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VALMET882KK-KAATO~UONTOKONE

VALMET-PROSESSORI -KORJUUKETJU
Hannu Peltola

Valmet-korjuuketju koostuu palstalla ty~s
kentelev~st~ Valmet 882 KK -kaato-juontakoneesta se~ varastotta ty~skentelev~st~
Valmet-prosessorista.
Kaato-juontakoneen tuotokseen vaikuttavat
oleellisesti rungon koko~ juontomatka~
leimikon tiheys ja maaston laatu. Prosessorin tuotos riippuu p~asiassa kaatojuontokoneesta~
mutta my~s varastoalueen
olosuhteista ja siit~~ miten valmistettu
puutavara on kasattava. Korjuuketjun kokonaietuotoksen m~~~t edell~ mainitut
tekij~t sek~ keskeytykset ja ty~rytmi.
Viikkoilmoitusten perusteella prosessorin
~tt~aste oli 6? % ja kaato-juontakoneen
69 %.
T~l~ pohjalta voidaan te~ koko
korjuuketjulle karkeita tuotosarvioita.
Korjuuketju vaatii erityisen tehokasta ty~
maasuunnittelua sek~ ty~n~ huollon ja korjausten hyv~ j~jestely~.
N~ toimenpiteet ratkaisevat korjuuketjun lopullisen
tuotostason. Korjuuketju oli t~ysty~llis
tetty~
jos kaato-juontakoneen juontamatka
oli noin 50 m.
Valmet-prosessorin keskim~iset tehoajat
olivat varastoittain 0.69~ 0.59 ja 0.60
min/puu.
Valmet 882 KK -kaato-juontokoneen keskim~
tehoajat olivat 0.80~ 0.64 ja 0.?9min/puu siirtymis- ja ajomatkojen mukaan.
Vastagvat kuormankoot olivat 5.3~ 2.4 ja .
3.9 m •
r~iset

Korjuuketjun koneiden ergonomiset ominaisuudet on testattu toisessa yhteydess~ ja
tulokset esitetty aiemmissa katsauksissa.

YLEISTÄ
Valmet 882 KK:n ja Valmet - prosessorin korjuuketjuja oli käytössä 1975/76 Suomessa 1
kpl.
Korjuuketjuja, joissa on Valmet 880
KK tai Pika 52, on kaikkiaan 9 kpl. Kumpaakin korjuuketjuun kuuluvaa konetta valmistaa Valmet Oy:n Lentokonetehdas.
Prosessorin monitoimiosaa valmistaa Ky. S. Pinomäki. Kaato-juontokpneen peruakoneena on
Valmet 882 K -metsätraktori, johon on asennettu mm. Östbergs Fabriks AB:n valmistama
puristuspankko ja kaatolaite.
Valmet 882
KK:ta oli valmistettu 1976-01-31 mennessä
5 kpl, joista pääosa on markkinoitu Suomeen.
Lisäksi vientiin on toimitettu Valmet 882
-pankkojuontokoneita.
Valmet-prosessorin
hinta oli 1976-0l-31 noin 464 000 mk ja
Valmet 882 KK:n noin 450 000 mk. Koneille
annetaan 6 kuukauden tai 1 000 tunnin takuu.
Valmistaja huoltaa ja markkinoi molemmat
koneet.

TUTKIMINEN
Metsäteho tutki Valmet-korjuuketjua Kajaani
Oy:n työmaalla Paltamossa syyskuussa 1975.
Tutkimus sisälsi yksityiskohtaisen aikatutkimuksen sekä Kajaani Oy:n keräämän koneiden päivittäisen seuranta-aineiston. Valmet 882 KK -kaato-juontokone ja Valmet-prosessori työskentelivät aikatutkimuksen aikana samoissa leimikoissa. Leimikkotiedot
saatiin pystymittaustiedoista. Näiden sekä
rinnankorkeusläpimitan avulla selvitettiin
runkojen yksikkökuutijt. Tutkimusaineiston
määrä oli noin 145 m ja puita oli 1 200
kpl. Puulajeista 82 %oli kuusta. Kaato-
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Kuva 1.

Valmet-prosessori varastolla .

juontokoneesta tutkittiin 39 kuo~, joiden keskimääräinen koko oli 3.6 m •
Valmet-prosessori valmisti varastolla tukkeja
ja noin 5 m kuiturankaa sekä kasasi ne metsäautotien varteen. Kuljettajien ammattitaito oli hyvä .

TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot perustuvat valmistajalta
saatuihin tietoihin sekä Metsätehon omiin
mittauksiin .

Valok. Valmet Oy

josta Metsäteho on suorittanut pikatestauksen ja julkaissut tulokset katsauksessaan 20/1973.
Koska mainitut kaato-juontekoneet vastaavat pääpiirtein toisiaan,
esitetään tässä katsauksessa vain oleellisimmat erot.
Valmet 882 KK on 300 mm
pidempi ja 600 kg painavampi kuin edeltäJansä. Lisäksi uudessa koneessa on Scania
DS 5 R 42 -tyyppinen moottori entisen Valmet 411 BS -tyyppisen sijasta.
Samalla
moottorin suurin teho on noussut 7.4 kW
(10 hv) SAE. Se on nyt 99.3 kW (135 hv).

Valmet 882 KK -kaato-juontokone

Valmet 882 KK:n hydrauliikkaan on tehty
joitakin muutoksia, mm. käyttöpaineita ja
pumppujen kapasiteetteja on nostettu sekä
hydraulisäiliön tilavuutta suurennettu.

Valmet 882 KK -kaato-juontokone on kehitetty edeltäjästään Valmet 880 KK:sta,

Puristuspankkoon ja kaatolaitteeseen ei ole
tehty muutoksia.

Kuva 2 .
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Valmet 882 KK -kaato-juontokone palstalla .

Valok. Valmet Oy

Kuva 3 .

Valmet 882 KK -kaato- juontokone .

Vai met-prosessori
Valmet-prosessorin teknisten tietojen osalta viitataan Metsätehon katsaukseen 8/1976,
jossa on tämän monitoimikoneen pikatestaustulokset.

Mittapiirr os (mitat mm : einä)

kaiden pintapainetta voidaan oleellisesti
pienentää teloja käyttämällä, mikä pehmeähköillä maaperillä työskenneltäessä on
välttämätöntä.

Maaston kaltevuuden vaikutus
Valmet 882 KK:n liikkumiskyky kaltevilla
rinteillä ei eroa oleellisesti 880 KK:sta.
Tutkitun koneen kuormanvetokyky vastakaltevasaa maastossa on hivenen edeltäjäänsä
parempi.

TUTKIMUSTULOKSET

Maastokelpoisuus
Aikaisemmin on testattu palstalla liikkuvan
Valmet-prosessorin maastokelpoisuutta . Varastolla toimiva prosessori oli ilman apupyöriä, joten sen maastokelpoisuus oli lähinnä pehmeällä maaperällä edellistä huo,nompi.
Maape~

pehmeyden vaikutus

Teoreettisilla pintapaineilla, jotka esitetään seuraavassa asetelmassa, kuvataan koneen uppoamisalttiutta pehmeillä maapohjilla.
Teor eettiset pintapaineet
Pintapaine ,
kPa (kp/cm2)
Ilman

teloja
Valmet 882 KK
Etuakseli { -kaato-j uontokone
Valmet-pr osessori
Takaakseli

{

Valmet 882 KK
-kaato - juontokon~

Valmet - prosessorl

Teloi lla

81 (0 . 82)

(ei teloja)

79 (0.81)

(ei teloja)

65 (0 . 66)

29 (0.30)

98 (1.00)

41 (0 . 42)

Valmet 882 KK -kaato-juontokoneen pintapaineet ovat melko suuret, suunnilleen samansuuruiset kuin Valmet 880 KK:n.
Takaren-

AJANKÄYTTÖ
Kumpaakin Valmet-korjuuketjun konetta seurasi eri työntutkija, joka rekisteröi työvaiheiden kestoajat, siirtymiset sekä runkokohtaiset tunnusluvut.
Tutkimuksen aikana koneita ajoi kolme kuljettajaa, JO~
den väliset ajanmenekkierot olivat niin
pienet, että tulokset yhdistettiin. Tutkimusaineisto kerättiin neljältä puustotiheydeltään erilaiselta palstalta. Koska korjuuketjun koneiden työskentelyrytmi ei ollut samanlaista eikä aineiston kerääntyminen noudattanut tarkkaan palstarajoja, vain
palstoilta 1 ja 2 esitettävät työskentelyajat ovat aineiston laadultaan vertailukelpoiset. Palstoilta 3 ja 4 lasketut tulokset sitä vastoin esitetään yhdistettynä,
koska ne eivät täytä vertailukelpoisuusvaatimusta.
Sekä prosessorin että kaato-juontokoneen
osalta ajankäyttö on esitetty seuraavalla
sivulla olevissa asetelmissa. Prosessorilla puun ottaminen sisälsi noutopuomin
viennin ulos, tarttumisen puuhun sekä puun
tuonnin karsinta-katkontalinjaan.
Puun
käsittely sisälsi karsinnan, katkonnan ja
latvan poistamisen.
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Valmet-prosessorin tehoajan menekki

1
cmin/
puu

Valmet 882 KK . -kaato-juontokoneen tehoajanmenekki

"/araston (palstan) n:o
2
3-4

%

cmin/
puu

%

cmin/
puu

%

PUUKOHTAISET AJAT
Puun ottaminen
Puun käsittely
Taskun tyhjennys
Häiriö
Yhteensä

Palstan n:o
2

1
cmin/
puu

%

21

cmin/
puu

3-4

%

cmin/
puu

%

PUUKOHTAISET AJAT
24
38
3
1

36
58
4
2

24
30
2
1

42
53
3
2

20
33
2
2

35
58
4
3

66

100

57

100

57

100

Noutopuomi ulos +
tarttuminen puuhun
Kaatosahaus + puun
tuonti kuormaan
Puun asettelu
kuormasaa
Häiriö

40

21

41

20

38

29

56

28

55

30

58

1
1

2
2

1
1

2
2

1
1

2
2

52

100

51

100

52

100

4

29
71

3

5

38
62

4

10

7

36
64

14

100

8

100

11

100

12
2

86
14

3

75
25

15

94

1

1

6

14

100

4

100

16

100

TYÖPISTEKOHTAISET AJAT
Yhteensä
Siirtyminen

3

2

3

TYÖPISTEKOHTAISET AJAT
TEHOAIKA

60

59

Pankon liikkeet
Siirtyminen
Valmet 882 KK:n
aiheuttama työkatkos tehoaikaan
verrattuna
yhteensä , %
josta uusien puiden odottamiseen
kulunut osuus , %
Keskim . rungon koko, m3
Keskim. siirtomatka varastolla,
m
Puita keskimäärin,
kpl/työpiste

Yhteensä
KUORMAKOHTAISET AJAT
72

16

80

100

0.123

0.090

17 . 3

17 . 3

22.6

38 . 0

38 . 4

31. 9

Kuormattuna- ja tyhjänäajo palstalla
Kuorman purkaminen
Yhteensä

0.123
TEHOAIKA

TEHOAIKA, min/kuorma

Juonnettujen kuormien sijainti varastolla
vaikutti ratkaisevasti prosessorin siirtymiskertojen lukumäärään.
Prosessorin tehoaika oli eri varastoilla keskimäärin 69,
59 ja 60 cmin/puu.
Koska prosessori käsitteli kaato-juontokoneen tuomia puita,
sille aiheutui ylimääräistä odotusta käsiteltävien puiden loppuessa.
Tämä odotusaika riippuu suuresti olosuhteista, kuten
esimerkiksi kaato-juontokoneen juontomatkasta, leimikon ja puuston rakenteesta,
maastoluokasta ja varastoalueesta. Näiden
tekijöiden lisäksi odotusaikaan vaikuttavat
kuljettajan ammattitaito, koneiden tuotokset, työjälki- ja kasausvaatimukset, korjuuketjussa olevien koneiden keskinäinen
työrytmisopeutua yms.
Näistä syistä korjuuketjun viimeiselle koneelle ei voida
tämän tutkimuksen perusteella määrittää
yleistä, edellisestä koneesta aiheutuvaa
odotusta. Tutkimuksen yhteydessä rekisteröitiin Valmet 882 KK:sta aiheutunut työkatkos, joka koostui uusien puiden odottamisesta ja/tai puutavaran kasauksesta.
Palstan 1 kaato-juontokoneen kuormat jäivät
varastolla pienelle alalle. Tästä aiheutuneen tilanpuutteen takia prosessori joutui
kasaamaan käsitellyn puutavaran korkeampiin
kasoihin kuin tavanomainen työskentelytekniikka olisi edellyttänyt. Kaato-juontokoneen tyhjänäajomatka oli 118 m pitkän palstan päähän. Näissä olosuhteissa Valmet 882
KK:sta aiheutunut työkatkos oli (verrattuna tehoaikaan) 72 %, josta 80 %kului pel-
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Keskim . kuormattunaajomatka, m
Keskim . tyhjänäajomatka,
m
Keskim. rungon
m3
koko,
Keskim. kuorman
m3
koko,
Puita keskimäärin,
kpl/kuorma
Puita keskimäärin,
kpl/työpiste
Keskim. siirtymismatka, m
Leimikon tiheys,
runkoa/ha

80

64

34.40

17. 28

26 .07

118

18

81

32

1

35

0. 123

0 . 090

0.123

5.3

2 .4

3.9

43

27

32

3.0

3 .7

3.0

4.1

3.0

3.4

780

1 080

950

79

kästään uusien puiden odottamiseen. Palstalla 2 kaato-juontokoneen tyhjänäajomatka
oli 18 m ja varastojärjestelyt olivat normaalit, joten
prosessori ei joutunut
odottamaan työttömänä.
Palstoilla 3 ja 4
syntynyt vastaava työkatkos, jonka suuruus
tehoaikaan verrattuna oli 16 %, johtui
uusien puiden odottamisesta.
Palstojen
3-4 ja 2 varastojärjestelyt olivat normaalit, joten prosessorille epätavallista puutavaran kasaustyötä ei ollut.
Valmet-prosessorin siirtymismatkat varastolla sisälsivät koneen liikkuman kokonaismatkan työpisteestä toiseen.
Valmet 882 KK -kaato-juontokoneen puukohtaisiin aikoihin kuuluivat noutopuomin
vienti puulle ja tarttuminen puuhun, kaatosahaus ja puun siirto kuormaan, puun
asettelu kuormasaa sekä häiriöt.

Työpistekohtaiset ajat sisälsivät pankon
pihtien avaamisen ja sulkemisen sekä siirtymisen työpisteestä toiseen .
Kuormakohtaisiin aikoihin kuuluivat kuormattuna- ja tyhj änäajo sekä kuorman purkaminen.
Ajoajat riippuivat ratkaisevasti
varastoalueen ja hakkuupalstan välisestä
etäisyydestä, maastoluokasta sekä työn organisoinnista.
Valmet 882 KK:n keskimääräiset tehoajat
olivat eri palstoilla 80, 64 ja 79 cmin/
puu ja vastaavat kuormakohtaiset ajat 34.4,
17.3 ja 26.1 min. Ajomatkan pituus vaikutti kuormassa olevien puiden lukumäärään
enemmän kuin rungon koko. Kaato-juontokoneen kuljettaja ei siten aina pyrkinyt saamaan täyttä kuormaa, vaan ajoi mieluummin
l ähellä olevalle varastolle vajaallakin
kuormalla.
Kuvassa 4 esitetään Valmet-prosessorin
siirtymisajan riippuvuus siirtymismatkasta.
Prosessorin siirtymisaika kasvaa hitaasti
siirtymismatkan pidentyessä .
Vastaava
r11ppuvuus Valmet 882 KK - kaato-juontokoneelle es i tetään kuvassa 5 .
Saman koneen
ajonopeuden riippuvuus ajomatkasta on esi tetty kuvassa 6 sekä rungon koon vaikutus
koneen kuormassa olevien puiden lukumäärään
kuvassa 7.

Ajomatka , m

Kuva 6 . Valmet 882 KK - kaa to- j uont okoneen
ajonopeuden riippuvuus ajomatkasta
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Kuva 7. Rungon koon vaikutus Valmet 882 KK - kaatojuontokoneen kuormasaa olevien puiden lukumäär ään
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Kuva 4. Varasto11a työskentelevän Valmetprosessorin siirtymisajan riippuvuus siirtymi smatka sta . Maastoluokka I
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Kuva 5 . Valmet 882 KK -kaato-juontokoneen
s i i rtymisaj an r iippuvuus siir tymismatkasta.
Maastoluokka I ja I I
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Korjuuketjun kokonaistudtoksen määräävät
oleellisesti ketjun tuotokseltaan alhaisin
kone, työmaan suunnittelu sekä paikalliset
olosuhteet. Tämän perusteella Valmet-korjuuketjun kone ille esi tetään erikseen käyttötuntituotokset, kuvissa 8 ja 9 , kun maastoluokka on I ja leimikon tiheys 750 runkoa/ha.
Valmet-prosessorin ja Valmet 882
KK -kaato-juontokoneen työskentelyt eivät
siten ole riippuvaisia toisistaan tässä
tuotoslaskelmassa.
Kaato- juontokoneen käyttötuntituotokseen
vaikuttavat ratkaisevast i juontomatka, rungon koko, l eimikon tiheys ja maastoluokka.
Juontomatka~ ollessa
50 m ja rungon koon
0.1 ... 0.4 m käyttötun3ituotos oli kuuselle
sekä koivulle 2 •• •22 m •
Kun juont~atka
piteni 100 m:iin, tuotos oli 2 ... 20 m , ja
kun ~e piteni 150 m:iin, tuotos oli 2 ••.
17m •
On oletettu, että Valmet- prosessori on varastolla täystyöllistetty. Koneen käyttötuntituotokset esitetään sekä kuuselle että
koivulle.
Puulajin merkitys väheni, kun
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rungon koko pieneni. Käyttötun~ituotos oli
kuusta käsiteltäessä ~ ... 27m
ja koivua
käsiteltäes~ä 8 •.• 25 m, kun rungon koko oli
0.1 •.. 0.4 m. Tämän perusteella prosessori
pystyy käsittelemään puita varastolla noin
60 ••• 80 kpl käyttötunnissa.

Runeon koko , m3

Kuva 8. Valmet-korjuuketjun kaato-juontekoneen käyttötuntituotoksen riippuvuus
rungon koosta eri juontomatkoilla. Leimikon tiheys 750 runkoa/ha, puulaji kuusi
ja maastoluokka I

Rungon koko , m3

Kuva 9 . Valmet-korjuuket jun prosessorin käyttötuntituotoksen r iippuvuus rungon koosta. Leimikon tiheys 750 runkoa/ha, puulaji kuusi ja koivu.
Maastoluokka I

Tuotoksia tarkasteltaessa korostettakoon,
että tutkimusaika oli lyhyt ja että esitetyt tuotokset eivät olleet r11ppuva1s1a
toisistaan. Lisäksi laskelmat perustuivat
Kainuun olosuhteisiin.
Kajaani Oy:n keräämän viikkoilmoitustilaston perusteella prosessorin käyttöaste on
ollut sulan maan aikana 67 %, josta uusien
puiden odottamisen osuus oli 3 %.
Kaatojuontokoneen käyttöaste oli 69 %.
Tutkimuksessa ei selvitetty koko ketjun käyttöastetta, joka ketjuun kuuluvien koneiden
käyttöasteen lisäksi riippuu paikallisista
olosuhteista. Esitetyt prosenttiluvut sisältävät pää- ja sivutyöt sekä siirrot,
mutta eivät esimerkiksi huoltoa ja korjauksia.
Koska seurannan aikana pelkkiin siirtoihin
kului työajasta vain 2 •.. 5% ja työmaat
olivat suurikokoisia, tehokas työmaan suunnittelu ja töiden organisointi ovat tärkeimmät keinot korjuuketjun kokonaiskäyttöasteen nostamiseen.

Metsäteho Reviev 11/1976

VAU-1ET 882 FELLER-SKIDDER - VAIJ1ET PROCESSOR HAAVESTING SYSTEM
The Valmet harvesting system consists of
a Valmet 882 KK feller-skidder vorking in
the cutting area and a Valmet processor
vorking at the landing.
The output of the feller-skidder depends
essentially on the stem size, the skidding
distance, stand density and terrain class.
The processor's output is dependent chiefly
on the feller- skidder, but also on the
conditions in the landing area and on hov
the timber that is felled and prepared vill
be bunched.
The total output of the
harvesting system is determined by the fac tors listed above, interruptions and the
vorking rhythm.
According to veekly reports, the utilisation
rate of the processor vas 67 %and that of
the feller- skidder 69 %.
It is possible
from this to make rough output estimates
for the total harvesting system. The sys-

METSÄTEHO

tem requires very effective vork-site
planning , good organisation of the vork and
maintenance and r epair jobs . These mea sures
decide the final output level of the harvesting system.
The harvesting capacity
vas fully employed if the skidding distance
of the feller-skidder was about 50 m.
The mean productive times for the Valmet
processor, depending on t he landing, ver e
0.69, 0. 59 and 0.60 min/tree.
The mean productive times for the Valmet
882 KK feller-skidder vere 0.80, 0.64 and
0.79 min/tree, depending on the moving and
driving distances . The correspondi~g load
sizes vere 5 .3, 2 .4 and 3.9 solid m .
The ergonomical qualities of the machines
in the harvesting system vere tested in
another connection and the results have
been reported in earlier revievs.
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