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KORJAUS- JA TUOTOSTILASTOJA 
TVI GG-PROSESSOR 1ST A 

Lasse Säteri 

Tvigg-prosessorin käyttöaste on ollut kes
kimäärin 73 %. Keskimgäräinen pääkäyttö
tuntituotos oli 10.~ m ja tätä vastaava 
rungon koko 0.1283m • Aineiston määrä on 
yhteensä 48 510 m . Sen perusteella las
kettu vuotuinen pääkäyttöaika ~n 2 290 
tuntia ja vuosituotos 22 500 m . 

Eniten korjausta aiheuttivat alustakonees
sa vetoakselit ja kitkarullat, monitoimi
osassa letkut ja liittimet sekä syöttö
laitteet ja nosturissa nostopuomi ja -sy
linteri. 

Tvigg - prosessori on Ur.1eå l<lekaniska JB :n 
valmistama karsinta-katkontakone . Kaikki 
tutkitut koneet oli asennettu Hemek 650-
kuorma.traktoriin . TviGg - prosessorin yksi
tyiskohtaiset tekniset tiedot on esitetty 
Jl1etsätehon katsauksessa 17/ 1974 . 

Tässä katsauksessa esitetään tutkimustu
lokset kol mesta koneesta, jotka olivat uu
sia tutkimusta a loitettaessa. Ajankäyttö
tiedot selvitettiin koneisiin asennettujen 
aikapiirtureiden avulla. Yksityiskohtai 
set korjaustiedot saatiin kuljettajien 
erityisellä korjauslomakkeella pitämän 
korjauspäiväkirjan perusteella . 

Kaksi konetta oli yksityisen urakoitsijan 
omistamia . Ko l mas kone oli Kemi Oy :n, 
jonka työmailla myös yksityiset urakoitsi
jat toimivat. 

Kuljettajatolivat ammattitaitoisia .He oli
vat metsäkonekoulun käyneitä ja saaneet li-

säksi 2 ... 3 viikon koulutuksen Tvigg-pro
sessorin käyttöön. Koneet ajoiva t yleensä 
kahta vuoroa . Aineistoa kerättiin konees
ta 1 viikoilta 50/73-50/74 ja koneista 2 
ja 3 viikoilta 19-50/ 74. Aineiston määrä 
on yhteensä 6 918 työtuntia ja 48 510m3. 

TYÖAJAN JAKAUTUMINEN JA TUOTOKSET 

Asetelmassa 1 esitetään työajan jakautumi
nen. Pääkäyttöaika , jolla tarkoitetaan 
karsinta - ja katkontatyöhön käytettyä ai
kaa a lle 15 min:n keskeytykset mukaan lu
ettuna, on ollut eri koneilla 62 ... 77 % 

Kuva 1. Tv1gg -prosessor1. Valok. Metsäteho 
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ASETElMA 1 

Työajan j akautuminen , % 

Koneen n:o Keski -
2 3 määrin 

KÄYTTÖAIKA 

- pääkäyttöa ika 62 74 77 70 
- muu käyttöaika 5 3 2 3 

yhteensä 67 77 79 73 
KESKEYTYKSEl.' 

-korjaus 21 12 6 14 
- huolto 9 5 7 7 
- muu keskeytys 3 6 8 6 

yhteensä 33 23 21 27 

TYÖAIKA yhteensä 100 100 100 100 

työajasta ja muu käyttöaika , joka oli paa
asiassa työmaiden välisiä siirtoja , on ol
lut 2 •.. 5 % työajasta. Koneiden käyttöas
te on ollut siis varsin korkea , keskimää
rin 73 %. 

Keskeytysajasta noin puolet kului korjauk 
seen ja toinen puoli huoltoon ja muihin 
keskeytyksiin, joita olivat mm. työn suun
nittelu, kaadon odotus ja koneen juuttumi
nen. Lepoajat eivät sisälly keskeytyksiin, 
vaan ne on jätetty kokonaan työajan ulko
puoleile . 

Asetelmassa 2 esitetään keskimääräiset 
tuotokset ja leimikko-olosuhteet. Pää
käyttötuntituotos on eri koneilla ollut 
8.8 . . . 12 .3 m3 ja vastaava ~iteltyjen 
runkojen koko 0.102 .. . 0.153 m/ . Rinnan
korkeusläpimitaltaan alle 10 cm:n rungot 
tehtiin etukäteen käsin, joten prosesso
rilla ei näin pieniä puita karsittu . Ai 
neiston perusteella on myös laskettu 

ASETElMA 2 

koneiden vuotuiset pääkäyttöajat ja vuo
situotokset. Koneen n :o 1 luvut ovat tasan 
vuoden ajalta, j oten ne ovat t odelliset , 
muut on laskettu pienemmän aineiston pe 
rusteella. Koska ne on saatu pääasiassa 
kesäa jalta , ne ovat ilmeisesti paremmat, 
kuin t odellisuudessa saavutetaan, sillä 
talviaika heikentää tulosta jonkin verran. 

KORJAUKSET 

Kuvissa 2-9 esitetään yksityiskohtainen 
korjaustilasto . Yhteenvetona korjauksista 
voidaan todeta seuraavaa. 

Korjauskohteet 

Korjauksista yli puolet oli monitoimiosan 
korjausta. Nostolaitteen korjauksia oli 
runsas neljännes ja alustakoneen korjauk
sia noin 15 % korjauksista. Jakautuma on 
suunnilleen samanlainen sekä korjauskerto
jen että korjausajan perusteella lasketta
essa. 

Alustatraktorin korjauksista noin puolet 
on kulunut vetoakseleiden ja kitkarullien 
korjauksiin. Korjaukset ovat yleensä j oh
tuneet akseleiden tai pul ttien katkeami 
sista . Muut alustatraktorin korjaukset 
olivat lähinnä satunnaisia ja niitä oli 
tasaisesti eri kohteissa . 

Monitoimiosan eniten korjauksia aiheutta
neet kohteet olivat letkut ja l iittimet, 
katkontalaitteet sekä syöttöpalkki ja -sy
linteri. Erikoista on letku- ja liitin
kor jausten suuri määrä. Ne johtuivat pää
asiassa siitä, että j ouduttaessa liikutta 
maan käsiteltävää puuta edestakaisin syöt 
tölaitteessa syntyi järjestelmään 

Keskimääräiset tuotokset 

Koneen n :o Keski-
2 3 määrin 

Tuotos, ~/pääkäyttötunti 12.3 8 .8 8 .9 10.3 
, runkoa/ Bo 86 76 8o 

Käsiteltyjen runkojen koko, ~ 0.153 0.102 0 .117 0.128 
Maastoluokka 1.3 1.7 1.8 1.6 
Leimikon tiheys , ~/ha 58 89 82 74 
Leimikon koko , ~ 920 190 100 1 050 
Aineiston perusteella laskettu: 

- vuotuinen pääkäyttöaika, h 1 640 2 570 2900 2290 
- vuosituot os , ~ 20 100 22 500 25 700 22 500 

Aineiston määrä, m3 20 100 13 050 15 360 yht . 48 510 
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yli painetta. Vika on myöhemmin korjattu 
y lipaineventtiilillä. Osasyynä l etkurik
koihin lienevät myös Pohjois-Suomen kylmät 
ilmat . Katkontalaitteen korja~{set ovat 
olleet lähinnä terän katkeamisiGta ja voi 
teluhäiriöistä sekä terälaipan vääntymi
sestä johtuvia . KäytteKokemuksen lisään
tyessä nämä viat ovat vähentyneet . Syöt
tölaitteiden korjaukset ovat olleet lähin
nä syöttörullien vioista johtuvia . 

Nosturin yleisimmät vian aiheuttajat oli 
vat letkut ja liitti met sekä nostopuomi ja 
-sylinteri . Kiinnitys - ja kääntölaitteis
tossa on myös ollut verraten paljon korja 
uGto. . 

Korjausten kesto ja laatu 

Lähes kaikki korjaukset suoritettiin ti 
lanteessa , jossa kone oli rikkoutunut . 
Vain joka kuudes korjaus oli niin sanottu 
ennalta ehkäisevä korjaus. Korjauskerr an 
keru(i määräinen pituus oli 2 . 8 tuntia . 

Os:lnvaihtoa oli noin puolet l<er jausker
roista . Joka kymmenes vika korjattiin 
hitsaamalla , joten muita korjauksia oli 

1·1etsäteho Review 16/1975 

alle 40 ~~ korjausten lukumäärästä. 

Varaosia jouduttiin odottamaan suhteelli 
sen har voin, vain noin joka kuudennessa 
kor,jauksessa . Tämä j ohtui hyvin valitusta 
varaosapaketista . Paljon oli myös sell ai 
sia korjauksia , joissa varaosia ei ollen
kaan tarvittu. 

Korjaaja ja korjauspaikka 

Val taosan korjauksi sta ovat tehneet kul
jettajat itse , vain joka viidennen kor
uksen on tehnyt joku muu . Koska kone iden 
ruotsalaisella valmistajalla ei ollut Suo
messa huoltoverkostoa , on ymmärrettävää, 
että valmistajan tai myyjän korjaajan 
osuus on vain 5 % korjausten määrästä . 

Kai kista korjauksista , korjauskertojen 
määrästä laskettuna , tehtiin 92 % työ
maa l la . Korjaukset tehtiin yleensä ilman 
huoltoautoa . Kaikki korjaamassa suorit e 
tut korjaukset , 8 % korjausten l ukumääräs 
t ä , suoritettiin muussa kuin valmistajan 
tai myyjän korjaamassa . Korjaamoon vie 
tiin joka toisella korjaamokerralla koko 
kone ja joka toisella vain korjattava osa . 

REPAIR AND OUTPUT STATISTICS FOR THE TVIGG PROCESSOR 

Availability of the Tvigg processor has 
been 73 per cent on a verage. The average 
output per productive hour vms 10 .3 solid 
cu.m . and the a verage stem s i ze 0 . 128 
solid cu. m. The material totalled 48 ,510 
solid cu.m. On the basis of the materi al , 
the main opera ting time 1·ras 2, 290 hours 
per year and the annual yield 22 , 500 

solid cu . m. 

In the base machine the driving shafts and 
friction rollers required the most repair 
1·rork , i n t he processor part the hoses , the 
hose connectors and feedi ng device , and in 
the crane t he hoisting boom and hoisti ng 
cylinder. 
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