POLANNETEIDEN KÄYT Ä NNÖLLINEN MERKITYS

Tiekysymys ja erityisesti talvitiekysymys näyttelee puutavaran
hankintakustannuksissa
sangen
huomionarvoista osaa. Tiekustannukset sinänsä muodostavat vuosittain markkamääräisenä suuren
summan - onhan meillä arvioitu
rakennettavan joka talvi vähintään n . 4 000 km moottoritalviteitä
ja n . 70 000 km hevostalviteitä
puutavaran hankkijoiden toimesta.
Teiden välillinen vaikutus hankintakustannuksiin on kuitenkin
vielä merkityksellisempi, koska
kuljetuskustannukset ovat sitä
halvemmat mitä parempi tie kuljetukseen on käytettävissä. - Tavoitteena on saada tie- ja kuljetuskustannusten yhteissumma minimiin.
Korkealuokkainen talvitie, vaikkakin se saadaan rakennetuksi ja
hoidetuksi suunnilleen ympäri

vuoden liikennöitävän tien v uotuisia korko- ja k uoletuskustannuksia
vastaavalla
summalla,
maksaa sekin talven luonteesta ja
sijaintimaastosta sekä kulutuksen
suuruudesta riippuen 80 000 .. .
200 000 mk/km, jos kysymyksessä
on autotalvitie ja 20 000 .. . 60 000
mk/km, jos kysym yksessä on jäädytetty hevosvarsitie. Auratun
traktoritalvitien
kustannukset
asettuvat edellä mainittujen väliin, kuitenkin lähemmäksi a utotien kustannuksia.
Koneellista lumen tiivistämistä
käyttäen rakennettu polannetie
merkitsee uutta talvitietyyppiä,
joka liikenneteknillisiltä ominaisuuksiltaan on sangen korkeata
luokkaa mutta kustannuksiltaan
erittäin halpa. Tähänastisten kokemusten perusteella km- kustannukset ensimmäistä käyttöseson-
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Koneita ja välineitä esittävät selostukset laatinut metsänhoitaja,
dipl.ins. Jaakko Salminen.

kia kohden tulevat maksamaan
3 000 ... 20 000 mk riippuen tiealueen maastosta, käytetystä ajoradan leveydestä sekä siitä, jäädytetäänkö raiteet (hevosvarsitie). Tien halpuus johtuu seuraavista seikoista:
1. Raivaus ja tiealueen tasaaminen
saavat olla tuntuvasti k arkeampia
kuin aurattujen teiden ollessa kysymyksessä.
2. Aukaisu- sekä hoitoauraus ovat
tarpeettomia. Poikkeuksena ovat kuitenkin jäädytetyt hevospolannetiet,
joilla hoitoaurausta ilmeisesti kannattaa harjoittaa, jotta vältyttäisiin ajoradan uudelta perusvesitykseltä. Tällöin kuitenkin auraukseen riittää
yksi nkertainen ja kevyt kalusto.

3. Lumen tiivistäminen on nopeata
ja halpaa puolitelaketjuilla varustetuilla maa taloustraktoreilla.
4. Roudaton talvi ei aiheuta lisäkustannuksia, koska tien runkona
käytetään tiivistettyä lunta. Lisäksi
on huomattava, että tiivistämistyö
traktorilla on mahdollista vetelillä
soilla, joiden ylittäminen hevosella
on äärimmäisen vaikeata.
5. Kinostimia ei tarvita, jos ajor ata tiivistetään riittävän leveäksi
aukeilla paikoilla .
6. Tien kokonaispituus tietyllä
työmaalla on mahdollista saada lyhyemmäksi, koska polannetie voidaan johtaa suoraan yli aukeiden.
Toistaiseksi polannetietä voidaan käyttää vain hevosliikenteelle, telaketjutraktoriliikenteelle

(
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PUUTAVARAN HANKINNAN KONEITA TYÖTEHON
,SUURNÄYTTELYSSÄ
Marraskuun toisella puoliskolla
Helsingissä järjestetyssä Työtehon
Suurnäyttelyssä esitetyistä puutavaran hankintaan liittyvistä koneista ja laitteista esitetään seuraavassa lyhyt, lähinnä uutuuksia
koskeva selostus.
Hakkuu välineet

tunnetun McCulloch-sahamerkin
uusi, entistä kevyempi malli,
McCulloch m/33. Sen teknillisistä
ominaisuuksista mainittakoon seuraavat: paino 9,5 kg, moottoriteho
2 hv, k eskipakoiskytkin, kouruketjuterä, käsikäyttöinen ketjun
voitelupumppu ja itsestään palautuva vetokäynnistin.

Näyttelyssä esiteltiin mm. jo
tunnetut Billnäsin uudet Tehokirveet, Kausalan Terä Oy:n ja
Kone ja Terä Oy:n uudet 1-miehen tukkisahat sekä Oy Munkers
Ab:n ja Purmo Oy:n jännesahan
teräskaar'et.
Moottorisahat

Disston-, Jobu Junior-, Pioneerja Stihl-moottorisahojen ohella
nähtiin kaksi moottorisahauutuuttakin. Toinen oli saksalainen Dolmar- saha, jonka pääominaisuudet
on esitetty Metsätehon katsauksessa n:o 8. Toinen uutuus oli

sekä puolitelaketjuilla varustetuilla maataloustraktoreilla liikennöimiseen, ellei ajorataa j äädytetä.
Ajoradan jäädyttäminen koko pituudeltaan raskasta pyöräajoneuvoliikennettä varten on kuitenkin
ilmeisesti liian kallis toimenpide.
Jos polannetie saataisiin vesi ttämä ttä kestämään autoliikenteen,
avautuisi tavattoman suuria kustannusten säästömahdollisuuksia.
Tavara voitaisiin silloin noutaa
autoilla suoraan palstateiden varsilta. - Metsäteho pyrkii ensi tal-

Kuva 1.

Jautsa-puolitelaketju.

vena selvittämään tätä kysymystä
Keuruulla, G. A. Serlachius Oy:n
metsäkulj etuksen koneellistamiskokeiluj a varten luovuttamalla
työmaalla.
Korostettakoon, että tiekustannus on tekijä, joka ratkaisevasti
vaikuttaa, miten pienen puutavaramäärän korjaamiseen koneellisilla ajoneuvoilla päästään käsiksi.
Metsätehon
hevospolannetietä
koskevien kokeilujen päätulokset
on esitetty Metsätehon tiedoituksessa n:o 89.
K. P.

-4Kuorimakoneet
Useimmille jo tunnetun Aug.
Eklöf Oy:n Jätkä-veitsikuorimakoneen lisäksi esiteltiin ensi kerran suuremmalle _ ammattimiespiirille Tampellan valmistama
Tampella-Skoglund ja A. Ahlström Osakeyhtiön valmistama
Mira- kuorimakone. Jo tunnettu
Valo-kuorimakone esiintyi nyt
uudessa, parannetussa muodossaan.
Huomattavin
parannus
Valo-koneessa entiseen malliin
verrattuna on kuorimisterien varustaminen erimuotoisiksi vaihdettavilla, sivusuunnassa liikkuvilla terälevyillä, joiden ansiosta
kuorimisjälki paranee ja kuori ei
tukkeutune terien suuhun vaan
putoaa itsestään alas. Parannuksena voidaan pitää myös kolasyöttökuljettimen viereen rakennettuja, sivulle työnnettäviä kannatusrautoja, jotka helpottavat tavaran
siirtoa syöttökuljettimelle.
Kuorintaperiaatetta esittävänä
prototyyppinä nähtiin osa N upposen uusimman Nuppo-kuorimakoneen kuorintaelimistä. Kuorintaelinyksikön, joita on kaikkiaan
kolme peräkkäin, kannattavana
osana on kaksi runkoon kiinnitettyä rengasta, ja niiden ja kuorimateräyksiköitten välillä on ketjuja ja jousitus, joka aikaansaa
puristuksen puuta vastaan. Kuorimateräyksikön, joita on samalla
kehällä useampia, muodostaa kolme teräkiekkoa. Niistä kaksi leikkaa kuoren pituussuuntaisiin liuskoihin, kolmas, puun pinnan suuntainen, taas irroittaa kuoren puusta. Kuorintaosaan liittyvänä esiteltiin myös päättömän ketjun
muodostama syöttölaite ja pari-

pyörille sijoitettu 300 kg painava
valmiin tavaran kuormaaja.
Puutavaran kuljetuskalusto
Hevoskuljetuskaluston,
jonka
joukossa nähtiin mm. Suurosen
niveljalaksin ja korkeussuunnassa säädettävin pankoin varustettu
rekimalli sekä Keli-hevosvarsiteiden hoitovälineitä, lisäksi esiteltiin etupäässä traktorikuljetuskalustoa. Useiden pyörä- ja telaketjutraktorimerkkien
joukosta
mainittakoon ensimmäistä kertaa
maassamme
julkisesti esitetty
Metsä- ja Uittoväline Oy :n edustama itävaltalainen »Moottorimuuli» eli »korpiveturi», jota on
meilläkin jo jonkin verran kokeiltu metsätaloudessa. Tämän kuormaa kantavan telaketjutraktorin
paino on 3,6 . . . 4,3 tonnia, moottoriteho 60 ... 80 hv ja huippunopeus 37 km/h. Pyörätraktoreihin
asennettavia lisävarusteita edustivat ilmakompressorit porakoneineen, Record- ja Joutsa-puominosturit sekä Ferguson- , Jylhä- ,
J. Merivaara Oy:n ja Muokkauskone Oy :n kumireunaiset ja Joutsa- kokometalliset puolitelaketjut.

(

Kuva 2.

>Kuorma-Ville>.
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PARANNETTU RUOTSALAINEN SAHANTERÄMALLI
Ruotsalainen Sandvikens Jernverks AB on hiljattain laskenut
markkinoille uuden höylähammasteisen terämallin, Sandvik 21. Tä.mä malli poikkeaa tähänastisista
malleista jo tehtaassa valmiiksi
terotettujen
erikoiskarkaistujen
hammaskärkiensä takia. Kokeiden
mukaan hampaiden terävyys säilyy kolme kertaa kauemmin kuin
tavallisilla terillä, ja koska höylähammasterotusta pidetään yleensä
suhteellisen vaikeana, katsotaan
hampaiden terävyyden hävittyä
edullisemmaksi hankkia kokonaan
uusi terä. Hammasryhmityksenä
on kaksi leikkaushammasta yhtä
höylähammasta kohden. Leikkaus- ja höylähampaiden välinen
Kuormauslaitteet
Erilaisten raskaampien nosturirakenteiden ja traktoripuominostureiden lisäksi oli asetettu näytteille lähinnä lyhyen pino- yms.
tavaran kuormaukseen tarkoitetut,
Metsä- ja Uittoväline Oy:n edustamat »Kuorma-Ville » ja »Kuorma-Kalle» kuljettimet. Edellinen
on pitkittäis-, jälkimmäinen poiki ttaiskulj etin. Näyttely kappaleiden paino oli 80 kg, moottoriteho
2 hv, kuljettimen pituus 8 m ja
tavaran siirtonopeus 1,2 m /sek.
Sarjavalmistuksen alaisina olevien kuljettimien painoksi tulee
140 kg ja niihin on tehty voimansiirtoa ja runkorakennetta koskevia parannuksia.
Raskaampaa hihnakuljetinmallia edusti Takra Oy:n Ursa-taaplaaja.

Kuva 3. Erikoiskarkaistuilla hammaskärjillö varustettu höylähommosterä, Sondvik 21.

korkeusero on sellainen, ettei sitä
tarvitse muuttaa eri kovuusasteisia
puita sahattaessa.
Terän
ainoaksi kunnostustoimenpiteeksi
jää vain harituksen suorittaminen.
Sandvik 21 :tä, joka helpottaa
käsisahojen vaikean kunnostuskysymyksen ratkaisua, ei ole vielä
saatavissa maassamme.
Muut
Muista puutavaran hankintamiestä kiinnostavista laitteista
voidaan mainita mm. Tyfon-vesityspumppu
Disston-moottorisahaan asennettuna, Disston-sahan
puomikaira, väripistooli m /Uittokalusto, Joutsa-kivenraivausvaunu, karsimiskone Oksa-Olli, Mutkan kuviomaalileimasin, K ymin
Uittoyhdistyksen sumankiihdyttäjä ja metsäkämppien yms. sähkövalaistuksen kehittämiseen tarkoitetut Uittokalusto Oy:n AutoDiesel ja Työväline Oy :n FarmLigh t polttomoottorigeneraattori t.
Edellisen paino on 182 kg ja kehitetty teho 1,5 kW, jälkimmäisen
172 kg ja teho 3 kW.
Pienoismallina nähtiin myös
Pennasen pinolauttausmenetelmä,
jota on jo käytännössäkin kokeiltu.
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UUSI PAPERIPUIDEN NIPUTUSMENETELMÄ
Oy Kaukas Ab:ssa on parina
viime vuotena suoritettu kokeiluja
puutavaran niputtamiseksi hinaaja-aluksen avulla siten, että järvien rannoilla olevat puut vede tään varastokasoista suoraan nip puun.
Aikaisemmin käytettiin sellaista
m en etelmää, että nippuun tuleva
puumäärä vedettiin 3 . .. 5 erässä
laivan perään kiinnitettyyn, vedessä kelluvaan niputuskehään,
jossa se sidottiin nipuksi. Menetelmän soveltuvuus oli riippuvainen rantavarastojen tasaisuudesta
ja järven pohjan jyrkkyydestä ja
laadusta, joten tulokset muodostuivat epätasaisiksi. Tämän johdosta siirryttiin syksyllä 1953 ko keilemaan menetelmää, joka lyhyesti luonnehdittuna on seuraava:
Nippu muodostetaan kaksi- tai
kolmirumpuisen vintturin vaije rin avulla valmiiksi jo maalla, sidotaan ja pyöritetään veteen, jolloin samalla siteet kiristetään lopullisesti.

Menetelmää on kokeiltu toistaiseksi vain 4 m pituisille paperipuille. Nippujen koko on 18 p -m3.
Tällöin tarvitaan 1 m korkuiseen
pinoon pystypuut aina 4,5 m pääh än toisistaan. Telapuiden on oltava hyvät. Ristikkotelojen käyttö on suositeltavaa.
Niputusteho riippuu oleellisesti
siitä, kuinka nopeasti vaijerit saadaan pujotetuiksi pinon ympäri,
mikä seikka taas puolestaan on
riippuvainen telapuiden oikeasta
asettelusta. Kokeiden perusteella
on voitu todeta :
1) pino muodostuu nipuksi yllä
mainituilla edellytyksillä,
2) 3 000 kg vetovoima riittää
hyvin pyörittämään nipun veteen,
3 ) nipusta tulee tiukka ja
4) menetelmä ei ole erikoisen
herkkä maaston epätasaisuuksille.
Uuden niputusmenetelmän suurena varjopuolena on sen vaatima
nippupinoihin ladonta . Kahden
miehen suorittamassa ladontatyössä muodostavat pystyssä olevat
poikkipuut niin suuren hankaluu -

(
Kuva 4.

Oy Kaukas Ab:n kehit·
tämä rannalle vorastoitujen poperipuiden ni putusmenetelmä.
"7pu.t-i:7f/iz r in onki'vro1n.r1
pälkpn ,oöohön
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PINOLAUTTAUS
Meillä nippukuljetuksen luvatussa maassa on tehty jo vuosikymmenet mitä erilaisimpia niputuskeksintöjä, mutta mahdollisuudet eivät sittenkään ole lop puun kulutetut. Tästä oli vakuuttavana todisteena Työtehon Suurnäyttelyssä esitelty pinolauttausmenetelmä, jonka on kehittänyt
Y. J. P en n ane n P yhäsalmelta
ja jota on kokeiltu alustava sti viime syyskuussa Kajaanin lähellä
Kajaani Oy :n ja Uittotehon toimesta.
Menetelmän periaatteena on vä-

hentää nippujen sidontakustannuksia ja tehdä niputustyö mahdollisimman yhtäjaksoiseksi ja
halvaksi. Tähän on päästy pudottamalla tukit tai mikä pitkä puutavara tahansa kiramosta veteen
kahden puomijonon päälle, jotka
samalla täyttävät sekä hinauspuo mien että pääosaltaan siteiden
tehtävät. Niputuslaitteen oleellisimmat osat ovat kiramo (mie luimmin nykyisiä yliheittäjiä matalampi ) , 2 kpl. vedenpinnan alla
sijaitsevia puomikouruja, joiden
sisässä molemmat puomijonot liik-

Kuva 5.
Uuden niputusmenetelm ö n
käy ttö kokeilusta.

den, ettei työstä tule mitään, ellei
ladontamenetelmää voida kehittää. Mahdollisesti asia voidaan
ratkaista siten , että ensimmäistä
pinon osaa tehtäessä puut ladotaan
pääpuiden ja rautapiikein maahan
kiinnittyvien,
jatkettavien erikoistukien väliin. Kun väli on
ladottu täyteen korkeuteen, kiinnitetään lopulliset pystypuut alapäästään maahan ja yläpäästään
vaijerilla pääpuihin, jolloin erikoistuet voidaan siirtää seuraavan

osan ladontaa varten uuteen paikkaan.
Oman lukunsa muodostaa myös
mahdollisimman halvan ja silti
riittävän tehokkaan ratkaisun löytäminen hinauskalustolle. Uusi
niputusmenetelmä ei siis ole suinkaan valmis, vaan vaatii runsaasti
jatkokokeiluja, ennen kuin sen
käyttökelpoisuus on tyydyttävästi
selvitetty.
K. P öllänen j a A. T .
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Kuva 6.

Y.

J. Pennasen pinolauttausmenetelmön kaaviokuva.

kuvat, sekä puomien eteenpäin
työntymistä säännöstelevä jarrulaite molempiin puomeihin kiinnittyvine vaijereineen (kuva 6) .
Kun niputus aloitetaan, puomijonot sijoitetaan puomikourujen sisään siten, että puomien alkupää
tulee kiramon alta esiin. Puomien
alkupäähän sidotaan muutamia
puita lujaksi alkunipuksi ja sen
jälkeen aloitetaan varsinainen yhtämittainen syöttämistyö puomijonojen
työntyessä jatkuvasti
eteenpäin puiden painosta. Jarrua
kiristämällä puomien liikkumisnopeus saadaan pienemmäksi, jolloin pinolautan korkeus kasvaa.
Kun pinolautta alkaa lähestyä
haluttua suuruutta, kiinnitetään
kaksi teräsköyttä jonkin lautan
loppupäässä olevan tukin ympäri
ja lasketaan lisää puita lauttaan,
jolloin köysien
kiinnityskohta
ankkuroituu puiden painon alle.
Lopuksi teräsköydet kiinnitetään
itse puomeihin.

Kajaanin kokeiluissa tehtiin
kaksi pinolauttaa kaksi kesää
vedessä olleista, pahasti limautuneista
kuorellisista
havutukeista. Puumäärä oli niissä yhteensä n. 5 000 kpl. Metsäneuvos I 1 m a r i E b e 1 i n gi n havaintojen mukaan lautan kestävyys ja joustavuus näytti yllättävän hyvältä Kajaani Oy:n voimakkaimman hinaajan kokeillessa
jyrkin kääntein lauttojen kestävyyttä Oulujärvellä. Kajaani Oy:n
tarkoituksena on jatkaa lupaaviksi
osoittautuneita kokeiluja ensi kesän aikana ja pyrkiä 4 pinolautan
(2 rinnan ja 2 peräkkäin) suuruisiin täysikokoisiin hinauskuormiin.
Menetelmän edut ovat seuraavat:
1. Niputuskalusto on hinnaltaan
halpa, sillä tarkoitukseen voidaan
käyttää ainakin ensi alkuun vanhaa yliheittäjäkalustoa.
2. Jos pinolautan teossa tarvittavien puomien katsotaan vastaa-
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KUORIMAKONEISTA
käyttäen. Ensiksi mainitussa tapauksessa työkone sisältää terän
ja iskumekanismin lisäksi vain
Tshekkoslovakian Metsätuottei- mekaanisen voimansiirtokoneiston,
den tutkimuslaitos on sodan jäl- jälkimmäisessä tapauksessa sen
keisinä vuosina pyrkinyt kehittä- lisäksi joko sähkömoottorin tai
mään siirrettäviä, kevyitä, yhden sähkömagneetin.
miehen hoidettavia kuorimakoneiKehitetyistä kuorimakonemalta. Julkisuuteen tulleet kuorima- leista esitetään seuraavat:
koneet ovat olleet yksinomaan noTaipuvan akselin välityksellä
peasti edestakaisin liikkuvalla te- käytettävä LK-kuorimakone: pairällä varustettuja. Konevoima on no 6,4 kg, terän iskunpituus 40
saatu joko selässä kannettavasta mm, iskuluku 1500/min.
2- tai 4-tahtisesta polttomoottoEdellisen parannettu malli, LK
rista taipuvan voimansiirtoakselin 1-kuorimakone: paino 7,6 kg, tevälityksellä tai erillisestä sähkö- rän iskunpituus 20 mm, iskuluku
voima-asemasta sähkökaapeleita 800/min.

Tshekkoslovakialaisia kuorimakoneuutuuksia

van hinauspuomeja, säästetään sidekustannukset
käytännöllisesti
katsoen kokonaan. 7 mm lankaa
käytettäessä säästö lienee tukkinippua kohden n. 150 mk. Lisäksi
monenmoinen sidetarpeista huolehtiminen jää pois.
3. Niputusmiesten työajan käyttö tulee entistä tehokkaammaksi,
koska lähes 50 O/o työajasta vaativa sitomistyö vähenee murtoosaan entisestään; tämä kuitenkin
vain sillä edellytyksellä, että puutavaran syöttönopeus on riittävä.
Toistaiseksi on mahdotonta sanoa,
millaisiin säästöihin varsinaisten
niputuskustannusten osalta voidaan päästä.
4. Kuormantekokustannukset väh entyvät oleellisesti, koska yhteen
liitettävien yksiköiden lukumäärä
on nykyistä paljon pienempi.
5. Hinauskustannukset voivat
olla nykyistä pienemmät, koska
pinolauttakuorman keula on muodoltaan edullinen ja koska mu-

kana kulkeutuva vesimäärä on
vähäinen.
Pinolauttauksen
varjopuolista
mainittakoon:
1. Pinola.utan leveys on ainakin
yhtä suuri kuin pisimpien tukkien
pituus, joten kanavien läpäisy
joko tuottaa vaikeuksia tai on
mahdotonta.
2. Pinolauttakuorman kestävyydestä ei ole toistaiseksi kyllin perusteellisia kokemustietoja.
3. Pienten puuerien pinolauttaus ei ole todennäköisesti kannattavaa.
Näistä ja mahdollisesti muistakin epäkohdista huolimatta vaikuttaa siltä, että pinolauttausmenetelmällä on melkoiset onnistumisen mahdollisuudet. Ja vaikkapa pinolauttaus ei kykenisikään
korvaamaan varsinaista nippuhinausta, on otettava huomioon, että
se soveltuu joka tapauksessa sahoilla tukkien varastointiin.
A. T.
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Sähkömoottorikäyttöinen kuorimakone: paino 8,9 kg, terän iskunpituus 20 mm, iskuluku 500 'min.
Sähkömagneettikäyttöinen kuo rimakone: paino 10,7 kg. Tässä ko neessa sähkövirta johdetaan riittävän voimakkaaseen säh1<ömagneettiin, jonka magneettisuutta
jaksoittaisesti muutetaan aiheuttaen täten samalla terän edestakaisen liikkeen. Täh änastisten ko keiden mukaan tällä sähkömagneettisen vasaran periaatteella
toimivalla koneella on saavutettu
parhaimmat tulokset. Kokeilut
jatkuvat.
Kuva 7. Tshekkoslovakialaisia, taipuvan akselin välityksellä käy tettävi ä
kuorimakoneita, vas. LK-, oik. LK. 1kuorimakone.

Uusi ruotsalainen kuorimakone
Animskogs Mek. Verkstad on
kehittänyt raskaampaan käyttöön
tarkoitetun kuorimakoneen, jossa
kuoren irroittamisen suorittaa
kolme tai kuu<>i pyörivää ruuvi maista elintä, jotka ovat a sennetut puun ympäri pyörivään renkaaseen. Kapasiteetin ilmoitetaan
olevan 100 tukkia tunnissa. Kone
on vielä koekäyttöasteella.
Tampel1a-S~oglund

kuorima-

koneen esittely

Kuva 8 . Tshekkoslovakiala i nen, sähkömagneettikäyttöinen kuorimakone.

Tampellan Konepaja järjesti 30 .
10. 53 Tampella-Skoglund kunrimakoneen esittelvn Ab J. W.
Enavist Oy:n alueella Li elahdessa.
Esitte]yc:sä olivat fäc;nä nuunjalostusyhtiöitten ja Metsätehon edustajat.
Kuten tunnettua, TampellaSkoglund kuorimakone on Tam pellan parantama malli ruot<=alaisesta Skoglund-koneesta. Sen kuorintaelimen muodostaa siis pyö rivä teräksinen kuorimapyörä kolmine automaattisesti avautuvine

-

kuorimavipuineen. Keskipakovoiman ansiosta terät puristuvat
puun pintaa vastaan, ja kun terät samalla pyörivät puun ym päri, kuori irtoaa puun ja terien
hankauksesta. Nykyinen malli,
M 12, on rakennettu 2% . . . 12"
läpimittaisia ja vähintään 2 m pituisia puita varten.
Puut syötetään koneeseen vaihtosuu n taisilla, j ousikuormi tetuilla,
kuorimapyörän molemmille puolille sijoitetuilla syöttöpyörillä.
Ne on suunniteltu niin, että pieniläpimittainen puu saa automaattisesti suuremman syöttönopeuden
kuin isoläpimittainen. Syöttölaite
on varustettu myös portaattomalla vaihteella.
Kuorimistehon puun läpimitasta
riippuen on ilmoitettu olevan 600
... 1 40 0 jm/h .
K uorimapyörän ja syöttölaitteiden käyttöä varten koneessa on
kaksi sähkömoottoria, yhteiseltä
teholtaan 16 hv, sekä sähkölaitteiden painonapeilla toimiva jakokeskus .
Teräsrunkoisen, ilmakumiren kailla varustetun koneen paino
on 3 000 kg ja 3-osaisen, syöttötelojen käyttöön tarvittavalla 2 hv
hammasvaihdemoottorilla varus tetun syöttökuljettimen 480 kg.
Kuoren poistoa varten on erikseen saatavissa pyörillä varustettu
kolakuljetin.
Koneella kuorittiin esittelyssä
eri pituista sekä havu- että koivupuuta. Kuorintajälki, myös koivun osalta, todettiin useiden massalaa tuj en valmistukseen tyydyttäväksi.
Konetta esiteltiin myöhemmin
myös Työtehon Suurnäyttelyssä.
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Kuva 9. Ruotsalaisen Ånimskogs
M e k. Verkstadin kehittämä kuorimakone.

Ku va 10.

Tompella -Skoglund kuori makon e.

Valo - k u orimakoneesta saa tuja
t u tkimustuloksia
Metsätehon suorittaman lyh yehkön, vanhemman mallista Valo kuorimakonetta koskevan aika- ja
käyttötutkimuksen mukaan saatiin
seuraavia tuloksia.

Perustiedot:
Kuorinta-aika: elokuu v . 19 53 .
Kuorittava tavara : 2 . .. 2,1 5
mäntyja kuusipölkkyjä,
m

-12 -

keskimääräiseltä keskiläpimitaltaan 14,0 cm.
Varastointi: Pölkyt olivat edellisen talven hakkuusta varastoituina metsäautotien varteen n.
10 ... 40 p-m3 pinoihin kuorittavan tavaran käsittäessä yhteensä
useita tuhansia p-m3:jä samalla
työmaalla.
Kuorimiskone: Valo-kuorimakone, malli 211 (vanhempi malli).
Työryhmä: Työryhmän muodosti 6 miestä, joista 1. mies siirsi
pölkyt pinosta puusta tehdylle
syöttöpöydälle, jolta 2. mies »veti »
ne syöttölaitteen kolien väliin
huolehtien samalla myös koneen

hoidosta. 3. ja 4. mies poistivat
jatkuvasti kuorimisterien suuhun
kasaantunutta kuorta ja 5. ja 6.
mies siirsivät kuoritut pölkyt ristikkopinoihin. Koneen siirtämiseen, joka suoritettiin kokonaan
miesvoimin, ottivat osaa kaikki
miehet.
Koneen sijoitus : Kone sijoitettiin maasto-olosuhteiden mukaan
1 ... 3 m etäisyydelle pinoista.

Tutkimustulokset:
Koneen käyttöajan keskimääräinen rakenne ja menekki kuorellista p-m3 kohti laskettuna:

T ehollinen kuorin ta-aika .....
Koneen siirtämisaika työmaalla
Koneen hoito- ja korjausaika
Koneesta tai syöttäjästä joht.
keskeytys . ... ... ..........
Miesten lepoajoista joht. kesk.
Kokonaisaika

2,92 min/p-m3 eli
»
0,32
»
0,36
0,34
0,40

»

»

67,3 O/ o
7,4
8,3 »
))

7,8 »
9,2 »

...... ... . ...... 4,34 min/p-m3 eli 100,0 Ofo

Kuva 11.
Työskentelyä Volokuorimokoneello,
molli 211.

-
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Työntekijöitten työajan prosenttinen rakenne:
Työvaihe

Pölkkyjen siirtely .. ........... .
Kuorien poisto ja siirt.. ........ .
Koneen siirtäminen
pinolla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pinolta pinolle . . . . . . . . . . . . . . .
Koneen hoito ja korjaus . . . . . . . .
Hukkatyöaika . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lepoaika ja pakoll. työtauko . . . .

1. mies

68,7

2. mies 3. ja 4. mies 5. ja 6. mies

62,6

68,0
85,0

3,5
3,9
2,3
21,6

3,5
3,9
8,3

3,5
3,9

3,5
3,9

7,6

2,4
27,6

7,1

9,2

~~~~~~~~~~~~~~~

100.0

100.0

100.0

100.0

Varsinaisen työajan ulkopuolella suoritettavaan koneen säännölliseen huoltoon, etupäässä voiteluun, kului koneen hoitajalta aikaa keskimäärin 0,3 1 min/p-ms.
Työmaalta toiselle siirtämisaikaa huomioon ottamatta, jolla
varsinkin pienien työmaiden puitteissa on huomattava merkitys,
Valo-koneen kuorimistehona voidaan käytännön laskelmissa pitää 10 ... 12 p-m3/ työtunti.
Poltto- ja voiteluaineen kulutus:
Voitelurasvan kulutus päivittäiseen yleisvoiteluun 0,5 kg/pv.
Bensiinin ja voiteluöljyn kulutus 0,2 ltr/p-ms.
Kuorimisjälki:
Jäljelle jäävän kuoren mukaan
pölkyt ryhmiteltiin 3 :een luokkaan.
1. luokka: kuorta jäljellä 0 ...
20/o kuorivaipasta. Pölkkyjen osuus
19 O/o pölkkyluvusta.
2. luokka: kuorta jäljellä 2 ...
30 O/o kuorivaipasta. Pölkkyjen
osuus 64 O/o pölkkyluvusta.
3. luokka: kuorta jäljellä yli
30 0; 0 kuorivaipasta. Pölkkyjen
osuus 17 O/o pölkkyluvusta.

Kuva 12. Vanhemmanmallisella Valokuorimakoneella kuorittua
kuusipaperipuuta.

Kuorimisterien
asennuksesta
johtuen 3. luokkaan kuului etupäässä pieniläpimittaisia pölkkyjä.
Valo-kuorimakoneella kuoritulle tavaralle ominainen kuoriraitojen
jyrkkäreunaisuus
aiheutti
kuoriraitojen käpristymistä ja irtautumista kuivumisen aikana.
Kokeiden mukaan kuoriraitojen
jyrkkäreunaisuus helpottaa myös
kuoren irtoamista uitossa ja rumpukuorinnassa.

-
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AMERIKASSA KÄYTETTY AUTOKOHTAINEN
KUORMA USLAITE
Tehdasvalmisteisten kuormauslaitteiden ohella monet amerikkalaiset kuorma-autoilijat k äyttävät
puutavaran kuormaukseen itse
valmis tamiaan kuorma uslai ttei ta.
Seuraavassa eräs oheisen kuvan
valaisema esimerkki.
Kuormauslaitteen
vintturikoneistona on jonkin hylj ä tyn auton
takasilta, joka on sijoitettu auton
rungolle ohjaamon taakse. Vintturirumpu on kiinnitetty takaakselin toiseen jarrurumpuun, toisen, ohjauksen puoleisen jarrurummun toimiessa kytkimenä. Tasauspyörästöstä lähtevään v etoakselinosaan on asennettu 31hampainen hammaspyörä, jota
käyttää rullaketjun v älityksellä
käytettävän auton vaihdelaatikosta tulevalle voimanulosottoakselille a sennettu 6-hampainen vetopyörä.
Vintturille kelattu t eräsk öysi

Viime aikoina Valo-koneeseen
tehtyjen parannusten
an siosta
kuorimisjälki samoin kuin kuoren
poistokin paranevat tässä tutkimuksessa saadusta. Kun myös
pölkkyjen käsittely ja koneen siirto helpottuvat suunnittelun alaisten lisäparannusten ansiosta, tultaneen toimeen myös 4 .. . 5 miehen työryhmällä.
Jäätyneen
puun k uorimisen
osalta ei vielä ole laaj empia käyttökokemuksia käytettävissä.

(

Kuva 13. Eräs Amerikassa köytetty
autokohtainen kuormouslaite.

kulkee taittopy örien kautta auton
kuor malavan yli poikittaissuunnassa.
Kuormauslaitetta k äy tettäessä
k ulj ettaja hoitaa vinttur ia ohjauksen puoleiseen jarrurumpuun
asennettua jarrutusvipua käy ttä mällä.

SVEITSILAISIA K ASISAHANTERIA KOSKEVIA
TUTKIMUSTULOKSIA
K äyttökelpoisimma n s a hanteräm allin määrittämiseksi S veitsin Metsätyöntutkimuslaitoksessa on suoritettu
sarja vertailevia t utkimuksia er ilaisen hammastusmuodon omaavien
tukkisa hanterien välillä. Tutki muksen kohteena olivat k u usi erila ista
sekä kolmio- että höylähammasteista
sahanter ämallia, joiden terän p ituus
oli 165 cm, terän leveys 8 tai 12 cm
ja terän paksuus 8 cm levyisillä ter illä sekä hammas- että selkäpuolella 2,0 . .. 2,1 mm m u tta 12 cm levyisillä terillä hammaspuolella 2,0 .. .
2, 1 mm ja selkäpuolella 1,5 mm .

f
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Metsätehon tutkimusohjelma
V.

1954

Jäsenten ehdotusten pohjalla
v:ksi 1954 laadittu tutkimusohjelma hyväksyttiin lopullisesti S. P .
Keskusliiton hallituksen kokouksessa 2. 12. 53 seuraavaksi:
Talviteiden (lähinnä polanneteiden) rakennus- ja käyttöominaisuuksia koskevien kokeilujen
ja tutkimusten jatkaminen.
Pyörätraktorien käyttömahdollisuuksia puutavaran alkukuljetuksiin ja pinotavaran lastauksen
kehittämistä koskevien kokeilujen
ja tutkimusten jatkaminen.
Autokuljetuksen taksaperusteiden selvittelyn loppuun vieminen.
Kuorimattomien
havu tukkien
uittoa koskevien tutkimusten loppuun saattaminen.
Havutukkien rasiinkaadon merkitystä sinistymisen ehkäisemiseksi ja uimiskykyyn koskevia
selvittelyjä.
Tutkimustulokset:
1. Ihrnisenergian käyttö minuuttia
kohden laskettuna oli melkein vakio
sahamallista riippumatta.
2. Ihmisenergian käyttö leikkauspinta-a layksikköä kohden riippui
suuresti terämallista. Parhaimmaksi
osoittautuneella leveällä, höylähammasteisella, kaksi leikkaushammasta yhtä höylähammasta kohden
omaavalla terällä ko. ihrnisenergian
käyttö oli 26 % pienempi kuin huonoimmaksi osoittautuneella kapealla,
kolmiomaisen hammastuksen omaavalla terällä.
3. Höylähammasteisista teristä sekä
kaksi että neljä leikkaushammasta
yhtä höylähammasta kohden omaavilla terillä oli käytännöllisesti katsottuna sama sah austeho. Neljän

Pinotavaran kuorinta- ja kuivumisasteen merkitys uittohäviöön.
Uittohankaluustutkimuksen
suunnittelu ja perustyöt.
Värimerkkauskokeilujen jatkaminen.
Metsätöiden työaika- ja työtulostilaston keruun ohjaus ja aineistojen käsittely.
Näiden lisäksi jatketaan muita
aikaisemmin aloitettuja t utkimuksia, kuten hakkuun ja ajon palkkaperusteiden selvittelyjä käy täntöön soveltamista silmällä pitäen (pistejärjestelmä ) , uusien
työmenetelmien ja laitteiden, mm.
kuorimakoneiden, rautatielastaus laitteiden ym. kokeiluja ja kehityksen seuraamista.
Tiedoitus- , kurssi- (konekurssit ) ,
filmi- sekä muuta jäseniä palvelevaa »service- toimintaa » tullaan
jatkamaan entiseen tapaan, pyrkimyksenä sen kehittäminen niin
monipuoliseksi ja tehokkaaksi
kuin mahdollista.
leikkaushampaan ja yhden höylähampaan muodostamaa hammasryhrnitystä pidetään yleisesti kuitenkin
sen värinättömämmän käynnin takia
työskentelyyn miellyttävämpänä.
4. Selkäpuolelta ohennetun 12 cm
leveän terän sahausteho oli 18 ...
24 % suurempi kuin 8 cm leveän
johtuen todennäköisesti leveämmän
terän suuremmasta jäykkyydestä.
Ainoana haittana leveämmällä terällä pidetään kiilan käytön vaikeutumista.
5. Sekä energian käytön että sahaustehon kannalta edullisimmaksi
sa haustavaksi höylähammasteisia sahanteriä käytettäessä todettiin hidastempoinen, syöttöpainetta käyttävä sahaustekniikka. Tällöin kuitenkin leikkaus- ja höylähampaiden
korkeuseron pitää olla riittävän suuri.
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Metsätehon julkaisutoiminta v. 1953
OPPAAT
Räjähdysaineet ja niiden käyttö metsätaloudessa. Aulis E. H ak karainen.
TIEDOITUKSET
Voidaanko kuitupuun hankintaa yksinkertaistaa j a mekanisoida.
Risto Eklund.
85 Puutavaran autokuljetuksen kehittäminen ja a utoaset us. Aulis E .
Hakkarainen.
86 Kuoriluokitus hakkuutöiden palkkausta varten. Olli Makkonen.
87 Puutavar an autokuljetuksen tekniikkaa. Risto Eklund.
88 Paperipuurankojen hankinta. Olli Makkonen.
89 H evospolannetie. K alle Putkisto.
90 Tukkien kuormaarnisesta miesvoimin rautatievaunuun. K alle Putkisto.
91 Tukkien r autatiekuljetuksen mahdollisuudet p aranevat. Kalle Putkisto.
92 Pinotavar an värimerkkauksesta Yhdysvalloissa. Teppo Warr as.
93 Pysyvä palstatieverkko ja metsänhoito. Gustaf Siren.
Moottorisah auksen välittömästä kannattavuudesta. Jaakko Salminen.
(27/1 vain jäsenille)

N:o 84

KATSAUKSET
Metsätehon katsaus n:o 6
7
•
•
• 8
•
•
• 9
METSÄTEHO, Suomen Puunjalostusteollisuuden
Keskusliiton metsätyön tutkim usosasto.
Osoite: E. Esplanaadikatu 2, Helsinki.
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