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Mekaaninen puutavaran erottelu Kanadassa 

Mekaaninen puutavaran erottelu on herättänyt 
meillä vilkasta huomiota viime vuosina, koska 
rakennusmestari Tulkin suunnittelema erottelu on 
antanut lupaavia tuloksia. Vastaavin periaattein 
toimivia, pituuden mukaan erottelevia laitoksia on 
ollut Kanadassa toiminnassa jo lähes kymmenen 
vuotta. Kesästä 1952 saakka siellä on ollut käytössä 
myös puolittain mekaaninen lyhyen kuitupuun 
merkkien mukaan tapahtuva erottelu. 

Kanadalaisen lainsäädännön mukaan kukin uit
taja joutuu erottelemaan puunsa yhteisestä sumasta 
omilla kustannuksillaan. Näin ollen joen yläjuok
sulla sijaitseva tehdas joutuu erottelemaan puunsa 
suuresta sumasta, kun taas viimeinen tehdas saa 
pelkästään omia puitaan. Tällainen on tilanne St. 
Maurice-joella, missä Brown Corporation ensin erot
telee 4' ja r6' paperipuunsa La Tuque'issa, sitten 
Consolidated Paper Corporation puunsa Shawinigan 
Fallsissa, ja lopuksi Canadian International Paper 
Company saa puunsa valmiiksi eroteltuina. 

Ensimmäisen mekaanisen erotteinlaitoksen on 
rakentanut Consolidated Paper Corporation. Ko: 
erottelu on pituuserottelua. Vähän myöhemmin 
Brown Corporation on perustanut vastaavanfaisen 
mekaanisen erottelun sekä vuosi sitten myös kah
den merkkisen 4' tavaran puolittain mekaanisen 
erottelun, joita viimeksi mainittuja selostetaan seu
raavassa. 

Pituuden mukaan tapahtuva 4' ja r6' puiden 

Kuva 1. Suman syöttö erottelulle tapahtuu moottoriveneen työn
tämällä pqrrupuskimella ja vesisuihkuil/a . -Kuvat kirjoittajan 

erottelu suoritetaan kahdella yksiköllä, jotka on 
rakennettu ponttoneille. Suman syöttöön käytetään 
puskimellista moottorivenettä ja vesisuihkuja (kuva 
r). Puskimena on pitkä parru, joka nostetaan vint
turilla vedessä uivien tukkien yläpuolelle veneen 
mennessä suman sisään. Puskinparru lasketaan ve
teen, ja veneellä työntäen puut voidaan syöttää 
tehokkaasti. Ratkaisu on sekä kätevä että halpa. 
Ohjepuomien vieressä vaikuttavat vesisuihkut voi
taisiin edullisesti korvata esim. meikäläisillä Val
metin virrankehittäjillä, jotka ovat hyötysuhteel
taan edullisempia. 

Erottelujen edessä olevan jakopuomin päässä on 
konekäyttöinen jakorulla (kuva 2). Se estää puiden 
ruuhkautumista jakopuomin päähän. Aivan erot
tetujen syöttösiltojen edessä ovat tehokkaat vesi
suihkut (kuva 3). Ne painavat riittävästi puita kul
jettimille miltei ilman miesvoimaa. Vesisuihkujen 
käyttäminen tässä joko virrankehittäjien asemesta 
tai ohella on varmasti paikallaan. Kuvassa 4 . näh
dään erottelukuljettimen alapää. Kuljettimen ra
kenteen esittämiseksi kuva on otettu hetkellä, jol
loin kuljettimella on tavallista vähemmän puita. 
Kuljetin on r 8,3 m pitkä ja 6,r m leveä. Ketjuina 
on 5 Link Belt Limitedin >>SS>> luokan teräsketjua, 
jotka ovat 1,53 m välein. Poikkisuunnassa ketjut 
on kiinnitetty toisiinsa o,6r m välein olevilla laatta
teräksillä, joissa on pronssiset liukukengät kitkan 
ja kulumisen vähentämiseksi. 

Kuva 2. J(onekäyttöinen jakorulla ehkäisee puiden ruuhkau
tumista iakopuomin päähän 



J(uva 3. Juuri erotlelujen syö/lösillojen edessä vaikullaval 
voimakkaat vesisuihkul painavai riilläväsli puita kuljellimelle 

miltei ilman miesvoimaa 

Kuvat 5 ja 6 esittävät pituuserottelun yläpäätä, 
jossa varsinainen erottelu tapahtuu. Erottelun pää
periaate on aivan sama kuin myöhemmin keksi
tyssä ja patentoidussa Tulkin erottelussa, mutta 
teknillinen ratkaisu on parempi. Lyhyet, 4' pölkyt 
putoavat kuvassa 6 näkyvästä, em. kuljettimen 
takana olevasta keikahdusvälistä yltämättä kuljet
timen jälkeen sijoitetun ylivientitelan vietäviksi. 
Pyörivän telan kehänopeus on suurempi kuin kul
jettimen nopeus, jotta tela paremmin nykäisisi 
eroon lyhyiden puiden seassa tulevat pitkät puut. 
Pudotusaukon alapuolella oleva tila on jaettu · pys
tyillä teräslevyiDä viiteen kaukaloon. Jos jokin pit
kä puu sattuu tulemaan kuljettimella poikittain ja 
putoaa lyhyille puille tarkoitetusta aukosta, se kui
tenkin pyörii teräslevyn yläsärmää pitkin toisten 
pitkien puitten joukkoon. Lyhyet puut solahtavat 
sen sijaan levyjen väliin. 

Pituuserottelujen. rakentamisella on saavutettu 
n . roo miehen työvoiman säästö. Nykyään työsken
telee kahdella yksiköllä yhteensä 14 miestä kahta 
työvuoroa kohti. Laitosten yhteinen kapasiteetti 
on yli 300 ooo kpl/ro h. Virall isen kurssin mukaan 

Kuva 4. Pituuserollelun 18,3 m pitkä ja 6,1 m leveä noslo
kuljelin 

2 

Huva 5. Pitkät puut tulevai kuvassa näkyvän lelwt yli, multa 
lyltyel keikalttaval alas sen lakana olevasta väliaukosta 

laskien yksiköt ovat tulleet mahamaan yhteensä 
n. r z ooo ooo mk. Koska ne ovat olleet jo käytössä 
Hi.hes ro v. miltei ilman korjauksia, voidaan kuole
tusaikana käyttää ainakin ro v. 

Jos laitokset kuoletettaisiin ro v:ssa ja pääomalle 
laskettaisiin korkoa 8 % mukaan, vuotuinen pää
omakustannus olisi n . r , 7 milj. mk. Laitoksilla on 
säästetty n. 65 ooo miestuntiafv. Laskien rzo mk/h 
tuntipalkan mukaan t yöpaikoissa olisi saatu 7,8 
milj . mk säästö. Vaikka koneelliset laitteet vaati
vat voimaa ja korjauksia, on myös otettava huo
mioon, että roo miehen sosiaaliset kustannukset 
ovat melkoinen erä työnantajalle. Siitä huolimatta, 
että olosuhteet ovat Suomessa varsin erilaiset 
kuin Kanadassa, voitaneen tämän kanadalaisenkin 
esimerkin nojalla päätellä, että mekaanista erottelua 
kannattaa meilläkin käyttää siellä, missä tukit ja 
pinotavara voidaan erotella toisistaan pituuden 
perusteella. 

Kuvassa 8 esitetään lyhyen tavaran erottelun 
nostokulj ettimen alapää. Siinäkin käytetään menes
tyksellisesti vesisuihkuj a syöttämään puita kuljet
timelle. Sekä kuvasta 8 että kuvasta 9 selviää, että 

Kuva 6. Ku ljellimen yläpää ja ylipienlitela, ·Jos P.ilkä puu 
sa/luu poikkisuuntaisena putoamaan lyhyiden puiden aukosta, 
se vierii pystyyn sijoilellujen teräslevyjen yli toisien pitkien 

puiden joukkoon 



f{uva 7. Vesisuihkut painavat puut myös lyhyen tavaran 
nostokuljelli melte 

kuljettimen alapäätä voidaan nostaa ja laskea veden 
korkeuden mukaan tai korjausten vaatiessa. Nosto
kuljettimien nopeus on 24 ... 41 m/min. 

N ostokuljettimelta puut menevät kahdelle 66" 
leveälle hihnalle. Hihnoissa on 6-kertainen puuvilla
kudos. Hihnan päällyspuolen kumikerros on %" 
ja alapuolen r /6" vahva. Hihnat m aksavat n . 
r 8 ooo mkjm. Niiden nopeus on 31 m/min. 

Näiltä hihnoilta puut jaetaan rullakuljettimille, 
kuten kuvista 9 ja ro nähdään. P yyhkijäiden on 
oltava melko kevyitä, ettei hihnalle kariseva kaarna 
pääse aiheuttamaan käyttähäiriäitä, vaan soluu 
pyyhkijäiden alitse. 

Rullaratojen rullien pyärimisnopeus kasvaa jälki
päähän mentäessä, jotta puut kääntyisivät ratojen 
pituussuuntaan. Rullien kierrosluku kasvaa 320 
r /min:sta 68o r /min:iin. Puitten kääntymisen tehos
tamiseksi radan neljään viimeiseen rullaan on asen
nettu puita ohjaavat teräskiekot. 

Kuva 8. Kuljellimen alapää on tehty nostettavaksi vedenkor
keuden vaillleluja ja korjauksia silmällä pitäen 

J.Cuva 9. Nostokuljellimclta puut si irtyvät hihnoille, niillä 
pyyhkiiöiden avulla rullaradoille, JOi!ta puut oikenevat pit
killäissu untaisiksi rullien kulje/limen jälk ipäätä kohti lisään
tyvän nopeuden ja oikaisukiekkojen vaikutuksesta . Rulla-

radoilta puut laloutuvat vierekkäin erol/etuhihnoille 

Rullaradoilta puut syäksähtävät 6o" leveille erot
teluhihnoille, joiden nopeus on n. 64 m/min. Näiltä 
hillnoilta ne värimerkin mukaan pudotetaan mies
voimin pokaraa käyttäen erotteluaukkoihin (kuva 
II). 

Hillnoill a ja . rullaradoilla on keskusohjaama 

Ruva JO. Pyyhkiiöiden on oltava kevyitä , jolla kuori pääsisi 
solumaan niiden alitse. J{ u/jelinkaukaloiden /aidat on telllävä 
vinoiksi ja niiden kulma/ pyörislellävä ruuhkien estämiseksi 

Kuva 11 . Puut nykäistään hihnalta erol/eluaukkoihin käsivoi
min pokaran avulla 
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Kuva 12 J{uljellimel käynnistetään ja pysäytetään keskus
ohjaamosta käsin. Sieltä myös annetaan hälytysmerkki ruuh

kautumisen tms. uhatessa 

(kuva r z) , josta käsin radat käynnistetään ja pysäy
tetään. Sieltä annetaan myös hälytysmerkki ruuh
kan tms. uhatessa. 

Lyhyen tavaran erottelu ei ole rakennettu pont
t onien vaan pukkien päälle. Pukin paalut lähenevät 
toisiaan ylöspäin mentäessä, minkä vuoksi jää 
pyrkii nostamaan niitä varsin pahasti. 

Kuvassa I3 nähdään erottelulaitoksen alapää; 
oikealla erotellaan r6' t avaraa käsin. Brown Cor
porationin tukit menevät suoraan kanavaa alaspäin 
katkaisulaitokselle. Taustalla vasemmalla näkyvä 
ylivientikuljetin on jouduttu rakentamaan tilan 
ahtauden takia. Siinä suoritetaan samalla lyhyen 
tavaran erottelun tarkistus. 

Katkaisulaitoksella r6' puut katkaistaan 4' puiksi. 
Puitten suunnan oikaisuun käytetään. painoja sa
maan tapaan kuin meUJä sah at avaran lajittelussa 
toisinaan. 

J(uva 13. Pitkän tavaran erollelu suoritetaan käsin. Takana 
oikealla on kaikaisulaitos ja vasemmalla lyhyen tavaran yli

vientiku/ielin ja larkistuserollelu 

Lyhyen tavaran erottelussa tarvitaan nykyisel
lään n. 50 miestä kahta vuoroa kohti. Laitoksen 
kapasiteetti on n . z6o ooo kplfro h . Sen rakennus
kustannukset ovat olleet n. 55 ooo ooo mk. Alku
peräisiin suunnitelmiin on käytännössä tarvittu 
huomattavia muutoksia, mistä on koitunut lisäkus
tannuksia arviolta 20 ooo ooo mk. 

Meikäläisiä olosuhteita ajatellen laitos on tehol
taan liiankin suuri. Se on kokolailla käyttövarma, 
häiriöitä on ollut keskimäärin n. 30 min jro h. 
Pituuserotteluun verrattuna sen pääomakustannuk
set ovat kuitenkin n . 5-kertaiset. Vaikka työn 
säästö onkin merkittävä, tarvitaan vielä melkoisesti 
työvoimaa. Tällaisen laitoksen rakentamista ei voi 
suositella meille ainakaan ilman perusteellista kus
tannuslaskelmaa. Siinä käytetyillä teknillisillä 
ideoilla saattaa kyllä olla tiettyjä soveltamismah
dollisuuksia. 

EKLUND, RrsTo: Mechanical Sorling in Canada (Finnish original). Tekn. 
Aikl. 43 (1953), 1, p. 21···24. 
Mechanical sorting h as been of interes t in Finland as m ech anical sorting 

units invented by Tulkki h ave been tried out success fully. Sorting units 
working on somewhat the sam e principle have been in use in Canada for 
t en years . These units separate short and long logs. 

At La Tuque in the Sta t e of Quebec two stationary mounted conveyor 
and sorting arr angem ents sort 4-ft. logs from 16-ft. logs. Their capacity with 
seven m en is over 300 000 logs per t en hours. A tug boat and water jets are 
used to feecl the logs to the conveyor. Most of the water jet s should be r eplaced 
by more efficient •stream m akers• which h ave been developed by Valmet 
in Finland . . 

Two companies own the 4-ft . bolts , which are sorted on a semimech anical 
con veyor sys tem since 1952 . The conveyor system inclucl es haul-up ch ain 
convey ors, distributing belts , roller conveyors for the straightening of bolts, 
and sorting belts. Bolts are clroppecl accorcling to paint m arks from four 
sorting belts by h and using pulp hooks. A recorcl of 260 000 bolts per t en 
hours was es tablished in 1952. Abou t 25 m en per shift were needed . 

Eri painos: T eknillinen Aikakauslehti n:o 1 ( 15153) . 

H els inki 1953. Sanoma Oy. 


