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JOHDANTO 

Varsinaisista prosessoreista kehitettyjen 
harvestereiden myötä markkinoille tulivat 
1970-luvun lopulla prosessoreiden kuormai
miin lisälaitteeksi kaatolaitteet. Aluksi 
niitä käytettiin isoissa prosessoreissa, 
myöhemmin pääasiassa taskuttornissa proses
soreissa. 1980-luvulla Suomessa on myyty 
erillisiä - pääasiassa erimallisia Hultdin
merkkisiä - kaatolaitteita 42, joista 15 
vuonna 1984. 

Kaatolaitteen käytön vaikutusta prosessorin 
ajanmenekkiin Metsäteho on tutkinut maksupe
rusteita varten vuosina 1981 ja 1982 - 1983. 

Keväällä 1985 monitoimikonemaksujen sop~Ja
puolet esittivät, että Metsäteho kuormain
harvesteritutkimuksen yhteydessä keräisi 
aineiston kaatolaitteen ja prosessorin muo
dostamien yhdistelmien työskentelystä . 

Tutkimusresursseja oli käytettävissä vain 
kahden koneyksikön työs kentelyn tutkimiseen . 
Päädyttiin ratkaisuun, että nämä molemmat 
koneyksiköt olisivat yleisimmin käytössä 
olevaa yhdistelmää. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tutkimuksella haettiin vastausta kysymykseen : 
Miten paljon kaatotyö lisää prosessorin ajan
menekkiä? Näin ollen aikatutkimuksin seu
rattiin koneiden työskentelyä sekä harveste
rina että prosessorina. Saman koneyksikön 
harvesteri- ja prosessoriaineistot kerättiin 
samalta työmaalta mahdollisimman samankal
taisista olosuhteista . 

Aineistoa kerättiin kesäkuussa 1985 kahdesta 
Hultdin F 55:n ja Marttiini-prosessorin 
muodostamasta koneyksiköstä. Prosessorit 
oli otettu käyttöön vuosina 1980 ja 1981; 
olivat siis olleet käytössä 4 - 5 vuotta . 
Alustakoneena toisessa prosessorissa oli 
Kockums SMV-21 vuodelta 1979 ja toisessa 
Kockums 850 vuodelta 1976. Hultdin-kaato
laitetta oli kummassakin koneessa käytetty 
noin vuosi. 

Molempien koneiden aineisto sisälsi 700 -
800 rungon valm~stamisen: yhteensä 1 528 
runkoa eli 738 m . Leimikoiden tiheys oli 
500 - 1 100 runkoa/ha. Maastoluokka oli kai
kissa kohteissa 1. Koneen 2 prosessorikoh
te3n puusto oli niin järeää, ettei alle 400 
dm :n puista saatu riittävästi havaintoja . 

TUTKIMUSTULOKSET 

Ajanmenekki 

Ajanmenekit ovat tehoaikaa , siis ilman kes
keytyksiä. Aikatutkimuksen aikana mitattiin 
käyttöaikaan sisältyviä alle 15 min:n kes
keytyksiä harvesterityössä keskimäärin 9 % 
ja prosessorityössä 7 %. 
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Koneet poikkesivat sekä harves t erina e tt ä 
prosessorina työskentelyssä selväs t i toisis
taan (taulukko 1). Työnvaiheittain suu rin 
ero oli kaadossa / puun otossa; kone 2 käyt
ti puun kaatoon 50 % enemmän aikaa kuin toi
nen. Prosessorina työskentelyssä puun otos
sa ero oli vieläkin suurempi, keskimäärin 
70 - 80 %. Erot johtuivat paitsi työliik
keiden nopeuseroista, paljolti myös puun 
kaadon/oton sekä karsinnan ja katkonnan eri
laisesta lomittamisesta. Koneessa 2 työn
vaiheiden lomittuminen oli hyvin harvinaista , 
mikä ainakin osittain joht ui hyvin järeästä 
puustosta . Koneessa 1 työnvaiheet lomi t tui
vat erityisesti prosessorina työskentelyssä 
hyvin tehokkaasti . Prosessoreita koskevassa 
vuoden 1981 maksuperustetutkimuksessa (ver
tailuaineisto taulukossa 1) työnvaiheita ei 
yleensä voitu lomittaa, koska koneissa ei 
silloin ollut puunkäsittelyautomatiikkaa; 
puutavara valmistettiin käsiohjauksella. 

Karsinnassa ja katkonnassa kone 2 oli 25 -
30 % hitaampi kuin kone 1 . Merkittävä ero 
oli myös työpisteiden välisissä siirtymis
ajoissa . Se johtui paaosin siitä, ettei 
koneen 2 liikkuminen puulta toiselle ollut 
järjestelmällistä, vaan se koukkaili puita 
ottaessaan. 

Koneen 1 prosessorina työskentelyn tulokset 
eroavat aiemman maksuperustetutkimuksen tu
loksista pääasiassa siksi , että puun oton 
sekä karsinnan ja katkonnan lomittaminen oli 
lisääntynyt. Koneen 2 ja vertailuaineiston 
suurimman eron aiheuttivat työpisteiden väli
set siirtymiset. 

Kaadon lisäajanmenekki 

Kaadon aiheuttama ajanmenekin lisäys vaih
teli rungon koon mukaan yleensä 20 - 40 % 
(taulukko 2) . Ajanmenekin suhteellinen 
lisäys pienentyi rungon koon kasvaessa. 

Kun harvesterina työskentelyn ajanmenekkej ä 
verrataan aiemman maksuperustetutkimuksen 
Marttiini- prosessorin keskimääräisiin tulok
S11n, työskenteli kone 1 eli lomittamista 
tehokkaasti hyväksi käyttävä kone harveste
rina keskimäärin 15 % nopeammin kuin vastaa
va kone aiemmin prosessorina. Koneesta 2 
vertailukohtia ei ollut kuin järeiden puiden 
käsittelystä. Silloin työskentely harves
terina oli noin 30 % hitaampaa kuin aiemmin 
prosessorina. 

Metsäteho Review 17/1985 

TAULUKKO 1 

Rungon 
kok~, 

dm 

50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

Harvesterina ja prosessorina työskentelyn 
ajanmenekki o Maastoluokka 1, leimikon tiheys 
noin 500 runkoa/ha, havupuu 

Kone 1 Kone 2 Marttiini-
prosessori 

Harves- Proses- Harves- Proses- keski- *) 
teri sori teri sori määrin 

Ajanmenekki, cmin/puu 

48 35 77 - -
54 38 84 - 63 
58 41 87 - 66 
61 45 91 - 70 
63 47 95 - 72 
64 50 98 - 76 
66 53 102 - 78 
68 55 105 88 80 

*) Maksuperustetutkimus v o 1981 

TAULUKKO 2 Harvesterina työskentelyn 
suhteellinen ajanmenekki 
(100 = sama kone prosessorina) 

Kone 

Rungon koko, dm3 
1 

1 
2 

Ajanmenekki, % 

50 137 -
100 142 -
200 137 -
300 128 -
450 121 121 

TAULUKKO 3 Harvesterina työskentelyn suhteellinen ajan
menekki käytettäessä Hultdin-kaatolaitteen 
ja prosessorin yhdistelmää Metsätehon tutki 
muksissa (100 • sama kone prosessorina) 

Prosessorimerkki 1 tutkimusvuosi 

Rungon !Kockums 82-5 Valmet 448 Lokomo-ösa 705 
kokg. 1 J 2 1 1 2 

dm 1982 1983 1983 1981 1980 

Ajanmenekki, % 

50 127 - - 123 -
100 133 138 123 121 -
200 132 123 114 116 -
300 129 117 117 118 136 
450 128 125 110 130 128 

PÄÄTELMIÄ 

Kun näitä kaatolaitteen käytöstä johtuvia 
suhteellisia lisäajanmenekkejä verrataan 
aiempiin tuloksiin (taulukko 3), ovat ne 
melko samaa tasoa. 

Tämän tutkimuksen tulosten käyttöarvoa huo
nontaa se , että toisesta koneesta ei saatu 
riittävästi aineistoa pienten ja keski
kokoisten puiden käsittelystä prosessorilla. 
Ilman lisätutkimuksia näitä tuloksia ei voi
nekaan kovin laajalti yleistää . 

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

The study deals 
Hultdin felling 
processor's time 
essing. Felling 

with the effect of the 
device on the Marttiini 

expenditure in timber proc
increased the time expendi-

ture of the Marttiini processor by 20 to 
40 %. The increase was largest when small 
trees were processed. 
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