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Vas. Douglas Aircraft Companyn 4,2 gallonan (16 litran) spriisäiliö vuodelta 1943.
Oik. Kolmosen moottorin talvista huoltoa. Potkurien jäänehkäisyjärjestelmä toimi koneessa yhteistyössä
potkurien etureunan jäänpoistokumien kanssa.

Etelä-Suomenkin saatua viimein lumipeitteen 
sopii aiheeksi loistavasti tämänkertainen teema, 
lentokoneiden jäänehkäisy. Pintoihin kertyvä 
jää rajoittaa merkittävällä tavalla lentokoneen 
toimintakykyä, ollen siten uhka lentoturvalli-
suudelle.

Ilmiö on ollut ilmailun kiusana koko kiinteä-
siipisten ilma-alusten historian ajan. Ensimmäisistä 
potkurikoneista jää rapsutettiin moottoreista ja 
kangaspäällysteisistä siivistä käsipelillä ja matka 

jatkui, vaihtelevalla menestyksellä.  Myöhemmin on 
erilaisten jäänehkäisy- (anti-icing) ja poistojärjestel-
mien (de-icing) kehitys mahdollistanut sujuvan, 
jatkuvan lentotoiminnan myös hyisissä olosuhteissa.

Aero Oy:n vuodesta 1947 lähtien saamat Douglas 
C-47 (DC-3) –koneet käyttivät jäätä ehkäisevänä 
aineena isopropyylialkoholia tämän alhaisen jää-
tymispisteen vuoksi, mihin liittyen esittelemme 
nyt konetyypin potkurien jäänehkäisyjärjestelmän 
toiminnan.



estojärjestelmillä tuulilasille, potkurille ja kaasut-
timelle. Poikkeuksena jäänpoistojärjestelmästä 
”pirtusysteemillä” jään muodostumista pyrittiin 
ehkäisemään jo ennen sen syntymistä pintoihin.

Potkurin jäänehkäisyjärjestelmä (kts. kaavio) oli 
jään muodostumisen ehkäisemiseksi kiinnitetty 
potkurin lapoihin. Neste pumpattiin säiliöstä (4) 
sulkuventtiiliin (3), suodattimen (2) ja sähköpumpun 
(9) kautta linkorenkaaseen potkurin keskiössä. 
Nesteen kuhunkin lapaan syöttivät keskipakois-
voiman avustuksella jakoputket linkorenkaassa. 

Pumppu käynnistettiin katkaisijas-
ta ohjaajan sähköpaneelissa. Säätövas-
tus, säiliöstä oikealle, määritti nesteen vir-
tauksen säätämällä potkurin nopeutta.

16 litran (4,2 gallonan) spriisäiliö oli kiinnitet-
ty neljään jalustaan metallisilla sidevöillä. Ja-
lustat taas oli niitattu ohjaajan takana olevaan 
seinämään. Säiliön päällä oli täyttöaukko (5) ja 
huohotinputki, joka ulottui seinämän yläosan 
ja rungon läpi. Pohjassa oli liitin syöttöputkelle.

Aero Oy:n vuoden 1951 ohjeessa suositeltiin käytet-

Jää ja lentoturvallisuus

Lentokoneen jäätymisen edellytyksenä on ali-
jäähtyneiden vesipisaroiden esiintyminen ilmassa, 
minkä seurauksena kiinteän pinnan kohdatessaan 
pisarat jäätyvät tähän kiinni. Yleisintä jäätyminen 
on pilvessä muutamasta tuhannesta jalasta ylöspäin 
tai jäätävässä sateessa pilven alla. Jäätymiselle alt-
tiita ovat siipien ja peräsinten lisäksi potkurin lavat 
sekä moottorin kaasutinjärjestelmä ja tuulilasi. 

Vakava jäätyminen oli DC-3 –koneelle merkit-
tävä juttu, koska koneessa oli pieni ero normaalin 
matkalento- ja sakkausnopeuden välillä.  Varsi-
naisessa jään poistossa kone käytti alun pe-
rin jo 1920-luvulla maailmalla kehitettyä järjes-
telmää: tasojen ja korkeusvakaajien etureunassa 
olevat jäänpoistokumit vuoron perään paisuivat, 
väliin supistuivat moottorista ohjattavan paineil-
man ansiosta, rikkoen kertyneen jään rakenteen. 

DC-3:n potkurin jäänehkäisyjärjestelmä

Aero Oy:n vuodesta 1947 lähtien saamat, ajallaan 
modernit Douglas DC-3 –koneet olivat yhtiölle 
käyttöön tullessaan varustettuja erillisillä jään-



täväksi säiliössä ainoastaan isopropyylialkoho-
lia.  Kyseisen säiliön valmistaja on koneen tavoin 
kalifornialainen Douglas Aircraft Company ja se 
on valmistettu vuonna 1943. Tiedossa ei ole, mis-
sä koneessa säiliö on ollut käytössä. Manuaalin 
mukaan potkurin jääneston spriin kulutus vaih-
teli 2-11 litran välillä tunnissa, säädöistä riippuen.

Yhtiön käyttämissä kolmosissa siirryttiin melko 
nopeasti pois kolmiosaisesta (potkurit, tuulilasi, 
kaasutin) spriisysteemistä, minkä seurauksena 
siirryttiin käyttämään kolmen sijasta vai yhtä 42-
litraista, oikean siiven kainalolevyn tyvessä ollutta 
säiliötä. Ratkaisuun johtivat aiempaa helpompi 
tankkaus ja huolto, minkä lisäksi palavaa nestettä ei 
enää tarvinnut varastoida koneen ohjaamoalueelle. 

Yleisesti ottaen potkurin jäänestojärjestelmän toimi-
vuus oli tärkeää koneen kokonaistoimivuuden kann-
alta ja se pelasi hyvin potkurien etureunan jäänpois-
tokumien kanssa.  Järjestelmä tuli tarpeeseen myös 
kesällä: ukkospilvien läheisyydessä lennettäessä 
saattoi jäätymistä esiintyä koneessa yllättävän usein. 

Jäänehkäisy myöhempinä vuosina

DC-3-tyyppiä Aero Oy:lla seuranneessa 
mäntämoottorikone Convairissa oli astetta 
edistyneempi järjestelmä, tuulilasin ja potkurien 
jääneston toimittua sähköisesti, siipien taas kuu-
mailmalla.

Nykyaikaisissa suihkumatkustajakoneissa mootto-
rien anti-ice –järjestelmä toimii moottorista johdet-
tavien pakokaasujen avulla. Suihkumoottorin etu-
runkoon ohjattuna pakokaasu estää moottorin 
imuaukon jäätymisen ja siten jään joutumisen moot-
toriin.
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English Abstract

This month’s artifact is a container of the propeller 
anti-icing system used in DC-3 aircrafts at 1940’s and 
1950’s. The aircraft type utilized isopropyl alcohol to 
prevent the formation of ice on each propeller. The 
tank holds approximately 4,2 gallons of anti-icing 
fluid.

The system was used to prevent icing rather than a 
de-icing system to remove ice and it consists of the 
tank, a system shutoff valve, an electronic pump, a 
cockpit control switch and a variable output control.


