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Yleistä 

Puuta raaka-a ineenaan kiiy lläviill e teollisuudelle kuo
ri on hyödytöntii ja suorastaan haitallis ta lukuun otta
matta tapa uksia, joissa se voidaan käyltäii poltloai
neeksi. 

Solukko rakenteensa ja kemiallisen kokoomuksensa 
puolesta kuori on tunnetusti sopimatonta sekä selluloo
sau että hiokkeen valmistukseen. Saha leollisuudess:1 
ktiorinta on ta rpeellista sen johdosta, että jiile tavara 

. py rit iiii. n valmis lamaan sulfaattihakkeeksi. Vaneriteol-
lisuudellekin olis i eduksi, jos lukit voitaisiin kuo ria 
ennen sorvipölkyiksi katkomista. Silloin niiel v ika iset 
osat o lis iva t. helpommin erotettavissa sorvauskelpoises
ta puusta , sorvint erien tylsyminen olis i vähilisempiiii 
ja sorvaus teho nousis i. - Va neritehtaiden jii tt e itii. kiiy
letii iin maassamme kuilulevyjen ja selluloosan raal<:l 
aineeksi, ja mielenkiinto tiih ii. n kysymykseen on viime 
vuosina yh ii lisiiäntynyl. 

Puun siiilymisenkin kannalla Intorinta on yleensii 
tarpeelli sta. J{uoripiiiillinen puu saa laho- ja hyönleis
,·ikoja helpommin kuin kuoriltu. 

E:clell ii mainittua polttamista lukuun ottamat ta kuo
relle ei ole toisiniseksi keksitty taloudd lis L1 kiiy ttöii. 
Yhdysvalloista , Saksasta ja Huotsista saadut tiedot tc 
s in kertovat ~-rit yks i sl ii ld iyttää s it ii rakennu!' levyjen 
raaka-a ineena, mutta m enetelmiit lieneviit a inakin 
osaksi vi elii koke iluasteell a. - .Märk ii nä kuori on 
poltt oainceksikin kelpa:.una tonta. Palavaksi se saa<iaan 
kuoripuris limella , multa puristamisesta aiheu•.uvat 
kustannukset ova t vanhanmallisia puristimia käyte t
tii essii tava llisesti niin korkeat, e ttä kuoren polltoai·vo 
vain vaivoin saa ne peitelyksi. Purislinlw neiden ke
hillyminen saaitua kuitenkin muuttaa l\annatt avu udcn 
paremmaksi. 

Et·ilaiseu puunjalostusteollisuuden ku01•innan 
laadulle asettamat vaatimukset 

.1\orkealaatuista valka isema tonta s u 1 f i i t l i se I
Iu 1 o osaa va lmislava teollisuus vaa tii ti:iysipuh
taaksi kuoriitua raaka-a inetta. Pienetkin kuorimäiirät 
a iheu tta va l tuotteis iin lika isuutta. Vieli:i pä nilakerros
kin on poiste ttava, sillä se hiem a n tummentaa sellu
loosan, vaikka se kuiturakenteensa puolesta soveltuu
kin tä mä n raaka-a ineek si. Jos tava ra on jouduttu uit
tamaan kuoripiiällisenä, imeytyy p intapuuhun parkki
happoja 1 · · · 6 mm syvyyteen . Kun tämä osa pois
tetaan, a iheutuu siitii noin 5 · · · 10 °/o puunhukka. 
Tämi:in osan joutuessa taas selluloosakeittimiin o n 
seurauksena alem piarvoisen oksamassatuotteen osuu
den kasvu. - Valka istun sekä a lempiluokka isien sel-

luloosa laa tu jen va lmis tus ei o le a ivan ~· hli.i ankaraa 
kuorinnan pnhta ut een nähden. Sama koskee h i o k e
p u u l a. 

s u 1 r a a l l i k e i l 0 k se s s a pienet kuorimi:iiiriil 
eiviit ai he uta Yiilitönlä haittaa, multa ne lisä~i vi:it kui
tenkin kemikaalien m enekkiii sek ii pienentiiväl saa
lista. 

Kuorilun kuilupuun pinnan s ileyden m erkitystii li e
rr ee yleensä liioiteltu. Tosin kuorinnassa rikkou tunee! 
kuilusolut lisiiiiYiil hi,·enen las tuseulonnan yhteydessii 
poistellavan hienomurskeen ja myöhemmi:i ssii lehdas
luksessa h iiviölii tie tävä n nollak uilumassan m äii riiii , 
mutta niiden osuus lienee pahimm assakin tapauksessa 
a lle 1 °/o piiä tuottcen painosta. Suurempi ha itta a iheu
tuu siit ii , eWi rikkoutunut pintapuu •sa lakuljettaa• kei · 
tokseen kuorta samaan tapan n kuin oksanlyngälkln. 
Pinnan »karvaisuulla • voitaneen kuit enkin pitäii lä hin 
n :i » esteeli isenii » kysymyksenii. 

Saha tu k i t pil ii is i knoria sul faattip uun v:wti 
muksia ,·ast:wv iks i, "a 11 c r i t 11 k i 1 s it en , elt ii aina 
k in piiiiosa kuorl'sta on poissa . 

Kuoriulapaikka 

Kuorintalyötii tehdää n Ii.ykyisin hakkuupaikoilla 
m etsässä, vä livarastoissa uitlöviiyli en-, auto- tai rau
tateiden varsill a ta ikka jiile tään se Yasta jalostuspai
kall a suorilellavaksi. Yleensii on pyritt y siihen, että 
tehdaskuorinlaa käytettäessä tavara on kuoritlu puoli
puhtaaksi joko m et. ässii ta i viil ivarastossa ja vain ji:il
kikuorintavaihe jä te tty jalosluspaikalle. Kysymys edul
lisimmasta kuori nta paikastn on sangen m onisiiikeinen. 

Me l s ä s s ii kuorintaa puoltavat seu1·aaval seikat: 
- vii lty tää n kuoren kuljetukselta (kuoren osuus 

keskimäiirin n . 15 °/o puutavaran tilavuudesta ja n . JO 
0/o sen painosta) , 

- - vii lty täiin tarpeettomalta veden kuljetukselta (kui
vuminen m erkit see keskimäärin n . 35 °/o painon vä
henn ystii yl ivuotisen tavaran ollessa kysymyksessi:i) , 

- pölkkyjen siir tely kuorinnan vuoks i ji:iä vähäi
seksi, koska huom a ttava osa siirlely liikkeistii on h ak
kuulyön takia tehtävä muutenkin , 

- kuorintajä tteiden hävitti:iminen ei tuota vaikeuk
sia, koska ne jäävi:i t hajalleen m etsään ta hoamaan ja 
» lan noittamaan • m etsi:imaala , 

- kuilupuun tavall isena hakkuua ikana kuori on su
laa, jolloin se irtoaa helpommin puusta kuip. jääty
neeni:i (vaikeimmin kuori irtoaa lämpötilan ollessa 
- -4 · · ·- 17° C, alhaisemmissa lämpötiloissa työ h elpot
tuu jonkin verran ) ja 

- uittokuljetukseen tarkoitettu tavara saavuttaa hy
viin uimiskyvyn. 
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\ ' ii 1 i v a r u s t o s s a k uorinnau eluiua on pidcl
liivii mm. seuraavia: 

- lyövoiman tarve jakaantuu tasaisemmin eri vuo
denajoille, mis tä johtuen si tä on paremmin saatavissa, 

- kuorinlajälleiden hiivi lliiminen on helpompaa 
kuin ja lostuspa ikoilla, 

- uilloon larkoitellu tavara saavuttaa yleensä tyy
dylUiviin uimiskelpoisuuden ja kuorintapalkoista ei 
joudula maksamaan korkokustannuksia hakkuun ja 
varaslokuorinnan välisellä ajalta. 

.Jos varastokuorinla suoritetaan käsin , kustannukset 
tulevat yleensii. kalliimmiksi kuin metsäkuorintaa (kuo
rinta puolipuhtaaksi) k iiylelläessä, sillä varastokuo
rinnan aikana, keväällä , kuori on tavallisesti vielä 
jäässä, pölkky jä joudutaan siirtelemään yksinomaan 
kuorinnan lakia, ja tuoreen kuoripäällisen puun kul
jetus kuorintapaikalle on kalliimpaa kuin kuoretlo
man melsäkuivan. 

J a 1 o s l u s p aika 1 1 a kuorimisla puoltavat mm. 
seuraava t näkökohdat : 

- kuivan maakuljetuspuun kuori voidaan käyltäii 
pollloaineeksi (edelly!Uien , ellei se kuorimisprosessin 
aik::tna kaslu} , 

- järeä puuta\·ara siiil~·y ku ljetuksen aikana hal 
keilemiselta ym. ,·aurioilla ( vanerilukkien kuorinlaa 
ei voida ajatellakaan muualla kuin tehtaalla} , 

- hiokepuun kosteus siiilyy jalostuksen kannalta 
sopivimpana (tuore puu), 

- •kierloaika• m etsiistii jalostuslaitoksen koneisiin 
on mahdollista saada lyh):eksi , jolloin korkokustan
nuksissa voidaan saavuttaa säästöjä ja 

- kuorinta on h elppo järjestää koneelliseksi, koska 
kiisileltävät puumäiirät ovat suuria, voiman saanti on 
helppoa sekä tavaran siirto kuorimakoneeseen ja kuo
rinnan jä lkeen eteenpäin voidaan suorittaa koneelli
sesti muun siirtolyön yhleydessii. 

Koneellisen kuor·innan taa·peellisuns 

Kuorinta on puutavaran hakkuutöiden pisin yhte
nä inen työvaihe. Sen osuus vaihtelee 40 ja 50 °/o 
välillä puutavaralajista riippuen, kun esim. sahaus
lyön osuus kuorittuja tukkeja tehtii essä on vain n. 
16 °/o ja 2 m puolipuhdasta paperipuuta tehtäessii 
•1. 21 °/o hakkuutyön ajanmenekistä. Lisäksi kuorinta 
käsin suoritetluna on sangen raskasta. Hakkuulöiden 
koneellistamisen avainkysymys on näistii syistä sopi·· 
vien koneiden löytäminen juuri metsässä ja välivaras
toissa suoritettavaa kuorintaa varten. - Koneellistami· 
nen puolestaan on, kuten tunnettua, välttämättömyys 
jatkuvaksi muodostuneen työvoimapulan vuoksi. 

Seikkoja,. joihin on syytä kiinnittää huomiota 
siirl'ettävää kuorimakonetta valittaessa 

Viime vuosina on alkanut ilmestyä markkinoille eri 
tyyppisiä siirrettäviä kuorimakoneita, joista osaa on 
pidettävä jo käyttökelpoisina meidänkin olosuhteissam
me. Kaikki nämä koneet on tarkoitettu varastokuorin
laan. Metsäkuorintaan sopivaa laitetta ei monista yri
tyksistä huolimatta ole toistaiseksi kyetty rakenta
maan. 

Kuorimakonetyyppiä valittaessa on syytä kiinnittää 
huomiota seuraaviin seikkoihin: 
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1. Millaiueu ou kuori n l a j H l k i ? - Jäljen tu
lee vastata ko. tavara lajille aseteltavia vaatimuksia. 
.Jos jälkikuorinta suoritetaan jalostusp-Jikalla taikka 
jos se esim. puu;, hukan pienentämiseksi tehdään käsin , 
riittää puolipuhda:; jälki. - Jiilkeä arvosteltaessa on 
kiinnitettävä huomiota siihen, onko kuorittava tavara 
tuoretta, uitlomärkä[,, puolikuivaa vaiko kuivaa sekä 
onko puu jäässä vaiko sulaa. Yleensi1 jäälyneessä puus
sa jälki on huonompi ku:.n sulassa, kuivassa huonompi 
kuin tuoreessa, koivupuun ollessa kysymyksessä huo
nompi kuin havupuita kuorittaessa ja kuusta kuorit
taessa huonompi kuin mäntyä. 

2. Millainen on laitteen k a p a s i l e e t t i ? - Yk
sin pölkyin kuorivien koneitten teho on suorassa r iip
puvuussuhteessa syöttönopeuteen, kuten taulukosta 1 
ilmenee. 

Taulukko 1. 

Yksin pölkyin kuorivien koneitten teoreettises ti laske ttu 
suurin teho eri pituis ta ja eri liipimittaista tavaraa kuo

rittaessa. 

- - - --
' 
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Maksimiteho, p-m3ft.*) 

8 125 4.8 9.6 14.4 19.2 
J 111 11 68 8.8 17.6 26.5 35.3 

14 47 12.8 25.5 38.3 51.1 
17 32 18.8 37.5 56.3 75.0 

' 
! 8 56 5.4 10.7 16.1 21.4 

2 111 11 31 0.7 19.4 29.0 38.7 
14 21 14.3 28.6 42.9 57.1 

1 
17 15 ~0.0 40.0 60.0 80.0 

8 1 31 6.5 12.9 19.4 25.8 
3 111 11 

1 
18 11.1 22.2 33.3 44.4 

14 
1 

13 15.4 30.8 46.2 G1.5 
17 1 10 20.0 40.0 60.0 80.0 

--
8 22 6.8 l iUl 20.5 27.3 

1 

4 111 l1 12 12.5 25.0 37.5 50.0 

1 

14 10 15.8 31.6 47.4 ()8.2 
17 7 20.7 

' 
41.4 62.1 82.8 

---
''') Mitta us kuoripiiiillisenii. 

Jos pölkky jä ei syölelii aivan peräkkäin, kapasiteetti 
tietenkin laskee. Useita pölkkyjä samanaikaisesti kuo
rivien koneitten (rumpu- ja taskukuorijat) teho riip
puu kerralla kuorittavien pölkkyjen måärästä ja 
> rummutusajan • sekä laitteen täy ttö- ja tyhjennys
ajan pituudesta. - Yleensä jäätynyt ja kuiva puu
lavara kuoriutuu hitaammin kuin tuore ja märkä sekä 
koivu hitaammin kuin kuusi ja m änty. Lisäksi kuo
riulateho on tavallisesti riippuvainen kuoren paksuu
desta ja kovuudesta , karsinnan laadusta, pölkkyjen 
mutkaisuudesta, soikeudesta, koroisuudesta jne. 

Kuorintateho on eräs tärkeimmistä koneen taloudel
lisuuteen vaikuttavista tekijöistä. - Sen tulee olla oi
keassa suhteessa tavaran syöttömahdollisuuksiin sekä 
samoilla paikoilla kuorittaviin puumääriin. On järje
töntä hankkia niin suuritehoisia koneita, että niiden 
aika kuluu miltei pelkkään työpaikalta toiselle kuljet
tamiseen. 
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3. Miten helposti kone on k u 1 j e t e t t a v i s s a 
työmaalta toiselle ja työmaalla varastomuodostelmalta 
toiselle? - Kun samoilla paikoilla kuorittavat puu
tavaramäärä t ova t maassamme yleensä pien iä, koneen 
kuljetushelppous usein ra tka isee, pystyykö koneellinen 
ku01·inta kilpailemaan kustannuksissa käsinkuorinnan 
kanssa. - On myös otettava huomioon , että työ jou
dutaan yleensä suorittamaan kevää llä kelirikon ollessa 
pahimmillaan ja varastoille pääsyn muutenkin vai 
keata. 

4. Miten paljon i h m i s t y ö v o i m a a ta rvitaan 
tavaran koneeseen syöttämiseen ja sen Yastaa nottami
seen kuorinnan jä lkeen? - Koneelli senkin kuorinnan 
kustannuksista palkkakustannukset muodostavat h el
posti suurimman erän. Ihmistyövo iman ta rvetta voi
daan vähentää paitsi lyön hyvii mi järjestelyllä, m yös 
valitsemalla kunnollisill a ja riittävä n pitkillä syöttö
ja vastaanottokuljeUimilla varustettu kone. Usein on 
eduksi, jos kuljettimien yhtey teen on jiir jesletly esim. 
rankojen kalkaisusirkkeli tai jos ne toimi va t samalla 
puutavaran vedestä nos timina taikka kuormaimina. 

5. Kuinka kä y nti va rma ja k es tävä laite 
on ? - Jos työssä syntyy k oneen h eikkouden vuoksi 
taukoja , joudutaan niidenkin osalla maksamaan sekä 
palka t e tUi koneen kiinteä t kustannukset. Kestävyys 
vaikultaa li säksi k orj auskustannusten su uruuteen ja 
kuolelusajan pituuteen. 

6. Kuinka suuri kuorinnan a iheuttama puun
h u k k a on ? - Ihannetapauksissa puunhukka on 
olematon, mult a kuori on silti poistettu riittävän ta r
koin. Jos koneellinen kuorinta on muutoin edullista, 
kohtuullisissa rajoissa pysyvä puunhukka ei tee sitä 
ka>.1nattamattomaksi, sillä käsinkuorinnassakin havu
puiden puunhukka on täysipuhtaaksi kuorittaessa vä
hintään 3.5 · · · 4 °/o lasketttma kuoritusta puusta . Ja
lostuspaikoilla kä ytettävä t veitsikuorimet aiheuttavat 
keskimäärin 10 °/o puunhukan (2 m tavara). jos 
pölkkyjen läpimitta on 10 cm, 25 °/o hukan, jos se on 
7 cm ja 33 °/o hukan , jos se on 5 cm. 

7. Kuinka suuri on koneen t e hon tarv e, ja 
kuinka kä y ll ö v uima n s aan l i on järjestetty? 
Uusimmissa konetyy peissä tehon tarve on yleensä ver
raten pieni (tavallisesti alle 20 hv), joten niissä se ei 
näyttele ratkaisevaa osaa. Jos tehon tarve on suuri, 
se nostaa sekä laitteen hankinta- että kä ytlökuslan
nuksia. - Jos käyttövoiman saanti edellyttää siirret
tävää generaattoria, se hankaluuttaa koneen kuljetusta 
ja lisää hintaa. 

8. Kuinka k u o r i n t a j ä t t e i d e n p o i s t o on 
järjestetty? - Ellei jätteiden poisto toimi tyydy ttä 
västi , koneen työskentely keskeytyy. Jos niitä joudu
taan siirlelemää n ihmisvoimin , työ tulee kalliiksi, sillä 
esim. täysipuhdasta 1 m paperipuuta kuorittaessa· 
jiitleiden tilanta rve on 11. 33 m 3/ 100 p -m 3. 

9. Kuinka suuri on laitteen hint a? - Jos koneelle 
saadaan samoilla paikoilla runsaasti työ tä ja sen lyö
teho on suuri, hankintahinta ei yleensä ratkaise kan
na ttavuutta. Oloissamme on kuitenkin vaikeata järjes
tää puuerien pienuuden vuoksi käyttöä tehokkaaksi. 
Tä llöin kalliin koneen korkokustannukset rasittavat 
kohtuuttomasti kuutioyksikköä koh<.Ien laskeltuja kuo
rin lakustannuksia. 

SllrretUtvät kuorimakonetyypit 

Pääosa siirrettävistä kuorimakoneista on j a t k u 
v a t o i m i s i a. Niissä pölkyt syötetään peräkkäin jo
nona koneen läpi, ja kone kuorii pölkyn kerrallaan. 
J a k s o i t t a i n t o i m i v i k s i on r aken neltu ko
neet, jotka kuorivat useita pölkky jä samanaikaisesti 
(siirrettävät rumpukuorimet), sekä kevyet käsin syö
lettävät, yksin pölkyin kuorivat laittee t. 

K u o r i v i e n e l i m i e n rakenne vaihtelee eri ko
netyypeissä h:.10mattavasti. E rä issä malleissa pölkyt 
kulkevat suoraan ja terä t kiertävät niiden ympäri niin , 
että koko kuorivaippa tulee käsitellyksi. Terä t siis liik 
kuvat paitsi oman - joko puun suunnassa tai sitä 
vasten kohtisuorassa olevan - akseli nsa ympä ri myös 
kehässä, jonka keskellä kuori ttava pölkky on. Toisissa 
pölkyt ovat ki erlävässä ·liikkeessä teriin nähden, jol
loin terien ei ti etenkään ole ta rpeelli sta ki ertää puun 
ympäri. Joi ssak in malleissa terät ovat tava llaan kiin
teä t, vaikka puu liikkuukin vain pituussuunnassa. Täl
löin ne puristuvat joko kierre- tai levyjousien vaiku
tukses ta kuorta vasten. Jousien ohella terien •kuor
mittamiseen » on käytetty keskipakoisvoimaa ja suun
nitteilla on laitteita, joissa siihen käytetään joko paine
ilmaa tai nestepainetta. - Eräässä mallissa terät on 
korvattu »vasaroilla • , jotka takovat kuoren irti. 

Itse t e rä t voivat olla joko Ieikkaavia (veitsikuo
rimet) tai sella isia, että ne murskaavat jälsikerroksen. 
- Ensiksi mainituilla saavutetaan puhtaampi kuo
rintajälki, mutta samalla ne aiheuttavat myös puun
hukkua. Jälkimmäisillä saavutetaan yleensä riittävä 
kuorinta-aste puun kui vumisla a ja tell en, ja edulli sissa 
tapauksissa jälki on tyydyllävä sellaisenaan sulfaatti
ja hiokeleollisuutta varten. 

Eräissä tyypeissä pölkkyjen syö tt ö nop e u s ko
neen läpi pysyy vakiona, mutta terien painetta puun 
pintaa vasten YJidaan säätää kuorintavaikeudesta riip
puen. Joissakin sekä syöttönopeus että paine pysyvät 
vakioina, toisissa taasen paine on vakio, multa syöttö 
nopeudella säädetään kuurintajäljen tasa isuus. Teknil 
lises ti kehittyneimmissä m alleissa sekä syöttönopeus 
että terien paine ovat säädeltävissä. 

Edellä oleva koskee yksin pölkyin kuorivia koneita. 
Useita pölkkyjä samanaikaisesti kuorivissa la itteissa 
varsinaisia teriä ei ole lainkaan , vaan pölkyt kuoriu 
tuvai hankautuessaan toisiaan ja rummun seinämiä 
vasten. 

K u ori n ta j ä t te i d e n p o i s t o kehittyneim
missä malleissa on järjes tetty joko hihnakuljettimella 
l:li puhallimella tapahtuvaksi. Yksinkertaisimmissa se 
on tehtävä ihmisvoimin. 

V o i m a n l ä h te e n ä on käytetty tavallisimmin 
2- tai 4-tahtisia ihnajäähdytteisiä polltomoottoreita . 
Jotkut mallit on varustettu yhdellä tai useammalla 
siihkömoottorilla, jolloin virta on saatava joko suo
raan verkosta tai mukana kuljetettavasta, poltto- tai 
dieselmoottorilla toimivasta generaattorisla. 

Laitteiden k u 1 j e t t a m i se k s i ne on sijoi tettu 
joko kumipyörien tai jalaslen varaan . Jos käytetään 
syö ttö- ja vastaanottokuljettimia, ne on yleensä irroi
tettava kuljetuksen ajaksi. Itse kuljetus on ta rkoitettu 
suoritettavaksi 'joko autolla tai traktorilla. 1\CYeimmät 
konetyypit voidaan siirtää myös hevosella. 



Kuvu 1. Kotimaisen •Jälkä• -kuorinwkoneen prototyyppi. 
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Pig. l. The prololype of lhe Finnish >Jii lkil> ba rking 
machinc. - Photo Mclsätcho. 

Kuvu 2. Tehclusvalmisteinen •Jätkä• . 
Pig. 2. The faclory-manufaclurcd •.lälkii • . 

Kuva 3. Kotimainen • Parkko•-kuorimukone. 
Fig. 3. The Finnish • Parkko• barki ng machinc. 

Er·äitä kuol'imakonemerkkejä 

Seui·aavassa pyritään luonnehtimaan hieman yksi
tyiskohtaisemmin eri kuorimakonemerkkejä. Mukaan 
on oleilu m yös sell aisia, jotka eivä t ole kyenneet lyö
mäii n it seää n läpi, mutta jotka joko rakenteensa tai 
toimintaperiaa tleensa puolesta ovat huomion arvoisia. 
- Tiedot on saatu ositta in valmistajilta, osittain k äyt
t~i jiiW ta i kirjallisuudesta, taikka ne perustuvat lyhyt
aikai s iin omakohtaisiin h avaintoihin. Niitä on siis pi
dettävä vain suuntaa antavina, sillä vasta luotettuvien 
tutkimusten pohjalla voidaan arvostelu saada objektii
d seksi. Lisäksi on otettava huomioon , että kuorimako
neitten k ehitys on nykyisin niin nopeata , että tässä esi
tettäv~i t tiedot saattavat olla jo osak si vanhentuneita 
uusimpien mallien osalta. 

V e i t s i k u o ri m i e n ryhmää n voidaan lukea ko
timaiset » Jä tk~i » ja »Parkko• -nimiset koneet, amerik
kalainen »P eppy P eelen sekii ruo tsa la iset »Atlas Die
selin » kone ja »vVi-Mab ». 

»Jätkä» (kuvat 1 ja 2) sekä >Park k o » (kuvat 
3 ja 4) vastaavat toimintaperiaa tteeltaan täysin toi
s iaa n . Kumpikin on tarkoitettu 1 m tavaran puoli
ta i tiiysipuhtaaks i kuorimiseen. Kuorin nan suorittava t 
400 · · · 500 k ./min. nopeudella p yörivään laikkaan si
joitetut 3 veistii. Syöttö tapahtuu käsin , siten että en
sin kuoritaan pölkyn toinen päii, pölkky käännetään ja 
sitten kuoritaan toinen pää. Vipulaitteen avulla p ölk
kyä painetaan teriä vasten ja samanaikaisesti sitä kier 
retiiiin käsin . • Jätkän » vipu tankoa painetaan polvell a, 
»Parkon• jalkaterii!Hi. Tehon tarve on verraten pieni , 
n. 3 hv havupuita ja 11. 5 · · ·6 hv koivuselluloosa
puita kuorittaessa. Voimanlähteenä voidaan käyttäi.i 
joko ilmajäähdytteis tä poHtomoottoria ta i sähkömoot
toria. »Parkkoja• on rakennettu m yös m oottorisah an 
moottorilla toimivina. - Käyttä jäkseen nämä laitteet 
vaativat yhden miehen, mutta koivua kuorittaessa on 
osoittautunut kannattavaksi suorittaa jä lkikuoriula 
puun säästämiseksi käsin. Kuorimisteho on n. 4 . .. 5-
kertainen käsinkuorintaa n verrattuna (n. 2 p-m3/t. täy
sipuhdasta ja 11. 3 p -m3/ t. puolipuhdasta kuusipaperi
puuta). Puunhukan suuruus riippuu ratka isevasti kuo
rij an tai tavuudesta. Tottunut mies saattaa p äästä sa
maan hukkaprosenttiin kuin k iisinkuorinnassa. Kuo-

Kuva 4. >Purkolla> k uoriitua puutavaraa. 
Fig. 4. Timbcr barked by •Parkko>. - Photo Melstileho. 



rintajälkeä on pidettävä h yvänä korkealuokkaistenkin 
selluloosa laa tujen va lmistusta aja tellen. 

»Jä tkästä • on äskettä in valmistunut myös 2 m tava · 
ran kuorinlaan tarkoit ettu malli , jossa syöttöä hoitaa 
kal<si mies tii (kuva 5). 

»Jätkiiä >> va lmistaa Aug. Eklöf Osakeyhtiö Porvoos
sa. Kone painaa moottoreineen 217 kg, ja sen hinta il
man moottoria on n. 110 000:- . •Parkon » va lmistaja 
on Opiiikka ja tarkkuusväline Oy Tampereella . Se pai
naa moottorista riippuen 150 · · · 200 kg, ja sen hinta 
ilman moottoria on n. 39 000:- . 

Kumpikin kone on helpos ti siirrettäv issii.. Kuljetusta 
,·a rten ne on vams tettu jalaksilla . 

»P e p p y P e ele r> on tarkoitettu 4· · ·16 jalan 
pituisen, 3.5 · · · 22 tuuman läpimittaisen paperipuun 
kuorintaan (kuvat 6 ja 7). Kuorinnan suorittaa 4 leik
kaavan terää. Tavara syötetään koneeseen käsin, mutta 
kuorinnan aikana syö tön säännöstely tapahtuu hydr:m
li ses li . Voiman lähteenii vo idaan käyltiiä joko erillislii 
moollo,· ia taikka » jeepiii » ta i trak tori a. Tehoksi val
mistaja , A.O. Bouchard & Sons (Kirkland Lake, Onta
rio, Kanada), ilmoittaa 4 miehen työryhmää käy tel
Hiessä 5.5 p-m3/ t, jos puu on kuivaa (kiinteä kuori) ja 
9.0 p -m 3/ t, jos kysymyksessä on tuore puu. Maassam
me suoritetuissa kokeiluissa ei kuitenkaan ole päästy 
edes näihin työtul oksiin. Kuorintajälki on verraten 
puhdas, multa pölkyistä pyrkii tulemaan sikaarin muo
toisia ja puunhukka on verraten suuri , kesk imäärin a i
nakin 10 °/o. Laite painaa ilman moottoria n. 725 kg. 
mutta keveydestä huolimatta sen sii rtely pyö rien ja ja
las ten puutteen vuoksi on hankalaa. Sen hinta on 11. 

2 600 do ll. (fob Ontario) . 
»A t 1 a s Die se 1 i 11» koneen kuorh·ana elimenii 

on kutt eri. Se toimii paineilmalla , jonka saamiseksi 
työmaalle on kuljetettava kompressori. Nykyisessä 
muodossll.an koneen käyttö on osoittau tunut tuntuvas ti 
käsinkuodn taa kalliimmaksi. Valmistaja on kertoman 
mukaae luvannut tehdä siihen tuntuvia parannuksia. 

» W i · .'.1 a b » kuorimakoneen (kuva 8) on suunnitel
lut tehtailija Th. vVigren yhteistoim innassa l\hmksunds 
AB:n kanssa. Kuorintatyön suori ttaa 250 ki ertäviiän 
hihnaan kiinnitett.yä pientä terää . J(one on tarkoitettu 
paperipuurankojen kuorimiseen, mutta sitä vo idaan 

I< uva 5. • Jätkä• -kuorimakone 2 m /avara/le. 
Fig. 5. • Jiilkii » barking mnchin e for 2-m ctre pu lp wood. 

FEEO 
CONTROL 

ENGINE 

1\ twu G. 1\wwiokuva kanadalaisesta »Pcpp!f Pccler> 
veit sikuori josta. 

F it;. 6. A schcmatic picture of thc Cauadia n • Peppy Pecler>. 

1\uva 7. • f'cppy l' eeler» paperipwwarastolla. 
Fi;::. 7. >Peppy Pceler» a l n pulpw ood storagc si tc. - Pho to 

!V[c tsätc ho . 

Kuva 8. 600 kg:n puinoincn • Wi-.Uab • kuorimakonc. 
Fit;. 8. The • Wi-Mab • barkin;:: machinc, wcighing nbout 

600 kg. - Photo l\!c tsä tehu. 
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Kuva 9. Siirreltävän amen kkalaisen mmpulworim rn 
• Adam s-Clark-Debark crin • prototyyppi. 

Fig. 9. The prolotype of lhe portablc Amcrica n >Ada ms· 
· Clark -Dcuurkc r> . 

Ku va 10. >Södcrlundin kuivarumpu • auton lavalle 
sijoit eltuna. 

Fig. 10. •Söderlund> dry bark ing drum motmlcd on a 
truck. - Photo Föss. 

lluva 11. • Söder/ undiir nwrpukuori m o• sijoil eltunll 
ruulolieua uJHLU/l . 

Fig. 11. The >Söderl und > drum-ba rkcr mounlccl on a rail
way waggo n. - Pholo Me lsä leho. 

(j 

käyttää myös standardimitoilla katkotun paperipuun 
käsittelyyn. Syöttö tapahtuu käsin. Jäätynyttä puuta 
kone kuorii paremmin kuin sulaa. Myös puunhukka 
on silloin pienempi ja jälki tasaisempi. Sulakin puu 
kuoriutuu kuitenkin jäljen • rumuudes ta • huolima tt a 
yleensä niin paljon , että kuivumistavo itteet saavute
taan . - Esimerkkinä kuorinta tehosta mainittakoon , 
että eräässä kokeessa 4 miehen työryhmä kuori sillä 
keskikooltaa n 3 j3 p aperipuurankoja 8 tunnissa n. 
750 j3 (n . 37.5 p-m 3), kun k uori on sula ja n . 1 500 j3, 

kun se oli jäässä. - Kone toimii polttomoottorilla, ja 
se pa inaa n . 600 kg. 

J a k s o i t t a i n t o i m i v i s t a, useita pölkky jä 
samanaikaisesti kuorivista koneista mainittakoon pari 
rumpukuorimakonetta, amerikkalainen »A d a m s -
C 1 a r k D e b a r k e r» (kuva 9) sekä ruotsala inen 
•Söderlundin • kui varumpu. - Edellinen on sijoitettu 
auton lavall e. Sen täy ttö tapahtuu joko kiramoa, puo
minos luria ta i liuk ulas ta inta (esim . Drott Skid Loader) 
käyttäen. Koneita on rakenn ettu eri pituista, sian · 
dardimitoilla ka tkottua pinotava raa va rten (pi 
ttms 4 · · · 9' ). Tavaran läpim itta voi va ihdella: 
3 · · · 15". Käyttövoima saadaan auton mootto
rista. Tehon ta rve on n . 25 · · ·50 h v. Kuoriutuminen 
tapahtuu siten. että rummun läp i menevä pyörivä ak 
seli liikuttaa siihen kohti suoraa n kiinnitetty jen varsien 
avulla pölkkyjä siten , ettii ne hankautuvat toisiaan. 
näitä n trsia ja rummun seinämiä vas ten. Käsiva rret ja
kava t rummun viiteen yhtä suureen • Laskuun ». -
Kuorinta tehoksi valmista ja ilmoittaa 8' pituisen su
lan puun kuorinnan ollessa k ysymyksessä 130 · · · 160 
p-m3/8 t. T yöryhmää n kuuluu tällöin liukul as ta imelli 
nen Lelaketjulraktori kuljetta jineen sekä kolme muutn 
miestä . Käy tännössä tulokse t ova t kuit enkin jMin eet 
n. 100 p -m 3:iin päivässä. Koneen a jas ta kuluu n . kaksi 
kolmasosaa rummun täyttämiseen ja tyhjentämiseen 
ja vain yksi kolmasosa kuorimiseen . Kuorintajä tteet 
vari sevat rummusta siinä olevien reikien ka utta. Jälki 
vas taa laadultaan sulaa puuta kuorittaessa likimain 
tehta illa k äy tettyjen rumpukuorimien jälkeii, mikäli 
on kysymyksessä havupuun kuoriminen. Laite ei so
vellu lehtipuiden kuorimiseen. IGiy ttömahdollisuudes ta 
jäätyneen puun käsittelyyn ei ole saa tu tietoja . - Lait
teen fob -hinta Suom en rahassa on 2 · · · 4 milj . mk 
riippuen hinta siitä, minkä p ituisen tavaran kuorimi 
sesta on k ysymys ja miten sen täy ttö on ra tka istu . 

•Sö d e rlundin kui va rumpu• (kuva t 10 
ja 11) vastaa perusprinsiipiltään edellis tä, mutta eroaa 
siitä siten, että rumpu pyöri i, antaen pölkyille ta rvitta 
van liikkeen, eikä sen keskellä ole mitää n pölkkyjen 
•sekoittimia • . Lai te toimii omalla polttomoottorill a, ja 
se on sijoitettu joko auton lavalle tai rauta ti evaunuun . 
Täyttö suoritetaan kiramolla. Työryhmään kuuluu 
kaksi mi es tä. - La ite on r akennettu 2 m paperipuul 
le. Sen kapasiteetista sen paremmin kuin jälj en laadus
tnkaa n ei tä tä ki r joitettaessa ole vielä saa tu tie toja. Il 
m eisesti kone vastaa nä issä suhteissa edellä main:ttua. 
USA :n eleläva ltiöissa käy tettyä la itetta, joka on ollut 
sen esikuvana. 

Keveitä, jä isikerroksen murskaavia koneita ovat 
nm E' rikkalain en • Lowther>. kotimainen • Aservo •, 
ruotsa lainen • Palmia • sekä kotimainen • Va lon la ite • . 
Raskaa mpia tyyppejii ova t amerikkala inen • Neknosa • 
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sekä ruotsalai sc l »Skoglundin », »Söderhumnin • ja 
» Sundin » koneet sekii » Mira »-niminen kone. 

• L o w t h e r i :1» nllmistaa Harry A. Lowther 
Co. (Industry Avenue, Joliet, Illinois, USA). 
Se on tarkoitettu 8" ohuempien ja 7' lyhyempien 
aidanpylväiden kuorimiseen. l\fm. meillä suoritetut ko
keet oYat osoittaneet sen sopimatlomaksi paperipuun 
kuorinlaa n. IJaile painaa (i hv ilmajäähdytteisiue 
bensiinimootlorein een 137 kg. Kuorinnan suorillavai 
kahteen 11" etäisyydellä toisistaan olevaan teräs 
ki ekkoon kiinniletyt ketjut. Valmistajan ilmoituksen 
mukaan mies kuorii sen avulla 400 · · · 600 pylväst ii 
päivässä. Käy tännössti kapasiteetti on kuitenkin jäiinyt 
keskimiiärin puoleen täs tä. La itteen syöttö samoin kuin 
kuorinta ohjataan kiisin. Ensin kuoritaan pölkyn toi
nen pää ja kääntämisen jälkeen jäljellä oleva osa. Kuo
rinnan jälki va ikuttaa sangen •karvai selta ». Koneen 
hinta on ilman moottoria n. 189 doll. foh ja mootlorilli 
~ena n. 308 doll . 

•A s e r v o • konetta on valmistanut Autoservo 
Ståhl & Co Vaasassa. Valmistus on kuitenkin tieltäväsli 
lopeleltu , kun kokeilusarjasta saadut tulokset osoiltivat 
sen soveltuvan huonosti paperipuull e. Laite on taval
laan •paranneltu painos • Lowtherisla. Syöttö suorite
taan käsin samaan tapaa n kuin edelli sessä . Kuoren ir
roittavat piiskaavat, toi ses ta päästiiän irti olevat kel
jut. 

» P a 1 m i a • -lwneesta on toistaiseksi rakenneltu vas
ta ensimmiiinen prototyyp pi. Sen on valmistanut teh
tailija B. Palm (Palms Mek. Verkstad , Mobodarne). 
Koneessa on kaksi riippuvaa •mattoa•, jotka on tehty 
hilsaamalla ketjuihin Yinossa olevia >leriä • (kuva 12 ) . 
Jouset painavat mattojen alapiiät toi siaan kohden niin , 
että ne muodostavat kiil an muotoisen riinnin , jossa 
pölkyt kuoriutuvat. Kumpaakin matloa kohden on 
oma noin 1 hv moottori , joka pyörittää koneen Hipi 
nloltuvaa akselia. Akselit puolestaa n pitävät »matot> 
kiertä vässä liikkeessä. Ta varan syöttö koneeseen voi
daan jiirjeslää joko koneen pää ltä tai päästä. - Saa
tujen tietojen mukaan lopulli sissa malleissa jätetiHin 
toinen »matoista » pois ja sen sija ll e pannaan hammas
pyö rä , joka syöltiiii pölkyt kon een läpi ja sa malla pai 
naa niitä kuorivaa •mall oa » ,·asten. Tavara on siis täl 
löin syötelliivä piiän kautta . 

Kuorintatehosta, kuorinlnjälj en laadusta , puunhu 
kan suuruudesta sen paremmin kuin laitteen hinnasta
kaan ei vielä ole saatu tietoja. 

Konemestari Valo (Lohja) on suunnitellut kaksikin 
Jwnella, jois ta uudempi tyyppi (kuva t 13 ja 14) vaikut
taa verraten valmiilla. La itteessa on 16 kehässä olevaa 
!erää , jotka kierrejousien kuormittamina painautuvai 
puuta vasten ooistaen kuoren. Koneen voimalla liikku
via osia on ai.wastnan syöttökuljelin, joka työntää pöl
kyl • teräsuppilon • läpi. Terien kulma puuta vasten py
syy pölkyn Jäpimitasta riippumatta muuttumattomana 
kuorinnan aikana, mitä on pidettävä huomattavana 
etuna muihin samantyyppisiin koneisiin verrattaessa. 
Nykyisessä muodossa laitteella voidaan kuoria 
1 · · · 2 m pituista ja 2 1/2 · · ·g" läpimittaista ta-
varaa. Samalla periaatteella voidaan rakentaa koneita 
myös pitemmille pölkyille. - Syöttönopeus on 28 
m/min. Tehon tarve on 5 · · ·7 hv. Voiman lähteen ii 
voidaan käyttää ilmajäähdytteistii polttomoottorin 

1\uva 12. Ruotsalåisen »Palmia •-kuorimakonecn prototyyp
pi. Vasemmalla kone päästä katsottuna ja kuoriulunut 

pölklqJ, keskellä kiilan muotoinen •ränni • , jossa 
pölkyt kuoriutuvat, ja oikealla • terämatto • . 

Fig. 12. The prototype of the Swedish •Palmia • barking 
machine. On the left the dcvice seen from one cnd and n 
hnrked bolt, in the middlc the wedgeformed barking spncc, 

and on !he right !he cuttcrs. - Photo SDA. 

/(uva 13. • Valo> kuorimakoncen terät. 
Fig. 13. The cult ers of !he > Valo• ba rkin g machinc. -

Photo Metsä teho. 

Kuva 1/t .. • Valo • kuorimakone ja sillä kuoriitua puutavaraa. 
Fig. 14. The • Valo • barking machine and some timber 

barked with it. - Ehoto Metsäteho. 
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Ku va 15. • Skoglundil r> k uorinurko nc työssä. E pätyydy ll å
västi k uoriulun eel pölky t ovul jäässä olcuuo kuu sta. 

F ig. 15. T he • Skoglund • barki ng mach ine in nc li o n. The 
unsn lis fac lo r ily bnrked boll s a re of froze n spnrce. -

Pho lo ~!e t s;i te h o. 

r.1ruo 16. • Skoglunclin • k unr imakoneen teriit , jo tka k cs ki
pakoisvoiman vaik utuksesta paincruluvol ku orta vas ten . 

F ig. 16. T he b lades of the • Skoglund• ba rkin g mac h ine, 
wlt ich nrr fo rced aga in s l !he ba rk by ce nlrifu gnl p ress urc. 

- Pho lo ~!e t sä t e ho. 
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taikka traktori a. \'iimeksi ma initu n kiiyll ö lienee ku i
tenkin epä ta lo uctelli s ta. 

Kone on s ijoit e ttu k ul je tt a m isen helpottamiseks i 
pyö rill e. Siirtoja helpo ttaa m yös sen vi:i hiii ne n pa ino, 
joka moo tt ori mukaa n luettu na on n . 480 kg. 

Sul a haYupuu ku oriutuu tii li ä la itteell a Hihinn ii puo
lipuhc''1sta Yas taa Ya ksi. :\lillai nen on lehti p uu n ta ikka 
jiii:i ty ll t::en ha Yupuun jä lki. ei to ista iseks i ole ti edossa. 
- Ku orintaj ii lki eroaa käs inkuo rinn an jäljesti:i s ikiil i 
eduk seen , ett ä pölkkyyn jiiäYien kuorira itojen r euna t 
o,·at jyrkii t, minkii pit ii i i helpott aa kuor isuikaleitten 
irtaantumista uit o n a ika na ja tehta a n kuorimossa. -
Ku orintajii tt eide n pois tokysy mys lii e i Yielä ole lop ulli 
ses ti ratka istu . Se tul ee todennä kö ise. Ii ta paht umaa n 
joko hihna kul je tt imell a ta i p uhaltimell a. 

La itteen lopulli s ta hi n taa ei d elä ole Yo ilu laskea, 
koska Yas ta p rototyyppi on Ya lm iina. Ilmeises ti se tu 
lee olem aa n suhtee llisen huokea raskaa m pi in kone
tyy ppeihin Yerra ttuna. 

, Ne k o osa P e e 1 e r> a nsa it see el'ikoisen ra
kenteensa n w k i tull a ma in it uksi joskaan se ei 
kykene kilpa il emaa n uudempien konetyypp ien ka ns
sa. Se on ta rkoitettu 3 · · · 12" lämi p itta isen ja 
4 · · · 8' piluL,en paperi puu n kuorimiseen . T :w aran 
syö tt ö ta pahtuu kohti suora sa koneen pituussuu ntaa 
,·asten olevaa automaa tli sta kul je tinta käy ttäen. I~u or·i

vina elimin ii on joukko r ii ppm ·a a roita, jotka takoYa t 
kuoren irti. l r taan tu n ut kuori s iiiTetää n syrjiiä n ko
neen pohja ll a olen1 ll a hihna kul jett imell a. Vo ima n liih 
leenii on 30 h v Allis Cha lmers-m oottori . Puunhukka 
on mitä tön , mutta kuori n tajä lki on tyydy ttävä a inoa -
taa n , jos puu on tuore tta ja työ suorit etaa n nil a-a ikan:1, 
ta ikka jos se on niin Ya nhaa, että kuori on IT ··,nnut 
itsestää n irto il emaan . P ölkkyjen tul ee oll a li säksi suo
ria. T eho on 15 · · · 25 p-m 3/ t käy tettäessä 5 miehen 
lyö•·yhmää. 

Konetta Yalmis taa .1\ekoosa Foundry & \[ ac hin e 
\Vorks Jne. (Nekoosa , "isconsin . CS.-\ ). ja sen fo h
hinla on n . 9 000 doll. 

Huot alai set • Skoglund in • , >Söderhamn in • ja • Sun 
din • kuorimakoneet sekä • i\lira • -kone oYa t loiminta
periaatteeltaa n tois iaan vastaaY ia. Ka ikill e on yhteistii. 
että tanna syö tetää n a ut omaa tti sia , koneen p ituus
suunnassa oleYia kulj ettimia kiiy ttäe n ki ert ih ·ii n re n
kaan lä pi . joh on kiinnil e ty t lerii t suo rill :l.\·at kuorin 
na il. 

• S k o g lu n d i l P konee sa (ku va t 15 ja 16) teri ii 
on kolme. Keskipakoi Yoiman Ya ikutukses ta ne painu 
vat kuorta Yas ten . Irroitla mis teho on it ä pa rem pi. mi 
tä nopeammin renga pyö rii ja mit ä pienem pi on pö l
kyn lä pimitt a. Perustyy p p i on ra kennettu 2 1/ 2 · · · 12'· 
lä pimittaisell e ja vähintää n 2 m p itui cll e tavara ll e. 
Suunnitteill a on m yö uurem pi kone, joka on ta rk oi
tettu 6 · · · 20" paksuj en pö lkkyjen k uo rintaan . 
Syö ttönopeus ,·o idaa n työ n a ika na sää tåä Yä lill ä 
10 · · · 25 rnlmin . portaa tloma n Ya ihteen a vulla. Te
hon ta n ·e on n. 16 lw. T erä kehä ja syöttöla itt eet saa n 1t 

1\uva Ji. 1.1 tn painava diesel-generaallori, jollaisen käyll ö 
on tarpeen silloin kun ku orimakone on varu stettu sälr kö

m oottorilla, eik ä virtaa ole saatavissa suoraan verkostu. 
F ig. 17. A diesel genera tor weigh ing 1.1 m e tr ic to ns, fo r use 
in en e when the peeler is eq uippctl w ith an electri c motor 

and no power Iine is avai lahle. - Pho to Metsä teho. 



1·oimansa kolmesta sähkömoottorista. Neljäs m oottori 
on tarpeen kuorenkuljetinl a varten. Sähkövirran kehit
tämiseksi tarvitaan 25 kVA generaallori (ku1·a 17). 
- J{eskimäärä inen työtulos on ollut n . 15 p-m3/ t. Työ
ryhmän suuruus riippuu olosuhteista . Sopivin ryhmii 
lienee 5- 8 miestä. 

Kuorintajä lki on sula n havupu un ollessa kysymyk
ses ä tyydyll i:iYä tan1ran kuivumisla ajatellen. Perus
ma llill a jäätyneet kuusipölkyt kuoriutuil·at huonosti , 
multa nykyisen mallin jii lki lienee niiden osalla paran
tunut. 

Laite on rakenneltu neljiin pyörän va raan, ja se pai 
naa nykyisessä muodossaan n. 3 500 kg. Hinta Ruotsis
sa on ilman syö ttö- ja kuorikulje tlimia n . 51 400 kr. 
Syöllökuljettimet (3 o aa) maksavat moottoreineen 
4 890 kr ja kuorenkuljetin m oottoreineen 3 110 kr. -
Suom en tarpeita vart en näitä lai tteit a va lmistaa tam 
perela inen Ta mpellan lwnepaja. 

•S ö d e r h a m n i 11> kuorimakoneen (klll·at 1R 
ja 19) valmistaja on AIJ Söderhamns Verk täder (Sö
derhamn) . Sen kuorivai elimet eroavat edellisis tä s iten. 
että keskipakoisvoiman lisii ksi ne on kuormitellu kier 
rejousilla, jolla jiilki oksakyhmyjen ja muiden epä ta 
saisuuksien kohdalla olisi parem p i. Voima n lähteeksi 
ta rvitaan 25 k VA diesel-generaallori , jo ta saadaan 
virta ka hdelle sähkömoottorille (5.5 hv ja 10 hv). 
Käyttövoiman saanti on ratkaistavi ·a tietenkin myös 
muulla tavalla. - Sekä tavaran syöttö- että vastaanol
Iopuolella on ulosvedett ih iit rullapöydiit. Syöttöpuolel
la voidaa n k iiytlää 5 m pituisia lisäkulje ttimia , joita 
seuraa koneen mukana kaksi kappaletta. 

Kone on tarkoitettu 2 1/2 · · · 11 t / 2" läpimitlaiscl · 
Ie, vähintään 2 m pituiselle tavaralle. Syöltönopeu 
o n säädeltävissä 6-portaisen vaihteis ton avulla väli llä 
s· · ·43 m/ min. 

1\uorintajä lki vastaa puolipuhtaalle tavaralle asetel
ta\'ia vaatimuksia ainakin sulan ha1·upuun ollessa ky
symyksessä. - Laite pa inaa 2 900 kg, ja sen hinta on 
Ruots issa 41 000 kr. Diesel-gcneraa llori painaa n. 
1 100 kg. 

• S u n d i n • kone (kuva 20) , jota valmistaa Sund
Skönviks Verkstäder (Sundsbruk), on tä mä n tyypin ko
neista teknillisesti pisimmälle kehitelty, multa amalla 
painavin ja kall ein . Paperipuun kuorinlaan tarkoi tettu 
ma lli (lli\1 13 14 P ), joka so1·elluu 1.2 m pitemmä n. 
2 1/2 · · · 14" läpimittaisen tavaran kuorintaan, pai 
naa m oolloreineen mutta ilman syöttö- ja vastaanollo
kuljellimia 4 750 kg ja maksaa Ruot is a 70 000 kr. -
Kone saa voimansa yhdestä en yhteyteen rakennetusta 
20 h v sä hkö- tai poltlomoollorista. Voiman s iirto 
traktorista on myös m ahdollista. Syöttönopeus on 
8 · · · 40 m/min. lapahluen säätö vaihteistolla, jossa 
on 6 porra ta e teenpä in ja yksi peruulusla varten. -6 
m p ituiset syöttö- ja vaslaanollokuljetlimet saavat 
voimansa koneesta. Syöttölaitteen telat avautuvat au
tomaattisesti , syölelliinpä tavara a ivan peräkkäin ta i 
väliajoin . Telojen teräspiikit ovat h elposti vaihdetlavis
sa uusiin. •Teriä • on 6 ja ne on kuormitetlu kierrejou 
s illa . Kehä , johon ne on kiinnitetty, kier tää nopeudella 
n . 200 k ./min. Kuorintajätteiden poi loa varten on pu
ha llin . Kone on s ijoitettu 2-ak eli elle kuljetu a lus lalle. 
joten se voidaan kylkeä auton tai traktorin jälkeen s iir
toja varten . - Kuorintajä lki on a inakin sulan puun 

J,·,wa 18. Sijdcrhfllllllin ·, kuori111akonu,. koeajo käynnissä 
tehtaalla. 

Fig. 18 . . \ lria l run of llH' >Söderham n• harki n,;: machinc 
a t lhc planl. - Pholo :\l r·lsii lr ho. ' 

Kuva 19. •Söderhamnin> k oneella kuoriitua puutavaraa. 
Fig. 19. Timbcr harked wi lh lhe >Söderha mn > machine. 

- Pholo Metsä leho. 

Kuva 20. • S andin• kuorimakonc, joka painaa n . 5 tn . 
Fig. 20. The • Sund• barking machine, which weighs aboul 

5 melric tons. 
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Kuva 21. • Mira• kuorimakone, jonka prototyypin on suun
nitellut m ets. hoit. Ko lpe. 

Fig. 21. The • Mira • barking machine, des igned by Kolpe. 
- P hoto SDA. 

ollessa kysymyksessä verraten hyvä ja puunhukka mi 
tä tön. 

•Sundin • konetta on suunniteltu myös kaksi paika l
liskäy ttöön ta rko itettua mallia, loinen paperipuuta 
(BM l3 14 S) ja toinen saha tukkeja (13MB 20 S) var ten. 

• l\1 i r a • kuorimakoneen (kuvat 21 ja 22) prototyy
pin on suunnitellut m etsänhoitaja Kolpe. Konetta val
mistaa AB C. J . Wennbergs Mek. Verkstad (Karlstad). 
Se on tarkoitettu 2 · · · 12" läpimittaiselle 1.2 m 
pitemmälle tavaralle. - Laitteessa on 2 sähkömootto
ria, joista toinen, 10 hv :inen, käy ttää kuorivia elimiä 
ja toinen , 5 hv: inen , syöttylaitetta ja 3 m osista koot
tavaa syö ttökulj etinta. E rikoistilaukses ta on saatavissa 
myös voimansiirtola ite polttomoottorin käyttämiseksi 
voiman anta jana.- Kuorintaa varten on kolme kierre
jousien ja keskipakoisvoiman kuormillamaa • terää • , 
joiden reunat leikkaava t irtoavan kuoren kappaleiksi. 
•Terien • samoin kuin automaattisten syöttövalssien 
kuluva t osa t on valmistettu kovametallista. Syöttöno
peus on 10 · · ·40 m/min. säädön tapahtuessa 6-por· 
taisella vaihteistolla. P aloiksi leika ttu kuori poistetaan 
puhaltimella. - Kuorintajä lki vaikuttaa verraten h y
vältä ja puunhukka vähäiseltä. 

Sarjavalmisteisen koneen paino tulee olemaan n . 
3 000 kg ja sen hinta Ruotsissa n . 43 000 kruunua il
man syöttö- ja vastaanottokuljettimia . 

Yritteliäisyys uusien kuorimakonetyyppien luomi
seksi näy ttää ja tkuvasti olevan voimakasta. Edellä mai
nittujen lisäksi on kotimaassa suunnitteilla ainakin 5 
konetta ja Ruotsissa 4. E päilemä ttä myös USA:ssa ja 
Ka nadassa on jota in tapahtumassa tällä alalla. Voi
daan näin ollen todeta, että puutavaran koneellinen 
varaslokuorinta on ratkeamassa tyydyttävällä tavalla. 

Jos lopuksi tarkastellaan kuorintakysym ystä eri teol
lisuushaarojen kannalta, on ilmeistä, että saha tukkien 
ja vanerikoivujen koneellinen kuorinta tullaan useim
missa tapauksissa suorittamaan jalostuspaikoilla. Sam a 
koskee tehtaan • koti piiristä • hankittavaa hiokepuuta . 

Kuva 22. Eräitä • Mira •-koneen mittoja sekä syött ö- ja 
vaslaanottokul jeffimi en järjestely sitä käytettäe.~sä. 

Fi g. 22. Some dimensions of the • Mira • a nd the arrange
ment of conveyers. 

Sen sijaan paperipuiden ja kaivospölkkyjen kuorin 
nan painopiste tulee siirtymään m etsistä m aanteitten , 
rauta teitten ja uittoväylien varsill e, missä työ suorite
taan koneellisesti. 
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SUMMARY 
Kalle Putkisto: 

Barking of Timbe•· and Transportable Barking 
Machincs 

The arlicle starts with a review of the reasons neces 
sitating the barking of timber. It continues with a presen 
ta tion of the r equirements placed upon the degree and 
quality of barking by different industri es, i.e. sulpha te a nd 
sulphite pulp industries, groundwood pl ants, saw mills, 
nnd veneer industry. T he next ques tion discussed concerns 
the site of timber barking- the reaso ns favo uring barkin" 
in the fores t, at timber ya rds and a t mills, respecti vely~ 
After a short paragraph dealing with the nec.ess ity of 
m echa nical barking, the author embark s on a deep 
discuss ion of the fac tors to be taken into consideration in 
the choice of the best tra nsportable peeler in each case. 
Am ong these factors he lists: the quality of the work , the 
effi ciency and the portability of the device, the need of 
durability of the device, the am ount of wood lost in bark
in g, the demand for and the a vailability of power, the 
arra ngem ents fo r barkin g refu se disposal , and the pri ce of 
the m ach ine. - The last part of the article is devo ted to a 
presenta tion of the m os t important types of peelers and of 
the essenti al characteris tics of som e specific barking 
m achines. 

Eripainos Me tsätaloudellisesta Aikakauslehdestä n :o 10 ja 11, 1952. 
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