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JOHDANTO 

Puutavaran valmistukseen käytettäviin pro
sessoreihin on saatavissa erilaisia kaato
lait t eita , jotka mahdollistavat koneen toi
mimisen harvesterina. Koska tällaiset kaato
laitteet ovat jo vakiintuneet käyttöön, pyy
sivät maksusopijapuolet Metsätehoa selvittä
mään kaadon prosessorille aiheuttamia ajan
menekkimuutoksia . 

Selvitys aloitettiin taskuttomien ja kuor
mainprosessoreiden tutkimuksen yh teydessä 

Kuva 1 . Hultdin F 60 -kaatolaite Lokomo-osa 705 
-prosessorissa. Molemmat valok . Metsäteho 

vuonna 1981 ja sitä jatkettiin erillis enä 
t utkimuksena v uosina 1982 - 1983. Vuode n 
1981 tu l okset on julkaistu Metsätehon ka t sa
uksissa 9 / 1982 ja 14/1982, mutta ne esi t e 
tään pääosin uudelleen uusien tutkimustulos
ten kanssa . 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Aikatutkimuksella selvitettiin saman koneen 
ja kuljettajan ajanmenekki prosessori- ja 
harvesterityöskentelyssä . 

Vuoden 1981 aikatutkimusaineisto käsitti 
kaksi Lokomo- Ösa 705 : n ja Hultdin F 60 : n muo
dostamaa koneyhdistelmää . Uusi aikatutkimus
aineisto kerättiin Kockums 82-SS:n ja Hultdin 
F 45:n sekä Valmet 448 : n ja Hultdin F 60:n 
muodostamista koneyhdistelmistä Osuuskunt a 
Metsäliiton ja Rauma-Repola Oy:n työmailta 
Etelä- ja Keski- Suomesta . T1ssä aineistossa 
oli 2 871 runkoa eli 1 282 m . 

Kuva 2. Va lme t 448 - Hultdin F 60 
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TULOKSIA 

Kaadon aiheuttama ajanmenekin lisäys vakioi
duissa olosuhteissa on esitetty taulukossa 1. 

Ajanmenekin lisääntymiseen vaikuttavat pro
sessorin ominaisuudet sekä kuljettajan tai
dot . Peruskoneen riittävä moottoriteho sekä 
prosessorin mittaus - ja katkoota- automatiikka 
mahdollistavat työnvaiheiden t ehokkaan lo
mittamisen. Karsinta- katkoota on yleensä 
minimitekij ä työnvaiheita lomittavassa pro
sessorissa. Taitava kuljettaja voi proses
sorin ominaisuuksien sen s alliessa saada 
osan kaatotyöstä lomittumaan karsinnan- kat
konnan kanssa . Silloin puiden valmis tuksen 
kokonaisaj anmenekki lisääntyy vähemmän kuin 
kaadon todellinen ajanmenekki edellyttäisi. 
Lomittuminen oli mahdollista Lokomo-Ösa 
705:ssä ja Valmet 448:ssa . Kockums 82 - 55 : n 
moottoriteho sen sijaan ei riittänyt kaadon 
ja karsinnan samanaikaiseen suorittamiseen. 

Kuljettajan vaikutus ajanmenekkimuu t okseen 
käy hyvin esille Lokomo-Ösa 705:n tuloksista . 
Koneen 1 kuljettaja oli taitava ja lomitti 
työnvaiheita mahdollisimman tehokkaasti . 
Koneen 2 kuljettaja puolestaan lomitti t yön
vaiheita vain satunnaisesti . 

Valmet 448:n ja Hultdin F 60:n muodostamasta 
koneyhdistelmästä tutkimuksessa oli yksi 
kone ja kuljettaja kahdella työmaalla. Kul
jettaja oli ollut muissa töissä useita kuu
kausia ennen ensimmäis t ä tutkimustyömaata . 
Työ muodostui näin vanhan taidon veres tämi
seksi . Työmaalla 2 työ sujui jo paljon 
luontevammin, mitä myös tulokset osoittavat . 
Erilaiset ajanmenekkimuutokset t yömailla 1 
ja 2 voidaan tulkita myös kuljettajan taita
vuuserosta johtuvaksi, vaikka kyseessä oli
kin yksi ja sama kuljettaja . 

Leimikon tiheys vaikuttaa ajanmenekkimuutok
sen suuruuteen. Kun tiheys vaihtelee 400:sta 
800 runkoon/ha, vaikuttaa se ajanmenekkimuu
tokseen 1 - 4 prosenttiyksikköä, siten että 
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TAULUKKO 1 Ha rves terityöskentelyn s uhteellinen kokonais
ajanmenekki, kun prosessorityöskentelyn 
aj a nmene kki on 100 (havupuut, 1eimikon tiheys 
500 ru nkoa / ha , maastoluokka 1) 

Rungon Kockums Lokomo- ösa Va lmet 448 
kok~, 82- 55 kone 1 l kone 2 yömaa 1 !työmaa 2 

dm 

Ajanmenekki ha rvesterina , % 

50 127 123 - - -
100 133 121 - 138 123 
200 132 116 - 123 114 
300 129 118 136 11 7 11 7 
400 128 130 131 122 110 
500 129 - 125 127 109 
600 130 - 124 129 ll4 

harvoissa leimikoissa ajanmenekkimuutos on 
s uurempi kuin _tiheissä leimikoissa. Maaston 
vaikutuksen selvittäminen ei tämän aineiston 
pohjalta ollut mahdollista. 

TULOSTEN TARKASTELU 

Kaato Hultdin-kaatolaitteella lisää puiden 
valmistuksessa isojen prosessoreiden ajan
menekkiä 10 30 %, kun konetta käyttää 
ammattitaitoinen, taitava kuljettaja. Kun 
kuljettaja on vähemmän taitava , vastaava 
ajanmenekki lisääntyy 25 - 35 %. 

Niillä keskikokoisilla prosessoreilla, joil
la ei ole mahdollista lomittaa kaatoa ja 
karsintaa, lisääntyy ajanmenekki keskimäärin 
enemmän. Toisaalta keskikokoisten prosesso
reiden puunkäsittelyaika on suurempi kuin 
isojen prosessoreiden, joten sama kaadon 
aiheuttama keskikokoisten prosessoreiden 
ajanmenekin absoluuttinen lisäys on suhteel
lisesti pienempi kuin isojen prosessoreiden. 
Kockums 82-SS:n ja Hultdin F 45:n muodosta
man koneyhdistelmän ajanmenekkiä kaato lisä
si noin 30 %. 

THE EFFECT OF A FELLING DEVICE 
ON THE TIME EXPENDITURE OF THE PROCESSORS 

The review deals with the question of how 
much the working time increases by using 

a Hu ltd i n felling device on a Kockums 82- 55, 
a Lokomo 705 and a Va lmet 448 processor. 
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