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Jaakko Salminen:

Pienpuiden. kuorinta Kuori-Peto
kuorimakoneell a
( Barking of Small Wood with the KuoTi-P eto B arl.:ing Machine)

Koneen rakenne

Kuori-Peto on Kone ja Terä Oy:n rakentama,
vähintään metrin pituisten ja 5... 11 cm läpimittaisten havu- tai lehtipienpuiden täyspuhtaaksi
kuorintaan tarkoitettu kone. Kuorintaeliminä on
neljä pyörivään renkaaseen asennettuihin, keskipakoisvoiman kuormittamiin teränpitimiin irroitettavasti kiinnitettyä, viiltämällä leikkaavaa terää. Terien leikatessa asennuksesta riippuen joko
enemmän tai vähemmän puuainetta saadaan joko
nila- tai täyspuhtaaksi kuorittuja pölkkyjä, joista
oksantyngätkin ovat leikkautuneet pinnan myötäisesti. Kuorintajäte poistuu koneesta pienenä
silppuna pyörivän terärenkaan ja sen suojuksen
muodostamaila keskipakoispuhaltimella.
Syöttölaitteena ovat kuorintaosan molemmin
puolin sijaitsevat telaparit. Pölkkyjen syöttöpuolella on lisäksi ohjaintelat. Suhteellisen lenkojenkin puiden keskitetyn ohjautumisen helpottamiseksi syöttöpuolen telat liikkuvat myös sivusuuntaan. Välitys uhteita muuttamalla koneen
syöttönopeudeksi voidaan vali a nopeudet 14... 31
mfmin.
Käyttötehon tarve on syöttönopeudesta riippuen 8... 15 hv. Teho voidaan siirtää joko erillisestä sähkö- tai polttomoottorista tai traktorista
hihna- tai akselivälityks llä.
Koneen paino ilman voimakonetta on n. 9 0 kg.
iirtoa varten s on varust u kolmella täyskumirengaspyörällä.
Suoritetut tutkimukset

Kuori-Pedon käyttöominai uuksien elvittämiseksi Metsäteho suoritti tu kimuksia maaliskuussa
1955 Tampereella ja oukokuu sa 1955 A. Ahlström Osakeyhtiön t ömaa,lla Kullaalla.
Tampere n kok ilu a, jo a kuorimakoneen
voimanlähteenä oli sähkömoo tori, elviteltiin 1- ja
2-metristen jää yn id n kuu ipölkkyjen kuori- ja
puunhukka.a ksylometri-, läpimi ta- ekä koe-

Kuva l. Sähkömoottorikäyttöinen Kuori-Peto kuorimakone,
malli 5 K 5.
Fig. 1. An eleetTie nwtor driven Kuori-Peto barking machine,
model 5 K 5.

pinomittauksin sekä koneen käyttötehon ja -energian tarvetta kW- ja kWh-mittauksin.
Kullaalla kokeiltiin edellisenä talvena hakattujen 2-metristen havupuupölkkyjen kuorintaa siirrettävällä Kuori-Pedolla tavanomaisissa välivarastokuorintaolosuhteissa. Puut olivat kuorittaessa
sulia- ja tuoreita, osittain kuivahtaneita. Koneen
voimanlähteenä oli petrolikäyttöinen Fordson
Major maataloustraktori, jo ta voima siirrettiin
hihnavälityksellä. Työryhmän muodosti kolme
miestä: syöttäjä, vastaanottaja ja lajittelija. Syöttäjä siirsi kuorittavat pölkyt konee een ja huolehti
samalla koneen hoido ta ja huollosta. Vastaanottaja latoi kuoritut pölkyt suoraan mittauskelpoisiin pinoihin. Lajittelija erotteli ennon kuorintaa
ala- ja ylimittaiset sekä liian lahot pölkyt kuorintakelpoisista siirtäen jälkimmäiset samalla. lähemmäksi konetta. Traktorin omistaja toi joka
aamu traktorinsa käyttöpaikalle osallistuen työaikana vain kuorimakoneen siirtelyyn traktorillaan.
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Kuorintateho

Kullaan kokeilun perusteella laskettu keskimääräinen työmaa-ajan rakenne ja menekki ·on esitetty oheisessa taulukossa.
P ö 1 k k y j en kuori n ta -aikaan kuuluviksi on laskettu paitsi varsinaista kuorintaaikaa myös pölkkyjä syötettäessä syntyvät lyhyet
väliajat . Tutkimusaineiston mukaan kuorintaaikaa vastaava keskimääräinen kuorintanopeus oli
1 ,6 m jmin. Koneen todellinen syöttönopeus oli
25,5 mjmin.
Koneen hoito- ja huoltoajasta
kului 55 % koneen käynnistämiseen, 12 % pysäyttämi een, 10 % traktorin asetteluun ja 23 %
kuorimakoneen muuhun huoltoon ja korjauksiin.
K o n e e n s i i r t o a i k a a n on laskettu myös
siirtämi en yhteydessä esiintyviin valmistaviin ja
lopettaviin toimintoihin kuluva aika ilman moottorin käynni tämis- ja pysäyttämisaikoja. Siirrettäessä konetta pinon viertä pitkin matka oli keskimäärin 3m, pinolta pinolle siirrettäessa 3... 100 m.
Siirtoajan suhteellisen suureen osuu teen vaikuttaa huomattavasti traktorin kytkentä kuorimakoneeseen hihnavälityksellä, mikä on usein toistuvan siirtelyn kannalta hankalaa. Kytkemällä
traktori kuorimakoneeseen koneiden siirtosuunnan
mukaisesti ja siirtämällä voima traktorin voimanottoakselin välityksellä siirtoajanosuutta voidaan
kuitenkin huomattavasti pienentää.

Kuva 2. Traktorikii.yttöinen Kuori-Peto 2-metristen pienpu iden kuorinnassa. Työryhmän suuruus 3 miestä. Voimansiirto
traktorista hihnavälityksellä.

Fig. 2. A tractor-operated Kuori-Peto bark-in.g 2-m.etre long
small wood logs. The work team ~ts of 3 men. Power tran s·
mi8sion i8 from the tractor via belt gearing

Te r i e n p u h d i t u k sen, te r o i t u ks e n j a v a i h d o n a i h e u t t a m i e n k e sk e y t y s t en osuus oli tutkitussa tapauksessa
suhteelli en suuri, mikä johtui tuoretta, sulaa
puuta kuorittaessa aiheutunei ta kuorintaelimien
tukkeutumisista. K äyttökokemusten mukaan jäätynyttä tai riittävän kuivaa puuta kuorittaessa
nämä häiriöt vähenevät huomattavasti, joten niiden aiheuttamien ke keytystenkin osuus pienenee
oleellisesti.

Taulukko
KuoriiDakoneen ja miesten keskimääräinen työmaa-ajan rakenne ja koneajan menekki
pölkkyä. kohden kuorittaessa tuoreita, sulia, 2-metrisiä. kuusi - ja mäntypölkkyjä.
kuorellisten pölkkyjen keskimääräisen järeyden ollessa 122,7 jmfp-m• ekä. pölkkyjen
siirtoetäisyyden vaihdellessa 1...3 m . Aineiston suuruus 93 p-m•.
yöttä.jä 1
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Lepoa j a n osuus oli aineiston mukaan suht eellisen . vä häinen joht uen ilmeisesti siitä, että
miehet tyydyttivät levontarpeensa muihin keskeytyksiin kuluvana aikana .
T y öm aa - a i k a a v a s ta a v a t o d e l1 i n e n kuori n t a teho oli t ut kimuksen mu kaan 4,98 kuorellista p-m3 työmaatunt ia kohden
eli 3,57 kuorittua p-m3ft.) ömaatunt i. Tämän mukaan 6,5 t unnin työpäivää kohden laskettu miestyötulos olisi 10,8 kuorell. p-m3Jmiestyöpäivä eli
7,7 kuorit t. p-m3Jmiestyöpäivä. J os kuorittava
t a vara on edeltäpäin lajiteltu ja varastopinot sijaitsevat edullisesti, kolmannen miehen eli la jittelijan
käyttö ei ole en ää t arpeen , joten miestyöpäivää
kohden laskettu kuorintateho nousee huomattavasti edellä esitetyistä ar voista.
Kuori-Pedolla saavutettavia tuloksia on vaikea
verrata käsin kuorintaan , koska vastaavanlaista
puuta ei yleen ä kuorit a käsityönä . J oka tapauksessa likimääräi arvionkin mukaan työtulokset
ova t Kuori-Petoa käytettäessä moninkertaiset
käsin kuorintaan verrattuina .
Käyttötehon ja -energ ian tarve

K äytt öolo uhteiden mukaan K uori-Petoa voidaan käytt ää joko sähkö- tai polttomoottorilla,
jonka koko riippuu koneen syöttönopeudesta.
Ta mpereen kokeilussa todettiin, että koneen
syöttönopeuden kasvaessa 13 7.. .31,2 mfm in sähkötehon kokonaistan-e kasvoi 7,4 ... 17,5 k W. Tyhjäkäynt iteho kasvoi sa manaikai ost i 1, ... 2,8 kW .
Tuoteyksikköä kohden laskettu sähköenergian
kulutus eri syöttönopeuk illa sen sijaan pysyi
likimain samana eli keskimäärin 1, 6 k Whfkuorell.
p -m 3 eli 2,0 kWhfkuoritt. p-m3.

Kuva. 3. Kuori-Pedon syöttöpuolen ohjain- ja. syöttötaiat
liikkuvat m yös sivu uun ta.a.n, mikä. helpottaa. lankojen ja.
mutka.i ten puiden kuorinta.a.

P ig. 3. 'l'he guiding and Ieedi ng rol/.s ol tlte Ieeding side ol the
K =ri- Peto a/.ao mot·e lateraUy wh ich lacilitates the barking of
crooked and cun:ed /.ouB

KuYa. 4. Kuori -P eclolla suoritetun kuorinnan y le inen Ia.a.tn
F'irJ. 4. General quality ol the barking done by the K uori-Peto

K ullaan kokeilussa, jossa kuorima koneen voimanlähteenä oli petrolikäyttöinen Fordson Ma jor
pyörätraktori, k-eskimääräinen petrolin kulut us oli
0,88 ltr/kuorell. p-rn 3 eli l ,23ltrjkuoritt. p -m3.
Kuorinnan laatu

K uori-Pedolla kuoritun tavaran pinta t ulee
kuorintaelimien leikka:wateräisyydest ä ja pyöriruisliikkeestä johtuen enemmän t ai vähemmän
aaltom aiseksi sekä syöttötelojen piikkien m~uta
maksi. Kuoriutumisen puhtaus riippuu h."Uorittavien pölkkyjen laadusta sekä terien asennuksesta
'
mikä vaikuttaa myös puunhukan suuruuteen.
Kuoren la jilla tai kuivuus- ja jäätyruisasteella. itävastoin ei sinänsä ole vaikutu t a kuoriut umisen
puhtauteen, mikäli kuorintaelimet aina tukkeutu misten sattuessa puhdistetaan kuorenjätteistä.
K.uoriut umisesta ja sen riippuvuudesta pölkkyjen laadusta uoritettiin KuUaan kokeilutyömaalla
silmämääräisarvioon peru. tm ·ia t ut kimuksia. Terien asennus valittiin ellaiseksi, että puunhukka
pysyi vielä koht uullisi sa rajoi a. Kuorittavat
pölkyt luoki telt iin laatun a perusteella kolmeen
kuorintavaikeusluokkaan siten, että l. kuorintavaikeusluokkaan kuuluvat pölkyt oliyat suoria,
"korottomia ja oksattomia 2. kuorintavaikeusluokkaan kuuluvat joko hieman lenkoja tai sisälsivät koron tai oksankyhmyjä ja 3. kuorintavaikeusluokkaan kuuluvat erittäin lenkoja tai mutkaisia taikka isälsivät useita koroj a tai oksantynkiä. K.uoriutunusen mukaan pölkyt ryhmiteltiin kolmeen kuoriut umi luokkaan siten , että l.
kuoriutumisluokkaan kuuluyat pölkyt olivat mustasta ja nila kuoresta täysin vapaat 2. kuoriutumisluokkaan kuuluvi ~a oli nilakuorta jäljellä
täplittäin ja 3. kuoriut umi luokan pölkyi sä oli
myös mu taa kuorta jäljellä täplittäin.
Tutkimuk en mukaan kuoriut uminen ja en
riippuvuu pölkkyjen laadusta Ja kettuna pro ent teina pölkkyjen kappalemäärä tä oli euraavanlainen.

3

Kuorintavaikeusluokka
l.
2.

l.

85,7
3,2

3.
Yht.

Kuoriutumisluokka
yht.
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Tuloksista n ähdään , että 88,9 % kaikista pölkyistä oli mustasta ja nilakuoresta täysin vapaata
ja 11,1 % sisälsi musta- tai nilakuoripilkkuja.
Todetaan myös, että pölkkyjen kuorintavaikeuden
kasvaessa kuoriutuminen huononee, edellyttäen
tietenkin että puunhukka pidetään kohtuullisissa
rajoissa. Pyrittäessä kuorimaan kaikki pölkyt täysin puhtaiksi on siis valittavana joko sallitun
puunhukan suurentaminen tai huonosti kuoriutuneiden pölkkyjen jälkikuorinta esim. käsin kuorimaraudalla.
Kuoriutumistutkimuksen yhteydessä arvosteltiin kuoritut pölkyt kappaleittain myös puun
pintavahinkojen perusteella. Arvostelun mukaan
99,15 % pölkyistä oli pinnaltaan tavanomaista
laatua, 0,85 % puunpinnaltaan pahasti murtuneita tai pölkyt kokonaan katkenneita.
Kuorim is- ja puunhukka

Sekä Tampereella että Kullaalla tutkittiin kuorimis- ja puunhukan määrää sekä kiinto- että
pinomittaisena.
K iin tom ittai ne n hukkatutkimus suoritettiin mittasaksilla pölkkyjen päistä ja keskeltä
ristiin suoritetuilla läpimittamittauksilla. Tulosten tarkistaiDiseksi suoritettiin osittain myös
ksylometrimittauksia. Kuntomittaisiksi hukkapro enteiksi, joista kuori- ja kuorimishukat on laskettu kuorellisesta sekä puunhukat kuoretton:asta
kuutiomäärästä, saatiin seuraavassa esitetyt luvut.

rittaessa ja pienien koepinojen a vulla mitattuna
19,0 % eli likimain sama kuin kiintomittainen
kuorimishukka. Tavallisista varastopinoista mitattuna pinomittainen kuorimishukka on tavanomaisesti kuitenkin pölkkyjen epämääräise tä muodosta, ok an k yhmyi tä ja tyngistä sekä ladonnasta johtuen kimtomittai ta kuorimishukkaa
huomattavasti suurempi . Edellä mainittu kiinto ja pinohukan tavanomaisuudesta poikkeava samansuuruisuu johtuu Yain siitä, että ko . kuo rintakokeilua varten muodo tetui sa koepinoissa
pölkyt olivat suoria ja pinnanmyötäi. esti ka r ittuja sekä pinot hyvin ladottuja. !-met ri ille pöl kyille saatua pinomittai ta hukkapro enttia ei
näin ollen voida pitää käyttökelpoisena tavallisten
käytännön vara topinojen kuorimishukkaa laskettaessa .
KuUaan kokeilutyömaalla tuoreita ja sulia
2-metrisiä 1-uusi- ja mäntypölkkyjä kuorittaes a
pinomittainen kuorimi hukka mitattuna tavallisista varastopinoista, joiden ladon ta vast asi silmämääräisesti arvo tellen tavanomaista ladontaa, oli
28,4 % . Viimeksi mainitun pinomittaisen hukkaprosentin suurempi arvo vastaavaan kiintomittaiseen verrattuna on edellä esitetystä syy tä täysin
salitettä vissä.
Kuorintakustannukset

Välivarastolla toimivan traktorikäyttöisen Kuori-Pedon k:uorintaku tannukset ilman työmaalta
toiselle siirtelyn aiheuttamia ku tannuksia ja
puunhukasta joht uvia raaka-ainekustannuksia on
seuraavassa la kettu Kullaan kokeilutyömaalla
käytetyn organisaation ja saavutettujen työtulosten mukaan. Laskelma on tehty euraavin perustein.
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että Kuori-Pedolla suoritettavassa tavanomaises a
kuorinnassa puunhukan määrä vaihtelee 3... 8 %
rajois a.
P i n o m i t t a i n e n kuoriruishukka oli Tampereella 1-metrisiä jäätyneitä kuusipölkkyj ä kuo-
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Kuorittavana on 2-me ri iä, ke kimäär~i.i eltä
kuorellisel a ke kiläpimitaltaan cm havupuupölkkyjä. Kuorintateho kolmen m iehen yör hmää kä tettäes ä on 5 kuorell. p-m3/ ömaatunti eli 32,5
p-m3ftyöpäivä. Miehen urakkapalkkanormi on
1020: - mk ja koneenhoitajallemaksetaan työmaaajan ulkopuolella uoritetu ta koneen huollo ta
10 % palkanlisä. o iaaliset ku annukset ovat
yhteensä 20 % mies en palkoista. Kuorimakoneen

hinta ilman voimakonetta on 780 000: - mk.
Kone kuolete aan 20 000 p-m3 kuorinnalla viiden
vuoden aikana . P ääoman korko on %· Korjausja kunnossapitoku tannukset koko koneen kuoletusaikana ovat 30 % koneen alkuperäisestä hankintahinna ta. Vuokratra ktorin käytöstä maksetaan 450: -ftyömaatunt i, mihin sisältyvät myös
traktorinkuljettajan palkka sekä tra ktorin polttoaine- ja huoltokustannukset. Polttoainekustannusten osuus on edellä esitetyn tutkimuksen mukaa.n 20 % t ra ktorin käyttökustannuksista eli
1S: -fkuorell.p -m3.
_
Kuorellista p-m3 kohden lasketut kuorintakustannuk et olisivat näillä perusteilla seuraavat:
mk/p-m•
Kuoletns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39: Korko. . . .. .. . .. . ..... . . ... ... ..
9: Korja us ja kwmos.'!apito. . . . . . . . . . 12: Traktorin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . 90: T yöpa lkat sosia.a.lili ineen . . . .. . .. 117: Knorin ta.knsta.nnu kset _vht.
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Kuorittua p-m3 kohden lasketut kuorintakustannukset olisivat vastaava t i 373: - mk.
.Jos kuorittava tavara on edeltäpäin lajiteltu
ja siten varastoitu, että kolmannen miehen eli
Iajittalijan käyttö on tarpeeton ta, kuorintakustannukset alenevat n. 40: - fkuorell. p-m3, mikäli
päästään s:~,maa n knorintatehoon kuin kolmen
miehen työryhmää käytettäessäkin.
Käsin täyspuhtaaksi kuorittaessa edellä esitettyjä va taavien pienpuiden kuorintakt:s)annukset
olisivat ehkä 2... 3 kertaa suuremmat kuin KuoriPetaa käytettäes ä.
Loppupäätelmät

Suoritetut kokeilut ovat osoittaneet Kuori-Peto
kuorimakoneen kuorintaperia-atteiltaan ja kestävyydeltään käyttökelpoiseksi 5 ... 11 cm läpimittaisten puiden täyspuhtaaksi kuorintaan. Osaan
kuoritui ta pöll<:yistä jää kuitenkin jonkin verran
musta- ja nilakuoritäpliä riippuen mm. sallitusta
puunhuka ta. Ab oluu t i en puhtaaseen tavaraan
pyrittäe sä olisi entä hden konekuorinnan jälkeen
uoritettava jälkikuorinta esim. k&.sin kuorimaraudalla .
Käytännö ä Kuori-P dolla aavutettava kuorintateho t ietenkin vaihtelee yöryhmän kunnosta
ja uuruude ta ekä vara to - ja työjärjestelyi tä
johtuen . Myö pölkkyjen ja kuoren kuivumis- ja

jäätyrnisaste vaikuttavat kuorintatehoon. Niinpä
tuoretta, sulaa puuta kuorittaessa kuorintaelimien
tukkeutumisten aiheuttamat keskeytykset alentavat huomattavasti keskimääräistä kuorintatehoa. Sen sijaan jäätynyttä tai riittävän kuivaa
puuta kuorittaessa tukkeutumisten ja niistä joht u vien k eskeytysten osuus jää vähäiseksi . .Joka
tapauksessa kuorintateho on Kuori-Petoa käyttäen moninkertainen käsin täyspuhtaaksi kuorintaan verrattuna.
Käytettäe sä pyörätraktoria välivarastoilla siirrettävän Kuori-Pedon tai vastaavanlaisten kuorimakoneiden siirto- ja käyttövoimanlähteenä on
työn nopeuttamisen kannalta edullisinta kytkeä
traktori kuorimakoneeseen koneiden siirtosuunnan
mukaisesti sekä siirtää voima traktorin voimanottoakselllla. Koneiden siirtely- ja pölkkyjen
syöttösuunta, etenkin näiden ollessa toisiinsa nähden poikittaiset, on otettava myös jo ennakolta
huomioon varastopinoja sijoitettaessa.
Traktorin käytön aiheuttamat kustannukset
ovat esitetyissä kokeiluissa aatujen tulosten mukaan suhteelli en korkeat. K äytettäes ä voimanlähteen ä t raktorin sijasta erillistä polttomoottoria
tämän kiinteät ja käyttökustannukset olisivat
n. 30: - fp-m3 elin. 33 % traktorin käyttökusta.n nuksista . .Jos kuorimakoneen siirtelyä varten tarvittaisiin lisämies, aiheuttaisi se n. 40: - fp-m3 lisäkustannukset. Yaikka lisämies ei lainkaan osallist uisi kuorintatyöhön, olisi hänen lisäämisensä
työryhmään kuitenkin traktorinkäyttöä hieman
kannattavampaa. Tra ktorinkäyttäjän osallistuessa
myös kuorintary hmän työskentelyyn toisena tai
kolman tena miehenä tra ktorin käyttö tulisi suhteellisen taloudelliseksi . .Joka tapauksessa on siis
traktorin käytön huomattavimpina etuina pidettävä siirtelyn helpo:.tumista ja mahdollisuutta
toimia pienelläkin työryhmällä. Työmaan puitteissa nämä edut voidaan kuitenkin saavuttaa
myös käyttämällä kuorimakoneen siirtelyyn t raktorin sijasta kuorimakoneen polttomoottorilla toimivaa viutturia.
.Jos Kuori-Petoa käytetään kiinteänä esim . tehdasvara toilla, ähkömoot tori on luonnollisesti sop ivin käyttövoimanlähde. Kw1 pölkkyjen siirtelytyön järj estely tulee tällöin toi enlai eksi kuin siirrettävää konetta käytettäe ä mm. erilai ten kuljettimien käyttöma hdolli uuksista. joht uen, muodostuvat kuorintatehot j:-1. -kustannuksetkin e itetyissä kokeiluissa saaduista poikkeavik i.
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Barking of Small Wood with the Kuori-Peto Barking Machine
SUMMARY

The article is based on expe1·iments made in the
spring of 1955 with the K~wri-Peto, a ba1·king
machine developed in Finland.
TheKuori-Peto barking machine is intended for
the barking completely clean of small wood at least
1 m etre long and 5 ...11 cm in diameter soft or
hard qualities. The barking parts are 4 detachable blades which cut by slashing and are mounted
in centrifugally loaded blade holders on four
rotating rings. The blades are capable of removing
from the surface even fairly long branch stubs.
Barking waste is expelled from the machine as
short shavings by means of a centrifugal blower.
The feeding device consists of a pair of mlls
on each side of the part to be barked and of guiding
rolls. The feeding speeds are 14 ... 31 mfmin.
The power required is 8 ... 15 h.p., depending on
feeding speed. The power may be obtained either
from a separate electric or combustion motor or
from a tractor via belt or axle transmission.
For tmnsportation the Kuori-Peto is supplied
with solid tyTe wheels; in this form the machine
weighs, excluding power engine, about 980 kg.
The Kuori-P eto under examination was used
as a movable intermediate storage machine transported and dr·i ven by a wheel tractor. Power
transmission from tractor to barking machine
was by belt d1'ive. The work team consisted of
3 men: feeder, 1'eceiver and sorte1'. When green
and unfmzen 2-metre softwood logs, average
unbarked diameter 8 cm, are barked the barking
ef!iciency is 5 unbarked piled cu.m. per working

site hour. This meant a machine feeding speed
of 25.5 m fmin. Had the logs to be barked been
j1·ozen or sufficiently seasoned the barking efliciency wmdd have been considerably higher as
the clogging of the barking parts that occu1·s in
ba1'king green and ~mfrozen timber would have
been avoided .
F~tel co~tmption is 0.88 litres of petrol per
piled cu.m. of unbarked timber. According to
mwther study, where power was furnished by an
electric motor en ergy 01UJY!U averaged 1.6 k Wh
pe1' piled cu.m. of ~tnbarked timber.
88.9 % of the barked timber was fully free fmm
black and bast bark, 11 .1 % contained some black
and bast bark spots. The corresponding loss of
wood was 3.6 % solid measure and the piled
m easure barking loss 28.4 %. I n some other
studies the solid mea$ure loss of wood came to
as much as 8.2 %·
The total barking co t was 267 marks pe1·
unbarked piled w.m. ince the cost of barking
completely clean by hand is 2 ... 3 times greater a
considerable saving in costs is achieved with the
Kuori-P eto for barking completely clean. Barking
costs can be lowered still further by improving
storage &ite lay-out and the organisation of work,
e.g. by tmnsmitting power from the tractor to the
barking machine not by belt drive but through
a power take-ofl axle and by cmtpling the machines so that the tractor moving direction and the
log-feeding direction are at right angles to one
another.
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