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Meikäläisiä, suhteellisen pieniä ja hajallaan olevia työmaita silmällä pitäen on kaikenpituiselle tavaralle sopivaa, helposti siirrettävää, pienellä työryhmällä toimivaa ja halpahintaista kuorimakonetta pidetty yleisesti sopivimpana välivarastokoneena. Näiden vaatimusten

mu-

kaisesti on kotimaassa pyritty rakentamaan ja kehittämään Veikko II kuorimakonetta. Kehitystyötä, joka on ollut mahdollista vain pitkäaikaisten
käytännön kokemusten

antamien suuntaviittojen perusteella, on jatkunut

jo parin vuoden ajan. Koska tämä kone näyttää olevan saamassa pysyvämpääkin jalansijaa ja koska pitkäaikaisen käytön perusteella voidaan jo
nyt arvostella tämänlaatuisen konetyypin kannattavuutta, on katsottu
aiheelliseksi esittää tähänastisia kokemuksia.

Koneen rakenne
Veikko II on jatkuvasyöttöinen, yli 1 metrin pituisten
paksuisten pölkkyjen kuorintaan soveltuva kuorimakone .

ja

2 ••• 16"

Sen kuorivana

elimenä on pyörivä Veikko-kutteri, joka erikoisesti teroitettuna soveltuu myös jäätyneen puun kuorintaan . Aikaisemmis sa malleissa käytettiin
kahta kutteria, mutta mallista 1957 toinen kutteri poistettiin tarpeettomana. Koneenkäyttäjä ohjaa jatkuvasti kutteria laskien ja nostaen sitä pölkyn vaihtuessa. Kuorintajäte poistetaan viimeisessä mallissa puhaltimella suoraan terästä.
Syöttölaitteena on kaksi pölkyn yläpuolella ja kaksi sen alapuolella
toimivaa hammaskehäistä syöt töpyörää, jotka pyörittäen siirtävät pölkkyä
eteenpäin. Syöttönopeutta säädetään muuttamalla kaksivaihteisten syöttöpyörien vinoutta ja pyörimisnopeutta. Alimmaisten syöttöpyörien tavallisesti käytettävä nopeus on 50 ••• 60 k/min. Hitaampaa vaihdetta käyttämällä pyritään helpottamaan vaikeammin

kuorittavien

pölkkyjen

kuorintaa.

Syöttö- ja vastaanottopuolella on lisäks i konetta siirrettäessä
nostattavat kourut .
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- 3 Siirrettävän koneen vo i manlähteenä voidaan käyttää joko erillistä
12 ••• 15 hv polttomoottoria tai traktoria. Edellisessä tapauksessa kone
on varustettu pienillä kuljetuspyörillä, jälkimmä isessä konetta siirretään kokonaan traktorin nostolaitteiden varaan asennettuna . Käytön
aikana kone on tuettu maahan.
Koneen suurin leveys työasennossa on 360 cm ja kokonaispaino n.
400 kg . Uusimman mall in , jota on entise stä vahvistettu, paino on n .
500 kg ilman moottoria .

'cyöntutkimus
Traktorikäyttöisen Veikko II kuorimak oneen mallin 1957 käytöstä välivarastokuorintaan suoritettiin lyhytaikainen

Hi iden vedel-

tutkimus

lä 10 .-14 . 3.57 .
Kuori ttavina oli 2 m korkuisiin pinoihin varasto ituja 2- metrisiä
kuusi- ja mäntypaperipuita . Ulkoilman lämpö t ila vaihteli

- 2 • •. - 10

0

c,

joten puut olivat jäisiä, keskipäivällä pinon pinnalla osittain sulia .
lli~janlaatua

kuvaa lisäks i se , että kaikista puista oli täysin

oksatonta ja korotonta 88

suora~

%.

1

Kuorimakoneen voimanl ähteenä oli vuokrattu Fordson

aj or dieseltrak-

tori , jonka nostolaitteiden varaan se oli asennettu ja jolla sitä myös
jatkuvasti siirrettiin pitkin pinojen viertä s iirtomatkan vaihdellessa
1 . 5 . •• 15 m. Tällöin pölkkyjen siirtelyetäisyydet pinosta
noon panossa vaihtelivat 1 • •. 3 m.

otoss~

ja pi-

Kuorintakutterina käytettiin k oko

ajan jäätyneelle puulle t eroi te ttua kutteria . Voimansiirto tapahtui
traktorin voimanottoakselilla . Kuorimakoneen alasyöttöpyörien nopeus
oli 55 ••• 62 k/min.
Työryhmän muodosti kolme miestä, joista yksi kuorijana, muut syö ttäjänä ja vastaanottajana . Lisäksi traktorinomistaja toimi traktorinsa
käyttäjänä s ekä avusti j äätyneiden puiden irroittamisessa kangella

tai

nostokoukulla sekä kuoren l evittämisessä . Miehet olivat koneenhoitajaa
lllicuun ottamatta tottumattomia konetyöhön ja työskentel ivät

päiväpalk~

la. Puut kuorittiin koneen toi selle puolelle mitattavaan pinoon .

-Kuorintateho
-----

Koska kuo rit taessa pyrittiin poistamaan koko kuorivaippa , kuorinnan

laatua on pide tävä puolipuhdasta parempana, mutta nilapuhdasta jonkin
verran huonompana .

- 4Koneajan kesk i määräinen r akenne ja menekki on esitetty taulukossa 1.
Siinä samoin kuin myöhemm i nk in

mäntyä ja kuusta k oskevat

arvot on yh-

distetty, koska n iiden välillä e i to dettu mitään ma i nittavaa eroa.

Taulukko 1
Koneajan keskimääräinen rakenne ja kuorellista p- m3 k ohti laskettu menekk i Veikk o I I koneella 2- metristä mäntyä
ja kuusta puolipuhtaaks i kuo ri t taessa keskimääräisen ku orelli s en kesk i läpimitan oll essa 14 . 2 cm.

Koneen korjaamista aiheuttivat kutterin kiilahihnojen uusim inen ja
kiristäminen sekä puhaltimen korjaam inen.
Keskimääräinen syöttönopeus oli 11 . 5 m/min . Keskimääräisen varsinais en kuorinta- ajan ja syöttönopeuden riippuvuus kuore l lisen pölkyn keskiläpimitasta on esitetty kuvassa

1. Siitä nähdään, e t tä pölkyn läpimi-

tan kasvaessa 8 •. • 20 cm syöttönopeus pienenee keskimäärin 17 .9 . . • 6. 9
min .

Pölkkyjen laadun huonontuessa ,

ui

ts . pölkkyjen vikanaisuuks ien,l ä-

.
~

- 5 K
3/ Produc t ion ra te , unbarked
uo r in t ateho , kuorell . p- m h - piled cu . m. /h
Kappa l ea i ka 9 cmin/2 m kpl
- Un it- t i me 9 cmi n ./2 m. log
Syöt tön opeus 9 m/ min
- Feed r ate 9 m. /min .
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tuva

1.

Kappaleajan (2m), syöttönopeuden ja kuorintatehon r11ppuvuus pölkyn kuorel lisesta keskiläpimitasta traktorikäyttöisellä Veikko II m/57 koneella kuusta
ja mäntyä kuorittaessa.

~ig.

1.

The dependence of the unit- time (2- metr e ), feed r a te and production rate on
the unbarked mean diamete r of the log when barking spruce and pi ne
with a
tra ctor- powe r ed Veikko II m/57 machine .
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Kuva 2. 2-metristen havupölkkyjen kuorintaa Ford on Major
traktorikäyttöisellä Veikko II m/57 kuorimakoneella maalisk. 1957
Hiidenvedellä.
yöttäjä heittää pölkyt suoraan yöttöpyörille.
Fig. 2. Barking of 2-rrutre softwood logs with a Veikko II m/57
barking machine powered by a Fordson Majar lrtJ&lor, March 1957.
The operator throws the logs directly tmto the power fud rolls.

Kuva 3. Veikko II koneella kuoriitua kuusipaperipuuta.
Fig 3. Spruce pulpwood barlud with Veikko II.

Kuva 4. ulfield traktorikäyttöinen eikko Il m/ 57 Oy Kaukas
Ab:n työmaalla Ruokolahdella. Kuorittavana 4-metri tä kuusi·
paperipuuta kolmen miehen työryhmällä. Työn keventämiseksi
käytetään pölkkyjen iirtely ä koneelle vippau telaa.
Fig. 4· A VeikkQ II m/57, powered b_y a N uffuld tractor, at the
working site of Kaukas Oy. A J·TTUlll workin.~ team barking 4-metre
spruce pulpwood. To facilitate work, a tipping rolkr is used to move
the logs onto the machine.

Kuva 5. Bensiinimoottorikäyttöinen Veikko II m /55 paikallaan
p ysyvänä välivara tokoneena G. A. erlacbiu Oy:n työmaalla
Multialla. Rangat pudotetaan traktori ta purkami lavalle, jolla ne
niputetaan ja katkotaan 2-metri iksi 2-miehen moottorisahalla.
Välivarastosta kuorimakonee een yötetyt pölkyt iirretään kuorinnan jälkeen Pino-Peto kuljettimella pinottaviksi.
Fig 5 · Veikko II m/55, powered by a gasolirre mgine, used as a
stationary irrtermediate storage barker al the working site of G. A. Serlachius Oy. The Iong togs are dropped from the tractor onto the unloading platform where INiJ are buruiled and cu 1 into 2-rrutre kngths by a
two-TTUlll power saw. The logs fed from the int.ermLdiate storage into the
barlting machine are moved after barkirrg by Pirw-Peto corweyor to be piled.

Kuva 6. Bensiinimoottorikäyttöinen Veikko Il m/56 paikallaan
pysyvänä välivara tokoneena y Kaukas Ab:n työmaalla Lemin·
uolls. 4- ja 2-metriset pölkyt on juonnetto Fordson Major
traktoriin asennetulla avott.a no torilla kuorimakoneen luo. Kuoriliu tavara välivarastoida.an välittöm- ti kuoriiDakoneen lähelle.
Fig. 6. VeikkQ II m/s6, power,d by a gasoline mgine, used as a
statianary inlnTrleiE4J.e storage barker at the IDDTking siJe of Kauhu Oy.
The 2- and 4-rrutre logs are s/ciJdtd b.J a SJWOita boom crane, mounted
on a Fordsan Major tractor, to the barking machine. The barlud logs
are sloml at an int.ermLdiate stor e near the bar, · rruv;hine.

Kuva 7. Paikalla.an py yvä, bensiinimoottorikäyttöinen eikko II
m/56 Oy Kauka Ab:n Härskiän työma.alla. 2.2-metriset mäntypölkyt on purettu juontatraktorista kuorimakoneen lähelle. Kuoritut pölkyt iirretään 4-jatkei lla Pitkä-Kalle lruljettimella uorun veteen edelleen niputettaviksi.
Fig. 7- A slationary VeikkQ II mfs6 powered by a gasoline mgine
at the working site of Kauka< o,. The 2..2-metre pine logs harJe bem
unloaded from the skidding tractor ®se to the barlring rnadWre. The
barkd logs are moved b.J a 4-extmsUm Pilkå-Kalle corweyor direct
into water for bU11dling.

- 7hinnä oksaisuuden ja koroisuuden määrän kasvaessa, syöttönopeuskin pienenee . Aineiston pienuuden takia ei pölkkyjen eri laatuluokkien ja syöttönopeuden välisestä riippuvuudesta saatu riittävän luotettavaa kuvaajaa .
Työmaalla kuoritut pölkyt vastaavat liki main keskimääräistä pölkkyjen
laatua Suomen eteläpuoliskolla .
Työmaalla saatua työajan rakennetta ja menekkiä vastaava keskimääräinen kuorintateho oli 9. 1 kuorellista p- m3 /h . Kuorintatehon riippuvuus
pölkyn keskiläpimitasta on esitetty kuvassa 1. Käyrän muodosta johtuen
varaston keskimääräistä pölkkyä vastaava kuorintateho ei ole käyrän osoittamas vaan jonkin verran alempi .
Työmaalla tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että käytetty syöttönopeus oli suurempi kuin

~~ä

yksi syöttäjä ja yksi vastarur

o ttaja pystyvät pölkkyjä jatkuvasti siirtämään . Tämä näkyy myös työajan
rakenteessa puiden puutteesta johtuvana pakollis ena taukona . Kun

tois~

ta kuoriiDakoneen nopeuden on oltava hieman suurempi miesten työskentelynopeutta, on todettava, että Veikko II koneen mallilla 1957 saatava nopeus on täysin riittävä kolmen miehen työryhmälle. Sen sijaan saman koneen aikaisemmilla oalleilla nopeus oli liian pieni aiheuttaen usein
mie hille

liiaksi odotusaikoja .

Traktorin kaasuöljyn kulutus oli 0 . 39 ltr/kuorellinen p- m3 . Kuorimakoneen voiteluun käytettyä Sae 30 voiteluöljyä kului n . 0.3 ltr/8 h.

Käytännön kokemuksia jatkuvasti siirrettävästä koneesta
Veikko II kuorimakoneita on ollut käytännön välivarastokuorintatyössä parin viime vuoden aikana jo parikymmen tä kappaletta . Hankinta -

ja

varastotyön yleisestä organisaatiosta riippuen näitä koneita on käytetty joko jatkuvasti varastolla sii rrettävinä tai paikallaan pysyvinä.
Jatkuvasti varastolla siirrettävä t kone e t ova t olleet joko erillisellä polttomoottorilla varustettuja tai traktorikäyttöisiä . Ensin main i tussa tapauksessa koneiden siirtely on suoritettu miesvoimin, viimeksi
mainitus s a tapauksessa traktoria on käytetty myös siirtovoiman lähteenä.
Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto varastolla jatkuvasti siirrettävän Veikko II kuoriiDakoneen tähänastisista tuloksista eri käyttäjiltä
kerättyjen käyttötietojen perusteella . Kuorinnan laatu on ollut puolinilapuhdas ta

laatua vas taava . Koneet ovat toimineet

en s iw~äisellä

vä-

- 8 l i varastolla joko metsä- tai varastomaastos sa . Vara stoja muodostettaessa on olosuh t eiden mukaisesti pyritty ottamaan huomioon k on een käytön
ja kuorittujen pinojen tilantarve . Kuorinnan yhteydessä on suoritettu
välittömäs ti myös ristikointi tai pinous . Työt on tehty pääasiassa umkkatyönä .

Taulukko 2
Kuorimakoneen käyttö varastolla jatkuvasti s iirre ttävänä. Kuorittavana keskimääräistä paperipuujäreyttä olevaa tavaraa.

Konemalli

Käyttäjä

Kuorin taaika

Kuoritiava
t avara

Työryhmässä
miehiä

1. Erilli sellä moo ttorilla varustettu ja
mie s voimin siirrettävä Ve ikko II .
a) Veikko II m/56~j o s
sa 10 • •• 12 hv bensiinimoottori .

Enso - GutzeitO. Talvi 56/5~ 2m kuusi
Kaukas Oy
- 11 2 m kuusi
ja mänty
II
Kesä - 56
.2 ja 4 m
kuusi ja
mänty
Myllykoski Oy Talvi 56/57 2 m kuusi
11 II 2 m mänty

b) Veikko II m/57 , jossa 13 . 5 hv
Stihl
dieselmoo t tori.
2 . Traktorikäyt tö inen
Ve i kko II m/57 .Traktorin moottorina 25
•.• 42 hv die s elmoottori.

2

18

2

20 •.. 25

3
3
3

35 ..• 40
20 ••• 25
30 .. . 35

Kaukas Oy

Kesä - 57

4 m kuus i

3

40 •• • 50

Enqvist Oy
Ka rjalan Metsätuote Oy

Kesä - 57

2 m koivu

3

30

2 .. . 4 m
mänty ja
kuusi
4 m kuusi
ja mänty

3

52

3

50

Kaukas Oy

-

11

_

-

11

_

e tsähalli tus ~
Kuru
-

II

Nokia Oy

-

-

-

"
" II

-

2 m kuusi
2 m koivu
2 m kuusi

2 • •• 3
II

3

40 •. • 70
30 ... 45
40 . • • 50

- 9 Taulukon ja muiden käyttötietojen perusteella voidaan todeta s euraavaa.
1 . Kuorintoj en nopeuttami s eksi Veikko II koneella on työskennelty monin paikoin kaksivuorotyönä . Pimeänä vuorokauden aikana on jouduttu t ällöin käyttämään petrolivalonhei tt imiä.
2. Tavallisin työryhmä on ollut k olme miestä s ekä miesvoim in e ttä
t raktorilla siirre ttävää kuorimakonetta käytettäessä ja s ekä 2- että 4metristä tavaraa kuorittaessa. Taval lista paremmat työntekijät pystyvät kuorimaan kahdellakin miehellä .
3 . Keskimääräinen kuorintateho Veikko II m/56 koneel l a on ollu t Suomen eteläpuoliskon olosuhteis sa sulaa puuta kuorittaes sa kuusella
ja
männyllä 35 .•• 40 kuorell i sta p- m3 /8 h , j ä ätyneellä mä~~yllä 25 • • • 35 kuorellista p- m3/8 h sekä jäätyneellä kuusella 18 •.. 25 kuorellista p- m3 /8 h.
Veikko II m/57 koneella syöttönopeuden ollessa 25 ••• 50 % kork eampi kui n
vanhemmalla konemallilla kuorin tatehok in on muodos tunut suuremmaksi eli
sulilla tai lievästi jäätyneil lä havupuilla 40 .•• 70 kuorell i sta p- m3 /8h
ja sulalla koivulla 30 •• • 45 kuorellis ta p- m3 /8 h. Keskimääräisenä

kuo-

rintatehona ainakin sulal l a havupuulla voidaan Veikko II m/57 koneella
pitää tehoa 50 kuo re ll ista p- m3/8 h/3 mies t ä . Keskimääräis estä kuor int a t ehos t a vaikeammin kuori ttavaa , e s i m. pohjoissuomalaista puuta käs i teltäe ssä ei ol e käy te t tävissä käyttötietoja.
4 . Kuorintateho on ollut s ekä 2- että

4- me t risell ä tavaralla liki -

main sama .
5 . Kuorin tateho sulaa kuusta kuorittaessa on ollut jonkin verran
männyn kuorinta tehoa pienempi johtuen kuusen kuo ren aiheuttamista tukkeutumishäiriöistä sekäterässäettä kuoren poistamislaitteissa. Tukkeutumishäiriö t

ovat suuremmat tuoreella, sulalla kuusen kuorella kuin

hieman kuivahtaneella puulla . Tästä syystä toisin paikoin tuoretta kuusta on varastoi tu nilan aikana muutama viikko ennen kuorintaa . Kuoren

w-

rään tukk eutum i s en e stäm i s eksi k oneenhoitaja on käyttänyt monin paikoin
apunaan pientä puukeppiä teräkopan puhdistamisessa .

Jä~tyneen

puun kuo-

rinta m/56 konee la on ollut hitaampaa kuin sulan, kuusen hitaampaa~
männyn , mik ä johtuu paitsi kuusen er ilaisesta laadusta myös liian pienestä vo imakonee sta . Suurempaa, esim. traktorimoottoria voi anlähteenä
käytettäessä kuorintateho ainakin lie vällä pakkasella tullee likimain

- 10 samaksi kuin sulallakin säällä . Traktorikäy ttö isen koneen kuorintate hosta kovalla pakka s ella ei voida sanoa mitään va rmaa .
6 . Traktorikäyttöis i ssä kon ei ssa käytetyt t r aktorit ovat olleet ainak in Zetor 25 A- , Fordsan Maj or- ja

Nuff ie ld-mer~kisiä .

Vuokratrakto-

reiden

vuokra polttoaineineen , mutta ilman kul je ttajaa on vaihdellut
35 ••. 50: - mk/kuorellinen p- m3 • Traktorin omistaja on ol lut useimmiten
mukana

kuor~ntatyöryhmässä , esim .

koneenhoitajana .

7. Polttoa ineen kulutus 10 •• • 12 hv bensiinimoo ttoria käytettäessä
on ollut n . 4 ltr/h eli sulan havupuun kuorinnassa n . 0 . 8 ltr/kuorel linen p- m3 ja jäätyneen kuusen kuorinna ssa jopa 1. 35 ltr/kuorellinen
p- m3 . Dieselmoot t oria käytettäessä kaasuöljyn kulutus on vaihdellut
1 . 3 . • • 2.0 ltr/h moot t orin koosta rii ppuen . Ni inpä 13 . 5 hv mo ottorilla
kulutus on ollut n. 1 . 3 ltr/h, 25 hv moottorilla n . 1 . 7 ltr/h ja 40
• . . 42 hv moot torilla 1.9 •.. 2 . 0 ltr/h . Ero johtuu mm. moottorin kuormi tusasteen ja tyhjäkäyntikulutuksen erilai suudesta . Tuotantoyksikköä
kohti kaasuöljyn kulutus on ol lut 0 . 25 • • • 0 . 35 ltr/kuorellinen p-m 3 . ~
taavat polttoainekustannukset nykyisillä polt toainehinnoilla (bensiin i
49:50 mk/ltr ja kaasuöljy 24: - mk/ltr) ovat pien i llä bensiinimaattoreilla 40: - . .• 67; - ~k/kuorellinen p- m3 s ek ä dieselmaatoreilla 6: - • • •
9: - mk/kuorellinen p-m 3 • Kustannusero on sii s suuruusluokkaa, joka Vcrikuttaa oleellises t i kuorinnan kok onai skustannuksiin .

8. Urakkatyötaksa traktorikäyttöis i llä Veikko II m/57 koneilla

oli

kesällä 1957 havupuille 95: - • . . 120: - mk/kuorellinen p- m3 • Palkkausykffikkönä oli pääasiassa kuorellinen p- m3 , syystä että kuoritut puut
usem
ristikoitiin välittömästi .

iesten ansiot yll ä mainitulla taksalla

ol ~

vat 1. 500: - • .• 2 . 000: - mk/8 h . Käytön k okeiluluonteisuudesta johtuen Wksat eivä t kuitenkaan ole vielä vakiintuneet .
9 . Kuorimishukaksi 2- metrisellä kuusella todet tiin
ön suorittamissa mit tauksi ssa n. 11

%. Lukua

okia Osakeyhti-

ei tietenkään voida yleis-

tää .
10. Käyttövarmuuden suhteen pahimmat toimintahäiriöt ova

aiheutu-

neet kuorijätteen tukkeutumisesta terään ja puhaltimeen lähinnä tuoretta kuusta ja myös koivua kuorittaessa .
netta ja puhaltimen

Teräkopan ja pu al imen raken-

ehoa parantamalla on tukkeutumista voitu vähentää

ja häiriöt lienevät poistettavissa melkein kokonaan . Syöttöpyörissä

•
- 11 toimintahäiriöitä on jonkin verran aiheuttanut

pinnalta jäisten pölk-

kyjen luistaminen . Käynnistystä on pakkassäällä toisinaan vaikeuttanut
kytkimen puuttuminen erillisellä moottorilla varustetuista koneis ta.
Uudet koneet toimitetaan kuitenkin

nykyään jo kytkimellä varustettuina ,

Teräkutterin toiminta riippuu teroituksesta . Jäätyneelle puulle on käytettävä suhteell i sen leikkaavateräistä kutteria ja kutterin syöttöpaineen on oltava suurempi kuin sulalla puulla , Syntynyt puunhukka on kuitenkin mitätön. Teroituksen säilyrn i seen vaikuttaa kutterin raaka- aine ,
Aikaisemmin esiintyvää kutterin n opeata tylsyrnistä e tenkin jäätyneellä
puulla on voitu vähentää paremmilla pikateräslaaduilla . Parhaimmassa

~

pauksessa on voitu ajaa samalla teroituk s ella jopa 4 000 p- m3 maalis-~
säkuun· aikana . Erääs sä tapauksessa kutteriterä on täysin tylsynyt 1 500
p- m3 j älkeen . Edull i sinta on ainakin alkuvaiheessa suorittaa teroitus
valmi stajan

toimesta .

11. Koneen kestävyyden suhteen pahimmat häiriöt ovat tapahtuneet
voimansiirtoelimissä ; esim. kutterin kiilahihnat joudutaan silloin tällöin uusimaan. Särkymisiä on tapahtunut muissakin liikkuvissa elimissä
ja myös varsinaisessa runkorakenteessa, On kuitenkin todettayissa, · että
ne ovat johtuneet lähinnä mitoituksen heikkoudesta eivätkä rakenneperiaatteesta . Koneen kestävyys riippuu paljon myös työntekijöiden tottuneisuudesta ja vastuuntunnosta. Niinpä erääs sä tapaukses sa korjaukset
ja korj auskustannukset Veikko II m/57 koneella, jolla oli kuorittu

n.

5 000 p- m3 , olivat aivan olemattomat , Oy Kaukas Ab on arvioinut~~
kustannuksiksikäy ttökokemusten perusteella 5: - /p- m3 • Joissakin tapauksissa taas on sattunut huomattaviakin korjauksia vanhernmassa k onemallissa.

Kuorintakustannukset
Varastolla j atkuvasti siirrettävän Veikko II kuorimakoneen konekusmnnukset voidaan saatujen

käyttötiAtojen sekä kuoletus- ja korjauskusmn-

nusten osalta likimääräisarvion perusteella laskea seuraavasti , Laskelma perustuu ennen deval vaatiota vallinnaisiin hintoihin.
KuoriiDakoneen hankintahinta ilman moottoria on 489 . 000: - mk, 12 hv
bensiinimoottorin n . 90 . 000: - mk , 13 hv dieselmoottorin n . 180 . 000 : - mk
ja traktor.än asennetun kuorimakoneen 4 97.500 : - mk .

e kuoletetaan nel-

jässä vuodessa 4 000 käyttötunnin kuorinnalla , jolloin korjaus- ja kun-

..

·-r .···

- 12 n ossapitokustannusten osuus on 50% k oneen hankintahinnasta . Dieseltrakt orin (Fordson Ma jorin) hinta on 485 . 000: - mk ja s en käyttö i kä on 6 000
käyttötuntia ja korjauskustannusten osuus 50% ilman renkaita olevankoneen hankintahi nnasta . Traktorin remuarvo on 10 % sekä säilytys, vakuutus- yms . kustannukset 24 : - mk/h. Pääoman korko on 8 %. Varsinaisen ~
rimakoneen voi teluai~een kulutus on n . 0 . 5 ltr/8 h . Pvlttoaineen kulutus on 12 hv bensiinimoottorilla 4 ltr/h, 13 hv dieselmoottori lla 1 . 3
ltr/h ja dieseltraktorilla n . 2 ltr/h . Voimanlähteen voiteluainekusUmnukset ovat 4 : - • • • 24 : - mk koneen suuruudesta ja laadusta riippuen . Työmaatuntia kohti konekustannukset ilman työmaalta toi s elle tapahtuvien
siirtelyitten kustannuksia olisivat tällöin seuraava t .

Varsinainen kuorimakone:
Kuoletus

122 :- mk/h

Korko

20: -

II

Korjaus ja kunno ssapi to

61: -

II

8:-

II

Voiteluaineet
Yhteensä

21 1: - mk/!?.

Traktoriin as enne ttuna

215 : -

II

N. 12 hv bensiinimoottori :
Kuoletus , korko, korjaus ja kunnossapito

38 : - mk/h

Polt t o- ja voiteluaineet

202 : -

Yhteensä

240: - mk/h

II

N. 13 hv dieselmoottori :
Kuole tus, korko, korjaus j a kunno s sapito

75: - mk/h

Poltto- ja voi t eluaineet

38: -

Yhteensä

II

113 : - mk/h

N. 40 hv dieseltraktori :
Kuoletus , k ork o, k orj aus , kunno ssapito,
renkaat , s äilytys, vakuutus yms .
Poltto- j a voitelua ineet
Yhteensä

149: - mk/h
72: -

II

221 : - mk/h

- 13 Varastolla jatkuvasti siirrett ävällä Veikko II kuorimakoneella
kuorittaessa sulaa , tavanomaista järeyttä olevaa 2 m kuusipuuta kokonaiskuorintakustannukset ilman t y ömaalta toiselle tapahtuvan siirtelyn kustannuksia eri voimanlähtei tä käytettäessä ol isivat edellä esitetyn mukaan seuraavat .

I

N. 12 hv bensiinimoottorilla varus tettu Veikko II m/56.
Kuorintateho on 5 kuorellista p- m3 /h .
Vars. kuorimakoneen k onekust.

mk/h
211 : -

mk/kuorell . p- m3
42: -

Mo ottorin

240 : -

48: -

Työpalkat

550 : -

110: -

Yhteensä

1001 : -

200: -

konekust.

Miesten ansiot ovat 1470 :- mk/miestyöpäivä.

IIN. 13 hv

diese lmoottorilla varustettu Veikko II m/57 .
Kuorintateho on 5 •• • 6.5 kuorellista p- m3 /h.
Vars. kuorimakoneen konekust .

mk/h
211 : -

Moottorin konekust.

113 : -

~/kuorell . p- m3
32: - ••• 42: 18: - .•. 23: -

Työpalkat

550: - •.• 715: -

110: -

Yhteensä

874: - . .•103 9: -

1 60 : - • • • 17 5: -

Miesten an s iot ovat 1470: - ••• 1907:- mk/mietyöpäivä.

III N. 40 hv dieseltraktorin käyttämä Veikko II m/57 .
Kuorintateho on 6 . 5 kuorellista p- m3 /h .
mk/kuorell . p- m3
33: -

Vars. kuorimakoneen kon ekus t.

mk/h
215 : -

Traktorin konekust.

221 : -

Työpalkat

712 : -

34: 110: -

Yhteensä

1151 : -

177: -

Miesten ansiot ovat 1907 :- mk/miestyöpäivä.

...) ::

...

·;

- 14 Esitetyissä laskelmissa on kaikissa tapauksissa urakkatyötaksana pidetty 110: - mk/kuorellinen p- m3 • Miesten päiväansiot ova t tosin esim .
12 hv erillisellä

bensiinimoottorilla varustettua konetta käytettäes -

sä pienemmät kuin muissa tapauksissa, mutta vastaavasti myös siirtelytyötä on vähemmän.
Kustannusvertailuista voidaan tehdä seuraavia johtopäätelmiä,
1. Nykyisillä (ennen devalvaatiota vallitsevilla) po lt toainehinnoilla
dieselmoottorin käyttö tulee huomattava sti edullisemmaksi kuin bensiinimoottorin . Tämä vaikuttaa myös ratkaisevasti kuorinnan kokonai skustannuksiin . Ero bensiini- ja dieselm oottorin käytön välillä on laskettua
vielä suurempi, mikä johtuu siitä, että dieselmoottori on kestävyydel tään ja käyttöiältään bensiinimoottoria laskettua edullisempi .
2. Laskelman mukaan edullisimmaksi tulisi erillisellä

d i ese lrnoo~torilla

varustettu Veikko II kone . Koska sen ja traktorikäyttö isen koneen väli n3n kustannus ero on kovin pien i ja koska toisaalta traktorin käytön eiuna on kuorimakoneen helppo ja kevyt siirtely työmaalla ja
selle sekä traktorin

työmaaltato~

suuremmasta rnoottor i sta johtuva koneen suurempi

käyttövarmuus ja kestävyys s ekä riittävä voirnan saanti myös jäätyneen
puun kuorintaan, traktorin käyttöä on kuitenkin useimm iten pidettävä
suos iteltavarnpana

ja kenties taloudellisestikin

edullisernpana. Lisäc-

si on otettava huomioon , et tä laskettua halvernpaakin traktoria voidaan
käyttää, joten kustannuksetkin vastaavasti alenevat .

yös

traktorikä~

töisen kuorimakoneen s iirtäminen työmaalta toiselle tapahtuu ilman tarpeettornia keskey tyksiä, joita ei voida välttää käytettäes s ä siirtelyyn
erillistä ajoneuvoa . Usein myös työmaan olle ssa kauempana työntekijät
käyt tävät traktoria kulkuvälineenään pidentäen täten päivittäistä
aikaansa .

työ-

Vain tapauksissa, missä kuorirnakonetta joudutaan jatkuvasti

käyttämään suurilla varastoilla, jolloin voimanl ähteenä mahdollisesti
olevaa traktoriakaan ei voida väliaikoina käyttää muihin töihin,

eril~

sen dieselmoottorin käyttö puol ustaa paikkaansa, mikäli s en kestävyys
on riittävä .

3 . Käsin kuusta puolipuhtaaksi kuorittaessa vastamat kuorintakustannukset
~t210:- mk/kuorellinen p- rn3 , joten kaikissa esitetyissä tapauksissa
kuorinta

Veikko koneella oli si käsinkuorintaa halvempaa .

- 15 Koska kuoriiDakoneen kuoletuskustannuksilla eli käyttöiällä on oleellinen vaikutus käytön kannattavuuteen, on kuvassa 8 e s i t etty kuorintakustannusten riippuvuu s kuoriiDakoneen käyttöiästä. Laskelmassa on er.U lisen polttomoottorin käyttöikä laskettu s amak s i kuin varsinaisen kuorimakoneen, traktorin käyttöikä on sen sijaan pidetty aikaisemmin e s i tetyn mukaisena . Korjaus - ja kunnossapito- s ekä poltto- ja

voiteluain~

kustannukset on laskettu käyttöiästä riippumatta samoiksi käyttö tuntia
kohti . Työpalkkakustannuksiin Dn lisätty 10

%

s os iaaliset kustannuk-

s et .

Kuorintakust . ,mk/kuorell. p- m3
Barking costs, Fmk/unbarked
piled cu . m.
,_1

1\

l

'

1

'<

600

a ) Käsinkuorinta - Manual peel i ng
u) Bens . moott . käytt. Veikk o II
Gasoline engine- powered Veikko II
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Kuva 8.

Kuorintakustannusten r11ppuvuus koneen käyttöiästä
erilaisilla voimanlähteillä varustetuilla Veikko II koneilla kuorittaessa.

Fig. 8 .

The dependence of barking costs on the depreciation age of the
machine ~hen barking with Veikko II machines deriving
the ir
operating power from different sources .
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Kuvasta nähdään, että kuorinta Veikko II koneella on käsin kuorintaa halvempaa j o kuoriiDakoneen käyttöiän ollessa 1 200 ••• 2 300 tuntia ,
Kustannussäästöä, joka kuvan mukaan on 0 ••• 30

%, on

lisäksi mahdolli-

sesti saavutettavissa käsin puolipuhtaaksi kuorinnan laatua paremmasta kuorinnan laadusta johtuen sekä jatkokuljetus- että t ehdasjälkikuorintavaiheessa . Kuvasta nähdään myös , että kuoriiDakoneen käyttöiän
ylittäe ssä n . 3 000 käyttötuntia saavutettavissa oleva

kustannusten~

säsäästö on verrattain mitätön . Niinpä pidennettäessä käyttöikää 3 000:
sta 6 OOO:een tuntiin saavutettava kustannussäästö on vain n . 15: - mk/
p- m3 • Koska korjauskustannuks et ilmeise s ti käyttöiän pidentyessä kasvavat, vaikka sitä ei ole voitukaan täs sä selvittelyssä
taa käytännössä n . 3 000 tunnin kuoletusaika olla

osoittaa,saa~

kustannusnäkökulma~

ta edullisin.
Edellä esitetyissä l askelmissa ei ole otettu huomioon kuorimakoneen työmaalta toiselle tapahtuvia siirtelykustannuksia . Näm ä vaihtelevat s iirtomatkoista, varastojen suuruudes ta ja siirtotavasta riippuen. Traktorikäyttöisen Veikko II kuorimakoneen siirtelykus tannukset
voidaan likimain laskea olettaen s iirtono peudeks i 10 km/h ja pitäen
kaikkien kolmen kuorintamiehen tuntipalkkana si irron aikana s osiaalikustannuksinsen 200 : - mk/h (ns. päiväpalkkanormin mukaan tuntipalkka
on 105: - mk) ja laskien traktorin pääoma- ja käyttökustannuks et aikaisemman muka isesti . Kun varsinaisen kuoriiDakoneen kustannukset on
otettu huomioon vain varsinaisen käytön aikana,

olis ivat siirtely-

kustannukset 821: - mk/h. Siirtelykustannusten riippuvuus varastojen
suuruude s ta ja keskinäisestä etäisyydestä on esitetty kuvassa
Siitä todetaan , että käsinkuorintaan verrattuna kuorinta

9.

traktor~

töisellä Veikko II koneella olisi kannattavaa varastojen suuruuden
ollessa 10 p- m3

n.

5 km varastoetäisyyksillä, siis meidän olosuh~

samme käytännöllisesti katsoen kaikilla varastoilla .
Kuvassa 9

on esitetty myös koneen työmaalta tois elle siirtelyajan

suuruus sadanneksina työmaa- ajasta erilai s i ssa varastoissa. Käsinkuorintaan verrattuna kuorinta Veikko II koneella olisi sen mukaan kannattavaa siirtelyajan olle ssa korkeintaan n . 34

%työmaa- aja s ta.

saalta koko kuorintakausi pitenee eri siirtelytapauksissa kuvan
tamilla prcsenttimäärillä

To i oso~

joten , jos koko vuotuinen työka denpituus

on rajoitet tu , tehollis en kuorinta- ajan osuus pienenee ja konekustan-

.,

·'

- 17 nukset, lähinnä korkokustannukset, kasvavat . Halpaa konetta käytettäessä vm. kustannuksilla on kuitenkin suhteellisen vähäi nen merkitys .
Siirtelykust.,mk/kuorell . p- m3
Moving co sts , Fmk./unbarked
piled cu . m.

Siirte lyaika, %työmaa- ajasta
Moving time, %of workingsi te- time

Kannattavuusraja - Profitableness l imit

40

-

l .30
20

10

5

25

20
10
15
Varastojen välimatka, km
Distance betwe en storages , km .

Kuva 9.

Työmaalta toiselle tapahtuvien siir telyiden kustannustc~ ja s~
telyihin kuluvan ajan riippuvuus varastojen suuruude sta ja kes~: 3
näises tä etäisyydestä traktorikäyt t öisell ä ei~c..:o II koneelle. B--Jl merkinnät tarkoittavat varas t on suuruutta .

Fig. 9.

The dependence between the cost of the moving from one working
site to anothe r and the time expended on the ~c7e e: ~=o~ the one
hand, and the size of the storage and the dista.).Ce"' bet-rJeen tb.em,
on the other, when using a tra cjor-powe r ed Veik):o I_ b a rking mc>.chine . Piled cu. m. figur es (p- m = piled cu. m. ) refe~ to the ~e
of the s torage .

Kokemuksia paikallaan pysyvästä Veikko kone esta
Veikko II kuoriiDakonetta on käyte tty paikallaan
koneena silloin, kun kuorintatyö on t apahtunut

pysyv~::.nä

väli ;arasto-

sama=. 3.i~::::t:.s~s ';i l t:'"ikulje -~

tuksen kanssa, jolloin puut on voitu purkaa väl ittömästi kuo::::-imal::oneen
luo. Pölkkyjen siirtelyn helpottamiseksi on toisinaan r 8kennettu erikois ia purkamislavoj a ja kuori tut puut on Vdrastoi tu jok:o
riiDakoneen l uo tai ne on kuljettimilla siirretty

äl i ttc::1ästi kuo-

kauem~al:si

maa- ta i ve-

sivarastoon . Jois sakin tapauksissa t ähän ns . jatkuvaan bankil tajärjestelmään on koetettu yhdistää myös tavaran katkonta.
Seuraavassa esitetään käytännön kokemuksia kolmesta tapauksesta, joissa Veikko II konetta on käytetty paikallaan pysyvänä, ns . jatxuvaan hankintajärjestelmään nivellet tynä . Kaikki esitettävät Veikko koneet ovat olleet mall i a
1)

55- 56 varustettuina 10 • •• 12 hv

ben si in~oo t

oreilla .

Veikko II prototyypp i koneen käyttö G. A. Serlachius Oy :n ty0maalla

talvella

1955- 56.

...

- 18 1;Y~n_j ärj_e~t~l;z:_

Pyörätraktorilla

metsästä kuljetetut 4 . • • 6 m pituiset kuusiran-

gat purettiin traktorista tukeista tehdylle purkamislavalle , jolta
puut si irrettiin

purkamislavan jatkeena olevalle katkontapukille

nippuna katkottaviksi. Katkontasahaus 2- metriseksi tapahtui 2- miehen moottori sahalla . Katkotut pölkyt v älivarastoitiin kuoriiDakoneen
läheisyyteen, josta ne syötettiin kuorimakoneeseen . Kuoritut pölkyt
siirtyivät Pino- Peto pitkittäiskuljettimella edelleen pinottaviksi .
Työryhmän muodosti kaksi katkontamiestä, kuorija ja 1 t ai 2 pinoajaa.
Tulokset
-----

Kuorintateho jäätyneitä 2- metris i ä kuusipölkkyjä kuorittaessa oli

n . 18 kuorellista p- m3/8 h tavaran järeyden ollessa 62 jm/kuorellinen
p- m3 • Ulkoilman lämpötila oli - 35 . • • - 43° C. Koneen prototyyppiluonteesta johtuen kuorintateho j ä i vain n. puoleen katkontatehosta, joten työn kuormitus eri veiheissa jäi e pätyydyttäväksi . Erittäin kovasta pakkasesta, kuorijan tottumattomuudesta ja vaikeudesta
erittä in

kovalla

erottaa

pakkasella nilakuorta puuaineesta johtui, että

nilakuori ja jälsikerros tulivat epätyydyttäväs ti kuorituiks i .
2)

Oy Kaukas Ab :n Leminsuon kokeilutyömaa kesällä 1956.

1)'ön_ j ärj_e~t~l;z:.
Hakkuu kuorelli s eksi, paljaan maan koneellinen lähikuljetus

ja

varastokuorinta Veikko II k oneella mu odostivat samanaikaisen ja jatkuvan työprosessin . Tavara hakattiin 4- me triseksi käyttäen apum ittana 2m .
Koko työryhmän suuruus oli 9 miestä . Hakkuumiehiä oli 4, joista moottorisahuri apulaisineen suoritti kaadon ja katkonnan, sekä 2 karsijaa,
jotka samalla kasasivat pölkyt n . 0.5 p- m3 taakoiksi . Taakkoj en j uonta suoritetti in Fords an Maj or trak toriin asennetulla
vintturilla
m.

kuoriiDakoneen

Vinssau~äoli

Savotta- nosturi -

luo pisimmän juontama tkan ollessa 50 • • • 60

2 mies tä, joista toinen hoiti vintturia ja toinen

veti teräsköyden taakan luo , kiinnitti t aakan ja ohjasi s en kulkua . Kuorinta Veikko II koneella suoritettiin välittömästi 3 miehen työryhmäll ä . Kuoritut puut ri stikoitiin kuorimakoneen viereen . Hakkuun loputtua
pisimmän juontamatkan määräämältä alueelta traktori siir s i kuo r iiDakoneen seuraavalle juontoalueelle.
Tulokset
---Kuorintateho

sulaa, tuoretta mäntyä ja kuusta kuo rittaessa oli n.40

.' .:

,-

- 19 kuorellista p- m3/8 h tavaran järeyden olle ssa n. 42 jm/kuorellinen p- m3•
Vastaava syöttönopeus oli keskimäärin n . 8 m/min. Kuorinnan laatu oli
hyvä .

3)

Oy Kaukas Ab : n Härskiän

kokeilutyömaa

kesällä 1957 .

1)'_in_j~rj_e~t~l;t

Rasiin kaadetut ja 2 . 2- metrisiksi katkotut män typaperipuut juonnettiin 4- pyörävetoisella Stier traktorilla juontalevyä käyttäen. Kuorimakoneen luo puretut puut kuorittiin välittömäst i, joten suurempaa välivara staa ei päässyt syntymään . Kuorintatyöryhmän muodosti 2 miestä,

j~

ta toinen toimi kuorijana, toinen s yöttäjänä ja me r kkaaj ana . Kuoritut
puut siirtyivät edelleen Pitkä- Kalle kulje t timella suoraan veteen,jossa
ne ajoittain niputettiin käsikehillä. Työmittaus tapahtui nippuina.
Tulokset
Kuorintateho olin . 40 kuorell~a p- m3 / 8h . Kuorinta- ja me rkkaust~
sa oli 110 : - mk/puol i puhdas p- m3 .
Veikko II kuo rimakoneen käytöstä jatkuvaan hankintajärjestelmään nivellettynä voidaan edellä esitettyjen e simerkkien perusteella yhteenvetona todeta s euraavaa .
1.

T~oreettisesti

laskettuna paikallaan pysyvän kuorimakoneen kuo-

rintatehon pitäisi olla jonkin verran korkeampi kuin siirrettävän

k o-

neen koneen siirtelyaikojen eliminoitumisen takia . Käytännön kokemuks i en mukaan eroa on kui enkin ollut

vaikea todeta. Tähän vaikuttaa

että jatkuvan

eri osavaiheita toisiinsa nivellettä-

ha~~intajärjestelmän

~n . se ,

essä helposti syntyy lisää er i vaiheiden käyttöke skeytyksistä johtuvia
odotusaikoja.
2.

Purkamislavojen yms . käyttö helpottaa ja keventää pö l kkyjen

s~

telytyötä . Toisaalta niiden rakentelu li sää kustannuksia, joten jos kuorimakone toimii samassa paikassa suhteelli s en lyhyen ajan, niiden rakentelua ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseks i .

Purkamislavojen

pitäisi

lähikuljetuksen käyttök eskeytysten varalta olla suhteellisen laajoja rlittävän suurta vä livaras t aa silmällä pitäen . Liian suuret välivarastot
lisäävät kuitenkin pölkkyjen siirtelymatk oja ja siis alentavat
tatehoa .

kuorin-

. . .. ·

-· 1
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Ajan ja kustannusten säästön

näköku~masta

jatkuvasta hankinta-

järjestelmästä on etua joidenkin työvaiheiden poistamisesta tai useiden työvaiheiden yhdistämisestä j oh t uen .Niinpä varastokuorinnan yhteydessä vältytään usein mm . mi t-tausta varten tarpeelliselta kuorellisen
tavaran pinoami selta purettaessa tavara kokonaisina kuormina kuorimakoneen syöttökuljettimelle tai sen viereen . Samaten

kuori ~

siirtämällä

tut pölkyt kuljettimella suoraan jatkokuljetusvaiheeseen, e s im .
tiekuljetukseen, vältytään pinoami selta ja uudelleen

vesi-

kuormaami sel ta,~

veteen vieritykseltä. Uudelleen pinoamisilta ja kuormauksilta välttymisistä johtuen kustannussäästö parhaimmi ssa tapauksissa on
kaa 100 : - mk/p- m3,

suuruuruu~

kuten mm . Oy Kaukas Ab:n Härskiän kokeilu on o soi ~

t anu t .

4. Muiden valmistustyövaiheiden yhdistämis e stä varastokuorintaan
tulee kysymykseen lähinnä tåvaran katkonta . Veikko II koneen yhteydessä
on toistaiseksi kokeiltu tässä yhteydessä vain moottorisahojen käyttöä
kuorim~neesta

erillisinä yksikköinä. Tähänastisissa kokeiluissa ei kui-

tenkaan ole voitu pois taa siir telyvaiheita, vaan päinvastoin on

syn-

tynyt mm . välivarastoinnissa ja katkonnan suorittamisessakin lisävaikeuksia .

Kun katkonnan yhdistämisestä kuorintaan on saavutettavissa

varsinaista työns äästöä vain siirtelykäs ittelyt yhdistämällä,

pitäi-

si katkontakone olla asennettuna välittömästi kuorimakoneeseen syöttötai vastaanottopuolelle . Tämänsuuntaisia rakenteita onkin jo mm . Veikko II koneen valmistajan toimesta ollut kokeiltavina.
5.

eidän pääasiassa pieni lle työmaillemme Veikko II m/57 kuorima-

k oneen kuorintateho

on o~t~tunut myös

jatkuvaa hank intajärjestelmää

sovellettaessa riittävän tehokkaaksi. Näin on todettu olevan

etenkin

suoritetuissa paljaan maan traktorijuontokokeiluissa, joissa lähikulj etusetäisyyks i llä käytettyjen juontoajoneuvoj en , lähinnä 4- pyörävetoisen py örätraktorin, pienen telaketjujuontotra.ktorin,traktorivintturin ymE.
kuljetusteho on n.

0 p- m3/8 helisiis samaa suuruusluokkaa kuin Ve~

ko II kuorimakoneen . Lisäks i käytännössä harvoin on mahdollista si joitt aa samal le työmaalle

useampia juontoajoneuvoja.

Loppupäätelmät
Veikko II kuorimakone edus t aa halpaa , helposti siirrettävää, pienell ä työryhmällä toimivaa ja kaikenpitui sen paperi- ja kaivospuun kuo rin-
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taan s opivaa

kuorimak one tta~

jonka kehittelystä puutavaran hankk ij oi-

den piiri ssä on esitetty toivomuksia. Nyt , kun näitä kone i ta on ollut
monin paikoin j o pitkähkön aikaa käytössä, on k one t odettu kaikkialla
periaatteellisesti oikeaan osuneeksi. Huomautuksia on t ehty lähinn ä
koneen kestävyyden suhte en, jolla onkin ole ellinen merk i tys kuo rin ta.kustannuksiin , Konetta on kuitenk in jatkuvasti pyritty ka i k in puolin
vahvistamaan ja rakennetta parantamaan käytännön antam ien viitteiden
mukaisesti . Sen edelleen kehittelyä

varten onkin ensiarvoi sen tärkeä-

tä, että käyttäjät saattavat ka ikki esi in tyneet heikkoudet ja parannus ehdotukset valmistajan tieto on .
Kus t annusnäkökul masta sääs tömahdollisuudet käsin kuo rintaan verrattuna riippuvat Veikko II, kuten mu illak i n kuorimakoneilla, pa i ts i k onekustannuks i sta myös työn organisaatiosta , kuorintamiesten tottuneisuudesta sekä varastojen sija i nnista j a suuruudesta . Joka tapauksessa Veikko II koneella on saavutettu käytännössäkin välittömiä kustannussäästöj ä . Kustannussäästöjä saadaan lisäksi kuorinnan paremmasta laadusta ja
kuo rintojen nopeutumisesta johtuen , mutta niitä on yleisesti

ottaen~

kea rahallisesti arvioida .
Veikko II:n ja mu iden vastaavan hintaluokan kuorimakoneiden huomattavana etuna kalliimpiin kone isiin verrattuna on helpompi mahdollisuus
muodostaa yksityis i ä, oman koneen omi stavi a kuorintaurakoitsijaryhm iä .
Tällaisia ryhmiä on muutam i a jo syntynytkin, ja ajan mittaan
kulk enee yhä enemmän tähän suuntaan .

kehitys

Performance Data of Veikko II Barking Ma chine
by
J a a k k o

S a l m i n e n
SUMMARY

Veikko II is a continuous- feeding mobile ma chine for the barking
logs over

metre in length and 2" • . • 16"

of

in t hickness. The bar k i ng tool

i s a Veikko cutter worked con tinuous ly by the machine operator . The f e eding mechanism consists of 2 rotating power feed roll s above the log and
2 below it . The feed r ate is regulated by adjusti ng the s lant and rotathg
speed of the two- phase powe r feed rolls . On the

feeding and r eceiving

end there are troughs which can be turne d up when the machine is being
moved.
The powe r requirement is 12 . • . 15 HP 9 which can be supplied by a combustion engine or a tractor . The i n stallation of a tractor- po ered Veikko
II is based wholly on tracto r l ifting equipment.
The newest Veikko weighs about 500 kg . and its maximum width in working position is 360 cm.
To find out the
ableness of its use

ope~ating

possibilities of the machine

a~d

the profitarchl95~

etsäte ho carried out a short- term study in

The lo gs to be barked were 2 m. pine and spruce pulpwo od. fhen barking
with a tractor- powered Veikko II , f eed rate varied from 17 . 9
per min . as t he log diameter increased from 8 to 20 cm.

to 6 . 9 m,

he average fued

ra t e in the test was 11.5 m. per min . and the corresponding production
rate 9 . 1 unbarked pi led cu . m. per hour , the s ize of the working team being 3 or 4 men. The quality of the barking was better than that of manua l barking.
There are already s ome

twenty-thirty Veikko II barking machines at

work in Finland . The majority of them have been used a t interrnediate

~

age s ites , being moved continuous ly from one si t e to anothe r . Practical
expe ri ence shows that the mos t suitable work t eam is 3 men, when

the

average production rate is about 50 unbarked piled cu . m. per 8 hours of

- 23 unfrozen softwo od . Owing to the structure of the cutter Veikko II can åBo
be used for barkin g frozen wood but the produc t ion rate diminishes when
barking at very cold temperatures .
Veikko II has also heen employed as a stationary mach ine coupled with
a s o- called continuous logging

system. Unde r this system felling,short-

distan ce haulage, storage site barking and sometimes also further haulag3
take place simultaneously with a resultant saving in time and cost tharlm
to the combinati on or

omission of certain phases of the work . Veikko II

has been found to be very suitable , e . g . in regard

to its

productionia~

for this system in Finnish logging conditions .
The fuel consumption of Veikko II is c , 0 . 8 litres per unbarked piled

J

cu . m, when using a 10 •.. 12 HP gas oline engine and 0 . 25 . • • 0 . 35 litres per
unbarked piled

c~ . m .

when using a Diesel engine, depending on the size

of the engine .
Barking cost calculations show that machines f urnished wi th a separate
Diesel engine and Diesel tractor- powered machines are the cheapest as far
as co sts are concerned. An additional advantage of tractor- driven operating is e . g . the

facilitating of the transportation of the machine and

the greater reliability of operation. According to cal culati ons, barking
oos t s are 0 •.. 30% lower than the cost of manual barking depending on fue
depreciation age of the machine and the distance of transport from one
working site to another .
An attempt has been made to develop Veikko II continuously in relia-

bil ity of performance, durability and s tructure . Already in its present
shape the machine has heen found to be very practicable in Finnish tirnhr
logging conditions.
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