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TUOTOSSELVITYS MARTTIINI-PROSESSORISTA 

Markku Mäkelä 

Marttiini- prosessorin tehotuntituotos oli 
tukkeja ja ~ m kuitupuuta vaLmistettaessa 
16 . 0 .. 34 . 5 m , kun rungon koko oli 200 .. . 
500 dm , maastoluokka 1 a leimikon tiheys 
500 runkoa/ha . Kun kuitupuun pituus oZi 6 m, 
tehotuntituotos nousi rungon koon mukaan 
5 ... 12 %. Leimikon tiheyden ollessa 700 
runkoa/ha tuotos oZi 18 ... 21 suurempi kuin 
tiheydessä 400 runkoa/ha . .aastoluokkien 1 
ja 2 välinen tehotuntituotosero oli keskimää
rin 3 ••• 5 

Tut~imuskoneen apteeraus- ·a mittauslaite ei 
tutkimustylJmaiZZa toiminut tyydyttäVästi . 
Mittaustulos oli liian pieni, eikä tukkien ja 
koivukuitupuun katkonnan pituustarkkuus ollut 
tyydyttäVä . 

Mar ttiini-prosessori on L. Marttiini- Yhtymän 
valmistama monitoimikone , joka karsii, katkoo 

ja kasaa. Tutkitussa koneyksikössä alusta
koneena oli Marttiini-liukupuomikuormaimella 
varustettu Aktiv Skotten 758 - kuormatraktori, 
jonka runko oli lyhennetty monito1m1os an 
asentamisvaiheessa. Marttiini- prosessorin 
monitoimiosa on esitetty pääpiirteittäin 
Metsätehon katsauksessa 3/1977 . Apteeraukseen 
ja puutavaran mittaukseen Marttiini-prosesso
rissa on Semikro- mittausautomaatti . 

TUTKIMUS 

Tutkimusaineisto 

Aineisto kerättiin talvella ja kesä llä 1979 
kahdesta kuljettajasta , jotka t yöskentelivät 
samalla , Veitsiluoto Osakeyhtiön o istamalla 
koneella . Tutkimustyömaiden työvaikeusteki
jät olivat seuraavat . 

uva . Marttiini-prosessori . Valok. L. Marttiini-Yhtymä 
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Talvi Kesä 

Leimikon keskirunko, dm3 

- koko leimikko 130 348 
- kuusi 175 424 
- lehtipuu 50 127 

Leimikon tiheys, runkoa/ha 675 480 
Maastoluokka 1 2 
Lunta, cm 70 

Talviaineisto käsitti 114 työpistettä . Kuusia 
oli 424 ja lehtipuita 235 kappaletta, yhteen
sä 86 m3 . Kesäaineisto käsitti 137 työpis
tettä, 379 kuusta ja 149 lehtipuuta , yhteensä 
180 m3. 

Kuusen oksaisuusluokka oli talvileimikossa 
3 ... 4 ja kesäleimikossa 4 . .. 5 . Kesäleimikon 
viidennen oksaisuusluokan kuus ien käsit t ely 
tuotti koneelle vaikeuksia ; puuta jouduttiin 
karsittaessa ajamaan useasti edestakaisin. 
Siitä aiheutui kesäleimikossa selvästi suurem
pi runkoj en käsittelyaika. 

Tutkimustulokset 

Marttiini-prosessorilla valmistettiin kuusis
ta tukkeja sekä määrämittaista kuitupuuta , 
talviaineistossa 3- j a 6-metristä , kesäaineis
tossa 3-metristä . Lehtipuut valmistet t iin 
vastaav11n kuitupuupituuksiin . Mäntyä ei 
tutkimustyömaill a ollut. 

Tehoajan osuus käyttöajasta oli talv iaineis
tossa molempien kuljettajien kohdalla 93 i. ja 
kesäaineis tossa 100 i. . Talviaineistossa eni-
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Kuva 2o Rungon koon vaikutus Marttiini-prosessorin 
tehotuntituotoksiin o Leimikon tiheys 500 runkoa / ha , 
maastoluokka 1 

ten alle 15 minuutin keskeytyksiä aiheutti
vat toisella kuljettajalla korjaukset, toi
sella lepo . 

Ajanmenekki- ja tuotostulokset on painotettu 
kuusen ja lehtipuun puulajisuhteella . Vain 
talvileimikon tulokset ovat laajemmin yleis
tettävissä. 

Työnvaiheiden osuudet 
kun rungon koko oli 
aineistossa seuraavat: 

kokona~sajanmenekistä, 
300 dm , olivat talvi-

Osuus, i. 
Puukohtaiset ajat 

Puun otto 
Karsinta j a ka tkonta 
Häiriöt 

Työpistekohtaiset ajat 

Siirtyminen 

Yhteensä 

44 
36 

4 

16 

100 

Kuvassa 2 on esitetty talviaineistosta lasket
tu tehotuntituotoksen riippuvuus rungon koosta . 
Vastaava rungon koon , leimi kon tiheyden ja 

TAULUKKO 1 Rungon koon j a 1eiaikon tiheyden vaiku t us tehotunti
tuo t oks iin ca lviaineis t ossa . M.aastoluok.k.a 1; 3 
suhteellinen tuotos • 100 , kun rungon koko on 300 dm 
ja 1eicikon t iheys 500 runkoa/ ha 

Leimikon 
tiheys , 50 

1 
runkoa/ 

ha 

400 o3 
19 

500 
0 7 
21 

600 
5o0 

22 

700 
5 o3 

2 

TAULUKKO 2 

Leimikon 
tiheys , 

runkoa/ha 

00 

500 

600 

700 

1 

Rungon koko , del 

100 

Teho t une i tuotos, • 
3 

Suhtee llinen tuotos , 1 

26o2 1 31.9 , 36o1 39 o9 
118 1 3 162 

8o 3 . 5 1 3 0 9 
1 7 1 155 17 

9 o8 36o Oo6 
13 163 182 

17.6 12 03 30 . 9 
79 109 139 

Suh tee lliset tehot untituot okset 
maas t o uokassa 
(100 • tuot os caas t oluokassa 1) 

Rungon koko , do3 

100 1 00 1 00 
1 600 

Suh tee linen t uo t os , % 

93 1 95 97 96 

9 95 97 96 

96 95 97 97 

97 

1 

96 97 97 

179 

1 

1 

800 

3 o6 
196 

6o7 
209 

8o5 
218 

50 o0 
22 

800 

96 

96 

96 

97 



maastoluokan vaikutus tehotuntituotoksiin on 
esitetty taulukoissa 1 ja 2. Tulokset koske
vat työmenetelmää , jossa kuitupuu valmijtet
tiin noin 3- metriseksi. Kun kuitupuu valmis
tettiin noin 6-metriseksi , prosessorin teho
tuntituotos nousi seuraavas ti: 

3 Rungon koko, dm 
50 100 300 500 

Tuotoksen nousu, 
% 11. .. 12 13 ... 14 8 5 

Sekä talvi- että kesäleimikoissa kuusen val
mistuksen tuotos oli 10 ... 20 % suurempi kuin 
lehtipuiden tuotos . Tuotosero on todennäköi
sesti pienempi Ete lä- ja Kesk i-Suomessa, 
jossa koivun runkomuoto on paremp i . 

Kesäaineiston tulokset edustavat Mart tiini
prosessorin tuotaksi a viidennen oksaisuusluo
kan vanhassa ja järeässä vaaranlakikuusikossa . 
Vastaavia olosuhteita ei ole Etelä- ja Keski 
Suomessa ja ne ovat varsin harvinaisia Poh
jois-Suomessakin. Kesäaineis tosta lasketut 
tuotokset on esitetty taulukossa 3 . 

TAULUKKO 3 

Leimikon 
tiheys , 

runkoa/ha 

400 

500 

600 

700 

Rungon koen , leimikon tiheyden ja 
maastoluokan vaikutus tehotunti
tuotoksiin kesäaineistossa 

Rungon koko , dm3 
Maasto- 100 

1 
300 1 500 

1 luokka 

Tehotuntituotos , 3 m 

1 7. 17 . 7 2 . 7 
2 7. 2 16 . 8 23.6 

1 8.3 18 . 9 26 . 1 
2 8.1 18 . 1 25 .0 

1 8 . 7 19 .8 26 . 7 
2 8 . 5 19 . 1 26 . 0 

1 9.3 20 .6 27 . 6 
2 9.1 19.8 26 .8 

TUKKIEN VAURIOITUMINEN 

700 

31.6 
30 . 1 

33 . 1 
31.8 

3 .o 
32 . 9 

35 . 0 
33.7 

Tutkimukseen liittyen selvitettiin myös 
~rttiini-prosessorin syöttörullien tukeille 
ai heuttamat vauriot. Kahdessa koesahauksessa 
s aha tt iin yh teensä 40 monitoimikoneella val
mis tettua erikokoista män tytukkia . Koko tuk
kimäärässä oli 18 % sellaisia tukkeja , joissa 
esiintyi sahatavaran arvoon vaikut taneita 
vikoja . Vaurioiden aiheuttama sahatavaran 
arvon vähentyminen oli 0 . % sahatavaraerän 
koko arvosta . 

APTEERAUS- JA MITTAUSLAITE 

Marttiini-prosessorin Semikro- apteeraus- ja 
mittauslaite mittaa läpimitan pystyssä olevien 
syöttörullien välistä ja pituuden ylemmästä 
syöttörullasta. Lisäksi laite käsit tää eril
lisen ohjaus- ja laskentayksikön. 

Mittaustarkkuutta tutkittiin talvella aika
tutkimuksen yhteydessä . Joukko runkoja mitat
tiin etukäteen. Näitä runkoja valmistettaessa 
työntutkija kirjasi koneen ohjaamossa mitta
tiedot mittauslaitteen näyttötaulusta pöl
kyittäin. Sen jälkeen mitattiin valmistetut 
pölkyt. 

Pituuden mittauksessa mittauslaitteen antama 
pituus oli keskimäärin 6.6 cm pienempi kuin 
todellinen pituus. Pituuspoikkeamao hajonta 
oli 1 . 5 ... 2 . 3 cm mittauspisteen mukaan. 
Mittauslaitteen antama läpimitta oli keski 
määrin 1 . 6 cm pienemp i kuin todellinen läpi
mitta. Läpimittapoikkeamao ha j onta oli 0 . 2 ... 
0 . 7 cm. Pituuden ja läpimitan alimitta antoi 
selvästi liian pienen kuutiomäärän. 

Automaattisen apteerauksen mittatarkkuutta 
tutkittiin sekä talvella että kesällä. 
Koneella valmistettuja pölkkyjä mitattiin ja 
niiden pituutta verrattiin apteerauslaitteen 
tavoittelemaan pituuteen. Tukkien todelli
nen pituus oli keskimäärin 3.6 cm lyhyempi 
kuin tavoitepituus (kuva 3). Pituuspoikkea-
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Kuva 3. Tukki en kat koo tap ituuden tarkkuus 
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man hajonta oli 7.8 cm. Kuusikuitupuu oli 
keskimäärin 3.4 cm pitempi kuin tavoitepituus 
(3m) pituuden hajonnan ollessa 8.5 cm. Koi
vukuitupuu oli keskimäärin 4.1 cm tavoitepi
tuuttaan pitempi. Koivukuitupuun pituus 
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vaihteli runkojen mutkaisuuden vuoksi melkoi
sesti; pituushajonta oli 33.7 cm. 

Monitoimikoneen apteeraus- ja mittauslaitteen 
tarkkuuden tulisi olla selvästi parempi kuin 
tutkitun laitteen tarkkuus oli . 

OUTPUT STUDY OF THE MARTII INI PROCESSOR 

The Marttiini processor, manufactured by the 
Finnish company L. Marttiini-Yhtymä, is a 
multi-purpose logging machine which delimbs, 
bucks and bunches. The study conducted estab
lished the effective-hour output of the pro
cessor to be 16 . 0 ... 34.5 m3 (compact volume) 
in the processing of sawlogs and 3-~ pulpwood 
when the stem size was 200 ... 500 dm , terrain 
class 1 and stand density 500 stems/hectare. 

When the pulpwood length was 6 m, the output 
per effective hour rose by s-12 %, depending 
on the stem size . When the stand density was 
700 stems / hectare the output was 18-21 % 
greater than for a density of 400 stems/ 
hectare. The difference in effec tive-hour 
output between terrain classes l and 2 aver
aged 3-5 %. 
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