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Ris to Eklund:

Pinopuutavaran käsittelystä *
Erityisesti nippukäsittelystä
Kä ittelyn kannalta ta~arat jaetaan ka ppaletavaroihin, pinotavaroihin ja joukkotavaroihin. E im.
sahapuut voidaan pa1ma pinoon y htä hyvin kuin
kuitupuut . Kuitupuu voi olla ka ppale-, pino- tai
j oukkotavaraa. Kuitupuuta kä itellään esim . käsin
ladottaessa yleensä kappalet avarana, a utolla kulj etet taessa yleensä pinotavarana ja aYola utas a joukkotavarana . Tässä esityksessä pinotavaralla tarkoitetaan
kaikenlai sta pinossa olevaa t avaraa. Li enee yytä
y leensäkin olla sekoitta matt a käsittelytavan , mittau t avan ja käyttötarkoituk en mukaisia nimityk iä .
Pinotavaran kä ittelys ä on nippuj en käytöllä varsin
k eskeinen osuus. Nipulla tarkoi tetaan idottua pinoa.
Pitäen silmällä lähinnä tavaran sii rtomatkaa kulj etus voidaan ja kaa toi saalta varsinai een kulj etuk een :
kauko- ja lä hikulj etuk een , ja t oisaalta termina.alitoimintoihin: käsittelyihin ja välimra t ointeihin.
Kä ittelyssä siirtomatka on n olla t ai lähellä itä ,
y leensä a lle 20 m.

Käsittely-yksiköt JO -menetelmät
Pinotava raa voidaan käsitellä pinoina joko nippuina tai niputtamatta . Jo kä ittelyjen mekani oimi seen voidaan päästä vasta kulj etu pro e in loppuvaiheesatai jos kalliit nipunsiteet joutui ivat kaua n
turhaan seisoma-an vara toitae a, niputus on ehkä
kannattamatonta. Tällöin kä ittelyjä mekanisoitaessa
on turvauduttava toi senlai iin pitimiin, kuten ka hmaimiin ja haarukkoihin joilla tavaraa voi daan iirrellä
pinoina niputtamatta .
Ko ka niputu ta puoltavia ja niputukseen vaikuttavia tekijöitä on lukui a joukko, on euraava a luotu
ilmäys niihin .

mi stä . )fai nitta koon, että ra iin kaadettuja koi Yuj a
on vara toitu vede. sä nippuina kaksikin vuotta.
Kippu-uitto parantaa tah-ella kaadettujen koivujen kulj etusmahdollisuuk ia. X s. korkkipuita käyt täen voidaan talwlla kaadettuj a koin1ja uittaa ja
varastoida vedessä nipuis a Yaikka yli \Uoden . Ainakin osalla koivun hankkijoi ta on kä ity . että tal\ella kaadettuun koivuun tulee ha nkinnan eri vaiheissa vähemmän värivi kaa kuin ra iin kaadettuun
k oivuun. Yäitetään myö , että nippu-uito sa vanerikoivuihin tulee y leensä Yähemmän väri vi kaa kuin
irtouitos a. Toi taiseksi on kuitenkin selvittämättä,
kuinka palj on e m. värivioilla on merkitystä va nerin
laatuluokittelus a.
Iippuj en kääntämi mahdolli uus tarj oaa edun milloin puun ko teuden Ii äämi nen on tärkeää. K äin
on laita varsinkin sellaisen kuitupmm olle sa k y ymyksessä, jota käytetään hiokkeen tai k orkeala.atui en silkkimas a n raaka -aineeksi. X ippujen yläo an
kasteluun Yoidaa n käyttää myös w isuihkuja .
Käytettäe sä taskukuorimaa tai muuta jak ottai esti toimivaa kuorinkonetta saattaa olla, että niputtaminen tai muu pinoaminen on välttämätöntä puiden
syöttämi eksi kuorintaan tehokkaa ti . H ankintaprosessin yhte~rde sä voi olla edullista hankkia puutavara
pitempänä kuin se voidaan käyttää tehtaalla T ä llaise a tapaukses a niput voidaan katkai ta ketjusahalla
(esim. Oy Kaukas Ab , Laurit ala kuva 1).
Tippukuljetuksen y hte yde ä kandinaavias a on
usein ka tsottu edulli sek i rankoj en hankinta. '\Tarsinkin lautta ukse sa ra ngat voidaan kulj etta-a hal valla .
~Ie illäkin jotkin yhtiöt hankkivat rankoja. Ameri kas a käytetään toi inaa n kuitupuurankojen tai -tuk-

Tehtaan näkökanta
Jo puutavara niputetaan, sen kä ittely ja ·kulj etus
h elpottuva t eivät ainoa taan ha nkintavai hee a vaan
myös tehtaan vara toalueiUa . _ o ttrien ja köy iratoj en käyttö on edulli e ti mahdolli ta nippujen iirtoon.
' ein puutavara voidaan äi lyttää ve ivara toss.a
nippuina. T ällöin vältetään joukko käsittelyj ä maalle
tapahtuvaan vara tointiin verrattuna,
ää tetään
vara totila.a ja vähennetään uittohukkaa a \-olauta a
vara toi ntiin verrattuna. Va ra toimaila puutava ra
veden alle voidaan ehkäi tä la ho- ja väriYikoja.
Nippujen yläosaan voidaan ijoittaa puutavaraa, jolle
väri- ja la hovi at eivät ole kovi n va.araUi ia (kuitupuu )
ja alao aan uoj attavaa puutavaraa (e im. vaneritukit). Voidaan myö ajatella painonippuj en käyttä• Kirj oitus on laaditt u kirjoittajan yysmet.säpäi,·illä 19.3:?
Y ksityismet.sänhoita.ja.yhdi t yksen ja. uomen Cittaja.in~· hdis 
t yksen y h teisessä kokoukse
pitämän e itelmän ja. , tunnen
P ttutalou.den n:oissa. :?, 3 ja. 4, 1953 julkaistun kirjoituksen ,
oPinopuu ta.va.ra.n käsittelystä•, pohja.lla..

Km·a. 1. E1men katkaisemista. ketjusahalla uiput ta.sa ta.a.n purista.ma.lla. kuva.ssa. näkp·ien lev·yjen välissä. Ta.sausla.itteen ja. kahden ketjusahan kapasiteetti on n . 50
nippua./ h. - Ya.lok. kirjoittaja.
Fig. 1. B efore cutting with a chain aaw tlte bwuilu are levelled
by pressing bettceen the plales seen in tiU! picture. TIU! capaci.ty
of the let·elling det·ice and tiU! two chain saw i about 50 bundles
per 8 hour . - Pii olo by th e aut1wr
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kien para o a ahapuuksi. Kun koivun käyttö kuitupuuk si yleistyy meillä, saattaa olla harkinna n arvoista,
eikö kannata kuljettaa rankanippuja. Tällöin t ehtaalla katkai taessa voitaisijn parhaiten arvioida, mikä
o a voidaan k äyttää vaneripölleiksi ja mikä jää kuitupuuksi. Rullateollisuuden kannattavuus lienee väli stä
huomattava ti riippunut siitä, että rulJakoivut on
voitu lautata nippuina pitkiäkin matkoja. T äten on
voitu kannattava ti kuljettaa myös rullateolli uuden
jätteeksi (polttopuuksi) jäävä puumäärä.

Kuljetusnäkökohtia
~-\utokuljetuksen kilpai lukykyjsyyttä on oleelli sesti
lisännyt se eikka, että puut on voitu sitoa mpuksi
a uton lavalla ja uorittaa a uton purkaus nippuna jok o
kallistamaila tai no turilla.
~iputtamalla rannalle varastoidut tai rantametsistä
ajettavat puutavarat niputuskehikoilla tai -reillä jo
talvelJa on voitu nopeuttaa lauttausta ja monessa
tapauk es' a pienentää kokonaiskustannuksia.
.Xippujen rautatie- ja vesikuljetuk sen ni veltä minen
tuottaa mei llä lukuisia vaikeuksia . .Xykyiset rautatievaunutyyppimme ja halutun tyyppi ten vaunujen
saannin hankaluus vaikeuttavat etenkin '1. 3 tai 4 m
puusta tehtävien ni ppujen koon \·akioi mi ta ja suurten nippujen käyttöä.
Ye ikuljetusten yhteyde sä voimakkaimman alkuysäyksen mputukseen lienee antanut luttohukan pienentäminen. ~iputtamalla p uut saadaan sek ä uppoami en että karkaamisen vuoksi menetettävien puiden
määrä vähenemään tai kokonaan eli minoiduk i . .Niputettu puutavara voidaan toisinaan edulli sesti kulj ettaa ve iväylään jo uiton edelli senä yksynä. Vastaava a tapauk e sa vallankin niputtamaton mäntykuitupuu uhkaa upota.
Xippulautta vaatii pienemmän tilan kuin avola utta.
.::'en vuoksi kapeikoissa voidaan ru putettuna kulj ettaa uurempia lauttoja kuin niputtamatta. Proomauksen yhteydessä ~-\.merikassa lyhyet kuitupuut
kä itellään u ein joukkotavar ana neli ormi sella kah maimella (no tokouralla) tai korilla kuljetusmatkan
olle a lyhyt, mutta tilan säästämisek i pu ut niputetaan kuljetu matkan olle a pitkä.
Jo lauttauksen y hteydessä suoritetaan kanavointia, puut joudutaan niputtamaan. Yar inkin koska
kanavamaksua on suoritettava paitsi sulutetun lautan
kuutiomäärän myö en pituuden perusteella, niput on
pyrittävä vakioimaan va taamaan kanava ulkujen
kokoa joko yksi tellen tai ryhminä (monesti saattai i
olla edulli empaa, jos kanavat muutettai siin suurten
nippujen kokoa vastaaviksi). Voimakkaimmin mppujen kokoa rajoittavana tekij änä on tavalli sesti kanavakynnyk en korkeu . rsein kuitenkin k äytetään meillä
hyväk i ainoa taan uJkuun mahtuvan nippuryhmän
uurinta mahdolli ta pituutta.
l"traan valmi tui , .. 1!).) 1 \·a r inai esti nippu-uittoa
varten tarkoitettu uitto ulku. l "tra n uitto ulun pituu
on 115m ja leveys , m. Lähitu levai suudessa valmi stuvat \ "alkeakosken ja T aipa leen uittosulut ovat suunnilleen aman ·uurui et. ~ulkuihin mahtu u rinna kkain
kak i nippuaja sulutusta kohti n. 40 nippua hanltukkeja tai n. 60 nippua 4 m kuitupuuta. l"tra n uitto·ulu ' a on py tysektoriportit. jotka voidaan avata ja
sulkea riippumatta \·edenpainee ta . ~ it e n on mahdollista suoritt aa sulutus virtaavan veden avu lla. Sulu-
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t us voidaan suoritta.a '10 min: sa, mutta johtuen keskeytyksistä puun saanni sa keskimääräi enä sulutu a ikan a voitaneen pitää n. 30 min. uure hkon putouskorkeuden, k a hteen suuntaan tapah uvan ulutuk en
ja vesivoiman säästön taki a on luultavaa, että \ 'alkeakosken ja T aipaleen uittosuluissa käytetään puuta vara n si irtoon virtaavan veden ijasta alu ta, vintturia
tai vetu ri a, vaikka ko. sulut \·aru tettaneenk in pystysektori porteilla. Yai kka ko. tyyppisten uittosulkujen
rakentaminen maksaa 100· ··'150 mm k, saattaa mai nitunlaisten su lkujen käyttö maassamme vielä lisääntyä niiden suuren kapasiteetin ja käyttövarmuuden
vuoksi.
~ippulautta on vetova tuk eltaan pa ljon edulliempi kuin avolautta. amalla a luksella voidaan amalla n opeudella kulj ettaa nippujonona yleen ä 5· ··6kertaa niin suuri puumäärä kuin avolauta sa. Jos lauttaus on oikein organisoitu, lauttauskustannu saattaa
n äin ollen nippuj onoja k äytettäe sä olla vain n. 20%
siitä mitä avolauttoja käytettäe ä (ktm niputu kustannuksia ei lasketa lauttau ku tannuksiin). Nippula utta us on yleen ä itä edullisempaa, mitä uuremmista nipuista on kysymy . J o nippujen suurentami seen voi daan päästä on meikäläi i ä oloi a mahdolli sta pienentää lauttau kustannuksia ainakin 10 %,
todennäköi esti huomatta\·a ti enemmän . ..'.Iainittak oon, että K ymin l 'ittoyhdisty on kulj ettanut Kei teleellä n . '1 5 k-m 3 nippuja. Xiput on tehty Blakk tadkoneella 12 m pituisiksi. Eri puuta\·arat ovat nipui ssa
sekaisin. Xiput on sidottu neljällä o 6mm teräslangalla.
Autoniput o\-at olleet meillä verrattain pieruä. Toi sinaan on niiden siteek i k äytetty 10,0···10,5 m siteitä,
vai kka nipun karmalta oli i riittänyt ehkä ,5 m
ide. Vaikka ylipitkiä iteitä ei käytettäisikään
pieruä nippuja varten, pieni ä nipui a käytetään
yleen ä samaa puumäärää kohti enemmän idettä ja.
itomistyötä kuin umi a nipui sa. Kuten on mainittu , pienet ruput ovat epäedullisia lauttauksen
kannalta. l un suoritetaan eri kokoi ten autojen
kannattavuusvertai luja, nämilin eikat olisi otettava h uomioon, mikäli autoniputu ta käytetään ja
mikäli auton kantavuutta li äämällä on mahdollista
suurentaa nippujen kokoa.
Xippu -uittoa hankaloittaa nippujen melkoinen '.Yväys. .\fei llä ta \·alli et nipun koot edellyttävät
2)···2,5 m syvyi tä uitto\·äylää, kun taa ' irtouitolle
riittää mainiosti 0 6 m \Tvinen \'ädä. On tosin kokei ltu vain n . 0,.'5 p-m 3 -i ältä vien ~i ppujen käyttöä,
joita mahdolli ' e' ti \' oitai iin Ia kea uittoruuhi ta .
Pieniäkin nippuja käytettäe sä on mahdolli ta ää~ 
tää mm. uittohuka sa ja erotteluku tannuksi a.
m utta niputu ku tannuk et nou e \·at korkeik' i . ..'.[aa samme. on joukko matalia. tärkeitäkin uitto\·äyli ä,
kuten Kokemäenjoki ja l ijoki. joi sa normaalikokoi~
ten ni ppuj en kä.dtö edellyttäi i kohtuuttomia perkausku ta nnuksia. Toisaalta on olema sa mahdollisuuksia nippu-uittoväylien li ' äämi eksi , e im. K eiteleen yhdistäminen P äijäntee een nippu-uittoväylällä
kanavointi en ja p .rkawten avulla.
..'.!illoin puutavara \·oidaan niputtaa, ennen kuin eri
omistajien puut 0\·at joutuneet eka umak i uittoväylässä, voidaan ehkä .. ä tää huomatta,·asti rottelukustannu.ksia. vaikka nippuerottelu jouduttai iinkin suori ttamaan. Tällainen järje tely aattaa pakottaa uittamaan puut puroväylillä eri lli sumittain, mikä
sekauittoon verrattuna no taa purouittojen uittoku .

tannuksia ja pidentää uittoaikaa sekä aiheuttaa organisatorisia vaikeuksia.

Vesivoimataloudellisia näkökohtia
itolla ja vesivoimataloudella on yleensä joukko
ri stiriitaisia intre sejä. Irtouittoon verrattuna nippuuitolla on voimatalouden kannalta useita etuja .
Voimalaitosten suojaaminen välppiin tunkeutuvi lta
puilta on irtouiton aikana vaikeampaa kuin nippuuiton aikana. Välppiin tunkeutuvien puiden poistaminen on työlästä ja aiheuttaa melkoi en kustannuksen. Sitäpait i välppiin ajaut uneista pui ta koituu
energian hukkaa. Nippujen ohj aamiseen voimalai toksen yläpuolella ei ai na tar vita yhtä tehokka ita
syväpuomeja kuin irrallaan uivien puiden, erityisesti
rampapuiden , ohjaamiseen.
Moderni vesivoimatalous edellyttää pitkälle vietyä
vesistönsäännöstelyä. J os uiton aikana altaissa säilyy nippujen tarvitsema syvyys, on nippu-uiton etuna
irtouittoon verrattuna, että se on irtouittoa riippumattomampi vuorokausi - ja viikko äännöstelystä.
Varsinkin milloin vesistönsäännö tely on toteutettu,
on porrastettujen suvantojen rakentaminen uittokelpoisiksi nippu-uittoa varten helpompaa kuin irtouittoa var ten.
Irtouitossa käytetään voimaJaito ten ohittamiseen
jokseenkin poikkeuksetta uittoruuhta, mutta nippuuitossa tarjoutuu voimalaitosten ohitt amiseen joukko
teknillisiä ratkai suja, joi ta mainittakoon euraavia.
-

-

-

-

R autatie- tai maantiekuljetus voi tulla kysymykseen etenkin, milloin samalla voidaan ohittaa
useampia voimalaitoksia tai lyhentää huomattavasti kulj etu matkaa.
uurien puumäärien siirrossa lienee rautatiekuljetus tavalli esti kilpailukykyi nen yli 2 km matkoilla.
Paitsi tavalliset sulut nippukuljetukselle soveltuvat pysty ektoriporttisulut (kuljetus esim. virtaavan veden avulia) ja sulut, joiden yli niput siirretään nostureilla.
Erilaisista nosturei ta mainittakoon ilta- ja
puominosturit ja tyyppi Kivelä-Valmet, jonka
tyyppinen nosturi on rakenteilla feriko keen.
Vintturi-vaunumenetelmiä. on käytetty jo kauan
nippujen siirtoon, mm. K ymin Osake htiö Orraintaipaleella. Pienehköjen nippumäärien iirtoon
voimaJaito ten ohi saattavat yksinkertaiset vi ntturi-vaunumenetelmä.t olla edulli impia pienten
pääomakustannustensa takia.
Nippuvaunuja käyttäviä erikoi ratkai uja ovat
suunnitelleet mm. ins. H yyppä ja 0. Y. reuvotteleva Insinööritoimisto Consulting.
Pienoismallin avulla on kokeiltu avokourua nippuj en siirtoon, mutta e on osoittautunut soveltumattomaksi paitsi suuren v denkulutuksen takia
myö suurten nippujen väli ten kiinnitysvoimien
vuok i .

Puuttumatta tässä lähemmin eri ni puusiirtolaitosten teknillisiin yk ityi kohtiin tod ttakoon voimatalouden kannalta olevan merkille pantavaa, että
useita ratkaisuja käytettäe ä. nippujen siirtoon tarvittava en ergian määrä on pienempi kuin irtouiton
aikana uittoruuhe sa virtaavan veden takia menetetty energian määrä.

Niputusvaihe ja sen yhdistäminen toisiin
työnvaiheisiin
iputuksella saavutettavat edut on pyrittävä käyttämään hyväksi mahdollisimman tarkoin. Näin ollen
niputus on suoritettava mahdollisimman aikaisessa
hankinnan vaiheessa. Meillä on suuressa määrin siir.
rytty autoniputukseen . Amerikassa on menty pitemmälle, jopa niputtamiseen l>kannolla~. Mitä aikaisemmassa vaiheessa niputus suoritetaan, sitä useammat
käsittelyt voidaan mekanisoida ja tavallisesti sitä
suuremmalta puunhukalta voidaan välttyä.
Samassa paikassa käsiteltävät puutavaraerät ovat
yleensä sitä pienempi ä, mitä aikai emma ta hankinnan vaiheesta on kysymys. Erien pienuus pyrkii
nostamaan niputuskustannuksia. Mitä pienemmistä
eristä on kysymys, sitä vaikeammaksi tulee niputuksen mekanisointi ja sitä kalliimmaksi nipunsiteiden
kulj etus. Siirryttäessä niputukseen hankinnan aikaisessa vai heessa on tästä syystä kiinnitettävä erityinen
huomio niputusmenetelmiin, jotka voidaan yhdistää
toisiin työnvaiheisiin ja jotka mahdollisesti korvaavat toisia työnvaiheita. Esim. niputus voidaan kätevästi suorittaa pinoamisen, vierityksen tai kuormauksen yhteydessä. J os on kysymys pienien puuerien
niputtamisesta, on pakosta pyrittävä yksinkertaisiin
ja halpoihin niputu välineisiin ekä tutkittava mahdollisuuksia niputuksen suorittamiseksi sellaisilla välineillä, jotka tarvitaan joka tapauksessa muuta hankintatoimintaa varten (reet, traktorit, autot, varpparit jne.).
Niputuksen yhdistämisestä muihin työnvaiheisiin
mainittakoon pari esimerkki ä. 0. Y. Wilh. chauman
A. B. on toi inaan yhdi tänyt niputuksen rekien purkaukseen. Tukit on purettu jäälie pinoon kuormarenkiä käyttäen. idalangat on ijoitettu pinon alle,
mutta ne on kiristetty ja sidottu vasta vähän ennen
jään lähtöä. Tukkipinot on tehty aluksi toisistaan
15 ... 20 m päässä oleviin jonoihin. Jään painue a sen
pinnalle on tullut vettä, joka on jäätynyt ja vahvist anut sitä . en jälkeen on voitu ajaa puita myö
alkupEräisten jonojen väliin.
iten on säästetty
varastoalueiden raivaus ja vuokra, vieritys puomituksineen ja erityinen niputu vaihe. Pinoon purkamisesta
on maksettu Ii ämaksua 0: 50 .. . 1: - fj3. Jiput ovat
olleet leveitä ja löysiä, mutta ne ovat kestäneet e im.
hinauksen Päijänteellä. Tampereen Pellava- ja RautaTeollisuus Osake-Yhtiö on purkanut no turilla hi omopuita rautatievaunu ta veteen puiden ko teuttami seksi. Kuormauspäässä puut on ladottu sopiviksi
pinoiksi, jotka on sidottu purkau vaiheessa nipuiksi.
Nostokyvyltään i t nosturilla on purettu 10 p -m3
nippuja n . l 000 p-m3 (n. 30 vaunua)/ h.
Erityisesti siirryttäe ä hankimlall aikaise sa vaiheessa tapahtuvaan niputukseen on kiinnitettävä
huomiota nipun iteiden keveyteen, pieneen tilantarpeeseen ja kä ittelyn helppouteen. On ii harkittava
mahdollisuuksia kevyiden ja korkealuokkai ta raakaaineesta valmistettujen nipunsiteiden käyttämiselle.
iteiden ylimitoitusta voidaan välttää myö käyttämällä tasa-ainei ta raaka-ainetta, joka täyttää tietyn minimivaatimuksen. Peittämällä iteet uojaaineilla, e im. galvanoimalla, voidaan välttää.ruo tumisen varalle tarvittavaa ylimitoitu. ta. amaan suuntaan vaikuttaa siteiden hyvä hoito.
Jos niputus suoritetaan hankinnan aikaisessa vai -
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heessa, tavaran mittauksen jä rj estäminen saattaa
tuottaa suuria vaikeuksia nykyi sen puutavaran mittauslain voimassa ollessa. Nippujen kätevä ja tarkka
kuutioiminen on osoitta utunut yleensäkin visaiseksi
ongelmaksi. P otentiaali sina ratka isuina voidaan mainita puutavaran m ittaaminen vain ennen niputusta
(esim. virallinen mittaaja) tai painon mukaan mittaaminen , jota käytetään joskus Yhdysvalloissa. Toi sinaan niput varustetaan lapulla, johon merkitään
puumäärää koskevat tiedot.

/.
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Kehittämiskustannuksista

K oska niputus aiheuttaa tietyn kustannuksen, on
sen avulla saatujen etuj en korvattava niputuskustannus . .r i putus edustaa teknillisesti melko pitkälle vi etyä
menetelmää. Tulevan kehityksen voi arvailla enti stä
enemmän suosivan niputusta. Näin ollen tuntuu
siltä, että niputu ta edi täviin menetelmiin kannattaa
uhrata paremmin varoja kuin moniin muihin , vaikka
tämän hetken kannattavuuslaskelmat osoittaisivat
suunnilleen yhtä suurta hyötyä. Ti lanne saattaa. olla
tällainen esim. vertailtaessa irtouittoon t a i nippuuittoon tehtävien investointien kannatt avuutta.
Nippukäsittelyn kehittämiskustannuksia voidaan
alentaa,jo välineinä voidaan käyttää hyväk i vähäi sin muutaksin tai ellaisinaan muita tarkoi tuksia varten jo hankittuja välineitä. Tällaisina potentiaalisina
välineinä voidaan mainita reet, traktorit vinttureineen, a utonosturit, varpparit jne. Olisi kuitenkin ensin pyrittävä kokei lemaan paras mahdollinen menetelmä. aattaa olla, että voitaisiin kehittää meh etelmä, joka osoittaisi entiset välineet kannattamattomiksi ainakin tietyissä puittei a. P eriaatteessa olisi
pyrittävä tällai een ratkaisuun s uoraan eikä vähittäi ten pikkuparannusten kautta, sillä edellinen ratkaisu tulee halvemmaksi. Olisi siis tutkittava ainakin
koko hankintaprose ia yhtenä kokonaisuutena, että
ensin voitaisiin luoda oikeat suuntaviivat, joiden mukaan yksityiskohtia voitaisiin ruveta kehittämään.
Muutoin joudutaan tekemään paljon työtä ja hankki maan välineistöä, joka myöhemmin saattaa osoitta utua kokonaan tarpeettomaksi . Vaikka nippukäsittely ä ja -kuljetuksessa voitaisiinkin löytää kokonaisratkaisu, joka oleellisesti m uuttaisi totunna iset menetelmät, itäkin kehitettäessä olisi otettava huomi oon ,
että itä olisi voitava parantaa joustavasti tu levaisuuele a. Tekniikan tempo on niin nopea, että tällä hetkellä hyvä menetelmä vanhent uu pian.
Vakioinnista

Kuljetusten ja käsittelyjen yksinkertaistaminen ja
mekanisoiminen on itä edullisempaa, mitä vaki okokoi emmi ta yksiköistä on k y ymy . Puiden koko
vaihtelee melkoi esti, mutta niputus tarjoaa erinomai en mahdollisuuden yksiköiden vakiointiin (standardisointiin) ja samalla mahdollisuuden yksiköiden
koon suurentamiseen. Yksiköiden koon s uurentaminen on tarpeen meillä, missä puut ovat pieniä.
Menetelmänä yksinkertai in ratkaisu on käyttää
vain yhtä nipun kokoa läpi koko hankinnan. Välineet
saattavat kuitenkin asettaa tiettyjä rajoituksia tälle
pyrkimykselle. Rajoittavina tekijöinä voi olla joko
tehon, tilan tai puutavaran puute tai painorajoitukset.
Jo prosessin alkuvaihees a käytetään voimanlähteenä
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Kuva 2. Kierretystä. teräsketjusta voidaan valmistaa kiristettävä pidin, Yarsinkin jos ketju saa juosta riittävän suurien
renkaiden läpi

Fig. 2. A tightenable fastening can be made of twisted steel
chain, particularly if the chain is allotoed to nm through large
enough rings

hevo ta, on hyvin ky eenalai ta voidaanko hevosella
kuljettaa niin suuria nippuj a, että sen kokoisten nippuj en käsittely ja kuljetus o oittautuvat kannattaviksi ha nkinnan myöhemmä ä vai hee a . On ajateltavissa, ett ä pienet niput voidaan yhdi . tää yhdeksi
tai kiinteäksi ryhmäksi. Toi aalta esim. hevoskuljetuksen kannattavuutta on tarka teltava koko prosesin n äkökulma ta. Tarvittae a uuret niput voidaan
ja kaa osiin katkaisu- tai balkai ulaitteilla.

Suurten nip]ntjen käytön valo]ntolia:
l. Niputu ku tannuk set a lenevat: sitei den tarve
t iettyä puumäärää kohti yleensä vähenee, itomisajan
määrä t iettyä puumäärää kohti vähenee (esim. yli heittoniputtimilla koneen tebollinen niputu aika on
vain 45·· ·55 % työajasta, ke keyty ten johtuessa
pääasiassa nippuj en idorma ta ym .).
2. Vetova tus vähenee lauttau.k e a.
3. K äsittelyt nopeutuvat, jo käytettävi ä on k yllin tehokkaat laitteet uuria nippuja varten.
4. JCuljetustilan äästö lauttaukse a ja mahdolli se t i kanavoinnis a, auto- ja rautatiekuljetuk e sa jne.
5. Vara to ilan ää tö tehtaalla ve ivara toinnissa
tms.

Suurten nippujen käytön varjopu{)lia:
l. Harvoi a laimikoi
on vaikea saada tehdyksi
s uuria nippuja, jos niputu.s aiotaan uorittaa jo &kannolla)>.
2. Nippujan painoa raj oittaa kä ittely- ja kuljetu välineiden ja teiden maksimikuormi u kyky. \ arsinkin bevo kuljetuk e a kuorman koko on var in rajoitettu ja li äksi ää u.btei ta riippuvainen.
3. Mei llä niput on teh y joko yhden tai kahden tavaran pituuden mittai iksi (Li ättynä nipun päiden epätasaisuude ta johtuvalla mitalla) tai halutun pituisik i niputtamalla puu limi täin. Lyhye niput aavat olla läpimitaltaan vain tietyn uurui ia, muuten
niputetut puu eivät p.) y vaaka uorassa (l anadas a
on 4' puu ta tehtyjä 7 p-m3 ni ppuj a. kuljetettu autoilla,
ra utateitse ja proomuilla ja äilytetty ve ivara to a
l>py tyssä»). Voitaneen kat oa, että 2m tavara ta voi-

daan tehdä uittokulj etusta varten korkeintaan n. 6,5
p-m3 nippuja, tosin käsitykset jonkin verran vaihtelevat. Kuitenkin voidaan 2 m tavarasta tehdä ns. kaksoisnippuja käyttämällä 4 m puita sidepuina. Käytännössä on tehty 16···20 p-m3 kaksoisnippuja. Nippujen )> kaatumatta)> voitaneen 4 m tavarasta tehdä n.
50 p-m3 nippuj a.
äin ollen voitaneen katsoa, ettei
tavaran pituus aiheuta voittamattomia esteitä su urehkoj en nippuj en käyttämi selle.
4. Kulj etusvälineet ja kanavasulut ai heuttavat
rajoituksia nippuj en pituudelle. Nippujen pituuden
olisi oltava sellainen, ettei tilaa hukata.
Ni ppujen suurin l~veys riippuu kuljetusvälineen
suurimmasta sallitusta leveydestä. Kanavien leveys
olisi pyrittävä käyttämään hyväksi.
Nippujen korkeudelle saattaa tielainsäädäntö a ettaa rajoituksia. Oleellisempia rajoituksia asettaa kuitenkin kanavakynnys nippuj en syväykselle.
Nipun kokoa vakioitaessa huomioon otettavia tekijöitä ovat nipun paino, pituus, leveys ja korkeus tai
syväys. Ainakin välillistä vaikutusta saattaa olla
myös puutavaran käyttötarkoituksella, puulaj illa,
kuorimi sasteella jne. Nipun optimikoon valinta on
varsin monisäikeinen ongelma. itä on tarkasteltava
myös tehtaan näkökulm asta, si llä varastotilojen pienuus saattaa kehoitta.a käyttämään suuria nippuja,
käsittely- ja kuljetusvälineet, vara toalueiden järjestely kuorimot tms. seikat voivat taas puolestaan asettaa rajoituksia nippujen koolle . Tapauksittain on
ratkaistava nippujen optimikoko. Näyttää si ltä,
että mitä suurempi on vesikuljetuk en osuus, sitä
suurempiin nippuihin kannatta.a mennä. Koon vakioinnissa on tietysti verrattava muutoksista aiheutuvia kustannuksia saavutettaviin sää töihin.

Ketjuja hankittaessa on varmistauduttava, että
ne täyttävät ti etyn lujuusnormin. .Muutoin riittävän varmuuden saavuttamiseksi jouduta.an käyttämään ylipaksuja ja raskaita ketjuja. Useimmat
ketjut kestäisivät ohuemmastakin materiaalista valmistettuina, mutta joukossa saattaa olla jokin hahlo,
joka ei kestäisi. Ketjujen uuttau eli hitsaus ei aina
ole ollut tyydyttävä. Uuttaus aumoihin on kiinnitettävä huomiota. Huonosti uutatut ketjut olisi
palautettava.
Mainittakoon, että Neuvo toliitossa järvihinauksessa käytetään ohuempia ketjuja kuin meillä. Jos
nippujen syväys on 1,2···1,5 m ja ketjujen pituus
6,5···10,5 m, pitkähahloisiin ketjuihin käytetyn pyöröteräksen läpimitta on 8 mm, ja jos yväys on 1,6· ··1,7
m ja ketj uj en pituus 8,5···11,5 m, vastaava läpimitta
on 9 mm. Ko. ketjut valmi stetaan t 30:stä.
Valmistusteknilliseltä kannalta ketjuteräkseltä vaaditaan paitsi lujuutta myös uutettavuutta, taipu v uutta ja joustamattomuutta (ettei hahlo taivutuksen
jälkeen oikene).
lkomailla on onnistuttu valmistamaan ketjuterästä, jolla on korkea lujuus (e im.
60 kgfjmm 2 ) ja joka silti täyttää muutkin k.etjuteräkseltä vaadittavat kysymyk et. Tällaisen teräksen
valmistamista kokei ltaneen lähiaikoina kotimaassakin.
Käytössä ketjut heikkenevät. Niputusketjut tosin
eivät kulu paljon, mutta ne ekä ruo tuvat että karkenevat. I skujen johdosta hahlot saattavat litistyä.

Teräsketj ut
Teräsketjuja käytetään yleise ti ekä varsina1srna
nipunsiteinä että pinotavaran pitiminä käsittelyis ä.
Teräsketj umateria.alin
hankinnassa on meillä syytä kiinnittää
huomiota muutamiin näkökohtiin.
odan jälkeen saatavi sa olleet
teräsketjut eivät aina täyttäneet
mitään lujuusnormeja, siis niitä
ei aina ollut valmi tettu tietyn
minimikuormituksen kestävästä
raaka-aineesta. Nykyisin kotimaisten teräsketjujen raaka-aineena käytetään terästä t 35.13
K . en vetomurtolujuus on vähintään 35 kgffmm 2, hiilipi oisuus 0,0 ···0, 11 % ja rikki- ja
fosforipitoisuus korkeintaan 0,04
%. Käytännössä vetomurtolu juus li enee tavalli esti 35···40
kgffmm 2 .
Kuva 3. Teräsketjun löyhtyminen vedon lakate a voidaan estää säppilaitteella. Pidin
avataan iske mii.llii. laitteen alaosassa oleva
koukku pidikkee tään.
Fig. 3. The alaekening of the ateel chain whet~ the traetion ceaaea
can be prevented with a hook device. The faatening ia freed by
atriking the hook free in tJ1e lower part of the device

Kuva 4. K aksi ketjulenkkiä kä.sittä,·ä yhdistelmä. Yoidaan
si joittaa pinon päiden alle esim. nippujen no tossa. ree tä
auton lavalle. - Valok. kirj.
Fig. 4. A combination of two chain li nk.a can be placed under
the enda of the pile e.g . in lifting the butulles from a aleigh onto
a truck pl.atjonn. - Phow by the author

Ruostumisen ehkäi emisek i terä materiaali voi daan galvanoida, e im. inkitä. Terä materiaali on
sitä vaikeampaa galvanoida, mitä ohuempaa se on.
Esim. terä köysi lankojen galvanointi on vaikeampaa
kuin teräsketjun . Amerikassa uito sa käytetyt teräsketjut usein galvanoidaan. :Meillä on tiettyjen ketjujen galvanointia . uoritettu pienehköi sä eri ä.
Tällöin galvanointi on tullut maksamaan 27···2 :-/kg
mikä merkitsisi ketjuj en hinnan nou ua 20···25 %uuris a eri. ä galvanointi voitaneen uorittaa jonkin
verran halvemmalla. Jo galvanoimalla onnistutaan
suoja.amaan ketjut niin hyvin, ettei ruo tumi en varalle
tarvita varmuutta, voidaan käyttää kevyempiä ketjuja, jotka taa ovat halvempi a ja helpompia käsitellä
ja huoltaa. Galvanoidut ketj ut ovat käsittely ä myö
puhtaampia kuin esim. ter"atut ketjut.
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Kuva 5. Lyhyestä tavarasta tehtyjen pinojen käsittelyssä.
soveltuu laite, jonka ketjuja voidaan kiristää kielisäpillä

Fig. 5. A device in which the chaina can be tightened by a
tcmgue hook is suitable for handling piles made oj short tinwer.

Vähitellen tapahtuva ketjujen karken eminen heikeatää ketjuja enemmän kuin ehkä yleensä luullaan.
Taulukossa 1 e itetään tuloksia muutåmista Englanni a suoritetuista kokeista.
Taulukko 1 -

Table 1

Lämpökäsittelyn vaikutus teräsketjujen kestävyyteen. Influence of heat treatment upon dt.rability of the steel chain
Kestävyys iskua/murto
Durability, blowfbreak

1

Lämpökäsittely
H eat treatment

Ei lämpökäsittelyä
No heat treatment
Hehl.-utus, 650 C"
Annealing, 650" G
Normalisointi, 1 000 C"
N ormali=ation, 1 000° G

6 v. vanha Uusi vertailuketju
ketju
Ghain 6 years New comparison
chain

a ineesta. Sinkin alhaisen sulamispisteen vuoksi sinki tys sulaisi hehkut uslämpöti la a.
Ruotsissa ja uomessaki n on käytetty keittämistä ai nakin puomi lenkkiketjujen ruosteesta puhdistamiseen
ja syrjäytetty hehkutus. ::\Ienetelmän yhteydessä on
käytetty Nero t -K nimistä uoja-ainetta, joka on maksanut n. 2: 50Jlf2" x 165 cm lenkki (pari vuotta sitten).
Ruot sis a on käytetty ketjujen ruosteesta puhdistamiseen rummutu ta, mitä on kokei ltu mei lläkin .
Rumpuun voidaan panna hiekka-a, vaikka se ei liene
välttämätöntä. Ruot i _a on puhdistettu ketjuja
ruosteesta myös vetämällä niitä se pelin läpi. Sitten
ketjut on kulj etettu suoja-ainealtaan läpi . K äsittelyn teho li enee ollut suunnilleen ketju minuutissa.
Riippuu oleelli esti käyttöolo uhteista, kuinka paljon ketjuja kannattaa huoltaa. T oisinaan ketjuja
hukkuu niin palj on, että ketjukanta siitä syystä uusiutuu niin nopeasti, ettei se ehdi sanottavasti ruostua
tai kulua. J os taas ketj ut esim. joutuvat seisomaan
pitkiä aikoja nippujen ympäri llä ve ivarasto a ilman
että niitä pää ee uppoamaan merkittävästi, saattaa
ruosteen poisto ja muu huolto olla varsin kannattavaa. Toisinaan ketj ut on tyydytty nojaamaan talvi varastossaan vain kaatamalla niiden päälle diesel- tai
jäteöljyä.
Oheisena nähdään kuvia terä ketjun käyttämisestä
pinotavaran piti menä käsittelyi ä.
Kuvassa 2 on uurilla renkailla varustettu t eräsketju-teräsköysiyhdi telmä, jota on käytetty mn;t.
nippujen nostossa vedestä autoon . Ketju juoksee w
läpimittaisten renkaiden kautta. Ketj una käytetään
kierrettyä ketjua, joka ei tartu renkaisiin . Nipun alle
jäävänä osana voidaan käyttää joko ketjua tai
kevyempää teräsköyttä.
Kuvassa 3 on samantapai iin tarkoituk iinsoveltuva
teräsketjunpidin.
iinä on lisäksi säppilaite, joka
estää teräsketj un löyhtymisen ketjun päähän kohdistuvan vedon lakatessa. Pidin avataan vapauttaen
terästangolla i kemällä laitteen alaosa~ oleva koukku
pidikkeestään. Koukun kääntyessä siihen sijoitettu
rengas lui ska hta-a irti. Laitetta käytetään myös
juonnossa sitomaan 2 ... 3 p-m3 nippuja.
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Kuva 6. Amerikkalainen
Coffing-ketjukiristin soveltuu autob:uormien sitomi.
seen. itä on käytetty myös
pinojen kiristämiseen nipuiksi. - Valok. kirj.

Taulukosta nähdään, että kuuden v uoden j ä lkeen
toimitettu lämpökäsittely paransi iskunkestävyyttä.
ilti ei lähe kään saavutettu uuden ketjun lujuusominai uuksia. Kaikki murtumat tapahtuivat uuttaussauma ta. Lienee niin, että ketjut olisi hehkutettava tai normalisoitava parin kolmen vuoden väliajoin.
Uudet ketjut olisi ehkä normalisoitava. Kotimaisia
ketjuja valmistettaessa ei toistaiseksi ole käytetty
jälkihehkutu ta tai -normalisointia. Jo ketj uj a hehkutetaan, on varottava, ettei hehkutu ta suori teta
opimattoma sa lämpötilassa. Tietyssä lämpötilas a,
e im. n . 400° C, hiili erkanee rauda ta ja teräs ha urastuu, sen sijaan että se tulisi sitkeämmäksi.
ekä galvanoinnin että hehkutuksen käyttämismahdolli uus ketjujen huoltoon riippuu galvanointi -

F'ig. 6. The American Gof·
fing cha in tightener is suit·
able for the b-inding of trud:
load&. U has also bun uaed
to tighttn piles into b'Undles.
- PhOlo b-y the author
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Kuvassa 4 nähdään t eräsketjuyhclistelmä, joka on
ollut käytössä kuitupuunippuj en nostossa hevos- tai
traktorireestä auton lavalle. Kaksi ketjua käsittävä
yhclistelmä voidaan sijoittaa pinon päiden alle.
Kuvan 5 esittämää yhcli stelmää käytetään lyhyen
pinotavaran käsittelyssä. K etjut voidaan sij~i ttaa
pinon päiden alle. Kielisäppilaitteella ketjuja voidaan
kiristää jalan verran. Täten vakiokokoiset 5' pu_ita
käsittävät pinot voidaan no taa pölkkyjen putOJlematta. Kuvassa näkyvän ki elisäpin tapaista lukkolaitetta on käytetty karttuiukon aseme ta niputusketjun lukkona mm. Neuvostoliitossa ja Skandina~
viassa sekä meillä Ouluj oen Uittoyhdi styksen tOI mesta.
Kuvassa 6 esitetty Coffing-kiristin soveltuu sekä
autokuormien sitomiseen että pinojen kiristämiseen
nipuiksi . Amerikkalaiset pitävät pinojen __ k~_iki.~is:
timiä liian hitainaja ovat korvanneet ne kayttamalla
nopeita, kevyihin telaketjutraktoreihin asennettuja
vinttureita.

Kuva- 8. Lukkolaite estää tsammakont avulla köyden
löyh tymästä., vaikka veto lakkaisikin. - Valok. Cana.dian
International Paper Company

Fig. 8. A locking device ta prevent the rope from alackening
even when the tenaion on the rope ceaaea. Phota Ganadian I nternational Paper Company

Teräsköydet
Amerikassa teräsköysi on tunnettu hyväksi nipunsiteeksi jo parikymmentä vuotta. Teräsköyttä on
käytetty nipunsiteenä myös
Ieuvostolii tossa ja
Pohjoismaissa. Keveytensä ansiosta teräsköydellä
on ti etty etu ketjuun verrattuna. \ aikeutena on
ollut teräsköyden lukitseminen. Lukitsemista varten
köyteen on tavallisesti liitetty jatkeeksi kielisäpillä
varustettu ketjun pätkä. Äskettäin on Yhdysvaltojen
länsirannikolla suoritettavia hinauksia varten kehitetty joukko teräsköyden lukkolaitteita, joista eräs
tyyppi on saavuttanut laajan suosion (kuva 7). iinä
teräsköyden toinen pää on kiinni tetty lukkoon kiinteästi, toinen pää on lukittu kiristy tapin ja >>sammakon» kaltaisen laitteen avulla. Eräs toinen tyyppi
nähdään kuvassa . Lukitsemi nen voi daan suorittaa
esim. kartulla, jos köyttä jatketaan ketj ulla . K etjun
pituuden on vastattava nipun koon vaihtelua. Parhaillaan on kotimaassa kehitteillä halpa teräsköyden
lukitsemistapa .
Varsinkin nippujen puristami en ym . kovaan
rasitukseen joutuvat köydet valmistetaan Amerikassa
erittäin korkealuokkaisesta raaka-aineesta. ~fai nitta 
koon ns. Choker Improved Plow tee!, jonka veto-

Kuva 7. Me ighan -lukkoa on käyt-etty Amerikassa nipunsideköysien lukitsemiseen. - Valok. kirjoittaja

F ig. 7. M eighan jitting haa been med in America ta lock the
wire ropea med in binding bundlea. - Photo by the au.t.Jwr

murtolujuus on 200 ... 210 kgffmm2 •
aksalaisten
DI -normien vaatima I luokan köysiteräksen murtolujuus on 1 0 kgfjmm2 ; meillä metsä- ja uittotöissä
käytettyjen köysien murtolujuus yleensä on ollut vain
130 ... 140 kgffmm2 . P erusteellisissa jo 1930-luvulla
aksassa t ehdyissä tutkimuksissa on todettu, että
niin heikon teräsköysimateriaalin käyttäminen on
kannattamatonta. Muutamat käyttäjät ovat meilläkin
suosi neet hyvästä raaka-aineesta valmi tettuja köysiä
parin viime vuoden aikana.
Amerikassa valitaan kovan puri tuksen, repimisen
ja iskujen alaiseksi terässydäminen köy i, jossa äikei den välissäkin on t erässydän. Hamppusydäminen
köysi menettää muotonsa puristuksessa. K ehitys
on meilläkin jo menossa samaan suuntaan.
Teräsköydelle voidaan saada purkautumaton ra kenne esitaivuttamalla ennen punontaa langat ja
säikeet niiden lopulliseen a entoon (preformed ja trulay köydet). Purkautumatonta rakennetta käytettäes ä katkenneet langat eivät tunkeudu ulos köydestä, mikä on työturvalli uuden kannalta suuri etu
esim. nipunsiteiden käsittely sä.
almi tajien ilmoituksen mukaan purkautumaton köy i on lisäksi ke tävämpää kuin meikäläi ittäin kat oen •tavallinem
rakenne. Amerika sa en ijaan e im. Broderick &
Bascom Wire R ope o. valmistaa purkautumattomia
köysiä 0 % tuotannosta,an.
Aivan viime aikoihin saakka Amerikan me äteolliuus on käyttänyt miltei yksinomaan galvanoituja
köysiä, vaikka galvanointi kaatamalla alentaa lujuutta
n . 10 % ja erikoismenetelminkin suoritettuna u in
n . 5 %- E lektrolyyttinen galvanointi ei kuitenkaan
alenna köyden lujuutta. Äskettäin on käytö~sä todettu, että tietyt raska tyyppiset ölj uoja-aineet uojaavat köyttä ruostumi ta va taan yhtä hyvin kuin
galvanointi. Köydet voidellaan valmi tu tehtaissa
ilman li sähintaa. Myös muovi uoja-aineita on kä tetty menestykelli esti. On huomattava, että. ohuen
langan galvanointi on vaikea uorittaa, ai heuttaa lisäku tannuk en , u ein alentaa lujuutta eikä toimi voi teluai neena köyden i äi en kitkan pienentämiseksi .
Amerikkalaiset ölj y-yhtiöt valnu tavat
uojaaineita, jotka oveltuvat hyvin teräsköysien uojaami-
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Kuva. 9. Teräsköysien puhdistus- ja. voite lulaite, jossa on
pyörivä puhdistusharja.. - Valok. kirjoittaja
F ig. 9. Cleaning and lubricating device for steel cables, with
a rotating cleaning brush. - Photo by the author

seen varastoinnin aikana. Mm. valmistetaan s uojaaineita, jotka tunkeutuvat teräksen ja veden väliin.
Tällaiset suoja-aineet ovat tietysti huomattavasti
kalliimpia kuin jäteöljy, terva tms. J os t oisena vaihtoehtona on halpojen suoja-aineiden käyttö ja siihen
u ein liittyvä teräsköysien ruostuminen, saattaa olla
kannattavaa iirtyä käyttämään kalliimpia, mutta
tehokkaampia uoja-aineita, si llä teräsköysistä koituva
kustannus on merkittävin erä ko. kustannusvertailussa. Kymin Uittoyhdi tys on kokeillut teräsköysien
suojaamise a ohutta bell En is-nestettä. Suojavaikutus on ollut tehokas, mutta nestettä .on pyrkinyt jähmettymään köysiin liikaa, jonka vuoksi suojakäsittely on onnistunut vain köysille, jotka on vo itu
nosta.a kieppinä nestehauteeseen. Kuvassa 9 nähdään
Kemijoen Uittoyhdistyksen teräsköysien puhdi t usja rasvauelaite.
iihen kuuluu pyörivä harj a, joka
pyyhkii lian pois myös (sen läpi vedettävän ) köyden

uurteista. Voiteluaineen tunkeutumista köyteen on
koetettu teho taa taivuttamalla köyttä voitelualtaassa .
Nipunsiteitä valmi stettaessa teräsköysi voidaan
pätkiä yksinkertaisella, vivulla ja hammaskehävälityksellä varustetulla leikkurilla. Valmiit siteet kulj etetaan t oisinaan tynnyreissä.
Teräsköysi laitteita käytetään monenlaisina pitiminä
pinotavaran si irtelyssä.
Kuvassa 10 on esi tetty köysilaite, jolla pinoja on
kiri stetty pyöreiksi nipuiksi. Tällaisella la itteella ja
kaksirumpui sella vi ntturilla puristetut 3,5· ·· ,0, mi eluimmin 4,0···5,5 p-m 3 niput tehtyinä 4' tavarasta
pysyvät hyvin koossa köysirataj uonnon y hteydessä.
Pinoista syntyy pyöreitä nippuja. K enti es tämäntapaista laitetta voitaisiin käyttää esim. rannalle
varastoidun tavaran veteen siirtoon ja niputukseen .
Tavara pysyisi hyvin koossa korkeistakin ka-soista
otettaessa. Pieni ä nippuj a varten tuskin tarvittaisiin
ni putuskehikkoa.l
Kuvassa ll nähdään ns. Bush- ilmukat, joita
A:ssa
käytetään esim. välipuilla pätkittyjen pinojen kuormauksessa ja a utojen ja ra utatievaunujen purka uksessa. Silmukat yhdistetään pinon alta puj ottamalla
niiden läpi t erästanko.
Kuvassa 12 nähdään ns. Wirkkalan lenkkej ä. Niitä
käytetään puiden sitomi een sekä juonnossa että
kuorma uksessa.
Kuva 13 esittää pinojen a utoon kuormausta käyttäen kiri stysköyttä ja autoon a ennettua vi ntturia.
Ku ormaus voidaan suorittaa myö sivulta käyttäen
Iolemmissa tapauksissa a uton alle
köysipyöriä.
asetetaan tuet, esim. teleskooppituet. Kuormauksen
miestyön menekki lienee vähentynyt 1f3:aan kä-sin
kuormaukseen verrattuna.
Vuosina 1952-53 on 0 . Y. \ ilh. cbauman A. B .
(metsäpäällikkö Lebos ja piirie imies Lepola) kehittä nyt uuden menetelmän nippujonon tekoon käyttäen
teräsköysiä vetopuomien a emesta. Aikai empiin
vetoköysimenetelmiin verrattuna tä ä menetelmässä
on erona , että kukin nippu kiinnitetään teräskäyteen
tiettyyn kohtaan . Kiinnitys tapahtuu ns. Linkku lukkojen ja terä langan pätki en avulla (kuvat 14 ja
15). K äytäm1ö sä on liitetty 30 .. ·-!0 m pitui et.010 .. . 13

/
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Kuva 10. Köysi laite, jolla pinoja on kiristetty pyöreiksi
nipuiks i

Kuva 11. Bush-silrnukoita käytetään ( A:ssa. esim. välipuilla.
pätkittyjen pinojen kuorma.uksessa.

Fig. JO. Bu mlles of 3.5· ... 0 c-u .m. piled measure pressed from
piles by mea ns of this wire rope device and a two-drum winch
keep touether in cable yarding although the length o f bolts is only 4'

lhg. 11. t BtUJh slings• are med in loading piles divided into
sections by i ntermediate poles and i n tmloading trucks and
railway cars
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Kuva. 12. \Virkkalan lenkkejä, joita. käyte tään puiden sitomiseen sekä. juonnossa. että kuorma.uksessa.

Kuva 14-. Nippujonossa kiinnitetään kukin nippu erikseen
vetoköyteen ns . Linkku-lukon ja. teräslangan avulla..
- - V a.lok. kirjoittaja.

Fig. 12. • W irkkala-Bardon hookst are m llll i n Sorth America i n
bincling logs for skiddi ng ancl loading

F ig. 14. I n the bundle row each bundle is attachllll to the tractim>
rope separately by means of a so-callllll cW,sp coupling ancl steel
wire. - Photo by the author

mm teräsköydet toisiinsa lintulukkojen avulla .
Linkku-lukkoihin kiinnitys on tapahtunut 0,5· ··1 ,5 m
mittaisilla jätelangan pätkillä joko nipun. iteistä t a i
pujottamalla lanka jonkin puun ym pä ri . }[enetelmä n
etuna voidaan mainita, ett ä la uta n teko ja purkaminen
käyvät kätevästi eikä tarvita vetopuomeja. K a navoi taessa voidaan käyttää sulun mittai ia köy. iä. Xiput
voidaan sijoittaa lauttaan tiiviisti , ko ka lukot voi daan kiinnittää köyden mihin kohtaan tahansa ja
koska vetopuomeja ei tarvi t a . K öy ien irroitta minen
lauttavara to a on helpompaa kuin puomien irroittaminen . Niiden pala utuskulj etu tapahtuu yksinkertai sesti joko a luksella tai autolla . K a luston häv iä minen Ii en e vähäisempää kuin puomilenkkejä käytettäessä. Vastaavaa menetelmää varten Ha umaR epola 0 . Y . (mb. P e oJa ) on kehittä nyt Linkku 1ukon tilalle -lukon.

Kotimai sen niputuslangan raaka-aineena on ollut
.. t 34.12, jonka murtovenymä on 25---30 %- Lankaa
on käytetty joko vai sattuna tai myö vedettynä ja
hehkutettuna . Käytä ntö lienee ollut , että onnistuneesti , sopi vassa loppulämpötilassa vai sattu lanka on
toimitettu sellai enaan , ellei ostaja. ole erityisesti halunnut hehkutettua lankaa. H yvi n valssattua lankaa,
joka on riittävän taipuisaa, voidaankin uosittaa niputukseen , sillä ostajan vaatimukse ta hehkutettu lanka
on yleensä 10---12 % kalliimpaa ja uunnilleen 10 %
heikompaa (korkeintaan ehkä 10 kgf/mm2 hei kompaa)
kuin valssattu lanka.
Nipun sitomiseen käytetään m~illä o 4--· mm la nkaa. Yhdi tettäessä nippuj a toi ii nsa nippujono sa
riittää usein ohuempi , 0 n . 3,5 mm lanka. Xeuvostoliitossa käyt etään 0 4-- -6 mm lankaa niputuk een
m yös kaksin- tai k olminkertaisina punoksina. E im.
15m3 nippuja varten punotaan 0 4 mm la nka ka k inkertai ek. i ja 50m3 nippuj a varten 0 6 mm lanka k olminkertaiseksi. Ehkä meilläkin voitai iin käyttää
lanka punoksia ketjuj en aseme ta joissakin olo uh-

Teräslanka
Terä la ngan k äyttö nippuj en sitomi een on kenties
meillä ke hittyneintä, varsinkin kun ottaa huomioon
käytäntöön tulleet lankojen oi kai u- , behkutu - ja
jatka mi smenetelmät.

Kuva. 13. Kuorma.u ta. kiristy köyttä ja. autoon a.senne ttua.
vinttu ria. käyttäen. - \'a.lok. \\'e t \'irg in ia Pulp and Pape r
ompa ny

Kuva. 15. Linkku-lukkoja. kä yt e t täe - ve to köyd et voidaan
kiinnittää toi t ensa. ja.tkeek i lintulukoilla. - Valok. kirjoittaja.

F ig. 13. Th e piles can be loa.d ed 0 11to a truck by wti11g a t ighteni ng rope device and truck -mou nted winch . Photo ll'est l'irginia
Pu!p ancl Pa.per Company

F ig. 15. When clasp couplings are mllll the tradion ropes can be
fa.stened end to end by means of bird coupling . - Plwto by
the autlwr
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Kuva I6.' Kuva.ssa nähdään teräsköysien konekela, jota Kymin
Uittoyhdistys on käyttänyt nippujonojen purkauspaikalla
vetoköysien kelaamiseen. - Valok. kirjoittaja

Fig. 16. TheJpicture sh01Ds the steel rope machine winder used
by Kymin Uittoyhdistys (Kymi Floating Association) at the
s-ite where lnmdle rQWs are unloaded. It winds up the traction
ropes. - Photo by the author

teissa.. Kenties kahta muutoin jo liian heikoksi kulunutta ja ruostunutta lankaa voitaisiin käyttää yhteen
punottuina.
Niputu langat olisi sidottava siten, että sidos on
luja ja vaivattomasti avattavissa. Taulukossa 2 on
esitetty Kymin ittoyhdistyksen toimesta 12.3.1951
suoritettujen 0 6 mm niputuslankojen vetokokeiden
tulokset. Vastaavat sitomistavat on esitetty kuvassa
17. Langan käyttökefvottomaksi joutumisella on tarkoitettu joko langan katkeamista tai sidossilmukan
supistumista niin pieneksi , että se puristaa läpikulkevan langan kiinni.
Vetokokeen perusteella voidaan päätellä seuraava-a.
Jos langan päähän tehdään silmukka, sitä ei ole syytä
tehdä 30 mm leveämmäksi, koska leveä silmukka kuitenlrin kapenee. Jos lanka taivutetaan sivulle kierteen niskasta, silmukan supistumisen vaara vähenee
(vrt. m{H ja m
ke kenään). Kolme kierrettä on riittävä määrä. Ko . kaksoissilmukan käyttö ei ole suosi tettavaa. Apulanka (viiksilanka) on edullista ainakin
pieniä ja ke kikokoisia nippuja varten. Nelinkertainen 0 1 mm galvanoitu teräslanka on käyttökelpoista.

Kuva 17. Vetokokeeseen (taulukko 2) lii tyvät niputuslangan
sitomista>at

Fig. 1 7. The sketches show the variOU8 methods oj binding the
bundling wire; the corresponding strengtll. comparison is shown
in Table 2

Lui tamissuunnassa viimeinen lankakierros joutuu
kuitenkin kovemman ra ituksen alaiseksi kuin toiset
kierrokset, josta syystä 0 1 mm paksumman apulangan käyttö saattaisi olla eduksi. amalla. e olisi kestävämpaa ruostumi ta va taan. Muutamat uittajat
ovatkin käyttäneet apulankana 0 1,6 mm heinälan-

Taulukko 2 Niputuslangan sitomista koskevat vetokokeet. -

1

Malli
Model

Silmukka
Tapauksia, jolloin lanka. j
Tapauksia, jolloin lanka
Koe 1 alkoi supistua
alkoi luisua
käyttökai voton
kappaleiden vetovoiman
vetovoiman ollessa
vetovoiman ollessa
luku
ollessa
Gaaes in which the wire began
Ga.ses in which the wire unserNumber of
kgf
to glide, drawing being kg/ viceable, drawing polCe'r being kgf
wires
Loop began to get
smaller, drawing
500 kgf 1500·. ·1 000 kg f
500 kgf
500·· ·1 000 kgf
power being kgf
1

m{H

12

m

15

mfPä

15

-

15

m

mfPy
mfE
m f4 x V
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Table 2

Drawing experiments conceming the binding oj lnmdling wire

5
1
3

350· ··500
(4.00) 1
200·· ·500
(380)
260···400
(340)
300··· 500
(370)

1
-

5
-

-

1
3

-

-

-

-

1

-

1

-

1

2

1
1

1

2

1

-

-

-

Lanka käyttökelvoton
vetovoiman
oUP.ssa
kgf
!Vire tmserviceable, drawing
p&wer being kg f
700···1 220
(1 030)
1 040···1 360
(1 1 0)
610···1 330
(1 090)
370···1440
1
(1 0 0)
1
350···1 060
1 300
1
l 200· ··1 340

1

kaa. Apulangamsta sidosta on käytetty myös langan
molemmi ssa päissä autoniputuksenkin yhteydessä
Silmukka voidaan tehdä joko kylmään t ai kuumaan
lankaan. Jälkimmäisessä tapaukEessa lanka ei karkene, mutta t yö kentely on hankalampaa. Silmukoita.essa kuumaa lankaa on varottava, ettei lankaa
väännetä liian tiukkoihln ki ertei siin, koska se supistuu
j ääh t yessään.
Tampereen P ellava- ja Rauta -Teolli suus OsakeYhtiö on käyttänyt v:sta 1951 aakka 0 mm pyöröteräk~estä valmi stettua rengasta (sisäläpimitta 30 mm )
silmukana emesta. ido ta avattaessa langan >>vapaa»
pää voidaan vetää renkaan läpi suuremmitta vaikeuksitta. Erilli st ä renga ta voi daan suositella sidottaessa
0 5 mm langalla , koska niin ohuesta la ngasta tehty
silmukka supi stuu . R enkaan käyttö sa.attaa olla paikallaan myös 0 6 mm langan y hteydessä, milloin nippuj en purkamisen on tapahduttava viivytyksettä.
Oulujoen Uittoyhdistys on sitonut nippuj a 0 8 mm
teräslangalla, jota on jatkettu 1,5 m ketjulla. Lukitseminen on suori tettu ki eli säpillä. Täten on vältytty
lankojen oikomiselta ja voitu ottaa käyttöön vahvoja
lankoja. Mainittakoon , että n. 19 p-m 3 kaksoisniput
ovat kahdella 0
mm langalla si d ottuina kestäneet
kuormata siltanosturilla ra utatievaunuun ja purkaa
vaunusta Ia kemalla vaunu veteen .
Autoniputuksessa sidos on sijoitett ava siten, että
se nippua pudotettaessa jää vedenpinnan yläpuolelle.
Jos nipun kitka autoa ja teloja vastaan on pi eni,
nippu pyörähtää vain vähän . Tällöi n idos on t ehtä vä
nipun yläosaan . J o kitka on uuri , nippu pyörähtää
enemmän, ja idos on sijoitettava pudotu paikan vastakkaiselle kuorman sivull . Kitka.a pienentäviä tekijöitä ovat telojen rasvaus, märkyys ja tasaisuus ja
pudotettav:ien puiden liukkau . idoksen oi kea ij oitus voidaan arVi oi da ainakin ensimmäisen nipu11
pudottamisen j älkeen.
ippuja sidottaessa on vedettävä kaikki langa t
y htä tiukalle, mutta ei suinkaan tarpeettoman tiukalle, ettei siten suotta ai heutettai i. lanka.an jännity tä.
ippuj en uidessa vapaa ti tyyne sä vede sä
lankojen jännitys on pi eni , mutta nippua a utosta
pudotettaessa, nosturilla kä iteltäessä, kanavoitaesaa
ja kulj etettae sa karikoissa, salmi a, vi rroissa ja
myrskyi.ssä on vaara, että muita tiukemmalle kiri stetty lanka katkeaa. K oska lankojen iukkuuteen
pyrkii jäämään pi eni ä eroja, on duksi, että terä lan·
galla on suuri venymä.
iputuslankoja käytetään 1···3 kertaa huoltokertojen väli llä. Huoltaen voi daan samaa lankaa käyttää tavallisesti 6 tai 7 kerta.a. Huolto käsittää lankojen oikomisen, jatkamisen, hehku ttamisen ja toisinaan s uoja-aineen käytön.
Lankoj en oi kominen uoritetaan joko vetämällä tai
valssaamalla. Vetämällä oiottae a lanka katk aa
heikosta kohda ta, joten heikoimma langat karsiutuvat poi s. Toi aalta vetovoiman nou te a yli puole n langan murtolujuude ta veto hei kentää lankaa.
Vetä minen suoritetaan tavam ti käsivi ntturilla, jolloin lanka kiinni tetään sammakolla. Oy Kauka .Ab
uorittaa oika i un konevi ntturi!Ja .
aattai i olla
edulli sta liittää konevi ntturiin rajaka kai ija, jonka
avulla veto lopetettai iin automaa ti e ti vetovoiman
noustessa ti tyn uurui k i.
Kuvassa 1 nä hdään ins. R eijo en ( . Ahlström
0 a keyhtiö, Varkau ) konstruoima lankojen oikaisu- ja

Kuva 18.

Jng. Rei josen kontruoima lankojen oikaisu · ja
hehku tu !aito

F ig. 18. Solid steel wire jor bundling ca1l be straightened by a
roller dwice and annealed eledrically. The average capacity of
this type of straightening.amwaling plant is reported to be some
500 wires per s.hour shift of a team of 3 women

hehkutuslaitos. Laitoksessa on työ sä 3 naista. Lankoj en kerääjä (1) ottaa langan kasasta ja antaa sen lankoj en asettajalle (2) , joka asettaa langan oi kaisurullien
väliin ja vetoketjun koukkuun . Vetoketj un nopeus on
1 m fs. Koneen käyttäjä (3) ottaa langan irti vetoketjusta ja asettaa sen toisen pään hehkutuska kettimeen.
Tämän oikaisulaitoksen etuna on pieni vetokuormitus
oikaisussa.
Oikaisurullina on kolme pystysuora.an asennettua
rullaparia ja vaakasuoraan asennetut rullat, jotka painavat lankaa pystyrullien väli ä olevaan kouruun .
Pintakarkaistujen pystyrullien läpimitta on n. 70 mm.
Kymin ittoyhdi st ys on muuttanut rullalaitetta si t en , että se soveltuu myös ilmukkaliitoksella jatkettuj en lankojen oi kai uun . Vuolenko keila on käytössä kaksi oikaisulaitetta, joihin langat tulevat välittömästi nippuj en purkamisen jälkeen. Oikai ussa
työskentelee kaksi miestä laitetta kohti. Oikaisun
jälkeen käyttökelpoi et, korjattavat ja käytö tä poistettavat langat laji teliaan ja sidotaan eri nippuihin.
Oikaisuteho on 1200 .. ·1500 lankaa/2 laitetta x
h.
Vetoketjun n opeu on 0,7 m / . Xippujen purkamiesta ja lankoj en oi kaisemi ta ja proomuun kuormauksesta mak etaan työpalkkaa 10: - anka. Ki sako keila on käytössä oi kaisulaite, jo sa on laukeavat
vetokoukut.
iten yksi mie voi uorittaa oikai un
lai tteella. .
P ai tsi silmukkaliitoksella lankojen jatkami ta on
uori tettu myö >>puhelinlankaliitok lla• ja tyssähi aamalla. Kahdella v:iimek i mainitulla tavalla sa.adaan ilmukkaa kapeampi l} ito , mikä on eduk i vai saamalla oikai tae sa, mutta toi inaan on valitettu
näi den liitostapojen olevan ilmukkaliito ta hei kompi a.
Lankojen hehkuttaminen suoritetaan joko roviolla,
hehkutusuuni s a tai ähköll ä. Hehkutuksen tarkoituksena on saada käytö ä karkai tunut lanka taipui ammak i ja venyvämmäk i.
R oviolla hehkuttaminen on vanhin hehkutu tapa.
en varjopuolina ovat suuri polttoaineen kulutu ja
epäta aisesti tapahtuva hehkutu . Polttoaineen ku-
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lutus roviolla hehkutettaessa on t a va lli sesti 7--·10 p-m3
hak oja /1 000 lankaa. H ehkutuslä mpötilan pitä isi olla
y li 500° C, jotta t oivottu la ngan pehmeneminen saavutett aisi in lan gan oleellisesti hei kentymättä. R oviolla hehkutettaessa lankoihin voi kuitenkin jäädä
kohtia, jotka eivä t kuumene riittävästi . Sellai sissa
k ohdi ssa saattaa käydä niin, ett ä hiili erkanee t eräksestä, mik ä ha urastu t t aa la ngan. R oviot a hi eman kehi t t yneempi hehkut usta p a on hehku t usahj o, jollaist a
Kymin Ui ttoyhdistys on käytt äny t ennen he hkutusuunia.
Metsäne uvos fu velä on suunnitellut lankoj en he hkutu suunin . Sen tyypp isiä uuneja on K ymi n U ittoy hdi t yk sellä (Vaajak oskella, kuva 19, ja Äänek oskella), Oy K a ukas Ab :lla ja Oulu Osakeyhtiöllä.
Va.ajak osken hehkutusuuni on muura ttu bet onij alkojen k a nnatta malle t eräsbet onil aatalle. Uunin sieäpuoli on muurattu tulenkest ävist ä ja ilma rak ojen
erotta ma ulkopuoli puna isist a tiileistä. K a hdest a
päällekkä i estä a rinasta a lempi ka nna ttaa hiiliosta ja
y le mpi hehkutettavia lankakimppuj a. Ylempi a rina
on teräsbetoni a, mutta se voitaisiin k orva ta valura utaa rinalla. P a lam i ta voidaan säätää luukkuj en avulla.
On huoma ttu t a rpeelli sek si t ehdä vet oluukut ei ainoastaan n. 12m pitkän uunin sivuille vaa n m yös sen p äihin, illä on t ärkeät ä, että lankojen päät (silmukat)
hehkuttuva t hyvin. U unin poikkileikka uksen muoto
on sellainen, että lämpö uunin seinistä säteilee k eskust aan, jossa hehkutetta vat langat ova t. P anosta kohti
uunissa hehkutetaan 5···7 kpl. 25···30 langa n ni ppuj a .
Panoksen hehkutusaika on 10···15 min. Lanka nippu jen käsittely suoritetaan kotitekoisella siltano turilla
(ku va 19). H ehkutettae sa kesällä 1953 n. 42 500 lankaa polttoaineen kulutus oli 0, 2 p-m 3 /1 000 la nkaa
ja t yöteho 4 440 lankaa/8 h X 3 mi est ä. T yö- ja
polttoainekustannukset oliva t 2: 27 fla nka. On to dettu, että p olttopuiden kulutus uunihehkutuksessa
on ollut 0,6··-3,0 p-m 3/1 000 la nkaa riippuen h ehkutusajasta, ulkoläm pötilasta, hehkutuksen ja tkuvuudesta,
luukkuj en säädöstä, p olttopuiden laadusta jne. Ellei
uunihehkutust a suoritet a huolelli sesti , saatta va t langa t hehkuttua epä tasaisesti . H ehkutuksen tasaisuuden paran tamiseksi on aja teltu mm . polttoölj ylämmit ystä ja lankojen käsittelyä terä lieriön sisällä, minkä
a vulla samalla voitaisiin e hkä ist ä lankojen lii an n opea
jäähtyrninen ja ha pettuminen jääh tyes ä .

Kuva. 19.
Nipu t usla.nkojen hehkutusta. K y min Uitto yh distyksen uunissa Va.a.ja.koskella.. Va.lok. kirj oi t t aj a.

Fig. 19. An·n ealing of lnmdling wires in tl!e Kymin [ ittoyhdistys klln at Vaajakoski. - P lloto by tl!e author
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Lankojen hehku ttaminen ä hköllä on toteutet t u
ensin Sunilassa . Va rka uden oikaisu- ja hehkut uslait oksen k eskikapasiteetiksi ilmoi tetaan n . 500 la nkaa/
tunti a X 3 n aista ja mak imikapasiteeti ksi n. 20 %
en emmä n. U rakkahinta langan hehk ut uksesta ja
oika isusta on 7: - /lanka. Langan hehkut usvi iTa n
jännite on 110 V ja \ Oimakk uus l 200 A. ä hkön h in n an ollessa 4: - /k vVh sähköenergia maksaa oikaisussa
-: 02/lanka ja hehk ut uk essa -: Oflanka. La itok sen etuna maini taan tasainen hehk utu . J os langassa on pahoja syöpymiä, va tus nousee syöpymi en
k ohdalla suureksi, ja lanka ku umenee ja katkeaa . T ä t en lii an heikot langat valikoidaan pois. ä hköllä hehkutuksen y hteydessä saattaa lanka ohuemmasta kohdast a kuumeta enemmän k uin m uualta ja venyä tällaisesta k ohdasta silti katkeamatta. T ä llai nen veny minen heikentää lankaa jo enne tään ohuelta kohdalta.
J os oikaisu ja sähköhchk utus uoritetaan sama na
työnvaiheena, laitoksen kapasiteetti jää p ieneksi. J os
kapasiteet t ia halu taan nostaa, on oi kaisu suoritettava
ensin, sillä la nka ka rkenee oi kai . tae. sa. T oisi naan
kuuma t la ngat on pantu hehkutuk en jälkeen tervaaltaaseen, mikä tietysti on hyvä ka rkai uk eino.
U unihehk ut usta ja sähköhehkut usta verrattaes a
vo idaan maini ta mm. seu raavia näk ökohtia.
U unihehkut us ei ole rii ppuvai nen ä hkövirra n
saauni ta. ä hköhehku tu k essa esim. muuntaj ien
on kestettävä melko suu ri hetkell inen kuorma.
l unihehku t uksen kapasiteetti on paljon suurem pi
kuin sä hköhehk ut uksen kapa iteetti.
ä hköhehkutu s vaati i paljon mie. työtä.
H ehku tusai ka on sähköhehkutuk essa n ii n ly hyt
(y leensä 3-··10 s), ettei teräk en kiderakenne ehd i
kunnolla m uuttua. ~ ii n pä jotku t käyttäjät väittävät, ettei\ät sähköllä he hkutetut langat kestä
esi m. au ton i putuksessa.
La ngan päässä oleva si lmukka jää ähköhehk u uksessa hehkuttumatta. K oska lankaa karkenee si lmukkaa tehtäessä, se toi inaan katkeaa ilmu ka ta.
Yi alli set langat saattavat karsiutua poi
äh köhehku t uksessa, mutta karsiutuminen tapah tu u
melko epämääräise ti. Yoi myös attua, että lanka
kuumen ee liikaa jo takin kohda ta, muttei ilt i
k atkea, vaan ai noastaan heikkenee.
L unihehkutusta aloitettae a uunin lämmittämiseen kul uu aikaa ja polttoainetta, mutta ä hköhehku tus voidaan a loittaa ilman mainittavia valmistelutöi t ä. ~Iainitut t\·ötulok et kuitenki n o oitt a vat, että tämä näkökohta ei ole erityi en pai na \7a.
Va ikka lankojen hehkutuk en voidaan katsoa '' ielä
olevan kehitys>ai hee a, näyttää iltä, että u eimmissa tapauk issa uunihehkt~tu on ähköhehkutu ta
ed ulli sempi.
e uraavi sa k uYissa nähdään pari e imerk.kiä terä langan käytö tä nippujen itomi en Am rika a .
Ku vassa 20 on terä tangalla idottuja kuitupuunippuj a. Pu ut on halottu pneumaatti elia halkai ulait teella la hojen poi tami ek i. Km-issa 21 ja 22 esitet ään k uitupuunippujen t koa Iatomalla umpivaunu ta
kehikkoon asetettuun lankarenkaa een ja em. tavalla
tehtyjen nippujen kä ittelyä parittain.

(

Teräsvan ne

Ku va 20. T eräslan gall a sidottuja kuitupuunippuja. R a lph G. D e:ll oisy

\ 'alok.

Fig. 20. To remo·r:e rot, the pulpwood seen in th e picture has
been split with a pneumatic splitt.er. After splitting the wood
was piled onto a cradle and bound with solid steel wire into approx.
2.5 cu.m. piled measure bundles . Th e bundles have been loaded
onto a tru.ck by crane . - Photo Ralph G. D eil!loisy

Litteää ohutta teräsvannetta lienee Yhdysvalloissa
käytetty pyöreän puutavaran kä ittelyssä nipunsiteenä ensi kerran v. 1943. Nykyi in si llä on huomattava merkitys mm. T yynen valtameren li epei llä tapaht uvassa la utta uksessa. :Jfeillä vannetta on kokeiltu
laskettaessa pikkunippuj a uittoruuhesta.
Vanteiden raa ka -ai ne on yleensä korkealuokkai sta,
esi m. St 77. Vanteet kiristetään ja si dotaan samantapaisi lla laittei lla kuin meillä paalit pa kkaustyössä.
ama vanne kelpaa niputukseen yhde tä kolmeen kertaan. Tarvittaessa se voidaan helposti jatkaa vanteen
pätkällä. Sidoksessa k äytetään »soikea».
Vanteen varjopuolena on su uri syöpymiselle alttiina oleva pinta. T ämän vuoksi teräslanka lienee
soveltuvampaa meidän oloi himme. Vanne on tosin
lankaa taipuisampaa, ja puut pysyvät paremmin vanteen kuin langan sisällä.
Myös ohutta t eräsvannetta (esim. 3/4 6 X 0 ,035 6 tai
1 l /4" X 0 ,050") käytetään nipunsiteenä autoku lj etuksen yhteydessä. Pi enten nippujen siteeksi rii ttää
yksi vanne, j os ku ormaukset uoritetaan esim. teräsköysilenklU en avulla. uuret meriniput si dotaan esim.
kolmella vantcella.
J äykkääkin teräsvannetta k äytetään nipun siteeksi.
Puut pinotaan vanteen isään . \ iimeiset pöllit lyödään lekalla. Nippua k äsitellään jäykästä vanteesta.
Tällainen vanne on kallis, jo ta syystä sen käyttö on
kanna ttavaa, vain milloin sen avulla voi daan koneei-•
li staa useita peräkkäisiä käsittelyjä. K enties tällainen
vanne oli si syyt ä tehdä toisinaan useammasta kappalee ta liit ett äväksi .

Sidekustannuksista

Kuv a 2 1. Kui tupuunippuj en t ekoa. - \'al ok. Xortheastern
Forest Experim ent tation

F i g. 21. Pulpwood can be u.nloaded from a corered wagon
onto strong steel wire and bu1ulled . - Ph oto S orth eastern
Forest Experimen/ tat ion

T oräsketjut ja t eräslangat ovat mei llä tavallisim mat nipunsi t eet. K oska niiden aiheuttamat kust a n nukset poikkeavat melkoisesti toisistaan , on euraavassa t ehty kustannusvertai lu niiden välillä. ellai senaan tämä vertai lu on kuitenkin pätevä \ain tietyil!sä käyttöolosuhteissa.

T eräsketjun

kustannu~ f ke tju X

käyUö

mk/käyttö
Kuoletus (hankintahinta 3 000: - /50
käyttöä) ........... .... ...... . . .
K orko (0,0 X 3 000 : 2/2 käyttöä)
Hoito . ................ ..... .. . .. .
Ku ormaus, kulj etus, purkau

60: 60: 5:25: -

150: -

1' räslangan ku. t.annu flank-t X lcäyUö

Ku\'a 22. Kuitupuunippuj en kä ittelyä parittain. Xorth east e rn F or t Expe riment tation

\ 'alok.

F i g. 22. B u.ndles mad in th way shown in Fig. 21 ca1t be
tra1U1jerred to storage by pairs. - Photo S ortheast rn Fore8t
Experinumt talion

Ku oletu (hankintahinta 125: - /i käyttöä) .. . .. . . .. ...... . .. ........... .
K orko (0,0 X 125: 2/2 käyttöä)
Oikaisu ja jatkaminen (+ : - .. .10 : -) ..
H ehkutus (palkat l : 40
polttoai ne
0: 0 + uunin korjaukset ja pääoma ku stannukset 0 : 0 /2 käyttöä )
Kuormau , kulj etu , purkau .. . .. . . .

mk /käyttö
l :-

2: 50
7: -

1: 50
5: -

34: -
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Kuslanml8/k-m 3 14 k-m 3 ni']Ynille

3 lankaa / nippu ........... · · · · · · · · ·
1 ketju / nippu . .. . .... . ..... · · · · · ·
1 lanka
1 ketju / nippu . .... . .. . .

+

mk/k-m3
7: 30
10:70
13: lO

Kahmaimet ja haarukat
Mitä harvempia käsittelyjä mekanisoidaan, kokonaiskustannuksiltaan sitä halvempiin pinotavaran
pitimiin on tyydyttävä kannattavuus~:"fis~ä: Esi_m.
aloitettae a maakuljetuk en yhteydessa kas1ttelyJen
mekanisoiminen vasta kaukokuljetusajoneuvoon kuormauksesta, pinotavaran käsittelyssä_ ei ainakaan kailrissa tapauksissa kannata mennä mputukseen, vaan
voidaan tyytyä esim. kahmainten käyttöön.
.
Kaksipuolisella kahmaimella voidaan kuormat~ pino ta ehkä 1 ... 4 p -m 3 kerrallaan riippuen kahmannen
ja nostolaitteen kapa iteetista:. . Yh~ysv~~oissa ja
Kanada sa kaksipuolisia kahmauma kaytetaan ~ostu
reissa mm. pinotavaran kuormaukseen raut~_tJe_:vau
nmhin ja tehdasvarastoihin ja purkauksee_n nusta ...
Kahmain voidaan saada myös telaketJ utraktorun
asennettavaksi. Eräs amerikkalainen tyyppi (Koski
Pulpwood Loader) soveltuu asennet~avaksi mm .. Allis~
Chalmers HD5-traktoriin. Kahmam1en kapasiteetti
on n. 1, p-ma 2,5 m kuitupuuta tai n. 1,5 t. Laitteen
eduksi katsotaan, että voidaan hyvin säätää asento,
johon puut halutaan sijoittaa esim. autoon tai perävaunuun. Asennettuna laite maksaa n. 700 000: virallisen kurssin mukaan laskien.
Telaketjutraktorei hin a ennettu haarukka, ns.
Drott-skidloader on meilläkin tunnettu. Kuvassa 23
haarukallinen telaketj utraktori kuormaa pyörätraktorin puoliperä vaunua. Drott-skidloader soveltuu parhaimmin ehkä n . 16' tavaran kuormauk een. en käytön ei Amerikassa katsota olevan kannattavaa 8'
lyhyemmän tavaran kuormaukseen.
uuri lla työmailla se on tehokas laite pitkän pinotavaran kuormauksessa, mutta e ei kannata pienillä työmailla eikä
lyhyen tavaran kuormaukse a.
Pyörätraktoriin yhdi tettynä on Amerikassa käy-

Kuva 23. Telsketjutrsktori kuor·mas pyörätraktorin puoliperävsunus. - Vslok. Canadian International Paper Company

F ig. 23. A tractor-mounted fork ia an efficient loading device,
b11t ita uae ia, a paying propoaition only on large working sitea
and for II'U/ficiently Iong (preferably perhapa some 16'} loga.
Photo Canadian lnternational Paper Company
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tetty sekä Drott-skidloaderia vastaavaa haarukkaa
että haarukka-kiramoyhdi telmää. \ iimeksi mainittu
on osoittautunut otolliseksi autojen kuormauksessa
epätasaisilla vara toalueilla.
Armstrong Forest Company (Johnsonburg, Pa.,
U.S.A.) on käyttänyt erikoistyyppistä haarukkatrukkia (Hyster ,20") ni]Jpujen rautatievaunuun (umpivaunuun) kuormauk een ja sieltä purkaukseen. Käsiteltäessä 4:' tavara ta tehtyjä nippuja trukin nostokyky on ollut lähe 1,5 t. Vaikka trukissa ön käytetty
melko suuria renkaita, nippujen käsittely trukilla. on
edellyttänyt melko ta~i ta ja kantavaa maapohja.a.

Kehikot ja irtolavat
Sekä tavaran niputukseen että kuljetukseen voida.an
käyttää kehikoita.
Kuvassa 24 nähdään eräs kehikkotyyppi. Kehikko
on tehty 3/16" levystä. Kehikko käsittää 4 osaa, jotka
tuetaan maahan ankkuripmkoilla. Kukin osa paina.a
n. l l kg. Nipp.uj en koko on n . 3,6 p-m3 .
Toisinaan käytetään Amerika a kehikoita kuormauspaikoilla. Kuorma no teta.an autoon nosturilla
yhdessä tai kahde sa osassa, ja seuraava kuorma tehdään valmiiksi oclotettaessa euraava.a autoa. Täten
varsinainen kuormaus voida.an suorittaa nopeasti .
Kehikot sijoitetaan lähelle no turia, ko ka nosturin
nostokyky on illoin suurin. o turin kapa iteetti on
näot laskettava momenttikuorman mukaan.
Kuvassa 25 nähdään e ikuormatun kehikon nosto
autoon. Kehikolla on yksinkertainen puurakenne. On
käytetty myös mm. kak iosai ta teräskehikkoa j_a
kehikon kuljetuk een autoa, jonka lava on tehty kehikon nostoon soveltuvaksi. Kehikon kapa iteetti on
ollut 16,5 p-ms. Koska !atomi korkeus on ollut pieni ,
kehikon kuormaus käsin on ollut helpompaa kmn au ton kuormaus. Kehikon kuormaus autoon on kestänyt n . min. autoon asennetulla vintturilla. Kehikkoja käyttäen on pää ty siihen, että sama auto on
ehtinyt päivä ä neljä matkaa aikai emman kolmen
sijasta tai kolme matkaa kahden ija ta. Kehikot o~
kuormattu joko metsä sä tai välivara tolla. J os kehikot on kuormattu metsäs ä, niiden siirtelyyn on käytetty u ein telaketjutraktoreita.
iirtoa varten on
käytetty toi inaan kehikon alla uksia tai telaketjuvaunua.
Varsinkin jos käytetään suuria autoja, joudutaan
jakamaan kuorma u eamman kahden tai kolmen kehi~
kon osalle. Kuva a :.6 on tapaus, jossa on ollut kaksi
kehikkoa. Jo puut kuormataan lavan pituu uunnassa, voida.an käyttää hyväksi lainsäädännön sallimaa suurinta kuorman leveyttä, vaikka puiden pituus
olisikin sitä lyhyempi. "seampia. kehikkoja käytettäessä kuormausaika pitenee.
Kuljetu kehikkoja käytetään tavalli ti kolme_sarjaa, joi ta yk i on kuormattavana ksi kuljetettavana
ja ksi puretta>ana. Toi inaan kehikkoja on enemmänkin, jo näet kuljetu on järje tet linjakuljetuksena (samaan tapaan kmn meillä maitoastioiden keräys meijeriin).
Kehikkoihin varsin lähei ti liittyvä kuljetu menetelmä on irtolavojen käyttö. Kotimainen valmiste,
n . Yeto-lava, on meillä yleise ti tunnettu. Amerikassa
käytetään monia samantapaisia lavoja. Muu_tan~ssa
on auton perään kiinnite y auton perän m1ttamen
rulla, jonka yli lava vedetään.

Pinoamis- ja puristuslaitteet

Kuva. 24. Muuan kehikkotyyppi, tehty 3f16• Jevystä.- Va.lok.
America.n Pulpw·oot! Association
Fig. 24. A handy four -compartment bundling cradle can be
made of steel plate; i t.a parta are anclwred to the ground by an
anchor pin. The quarter of the cradle seen in the picture weighs
some 11 kgf. - Photo American Pulpwood Association

Avolautassa olevien tukkien pinoami ek i kuormausta varten on Kanadas a kehitetty mielenkiintoinen la ite (kuva 27) . iinä on kolme teräsköysien
välityksellä kääntyvää pinoamisleukaa, kukin omalla
a kselillaan. Leukoihin uitetaan kerrallaan 5 ··· 7 tukki a, jotka meikäläisittäin katsoen ovat suuria. Vintturi vetää kita-aukon yläa entoon ja puut voidaan
kuormata esim. no turilla tai köysiradalla. Tuotanto
on ollut n. 2 000 tukkia tunnin työvuoroa kohti.
Kuvassa 2 nähdään pinon puri taminen nipuksi
käyttäen köysirataa, joka saa voimansa kaksirumpui. en vintturin välityksellä. Ehkä tämäntapainen niputustapa oli si ajateltavissa ra1malle vara toidun 2 m
paperipuun niputukseen ja veteen siirtoon varpparin
avulla. H yvät puristuslaitteet ovat eduksi myös tukki en vintturilla tapahtuvassa \eteen )>vierityksessä»,
jos tukit on varastoitu korkeibin ka oihin. Ala kassa
käytetään ponttoonille asennettuja kak irumpuisia
vi nttureita sii rtämään puut rantamet istä suoraan

Kuva 27. Kolme teräsköysien ,-älityksellii. kääntyvää
pinoamisleukaa

Fig. 27. The device shown in the picture has been developed
in Canada for pili ng logs in boom. It consista of three piling
jaws operated by steel wire ropes. The loga to be piled are Iloated
into the jaws for lifting in the form of a bundle
Kuva. 25. E ikuorma.tun kehikon no to:;a.utoon. - Va.lok.
W est Virginia. Pulp and Paper Company
Fig. 25. Pulpwood can be loaded onto a truck in a simple
wooden cradle ( pallet). The stacking height into the cradle is
mtall and the loadi ng of the cradle is quick. - Photo W est Vi rginia Pulp and Paper Compa1ty
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Kuva. 26. Kuorma. on jaettu kahd n k ehikon osalle. - \'alok .
American Pulpwood
iation
F ig. 26. Two or three palleta, made ofsteel, are usually employed
for large loads. ln the picture the logs hat·e been loaded crosswise,
but lengthwise loadi11g makea i t possible altcays to utili:!. the
maximum permissible widlh ofl.oad. - Photo American Pttlpwood A BBOCiation

Kuva 2 . Pinon puristaminen nipuksi köy irata.a. käyttäen

Fig. 2 . The piles can be pres ed into bwld/.u and transferred
in bundles by meana of rope devices and a two-drum winch.
For 4' logs the aize of bundles ahottld preferably be 4.0 .. ·5.5 cu.m.
piled measure
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lautattaviksi tai proomuun. Ponttooni tuetaan rantaan
pitkillä tukeilla. P onttoonin jälkipää voidaan ankkur oida.
Kotimai esta viimeaikaisesta kehityksestä on erityisesti mainittava Oy K aukas Ab:n (ins. Pöllänen)
vieritys-niputuskokeilut. Puut siirretään alukseen
asennetulla vintturilla rannalta suoraan niputu kehään. K oska niputettavat puutavaraerät (rantavarastot ) usein ovat pieniä meidän olosuhteissamme,
tällaisella yleisvälineellä, joka pystyy suorittamaan
vierityksen , niputuksen ja lyhyet lauttaukset, on
useita painavia etuja. Yleisvälinettä käytettäes ä
voidaan välttää huomattavasti kaluston siirtoja ja
odotuksia.
A. Ahlström Osakeyhtiö (ins. R eij onen ) on kehittänyt puristusperiaatteella toimivan niputuskoneen.
P eriaatteellisesti kone on kaksipuolinen Blakkstadpuristin, mutta teknillisenä uutuutena on puristuskoho.
Voimanlähteenä on aluksen höyrykone, joka kehittää
55 .. .60 hv. pyörimisnopeuden ollessa 180 ... 200 kierrosta
fmin. Polttoaineen kulutus niputettaessa on 1,0 ... 1,5
p-m 3/10 h ja hinattae a J ,O .. . 5,0 p-m3/10 h. Puri tuskohon nopeus on 0,5 ... 0 ,7 m fs. Työryhmän vahvuudeksi ilmoitetaan kahdeksan niputusmiestä, lukij a,
koneenhoitaja, päällikkö ja emäntä. N ipun t ekoon
ilmoitetaan kuluvan n . 4 min (i lman keskeytyksiä
työssä), kun nipun suuruus on 60 ... 70 koivutukkia,
70 ... 90 havupuutuklda t ai 170 ... 190 4 m kuitupuupölkkyä. K oneen etuna on suuri kapasiteetti , mutta
koneen kannattava käyttö edellyttää s uuria puueri ä.
Valmet Oy valmistaa puristusperiaatteella toimivaa
niputuskonetta, jonka puristusvaunun mi ekat saadaan ha luttaessa sähkökäyttöi si nä. Enso-Gutzeit
0 akeyhtiöllä on K otkan lä hellä toimi nnassa sähkökäyttöinen y hteen suuntaan puristava kone, jota varten ei tarvita erityistä koneenkäyttäjää. Niputusajaksi 70 ... 100 havutukin nipulle ilmoitetaan n. 3
minfnippu .
Puskimet, vetimet ja kallistimet
Li älaitteena voidaan käy ttää puskimia auttamaan
sekä kuormauksessa että purkauksessa. R a utatievaunuun kuormatun pinotavaran ulospistävien pä iden
puskemista on t ehty nosturiin asennetulla teräsbetonipuskimella, jonka paino on n. 2 tn .
Kuva sa 29 nähdään traktorirekien purkausta tela ketj utraktoriin a ennetulla puskimella.
amoi hin tarkoituksiin kuin puskimia voidaan käytt ää myös vetimiä. No turiin a ennettua vetolevyä on
käytetty mm. rautatievaunujen purkaukseen . J o
rautatievaunu ajetaan kuljettimen viereen , pinot voidaan vetää kätevästi kuljettimelle t ällaisella vetimellä.
Pinotavaran purkaukses a käyt etään hyväksi eri
periaatteille rakent uvia kalli stimia. Vaunujen purkauk een ovellettuja kallistimia on kolmea rakennetta:
l. kallistettavia pankkoja,
2. kalli tettavia lavoja (taakse tai siv ulle purkavia) ja
3. vaunun kalli timia (päähän tai ivulle purkavia).

Käyttötarkoituk en mukaan on valittava nii stä
opivin. Mainittakoon, etta Amerikas a ra utatievaunut toisinaan puretaan kaltevalta rada lta veteen aja malla koko junaa eteenpäin, j olloin esteek i sij oitettu
pyyhkäisylaite työntää y hdestä vaunu ta kerra llaan
puut poi .
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Kuva 29. Traktorirekien purkausta telaketjutraktori in ason.
n etull a puskime lla. - Valok. Canadian International Pape r
Company

F ig. 29. I n Eastern Canada some 15 %of the sleigh-loads pulled
by crawler tractors are unloaded by '[J'IlBhing. A special '[J'IlBher
can be mounted 011 the tractor, as shown in the picture.
Photo Canadian I nternational Paper Company

Nostokoneet

Nostokoneet, ni mittäin hi it, nostimet, paalu-,
lava-, a uto-, pukki -, si lta - ja tornino t urit ovat saaneet laajan käytön pinotavaran käsittelyssä. Tämä
nimitykset on annettu kantavan rakenteen muka-an.
Oy K a ukas Ab on a entanut hi in tukkialtaaseen
vaneritehtaan kolakulj ettimen eteen. Tarkoitus on,
että nippu puretaan hi ssin päällä iten, että uppopuut pa inuvat hi ssin päälle ja voida-an no ta-a hissillä
kulj etti melle syötettäviksi .
.r ostimia voidaan käyttää autojen esikuorma ukse sa. Kuorma tehdään etukäteen väkiruuvien,
hydraulist en n ostimien tms. vara-an, ja a uton peruutettua se lasketaan pankkojen päälle.
Kuvassa 30 nähdään puomillinen pa-alunosturi, jota
on käytetty nippujen kuormauk een vede tä auton lavalle. Tämä yksinkertainen no uri on korvannut
samalla paikalla aikaisemmin työskennelleen telaketj uilla liikkuvan lavano turin.
Liikkuvat lavano turit (no tokurjet) a ennetaan nyky isin yhä useammin kumipyörille. E im. amerikkalaisista Lorain-no turei ta valmistettaneen nykyisin
n. 55 % kumipyöräi inä. Yoimakoneena die elmoottori on höyrykonetta uo itumpi vallankin suolai n
veden äärellä työ kenneltäe ä.
Kuvassa 31 nähdään iirrettä>än lavanosturin
käyttö pyörätraktorirekien kuormauk en Kanadassa.
Kuormau suoritetaan uoraan hevo ten vetämi tä
reistä nostamalla he>o kuorma kerrallaan.
K otimai een Pikku-Ju ~i -kaivinkonee n on ä kettäinryhdytty valmi tamaanlisälaitteeksi nivelpuomia,
joka soveltuu puutavaran kuormaukseen . Puutavara
voidaan vetää ka oi ta koneen luo ja itten kuormata
(valmistajan ilmoituksen mukaan) n. 1,5 t nippuna.
Amerika a käytetään ekä samantyyppisiä a utoon
asennettuja no tureita kuin meillä ttä muutamia
muita.
s. Loggers-Dream-no turi tuetaan A-pukin
huipusta kahdella vinottain auton eteen vedettävällä
köydellä. Auton perään on kiinnitetty käännettävät
tuet. J os viralli en kurssin mukaan Ia kettuun hintaan li sätään 50 % no turi autoi neen maksaisi n.
1 50 000: - .

(

Kuljetusvaunut

Kuva 30.

Puomillinen paalw10sturi. - , .a.lok. Cana.dian
International Paper Company

Fig. 30. On the site shown in the picture the self-propelled
crawler tractor has been replaced by a s-imple boom hoist for
bundle loading from water to tr-uck platform. - Photo Cana·
dian b 1terna1i01wl Paper Company

Eräässä tapauksessa
A:s a levälleen hakattu
puutavara pinottiin rekeen ja siirrettiin traktorilla
kuorma uspaikalle, missä se reen kehikosta kuormattiin nosturilla n. 9 p-m3 nippuna auton lava lle asennettuun kehikkoon ja ajettiin suoraan tehtaalle.
Lyhyellä (5 ... 15 km) ajomatkalla hakkuun jälkeisen
käsittelyn ja kuljetuksen työn menekki oli n. 0,6
miestuntiafp-m3 .
fyös puomilli ia autonostureita käytetään Amerikassa pinotavaran kuormauk een. Jo no turi on asen nettu kuormattavaan autoon, pinot no teta.an käyttäen
teräsköysiä pitiminä. Jos puomillinen nosturi on sijoi tettu erilli een autoon, käytetään myö kahmaimia.
Pukki-, si lta- ja torninostureita käytetään pinotavaran siirtoi hin s uurehkoilla vara toalueilla. Puutavara
käsitellään joko teräsköysi en tai -ketjujen varassa tai
käytetään kahmaimia. Kahmaimet toimivat mekaanisesti, sähköisesti, hydraulisesti tai pneumaattise ti.
uuretkin niput saatetaan nostaa kahmaimi a tällaisi lla nostureilla. 1 äyttämällä kahmai mia vältytään
ketjujen tai köysi en a ·ettami selta ja siirroilta ja voidaan kuitenkin nipunsitei sä käyttää verrattain
ohutta materiaalia.

Kuva 31. La.vanosturin kiiytUiii pyörätraktorirekien kuorma.ukse a. - \'alok. Can!Wian Int rnational Paper Company

Fig. 31. 'l'he picture shou:s the looding of trhe l tractor sleighs
toith a rheap hoist. Photo Canadian lt11enwtional Paper
Company

Tässä yhteydessä ei ole tilaisuutta lähemmin puuttua
varsinaisten kuljetusvaunujen järjestämiseen nippu kulj etusta varten. KuljetusvaunuilJa tarkoitetaan
rautatievaunuja, autoja, traktoreita, trukkeja yms.
:v1ai nittakoon vain muutamia nippukuljetukseen
käytettyjä välineitä.
Amerikkalaiset sulkyt, joiden sopivin suomenkielinen nimi olisi ehkä kannatusvaunu, tarjoavat mahdollisuuden puutavaran niputulueen. Erittäin tehokas
hankintaorgani saatio on saatu aikaan mm. suorittamalla alkukuljetus traktorien, joko telaketjutraktorien
tai suuripyöräisten pyörätraktorien avulla ja sitten
kuormaamalla kannatusvaunulla kuljetetut puut nippuna autoon.
On myös kehitetty erikoiskannatusvaunuja esim.
4' tavarasta t ehtyjen nippujen kuljetukseen. Tällainen vaunu kuormaa traktorin vintturin avulla
4 tai 5 nippua, esim. n . 20 p-m3 . Näitä vaunuja on
käytetty paitt!i alkukuljetuksessa palstatien varresta
autotien varteen, myös varast.oalueilla.
On myös kokeiltu nippujen kuormaamista traktorien perään ja konstruoitu itsekuormaavia rekiä hevosia, traktoreita ja lumiautoja varten. Parhaillaan on
Kanadassa kehitteillä varsinaisesti puutavaran kulj etusta varten konstruoitu vaunu.
e kulkee omalla
moottorillaanjakuljettaa puutavaran nippuina ilman
erilli stä kannatusvaunua. K o. kokeilu lienee oikeastaan ensimmäi nen perusteelli esti suunniteltu yritys
varsinaisen puutavaran metsäkuljetusvaunun kehittämiseksi. Traktorit ja autothan on konstruoitu muita
tarkoitusperiä silmällä pitäen.
Ruotsissa ja orjassa on nippuja sii rretty autoilla
vesistöstä toiseen. Kuormaus autoon on suoritettu
tJrilai silla nostureilla. Purkauk e sa on käytetty edulli esti kalli tettavia pankkoja.
Kuten on mainittu, rautatievaunutyyppimme ja
halutun tyyppisten vaunujen saannin vaikeus ehkäi sevät nippujen koon vakioimi ta ja suurten nippujen
käyttöä varsinkin 2, 3 tai 4 m puun kysymykse sä
ollen. Vaunujen leveyttä lyhyempi tavara, e im. 2 m
kuitu- ja polttopuu, voida-an kuormata rautatievaullllihin (mikäli avovaunuja on aatavissa) pienehköinä
vakiokokoi ina nippuina, kuten G. A . erlachiu 0 . Y .
on tehnyt Suolahdes a ja Enso-Gutzeit Osakeyhtiö
Iisvedellä. Vaunujen levey riittäi i lähe 20 p-m3
pitkän kuitupuun nipuille ja lyhyen kuitupuun kak. oisnipui lle, mutta u impien vaunutyyppien pituus
on soveltumaton. Jos valmistettai iin sekä 3 m että
-! m tavaraa, oli si nippuina kuormauksen edellytyksenä, että eri mittai sia puita tehtäisiin jokseenkin
rnääräsuhtee. sa. Kanada sa Bowater ' Xewfoundland Pulp and Paper ~1ills Limited on kuormannut
nosturi lla vedes ä oleva ta kehiko ta avovaunuihin
..j! kuitupuuta n. 7 p-m 3 nippuina (kuva 32) käyttäen
no tettaessa kiri styväå teräsköy i idcttä erikoi lukkoincen (kuva ). Vaunui a ei ole käytetty ivutolppia. Ainakin tietyis ä tapauk issa rautati et ovat
myöntäneet tällöin 10 % rahtialennuk n .
Rautateittemme H- , Hv- , Hdk- ja Hd-vaunui ta
oli si valittavissa ainakin pituudeltaan ja kantavuudeltaan eri kokoi ille havutukkinipuille oveliaita vaunuja, mutta näiden vaunuj en leveys (2,65 ... 2, 0 m)
on yleensä liian pieni havutukkien nippuina kuormaukseen, vaikka nippu kapenee no turilla no tet-
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Kuva 32. Kanadassa on sivutuettomiin avovaunuihin kuormattu 4' kuitupuuta 7 p-m3 nippuina. - Valok. Bowater's
Newfoundland Pulp and Paper Mills Limited

Fig. 32. 4' pulpwood in bundles of 7 cu.m. piled measure haa
been loaded in Canada onto open truclcs without side support8. Photo Bowater's Newfot~ndland P ulp and Paper Mills L imited

tae a. Vaneritukkinippujen pituus on tavallisesti
niin suuri, että iitä syystä niille jouduttaisiin käyttämään liian raskaita ja kantavuudeltaan ylisuuruisia
vaunuja.

Ni ppujep kuljetuksessa käytettävät vaunut saiSIvat olla nykyisiä vaunujayksinkertaisempiaja kevytrakenteisempia. Vaunuissa tarvittaisiin vain pyörät,
a lusta ja tolpat. en sijaan päädyt ja varsinainen
pohja olisivat tarpeettomia. Tolppien pitäisi olla yläpäästään ketjulla yhdistettäviä ja alapää tään laukaistavia, että puiden purkaminen voitai iin suorittaa
joko nippuina tai irrallaan ajamalla vawlUt ka ltevalle
radalle. Ruotsis a on kokeiltu tämäntapai ia erikoisvaunuja menestyk ellisesti. l\Iaini takoon, että Kuluntalahden~ormuanlahden siirtoradan erikoisvaunujen (purkaminen ajamalla vaunut veteen) taara on
n. 5,4 t, kun taa Hdk- ja Hd-vaunujen taara on
n . ,5 t.
Valtionrautateillä käytö ä oleva kuormaulottuma
(kuormatilan leveys 3,16 m) ei alli ainakaan saha- ja
vaneritukkinippujen koon uurentamista, sillä niiden
leveys on nykyisin 3,0 ... 3,5 m ja joskus enemmänkin.
Ko. kuormatila lienee kuitenkin riittävä tavallisen
kokoisia nippuja silmällä pitäen. Mainitun Kuluntalahden~ormuanlahden
siirtoradan
vaunuissa
kuormaulottuma on 3,30 m (kaarien sisäpuolinen
mitta 3,10 m) .
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On Handiing of Piled Wood 1n logg.ing
SU...l!AJ ARY
Piled wood in this paper rej r ta all type oj tim.ber
actually piled. Handling rejers to movements in which
the distance oj transpari is close to zero, generally under
20 metres. Other movement are reckoned as transportation pTOper.
The prevailing tendency towards mechanization oj
timber handling necessitates a search for mean of sta1ulardizing and ~I.Sually also oj enlarging tlze handling
units. A s both of these intennediate objectives are attainable by bu1ulling the timber bundle-handling has received high prominence in endeavour ta filul an ecmwmic
solution to the problem of meclzanical harulling and transport of timber.
From the point oj view of the mill utilizing wood,
bundle-handling offers several advantage . 1n storage
on land mechanization is easily olved teclznically: in
storage in water torage space requiremenl , jloating
losses, rot defects, and discoloration are reduced comparecl
with a boom oj logs. E .g. summercut birch veneer logs
have been water-stored in bzmdl even for two years.
1 t is possible ta increase th moi tztre af timber by
tunting the bwulles or by watering tlz ir top part.
l n connection with transportation proper bundling
offers a n~tmbe r of import.ant advantage . Truck bundling and winter bwulling of timber stor d on the shore or
on the ice co1mt anwng th n~.ajor d velopment ince the
war in logging in Finland. 1n connection with water
Iran port, lhe reduction in floating los es is probably
one oj the strongest argunumts in favour of bundling.
, ometimes bundled timb r can with advan~age be dropped
into th water in the autumn prec ding the floating , thzi.S
evening out th demmul on Iran port faciliti . A bundle
pace tha n a boom oflogs, an advantage
rajt r quires le
both in storag and for tran.sport. 1t i.s neces ary to 11.Se
bundles far rajting through mall ca1wl . A bzmdle rajt
has a much more favoztrabl traction r i tance Ihan a
boom oflogs. The smne v
1 can tow at the ame peed
in a bundl raft appro.J.:i11wtel!J S ... 6 tinu a much timb r as in a boom oflog .
1'/te earlier the logging p/w af which bundling is
dmu the more num raus are th handling operatio1 that
can b mechanized and a a rul , the larg r the lo of
timber than can be avoid d . 1n Cmwda mul the United
S tates bnndling i sometime d01u already at tlu tump.

Bundling at an early ph.ase of logging te1uls to show
a rise in bundling costs as the quantiti~ of timber handlecl
are generally small and the transportation of the binders
often difjicuU. Particularly in this case the tendency
slwuld be to co-ordinate bundling carefully with the other
work phases, as for instance piling, rolling or loading,
and to use equiprnent that is needed for other logging
operations ( sledges, tractors, trucks, cranes, warping
boats, ele.).
The size oj i1ulividual logs varies considerably but
bundling provides a possibility of standardizing the units
and at the ame time enlarging their size. Among the
pasilive jeat~tres of the use oflarge bundle.B may be Jnentioned: ( 1) the number oj bi1ulers and the arnount of
binding work per given quantity af timber usually decrease ; (2) traction resistance i.s lowered in rafting;
(3) handling operations gain in speecl: (.J) the aving
of transportation space in rafting ele. a1ul ( 5) the saving
of storage space in storing in the water. at the mill. ele.
Di.sadvantages oflarge bundles inclurle: ( 1) the difficulty oj making large bundles in par e stand.s: (2)
the weight and size limits of the bundles for lw r e. tractor,
truck and rail haulage, jloating channel , ele. mul ( 3)
the tilting oj the bundles in floating if large bundle.B are
made of slwrt timber (made of 2 metre timher only
bU1ulle8 about ~ 6.5 cu.m. piled measure are proof
against tilting) . - 1 j the bundle.B are tao large for handling at the mill they can either be cut, for instance with
a chain saw or split by 1neans of a pecial pliUing
device.
Steel cl~.ain, steel wire rope, solicl tee! wire a1ul teel
ba1ul are the material..s used for binding the bztndle..s. ln
clwosing the binding m.aterial attention mu.st be devoted
to the trength of the binde r ( raw material and method
ofnoanufactur ) , ease of handling ( weight, rigidity, ri k
of accidents) , durability ( ize af corro ion urface,
surface protection, hardening) , po ibility of fastening
the bi1uler in different lengths and, wher neces ary, the
pos ibility of tightening, ease of unfastening, anrl ervicing facilities ( protective ub tances, traighteniii{J,
joining, annealing, ease af storage).
The raw materia! for steel chain. made in Finl.awi i.
St 35.13 K , with a minim.um. te~ ile treii{Jih af 35
kgfJ q.mm. As the clwins ar heavy pecial efforts must
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be made to reduce their weight. The chain raw materia{
mttst meet a certain standaTd ( joT long chains at !east
exper·i ments with higher quality steel as the raw maleTial
aTe recommended, according to foreign examples), and
the welding joint must be dependable. As the rosting of
btmdling chains is a greater weal.,-ness than their wear
gahanizing rnight be an economic proposition. The
chains harden with use, and hence a heal treatment
( annealing or normalization) at intervals of, say, 2 to
3 years, might be recornmendable. Chains for bundle
bindings have several special ttses of which a number of
examples are given in Figs. 1...6.
The advantages of steel wire rope cornpared with chain
include its light weight and cheaper price computed per
given strength val·ue. As a ntle, the raw mateTial t·rength
of heavily loaded mpes shmdd not be less than 160
kgf!sq.mm. l n rlmerica ropes with a strength of even
over 200 kgffsq.mm. · are used in difficult conditions.
Ropes subjected to pressure should have a steel core.
Preformed rope structure i recomm ended, particularly
i f the ropes have to be handled manually. l n recent
towages on the west coast of America bundle bindings
have consisted of ropes which instead o/ galvanization are
protected against ntst with stiff protective oils. Oils
protecting the steel from the water are available for stomge
purposes. Handy devices have been designed as ropefasteners; the so-called JYI eighan fitting i perha ps the
best known. Figs. 6 ... 16 hmv the use of steel wire ropes
in bundle handling.
Solid steel wire has becmne a poptdar bundle binding
because of its cheapness. St 34.12 is the mw materia[
used in Finland. B oth rolled and annealed wire are
employed. As annealing redttces wire strength and adds
to the price it would be best to use steel wire rolled at a
sttitable final temperature. The diameter of bundling
wire-in Finland is .J.. .8 mm. I n the Soviet Union .J.. .6·
mm. diameter wire has also been used, in double or triple
strand.s. lf the bundling wire is to be ttSed over and over
again the wire tie must be made easy to unravel. A socalled auxiliary wire ( Fig. 17 g) has recently been taken
into general use in Finland.
lf the wires are serviced after sO'me 1...3 times of ttse
they can ttsually be employed 6 ... 10 times. The servicing
consists of straighten·ing, joining, and annealing ( Figs.
18 and 19) the wires and sornetimes coating with protective substances. Straightening is effected by drawing or
rolling. JO'ining ttSually takes the form oflooping and,
recently, also welding. Armealing is effected either by
heating the wire bttndles in a furnace ( the consumpt·i on
of jttel u:ood amounts 0.6 ... 1.6 mun. piled measure peT
1 000 wires if the length of 6 mm. wire is 10 m . ) or by
electrically annealing the wires individually ( energy
con.sumption amounts to sO'me 200 1.: Wh per 1 000
·wires).
teel band can be used in approximately the same conditicms as solid steel wire. 1 f the binding is discardecl after
a single time of ttSe it may be advisable to use band, but
otherwise wire is probably preferable as it has a smaller
surface exposed to corrosion than band.
The fewer the mechanized pha es of handling the
cheaper in total co t mu t be the grips used for handling
p&1ed u:ood. The grips in question include e.g. clarns and
forks with which timber can be handled in piles witlumt
bundling. Clams have been employed, mounted on both
crane and tractors, e.g. for loading onto tntcks, milway
car and mill torage sites and tmloading from them.

Forks have been in talled on both crau·ler and wheel
tractors ( Fig . 23): /he bestknou:n of tlzese is probably
the Drott Skidloader. A fork lift of special type has been
ZtSed for handling the bundle.s in loading and unloading
milway cars.
Cradles can be used both jor the bundling ( Fig. 9.J )
and transpari ( Figs. 25 and 26) of timher. In tr1tek
transport, for instance, a cradle (pallet) 1cith a capacity
of 16.5 cu.m. ]Jiled u·ood has bee n LtSed. A ihe stac!.:ing
height has been 811wll manzwl loading of the cradle has
been an easier operation ihan tlze loading of the trLtek. The
loading of the cradle onto the trnck look approx. min.
with a truck-mozmted winch. Particularly for large
trucks it became nece sary to divide up the load betwew
tu·o or three cradles (Fig. 26). I f the u·ood was loaded
lengthwise onto the lntck ii 1cas possible to utilize the
legally permissible ma.rimum width ofload. The cradles
were loaded either in tlze forest or at the intermediate
torage site. Sometimes tlze Iran port of cradles wa
organized as chain Iran. port. Three sets of cradles were
~tS1.tally employed . Closely related to the cradle m ethod
i the ztSe of detaclzable platforms. Either the platform
or the corresponding Iran JXJrt vehicle (trztek) is equipped with rollers.
A n interesting device has bee n dueloped in Canada
for the piling for loading of logs in boom ( Fig. 21). l t
consists of three piling jaws operated by steel wire ropes.
Pressing the pile into a bztndle has been effected by
wire rope devices driven by a tu:o-drurn winch ( Fig. 2 ) .
R ecently a new, transportable two-way bundling machine, operated on the pressttreprinciple, ha beendeveloped
in Finland for bzmdling in u·ater; it makes a bundle of
70 ... 90 coniferottS wood log or li0 ... 190 pzdpwood log
in .J minutes. Excluding the machine operator ele., the
team con ists of men.
Additional equipment employed both in loading an.d
unloading con.sist.s of pushers ( Fig. 29) and puller
m01mted on tractors, lifts or cranes. Dumpers based on
the following principles are utilized in the Ltnloading of
tnteks, railway cars, ele. : {1) tipping bnnks, (2)
tip ping platjorms ( di charg to the rear or to one side)
and ( 3) car dumper ( di charge at one end or to one
side).
Hoi ting equipment (lift jacks, hoi ts. bridge crane ,
derrick cranes, jib crane , orerlzead travelling cranes,
etc.) have gained eJ.'Ien ive ItSe ·i n piled wood handling
( Figs. 30 and 31 ). A Finni h faclory ha recently built
a lift in the log pond in front of the chain conveyO'r of the
plyti)Ood plant. The bundle i opened abm· the lift. inker
being caught by the lift. Tlzere . eem to be an increa. ing
tendency to rubber-mozmt crane employed in the handling of timber.
Bundle handling ha. led to a number of change in
transJXJrt equi.pment proper also. Although the wood can
be bundled with th aid of a tandard ulky, pecial
sulkie ( deck arch) hUl:e be 11 det·eloped in America
for the Iransport of bundle . This type of ulky, witlz the
aid of a tractor winch load .J or 5 bundl or approx.
20 cu.m. pilcd mea tre. The e ul!.:ie hare be n ltSed
both in the fore t and a 1 o at the torage ite.
Experiment hat·e b en made with loading bzwdle
behind tractor , and elf-loading sleigh hat'e been de igned for lzorse-haulage. tractor and nmvmobile'. A selfpropelled tran port 1cagon d ' igned expre ly for th
transport of bundled wood in the jor ts i wrrently
zmder development i.n anada.

Hei inki 1954, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö.

