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KORJAUS- JA TUOTOSTILASTOJA
VALMET-PROSESSOR 1STA
Lasse Säteri

Tulokset perustuvat neljästä koneesta tehtyyn tutkimukseen . VaLmet- prosessorin kestävyys oli tutk~ksen mukaan tyydyttävä .
Keskimääräinen käytt~aste oli 63 %. Korjauksiin kului 23 % ty~ajasta . Eniten korjausta aiheuttivat alustakoneessa vaihdelaatikko ja moottorin sähMlaitteet sekä monitoimiosassa hydraulijärjesteLmä ja karsintalaitteet .
Tutkittuj~ koneiden keskimääräinen tuotos
oli 12 . 6 m /pääkäytt~tunti, ~ keskimääräinen rungonkoko oli 0. 270 m . Tutkimus aineiston perusteella laskettu vuotuinen
pääkäytt~aika oli keskimäärin 1 900 t~tia
ja sitä vastaava vuosituotos 22 000 m .

KUva 1.

YLEISTÄ
Valmet-prosessori on Valmet Oy:n Lentokonetehtaan valmistama karsinta-katkontakone .
Prosessorin peruskoneena on Valmet 880 S
-metsätraktori, ja sen monitoimiosa on kehitetty Pika 52 -prosessorista.
Valmet prosessorin yksityiskohtaiset tekniset
tiedot on esitetty Metsätehon katsauksessa
8/1976.
Tässä katsauksessa esitetään koneen kestävyyttä, korjausten laatua ja
tuotostasoa koskevia tietoja .
Tulokset
perustuvat tärinäkellojen avulla täytettyjen työkoneilmoitusten ja kuljettajien pitämien korjauspäiväkirjojen antamiin tietoihin .
Työmaatiedot ja puumäärätiedot
perustuvat työnjohtajien ilmoituksiin .

Val.met - prosessor1.

Valok . Valmet Oy
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Esitettävät tiedot on kerätty neljästä
palstalla toimi neesta koneesta, joilla oli
ennen tutkimuksen aloittamista ajettu 0 .. .
250 tuntia.
Koneiden omi stajat olivat
Veljekset Lähteenoja , A. ja K. Purakasmäki
ja Puulaaki Oy. Kuljettajat olivat ammattitaitoisia . Tutkitut koneet työskentelivät
Osuuskunta Metsäliiton, Puulaaki Oy:n ja
Oy W. Rosenlew Ab:n työmailla.

huoltoon

ja muihin

keskeytyksiin

kului

38 %keskeytysajasta eli 14 %työajasta.

Tutkimus suoritettiin kesäkuun 1975 ja huhtikuun 1976 välisenä aikana.
Tutki~us
aineiston määrä on yhteensä 43 478 m ja
6 355 työtuntia .

Koneiden keskimääräi set ~uotokset olivat
eri koneilla 9 . 5 ... 17 .9 m /pääkäyttötunti .
Kaikki3n koneiden tuotosten keskiarvo oli
12.6 m . Tätä tuotos~a vastaava puiden
keskikoko oli 0 .270 m . Koneilla käsitellyt leimikot olivat verrattain suuria; jeskimääräinen leimikon koko oli 950 m .
Aineiston perusteella on laskettu koneiden
vuotuiset pääkäyttöajat ja vuosituotokset .
Ne olivat keskimäärin 3 1 900 pääkäyttötuntia/vuosi ja 22 000 m / vuosi.

TYÖAJAN JAKAUTUMINEN JA TUOTOKSET

KORJAUKSET

Tutkittujen Valmet-prosessoreiden käyttöaste oli keskimäärin 63 %.
Käyttöaikaan
sisältyvät sekä varsinainen pääkäyttöaika
että muu käyttöaika , joka on paaasiassa
koneen siirtoja työmaalta toiselle . Käyttöaikaan sisältyvät myös alle 15 minuutin
keskeytykset . Keskeytyksiä, joiksi luetaan
yli 15 minuuttia kestäneet korjaukset,
huollot ja muut keskeytykset , mutta ei lepoa, oli 37 %työajasta . Yli 15 minuuttia
kestäneet lepoajat on tavanomaisesti jätetty kokonaan työajan ulkopuolelle.
Korjausten osuus keskeytysajasta oli 62 %, joten

Kuvissa 2-9 esitetään korjauksista ker ätyt
tiedot. Kuvien perusteella voidaan todeta
seuraavaa .
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Korjauskohteet
58 %korjausajasta kului varsinaisen moni toimiosan korjaukseen, joten alustakoneen
korjausta oli 42 %korjausajasta .

Alustakoneessa on ollut lukumääräisesti
eniten vaihdelaatikon vioista johtuneita
korjauksia. Niihin on myös kulunut eniten
varsinaista korjausaikaa . oottorin sähköjärjestelmän kor jauksissa , jotka ovat olleet toiseksi yleisimpiä, odotusajat ovat
olleet varsin pitkiä. Tästä syystä niihin
on kulunut kokonaiskorjausaikaa alustakoneen korjauskohteista eniten.
Suuri n osa
sähköjärjestelmän korjauksista on johtunut
latausdyne.Moon tulleista vioista . Nuut kuin
edellä mainitut alustakoneen korjaukset
ovat olleet luonteeltaan lähinnä satunnaisia.
onitoimiosan korjauksista joka kolmas on
johtunut hydraulijärjestelmän viasta. Myös
kor jausajasta kolmannes on kulunut näihin
korjauksiin. Verraten paljon korjausta on
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ollut myös monitoimiosan karsintalaitteissa,
joista varsinkin karsintapuomin vaijeri on
aiheuttanut lukuisia korjauksia. S~lvästi
edellisiä vähemmän korjauksia on ollut automatiikassa sekä syöttö- ja katkaisulaitteissa, jotka ovat olleet seuraavaksi yleisimmät monitoimiosan korjauskohteet.

Varaosien tarpeeseen oli osattu varautua
hyvin , sillä niistä kerroista, jolloin varaosaa tarvittiin, 56 %oli sellaisia, että
se oli valmiina paikalla. Korjausten määrästä laskettuna 29 %oli sellaisia korjauksia, joissa varaosaa ei tarvittu .
Korjaaja ja korjauspaikka

Korjausten kesto ja laatu

Keskimäärin kolmasosa korjausajasta on kulunut korjaajan tai varaosan odotukseen.
Monitoimiosan korjauksissa odotusta oli
suhteellisesti vähemmän kuin alustakoneen
korjauksissa . Tämä johtuu siitä, että monitoimiosan useammin toistuviin vikoihin
oli osattu varautua hankkimalla yleisimmin
tarvittavia varaosia paikalle jo ennakolta .
Monitoimiosassa keskimääräinen korjausaika
odotusaikoineen on ollut 3.8 tuntia. Alustakoneessa vastaava aika oli 6 . 0 tuntia,
joten kaikkien korjausten keskimääräinen
kestoaika odotusaikoineen oli 4.6 tuntia.
Korjausten määrästä valtaosa , 60 %, oli
osan vaihtoa . Hitsausta oli 16 %ja muita
korjauksia 24 %korjausten lukumäärästä .

Metsäteho Review

Kuljettaja on itse pystynyt korjaamaan suurimman osan vioista, vain joka kolmannen
korjauksen on tehnyt joku muu . Kuljettajan
suorittamat korjaukset ovat kuitenkin olleet lyhytaikaisia, vain 2 . 7 tuntia/korjauskerta, kun muiden suorittamien korjausten
keskimääräinen kestoaika on ollut 8 . 4 tuntia/korjauskerta .
Huomattavan suuri osa korjauksista, 67 %
niiden lukumäärästä , oli tehty työmaalla
ilman huoltoautoa; huoltoautoa käytettiin
harvoin . Joka neljäs korjaus suoritettiin
kor j aa.mos sa .
Hyvin harvoin korjaamoon jouduttiin vi emaan
koko prosessori, sillä 79 %korjaamokerroista oli sellaisia, että sinne vietiin
vain korjattava koneenosa .
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REPAIR AND OUTPUT STATISTICS Fffi TiiE VA111ET PROCESSOR
The results are based on a study of four
processors .
The durability of the ValMet
Processor was satisfactory according to t he
study .
Availability of the Processor was
63 %on average .
Repairs took up 23 %of
working time .
The gear box and the electrical apparatus of the motor in the base
machine and the hydraulic system and the
delimbing equipment in the processor part
required the most repairs .

METSÄTEHO

The average outp~t of the machines studied
was 12 . 6 solid m /main operating hour wh3n
the average stem size was 0 . 270 solid m .
The annual main operating time calculated
from the investigation material was 1,900
hours on average and the 3corresponding
annual output 22 ,000 solid m .
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