13/1980

HUL TDIN F 60 -KAATOPÄÄ
Veikko Ylä-Hemmilä

Hultdin F 60 - kaatopää on rakenteeltaan,
ohj ausjärjestelmältään j a toimintatavaltaan
yksinker tainen . Se on kevyt, halpa j a varmakäyttöinen . Kaatopää voidaan asentaa useimp~~n kuormai ntyyppeihin
ja sen tilalle voidaan tarvittaes a helposti vaihtaa kour a .

Paino rotaattoreineen

Puutavaran valmistuskustannukset ovat
Hultdin- kaatopäätä käytettäes ä tätä nykyä
j onkin verran kalliimmat kuin erilliskaatoa
j a pr osessoria käytettäessä .

- joko kuormaimen jatkopuomin tilalle vaihtamalla jatkopuomilla varustettu S11rtopuomi jatkopuomittomaan siirtopuomiin .
Kaatopää toimii jatkon hydrauliikalla ja
hallintalaittein eikä vaadi lisälaitteita .
Kuormaimen ul ottuvuus pienenee jatkon pi tuuden verran. Uuden siirtopuomin lisähinta on noin 7 000 mk .

Valmistaja :
Myyjä :
Hinta:

Hultdins Verkstads AB , Ruotsi
Metsätyö Oy , Jyväskylä
1 . 6 . 1980 72 000 mk

Käytössä olevien laitteiden lukumäärä
1 . 6 . 1980:
Ruotsissa 40 , Suomessa 8

400 kg

Soveltuu pystypuiden ja myös tuulenkaato puiden käsittelyyn
Kaatopää voidaan asentaa useimpiin kuormaintyyppeihin :

- tai harvesterikäyttöön suunniteltuun kuor maimeen suoraan kouran tilalle . Ei vaadi
lisälaitteita ja ulottuvuus säilyy entisenä .
- tai liukupuomin tai ylettimen päähän . Vaatii lisähydrauliikkaa . Ul o ttuvuus säilyy
entisenä . Lisähydrauliikan hinta on 2 000
- 3 000 mk .

TEKNISIÄ TIETOJA JA
TOIMINTAPERIAATE
Katkaisu

ketjusahalla

Suurin
puun paksuus

60 cm , kaat opäätä kää n tämällä suurempi

Kuva l .

Kaatolaitteen ulottuvuus, nostomomentit ym .
riippuvat siitä, mihin kuo rmaimeen kaatopää
asennetaan .

Hultdin F 60 - kaatopää .

Valok. Me t säteho

l

Hult d in-kaatopää oli ensimmäinen Suomeen
tuo tu . Konet t a käytti kaksi tottunut t a kul j ettajaa .
Tutkimusolosuhteet
Leimikko
Rungon keskikoko , dm 3
Leimikon tiheys ,
runkoa/ha
Maastoluokka
Puulaji , kuusta %
koivua %
Pienten puiden osuus

Korkeus
Leveys
Pituus

Soveltuvuus harvesteri t yöskentelyyn
Aineiston määrä,
runkoa

220 nm
050 "
170 "

1

2

180

290

1 300

600

1

1
97
27
3
Pienimmät puut val mistettiin etukäteen
73

tyydyttävä

hyvä

880

198

TUTKIMUSTULOKSET
Kuva 2.

Piirros kaatopäästä

Työnvaihe
Hultdin- kaa t opää on rakent eel t aan , ohjaus järjestelmäitään ja toiminta t avaltaan yksinkertainen, painoltaan kevyt , hinnaltaan hal pa ja se on helppo asentaa kuormaimiin . Teräketjun voiteluaineena on hydrau liöljy . Kaato pään tilalle voidaan helposti vaihtaa koura ,
jolloin harvesterista saadaan prosessori .
Kaatopää r11ppuu kuormaimessa vapaas ti ilman
kallistussylinteriä . Ripustus piste on kaato pään takana siten , että vapaana ollessaan
kaatopää on kallellaan eteenpäin, kaatosuuntaan. Pystyasentoon kaatopää saadaan viemällä se puuta vasten , johon se kiinnittyy
kahden pihdin avulla . Tarttuminen saa aikaan
pienen työn t övoiman . Sahaus suoritetaan tyven läpi. Sahauksen aikana kuormainta joko
hieman nostetaan tai työnnetään , jolloin
puulle saadaan suurempi työnt övo ima . Oikean
nostatuksen tai työnnön käyttö vaatii hieman
enemmän totuttelua ja tarkkuutta kuin kal listussylinterillä varustetun kaatopään
käyttö. Jos laipan pituus ei riitä läpisahaukseen, kaatopäätä voidaan rotaattorin
avulla pyörittää puun ympäri ja sahata puu
eri puolilta .

TUTKIMINEN
Hultdin- kaatopää oli asennettu pihtiputaalaisen Veljekset Mikkonen Ky : n omistamaan LokomoÖsa- prosessor11D , jossa oli Ösa 397 - kourakuormain. Kuormaimen ulott uvuus oli prosessorityöskentelyssä noin 8 . 5 m ja harvesteri työskentelyssä jatkon poistamisen vuoksi noin
6 . 5 m. Harvesteria tutkittiin kahdella Osuuskunta Metsäliiton työmaalla , Pielavedellä ja
Maaningalla, kevättalvella 1980 .
Tutkittu
2

c

Aika-analyysi
cmin/puu

%

18
21

21
25

13

15

14

16

2

Työpisteen ensimmäisen
puun nouto
Karsinta- katkoota
Karsintalinja odottaa
seuraavaa puuta
Työpisteen viimeisen
puun karsinta
Taskujen tyhjennys
Häiriöt
Siirtyminen

17

2
1
20

TEHOAIKA

86

100

1

==========================================
Perusteet : Leimikon tiheys 500 runkoa/ha,
rungon keskikoko 300 dm 3 , maas toluokka 1,
puulaji kuusi , puutavaralajit sahatukki ja
no1n 3m kuitupuu, 2 . 2 puuta/työpiste .
Ajat kutakin työnvaihetta kohti ovat samo1n
perustein kuin edellä seuraavat .
Työnvaihe
Työpisteen ensimma1sen puun nouto
Karsinta-katkoota
Seuraavan puun odotus
Viimeisen puun karsinta
Siirtyminen

cmin/ker ta
40
39
24
31
37

Jos t yönvaiheiden lomittuminen olisi tehokkaampaa , puukohtainen aika saattaisi pienentyä 5 - 10 cmin .
Samaa konetta , jota nyt tutkittiin harvesterina , on aiemmin tutkittu prosessorina .
Verrattaessa tuloksia toisiinsa t ode taan,
että puukohtainen tehoaika on kasvanut prosessoriin verrattuna noin 20 cmin eli noin

c

30 7. , kun rungon keskikoko on 300 dm 3 ,
leimikon tiheys 500 runkoa/ha ja kuitupuun
pituus noin 3 metriä .

Tuotos
Alla olevassa asetelmassa esitetään harves terin käyttötuntituotos rungon koon ja
leimikon tiheyden mukaan sekä tuotosvertailu
vastaavaan prosessor11n .
Käyttötuntituotos
on saatu olettamalla alle 15 min:n keskeytysten osuudeksi 10 %. Muut perusteet :
maastoluokka 1, puulaji kuusi , puutavaralajit sahatukki ja noin 3 m: n kuitupuu .
Rungon
ko~o,

dm

Leimikon
tiheys,
runkoa/ha

Harvesterin
käyttötunti tuotos, m3

Tuotos alentunut
vast. prosessoriin verrattuna ,
%

100
150
200
250
300
400
500
600

000
000
750
750
500
500
500
500

8.2
12.1
14.4
17 . 3
18 . 8
23 . 5
27 . 6
30.9

28
24
23
23
22
21
21
23

Tuotoksen pieneneminen prosessoriin verrattuna johtuu seuraavista syistä.
- Puun nouto on hitaampaa .
- Puun nouto vaatii enemmän huomiota ja aikaa ,
jolloin työnvaihei den lomittuminen helposti
vähenee .
- Samassa työpisteessä käsiteltävien puiden
lukumäärä pienenee, mikä osin johtuu kuormaimen ulo ttuvuuden pienenemisestä ja osin
siitä , että harvesterityöskentelyssä puiden lukumäärä/työpiste jää pienemmäksi,
vaikka ulottuvuu s olisikin sama . Tämä aiheuttaa siirtymisen lisääntymisen , ja
koska työpisteet lisääntyvät , ensimmäisten puiden osuus kasvaa ja lomittuminen
vähenee .
Vertailtaessa harvesterin ja prosessorin
tuotaksia keskenään on otettava huomioon seuraavaa .
1etsuri oli valmistanut osan pienistä puista etukäte en . Se on ilmeisesti parantanut
harvesterin tuotosta muutaman prosentin .
- Jos kuormaimen ulottuvuus olisi 8 - 10 m,
harvesterin tuotosta pystyttäisiin ilmeisesti nostamaan 5 - 10 %. Ulottuvuuden lisäämisen vaikutus saattaa olla samansuuruinen
- ehkä suurempikin - kuin etukäteen valmistettujen pienten puiden .
- Tuotoksen pieneneminen saattaa r11ppua siitä, mihin prosessoriin kaatopää asennetaan .
- Pienet puut pienentävät harvesterin tuo tosta enemmän kuin proses s o rin .

Tyvikarsinnan puuttuminen saattaa joissakin leimikoissa karsinnan vaikeutumisen
vuoksi pienentää harvesterin tuotosta.
- Harvesterilla joudutaan kesäaikana käsittelemään kasvutuoretta puuta . Tällöin karsinta vaikeutuu ja tuotos saattaa pienentyä.
- Paksu lumi, etenkin jos se on kovaa, saattaa hidastaa kaatoa ja siten pienentää harvesterin tuotosta .
- Prosessorin tuotosta saattaa puolestaan
alentaa ristiin kaadetut tai lumiset tai
jäätyneet puut .
- Harvesterin samoin kuin prosessorinkin tuo tokseen saattavat vaikuttaa kuormaimen omlnaisuudet.

Työjälki
Kannon korkeus r11ppuu paljolti kuljettajas ta . Yleensä se ei poikennut metsurin jättämästä kannosta . Lumi ei yleensä vaikuta
kannon korkeuteen. Pyöräyttämällä kaatopäätä tyven ympäri se uppoaa kovaankin hankeen .
Tyvirepeämät ovat
harvinaisia.

läpisahauksen

ansiosta

Kaatopää saattaa vaikuttaa karsintajälkeen
silloin , kun oksia on aivan tyveen asti,
koska karsintalaitteet eivät heti pääse mukailemaan runkoa . Kesäaikana harvesterin
karsintajälki saattaa olla huonompi kuin
prosessorin . Tilanne on sama muidenkin kaatopäiden osalta .
Kaa topää haittaa jonkin verran tyvilahon havaitsemista .
Jos kaatolaitteiston ulottuvuus on yhtä pieni
kuin tutkitussa koneessa, se huonontaa työjälkeä ja saattaa pienentää metsäkuljetuksen
tuotosta . Harvesterin uraväli jää pieneksi ,
noin 6 m: iin, jolloin uranvarsitiheys pienenee ja valmis puutavara putoaa oksien päälle .

Toimintavarmuus
Ensikokemusten mukaan kaatopää on varmakäyt töinen; sen vaikutus koneen käyttöasteeseen
on oll ut vähäinen . Laippoja ja ketjuja kuluu
1 - 2 kpl viikossa, totuttelussa enemmän ,
myöhemmin vähemmän . Ketjun joutuu teroittamaan yleensä kerran työvuoroa kohti . Laippaja ketjukulutusta saattavat lisätä kiviset
ja lumiset olosuhteet ja ulottuvuuden lisääminen . Laipan ja ketjun vaihto on helppoa
ja nopeaa . Kaatopää ei ole puolen vuoden
ajon jälkeen vaikuttanut kuormaimeen ja tus kin vaikuttaakaan, koska kaatopää on melko
kevyt ja kuormaimen ulottuvuus on pieni .
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Kaatopään vaikutuksesta käyttöas t eeseen silloin, kun ulottuvuus on pitempi, e1 ole
toistaiseksi tietoa .

KUSTANNUKSET
Hultdin-kaatopää nostaa prosessor11n verrattuna käyttötuntikustannuksia noin 30 mk kun
käyttöasteen arvioidaan alenevan 2 %. ' Jos
käyttöaste ei alene, kustannukset nousevat
noin 22 mk/käyttötunti . Käyttöasteen alenemisen arvio perustuu tutkitun koneen noin
puolen vuoden käyttökokemukseen .
Kun kuusitukin ja noin 3 m kuitupuun valmistuskustannuksia 1 . maastoluokassa verrataan
prosessoriketjun kustannuksiin (prosessori kustannuksina käytetty nykyistä taksaa niin
prosessorin kuin erilliskaadonkin osalta ja
erilliskaatotaksaan on lisätty 46 % sosiaalija muita sivukus tannuksia), todetaan :
Kustannusero prosessorin hyväksi on noin 3
4 ,00 mk/m 3 , kun rungon keskikoko on 150 dm
ja leimikon tiheys 1 000 runkoa/ha,
ja
noin 0 50 mk/m3, kun rungon keskikoko on
500 dm~ ja leimikon tiheys 500 runkoa/ha .
- Jos tuotos paranee tutkimuksessa saadusta
5 % ja tuntikustannukset pysyvät samoina ,
vastaavat erot ovat 2,70 mk/m 3 ja~ 0,00
mk/m3 prosessorin hyväksi . Jos tuotos puolestaan laskee 5 %, vastaavat ero t ovat
5,50 mk/m3 ja 1 , 20 mk/m3 .
- Jos käyttöaste pysyy samana , ero t pienene vät 0 ,30 - 0 ,60 mk/m3 .
- Jotta valmistuskustannukset, mk/m 3 , olisivat samat, harvesterin tuotos sa1s1 laskea
prosessorin tuotokseen nähden noin 1~ %,
kun rungon keskikoko on 100 - 400 dm , ja
isompia puita käsiteltäessä 15 - 20 %.
- Pidentämällä ulottuvuutta kuormaimen tuotosta pystytään teoriassa nostamaan 5- 10 %
lyhytulotteiseen puomiin verrattuna, mutta
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koska toisaalta tutkimusleimikoista hakkuumies oli poistanut etukäteen pienimmät puut,
poistamisen vaikutus on saattanut olla lähes samansuuruinen . Jos ulottuvuutta lisätään, se saattaa vaikuttaa tuntikustannuksiin, sillä käyttöaste saattaa alentua
kuormaimeen kohdistuvan rasituksen lisääntyessä ja näkyvyyden kaatopäähän huonontuessa .
- Vertailussa ei ole otettu huomioon lumen
vaikutusta, koska toistaiseksi ei tiedetä, miten paljon lumi vaikuttaa harvesterin tuotokseen .

YLEISIÄ HARVESTERIN ETUJA JA
HAITTOJA PROSESSORIIN VERRATTUNA
Etuja
Harvesteri on työnjohdollisesti helpompi ;
ei erilliskaatoa . Ketjutus niin valmistuksen, metsäkuljetuksen kuin työmaidenkin
osal ta saattaa olla helpompaa . Helpottaa
työvoimatilannetta, jos metsureista on
puutetta. Kuljettajalle on selvempää, kun
puita ei ole kaadettu etukäteen . Harvesterilla ei tarvitse käsitellä lumisia tai jäisiä tai ristissä olevia puita.

Haittoja
Harvesterin käyttö on kuljettajalle rasittavampaa ja vaativampaa. Pienet läpimitat
vaikeuttavat ja hidastavat työskentelyä enemmän . Alusmetsä haittaa näkyvyyttä , samoin
paksu lumi ja puissa oleva kevyt pakkaslumi .
Koivupuskat ovat hankalia kaataa . Koivujen
käsittely on vaikeampaa ; prosessorityöskentelyssä hakkuumies usein valmistaa koivut . Tyvilahon havaitseminen saattaa olla vaikeampaa, eikä tyvilahoisia puita voida valmistaa
etukäteen . Työllistäminen saattaa toisinaan
olla vaikeampaa, ko ska harvesteria ei kannattaisi viedä yhtä huonoon leimikkoon kuin prosessoria .

13/1980

HULTDIN F 60 FELLING TIP
The technical properties of the Hultdin F 60 fellin g tip and the e ffect
of the felling tip on the output of the processo r i s reviewe d .
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