Puutavaran mets äkuljetuksesta sulan maan aikana
Keski- ja Etelä-Ruot<:issa ~al··
ven epävakaisuus ja lyhyys sekä
työvoimapula ovat pakottaneet
siirtymään yhä enemmän puutavaran kuljettamiseen metsästä
kaukokuljetusreittien varteen jo
sulan maan aikana. Näin ajokausi on saatu pitenemään ja
työvoimalle on voitu järjestää
työtilaisuuksia myös syksyksi ja
kevääksi, jolloin sitä ei tarvita
maataloustöissä . Tämä on myös
parantanut edellytyksia vakituisen metsätyömieskunnan luomiseksi.
Edellytyksinä sulan maan lähikuljetuksille pidetään tällä
hetkellä, että ajomatkat ovat
lyhyehköt ja että maasto ei ole
louhikkoista eikä kovin kivistä.
Näitä silmällä pitäen tieverkkoa
on pyritty kehittämään rakenta-
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malla vakinaisen autotieverkon
täydennykseksi tilapäisiä traktori- ja hevosvetoisilla pyöräajoneuvoilla myös sulan maan aikana liikennöitäviä teitä.
Eri vetoneuvoilla tapahtuvasta sulan maan lähikuljetuksesta
on saatu seuraavia kokemuksia.
1. Hevoskuljetus on toistaiseksi tärkein. Kuljetusvälineistä
pidetään parhaimpina alle 0.5
km ajomatkoilla juontorekiä ja
yksiakselisia juontorattaita, pitemmillä matkoilla kaksiakselisia pyoraaJoneuvoja . Viimeksi
mainituista on tunnetuin Fössingen-aj oneu vo.
2. Maataloustraktorikuljetus on
kokeilujen alaisena. Näissä on
todettu, että tavalliset maataloustraktorit ilman lisävarusteita eivät yleensä sovellu huonon
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Ku va 2.

Fö ssing en ajon euvo.

maastokelpoisuutensa vuoksi ai- maastossa, mutta myös lumettonakaan suuremmassa maarm mana aikana n iillä varustettu
puutavaran juontoon metsästä traktori pystyy liikkumaan vervälivarastoon, mutta kylläkin raten pehmeässä ja epätasaisespuutavaran ajoon välivarastosta sakin maastossa. Ketj ujen kestilapäisillä traktoriteillä. Kulje- tävyys sulan maan aikana on
tusvälineinä käytetään tällöin kuitenkin toistaiseksi epäselvä.
puoli- tai täysperävaunuja. Pa- Kuljetusvälineenä puolitelaketremman maastokelpoisuutensa juilla varustetuilla traktoreilla
ja suuremman vetokykynsä ta- on käytetty rekiä tai saksia.
kia puoliperävaunutraktorit ovat
Traktoriin asennettu vintturi
täysperävaunutraktoreita edul- lisää huomattav.asti traktorin
käyttökelpoisuutta · juontatyölisempia.
Tavallisten maataloustrakto- hön. Vintturin avulla puut voirien
käyttömahdollisuuksia daan vetää traktorin luo pitemjuontoon suoraan metsästä v oi- mältäkin etäisyydeltä. Kiinnivaralta
daan huomattavasti lisätä eri- juuttumistapauksien
laisilla lisävarusteilla, kuten vintturi on useinkin välttämäpuolitelaketjuilla ja vinttureilla. tön. N osturia ja vintturiia käytP uolitelaketjuja käytettäessä täen on mahdollista juontaa
traktorien vetokyky suurenee ja .puutavaraa ilman rekeä ym. kulmaastokelpoisuus ·paranee. Ket- jetusvälineitä. Kokemukset täljut ovat joko kokonaan metal- laisesta juonnosta ovat vielä välista tai kumireunuksiset. Edel- häiset. Joka tapauksessa traklisten käytöstä ei ole riittävästi torijuonto edellyttää hakkuiden
kokemuksia. Sen sijaan ns. ku- ennakkosuunnittelua kuljetustamitelaketjuista on saatu myön- kin silmällä pitäen.
3. Maataloustraktorien käytteisiä
kokemuksia lumisessa
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tökelpoisuutta lähikuljetukseen
raivatuilla teillä ja tiettömässäkin helpohkossa maastossa joskaan ei juontoon, parantaa myös
1- ja 2-akselisten vetäväpyöräisten perävaunujen käyttö.
Korkean hintansa takia ne samoin kuin nelipyörävetoiset
traktorit ja telaketjutraktorit,
jotka pystyvät toimimaan verraten vaikeassakin maastossa,
eivät - ainakaan yleisesti ole osoittautuneet taloudellisiksi.
Sulan maan aikana tapahtuvan puutavaran metsäkuljetuksen kokeileminen alkaa olla
ajankohtaista myös meillä varsinkin maan eteläosissa, jossa
ilmastolliset olosuhteet ovat talvikuljetuksia silmällä pitäen

usein epäedullisia. Tällä voidaan osaltaan vähentää metsätöiden kausiluonteisuutta ja
teollisuuslaitosten hankintapuolella talvikuukausina esiintyvää
ylipainetta. Se tarjonnee myös
mahdollisuuksia puutavaran varastoimiskustannusten pienentämiseen teollisuuslaitoksilla ja
tekee mahdolliseksi veto- ja kuljetuskaluston
ympärivuotisen
käytön kannattavuutta. Se parantaa myös tuoreen hiomapuun
hankin tamahdollisu uksia, lähinnä hiomojen lähiympäristöstä.
Tällä hetkellä, kun hevostyövoimaa talvella on riittämiin, siirtyminen sulan maan kuljetuksiin laajemmalti on kuitenkin
taloudellisesti kyseenalaista.

Kuva 3. Puoliperävaunulla ja puominosturilla varustettu traktori
tukke ja kuormaamassa.

Kuva 4 . Volvo-traktori varustettuna
täysmetallisilla puolitelaketjuilla
ja vintturilla.
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Kuva 5 . Nmtu ri lla ja vintturilla varustettu traktori puutavaraa juontamassa .
Vintturin teräsköydellä sidotun juontokuorman etupää maasta ylhäällä
ja vain kuorman ta kapää laahaa maata.

SAKSALAINEN 3-PYöRÄINEN
JUONTOTRAKTORI
Teknillisiä arvoja: voimakoneen
teho 6 hv, polttoaineen kulutus n.
1 ltr/t., traktorin nopeus 2 .. . 12
km/t., vetovoima koukussa 1. vaihteella 420 kg, paino n. 500 kg, kuormauskyky l avalla 0.75 p - m 3.
Käyttökokemuksia: Maastokelpoisuus on h yvä. Tralctoria on käytetty
etu päässä 1- m etrisen pinotavaran
kesäjuontoon, jolloin kuorma on lavalla, peräkärryssä tai l aahauskuormana.
Työsaavutuksena pidetään
100 m juontomatkalla 8 ... 9 p- m 3/t.,
jolloin miehistön muodostaa kuljettaja ja 2 kuormaajaa. Hevosaj oon
verrattun a juontotraktoria käyttämällä on säästetty työajassa 50 O/o ja
kustannuksissa 10 010.
Kuva 6 .
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Täysperävaunujen käyttökustannuksista

Ruotsalainen metsätyöntutkimuslaitos SDA esittää suorittamiensa kokeilujen perusteella
seuraavan
täysperävaunujen
käytön taloudemsuutta koskevan, suuntaa-antavan kustannusvertailun ajomatkan ollessa n.
80 km.
Kuljetusväline
Perävaunuton auto ...... .. .. ..... .
Puoliperävaunulla varustettu awto . ,
Täysperävaunulla varustettu awto ..

Kuorma, tn.
11
11
11

+ 4=
+ 10 =

15
21

Suht. kulj.kust.
100
90
75 ... 80

Ajomatkan lyhentyessä täysperävaunullisen auton taloudellisuus muihin verrattuna pienenee verraten nopeasti. Mutta
ajomatkan pidentyessä se paranee. Täysperävaunujen käyttö
maanteillä kannattaa vielä n. 50
km ajomatkalla, jos autolle riittää ajoja läpi vuoden.

NEUVOSTOLIITTOLAINEN
SÄHKöKIRVESUUTUUS

Kuva 7.

Koneen muodostaa sähkömoottori,
iskumekanismi ja kalanpyrstömäinen
terä. Terän nopeus on n. 5 000 iskua
minuutissa. Paino on 6 kg. Ohuet
oksat katkeavat yhdellä painaisulla,
30 mm paksut kahdella. Koneen
käyttö edellyttää siirrettäviä sähkövoima-asemia ja pitkiä sähkökaapeleita, joten se tulee kysymykseen
vain sähkösahojen käytön yhteydessä.
Neuvostoliiton
metsäteollisuuden
tutkimuslaitos työskentelee edelleen
laitteen parantamiseksi ja sen painon keventämiseksi.

-
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Kuva 8.
UUSI K OTIMAINEN KUORIMAK ONE

I ns. Arvo Ilmari Wallin patentoiman puunku orimakoneen terälaitteen periaate: Kiinteään tappiin ( 1)
keskiosastaan laakeroidun terävarren (2) toisessa päässä on kuorimaterä (3), joka painuu puuhun terävarren toisessa päässä olevan jousilaitteen (8) voimasta. Kuorimissyvyyden määrää terävarteen tapilla
(5) kiinnitetty ja säätölaitteella (7)

varustettu vastinvarsi ( 4), jonka
puuta vasten k·u lkeva terämäinen
pää painuu puun ku oreen halkaisten
sen samalla. Sijoittamalla kehään
riittävä määrä tällaisia terälaitteita
voidaan puu kuoria pituussuunnassaan yhdellä syöttöliikkeellä.
Koneen valmistuksesta ei ole annettu tietoja.

Skoglundin kuorimakoneesta saatuja kokemuksia
Ru otsalaisten metsätyöntutkimuslaitosten 1aajoista ja edelleen jatkuvista kuorimakonetutkimuksista on saatu seuraavia,
Skoglundin kuorimakonetta koskevia ennakkotietoja:
Olosuhteet: Kone työskenteli
varastoalueella, missä oli kuorittavana 10.5 jalan vakiomittaista kuusi- ja mäntypaperipuuta. Puut olivat talvella hakattuja, uittama,t tomia ja kuorinnan aikana sulia. Työryhmän
muodosti 5 miestä, joista 2 vieritti puut syöttökuljettimen lähelle, 1 mies asetti puut syöttökuljettimelle, 1 mies hoiti konetta ja valvoi kuoren poistoa ja
1 mies vieritti kuoritut puut

koneesta tulevalta kuljettimelta.
Tämän lisäksi oli pari miestä,
jotka ristikoivat kuoritut puut,
mutta heidän työskentelyään
tutkimus ei koskenut .
Tulokset: Työmaa-ajasta oli
63 O/o tehollista kuorimisaikaa ja
37 O/o hukka-aikaa. Koneen aiheuttamiin käyttöhäiriöihin kului 16 O/o koko työmaa-ajasta.
Kuorimisteho vaihteli 173 . .. 624
k-j 3/t. puiden keskikuution vaihdellessa 1 ... 4 k-j3. Työmaaajan lähempi analyysi osoitti,
että . koneenhoitajan ajan käytöstä oli 30 O/o t~hotyöaikaa ja
57 O/o odotusta, samoin kuorittujen puiden vastaanottajan' ajasta
oli 22 O/o tehotyöaikaa ja 66 O/o
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Paperipuiden rankana hankinta
Metsätehon toimesta suoritettiin viime talvena pieni orientoiva tutkimus kuusipaperipuiden
rankana hankinnasta.
Rangat katkottiin metsässä
parillisille metreille maksimipituuden ollessa 6 m. Autotien
varressa neljän miehen työryhmä suoritti katkomisen 2-metrisiksi
pölkyiksi
tavallisella
pöytäsirkkelisahalla. Kuorinta
puolipuhtaaksi suoritettiin käsin. Sen jälkeen puut pinottiin
autotien varteen.
Rankana hankintaa verrattiin
metsässä valmiiksi tehtyjen ja
saman autotien varteen ajettujen 2-metristen puolipuhtaiden
kuusipaperipuiden hankintaan.
Ajomatka kummassakin tapauksessa oli 2 km.
Vertailussa todetaan :
J os lasketaan miesminuutteina ilmoitettujen työaikojen suhde siihen hetkeen asti, jolloin
pölkyt kummassakin tapauksessa ovat puolipuhtaina pinossa
autotien varressa, saadaan tulokseksi, että hankinta rankoina
oli 9 O/ o epäedullisempaa kuin
hankinta metsässä valmiiksi teh-

tyinä. Sirkkelin kuljetusta ja·
asennusta ei tällöin ole otettu
huomioon. Kustannu sten vertailu, joka ei ollut kyseisen t utkim uksen tarkoituksena, muodostuisi luonnollisesti vielä epäedullisemmaksi rankojen hankinn alle. Toisaalta on otettava
huomioon, että tutkimuksen
kohteeksi oli tahallisesti valittu
rationalisoinnin ja koneistamisen kannalta sangen alkeellinen
tapaus. Esim. tasapainosiirkkelin
tai mahdollisesti moottorisahan
käyttö katkomisessa ja ennen
kaikkea kuorinnan koneistaminen voi siis huomattavasti
muuttaa rankojen hankinnasta
saatavaa kuvaa.

odotusta. Sen sijaan vierittäjien
ajasta oli 75 O/ o tehotyöaikaa ja
8 O/o odotusta; syöttäjän ajankäytön vastaavat luvut olivat
66 O/o ja 21 O/o. Tämä analyysi
osoittaa, että tehokkaampaan organisaatioon on mahdollisuuksia.
Tutkimukset osoittivat edelleen
kuorintajäljen riippuvan ratkaisevasti puiden laadusta, lähinnä

suoruudesta. Täysin tyydyttävä
jälki saatiin vain suorista ja sileistä puista, kun sen sijaan vähänkin mutkaisiin ja kuhmuisiin tai karkeakuorisiin puihin
jäi kuorijätteitä ja pinta tuli
nukkaiseksi tai tikkuiseksi.
Kustannuskalkyyli totesi kuitenkin konekuorinnan käsinkuorintaa kannattavammaksi.

Pohj ois-Amer ikassa pyritään m äärätietoisesti ratkaisemaan polttava
kuorintaprobleema myös kemiallista
kuorintaa kehittämällä. T ässä mielessä yhä useamm at sekä yliopistojen että teollisuuslaitosten kokeiluasemat ovat ottaneet kysymyksen
selvittelyn ohjelmistoonsa.
T utkimukset koskevat sekä myrkyllisten
että myrkyttömien kemikaalien käyttömahdollisuuksia. Uusimpia tutkimustuloksia ei ole päästetty julkisuuteen .
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Auton nippulankojen käyttöiän pidentäminen

Aut oniputuksen
suurimpia
varj opuolia on nippulankojen
suuri kulutus, mikä aiheutuu
paaasiassa lankojen katkeamisesta nippuj a pudotettaessa ja
niiden katkomisesta nippu ja purettaessa.
Lankojen katkeamista voidaan vähentää seuraavilla toimenpiteillä :
1. Kuor ma teh dään tasapaksuksi k uormaamalla tyvi- ja
latvapäät sekaisin.
2. K uorittu jen tukkien liukuminen estetään käyttämällä olba ja havuja välitäytteenä.
3. Vähintään 3 nipun pituista
sidepuuta sijoitetaan kuorman
päälle, alle ja sivuille.
4. Nippulangan vapaata päätä
ei kier retä langan ympäri, vaan
s-itomiseen käytetään ohutta sidelankaa.
5. H eikontuneiden lankojen
käyttöä vältetään.
6. Kuormakettinki pidetään
nipun ympärillä pudotettaessa.
7. P udotus suoritetaan niin,
että nipun molemmat päät kohtaavat putoamispinnan yhtäaikaisesti. Tämä edellyttää, että
purkamispaikka on vaakatasossa, kallistuskorokkeet samankor kuiset ja pankot tai auton lavalla olevat alustelat yhtä luistavat.
8. P utoamiskorkeus tehdään
mahdollisimman pieneksi rakentamalla veteen johtavien telojen
yläpäät mahdollisimman korkealle (n. 0.8 m maan pinnasta).

Kuva 9. Kun si doskohta t e hdään näin
alas (0 .5 m lavas ta ), se jä ä sadesääl lö usei mmiten va i n hiukan vedenpinnan yl ä puo lel le ja johtaa purka mis paikalla lankojen ka t kaisuun .

9. Nipun pyörähtämisen estämiseksi telat tehdään luistaviksi
ja kulutusta kestäviksi raudoituksella, voitelemalla tai kovapuupäällysteellä. Telalavan ei
pidä olla kaltevuudeltaan liian
jyrkkäkulmainen.
10. Auto ajetaan aivan purka~
mistelan viereen.
11. Varastoalue aurataan niin,
että niput voidaan pudottaa lumivallin päälle.
Nippujen
purkamrispaikalla
lankojen katkomista, joka saattaa nousta jopa 30 O/o lankojen·
luvusta, voidaan vähentää:

10 METSÄLASTUTUKSESTA
Metsälastutusmenetelmät ovat Pohjois-Amerikassa voimakkaassa kehitysvaiheessa.
Metsälastutuksen edut:
1. Pienpuulle avautuu uusia käyttömahdollisuuksia. Jätepuun ostohinnan ollessa mitätön k annattaa siitä valmistaa polttohaketta höyryvoimalaitosten lähiympäristössä. Keittomenetelmien kehittyessä sitä voidaan
käyttää yhä enemmän huonompien
massalaatujen raaka-aineeksi.
2. Metsäpalojen vaara vähenee
hakkuutähteiden määrän pienentyessä.
3. Rankojen poikkisahaus voidaan
eliminoida.
4. Kuormaus helpottuu.
5. Tehtaan lastutusosastolla tapahtuva puun käsittely jää pois.
6. Varastolahot vähenevät.
Varjopuolet:
1. Siirrettävien hakkurien
tehokkaan käytön vaatiman tehokkaan
organisaation muodostaminen voi
tuottaa vaikeuksia.
2. Ainakin nykyisillä kevyimmillä hakkureilla saatava hake on epätasaista.
3. Hake vaatii kuljetustilaa kaksi
kertaa· niin paljon kuin pinotavara.
Haittaa voidaan vähentää käyttämällä korkealaitaisia kuljetusvaunuja.
4. Kuoren poistaminen ei ole mahdollista tavanomaisin menetelmin.
Menetelmät tämän vaikeuden voittamiseksi ovat tutkimuksen alaisina.

1. Parantamalla valvontaa.
2. Käyttämällä langan sitomiseen erillistä sidelankaa. ·
3. Sijoittamalla sidoskohta niputuspaikalla niin, että se varmasti jää veden pinnan yläpuolelle. Sidoskohdan paikka riippuu nipun pyörähtämisestä, jonka määrää kitka nipun ja auton
sekä telalavan välillä. Jos kit-

Kenties lastujen keittäminen kuorellisina uusia keittomenetelmiä käyttäen tuo ratkaisun.
5. Koska kuivan puun lastutus on
vaikeampaa kuin märän, !astutaan
yleensä tuoretta puuta. Tällöin lastuissa joudutaan kuljettamaan paljon
vettä, josta on kuitenkin etua itse
massankeitossa suuremman ja lujuusominaisuuksiltaan
paremman
massasaaliin muodossa. Tällöin myös
lastujen palaminen vältetään ja keittoaika lyhenee, mutta tehtaan lämpötalous huononee.

Kuva 10. Hokkeiden siirtpvaunu
hoketta purkamassa.

ka on pieni, kuten kesällä sadesäällä ja liukasta puuta niputettaessa, nippu ei ehdi paljonkaan
pyörähtää, joten sidoskohta on
tehtävä kuorman päälle tai sen
yläosaan. Talvella ja kesällä
kuivaa puuta niputettaessa sidoskohta sen sijaan on tehtävä
ale~maksi.

-
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Kuva 11.

Siirrettävä hokkuri.

PUUTAVARAN MEKAANISTA
EROTTELUA KANADASSA
Kanadassa on jo useita vuosia toiminut mekaanisia puutavaran erottelulaitoksia. Seuraavassa esitettävät
kuvat ja tiedot koskevat Brown
Corp. St. Maurice-joelle rakentamaa
mekaanista pituuserottelua ja puolittain mekaanista lyhyen pinotavaran merkkien mukaan tapahtuvaa
erottelua.
Mekaanisesta pituuserottelusta saatuja kokemuksia: Ihmisvoimaa on
säästetty n. 65 000 miestuntia/v.,
mikä vastaa työvoiman pienentymistä n. 100 miehellä. Tästä johtuen sosiaalisetkin kustannukset ovat
pienentyneet. Käyttöhäiriöitä on ollut vähän. Pääoma- ja korjauskustannukset ovat olleet pienet. Näistä
syistä erottelun mekanisoiminen on
ollut kannattavaa.
Lyhyen tavaran puolimekaanisesta
erottelulaitoksesta saadut kokemukset sen sijaan eivät ole olleet yhtä
myönteisiä. Työvoiman säästö niillä
on ollut suhteellisen pieni ja laitoksen rakentamiskustannukset suhteellisen suuret, joten kokonaiskannattavuus on kyseenalainen.

Kuva 12. Suman syöttö erottelullo
tapahtuu parrupuskimella varustetulla
maottoriveneellä. Laitetta voidaan
käyttää puiden syöttöön myös sahalaitosten ja voimalaitosten uitforuuhien yhteydessä.
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Kuva 13. Pituuserottelun nostokuljettimen
olopää.
Teräsketjut
on yhdistetty loottoteräksillä,
joiden
pronssiset liuku kengät
liukuvat ::r kuljettimen
rungon teräskiskojen
päällä. Syöttösiltojen
edessä olevat tehokkaat vesisuihkut syöttävät puita kuljettimelle melkein ilman
miesvoimoo.

Kuva 14. Pituuserottelun yläpää, jossa
varsinainen erottelu
tapahtuu. Pitkät puut
menevät kuvassa näkyvän telan yli, mutta
lyhyet putoavat kuljettimen takana olevan
keikohdusvälin
pystyillä teräslevyillä
joettuihin koukoloihin.

Kuva 15. Lyhyen pinotovoron
erotteluloitoksesso pyyhkijät pudottovot nosto- jo hihnokuljettimen siirtämät puut rullorodoilfe, joilta ne lotoutuvot
erotteluhihnoille. Rullien jälkipäähän päin
kiihtyvä nopeus jo rulliin kiinnitetyt teräskiekot edistävät puitten oikenemisto . Erotteluhih noilto puut värimerkin mukaan miesvoimin pudotetoon
erotteluoukkoihin.
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Moottorisahan käytöstä johtuvat kustannukset
Pohjois-Amerikassa
Pohjoisamerikkalaisissa papeKanadaa koskevat luvut kosripuuhakkuissa ovat moottorisa- kivat sahausta 8 eri sahamerhan käytöstä johtuvat kustan- killä, ja sahurit olivat aloittenukset sikäläisten metsätyöntut- lijoita. Kokeneemmille sahukimuslait,o sten mukaan keski- reille ko. kustannukset on armäärin seuraavat :
vioitu: 42 :50/p-ma.
KustannuksHn ei o1e laskettu
USA
Sahan kuoletus
11 :80/p-ma sahurin itsensä suorittamasta
yleisestä sahan huollosta ja ketKorjaukset
jun viilauksesta johtuvia kus- ketjun .... . 7:20
- muut ...... 6:50 13:70/p-ms tannuksia. Sahat olivat miesten
Polttoöljy . . . . . . . . . . . . 2 :00/p-ma omia tai yhtiöiden miehille
Voiteluöljy . . . . . . . . . . . . 2:60/p-ma vuokraamia ja hakkuut koskiYhteensä 30:10/p-ma vat hakkuita valmiiksi 5' pitkiksi paperipuiksi, jolloin siis mootKANADA
Sahan kuoletus
19:50/p-ma torisaha vain korvasi käsisahan
sekä kaadossa että katkonnassa.
Korjaukset
Kustannukset on muunnettu
- ketjun . . . 7:80
- muut ..... 13:10 20:90/p-ma Suomen markoiksi virallisen
Polttoöljy . . ... . ... . . . . . 2:00/p-ma kurssin mukaan.
Voiteluöljy . . .. . . . . . . . . 3:20/p-ma
Yhteensä 45:60/p-ma
MOOTTORISAHAN KÄ YTTöOHJEIT A
On osoittautunut, että ratkaisevin
tekijä moottorisahojen kannattavalle
käytölle nykyään ovat sahojen teknillisestä kehittymättömyydestä ja
huonosta hoidosta joht uvat käyttöhäiriöt. Seuraavassa esitetään eräitä
moottorisahan käyttöä koskevia ohjeita, jotka usein laiminlyödään,
mutta joilla kuitenkin on ratkaiseva
merkitys sahan käyttövarmuudelle ja
pitkälle käyttöiälle.
1. Uutta sahaa käyttöönotettaessa
on aluksi suoritettava sen •sisäänajo•. Sisäänajon tarkoituksena on
hiertää karkeat, tehtaan jäljiltä olevat hankauspinnat tasaisiksi ja kulumista kestäviksi, jolloin liikkuvien
osien väliset kulutuspinnat pysyvät
tiiviinä ja kulumista kestävinä ja
koneesta saadaan riittävästi tehoa.
Tällöin vältetään myös liikkuvien

osien •kiinnileikkautuminen• ja siitä
aiheutuvat korjauskustannukset.
• Sisäänajon• käytännöllinen suoritus: Aluksi käytetään sahaa 10 .. . 15
tuntia kuormittamattomana ja pehmeälle alustalle asetettuna jonkin
verran tyhjäkäyntikierroslukua suuremmalla kierrosluvulla. Nokeutumishaittojen vähentämiseksi nostetaan silloin tällöin moottorin kierroslukua. Liikalämpiämisen välttämiseksi kone myös pysäytetään välillä puoleksi tunniksi. Kierroslukua
nostetaan ajon aikanå vähitellen,
niin että se tämän vaiheen lopussa
toimii noin puolella kaasuläpän aukaisulla. · Sisäänajoa• jatketaan varsinaisessa metsäsahauksessa vielä n .
50 tuntia. Tällöinkin moottoria on
ajettava varovaisesti pitäen aluksi
kaasuläppää vain vähän yli puolella
aukaisulla. Kierroslukua nostetaan
vähitellen, niin että sahaa 50 tunnin
kuluttua voidaan a jaa täydellä •kaa-
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Palkkausjärjestel mät
Moottorisaha ustyön palkkausjärj estelmät eivät ole vakiintuneet, vaan vaihtelevat olosuhteiden mukaan.
1. Urakkapalkkaus.
Puhdasta urakkapalkkausjärjestelmää käytetään useimmiten
silloin, kun sahuri omistaa itse
sahan ja käyttää sitä oman työnsä jouduttamiseen ja keventämiseen käsisahan tilalla. Palkka
määritetään ja maksetaan samoin kuin käsityökaluilla työskenneltäessä.
Erillistä moottorisaharyhmää
käytettäessä muitten hakkuumies.ten . urakka palkasta vähennetään sahaustyöhön kuluvaa
aikaa vastaava osa urakkapalkasta, joka osa maksetaan m oottorisaharyhmälle. Sahaus- ja
m uiden töiden osuus palkasta
vaihtelee puiden koon, oksaisuuden ja tiheyden mukaan.
Mikäli moottorisaharyhmässä
on sahurin lisäksi apulainen, sopivat sahuri ja apulainen keskenään palkan jaosta.
2. Aikapalkkaus.
Aikapalkkausjärjestelmää käytetään vain erillisen moottorisaharyhmän miehille. Tällöin sahurille ja apulaiselle maksetaan
palkka jok o päivä- tai tuntipalk-

moottorisahauksessa
kana yleisten normien mukaan.
Muitten hakkuumiesten palkasta on tällöinkin vähennettävä
osa sahauksen aiheuttaman aikavoiton perusteella.
3. Yhdistetty aika- ja urakkapa1kkaus.
Tätä tapaa käytetään yleisimmin palkkaa erilliselle moottorisaharyhmälle maksettaessa. Tällöin peruspalkka maksetaan joko päivä- tai tuntipalkkana ja
sen lisäksi urakkalisäys runkoa
kohti. Urakkalisäys maksetaan
joko nousevana taksana puiden
järeyden mukaan tai tavallisimmin yhtenäistaksana. Sahurin
apulaiselle maksetaan y leensä
sahurin palkkaa jonkin verran
pienempi aikapalkka urakkalisän ollessa sama. Esim. päiväpalkkana maksetaan sahurille
700 mk ja apulaiselle 500 mk ja
urakkalisänä 3 . .. 6 mk/runko.
4. Mikäli työnantaja omistaa
sahan, hän perii koneen osuuden työtulosta tai käyttötuntia
kohti laskettuna palk anmaksun
yh t eydessä. Koneen osuutta las~
kettaessa otetaan huomioon kuoletus-, korjaus- ja poltto- ja voiteluölj ykust annukset, mikäli sah uri ei itse vastaa osasta niitä.

sulia •. Käytän nössä sah aus on siis
aloitettava
pien empiläpimittaisten
puiden sah auksella ja siirryttäv ä vähitellen jär eimpiin kokoihin .
H yv än h iertymisen aikaan saamisek si ja •leikkaut u misvaaran• väh entämiseksi on •sisäänajossa• käyt ettävä n orm aalia suurempaa voiteluainemäär ää
tehtaiden ohjeiden
muka isest i.
2. Nor m aalissa k äytössä on käy-

tettävä tehtaiden ohj eiden mukaisia
voiteluöljymääriä ja laatuj a, kosk a
ao. tehtaat ovat ne t utkimuksissaan
todenneet edullisirnmiksi. Liia n suuri voiteluöljyn määrä polttoöljyssä
aiheuttaa palamistilan liikanokeutumisen j a sitä seuraav at sytytystulppa- ym. häiriöt.
3. K etjun j a terälevyn k ulumisen
ja kärkipyörän särkymisen v älttämiseksi on niitä voideltava. riittä -
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Pinotavaran rautatievaunuista purkamiseen
käytetään
Amerikassa
myös nosturin puomiin
asennettu a levyä, jolla
tavara
»hara voidaan,,
alas vaunuista. Puut putoavat raiteiden vieressä olevalle kuljettimelle
edelleensiirtoa varten.

västi. Ketjun oikea kireys on usein
tarkastettava.
4. Alkoholipitoista bensiiniä ei
saa käyttää polttonesteenä, koska
voiteluöljy liukenee alkoholiin ja
menettää siten voitelevat ominaisuutensa. Seurauksena tällaisen polttoöljyn käytöstä on liikkuvien osien
•kiinnileikkautuminen•.
5. Käyttöhäiriöiden v aralta on
metsässäkin aina oltava mukana varaketju, sytytystulppia, muttereita
ym . Kämpällä ja keskustyökalukunnostamossa on oltava suurehko varaosavarasto ja varasaha.
6. Terotus on parasta suorittaa
erikoisessa terotustelineessä.
7. Korkeita kierroslukuja voidaan
käyttää vain silloin, kun sahaketju
on täysin kuormitettu, koska vain
silloin moottori saa riittävästi voiteluöljyä.
Tyhjäkäytössä korkeilla
kierrosluvuilla moottori ei saa riittävästi voiteluöljyä, joten on olemas-

sa •kiinnileikkautumisvaara• .
8. Sahattaessa moottorin kierroslukua nostetaan vähitellen käyttökierroslukuun, jolla on pyrittävä ajamaan tasaisesti ja sahaa liikaa puristamatta.
9. Käynnistyshäiriöiden välttämiseksi ei saa käyttää magneeton oikosulkunappia konetta tilapäisesti pysäytettäessä, koska kone jatkaa sen
jälkeen vielä käyntiään ja imee
polttoöljyä palamistilaan tehden sytytystulpan kosteaksi. Seurauksena
on, että kone ei lähde käyntiin seuraavalla kerralla. Oikea tapa pysäyttää on kuristaa kone tyhjäkäynnille ja sulkea polttonestehana.
10. Sahan eri kone- elimet on puhdistettava ja mutterit kiristettävä
päivittäin.
11. Kaikessa muussakin on noudatettava tehtaiden antamia käyttöohjeita.

-
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