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Nippusiteessä vaikuttavan vo1man 
määräämisestä 

(On the Determination of the Strength of a Tied Btmdle ) 

Seurattaessa eri yhtiöiden ja sellai ia uittoyhdis
tystenkin niputuksia, joihin uittajat toimittavat 
nippusiteet, kiintyy huomio mm. käytettävien 
nippusiteiden erilaiseen vahvuuteen. Samalla ni
puttaja.lla samanlaisesta puutavarasta tehtyjen 
samankokoisten nippujen sitomiseen käytetään 
siteitä, joiden ilmoitetut murtokuormitusarvot 
eroavat toisistaan yli 700:kin %, vaikka nippujen 
jatkokäsittelykin tapahtuu yhtäläisissä olosuh
teissa. Sidekysymys on pääasiallisesti taloudellista 
laatua, ja olisi aiheellista selvittää nippusiteiltä 
vaadittava varmuus pienimpiin hyväksyttäviin 
mittoihin pääsemiseksi. 

Nippusiteiden valmistami een käytetään ylei
simmin vedettyä, pehmeää teräslankaa ja pitkä
hahlaista kettinkiä sekä vähäisessä määrin myös 
teräsköyttä. Piirroksessa 1 on kuvattu mainittu
jen side-elinten sallittujen kuormitu ten ja paino
jen sekä hintojen välisiä suhteita. "Sallituksi 
kuormitukseksi on teräslangalle otettu puolet 
murtokuormitusarvosta, kettingille kotimaisen 
valmistajan ilmoittamat arvot ja terä köydelle 1/5 
tehtaan ilmoittamasta murtokuormitu arvosta. 
Varmuusluvut (murtokuormitus jaettuna salli
tulla kuormituk elia on = varmuusluku s) oli ivat 
täten eri siteille: 

vedetty, pehmeä teräslanka 
pitkähahlainen kettinki 
144-lankainen terä köysi 

s = 2, 
s = n. 4, 
s = 5. 

• Pentti. Vi.Uikka, Eng, formely at Metsäteho (The Forest 
WorklStudies Section of the Centre.! Association of Finnish 
Woodworking Industriea), Helsinki, Finland. 

Teräslangan varmuusluku on la kettu ehkä 
liian pieneksi, kettingin varmuu luku lienee tar
peettoman suuri ja teräsköydelle uuden köyden 
mukaan laskettu arvo on ehkä sopiva. (Stan
dardin mukaan kettingeille sallitut kuormat ovat 
siksi pieniä, että mm. puomilenkkeinä käytettyjen 
puolipitkähahlaisten kettinkien sallitut kuormi
tukset ylitetään käytännössä helposti. Tehdas 
takaa koekuormituksen mukaisen lujuuden -
koekuorma = 2 X sallittu kuorma - ja ilmoittaa 
murtokuormituksen likimääräiseksi arvoksi koe
kuormituksen kaksinkertaisen arvon.) Mikäli esi
tetyt varmuusluvut eivät tyydytä lukijaa, on 
hänellä mahdollisuus piirtää uudet, omia mieli
piteitään vastaavat kuvaajat piirrokseen 1. 

Otaksumalla, etteivät nippusiteiden liitoselimet 
sanottavasti muuta paino uhteita, saadaan esim. 
500 kgf suuruisen kuorman vastaanottamiseen 
käytettävien eri siteiden painojen suhdeluvuiksi 
(piirros 1 ): 

vedetty, pehmeä teräslanka 1.0, 
pitkähahlainen kettinki 5.2, 
144-lankainen terä köysi 0.8. 

Esitettyjä varmuu lukuja käyttäen voidaan 
likipitäen yhtä painavilla teräslanka- ja -köysi
siteillä ottaa vastaan sama kuorma, mutta tämän 
kuorman vastaanottamiseen tarvitaan n. 5 kertaa 
näin paljon painava kettinki. Painolla on merki
tystä siteiden iirroissa ja hoida a. 
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Piirroksessa 1 esitettyjen likimääräisten hinta
arvojen mukaan on esim. 500 kgfkuorman vastaan
ottaminen teräsköydellä n. 6 kertaa ja kettingillä 
n. 11 kertaa niin kallista kuin teräslangalla, kun 
hinnaksi otetaan pelkkä ostoarvo ja käyttökertojen 
lukumäärä samaksi. Teräslangan käyttöalue on 
kuitenkin rajoitettu (piirrokseen on merkitty 
eräitä läpimittoja) ja 1 000 kgf voimia vastaan
ottamaan voidaan käyttää vain kettinkiä ja teräs
köyttä. Yli 1 500 kgf suuruisten voimien vastaan
ottamiseen kannattanee tuskin käyttää muita 
kuin teräsköysiä, joina sopinee parhaiten käyttää 
harvalankaisia, edellisiä halvempia laatuja. 

Nippusidettä hankkiessaan ostajan olisi tar
peellista tietää mm. siteeltä vaadittava lujuus. 
Tuntemalla yleisimmin esiintyvät maksimikuor
mat voidaan laskea tiettyjä varmuuslukuja käyt
täen side-elinten lujuudet. Nippusiteissä vaikutta
vien voimien suuruutta ei kuitenkaan- tunneta. 
Kysymystä ei voida selvittää pelkästään teoreettis
ten laskelmien avulla (kattilalaskut), vaan on suori
tettava mittauksia sekä käytännössä että labora
toriomaisesti järjestetyissä rasituskokeissa. 

Kun oli otaksuttavissa, että Kalkkisten kos
kessa luonnonuomaan rakennetussa nippu-uitto
väylässä nippu joutuisi sellaisen rasituksen alai
seksi, että nippusiteet saisivat tavallista suu
remmat voimat kestettävikseen , toteutti kir-

joittaja Kymin Ui t t o y h d i s t y k s e n 
myötävaikutuksella suunnitelmansa ko. voimien 
mittaamisesta paikalle lokakuun alussa 1951 te
kemänsä matkan yhteydessä. Mittaukset suori
tettiin varsinaisen uittotyön yhteydessä M e t s ä
t e h o l t a käyttöön saadun 500 kgf dynamo
metrin avulla. Dynamometrin kiinnittämiseksi 
siteenä käytettyyn teräslankaan puristettiin nip
pua ensin kasaan kettinkiä ja kiristäjää käyttäen. 
Kun kettinki löysättiin, voitiin langassa heti 
todeta vaikuttavan tietyn voiman (piirros 2, 
alkuarvot). Nipussa olevien epätasaisuuksien takia 
dynamometri voitiin kytkeä lankaan siten, ettei
vät langassa vaikuttavan voiman sivukomponentit 
nousseet suuremmiksi kuin langan ollessa ilman 
dynamometriä. Se kytkettiin nippulankaan kosken 
päällä nippujen laskupaikalla, ja rekisteröimis
laite piirsi voimat jatkuvasti nipun uidessa alas 
koskessa. Kaikkiaan suoritettiin vain neljä laskua. 

Niput olivat Blackstad-niputtajalla tehtyjä ja 
niissä oli puutavaraa 20-25 k-m3fnippu. Nippujen 
toinen pää oli tasainen ja mäntytukkiniput oli 
sidottu kahdella sekä vaneritukkiniput kolmella 
langalla. Eri laskuissa olleiden nippujen mitat ja 
saadut arvot selviävät piirroksesta 2 sekä seuraa
vasta asetelmasta: 

Väylässä on vuolaimmassa kohdassa, Leppä
koskessa, mutka, jossa on veden ja puiden ohjaa-
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Piirros 1. Erilaisten side-elinten sallittujen kuormitusten ja. painojen sekä hintojen välisiä suhteita.. 
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toisen ollessa lähellä tasaista 
päätä. Keskellä olevaan lan
kaan kohdistuvat huomatta
vasti suuremmat voimat kuin 
päässä olevaan, mikäli langat 
on sidottu yhtä kireälle. 
Jos lankoja on kolme, 
on mahdollista, että yksi 
lanka on aina löysä, ja se lie
neekin tarkoitettu vain vara
langaksi. Syvässä uivie~ nip
pujen nippusiteisiin vaikutta
vat voimat ovat pienempiä 
kuin koholla uivjssa nipuissa. 
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alavedenpintojen välinen kor
keusero oli mittauspäivänä 
1.58 m ja vesimäärä 151 m3fs. 

~ 4~~--~~----------------------------
~ 3001 f !oslcu /t 
~~g~t'--:_:-:_~-:_:-:_:-~~_d_;rr=w=-~-~-~-~-;-~=-,J~A~~nft_=~~-==:_== 7(/1 . lj)'Y 

Suoritetuilla mittauksilla on 
lähinnä vain menetelmätut
kimuksen arvo, ja tätä keinoa 
käyttäen on mahdollisuus 
selvittää nippusiteisiin vai
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kuttavat maksimivoimat. 
Kalkkisten koskessakin nippu
siteet joutuvat kovimman 
rasituksen alaisiksi korkean 
veden aikana. Nippujen ruuh
kaantuessa kovassa virrassa 
voimat kasvavat jopa 6 mm 
teräslankoj en murtokuormitus-
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Piirros 2. Nippulankoja rasittavat voimat ja_nippujen nopeu

det eri mittauskohdissa. 

Laskun n:o 1. 2. 3. 4. 
D ynamometrin lanka päässä päässä nipun 

sijoitus : nipun kesk. 
kesk. 

Puuta.varalaji: mäntyt. vanerit. mäntyt. vanerit. 
Kappaleluku: 111 86 132 88 

Nipun pituus, n . m 6 9 6 9 
~ · leveys, m 3,7 4,0 4,0 4,0 

korkeus, m 1,8 2,0 2,0 2,0 
» syväys, m 1,3 1,6 1,5 1,8 

Mitattu maksimi voima, 
kgf 360 180 285 190 

miseksi suiste ja vankkatekoinen, matala syvä
puomi. Suurin arvo 360 kgf, mikä vastaa n . 1/3 
uuden 0 6 mm t eräslangan murtokuormituksesta, 
saavutettiin nipun törmätessä n . 2,6 mfs nopeu
della nurkittain ohjepuomiin, jolloin nipun suora 
pää painui vinoksi. Yleensä voimat nousivat 
vakioarvoistaan nipun koskettaessa ohjetta. Jos 
nippu painautui poikkivirrassa pitkin pituuttaan . 
ohjetta vasten, voima laski helposti O:aan nipun 
puristuessa kokoon. 

Nippusiteeseen vaikuttavien voimien suuruus 
näyttää riippuvan mm. siteen sijainnista nipussa 
ja nipun uimissyvyydestä . Jos nipussa on vain 
kaksi lankaa, toinen on aina jokseenkin keskellä 

arvoihin asti. 
Maassamme selvitellään parhaillaan mahdolli

suuksia nippu-uittoon siirtymiseksi. Tähän liittyy 
itsestään selvänä kysymys sopivien nippusiteiden 
käyttämisestä. On ilmeistä, että useita kertoja 
kuiville nostettavien ja jälleen veteen laskettavien 
nippujen siteet joutuvat huomattavasti kovemman 
rasituksen alaisiksi kuin esim. järvilauttauksessa. 
Olisikin pyrittävä selvittämään selostettua tai 
muita menetelmiä käyttäen nippusiteissä eri 
käyttötapauksissa vaikuttavat maksimivoimat. 
Mittauskohtia on olemassa valmiina (Kuluntalahti, 
Honkaintaipale, Oraintaipale, autoniputuspaikat, 
tehtaiden nostopaikat, hinaukset matalikkojen yli 
jne.), ja mittaukset on mahdollisuus suorittaa 
töitä sanottavasti häiritsemättä. Tehtaiden nosto
paikoilla on helppo järjestää pahojakin kuormitus
tapauksia. Samaan selvittelyyn tulisi liittää kysy
mys nippusiteiden taloudellisuuden (käyttöaika, 
käyttökerrat , huolto, kulj etukset jne.) tutkimisesta. 
Näiden selvitysten jälkeen uittajilla olisi mahdolli
suus määrätä eri paikoissa tarvittavien nippu
siteiden mitat ja standarilisoimiselimillä mahdolli·· 
suus tarkistaa standardejaan. 
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On the Determination of the Strength of 
a Tied Bundle 

SUMMARY 

When bundling timber for towing purposes 
bundles averaging approximately 20 cubic metres 
solid measure are fastened with two or three bundle 
ties . Soft steel wire, chain or steel rope are used 
as ties. Even in similar circumstances different 
floaters have considerably diverging requirements 
as regards resistance of the ties, and Fig. 1 shows 
the dependence between the permissible tensile 
strength of di fferent types of ties on the one hand 
and the metric weight or price per metre on the 
other. As too great security means economic 
waste and too srnall a margin of safety involves a 

certain risk, it is suggested that an investigation 
be made to determine suitable safety limits and 
to ascertain the use of different types of ties from 
the economic point of view. 

1 n order· to inquire into the possibilities of 
investigation, measurements of the tensile strength 
of timber tied in bundles have been performed by 
the writer by coupling a dynamometre with the 
tied bundle and observing the changes in tensile 
force while the bundles were floated in the Kalkki
nen Rapids of the Kymijoki water system. The 
maximum force was 180 · · · 360 kgf per· tie at 
a bundle speed of 2.6 metres per second in a 
winding channel equipped with guiding walls. 

Eripainos P aperi ja Puun n:osta 4 a/1952. 

Hel sinki 1952, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö. 


