
METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 15 

Veijo H eiskanen: 

UITTORANKOJEN NOSTO JA HALOIKSI TEKO. 

Sota-ajan jälkeen on jouduttu käyttämään 
entistä enemmän uittoa myö polttopuun kauko
kuljetusmuotona. Nykyään to in metsäautatei
den käyttö on monin paikoin ivuuttanut o ittain 
tai kokonaankin uiton, mutta edelleenkin n sillä 
eräissä osissa maatamme hyvin tärkeä merkitys 
pohtopuiden kuljetuk e a. 

Uitettava polttopuu on u ein1mi a tapauksissa 
valmistettava kahde a eri vaihee a. 1etsäEsä 
se tehdään kaksi- tai nelimetrisebi rangaksi ja 
uiton päätyttyä ennen kulutusta yksimetriseksi 
haloksi. Tämä kahdessa vaihee Ra valmi tus nos
taa huomattavasti lm tannuksia; j skus tulevat 
tekoku tannuk et lähe kak inkertai iksi. 

Ennen uittorangat no tettiin melkein poikkeuk
setta miesvoimin tai hevo ta apuna käyttäen. 
Vielälcin nämä samat melkoi en alkeelliset mene
telmä ovat käytännö ä monilla suurillakin nosto
paikoilla. Pieni ä no toi a ne lienevät vieläkin 
kaikkein edullisimpia. Ensimmäiset koneelliset 
nostolaitteet olivat erilaisia tran portteja. Kaik
kia n äitä m netelmiä käytettäe ä rangat joudu
taan tekemään haloik i nosto ta erikseen joko 
miesvoimin tai viime aikoina melko yleisiksi 
ulleilla halkomiskoneilla ja irkkelisahoilla. Täl

löin esiintyy myös monta ellai ta vaihe ta, jotka 

Kuva 1. No to., katkni U· ja halkai ulaitleen no. lO·O'>Il. 

voidaan poistaa sopivalla järjestelyllä. Otta
kaamme vain esimerkiksi tapaus, jossa rangat 
varastoidaan noston jälkeen ennen haloik i tekoa. 
Siinä voidaan usein erottaa seuraavat vaiheet, 
joissa puita siirretään pino ta toiseen kä ivoimin: 
l. Rankojen latominen transportista rullavau-

nuun. 
2. Latominen rullavaunusta pinoon. 
3. Rankojen ottaminen pinosta katkaisua ja 

halkaisua varten. 
4. H alkojen pinoaminen. 
5. Halkojen latominen rullavaunuun. 
6. Halkojen latominen rullavaunu ta rautatie

vaunuun. 
Kun rangat tehdään haloik i koneellise ti, kä

sittelyvaiheiden luku vähenee, koska illoin on 
helpommin järjestettävis ä iirto rautatievaunuun 
heti haloiksi teon jälkeen. 

Parhaiten eliminoidaan turhat käsittelyt siten, 
että katkaisu ja halkaisu uoritetaan välittämä ti 
noston jälkeen, tai paremmin noston yhteyde sä, 
ja halot siirretään suoraan rautatievaunuun. 
VAPO:ssa on suunniteltu ja käytös ä jo kolme 
kappaletta yhdistettyjä no to-, katkaisu- ja hal
kaisulaitteita, joita käytettäe ä haloik i teko 
suoritetaan noston yhteyde sä. una aadaan 
käsittelyvaiheet vähenemään yhteen, jo laite on 
niin sijoitettu, että halot siitä tultuaan voidaan 
latoa tai purkaa siirtovälineenä käytety tä auto ta 
suoraan rautatievaunuun. 

Tässä ins. V. Manner i n uunnittelema sa 
ja Valtion Lentokonetehtaan valmistama sa lait
tee sa voidaan erottaa kak i osaa, nosto-a a (kuva 
1), jossa on myös pyörö aha katkaisua varten 
(kuva 2), ja halkaisuosa, jo sa uoritetaan !-met
risten pölkkyjen halkai u. 

Nosto-osan muodo. taa päätön ketju, jo a on 
puolen metrin välimatkoin koukut puita varten 

Kuva 2. No to-osan puoliväli sii on katkai ua varten pyörö. 
saha. Kuva a nähdään . e alhaalta päin. 



Kuva 3. LähiJ...-uva la itteen nostoketjusta. 

(kuva 3). Ketju liikkuu 15 m nopeudella minuu
ti a. o to-o an puolivälis ä on pyöröterä, joka 
katkai ee puut no ton aikana . H alkaisuosa a on 
en ik ikin lajittelupöytä, jo sa siipien avulla ohja
taan puut halkaisijoihin ja puut , joita ei tarvitse 
haJkoa, suoraan siirtovä]ineeseen . H alkaisijan 
muodostaa päätön ketju, jo a on olkapäät puita 
varten 1.1 m välimatkoin . Ketjulla iirretään 
puut 36 m nopeudella minuuti a kiinteitä, pysty-
uoria halkai uteriä vastaan , joita on yk i koneen 

molemmilla puolilla ja niiden välissä aukko hal
kai emattomia puita varten. Konetta käyttää 
30 kW ähkömoottori , jonka kierrosluku on 1 465 
kierro ta jmin. iitä iirretään voima voimansiirto
laitteidenavulla kaikkiin ketjuihin sekä sirkkeliin. 

Työ kentely koneella tapahtuu seuraavasti: 
Veden päälle rakennetuiUa kopukoilla työ kentelee 
neljä-vii i olijaa (kuva 4), jotka olivat puut 
yöttöluikkuun ja kääntävät ne poikittain. yöttö

luikun yli kulkee ilta , jolla koukkuihin asettaja 
(>>rep ikkamie >>) sei oo ja nostaa pitkävarti ella 
uittokeksillä puut koukkuihin. Toi illa no ta
laitteilla syöttömiehet ovat luikun molemmin puo
lin. en jälkeen puut kulkevat nostoketjun vie
minä irkkelin läpi. Puiden saavuttua koneen 

Km·a 4. lijat solivat puut syöttöaukkoon. Etualalla 
orepsikkamie • 1\ e ttama sa puita no toketjun koukkuihin. 

! -

Kuva 5. Kytkinmie hoitamassa lajittelupöytää. iivillä 
ohjataan puut joko sivuilla oleviin halkai ijoihin tai keskellä 

olevaan halkai emattomien puiden aukkoon. 

huipulle k kinmie ohjaa ne joko halkai ukou
ruihin tai uoraan iirtovälinee een vieviin kou
ruihin (ku a 5). Molemmilla halkai ijoilla on 
lyhytvarti ella kek illä aru tettu mies, joka 
ohjaa ja a ettaa puu halkaisijan ketjulle (kuva 6). 
H alkai ijasta tultuaan puut iirretään eri no ta
paikoissa eri ta voin edelleen vara oon tai n 
tulevat suoraan rauta ievaunuun. 

Kun konee ova n elä uu ia ei aavutettuja 
t ulok ia voida pitää lopulli ina , mu ta jo viime 
kesän tulokse o oi i a , että tämä uu i mene
telmä. on uurilla no topaikoilla ekä yö oiman 
tarpee~een et ä ku tannuk iin nähden kilpailu
k kyinen en isten menet Imien kan a . T oree i
nen no tonopeu on 1 p-m3/min. eli 4 0 p-ma päi
vässä. itä ei ietenkään oida käytännö ä aa
vuttaa, mu ta ar in hyviin ulok iin päästiin 
laitteilla jo en immä· enä käy öke änä v. 1947 . 
Parhaat ulok et lähentelivät 30 p-m3:iä. iim 
ke änä kun lai teisiin teh iin pieniä teknilli iä 
parannuk ia, t ulok etova parantune ja lai teet 
o oittavat täyt ävän ä niihin a ete ut toi et. 
mm en kaikkea no o ön nopeuteen n ähden. 

(K aikki ku a met ä .kand . I alle Putki ton 
v . 1947 ottamia.) 

Kuva 6. Halkai ijoilla ty -, · nt 1 vä mi h t ohjnama AA 

puita halka . ut rään. 

Hei inki 1949, Frenckellin Kirj p ino keyhti ö. 


