuluokan köysiä, joita meillä tavalli e ti käy
tetäful. 

Jännityksetön tekotapa (e im. Trulay-köydet) muo
toilemalla lanka köyde ä ky ymykseen tulevaan 
muotoonsa jo ennen punontaa vähentää kimmoi ta 
takai in kiertymi tä, » ykkyrälle» menemistä eli 
*k:issarn syntymistä ja helpottaa käsittelyä. Tä tä 
joh uen olisi kt"ertopunontaisia köysiii kiiytettävä ainoas
taan jännityksettöminä. Köyden kuormitettae a a i
heuttamaa vääntöä j ännityk etön tekotapa ei vähennä . 
.J. ähtävä.sti juuri jännityksettömät, kiertopunontaiset 
köydet oli ivat kokeilemisen arvoi ia huolimatta 
korkeammasta hinnastaan, ko ka niiden ke toikä on 
pitkä ja koska ne eivät pakkaudu ykkyrälle ja ovat 
mukavia kä itellä. 

äikei<kn lulcu. Hi i- ja no turiköy inä -säikeiset 
kö d t ovat oll t 6-säikei iä ke tä ämpiä kiila- ja 
pyöröuri a huolimatta n . 10 % pienenunä tä metalli-

poikkipinnastaan. Koska -säikeisissä köysissä langat 
ovat ohuempia kuin 6-säikeisissä, ne tuskin ovat 
suositeltavia uittoon, jossa mekaanisella kulumisella 
ja ruostumisella on suuri merkitys. 

Köydensydän. Yleensä köysissä on hamppusydän, 
joka on tarpeen voitelua varten (ja kimmoisena alus
tana), sillä voitelu kohottaa köyden iän 3-5-kertai
seksi. Köydet, joilla on sopivasti muotoiltu teräs
sydän, ovat myös osoittautuneet lujiksi, tosin ne ovat 
jäykahköjä. Niiden etuna on niinikään mainittava, 
ettei läpimitta muutu paljon käytössä. Läpimitan 
muuttuminen aiheuttaa näet häiriöitä varppaajan 
köysirummulla varsinkin köydenohjauslaitteiden ol
lessa automaattisia. Kuten edellä on mainittu, liikku
vissa köysissä ei pidä käyttää hamppusydäntä säi
keissä. 

Sinkitys on vaikuttavin suoja ruostwnista vastaan. 
Syöpymisille alttiissa paikoi sa sinkkimäärän pitäisi 
olla ainakin 150 g Zn/m2. Meikäläisissä uittoköysissä 
sinkkimäärä lienee pienempi paksulankaisimpia laa
tuja ehkä lukuun ottamatta. Kestävin sinkitys suo
ritettaneen elektrolyyttisesti. Kadmium tai kadmium
sinkkilejeerinki on edullista merivettä vastaan. 0,25-
0,35 % lcuparilisä pienentää köyden isäistä kitkaa 
ja pidentää sen käyttöikää. 

Köysien laskeminen. Sopivia run1mun ja köysi
pyörien läpimittoja käytettäessä köydet lasketaan 
tavallisesti ainoastaan vetojännityksen mukaan ja 
käytetään kokemusperäisiä varmuuskertoimia s, joista 
seuraavassa muutamia.: 

kä ivintturit ja -nosturit . . ............ s = 5, 
sähkövintturit ja -nosturit, kevyt käyttö .. s =5--6, 

•> ~ normaali käyttö s = 6--8, 
* raska.s käyttö .. s = -10. 

Varppausköydet ovat verrattavissa edellä mainit
tuun raskaaseen käyttöön, sillä nykivän kuorman 
lisäksi tulee voimakas mekaaninen kuluminen. 

Köysirumpujen läpimitan D tulee täyttää seuraa
vat ehdot: D ~ 500-600 c5, missä ö = langan pak
suus, ja D ~ 20 d, missä d =köyden paksuus, ja 
köysipyörän (ohjausrullan) läpimitan taas vaatimuk
set: D ~ (500-700) c5 ja ~ 22 d . 

Tarkasteltaessa sisäve iemme varppaajia voidaan 
erottaa kaksi pääryhmää. 

1. Vanhat, höyrykoneella varu tetut \ arppaajat, 

Kuva. 2. Vanhoja. höyryva.rppaajia. Päijänteeltä. Va.lok. 
~f<' t i\teho. - Old 8/eam-driven warping boau jrom Lak~ 

Päijämte . Photo by _\feUäUlw 
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joissa on suuri köysirumpu (kuva 2). Esim. Päijän
teellä köysirummun läpimitta on 1 700 mm, ohjaus
pyörän läpimitta 460--4 0 mm, köyden läpimitta 
22 mm (usein), langan paksuus 1,2 mm ja aluksen 
vetovoima n. 4 500 kgf (4 000--4 00 kgf). 

Käytettäessä varmuuskerrointa 8 saataisiin tar
vittavakai köyden murtolujuudeksi n . 36 000 kgf. 
Jos langan murtolujuudeksi valitaan 160 kgf/mm2, 

tarvittaisiin 26 mm köysi 22 mm köyden sijasta 
(murtolujuus n. 26 000 kgf) käytettäe sä 144-lankai
sia köysiä. 

Rummun vaadittava minimiläpimitta D = 500 · 
1 2 = 600 mm D = 20 · 22 = 440 mm. Siis rummun 
Hipi:mitta riittää ylimäärin . Ohjauspyörän läpimitaksi 
aadaan 660 mm (köyden keskeltä köyden keskelle). 

Nykyinen läpimitta 460--4 0 mm on siis liian pieni . 
2. Uudentyyppiset, polttomoottorilla varustetut 

varppaajat, joita valmistavat mm. Valmet Oy. ja 
Ruona Oy (kuva 3). 

Esim. Moottori 4-5 hv, rummun läpimitta 160 mm, 
köyden läpimitta ~m, langan paksuus 0,45 mm, 
maksimivetovoima 3 000 kgf ja tavallinen vetovoima 
1 000-1 500 kgf.l) Jos köyden mitoitus suoritetaan 
1 500 kgf vetovoiman mukaan käyttäen varmuus
kerrointa ja langan lujuutta 160 kgf/mm2, tarvitaan 
15 mm köysi mm köyden sijasta. (Erään valmista
jan esittelyn mukaan mitoitus näyttää suoritetun 
siten, että e iintyvä maksimikuormitus vastaa vähän 
käytetyn köyden murtolujuutta!) Rummun läpi
mitaksi saadaan 270 mm 160 mm sijasta. 

E im. Moottori 20-24 hv, rummun läpimitta 
230 mm, köyden läpimitta 12- 14 mm, langan läpi
mitta 0,65-0,75 mm, vetovoima 7 300-790 kgf. 
Jo köysi mitoitetaan esim. 3 000 kgfl) kuormituksen 
mukaan, sen tulisi olla 24 mm paksuista. 14 mm 
köydelle rummun läpimitan tulisi olla 450 mm. 

Nämä kaksi esimerkkiä osoittavat selvästi, että 
uusi sa varppaajissa on keveyttä ja halpoja valmistus
kustannuksia tavoitellen menty äärimmäisyyteen, 
jolloin köysien kulumisesta koituvat kustannukset 
ylittävät saavutettavat säästöt. Rummun läpimittaa 
voidaan huomattavasti suurentaa, ilman että se ottaa 
kohtuuttomasti tilaa, sillä suuremmalle rummulle 
mahtuu yhdelle kierrokselle vastaavasti enemmän 
köyttä. ~ iinikään suuremmalle rummulle tulee vä
hemmän köysikierroksia päällekkäin, jonka takia 
köysi pysyy rummulla paremmassa järjestyksessä ja 
kuluu vähemmän. Liian piene tä rummusta seuraa 
myös varppausnopeuden suuri vaihtelu. Vaihteet 
ovat usein siten järjestetyt, että niillä voidaan sään
nö tellä nopeutta varsin puutteellisesti, jos halutaan 
pitää silmällä pientä tehon kulutusta. Jos näet no
peus vaihtelee suhteessa 1 : 3, tarvitaan samaa varp
paustyötä varten (samalla keskinopeudella) 15-20 % 
uurempi teho moottorista kuin nopeuden vaihdel

le sa 1 : 2. Tämä johtuu lauttojen vetovastuk en 
jyrkä tä noususta nopeuden kasvaessa. amaten, 
jos nopeus aadaan mahdollisimman vakioksi, voidaan 
samantehoisella aluksella kuljettaa kookkaampia laut
toja (saatava minimivetovoima lisääntyy) . Isommat 
lautat ovat taas vetovastukseltaan yksikköä kohden 
paljon edullisempia kuljettaa kuin pienet, josta joh
tuen aluk en kuljetuskapasiteetti nousee tehon kulu
tuksen ollessa sama. 

1) Nämä vetovoimat edellyttävät melko suuria lauttoja. 
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Kuva 3. Uuden tyyppinen varppausvene. Valok. Met äteho. 

- Warping boat of new type . Photo by M etsäteho 

Varppaajan köyden pituutta määritettäessä on 
otettava huomioon, että ohutta köyttä mahtuu rum
mulle suurempi määrä. Varppaa.jan työskentely
tavasta johtuen rummulle on sa.atava mahtumaan 
riittävä määrä köyttä. opiva määrä riippuu aluksen 
koosta ja työskentelyolosuhteista vaihdellen nykyisin 
500-7 000 m. Mainittakoon, että rummulle jää ta
vallisinta varppaustapaa, ns. rapuvarppausta, käy
tettäessä jonkin verran köyttä purka.antumatta. J os 
aluksen ajomies on tottunut, on tämä määrä kuiten
kin tavallisesti pieni , vain muutamia kymmeniä met
rejä . Jos väylän laadu ta johtuen täyspitkää köyttä 
ei voida käyttää, onkin jo syytä lyhentää köyttä. 
Kun eri eikkoja punnitaan, on mentävä kompromissi 
ratkaisuun siten, että kokonaistulos on taloudellisesti 
edulli in. Kun ottaa huomioon köy ien tavattoman 
nopean kulumisen nykyi i ä varppaajissamme, lienee 
selvää, etteivät nykyi et ratkai ut aina ole kokonai
suuden kannalta parhaita. 

Varppaajien yhteydessä voidaan myös mainita, että 
keluvenei~sä käytetyn köyden ohjausrullan läpimitta 
on vain n. 25 % siitä, mitä sen tuli i olla (edellyttäen 
että kelua todella tarvitaan.). 

HinaajanL"in vetoköyttä voida.an tässä käsitellä 
lyhyesti, vaikkei en hinnalla olekaan kovin suurta 
merkitystä. Köy i joutuu paljon tasaisemman kuor
mituksen ja pienemmän mekaani en kulutuksen alai
seksi kuin varppa.aji a. Varmuu kertoimeksi riittää 
hyvin 6. Tällöin saadaan köyden läpimitta seuraavan 
taulukon mukaan (144-lankainen köysi, langan murto
lujuus 160 kgffmm2). Taulukkoa la kettaes a on 
edellytetty vetoluku ll-12 kgffhv. 

Koneen teho, hv 
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50 
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250 

Köyden läpimitta., mm 

6 

12 
14 
16 
1 

Hinausköysiä mitoitettaessa lienee pidetty silmällä 
koneen tehoa ja varppaa.jia eikä liene otettu huo
mioon, että hinaajan potkurin hyötysuhde on vain 
n. 10 %, josta yystä vetovoima on vasta._a.vasti pieni. 
l äin ollen hinaajien vetoköydet ovat u em tarpeetto
man pak uja . 



Use of Wire Ropes in Floating Boats 

(Summary in English) 

In Finla nd considerable capita.l has been and will 
have to be invested in floating ropes, pa rticularly warping 
ropes, at the rate of som e 100 million marks annually. 
As the expensive rope of a warping plant may be worn 
to unserviceabili ty in a couple of years (or even in a 
floating season), expenditure on wire ropes may be de
cisive e.g. in comparing whether propeller towage or 
warping is the m ore economic proposition. 

Apart from traction power a nd the security coefficient, 
the life of a warping 1ine is also greatly affected by the 
bending of the rope as it passes over rope drums and 
pulleys, by m echanical wear at the bottom of the channel 
and p ossibly d epondR on poorly construoted rope-guiding 
equipment, rusting and th e method of manufaoture of 
t he rope. 

Sketol' 2 shows the life of a rope e21:pressed by the 
number of bendings the rope stood, with the speoific 
load of the rope varying. The life of the rope is seen 
to decline rapidly as the specifio load grows. If 
t his exceeds 70 kgf/sq.mm., the Jife of the rope shor
tens sharply. 

ketoh 3 (cf. a lso Fig. 2) sh ows two types of stern 
pulley for a warping boat. The a uthor proposes 
e J>..tJeriments be carried out with Type A, the radim 
of ourvature being 0.54 times the diameter of 
t he rope. 

Ylethod of manufacture. In Finland, the ropes used 
in floating work are exclmively ropes with a orosswise 
lay. The author proposes experiments should be oarried 
out also with ropes laid by twisting (parallel lay), ming 
the so-called tensionless s tructure. 

As a warping rope is subjeot to intense meohanical 
wear and risk of rmting, 6l!..tJeriments are reco=ended, 
on drums o f a large diameter, with types of ropes con
sisting of few wires, and Seale ropes in whioh the outer
most strands of the wires a re strong. From observations 
made it seems that a greased h emp oore seems to be oi 
advantage in the midciJe of the rope, but not inside the 
wires. 

The author illustrates with examples that in warping 
boats of m od ern type in partioular rope drums and 
pulleys of quite a small diameter and thin ropes have 
been used, in order to make the equipment lighter in 
weight, but this has resulted in the rapid w~ of th 
ropes. A small-diameter drum is often aocompanied 
by great variations in warping speed. If again the speed 
varies e.g. in the ra tio l : 3, the motor effect required 
for the same warping job (at the same average speed) 
is 15 - · · 20 % greater than with a rate varying 1 : 2. 

The two ropes of tugs have often been made unneces
sarily thick. The article gives a table for the seleotion 
of the diameter of the tow rope. 

Hei inki 1951, Frenckellin Kirjapaino 0 akeyhtiö. 
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