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Tutkimus-  on suoritettu kesäkåliIlä sora- öljysora- ja asfaltti-

tiellä seka talvikelillä jääpintaisella ja verraten kovaksi polkeutu-

heella lumipintaisella tiellä. 

rf; 	 • 
_ 	K e  tii 	m 	.1 

Ket'u A (kuva 1) on ns. neliselkämallinen silmukkaketju (Kom-
bi Trumpf, A/b Uniphon, Ruotsi). Poikittaisketjut ovat poikkileik-

kaukseltaan 4-kulmaiset 9  11 mm Je 11 na- Paint? n. 133 kg/pari. 

Ketju B (kuva' 2) neliselkäinen silmukkaketju (Frani, A/s Kjoet- 

ggil.WINPr„ja) .9ik.4,”a4P~Pnkaka,Oe.g4-mukpidenpäät on' 
taivutettu n. 20 mm pituisiksi)ipkeiksi, Paino n11.O kg/pari .. 

Ketju C- (kii.vä 3)- on. ns. hokkikåtju (Muko 2/17, MukO OY, Hel-
-sinki). Molemmilla si'Vuilla oleviin - eeikäketjulhin on hitsattu pyö-
, röteräksiset,-  renkaan yli 'kUlkevat-'kaakuhunkin kaareen'on 

, 'satfu kaksi 9 	teräslevystä leikattua, ""n. - 1-7 mm -pituista hOkkia. 
Hokkiån låveys harjan kohdalta on n.3O nnn Pan ii. å2 kg/Pari. 

4Cetjt.t .D 	ku 	iko2/26';',Muk6;0Y;-HelSinki); 

hQkkisn'1harjan.'laVeydaStaaVaSti-n»20'-'Mm:.. Påbio 
it.;"Ww.3;ri 	; 	• ; 	 • 	J: 

Ketju E (kuva 5, Muko 3/26, Mukä 
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liltaan samanlainen kuin ketju D, mutta poikittaiskaareen on hit-

åattu renkaan pintaa,myötvä .401.0avarustettu takakaäri. Pai- 
no n. 113 kg/pari: 

Ketju F (kuva 6, Kombi Grip, L. Pihlgrens Maskinfirma, Ruot-

si). Sivuketjuihin on neljällä ketjulla kiinnitetty hokkikenkä, 

jonka etusyrjässä on poikittain 6 mm lattateräshokki ja takasyrjäs-
sä kaksi 450  kulmassa olevaa lattateräshokkia. Hokkien pituus on 

n. 25 mm ja leveys n. 45 mm. Paino n. 97 kg/pari. 

Jää- ja lumipintaisella tiellä kokeissa käytettiin Massey-Fergu-

son 65 Mark II-traktoria ja sora-, öljysora- sekä asfalttitiellä Ford' 

son Major-traktoria. Traktorit oli varustettu 11-36 renkailla ja ve-

tovarsien päässä oli painoa n. 650 kg (kuva 20). Edellisen traktori 

taka-akselille lankeava paino lisäpainoineen, ilman kuljettajaa ja 

ketjuja, oli 2105 kg ja jäkimmäisen vastaavasti 2168 kg..Ajonopeute-

na kaikissa kokeissa oli n. 7 km tunnissa. 

Tien pinnan rikkoutuminen arvosteltiin ajaen kullakin ketjumal-

Iilla 1, 5, 20 ja 50 kertaa. Ajot suoritettiin samaa jälkeä samaan 

suuntaan. Kokeiden tulokset käyvät ilmi arvostelutaulukoista. 
• 

-Jäätin-t a'ine n' 

(taulukko 1) 

Jääpintaista tietä vastaa.,:råt ajot'SiiOriettiin luniesta puhdiste-
tulla järveh ,jäällä, joka ali kova ja åileä;:  

Ketju A (kuva 7) rikkoo .jään pinnan hiertämällä_ sitä lumi-

maiseksi. 20 ajokerran -jälkeen paikittaisketjut olivat hakeutu-

neet osittain samoihin jälkiin. Syvimmät kohdat näin• muodostuneiden 

poikittaisten, reunoille madaltuvien raitojen* keskiköhdalla ,olivat 
7 mm, mutta suurin osa jäljistä oli tätä, melkoisesti matalampia. 

50 ajokerran jälkeen syvimmät jäljet poikittaisjuovien keskikoh-

dalla olivat n. 14-mm, jolloin pinnasta tällä tavoin oli rikkoutu- 
nut n. 30 	jäästä hiertynyt lumimainen massa jää pyörän jäljen 

kohdalle ja tiivistyy paikoilleen muilla ajoneuvoilla äjettaesea. 

Tie oli hyvin ajokelpoinen eikä autolla ajettaessa ilmennyt mi-

tään havaittavaa tärinää. 
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Ketju 3 (kuva 8) murentaa jään pintaa lähes samalla tavoin 

kuin ketju A, mutta jäljet ovat syvempiä ja osittain Iohkeamalla 

syntyneitä. 20 ajokerran jälkeen pinnasta oli inurentunirn 50 % ja 

syvimmät kuopat poikittaisjuovien keskellä olivat 18 mm. Vastaavat 

luvut 50 ajokerran jälkeen olivat 60..65 % ja 25 mm. Jäästä hier-

tynyt lumi tiivistyy hyvin kuoppiin takaisin. Vaikka jään pinnas-

ta oli rikkoutunut selvästi enemmän ja syvemmältä kuin ketjulla A, 

ei autolla ajettaessa tuntunut sanottavasti enemmän tärinää. 

Ketilut C ja  D (kuvat 9 ja 10) lohkovat jään pinnasta pieniä 
kappaleita, kuten muutkin tutkimuksessa olleet hokkiketjut..20 a- 

jokerran jälkeen 

kuopat olivat n. 

kikohdalta oli n. 

sesti pienempiä. 

suurimmat jäljet 

ketjulla C eräät harvahkossa olevat yksittäiset 

80 cm
2 suuruisia ja niiden suurin syvyys kes-

17 mm. Yleensä jäljet olivat kuitenkin melkoi-

Pitemmillä hokeilla varustetun ketjun D jättämät 

olivat vastaavasti n. 100 cm
2 

ja n. 25 mm. Täl- 

löin molemmat ketjut olivat rikkoneet jään pintaa n. 20 %. 50 a-

jokerran jälkeen ketju C oli rikkonut pintaa 55...60 % ja ketju D 

65,..70 	Ketjut hakeutuivat osittain 	samoihin jälkiin ja kuo- 

pat olivat hieman syventyneet. Tie oli vielä välttävästi ajokelpoi-

nen. Koska välille jäi melko yhtenäisiä kannaksia, jäljet eivät 

,sanottavasti haitannut auton ohjattavuutta. 

Ketjut E ja F (kuvat 11 ja 12) olivat 20 ajokerran 	jälkeen 

rikkoneet tien pintaa n. 80 %. Kuoppien suurimmat syvyydet olivat 

36...38 mm. 50 ajokerran jälkeen molemmat ketjut olivat murskan- . 
neet jaan pinnan kauttaaltaan rikki. Varsinkin ketjun Ejättämä 

jälki oli hyvin epätasaista ja suurimmat kuopat olivat keskeltä 

60 mm syviä. Ketju F oli rikkonut pintaa keskimäärin selvästi ma-

talampaan hokkikenkien hakeutuessa osittain samoihin jälkiin. Suu-

rimmat kuoppien syvyydet olivat 47 mm. 

Verraten kovaksi polkeutunut 

lumipintainen tie 	(taulukko 2) 

Tie oli aurattu, vähän liikennöity kylätie, jonka pinnalla oli 

n. 10 cm kovettunutta, mutta ei sanottavasti jäätynyttä lunta. 

Ketjut 4 ja B (kuva 13). 5 ajokerran jälkeen tien pinnassa o- 



li vain vähän pieniä ketjun-  painamia jälkiä. Ketjulla B muodost 

20 ajokerran jälkeen ja ketjulla A 50 ajokerran jälkeen matalah: 

raide, jossa oli Daikotellen Pienehköjä kuoppia, Ketjulla B 50 

jokerran jälkeen Taide oli muodostunut .n. 50 mm syväksi ja melko 

sapohjaiseksi. 

Ketjuilla 0, D.  E ja P 	(kuva 14) 5 ajokerran jälkeen pinn( 
tP, oli rikkoutunut 6o...80 %. Paikoin oli pienehköjä, 	100...1! 

om2 	keskikohdalta 30...40 mm syviä kuoppia- 20 ajokerran jälk( 

ketjut 0, D ja E olivat pehmittäneet tielle kuoppaisen raiteen, 

ka oli kauttaaltaan vähintään 30 mm syvä. Ketjun P hokkikengät 

keutuivat osittain entisiin jälkiin ja tästä johtuen välille ol 

'jäänyt pienehköjä rikkoutumattomia kannaksia. 50 ajokerran 

keen raiteet syvenivät entisestään ja pohja tasaan-tui pehmenneer 

lumimassan jäädessä paikoilleen- 

Soratie 

(taulukko 3, 	15 ja 16) 

Tie oli saveamaton ja melko tiivis. Kokeet 	jouduttiin väli 

lä keskeyttämään - ja ketjuilla 0 ja D ajettaessa tien pinta oli hie 

man routaantunut, joten näillä ketjuilla saadut tulokset eivät ol 

muiden kanssa vertailukelpoisia. 

Soratiellä kaikki ketjut Dehmentivät tien pinnan 2050... 	ajo› 

kerran jälkeen kauttaaltaan. Sora jäi paikoilleen ja pinta tiivis 

tyi helposti muilla ajoneuvoilla ajettaessa. 

Ö ljysoratie 

(taulukko 4 ja kuva 17) 

	

A 	ei riko öljysoratietä käytännöllisesti katsoen laji+ 

kaan. Ajettujen jälkien kohdalle jäi ohut pölymäinen kerros. 

	

Ketju B 	jätti 20 ajokerran jälkeen n. 1 cm6  kokoisia, kesk& 
tä keskimäärin ,5 mm syvyisiä yksittäisiä jälkiä, joiden osuus ol: 

5..10 % pinnasta'. 50 ajokerran perästä jälkien osuus oli hieman 

lisääntynyt ja, ne 'olivat osittain yhtårläempiä ja keskimäärin lä. 



hes saman syvyisiä. 

Ketjujen C, D ja F jälkien koko ja osuus pinnasta oli 20 ja 

50 ajokerran jälkeen likimain sama kuin ketjun B. Jäljet olivåt 

37'ilt3-rneet lähes kauttaaltaan painumalla eikä öljysorapinta ollut 

sanottavasti irronnut, Ketjun D jättämät jäljet olivat kooltaan 

hieman suurempia, keskimäärin 6 cm2  ja 5 mm syviä painumis- ja 

osittain lieviä raapaisujälkiä. Jälkien kohdalta öljysora oli hie-

man irronnut.  

Ke-- 	E jälkien osuus pinnasta 20 ajokerran jälkeen oli 20 

...25 %, koko keskimäärin 3 cm2 ja eyvyys 7 mm. 50 ajokerran jäl-

keen tien pinnasta oli painumalla ja murenemalla irronnut n. 50 %. 

Jäljet olivat keskikohdaltaan 20 mm syviä. Tien pinta oli lähes kaut-

taaltaan pehmentynyt. 

A 

:(taulukko 5, kuvat 18  

Ketjut A ja B eivät rikkoneet asfalttitietä käytännöllisesti 

katsoen lainkaan. Myös ketjujen C,. Dl ja F jättämät jäljet olivat 

vain lieviä: pinnan raäpaisuja ja eräiden jälkien kohdalta osittain 

keskimäärin 3 mm syviä. Ketjun E jättämien, suurimmaksi osaksi lie-
. 

vien jälkien osuus pinnasta oli 50 ajokerran jälkeen n. 40 %. Suu- 

rimpia, 2 cm x 3 'Cm kokoisia, keskikohdalta 4 mm syviä jälkiä oli 

vain vähän ja nämä olivat syntyneet pääasiassa kiven irrotessa as-

-faltin pinnasta. 
St' 	 • 

Silmukkaketjut, myös Ihokeilla  varustetut eivät sanottavasti ri-

ko ajoalustaa. 

Bokkikaarilla tai hokkikengillä•varustetut ketjut rikkovat tois-

tuvasti sataa jälkeä ajettaesså jää-, lumi-, eorar- ja öljysoratietä 

oloista riippuen melkoisestikin. Muutamaan kertaän suoritettu ajo 

ei kuitenkaan mainittavasti riko .tietä. 

Mitkään tutkitut ketjut eivät toistuvastikaan samaa jälkeä ajet- , 
taessa sanottavasti riko asfalttitietä. 



Ketjut hakeutuvat selvästi 
samoihin jälkiin. 

Renkaan mukainen yh-
tenäinen juovikas 
raapaisujälki. 

Kaksi hokkien teke-
mää raapaisujälkeä. 

- 7 - 	n Jääpintainen tie (26.3.64. lämpötila -5...+1-C) 

3  

20 ajokertaa 
.....  

Rikkout. pinta-ala 15..20 % 
Jälkien syvyys 	0...7 mm 

4 

50 ajokertaa 

Rikkout. pinta-ala 	30 % 
Jälkien syvyys 	0...14 mm 

Ketjut hakeutuvat osaksi 
samoihin jälkiin. 

Ketjut hakeutuvat selvästi 
samoihin jälkiin. 

Rikkout. pinta-ala 50 % Rikkout. pinta-ala60... 65 % 
Jälkien syvyys 5...18 mm Jälkien syvyys 	5...25 	mm 

Jäljen syvyys enint. 
24 mm 

Rikkout. pinta-ala 	20 % 
Suurimmat jäljet 	8x13 cm 
jälkien syvyys enint. 25 mm 

Hokkien tekemä poh- 
Ketjut hakeutuvat osittain jaltaan epätasainen 

raapaisujälki. samoihin jälkiin. 

Rikkout. pinta-ala 100 % 
Jälkien syvyys enint. 47 mm 

Hokkien tekemä poh- 
Jää murskaantunut hyvin epä-,jaltaan epätasainen 
tasaisesti. 	raapaisujälki. 

Rikkout. pinta-ala 	100 % 
Jälkien syvyys enint. 60 mm 

Jäljen syvyys enint. 
50 mm 

Jäljen syvyys enint. 
44 mm 

Renkaan mukainen si-
leäpohjainen leik-
kausjälki. 

Jäljen syvyys enint. 
36 mm 

5 

Taulukko 1. 

Ketjut hakeutuvat paikoitel-
len samoihin jälkiin muodos-
taen poikittaisia juovia. 

Rikkout. pinta-ala 	20 % 
Suurimmat jäljet 	6x14 cm 
Jälkien syvyys enint. 17 mm 

Rikkout. pinta-ala 	75 % 
Jälkien syvyys enint. 56 mm 

, 	. 

Ketjut hakeutuvat paikoitel-
len samoihin jälkiin. 

Rikkout. pinta-ala 	80 % 
Jälkien syvyys enint. 38 mm 

Ehjää jääpintaa on jäljellä 
pieniä kannaksia. Ei hakeu-
du samoihin jälkiin. 

Rikkout. pinta-ala65...70 % 
Suurimmat jäljet 20x30 cm 
Jälkien syvyys enint. 

25...28 mm 

Ketjut hakeutuvat osittain 
samoihin jälkiin 

Rikkout. pinta-ala 55...60 % 
Suurimmat jäljet 	15x30 cm 
Jälkien syvyys enint. 

20...23 mm 

Ketjut hakautuvat selvästi 
samoihin jälkiin. 

Jäljen syvyys enint. 
30 mm 

Kaksi hokkien teke-
mää raapaisujälkeä. 

LähtöpYöräytys paikel 
laan (-I pyörän kier- 
rost,a.) 	 

Jäljen syvyys enint. 
24 mm 

ajOkerta . . 5 -  ajokertaa 

CM 
11 

mm• .1i 

Jälkien koko 1x3. .2,5x5 
keskim. 	2x4 

Jälkien syvyys 	7...13 
keskim. 	9 

Muko (3/26) 
3-hokkinew 
ketju, 
hokin pituus 

_ 

Jäljet ovat yksittäin. 
Jäljet ovat syntyneet muren-
tumalla ja lohkeamalla. 

2 

A. Kombi Trumpf 
silmukkaketju 

Rikkoutunut pinta-ala 
Jälkien syvyys 	0... 

Jäljet ovat ketjusilmukoi-
den painamia. 

Jälkien .syvyys 	3...10 mm 

. 	.r 

Jäljet ovat syntyneet mu-
rentumalla ja painumalla. 

Rikkout. pinta-ala 
Jälkien zyvyys 	5...1 

• 

Jäljet OVS:t syntyneet muren-
t:wnalla ja  pa- 
rittain, 	30 cm 
tein. 	• 

Rikkout. pinta-ala 
Suurimmat jäljet 	2,5x 
Jälkien syvyys enint. 1 

N. 65 % jäljistä, on kut 
1 Icctaan 'ajetussa.  

Jälkien koko 1.±,5.,,..4x5 cm 
.keSkiM. ' 2,44,2' flk  

Jälkien sYYYys...;.,y 4,...15 mm 
keskim. 	11 " 

- 
Jäljet ovat syntyneet muren-
tumalla ja lohkeamalla, pa-
rittain, ajosuunn. 30 cm vä-
lein. 

D.-Mliko (2/26) 
2hokkinen 
ketju, 
hokin pituus 
n. 26 mm 

Rikkout. pinta-ala 5... 
Suurimmat jäljet 	6 
Jälkien syvyys enint. 

Jäljet'ovatJnyntyneet 1. 
maila. N. 65 % jäljistä 
kuten 1 kertaan ajetussi 

Rikkoutunut pinta-ala 
Suurimmat jäljet 	9x 
Jälkien syvyys. enint 

Jäljet ovat pääasiassa 
äittäisiä. 

Kombi Grip 

hokin pituus 
.n. 25 mm 

Ketjumalli 

Jälkien koko 	1x2...5x5 CM 
keskim. 	3,5x4 " 

Jälkien syvyys 	7...25 mm 
keskim. 	15 " 

Jäljet ovat syntyneet mIgen-, 

Jälkien eYvnre 0...3 mm 

Be Fram 
silmukkaketju, 
jossa n. 20 mm 
pituiset hokit 

C. Muko (2/17) 
2-.hpkkinen-
ketju, . 
hokin pituus 

'Jälkien koko 
keskim. 

Jälkien sYvnre 
keskim. 

1x5...4x6 cm Rikkoutunut pinta-ala 
2,3x5,5 "' Suurimmat jäljt' 	5: 
6...20 mm  Jälkien eyvyysenint. 

13 " 



2 „  1 
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Lumipintainen tie (2.4.64, lämpötila -2...+5°0) 

5 3 
	

4 

Ketjumalli 1 ajokerta 20 ajokettåa lähtöpyöräytys pai-
kallaan (1-  pyörän 
kierrosta 

5 ajbkertaa 50 ajokertaa 

A. Kombi Trumpf 
silmukkaketju 

Jäikien syvyys 	0:..5 mm Jälkien sy.vyys 	0...5 
Rikkout. pinta-ala 	70 % 
Jälkien syvyys 	0...25 mm 

Rikkout. pinta-ala 
Jälkien syvyys 	20 
Tien rikkoutumisluku 

100 % Jäljen syvyys 100 mm 

35' 

Jäljet ovat ketjulenkkien 
Painamat. Pinnan lohkeami-
sia ei ole tapahtunut. 

Pinnan lohkeamisia,ei ole 
tapahtunut. 

B. Fram 
silmukkaketju,. 
jossa n. 20 mm 
pituiset hokit 

Jälkien syvyys 	0...5 mm 

Ketjut hakeutuvat samoihin 
jälkiin. Ei ole muodostunut 
raidetta. 

Rikkout. pinta-ala 	loo % 
Suurimmat jäljet 	10x10 cm 
Jälkien syvyys enin-t. 	30 mm 

On muodostunut syvyydeltään 
epätasainen Taide, ,joka.joh-
tuu ketjtjdnbsittaisestaha-
keutumisesta samildn jälkiin. 
Raiteen syvyys yllämainittu. 

Rikkout. pinta-ala 	100 % 
Jälkien syvyys 	50 mm 
Rikkoutumisluku 	50 

Jälkien syvyys 	6...8 : 
keskim. 	7 

Ketju on kaivautunut 
kovaan jääkerrokseen 
saakka. 

Jäljen syvyys 100mm 

1 

On muodostunut matala raide. 

Jäljet ovat ketjuhokkien 
painamat,,Pinnan lohkea- 
Mibia ei ole tapahtunut. , 

Pinnan lohkeamisia ei ole, 
tapahtunut. 

On muodostunut suunnilleen 
renkaan muotoinen melko ta-
sasyvyinen raide, raiteen 
syvyys yllämainittu. 

Ketju on kaivautu-
nut kovaan jääker-
rokseen saakka. 

0.. Muko (2/17) 
2-hokkinen 
ketju, 
hokin pituus 
n. 17 mm 

Jälkien'kbko keskim. 5x5 cm 
Hokkien jälkien syvyys 

keskim. 	30 mm 
Kaarien- jälkien syvyys 

0...18 " 
Jäljet syntyvät hokkien loh-
koessa ja kaarien painaessa 
pintaa, ovat parittain ja a-
josuunnassa n. 30 cm välein.  

Rikkout. pinta-ala 	80 5 
Jälkien syvyys keskim.30 n 

Ketjut hakeutuvat osittain 
samoihin jälkiin. Ei ole 
muodostunut raidetta. 

Rikkout. pinta-ala 	100 
Jälkien syvyys 	30...50 mm 

On muodostunut raide, jonka 
syvyys on yllämainittu. 

Rikkout. pinta-ala 	100 % 
Jälkien syvyys 	70...80 mm 
Rikkoutumisluku 	75 

On muodostunut melko sileä-
pohjainen, yllänainitun sy-
vyinen raide, jonka pohjas-
sa sorapinta on paikoitel-
len näkyvissä. 

Ei suoritettu. Trak-
tori ei pysynyt pai-
kallaan. 

D. Muko (2/26) 
2-hokkinen 
ketju, 
hokin pituus 
n. 26 mm 

F. Kombi Grip 
hokkiketju, 
hokin pituus 
n. 25 mm 

Suurimmat jäljet 	15x18 cm 
Jälkien koko keskim. 8x8 " 
Jälkien syvyys " 	30 mm 

Jäljet syntyvät hokkien loh-
koessa pintaa, ovat parit-
tain ja ajosuunnassa' 30 cm 
välein. 

Jälkien koko 5x5...10x10 cm 
Jälkien syvyys keskim.35 mm 

Jäljet syntyvät hokkien loh-
koessa pintaa. Kaarien ai-
heuttamia matalia painautu 
mia myös havaittavissa. 

Jälkien koko 	3x5...8x8 cm 
Jälkien syvyys keskim.30 mm 

jäljet syntyvät painumalla, 
ja murentumalla. Varsinai-
nen pinnan lohkeaminen on 
harvinaista. 

Rikkout. pinta-ala 60...70 
Jälkien syvyys enint. 50m: 

" keskim. 40 
• 

Ketjut hakeutuvat samoihin 
jälkiin. Ei ole muodostunu..  
raidetta. 

Rikkout. pinta-ala 	70 % 
Jälkien syvyys 	30...40 mn 

Pinta tulee epätasaiseksi. 
lEeetjut hakeUtUåt..ösittain 
samoihin jalkiin Ei ple. 
muodostunut raidetta.:  

Rikkout. pinta-ala 	70 % 
Suurimmat jäljet 	10x13cn 
Jälkien syv. keskim. 	30mi 

Suurin osa jäljista on viel, 
yksittäisjälkiä. Jäljet ova 
selvästi pienempiä kuin JYIuk 
(3/26) 3-hokkise11a. Ei ole 
muodostunut raidetta. 

Rikkout. pinta-ala 	100 0 
Jälkien syvyys 	35...60 mm 

On muodostunut raide, jonka 
syvyys yllämainittu. Raiteen 
epätasainen syvyys johtuu 
ketjujen hakeutumisesta sa-
moihin jälkiin. 

Rikkout. pinta-ala 	100 % 
Jälkien syvyys 	30...70 mm 

Ei ole muodostunut selvää , 
raidetta; vaan ketjujen ha-
keutumisesta johtuen suuren 
laisia jälkiä. 

Rikkout. pinta-ala 	100 
Jälkien syvyys 	50...80 mm 
Rikkoutumisluku 	65 

On muodostunut raide, jossa 
on ajosuunnassa hokkirivien 
aiheuttamat 2 syvempää uraa, 
joiden syvyys pinnasta mi-
tattuna on 80 mm. Sorapinta 
on paikoitellen näkyvissä. 

Rikkout. pinta-ala 	loo % 
Jälkien syy. keskim. 	90 mm 
Rikkoutumisluku 	90 

Rikkout. pinta-ala 	100 % 
Jälkien syvyys 	40...50 mm 
Rikkoutumisluku 	45 . 

On muodostunut raide, jonka 
pohja on melko epätasainen. 
Soratinta ei ole paljastu-
nut.. 

_E. Muk6 (3/26) 
5,hokkinen 
ketju, 

- hokin pituus. 	, 
. n, 26 mm 

Rikkout. pinta-ala 	90 % 
Jälkien koko keskim. 30x30 cm 
Jälkien syy, enint. 	50 mm 

On muodostunut raide, jossa 
ajosuunnassa hokkirivien ai-
heuttamat 3 syvempää uraa, 
joiden syvyys pinnasta mitat- 

On muodostunut epätasainen 	tuna on 90 mm. Sorapinta on 
raide, jonka syvyys yllänmitnittu.P kikoitellen näkyvissä. 

Ei suoritettu. 

Ei suoritettu. 

Ei suoritettu 

1)'Tien rikkoutumislukU on laskettu kertomalla rikkoutunut pinta-ala (%) 	jälkien keskisyvyydellä (mm) ja jakamalla tulo sadalla. 



Pehmentyneen raiteen syvyys 
Rikkoutumisluku 

101• 
10,0 

 

Sora on pysynyt ajetussa jäljessä. 

- 10 
Taulukko 3.  

- 11 - 
Soratie (5-6.11.64, lämpötila -2...+4°C) 

3 4 2 1 
,Ketjumalii 20 .ajokertaa 50 ajokertaa 5. ajcksrtaa 1 ajokerta 

Pehmentyneen raiteen syvyys 10...15 mm 
Rikkoutumisluku 	12,5 

Sora pysyy ajetussa jäljessä. 

Pehmentyneen raiteen syvyys 
5 mm 

Sora on pysynyt ajetussa 
jäljessä. 

Pintaan jää ketjun kuvio. 
Myös renkaan kuvion jäljet 
näkyvät paikoitellen. 

Pehmentyneen raiteen syvyys 10...20 mm 
Rikkoutumisluku 	15,0 

Pehmentyneen raiteen syvyys 
10 mm 

Sora on pysynyt ajetussa jäl-
jessä. 

Yllämainitun syvyinen raide syntyy, 
jos irtosora siirretään pois. Ajet-
taessa sora pysyy jäljessä. 

Pehmentyneen raiteen syvyys 	15 mm 
Rikkoutumisluku 	15,0 

Sora on pysynyt ajetussa jäljessä. 

A. Kombi Trumpf 
silmukkaketju 

B Fram 
silmukkaketju, 
jossa n. 20 mm 
pitkät hokit 

Pintaan jää ketjun kuvio. 
Myös renkaan kuvion jäljet 
näkyvät paikoitellen. 

Muko (2/17) 
2-hokknen 
ketju2), 
hokin pituus 
n. 17 mm 

3x3 cm 
10 mm 

10,0 

Muko (2/26) 
2-hokkinen 
ketju2), 
hokin pituus 
n. 26 mm 

3x3 cm 
10 mm 

10,0 

Jälkien koko keskim. 3x3 cm 
Jälkien syvyys 	10 mm 

Jäljet ovat hokkien paina-
mia, parittaip ja,ajosuun-
nassa 30 cm välein.. 

Jälkien koko keskim. 3x3 cm 
Jälkien syvyys 	10 mm 

Jäljet ovat hokkien paina-
mial-parittain ja ajosuun-
nassa n. 30 cm välein. 

Jälkien koki) keskim. 3x3 cm 
Jälkien syvyys 	10 mm 

Pinta ei ole pehmentynyt. 

Jälkien koko - keskim. 5x3 cm 
Jälkien syvyys. 	10 mm' 

Pinta ei ole pehmentynyt. 

Jälkien koko keskim. 
Jälkien syvyys 
Rikkoutumisluku 

Jälkien koko keskim. 
Jälkien syvyys 
Rikkoutumisluku 

Pinta ei ole pehmentynyt. 

Pehmentyneen raiteen syvyys 	10 mm 
Rikkoutumisluku 	10,0 

Yllämainitun syvyinen raide syntyy, 
jos irtosora siirretään pois. Ajet-
taessa sora pysyy jäljessä. 

Pehmentyneen raiteen syvyys 	10 mm 
Rikkoutumisluku - 	10,0 

Yllämainitun syvyinen raide syntyy, 
jos irtosora siirretään pois. Ajet-
taessa sora pysyy jäljessä. 

Pinta ei pehmentynyt. 

E. Muko (3/26) 
3-hokkinen 
ketju, 
hekin pituus 
n. 26 mm Pinta on osittain jonkin ver-

ran pehmentynyt. 

Jälkien koko keskim. 4x4 cm 
Jälkien syvyys 	30 mm 

Pehmentyneen raiteen syvyys 	40 mm 
Rikkoutumisluku 	40,0 

Sora on pysynyt ajetussa jäljessä.  

Pehmentyneen raiteen syvyys 	40 mm 
Rikkoutumisluku 	40,0 

Yllämainitun syvyinen raide syntyy, 
jos irtosora siirretään pois. Ajet-
taessa sora pysyy jäljessä. 

Jälkien koko keskim. 4x4 cm 
Jälkien syvyys 	30 mm 

Jäljet ovat hokkien paina-
mia. 

F. Kombi Grip 
hokkiketju, 
hokin pituus 
n. 25 mm 

Jälkien koko keskim. 4x4 cm 
Jälkien syvyys 	25 mm 

Jälkien koko keskim. 4x4 cm 
Jälkien syvyys 	25 mm 

Pehmeytyneen raiteen syvyys 	30 mm 
Rikkoutumisluku 	30,0 

Pehmentyneen raiteen syvyys 	40 mm 
Rikkoutumisluku 	40,0 

Jäljet ovat hokkien 

Pinta on osittain pehmenty-
nyt, mutta ei siinä määrin 

painamia. kuin Muko (3/26) 3-hokkisen 
jälki. Sora on pysynyt ajetussa jäljessä. .  

Yllämainitun syvyinen raide syntyy, 
jos irtosora siirretään pois. Ajet-
taessa sora pysyy jäljessä. 

Tien rikkoututisluku on laskettu ke±Somalla rikkoutunut pinta-ala (%) 
Tien pinta oli kokeen aikana hieman routainen. 

jälkien keskisyvyydellä ( ) ja jakamalla tulo sadalla. 



Jälkien osuus pinnasta 
jälkien koko keskim. 

enintään 
Jälkien syvyys keskim. 

enintään 
Rikkoutumisluku 

5% 
2x3. cm  
4x5 " 

5 mm 
9  CC 

0,25 • 

Jälkien osuus pinnasta 
Jälkien koko keskim. 

enintään 
Jälkien syvyys keskim. 

enintään 
Rikkoutumisluku 

30...40 % 
.?x3 cm 
]c8 " 
5 mm 

_15 " 
;123. 

Pinta on jonkin verran pehmentynyt, 
irtoaa paikoin meisselillä kaivaen. 

JälkiendSUUs Pinhasta' 20,..25 
, jälkien koko keskim. 	.12x21.7 cm 

enintään 	2,5X77 " - 
Jälkien syvyys keskim. 	7 mm 

enintään 	12 
Rikkoutumisluku 

Ketjut lohkovat jonkin verran Pintaa:. 

te 

,5 

- 12 - 
Taulukko 4. 
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- 13 - 
öljysoratie (9.11.64, lämpötila -1...-4°C) 

3 

A. Kombi TrumPf 
silmukkaketju 

Jälkien koko enint.1x1 am, Jälkien koko enint. 	1x1 cm 
Jälkien syvyys 	0...2 mm Jälkien syvyys 	0,..2 mia 

1 ajokerta 

Piikkiketju painaa 1...2 
kpl jälkiä, jotenka jäljet 
Ovat ajosuunnassa n. 20 cm 
välein. 

5 ajokertaa 

Jäljet ovat yksittäin. 

20 .ajokertaa 

Jälkien osuus pinrtasta 
Jälkien koko keskim. 
Jälkien syvyys 1 1 
Rikkoutumisluku. 

. Pinnan lohkeamisia ei ole tapahtunut. 

50 ajokertaa 

Jälkien koko 
	

0,5...1,0cm 
Jälkien syvyys keskim. 	3 mm 
Jälkien syvyys 
	

0...4 " 

Pinnassa On ohut irtonainen hienOra-
keinen kerros.; ketjut eivät ole ir-
roltåneet kiviä. Tien kunto on mil-
tei alkuperäinen. 

Ketjumalli 

0,5x1,0 cm 

mm 
0,15 

B. Fram 
silmukkaketju, 
jossa n. 20 mm 
pituiset hokit 

Jälkien koko enint. 1x1CZ 
Jälkien syvyys 	3...4mm 

Poikkiketju painaa 1...4 
kpl jälkiä, jotenka jäljet 
ovat n. 20 cm välein. 

Jälkien koko enint. 	1x1 cm 
Jälkien syvyys 	3..,4 mm 

Jäljet ovat yksittäisiä. 

Jälkien koko enint. 	4x6 cm 
Jälkien syvyys enint. 	8 mm 

Tien pinnassa ohut epätasainen (0...8 
mm) irtonainen kerros. Epätasaisuus 
johtuu siitä että kivet eivät ole ir-
ronneet. 

Jälkien osuus pinnasta 
Jälkien .koko 
Jälkien syvyys keskim.
Jälkien syvyys 
Rikkoutumisluku • 	..,.• 

5...10 
, 	1x1 -cm 

5 mm, 
0...7 " 
0,40 

C. Muko (2/17) 
2-piikkinen 
ketju, 
hokin pituus 
n: 17 mm 

Jälkien koko kedkim.lx2cm 
Jälkien syvyys " 	2mm 

Jäljet syntyvät hokkien 
painaessa pintaa, ovat 
parittain ja ajosuunnassa 
n. 30 cm välein. 

Jälkien osuus pinnasta 
Jälkien koko keskim. 

enintään 
Jälkien syvyys keskim. 

enintään 
RikkoutumislUku 

Pinta on hyvässä kunnossa. Pinnan lob-
keilemisia ei ole sanottavasti tapah-
tunut.  

Jälkien osuus pinnasta 
Jälkien koko keskim. 

enintään 
Jälkien syvyys keskim. 

enintään 
Rikkoutumisluku 

30% 
1,5..,2,5 cm 

3x4" 
.4 mm 
9 " 

1,2 

Pinta ei ole sanottavasti pehmentynyt. 
Ei irtoa meisselillä kaivaen. 

Jälkien koko keskim. 	1x2 cm 
Jälkien syvyys " 	2 mm 

Jäljet ovat yksittäisiä. 

5% - '  
1x2 cm 
2x3 " 

3 mm 
5  11 

0,20 

D. Mukö (2/26) 
2-hokkinen 
ketju, 
hokin pituus 
n, 26 mm 

E. Muko (3/26) 
5-hokkinen 
ketju, 
hokin pituus 
_n„, 26 mm - 

Jälkien koko keskim. 1x2 cm 
Jälkien syvyys " 	2mm 

enintään 	3  ,, 

Jäljet syntyvät hokkien 
painaessa pintaa. 

Jälkien koko enintään 
0,9x2,7 cm 

Jälkien syvyys keskim.5mm 
enintään 	7  ,, 

Jäljet syntyvät hokkien 
painaessa ja osaksi loh-
koessa pintaa. 

Jälkien koko keskim. 1x2 cm 
Jälkien syvyys " 	2 må 

Jäljet ovat yksittäisiä. 

Jälkien syvyys keskim. 5 mm 
enintään 	7  11 

Jäljet ovat yleensä yksit-
täisiä ja ovat saman kokoi-
sia kuin 1 kertaan ajettaes-
sa, jos hokkien jäljet sattu-
vat vierekkäin, jälki on hie-
man suurentunut. 

Jälkien osuus pinnasta 	50  % 
Jälkien koko enintään 	10x11,,5 cm 
Jälkien syvyys keskim. 	-20 mm 
Rikkoutumisluku 	10,0 

Pinta on pehmentynyt lähes kauttaal-
taan, irtoaa meisselillä kevyesti kai-
vaen. 

F. Kombi Grip 
hokkiketju„ 
hokin pituus 
n. 25 mm 

- 
Jälkien koko enintään 

0,6x2,7 cm 
Jklkien syvyys enint. 4 mm 

Jäljet syntyväthokkien 
painaessa pintaa, pinnan 
lohkeilemisia ei ole sa- 
nättavasti tapahtunut. - 

Jälkien koko 	2x3 cm 
Syvyys enintään 

	
7...8 mm 

Yleensä jäljet ovat yllä-
mainittuja selvästi lie-
vempiä. 

Jälkiehösuus pinnasta- 	10 
:Jälkienkoko keskim. 

- enintään - 
	

2,5390 	"- 
Jälkien syvyys keskim. 	mm 

enintään • 
RikkoutUmisluku',' 
	

0,40 

Pinnan lohkeilemisia ei ole sanot-
tavasti tapahtunut. 

'Jälki'en -ösUUS pinnasta 	25% 
Jälkien syvyys kekim. 

enintään 	10 " 
4 mm 

RikkoutUmisiuku 	• 1,0., 

Pinta ei ole sanottavasti pehmentynyt 
eikä lohkeillut. 

1) Tien rikkoutumisluku on laskettu kertomalla rikkoutunut pinta-ala (%) jälkien keskisyvyydellä (mm) ja jakamalla tulo sadalla. 



Jälkien koko enintään 
Jälkien syvyys 

0,3x0,4 cm 
mm 

Jäljet ovat yksittäisiä ja syntyneet 
painumalla. 

Jälkien 'osuus pinnasta 
Jälkien koko keskim. 

enintään 
Jälkien syVyys 

keskim. 
RikkoutumiSluku1) 

10% 
1,0x1,0 cm 
1,5x2,0 " 
0...5 mm 

3  te 

0,3 

Jälkien osuus pinnasta 
Jälkien koko keskim. 

enintään 
Jälkien syvyys keskim. 
Jälkien sSrvyys 
Rikkoutumisluku 

15...20 % 
1,0x1,0 cm 
2,0x210 " 

3 mm 
0...5 " 
0,5 

Jälkien osuus pinnasta 
Jälkien koko keskim. 

enintään 
Jälkien syvyys 

keskim. 
Rikkoutumisluku 

10% 
1,0x1,5 cm 
1,5x2,0 " 
0...5 mm 

3  Te 

0,3 

Jälkien osuus pinnasta 
Jälkien koko enintään 
Jälkien syvyys 

keskim. 
Rikkoutumisluku 

15...20 % 
1,5x2,5 cm 
1...4 mm 

3  CC 

0,5 

Jälkien osuus pinnasta 
Jälkien koko keskim. 

enintään 
Jälkien syvyys 

keskim. 
Rikkoutumisluku 

"Syviä jälkiä" on hieman 
Muko (2/17) 2-hokkisella 

15...20 % 
1;5x1,5 cm 
3,5x3,5 " 
0...5 mm 

3  
0,5 

enempi kuin 
ajettuna. 

Jälkien osuus pinnasta 
Jälkien koko enintään 
Jälkien syvyys keskim. 
Jälkien syvyys 
Rikkoutumisluku 

40% 
2x3 cm 
4 mm 

0...5 " 
1,6 

2x3 cm suuruisia jälkiä vähän. Jäljet 
ovat tasaisesti. 

Jälkien koko enintään 
Jälkien syvyys 

0,5x2,0 cm 
- 	0...2 mm 

Jäljet ovat selvästi vähäisempiä 
kuin Muko (3/26) 3-hokkisella. 

Jälkien osuus pinnasta 
Jälkien syvyys 

keskim. 
RikkoUtumisluku 

• 

15% 
0...3 mm 

'2 /I 

0,3 

Ketjumalli 
3 4 

A. Kombi Trumpf 
silmukkaketju 

B. Fram 
silmukkaketju, 
jossa n. 20 mm 
pituiset hokit 

C. Muko .(2/17) 
2-hokkinen 
ketju, 
hokin pituus 

. n. 17 mm 

1 

1 ajokerta 

Jälkien koko enintään 
0„3x0,3 

Jälkien syvyys 	0...2 mm 

Poikkiketju painaa 1...2 
kp.' jalkia, jb:tenka jäljet 
ovat ajCsu#n'aåe'e,  n. 20  cm 
välein. 

Jälkien koko enintään 
017x0,7 cm 

Jälkien syvyys 	0...2,5 mm  

Poikkiketju painaa 
kpi jälkiä, jotenka jäljet 
ovat n.,20.tm.välein, keski- 
täärin jäljet ovat em. huo-
mattavasti~eemPiä. 

Jälkien „koko enintään-.  
. 	1,5x1,5 . cm 

Jälkien syvyys keskim. 3 mm 

Jäljet symtyvät hokkien pai-
naessa pintaa. Jäljet ovat 
parittain ja ajosuunnassa 
n. 30 cm välein. 

2 
5 'ajokertaa 

Jälkien koko enintään' 
0,3x0,4 cm 

Jälkien syvyys 	0...2 mm 

Jälkien:koko,enin-tään 
cm 

Jälkien ,sYvYYsq:'.i.Z,5 .mm 

Jäljet syvenevät pyöränjäl- 
jen reunoilta keskelle päin. 
Keskimäärin jäljet ovat em. 
huomattavasti vähäisempiä. 

Jälkien koko enintää,n:.;..: 

Jälkien syvyyS.keskim. 3 mm 
enintään'': !! 

Yleensä jäljet.OVat 
syviä, sitä"sYVettiä Syntyy, 
jos .  
maan kivi. Jaljet ovat yk- 

14 
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Asfalttitie (5-6.11.64, lämpötila -2...«.°C) 

20 ajokertaa 50 ajokertaa 

Jälkien koko enintään 	0,4x0,4 cm 
Jälkien syvyys 	0...2 mm 

Jäljet ovat yksittäisiä painumalla 
syntyneitä. 

Jälkien koko enintään 	lx1 cm 
Jälkien syvyys keskim. 	2 mm 

enintään 	2,5 " 

Jälkien koko enintään 	0,5x1 cm 
Jälkien syvyys keskim. 	2 mm 
Jälkien syvyys 	0...4 " 

Em. 1x1 cm suuruisia jälkiä on vain 
muutamia. Yleensä jäljet ovat paljon 
pienempiä. 

0,5x1 cm suuruisia jälkiä on metrin 
matkalla 10...15 kpl. Suurin osa jäl-
jistä on paljon pienempiä. 

D. Muko (2/26) 
.2.,bokkinen 
_ketju, 
'hokin pituus 
n. 26 mm 

Muko (3/26) 
3-hokkinen 
ketju, 
hoki n pituus 
n. 26 mm 

Kombi Grip 
bokkiketju, 
hokin pituus 
n. 25 mm 

Jälkien koko enintään 
1,5x1,5 cm 

Jälkien syvyys keskim. 3 mm 

Jälje,t syntyvät hokkien pai-
naessa pintaa. Jäljet ovat 
parit,tp,in ja ajosuunnassa 

30 'cm. Välein.. 

Jälkien koko enintään 
1,0x2,5 cm 

Jälkien syvyys 	1...2 41 

Keskimäärin jäljet ovat em. 
huomattavasti vähäisempiä. 

Jälkien koko. enintään 
0/5x2,0 cm 

Jälkien syvyys 	0...1 mm 

Jäljet ovat parittain 15... 
20 cm välein. 

Jälkien koko enintään 
1 5X1,; , 5:cm 

Jälkien syvyys icesicim. 3 mm 
enintään 	5'" 

Yleensä jäljet ovat,,O...3]mn 
syviä. Sitä syvempiä jälkiä 
syntyy, jos asfaltista sat-
tuu irtoamaan kivi. Jäljet 
ovat yksittäisiä. 

Jälkien koko enintään. 
'1 ,5x2.35 cm 

Jälkien syvyys 	mm 
• 

4 mm syvät jäljet ovat har- 
.vinaisia. „r. 	• • 

Jälkien koko enintään.;:.:..  
0,5x20 mm 

Jälkien syvyys 	0...1 11  

Jäljet ovat elväsipie-
nempiää kuin vastaavat Muko 
(3/26) 3-hokkisen ketjun 
jäljet. 

1) Rikkoututisluku .on laskettu kertomalla rikkou:tuhu pinta-ala  '(%). jälkien keskisyvyydellä (mm) ja jakamalla tulo sadalla. 



Kuva 1. 

Kuva 3. 

Kuva 2. 

Kuva 4. 

Kuva  

Kuva 5. 	 Kuva 6. 

Kombi Trumpf, 	paino 133 kg/pari. 
Kuva  Fram, hokkien pituus 20 mm, paino 110 kg/pari. 
Kuva  Muka (2/17) 2-hokkinen ketju (17 mm), paino 82 kg/pari. 
Kuva  Muko (2/26) 2-hokkinen ketju (30 mm), paino 84 kg/pari. 
Kuva  Muka (3/26) 3-hokkinen ketju (30 mm), peino 113 kg/pari. 
Kuva  Kombi Grip, hokkien pituus 25 mm, paino 97 kg/pari. 
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Kuva 7. vas. 
Kombi Trumbf (A), 
jäätie, 50 ajoker-
taa 
(Taulukko 1, A-4) 

Kuva 8. oik. 
Fram (B), 
jäätie, 50 ajoker- 
taa 
(Taulukko 1, B-4) 

Kuva 9. vas. 
Muko (2/17) 2-hok-
kinen (C), jäätie, 
50 ajokertaa 
(Taulukko 1, 0-4) 

Kuva 10. oik. 
Muko (2/26) 2-hok-
kinen (D), jäätie, 
50 ajokertaa 
(Taulukko 1, D-4) 

Kuva 11. vas. 
Muko (3/26) 3-hok-
kinen (E), jäätie, 
20 ajokertaa 
(Taulukko 1)  E-4) 

Kuva 12. oik. 
Kombi Grip (F), 
jäätie, 20 ajoker-
taa 
(Taulukko 1 F-4) 



Kuva 14. 

Kuva 16. 

Kuva 13. 

Kuva 15. 

Kuva  Kombi Trumpf (A), lumipeitteinen tie, 
taa 	(Taulukko 2, 	A-4). 

50 ajoker- 

Kuva  Muka (3/26) 3-hokkinen 
50 ajokertaa 	(Taulukko 

(E), 	lumipeitteinen 	tie, 
2, 	E-4). 

Kuva  Muka (2/26),2-hokkinen 
(Taulukko 3, 	D-1). 

(D), 	soratie, 1 ajokerta 

Kuva  Muko (2/26) 2-hokkinen 
taa 	(Taulukko 3, 	D-4). 

(D), 	soratie, 50 ajoker- 



Kuva 17. Kuva 18. 

Kuva 19. Kuva 20. 

Kuva 17. Öljysoratie 50 ajokerran jälkeen. Oikealla Muko 

(3/26) 3-hokkisen (E) jälki, (Taulukko 4, E-4). 
Vasemmalla Kombi Gripin (F) jälki (Taulukko 4, 
F-4). 

Kuva 18. Kombi Trumpf (A), asfalttitie, 50 ajokertaa (Tau- 
lukko 5, A-4)- 

Kuva 19. Muko (2/17) 2-hokkinen (C), hokkien pituus 17 mm, 
asfalttitie, 50 ajokertaa (Taulukko 5, C-4). 

Kuva 20. Kokeissa käytetyn traktorin vetovarsiin oli kiin-
nitetty 650 kg lisäpaino. 


