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TUTKIMUS 3 m KUITUPUUN 

JA KARSITTUJEN RUNKOJEN JUONNOSTA 

PURISTUSPANKOLLA VARUSTETULLA 

RUNKOJUONTOTRAKTORILLA 

YLEISTÄ 

Met sätraktoreiden kehittämisen yhteydessä nousee toistuvasti esiin ajatus trak
torista , joka soveltuisi sellaisenaan sekä laahusjuontoon että katkotun tavaran 
kuormajuontoon . Tämän ajatuksen ilmentyminä ovat olleet mm . vaijerijuontokoneella 
suoritettu katkottm tavaran ns . konttiminen ja katkotun tavaran pihtijuonto . Met
säteho suoritti yhteistyössä Tehdaspuu Oy :n kanssa tutkimuksen puristuspankkoso
vitteisen runkojuontotraktorin soveltuvuudesta likipituisen 3 m kuitupuun kuorma 
juontoon ja karsittujen runkojen laahusjuontoon. Tutkimukset suoritettiin Tehdas 
puu Oy :n työmailla Vieremällä ja ·Sukevalla syys- lokakuussa 1970. 

KALUSTO 

Tutkimuksen kohteena oli Lokkeri-juontotraktori , johon oli asennettu Wärtsilä 
4000 -kourakuormain ja Rysky-puristuspankko (kuva 1) . Kuitupuun juontoa varten pu-

Kuva 1. Rysky- pankoilla ja Wärtsilä 4000 -kuonnaimella 
varustettu Lokkeri. - Valok . Metsäteh.o 
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rist~spankon etupuolelle oli lisäksi asennettu kiinteä pankko irrotettavine sivu
pylväineen. Rysky-puristuspankon muodosti kääntöpöydälle kiinnitetty pankko sen 
päihin nivellettyine, kuormaa puristavine, hydraulitoimisine käsivarsineen. Käsi
varsien välissä o~i kuormaa puristava teräsköysi. Pankon kuormaa puristava pinta
ala oli 0 ••• 0.9 m • 

AINEISTO 

Tutkimuksen aikana juonnettiin likipituista .2 m kuusikuitupuuta 34 kuormaa (202 
k-m3) ja karsittuja runkoja 85 kuormaa (341 k-rnJ). Maasto oli metsätraktoreiden 
ohjemaksujen mukaista II maastoluokkaa, joskin se katkotun tavaran juonnossa oli 
keskimäärin hiukan parempaa kuin runkojen juonnossa. Traktorin kuljettajalla oli 
hyvä ajokokemus. 

TULOKSET 

Kuormaus 

Kuormauksen tehoaika esitetään asetelmassa 1. 

ASE'IEIMA l 
Kuonnauksen tehoaika 

Noin 3 m Karsitut 
Työvaihe kuitupuu rungot 

min/k~ 

Varsinainen kuonnaus l.71 0.94 
Pankon avaus ja sulkeminen 0.32 
Järjestely 0.19 0.21 
Kuonnakohtaiset vakiotyöt 0.12 0.35 

Yhteensä 2.02 l.82 

Kuorman koko, k~ 6.18 4.02 
Kuonnaustaakan koko, " o.42 0.51 
Kasan koko, " 0.54 
Rungon koko, " 0.49 
Leimikon tiheys, n. k~/ha 100 70 

Asetelman mukaan kuitupuun kuormauksen tehoaika, 2.02 min/k-m3. oli suurempi 
kuin Metsätehon vastaavanlaisissa olosuhteissa suorittamissa tutkimuksissa varsi
naisilla kuormatraktoreilla saatu vastaava aika (KAHALA 1971, Tutkimus kuormaa kan
tavan metsätraktorin tuotokseen vaikuttavi~ta tekijöistä. Ennakkoseloste) . Samoin 
runkojen kuormaus puristuspankkoon oli k-nY: ä kohti laskettuna hitaampaa kuin kuor
maus vaijerijuonnossa (vrt. SALMINEN 1970, Metsätehon tiedotus 291). 

Ajomatkat ja ajonopeudet esitetään asetelmassa 2. 

ASETEIMA 2 
Keskimääräiset ajomatkat ja ajonopeudet ilman keskeytyksiä 

Ajon Noin 3 m Rungot Noin 3 m Rungot 
laatu kuitupuu kuitupuu 

AJomatka, m Ajonopeus, m/min 

Tyhjänäajo maastossa 245 205 74 61 
Siirtymisajo " 123 78 42 29 
Kuonnattuna-aJo " 166 102 47 59 
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Tyhjänäajo maastossa oli kuitupuun kohdalla nopeampaa kuin runkojen kohdalla. 
Se johtui ilmeisesti vain maaston erilaisuudesta. Myös siirtymisajon nopeuksien 
ero johtui todennäköisesti maastosta. Myb'hemmissä laskelmissa onkin molemmissa 
menetelmissä käytetty samoja tyhjänäajo- ja siirtymisajonopeuksia. Kuormattuna
ajonopeus sitä vastoin oli kuitupuun juonnossa pienempi kuin runkojen juonnossa. 
Tähän oli syynä se, että kuormattuna-ajo vaati kuitupuun kuljetuksessa erityistä 
varovuutta, sillä kuorma oli niin korkealla maanpinnasta, että koneen vakavuus 
muuttui selvästi huonommaksi kuin runkojuonnossa. 

Purkaminen 

Kuorman purkaminen kuormaimella vei kuitupuun kohdalla aikaa 1.23 min/k-m3, ts. 
likimain yhtä paljon kuin tavanomaisestikin (KAHALA). Karsittujen runkojen koh
dalla purkaminen suoritettiin avaamalla pankko ja ajamalla traktoria eteenpäin Ja 
siihen kului o . 45 minjkuorma. Purettaessa jouduttiin toisinaan käyttämään apuna 
kuormainta, mikä hidasti purkamista. Joka tapauksessa runkojen purkaminen pankos
ta oli huomattavasti nopeampaa kuin vaijerijuontokuorman purkaminen. 

Keskeytykset 

Keskeytyksien osuus oli kuitupuun osalta keskimäärin 21 % Ja runkojen osalta 
44 % työmaa-ajasta. Eniten keskeytyksiä aiheuttivat traktorin huolto Ja korjaami
nen, kiinnijuuttuminen sekä runkojuonnossa varastolla suoritetut työt. 

Kuorman koko 

Noin 3 m kuitupuulle kuorma.tila oli noin 7 .0 k-rn3. Kuorman koko oli keskimää
rin 6 .2 k-m3 Ja suurin kuorma noin 7 .1 k-m3. Vastaavan kokoisilla metsäkuormatrak
toreilla ajetaan yleensä suur~mpia kuormia. Esimerkiksi Teli-Lokkerin kuormatila 
noin 3 m kuitupuulle on 9 k-nr'. 

Runkojen juonnossa keski~ääräiseksi kuorman kooksi tuli 4 .0 k-m3 Ja suurimmat 
kuormat olivat noin 7. 0 k--!!?, mikä on vähemmän kuin vastaavan kokoisen traktorin 
kuorma vaijerijuonnossa. Esimerkiksi edellä mainitussa SAIMISEN tutkimuksessa suu
_rimmat kuormat olivat noin 10.0 k-m3, kun rungon koko oli keskimäärin 0.43 k-m3. 
Myös puristuspankolla varustettuun traktoriin on mahdollista saada suurempi kuorma, 
mutta pankon rakennetta ja asennusta on silloin muutettava tässä tutkimuksessa ol
leesta. 

Tuotos 

Kuvassa 2 esitetään käyttötuntituotoksen riippuvuus ajomatkasta. Tällöin on al
le 15 min:n keskeytyksinä, jotka lasketaan mukaan käyttöaikaan, pidetty KAHALAN 
tutkimuksessa saatua arvoa, 7 .3 %:a käyttöajasta. Vertailun vuoksi esitetään KA
HALAN tutkimuksessa saadun 3 m kuitupuun juontotuotoksen riippuvuus ajomatkasta. 

Noin 3 m kuitupuun juontotuotos tut
kittua ajoneuvoa käytettäessä oli pie
nempi kuin varsinaista kuormatraktoria 
käytettäessä. Kun juontomatka oli 100 
m, oli käyttötuntituotos noin 22 % pie
nempi kuin varsinaista kuormatraktoria 
käytettäessä, Ja matkan ollessa 500 m 
se oli noin 13 % pienempi. Runkojuon
non tuotos oli suurempi kuin 3 m kuitu
puun juontotuotos. 

Kustannukset 

Kuvassa 3 esitetään eri menetelmien 
yksikkökustannukset. Rysky-puristus
pankolla varustetun runko j uont otrakto-
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Kuva 2. J uontotuotoksen riippuvuus a jomatkasta 
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Juontokustannusten riippuvuus ajomatkasta 

rin ja varsinaisen kuormatraktorin hin
tana on pidetty noin 130 000 mk:aa, jol
loin käyttötuntikustannuksiksi saadaan 
noin 48 mk . Eri menetelmien tuotoksi
na on pidetty kuvassa 2 (s . 3) esitet
tyjä käyttötuntituotoksia. Koska run
kojuonnosta vaijerimenetelmällä ei ole 
käytettävissä suurten juontokoneiden 
käytöstä tarkkoja tuotostietoja, on 
puristuspankkojuonnon kustannuksia ver
rattu runkojuonnon ohjemaksuun (16.12. 
1970) . On kuitenkin ilmeistä, että 
järeillä vaijerijuontokoneilla yksik
kb1mstannukset eivät nouse ohjemaksu
jen tasolle. 

Runkojuonnon kustannukset puristus
pankolla varustetulla traktorilla ovat 
olleet noin o,65 mk/k-m3 pienemmät kuin 
ohjemaksujen juontokustannukset. 

Likipituisen 3 m kuitupuun juonto 
puristuspankolla on ollut 0,95 .•. 0,65 mk/k-m3 kalliimpaa kuin juonto varsinaisella 
kuormatraktorilla. 

LOPPUARVOS'TELU 

Tutkitun runkojuontokoneen käyttö kuormatraktorina katkotun kuitupuun kuorma
juontoon on edullista varsinaiseen kuormatraktoriin verrattuna vain silloin, kun 
leimikossa on niin pieni määrä kuitupuuta, että kuormatraktorin siirtäminen työ
maalle ei ole kannatta.vaa. 

Tutkimuksessa käytetty tavallinen Juonto-Lokkeri ei ole sopiva kone puristuspan
kon alustaksi. Kuorma tulee katkottua kuitupuuta juonnettaessa liian korkealle ja 
koneen vakavuus on siten huono. Traktorin rakenteen vuoksi puristuspankko on si
joitettu taka-akselin takapuolelle , jolloin traktorin painojakautuma on tullut epä
edulliseksi. Edelleen traktorin takaosan lyhyyden vuoksi voidaan kuljettaa vain 
noin 3 m tai lyhyempää kuitupuuta. Kolmen metrin kuitupuuta lyhyemmän tavaran kuor
ma Jää kuitenkin niin pieneksi, että sen kuljettaminen ei ole kannattavaa. Tutki 
tun puristuspankon kuormatilan pienuuden vuoksi kuorman koko jäi runkojuonnossakin 
pieneksi. 

Nykyisin Juonto-Lokkerista on rakennettu edellistä parempi puristuspankon alus
takone pidentämällä akseliväliä ja leventämällä raideleveyttä sekä varustamalla 
etuakseli vakaajasylintereillä. Lisäksi nykyisin on saatavana tutkittua suuremmal
la kuormatilalla varustettuja puristuspankkoja. Siirtymällä telialustaan trakto
rin käyttöominaisuudet puristuspankon alustakoneena paranevat edelleen, mutta sa
malla koneen hankintahintakin nousee. 

Reijo Haaja 

Metsäteho Review 8/1971 

A STUDY OF THE HAULAGE OF 3-M PULPWOOD AND TREE IENGTHS 

BY A SKIDDER WITH BUNK 

. Describes the study which shows that a skidder can be used as a forwarder only 
when the quantity of pulpwood on the work site is very small. 

M E T S Ä T E H 0 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 
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