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NEUVO S TOLIITON PUUNKORJUUMENETELMÄT 

UUDEN VIISIVUOTI S SUUNNITELMAN VALOSSA 

(Laadittu D. Abramovin artikkelia Lesosagotovitelnaja nauka v novoi 
pjätiletki osittain lainaten. Lesnaja Promyslennost 6/1971) 

Neuvostoliitossa kulumassa oleva vuosi on aloittanut uuden viisivuotissuunnitelma
kauden 1971-1975. Metsäteollisuuden kannalta tämä kausi tulee merkitsemään puu
tavaran, erityisesti lehtipuun, pi enpuun ja käsittelyjätteiden, entistä tehostetum
paa hyväksikäyttöä sekä raskaiden, paljon ihmistyötä vaativien korjuutöiden koneel
listamista . Työn tuottavuuden suunnitellaan nousevan puunkorjuu- ja puuteollisuus
yrityksissä noin 35 %. 

KAATOTYÖ KONEELLISTUU 

Puunkorjuun koneellistamisessa on tarkoitus jatkaa uusien koneiden ja menetelmien 
kehittämistä, käyttöön soveltamista ja tuotantoa siten, että hakkuutyön tuottavuus 
kohoaisi 1 . 5 . • . 2-kertaiseksi . Siirtyminen puiden kaadossa moottori sahan käytöstä 
koneelliseen kaatoon tulee tapahtumaan kaato- juontokonetta V'l:M- 4 ja kaato-niputus
konetta LP-2 (kuva 1) käyttäen. 

Avohakkuualueiden puunkorjuuseen tarkoitettu kaato-juontokone V'l:M-4 on monivuotis
ten kokeilujen jälkeen päässyt sar javalmistusasteelle. Koneessa on ketjuteräinen 
kaatolaite vasemmalla sivulla ja puiden kaato suoritetaan puristuspankon alas las 
ketulle hydrauliselle nostovarrelle , jolla ne nostetaan pankolle. Konetta on se
lostettu Metsätehon katsauksessa 12/1968 . Kuluvana vuonna aloitettiin myös kaato
niputuskoneen LP-2 (Djatel-2) sarjavalmistus. Konetta voidaan käyttää myös harven
nushakkuissa . Sen kaatolaite sijaitsee l0.5 m:n pituisen puomin päässä, ja sillä 
se myös kokoaa puut jopa 10 m3 :n suuruisiksi nipuiksi . Yhden miehen käyttämän ko
neen työvuorotuotos on 60 .. . 70 m3 . Eräät koneen yksityiskohdat kaipaavat kuitenkin 
vielä viimeistelyä . Myöhemmin tullaan tällainen kaato-niputuskone rakentamaan ras
kaan laahusjuontotraktorin TT-4 alustalle, jolloin sen tuotokseksi tulee 8o .. • 100 
m3/työvuoro. Koheen sarjavalmistus on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 1975 . 
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Kuva 1. Harvennusmetsien puunkorjuuseen soveltuvan kaato-niputus
koneen LP-2 sar Ja valmistus on a l oitettu . (Lesnaja Pranyslennost ) 

PUUTAVARAN METSÄKULlETUSTA KEHITETÄÄN 

Puiden ja runkojen juonto laahuskuormina tullaan myös ratkaisemaan uudella tavalla . 
Vinttureill a varustettujen laahusjuontot raktoreiden tila lle tulevat uudet , hydrau
lisella kuormaimella ja puristuspankolla varustetut koneet, joiden ansiosta raskas 
vaijereiden käsittely jää pois. Näistä mainittakoon telatraktorin TUI'- 55 pohjalta 
rakennettu laahusjuontotraktori TB-1. 

Pyöräjuontotraktorit ovat pitkään tehneet tuloaan puutavaran kuljetukseen . Niistä 
voidaan mainita esimerkiksi T-157 K ja K-703 (kuva 2) . Pohjois-Venäjällä ja Itä
Siper iassa suoritettujen l aa jojen kokeilujen perusteella odotetaan ketterille , 
korkeatuot oksisille pyöräkoneille laajaa käyttöä puunkor j uussa . Uusien , puristus
pankolla ja hydraulisella kuormaimella varustettujen pyöräjuontotraktoreiden sar
j ava lmistus aloitetaan suunnitelman mukaan vuonna 1973. Juonto- ja kuljetuskalus
t on kehittämisen sekä tienrakennuksen koneellistamisen ansiosta katsotaan puutava 
ran kuljetuksen tuotosta voitavan nostaa 30 % vuoden 1970 tasosta . 
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Kuva 2 . Eräs kehit telyn koht eina olevista pyörä
t raktorei sta on laahusjuontot rakt ori K-703 . (Les 

naja Pranyslennost) 

Kuva 3 . Karsinnan koneellistamiseen ylävarastolle 
tarkoit ettu karsintakone 3'1-2 . Konetta hoitaa yksi 
mi es . Puut syötetään yksitellen karsintalaitteeseen 
hydraulisella nosturilla . Tämän Jälkeen kulJett"imel
la l i ikkuva vinttur:lkäyttöinen tartt\Jllalaite vetää 
puun ksrsintalaitteen läpi. (LesnaJa Prally~lennos~ 
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Kuva 4. Keskiraskas runkojen kuljetukseen tarkoitettu 
auto MAZ -509 . (Lesnaja Promyslennost) 

Kuva 5 . Pi tki ttäissyöttöisellä alavarastolla 
toimiva karsintakone PSL-2. Va lok. Metsäteho 

Karsirman koneellistamista ylävarastolla tullaan suorittamaan liikkuvaa karsinta 
konetta SM-2 (kuva 3 , s . 2) käyttäen. Kone on r akennettu laahusjuontotraktorin 
TIYI' -75alustalle, ja sen tuotokseksi ilmoitetaan 120 .•• 150 nV/työvuoro . 

Puutavaran autokuljetuksessa alavarastolle tulee esiintymään pääasiassa kolme au
totyyppiä: KrAZ - 255 L, jonka kantavuus on 23 t , MAZ - 509, kantavuus 15 t (kuva 4) 
ja ZIL- 131 , kantavuus 8 t . Viimeksi maini ttua aut oa t ullaan kokeilemaan myös hyd
raulisella kuormaimella varustettuna katkotun tavaran kuljetuksessa. 

UUSIA KONEITA ALAVARASTOILLE 

Alavarastojen koneellistaminen tulee erääksi lähiaikojen tärkeimnäksi tybK:si . Sa
malla pyritään kuljetetun puun mahdollisimman tarkkaan hyväksikäyttöön . Koneellis 
taminen pyritään ratkaisemaan kahta eri linjatyyppiä käyttäen . Toinen on vuosikapa 
siteetil taan 200 000 . .. 300 000 m3 , ja siinä _puiden syöttö tapahtuu pitkittäin; 
toisessa , jonka kapasiteetti on yli 300 000 riY , syöttö tapahtuu poikittain. 

Pitkittäissyöttöisellä alavarastolla puiden purkaminen kuormasta tapahtuu nippui 
na pukkinosturilla , karsinta yksin puin karsivalla karsintakoneella PSL-2 (kuva 5) , 
katkonta puoliautomaattisella katkontalinjalla PIR-3AS, lajittelu automa.tisoidulla 
kuljettimella ja puiden varastointi ja 
kuormaus jatkokuljetusta varten kou
ralla varustetulla siltanosturilla . 
Tällaisella koneistolla varustetulla 
alavarastolla ihmistyön tuottavuus tu
lee olemaan noin 14 m3/miestyövuoro. 
Käsi ttelylinjoja voidaan asentaa sa 
malle alavarastolle myös kaksi tai 
useampia. Ne tullaan rakentamaan pää
asiassa koottavista betonielementeis 
tä . Tätä alavarastotyyppiä tullaan 
käyttämään erityisesti Euroopan puo
lella ja Uralissa. 

Myös poikittaissyöttöisellä alavaras 
t olla kuormien purkaminen tapahtuu 
pukkinosturilla, mutta karsinta suo
ritetaan nippuina karsintalaitoksessa 
MGS- 2 (kuva 6) . Runkonippujen kulje 
tus edelleen tapahtuu syöttökuljetti 
mella , katkonta kappaleittain syötet-

Kuva 6. Poikittaissyöttöisen alavaraston nippu
jenkarsintalai tos MSG-2 . IAi toksessa voidaan kar 
sia 20 • .. }O m3 :n suuruisia puunippuJa . Tuotos 
saattaa nousta Jopa 1 000 nY:iin/työvuoro. (Les-

·naJa Promy~lennost ) 
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tävällä monisahaisella katkontalaitt eella ja tavaralajien lajittelu lajittelukul
jettimella . Koneellistama.lla alavarasto tällä tavoin ihmistyöpanosta voidaan pie 
nentää huomattavasti ja tuotoksen uskotaan nousevan 30 .. . 40 ~ : iin/miestyövuoro . 
Erilaisia yksityiskohtia alavarastojen koneellistamisessa tullaan yhä kehittämään . 
Tällaisia ovat erilaiset katkontalinjat ja kuljettimet . Erityisen tärkeänä pide 
tään sellaisen puoliautoma.attisen linjan kehittämistä, jolla valmistetaan kaivos
puut ja vientipaperipuut ja jolla tuotos saadaan kohoamaan 2 . .. 3 -kertaiseksi työn
tekijää kohti. 

Raimo Savolainen 

Metsäteho Review 19/1971 

HARVESTING METHODS IN THE SOVIET UNION ACCORDING 

TO THE NEW FIVE-YEAR PIAN 

Ba.sed partly on the article .Harvesting in the new five -year plan, by D. Abramov, 
Lesnaja Promyslennost 6/1971 . 
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