
n:o 37 

Kuorellisten koivu-, sekalehtipuu- ja havuohutpuunippujen 
uimiskyvystä 

Suoritetussa tutkimuksessa on pyritty 
selvittämään kuorellisen, kesällä rasiin 
kaadetun ja kuitulevytehtaan raaka
aineeksi tarkoitetun koivun sekä pää
asiassa haapaa ja leppää sisältävän seka
lehtipuun ja mäntyä ja kuusta sisältä
vän havuohutpuun uimiskykyä nippuina 
kaatoa seuranneen vuoden aikana. Pölk
kyjen pituus oli 2.2 m, mutta nippujen 
4.4 m. Aineisto jakaantui kahteen kä
sittelytapaan , jäälle varastointiin ja ke
sällä nippuina veteen pudotukseen. 

Koivu 

Jäälle varastointia käytettäessä todet
tiin rasiinkaadon kuivattava vaikutus, 
sillä toukokuun alussa kellumispro
sentti oli n. 20 eli suunnilleen kaksin
kertainen tavalliseen kaatoon verrattuna. 
Vettyminen oli kuitenkin niin nopeata, 
että niput pysyivät tyydyttävän uimis· 

Heinäkuussa 1963 

kykyisinä vain kesäkuun loppuun asti . 
Heinäkuun lopussa todettiin yli 400 ni
pun suuruisesta kokonaisaineistosta, 
että lähellä uppoamista olevia koivunip
puja oli 11.8 % ja uponneita vähintään 
3.7 %. 

Kesäajonippujen vedessäoloaika 1a1 
niin lyhyeksi (korkeintaan 35 vrk), ettei 
vettymisestä saanut riittävän selvää ku
vaa. Heti veteenpanon jälkeen nippujen 
kellumisprosentti oli samaa suuruusluok
kaa kuin jäälle varastoitujen nippujen 
toukokuun alussa, joten lisäkuivumista 
ei ollut tapahtunut. Vettymisnopeus oli 
hyvin samanlainen kuin jäälle varastoi
duilla nipuilla. Vanerikoivujen latvuk
sista valmistettu tavara, jota sisältyy 
jonkin verran myös talviajoaineistoon, 
ui heikommin kuin varsinainen runko 
tavara. Suurimittaista puuta sisältäneet 
niput uivat yleensä heikommin kuin 
pientä puuta sisältäneet. 
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Sekalehtipuu 

Pääas iassa haapaa ja leppää sisältä 
neet ja jäälle varastoidut sekalehtipuu 
niput uivat toukokuun alussa erittäin 
hyvin , sillä kellumisprosentti oli yli 30. 
Vielä heinäkuun puolivälissäkin nippu · 
jen keskimääräinen kellumisprosentti oli 
13. Todennäköisesti nämä niput olisivat 
pysyneet uimiskykyisinä ainakin elokuun 
loppuun, sillä koko sekalehtipuunippu
erä oli tyydyttävän uimiskyb.-yinen vielä 
heinäkuun lopussa . 

Kesäajoon joutuneet sekalehtipuu
niput eivät u ineet yhtään paremmin 
kuin jää lle varastoidut, pikemminkin 
hieman heikommin . 

Puulaj ikokoomuksen ei todettu vai
kuttavan uimiskykyyn . 

Havuohutpuu 

Jäälle varastoidut havuohutpuuniput 
uivat yksityiskohtaisen aineis ton mukaan 
samalla tavalla kuin vastaavat sekalehti
puuniput. Mäntypitoisuuden kasvu kui 
tenkin hieman heikensi uimiskykyä . 
Kokonaisaineiston perusteella ei uimis
kyvystä kuitenkaan saatu yhtä hyvää tu
losta , sillä heinäkuun lopussa oli 66 
nipun aineistosta uppoamisvaarassa ole
via 6.1 % ja uponneita 3 .0 %. 

Kesäajonippujen uimiskyky oli ve
teen pantaessa ja tarkastelun päättyessä 
suunnilleen samanlainen kuin sekalehti
puunippujen. 

A.T. 

) 

./ 
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Koivupaperipuun ja havuohutpuun kuormaaminen autoon käsin ja 
purkaminen nippuina 

Tutkimus liittyy koivupaperipuun ja 
havuohutpuun erilaisia kuormausmene
telmiä vertailevaan tutkimukseen. 

2 m kuorellisen koivupaperipuun 
kuormaaminen perävaunuttomaan au
toon käsin vaati kahdelta mieheltä aikaa 
ilman keskeytyksiä 86 min/kuorma ja 
4.9 min/p-m3. Kuorman koko oli tällöin 
17.6 p-m3 ja pölkyt ladottiin lavalle pit
kittäin kahteen peräkkäiseen nippuun. 
Suurin osa , 85 % , mainitusta ajasta 
käytettiin pölkkyjen siirtämiseen pinosta 
autoon. Auton siirtämiseen kuormaus
paikalta toiselle käytetyn ajan osuus oli 
8 % . Keskeytysten osuus tehotyöajasta 
oli 9 % . Auton kuormauspaikallaviipy
misajaksi saatiin 93 min/kuorma ja 5.3 
min/p-m3 . 

Kuorellisen kuusi - ja mäntyohutpuun 
kuormaaminen oli hieman hitaampaa 
kuin koivupaperipuun kuormaaminen. 
2 m ohutpuu vaati aikaa ilman keskey
tyksiä 104 min/kuorma ja 5.9 min/ p-m3 

sekä 2.2 m ohutpuu taas 98 min/kuorma 
ja 5.1 minl p-m3 . Keskikuormat olivat 
tällöin 17.6 p-m3 ja 19.2 p-m3 • Keskey-

tyssadannekset olivat 10 ja 5. Auton 
kuormausvarastollaviipymisajaksi saatiin 
2 m ohutpuuta käsiteltäessä 115 mini 
kuorma ja 6.5 minlp-m3 sekä 2.2 m 
ohutpuuta käsiteltäessä 103 minlkuorma 
ja 5.4 minl p-m3 . 

Ajonopeus keskimäärin tyhjänä ja 
kuormattuna ajettaessa oli 22.0 km/t. 
Ajo tapahtui tällöin pääasiassa paikoin 
verraten mutkaisilla kylä- ja kunnan
tei llä sekä metsäautoteillä. Keskimää
räinen ajomatka oli 7.1 km. 

Kuorman purkamiseen ns. kaksois
nippuna kului kahdelta mieheltä aikaa 
ilman keskeytyksiä 13 minlkuorma. P ur
kaminen suoritettiin tällöin kallistusko
roketta käyttäen sivulle päin . Noin 
70 % tästä ajasta käytettiin nipunsitei
den paikoilleen asettamiseen. Siteinä 
käytettiin viittä sidelankaa tai kolmea 
lankaa ja yhtä kettinkiä. Purkamisen 
keskeytyssadannes oli 10. Auton purka
mispaikallaviipymisajaksi saatiin 14 mini 
kuorma. 

A.E. H. 

Muutoksia moottoriajoneuvosäännöksiin 

Viime vuoden lopulla annettiin asetus 
moottoriajoneuvoasetuksen muuttamises
ta (Suomen Asetuskokoelma n :o 6691 
1962) ja kulkulaitosten ja yleisten töi
den ministeriön päätös moottoriajoneu
voasetuksen täytäntöönpanosta annetun 
päätöksen muuttamisesta (Suomen Ase
tuskokoelma n:o 67211962). ama mo
lemmat säännökset astuivat voimaan 1. 
p:nä tammikuuta 1963. Seuraavassa se-

!ostetaan eräitä tärkeimpiä puutavaran 
kuljetuksia koskevia muutoksia. 

Moottoria joneuvoasetuksen 36 § :ää on 

muutettu siten, että auton tai siihen lii

tetyn ajoneuvon suurin leveys saa olla 

2.5 m. Aikaisemmin leveys ei saanut 
ylit tää 2.4 m. Ajoneuvon suurinta ak

seli-, teli- ja kokonaispainoa koskevat 
määräykset ovat entiset. 
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Ajoneuvon suurin sallittu pituus 
kuorma mukaan luettuna on nykyään : 

a) linja-auto 12 m, 
b) muu perävaunuton auto 11 m, 

c) kuorma-auto ja siihen kytketty 2-
akselinen varsinainen perävaunu 18 m, 
d) kuorma-auto ja siihen kytketty puoli
perävaunu, milloin niillä kuljetetaan 
pylväitä tai vastaavaa pitkää tavaraa, 
sen suuruinen, minkä pisimmän pyl
vään tai vastaavan kappaleen pituus vaa
tii, kuitenkin enintään 18 m, edellyt
täen lisäksi, että vetoauton taka-akselin 
ja perävaunun akselin väli ei ylitä 10 m 
ja 
e) auto ja siihen kytketty perävaunu 
muussa kuin kohdassa c) ja d) maini
tuissa tapauksissa 14 m. 

Traktorin perävaunun ja -reen leveys 
saa 2.5 m:n rajoissa ylittää vetävän trak
torin leveyden ja traktorin sekä kahden 
perävaunun yhdistelmän suurin pituus 
saa· olla enintään 18 m. Auton suurin 
sallittu korkeus kuormineen on edelleen 
3.8 m. 

Mainitun pykälän 9. mom :n mukaan, 
jota on täydennetty, Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö voi myöntää 
poikkeuksia pykälässä annetuista ajo
neuvon enimmäismittoja koskevista mää
räyksistä. Samoin on kaupungissa ja 
kauppalassa maistraatilla tai järjestys
oikeudella oikeus sallia poikkeuksia 
kunnan alueella. iinikään voi tie- ja 
vesirakennushallitus koko maassa mää
räajaksi tai sen piiri-insinööri määrätyn
laisten kuljetusten suorittamiseksi alueel
laan määräajaksi ja poliisiviranomainen 
tilapäistä matkaa varten piirissään ole
valla tiellä myöntää luvan sellaisen au
ton tai ajoneuvoyhdistelmän taikka 
kuorman käyttämiseen, joka ei vastaa 
sanottuja määräyksiä, edellyttäen, että 
sen kuljettamiseen ei ole muuta estettä. 
Luvan saannin ehtona on kuitenkin , että 

jos tie tai siihen kuuluvat laitteet täl
löin vahingoittuvat, on luvansaajan kor
vattava syntynyt vahinko. Tällainen lu
pa saadaan antaa sellaista autoa tai yh
distelmää varten, jota ei ole rekisteröity 
taikka rekisteröitäväksi ilmoitettu , vain 
milloin kysymyksessä on tilapäinen siir
to ilman kuormaa. 

Moottoriajoneuvoasetuksen mukaan 
kuorman leveys ei saa ilman erikoislu 
paa ylittää sitä kuljettavan auton suu
rinta leveyttä. Puutavaran kuljetuksia 
silmällä pitäen on moottoriajoneuvoase
tuksen täytäntöönpanosta annetussa pää
töksessä säädetty, että paperi- ja kaivos
puuta sekä muuta puutavaraa, jonka 
pituus on 4 tai 8 jalkaa, samoin kuin 
4 tai 8 jalan mittaista rakennuslevyä 
tai sitä vastaavaa tavaraa saa kuljettaa 
enintään 2.5 m:n levyisin kuormin tätä 
kapeammalla, kuitenkin vähintään 2.4 
m:n levyisellä kuorma-autolla. Ehtona 
on , että auton lähivalojen tai niiden 
kanssa samanaikaisesti toimivien sei
sontavalojen ulommaisten reunojen väli 
on vähintään 1.7 m, että taustapeilit on 
asennettu kuorman leveyttä vastaavasti , 
että kuorma on huolellisesti tehty ja si
dottu ja että kuljetus tapahtuu erityistä 
varovuutta noudattaen. 

Jos traktoriin on liitetty työväline, 
esim. kuorimakone, tai jos autolla tai 
traktorilla hinataan jotakin esimerkiksi 
tien pitoon tarkoitettua ns. hinattavaa 
Laitetta, lanaa tms., jonka leveys ylittää 
2.5 m, on noudatettava täytäntöönpano
päätöksen 48 § :n uusitun 2. momentin 
määräyksiä . Sen mukaan tällaisen työ
välineen tai hinattavan laitteen etu- ja 
takakulmaukset tai ulkonevat osat on 
maalattava vuoroittaisin punaisin ja kel
tai in juovin, ja se on varustettava paitsi 
taakse suunnatuin punaisin kolmiomai
sin heijastimin myös eteen suun natuin 
valkoisin tai keltaisin 30 cm2 :n suurui
sin pyörein heijastimin, jotka on ase-
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Tilausliikenteessä olevien autojen siirtäminen 
liikennealueensa ulkopuolelle 

Kun tilausliikenteessä olevalla kuor
ma-autolla suoritetaan kuljetuksia sille 
määrätyn liikennealueen ulkopuolella , 
on noudatettava moottoriajoneuvoase
tuksen (as. 330/ 1957) 75 §:n määräyk
siä. Näihin ei ole odotettavissa muu
toksia. Koska puutavaran ajattajain ta
holla ei aina olla tietoisia asetuksen po . 
§:n tulkinnasta, selostetaan tätä seuraa
vassa kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön kanssa käytyjen neuvottelu 
jen pohjalla. 

Liikennealueen koko 

Muutettujen soveltamisohjeiden mu
kaan voidaan liikennelupa antaa nykyään 
koko lääniä koskevaksi. Aikaisemmin 
lupa annettiin yhden tai enintään muu
taman kunnan alueelle. 

Liikennealueelta tai liikennealueelle 
suuntautuvat kuljetukset 

Tilausliikennelupaan sisältyy myös oi
keus suorittaa tilapäinen kuljetus sekä 
liikennealueen ulkopuolelle että sen 
ulkopuolelta liikennealueelle . Tämä 
merkitsee sitä, että jos joko kuorrnaus
tai purkamispaikka on auton liikenne
alueella , luvansaaja saa suorittaa ilman 

tettava osomamaan laitteen suurinta le 
veyttä. Milloin näiden määräysten nou
dattaminen laitteen rakenteesta johtuen 
tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia, saa ko . 
työvälineen tai laitteen ulkonevat osat 
valoisana aikana merkitä kulkusuunnassa 
poikittain asetetulla , n . 30x30 cm :n suu
ruisella keltaisella lipulla tai laatalla 
sekä pimeän aikana tällaiseen lippuun 
tai laattaan asetetuilla heijastimilla , jot-

mitään erikoislupaa tilaJ?äisen kuljetuk
sen liikennealueen ulkopuolelle tai ulko
puolelta. Tällainen kuljetus saa ulottua 
myös asemapaikan läänin ulkopuolelle. 
Ministeriön ilmoituksen mukaan auto 
saa suorittaa tämänluonteisia tilapäisiä 
kuljetuksia moneenkin otteeseen, mutta 
niihin käytetty aika saa yhteensä olla 
enintään 2 ... 3 kk/vuosi. Kuljetus voi
daan tulkita tilapäiseksi, vaikka auto 
olisi koko ajan saman kuljetuksenanta
jan töissä. Tilapäisen kuljetuksen päät
tyessä liikennealueen ulkopuolella auto 
on viivytyksettä tuotava takaisin asema
paikkaansa. Kuljettaja voi kuitenkin täl
löin ottaa suorittaakseen kuljetuksia pa
luumatkan suuntaan myös vieraan lii
kennealueen sisällä. Jos kuljetus tulee 
kestämään niin kauan , ettei sitä voida 
enää katsoa tilapäiseksi, on anottava 
liikennealueen laajentamista , jotta ko . 
kuljetus voitaisiin kokonaan suorittaa 
saman liikennealueen sisällä. 

Liikennealueen ulkopuolella 
suoritettavat kuljetukset 

Jos auto halutaan siirtää liikenne
alueensa ulkopuolella olevalle työmaalle, 
on noudatettava seuraavia moottoriajo
neuvoasetuksen määräyksiä . Tilauslii-

ka heijastavat eteenpäin valkoista tai 
keltaista valoa ja taaksepäin keltaista 
tai punaista valoa. 

Jos telaketjutraktorin leveys ylittää 
2.5 m, on sen eteen mahdollisimman 
lähelle etukulmauksia asetettava vähin
tään 30 cm2 :n suuruiset valkoiset tai 
keltaiset heijastimet 0.4 ... 1.0 m:n 
korkeudelle maasta. 

A.E.H. 



- 6 -

llmapallon käyttö köysiratavinssauksessa 

Ilmapallon käytöstä köysiratavinssauk
sen apulaitteena on Ruotsissa suoritettu 
kokeiluja. Kiinteän ilmapallon tehtävänä 
oli kannattaa köysirataa ja helpottaa 
köysiradan siirtämistä hakkuualueella . 
Vintturina oli 2-rumpuinen 22 hv:n te
hoinen ja 550 kg painava Vossa vintturi 
veto- ja palautusköysineen. Vetoköyttä 
oli 400 m ja palautusköyttä 800 m. 
Vinssauskuormat oli tehty niin suuriksi, 
että vinssaus tapahtui laahus juontona, 
ts. kuormat olivat etuosastaan vetoköy
den kannatuksella. Tämä oli myös puh
dasta ilmaratakuljetusta taloudellisem
paa . 

Ilmapallo oli tilavuudeltaan 500 m3 

ja täytetty vedyllä. Pallon nostokyJ...-y oli 
n. 1.2 kg/m3 eli yhteensä n. 600 kg. 
Pallon oman painon ollessa 300 kg oli 
täysin täytetyn pallon nettonostokyky n. 
300" kg. Koska vuodot, vesi- ja lumisa
teet sekä jäänmuodostus vähentävät 
nostokykyä, mutta tuuli lisää sitä, voi
daan keskimääräisenä nostokykynä pitää 

kenneluvan saajalla on oikeus, ilmoitet
tuaan siitä asemapaikan poliisiviran
omaiselle, tilapäisesti siirtää kuorma
autonsa maaseudulla asemapaikan lää
nissä liikennealueen ulkopuolella olevan 
työmaan töihin. Tällaisia tilapäisiä kul
jetuksia saa suorittaa enintään 2 .. . 3 
kk/vuosi. Jos auto halutaan siirtää lää
nin sisällä maaseudulta kaupunkiin tai 
päinvastoin, tahi kaupungista toiseen , 
on tähän saatava määräpaikan poliisi
viranomaisen suostumus. Auton siirtä
miseen asemapaikan läänin ulkopuolella 
olevalle työmaalle on hankittava asema
paikan poliisiviranomaisen lupa . Ko . 
poliisiviranomainen voi, saatuaan mää-

200 ... 250 kg. Kovalla tuulella nosto
kyky on 30 ... 40 % suurempi kuin 
tyynellä säällä. Ilmapallon täyttö kestää 
3 . . . 4 tuntia. Vedyn asemesta voidaan 
käyttää heliumia, mutta vetyä pidetään 
sopivampana suuremman nostokykynsä 
takia . Vedyllä on kuitenkin suuri tuli
palo- ja räjähdysvaara etenkin palloa 
täytettäessä ja purettaessa ja ennen 
kaikkea vedyn puhtauden laskiessa alle 
88 % . Pallo on sopivinta täyttää tyy
nellä säällä, jolloin sen käsittely vaatii 
vain 5 miestä. Sen sijaan kovalla tuu
lella ilmapallon käsittely edellyttää vä
hintään 15 ... 20 miestä. 

Ilmapalloa on parasta pitää korkealla 
ilmassa, missä on riittävästi tuulta, esim. 
tasaisessa maastossa n. 100 m:n korkeu
della, mutta kumpuilevassa maastossa 
korkeammalla. Tuhojen välttämiseksi 
pallo on ukonilmalla vedettävä alas 
maahan. 

llmapaUon käytöstä köysiratajuonnon 
apuna on etua mm. radan asennus- ja 

räpaikan poliisiviranomaisen suostu
muksen, oikeuttaa luvansaajan siirtä
mään kuorma-autonsa määräajaksi ase
mapaikan läänin ulkopuolella olevan 
määrätyn työmaan töihin . Vieraalle 
alueelle siirtyneellä ei ole oikeutta har
joittaa siellä muuta liikennettä. Siirto
luvan hakija voi nopeuttaa lupa-ano
muksen käsittelyä itse hankkimalla mää
räpaikan poliisiviranomaisen suostu
muksen. Koska anomuksen käsittely 
saattaa tästä huolimatta viedä aikaa , 
lupa-anomukset olisi, mikäli mahdollista, 
jätettävä hyvissä ajoin ennen luvan tar
vitsemista . 

A.E.H. 

/ 
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Kuva 1. Köysi
ratajuontokokei
luissa käytetty il
mapallo. 

Kuva 2. Kaavio
pii rros i lmapallon 
käytöstä köysira
tajuonnon apuna. '1.nUurl 

siirtämistyön vähentymisen osalta, joten 
juontotuotos noussee. Kokeilut, jotka 
tapahtuivat vain tasaisissa maastoissa, 
osoittivat , että on mahdollisuuksia kehit-

tää edelleen ilmapallon käyttöä köysi
ratajuonnon apuna . 

J. s. 
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Venäläinen karsimiskone SRS-4 

Neuvostoliiton metsäteknillinen Vol
gan tutkimuslaitos on rakentanut ns. 
alavarastolla käytettäväksi tarkoitetun, 
reikäroottorityyppisen karsimiskoneen 
SRS-4. Koneessa on viidellä karsimis
terällä varustettu roottori, syöttö- ja 
ohjauslaitteet sekä syöttö- ja ohjauspöy
dät. Syöttö- ja ohjauselimet ovat hyd
raulisilla tai mekaanisilla jousilla kuor
mitettavat. Käyttö tapahtuu sähkömoot
torilla voimantarpeen ollessa n. 43 kW. 
Roottorin pyörimisnopeus on 300 . . . 400 
k/min, syöttönopeus 20 ... 60 m/min . 
Koneen pituus on 3.2 m, leveys 2.66 m 

ja korkeus 2.7 m sekä paino 7 tn. Kone 
soveltuu 8 . .. 70 cm paksuille sekä 
havu- että lehtipuille, joiden oksanpak-
suus on korkeintaan 15 .. . 20 cm ja 
lenkous korkeintaan 10 .. . 15 % . 

Kokeilujen mukaan koneen koekap-
pale toimi hyvin 12 . . . 65 cm paksuilla 
puilla. Sen sijaan 8 . . . 12 cm paksuilla 
puilla jäi karsinnan jälkeen 0.5 ... 1.2 ,. 
cm pitkiä oksantynkiä. Karsintaterät oli IJ 
teroitettava n . 7 työtunnin eli n. 250 
m3 :n karsinnan jälkeen. Voimankäyttö 

Kuva 3. Kaavioku
va SRS-4 koneen 
karsinta laitteesta. 
1) Karsintaterän ra
joitin, 2) levyjouset, 
3) vastapaino, 4) 
jarrusäppi, 5) pla-
neettavaihde, 6) 
hammaspyörä, 7) 
kierrejouset, 8) kes
kitysrulla, 9) ohjain, 
10) roottorin tuki
laakeri, 11) neste
sylinteri, 12) liikku
van kehyksen laa
keri, 13) kierrejousi, 
14) nestesylinteri, 
15) roottorin säh
kömoottori, 16) tu
kitanko, 17) ketju
välitys, 18) hihna
välitys, 19) veto
akseli, 20) ketju

välitys, 21 ) karsintaterän rajoitin, 22) laakeriholkki, 23) karsintaterän varsi, 
24) karsintaterän hevosenkenkämäinen pidin, 25) roottorin jarrulevy, 26) ohjaus
sylinteri, 27) vetopyörä, 28) roottorilevy, 29) neulalaakeri, 30) roottori, 31) root
torin pidin, 32) nestesylinteri. 
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Ruotsalaisia karsimiskoneita 

Ruotsissa on viime aikoina alettu ra
kentaa siirrettäviä, varastokäyttöön so
veltuvia karsimiskoneita. :Toistaiseksi 
on ilmestynyt kaksi konetyyppiä , 
Kvisslaren ja Dynalog . 

Kvisslaren-karsimiskone, jota valmis
taa SCA :n konepaja Doroteassa, on 
tarkoitettu käytettäväksi jo palstatien 
varrella niin , että sillä suoritetaan sa
malla myös juontoa. Voimanlähteenä 

Kuva 5. Kviss
laren - karsimis
kone. 

• 6001-~+-+--t-"""~-t-rr--t---t 
t 
' 500!-~-+-t~t--.Wil'+--+74"--1 ;;;-. 
• 
!400l-~-+--if--ti'-t--o;+-..,..~-t-~ 

~ )QOl-~t+--b'--i7~,,.__-t--+--t--1 

100t--'l-+--t--t~+--+--t--1 

O'--~.._..._~~__,"'"=-~~~ 

0,250.4 55 0.7 o~ 1.0 
Rune:oo koko, • 

. 
~ 

Kuva 4. SRS-4 karsimiskoneen tuotok
sen riippuvuus syöttönopeudesta ja 
rungon koosta_ 

on telaketjutraktori, jossa on kaksi vint
turia. Voimakkaammalla vintturilla 
juonnetaan karsimattomat rungot ja ve
detään ne sulkyyn sijoitetun , ketjuista 
rakennetun karsimislaitteen läpi. Ke
vyempää vintturia käytetään oksien pois
toon ja teräsköyden palautukseen. Juon
toon voidaan vintturin sijasta käyttää 
myös erityistä• juontotraktoria tms. Var
sinainen karsimislaite on rakenteeltaan 

oli 0.75 kWh/m3 ja pienemmällä kar
sintaterien paineella 0.56 kWh/m3 . 

Roottorin pyörimisnopeudella 250 k/min 
syöttönopeus oli 42 m/min ja nopeu
della 300 k/min 60 m/min. Terien avaa
minen kestää n. 2 sek ja sulkeminen 
4 sek. 

Tuotoksen riippuvuus syöttönopeu
desta ja rungon koosta nähdään ohei 
sesta kuvasta. Sen mukaan 40 m/min:n 
syöttönopeudella ja runkojen keskikoon 
ollessa 0.4 m3 tuotos on n. 250 m3/ työ
vuoro. Tämä on 5 ... 6 kertaa suurempi 
kuin käsinkarsinnan tuotos . 

J. S. 
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Koivupaperipuun kuormaaminen autoon 
Joutsa- ja Tico-puominostureilla 

Tutkimus koski 2.2 m kuorellisen 
koivupaperipuun koneellista kuormaa
mista puoliperävaunulliseen autoon. 
Perävaunu oli teleskooppirunkoinen , jo
ten kaikki pölkyt voitiin kuormata auto
kohtaisella nosturilla. Ne sijoitettiin pe
rävaunuun poikittain . Työryhmään kuu
lui kaksi miestä. Tutkimus liittyy koivu
paperipuun erilaisia kuormausmenetel
miä vertailevaan tutkimussarjaan . 

hyvin yks inkertainen ja se soveltuu 
enintään 2 ... 3" paksuille oksille. 
- Dynalog-karsimiskoneen peruskonee
na on Cambio 54 kuorimakone, jonka 
kuorimiselimiin on liitetty karsimisterät. 
Kone joko karsii tai sekä karsii että 
kuorii. Puut syötetään koneeseen root
torin yläpuolelle asennetulla kouranos
turilla ja kuljettimella sekä kolmio
syöttöteloilla. Rungot katkotaan auto
maattisella katkaisusahalla vastaanotto
kuljettimella. Tuotos on ollut 4 mie
hen työryhmällä 1 runko minuutissa eli 
keskimäärin n . 96 k-m3/8 t. Karsinta
jäte lastutaan hakkeeksi . ykyisellä koe
kappaleella on työskennelty keskusva
rastossa , mutta konetta voidaan käyttää 

Auton kuormaamiseen Joutsa-nostu
rilla kului työryhmältä aikaa ilman kes 
keytyksiä 100 min/kuorma ja 3.5 mini 
p-m3 . Kuorman koko oli tällöin 28 .5 
p-m3 ja pölkyt nostettiin kuormaan vai
jeritaakkoina. 58 % tästä ajasta kului 
pölkkyjen sii rtämiseen pinosta perävau
nuun ja 18 % kuorman järjestämiseen . 
Keskeytysten osuus tehotyöa jasta oli 
12 % . Huomattavin osa niistä aiheutui 

Kuva 6. Dynalog
karsimiskone. 

myös siirrettävänä. Karsimattomien run
kojen kuljetus metsästä keskusvarastoon 
on osoittautunut teknillisesti suhteellisen 
helpoksi. Varastokäsittelyn taloudelli
suutta tietenkin heikentävät oksallisten 
puiden suurempi tilantarve kul jetettaes
sa, kuorijätteiden käsittely varastolla 
yms. Koneella saavutettavan työvoiman 
säästön lasketaan kuitenkin olevan niin 
suuri, että ko. suhteellisen kalliin (hinta 
arviolta n. 150.000 Rkr) koneyhdistel
män käyttö tulee kannattavaksi. Kuo
rintajätteen metsämaalle aiheuttamat 
lannoitus- ym. vaikutukset ovat epä
selvät. 

J. s. 

' 
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työtoverin odottamisesta ja levosta. 
Kuormauksen työmaa-ajaksi (tehotyö + 
keskeytykset) saatiin 112 min/kuorma 
ja 3.9 min/p-m3. 

Långbanslyften-kahmaimella varuste-

Kuva 7. Kuor
mausta me
kaanisella 
Joutsa - nos
turille vaije
ri taakkoina. 

Kuva 8. Kuor
mausta Tico
nosturi ll a ja 
mekaanise lla 
Tico-kahmai
mel la. 

tulla Tico-nosturi lla kuormattaessa kului 
kahdelta mieheltä aikaa ilman keskey
tyksiä 90 min/kuorma ja 3.2 min/ p-m3 . 

Kuorman koko oli 28.4 p-m3 . Varsinai
sen kuormauksen osuus oli 52 % ja 



kuorman järjestämiseen käytetyn ajan 
osuus 26 % . Keskeytysten osuus teho
työajasta oli 16 % . Työtoverin odotta
minen ja nosturista aiheutuneet seisauk
set olivat tavallisimmat keskeytysten 
syyt. Kuormauksen työmaa-aika oli 104 
minlkuorma ja 3.7 minlp-m3. 

Mekaanisella Tico-kahmaimella va
rustettua Tico-nosturia käytettäessä 
kt:ormauksen tehotyöaika oli 98 mini 
kuorma ja 3.4 minlp-m3. Kuorman koko 
oli 28.5 p-m3 . Varsinaisen kuormauk
sen osuus tehotyöajasta oli 42 % ja 
kuorman järjestämisen osuus 33 % . 
Keskeytyssadannes oli 16. Työtoverin 
odottaminen ja nosturista aiheutuneet 
seisaukset olivat tässäkin tapauksessa 
tärkeimmät syyt keskeytyksiin. Kuor
mauksen työmaa-ajaksi saatiin 114 mini 
kuorma ja 4.0 minl p-m3. 

Tutkituilla nostureilla voidaan tuntu
vasti nopeuttaa ja keventää kuormausta 
käsin kuormaukseen verrattuna. Aikai
sempien tutkimusten mukaan 2 m koivu
paperipuun kuormaarninen käsin vaati 
kahdelta mieheltä aikaa 5.3 minlp-m3. 

Keskimääräinen ajonopeus tyhjänä ja 
kuormattuna ajettaessa oli ajon keskey
tykset mukaan luettuina 35.9 km/t. Ajo
matka oli tällöin 39.6 km. Siitä oli 52 % 
öljysorateitä ja hyviä sorateitä sekä 
40 % tavallisia sorapäällysteisiä maan
teitä ja hyviä kyläteitä. Tien laadun 
huonontuessa ajonopeus pieneni. 

Yksityiskohtaista kustannusvertailua 
ko. kuormauslaitteiden välillä ei ole suo
ritettu. Kuormausaikaa koskevien tulok
sien ja eri laitteiden hintojen perusteella 
voidaan kuitenkin tehdä suuntaa anta-
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via päätelmiä niiden taloudellisuudesta. 
Koska Joutsa-nosturi on tuntuvasti mui
ta tutkittuja nostureita halvempi ja kos
ka se ei kuormausajassa sanottavasti 
eroa muista nostureista, muodostuisivat 
sen kustannukset kuormattua yksikköä 
kohti pienimmiksi. Tico-kahmaimella 
varustetun Tico-nosturin kustannukset 
taas olisivat suurimmat. - Jos Joutsan 
hintaa autoon asennettuna merkitään 
100:lla, niin Tico-nosturin hinta Lång
banslyften-kahmaimella varustettuna on 
n. 250 ja Tico-kahmaimella varustettuna 
n. 275. - Joutsan taloudellisuuden puo
lesta puhuu myös, että sen kestoikä lie
nee pitempi ja korjauskustannukset hal
vemmat kuin hydraulisten nostureiden. 
Mekaanisten ja hydraulisten nosturei
den edullisuutta tarkasteltaessa on kui
tenkin otettava huomioon, että hydrau 
lisilla nostureilla kuormaaminen on 
työntekijöiden kannalta kevyempää ja 
helpompaa kuin mekaanisilla nostureilla 
kuormaaminen. On ilmeistä, että pino
tavaran kuormauksessa tullaankin siir
tymään hydraulisiin nostureihin. 

Tutkimuksen aikanahan pölkyt kuor
mattiin ajoneuvoon poikittain. Maini
tuilla laitteilla pölkyt voidaan kuormata 
myös pitkittäin. Jos ne tällöin sijoite
taan kahteen peräkkäiseen pinoon, on 
pinojen väliin Långbanslyften-kahmain
ta käytettäessä jätettävä tilaa. Tämä vai
keuttaa kahmaimen käyttöä silloin, kun 
tehdään kaksoisnippuja. Muilla laitteilla 
kuormattaessa pinojen väliin ei tarvitse 
jättää tilaa. 
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