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METSÄTEHO 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 
Forest Work Study Section of the Central Association of Finnish 

Woodworking Industries 

PINOTAVARAN KUORMAAMINEN AUTOON 

E R I L L I S E L L Ä KAHMAINNOSTURILLA 

Leading of Cordwood onto Truck 

by a Separate Grab Crane 

Aulis E. Hakkarainen 

T i i v i s t e 1 m ä 

Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään ajanmenekkiä kuormat
taessa 2 m pinotavaraa autoon hydraulisella kahmainnosturilla. 
Tutkimuskohteena oli vanhaan, etu- ja taka-akselivetoiseen autoon 
asennettu HIAB 176 Metsäelefantti -nosturi. Aineistoa kerättiin 
talvi- ja kesäolosuhteissa maan eteläpuoliskolla sijainneilla työ
mailla. Kuormauksen suorittivat nosturin käyttäjä ja autonkuljet
taja. 

Kuorellisen kuusipaperipuun ja havuohutpuun kuormaamiseen kului 
aikaa kuormauksen yhjeydessä sattuneet keskeytykset mukaan luettui
na 2.2 ••• 2.5 min/p-m. Näiden tavaralajien välillä ei ollut sään
nöllistä eroa. Kuorellisen koivupaperipuun kuormaaminen näytti ole
van hitaampaa, sillä vastaava aika oli 2.8 min/p-m3. Perävaunutto
man auton keskikuorma oli 16 ••• 20 p-m3 ja puoliperävaunullisen 33 
p-m3. Työmailla, joilla kuorellinen ja puolipuhdas havupaperipuu 
kuormattiin samaan kuormaan, työmaa-aika oli 1.4 min/p-m3 ja perä
vaunuttoman auton kuorma 22 p-m3. Että kuormaus sujui nopeammin 
kuin muualla, johtunee nosturin käyttäjän taitavuudesta, puolipuh
taan tavaran kuormaamisesta ja siitä, että kuormauksen yhteydessä 
ei tarvinnut valita kuormattavia tavaralajeja, kuten muilla työ
mailla. Kahmaintaakan koko oli tavallisesti 0.7 ••• 1.0 p-m3 . 
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Tehotyöajan osuus työmaa-ajasta oli suuruusluokkaa 70 ••• 85 %. 
Varsinainen kuormaus, ts. pölkkyjen siirtäminen pinosta autoon oli 
eniten aikaa vaativa työvaihe. Kun kuormattava tavara sijaitsi nos
turin puomin ulottuvuusalueella, näytti tottuneen nosturinkäyttä
jän kuormausaika olevan riippumaton kuormausetäisyydestä. Kuorma
usajan ja kuormauskorkeuden välillä ei ollut havaittavissa säännöl
listä riippuvuutta. Kuormauksen keskeytykset aiheutuivat tavalli
sesti siitä, että nosturi joutui odottamaan kuorman sitomista sekä 
kuormattavan auton siirtämistä ja ajokuntoon laittamista. 

Varastolla kuormauspaikalta toiselle siirtymiseen kului nostu
rilta aikaa keskeytykset mukaan luettuina keskimäärin 0.17 min/ 
p-m3. Sitä jouduttiin siirtämään kuormaa kohti 1.9 kertaa ja 151 
m. Varastolta toiselle siirtymiseen kului päivittäin aikaa lähes 
25 min ja kuormattavan auton odottamiseen lähes 45 min. Siirtymis
nopeus oli 18.8 km/tunti. Työpäivän pituus oli keskimäärin 6 tun
tia. Varastolta toiselle siirtymisaika ja kuormattavien autojen 
odotusaika riippuvat ratkaisevasti paikallisista olosuhteista. 

Kun varastolla kuormauspaikalta toiselle tapahtuneet siirtymi
set otetaan huomioon, saadaan erilliselle alustalle asennetun hyd
raulisen kahmainnosturin tuntituotokseksi kuorellista havupaperi
puuta ja havuohutpuuta kuormattaessa 22 ••• 24 p-m3/tunti ja kuo-· 
rellista koivupaperipuuta kuormattaessa 20 p-m3/tunti. Puolipuh
dasta tavaraa kuormattaessa tuotos näyttää muodostuvan suuremmaksi 
kuin kuorellista kuormattaessa. Nosturin käyttäjän ammattitaito 
näyttää vaikuttavan paljon nosturin ajanmenekkiin ja tuotokseen. 

Hydraulinen kahmainnosturi voidaan asentaa myös autokohtaiseksi. 
SDA:n tutkimuksen mukaan erillisellä nosturilla kuormaaminen on 
hieman, enintään 5 ••. 10% hitaampaa kuin autokohtai sella nosturil
la kuormaaminen. 

Hydraulisen kahmainnosturin avulla voidaan nopeuttaa ja keventää 
pinotavaran kuormausta käsinkuormaukseen ja mekaanisella tai hyd
raulisella vaijerinosturilla tapahtuvaan kuormaukseen verrattuna. 
Esimerkiksi kuorellista koivupaperipuuta kuormattaessa näyttää hyd
raulisen kahmainnosturin kuormausaika olevan Metsätehon tutkimuk
sen mukaan vajaat 60% käsinkuormausajasta ja 75 .•. 80% mekaanis
ten tai hydraulisten vaijerinostureiden kuormausajasta. 

Hydraulisen kahmainnosturin taloudellisuutta muihin kuormausta-
1 ;~~hin verrattuna tullaan käsittelemään myöhemmin eri kirjoituk- 1 

l______ssa. ______j 
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Tutkimus liittyy n.iihin pinotavaran autoonkuormausta koskeviin sel

vityksiin, joita Metsäteho on suorittanut Pienpuualan Toimikunnan ra

hoittamana. 

A i n e i ::; t o 

Aineisto kerättiin A. Ahlström Osakeyhtiön työmailla Pieksämäen ja 

Varkauden ympäristökunnissa sekä OY Wilh. Schauman AB:n työmailla Pie

tarsaaren ympäristökunnissa ja Puumalassa. Pieksämäellä ja Varkaudes

sa tutkimus suoritettiin talvella, muilla paikkakunnilla kesällä. Kai

killa työmailla seurattiin 2 m pinotavaran kuormaamista erillisellä, 

vanhaan etu- ja taka-akselivetoiseen autoon asennetulla HIAB 176 Met-

säelefantti -nosturilla. 

sätehon tiedotuksessa 209. 

Nosturin öminaisuuksia on selostettu Met

Tutkitut viisi nosturia, jotka olivat 

autourakoitsijoiden omistamia,. olivat verraten uusia ja hyväkuntoisia. 

Kuormatut autot olivat yhtä lukuun ottamatta perävaunuttomia. Tutki-

mustulokset esitetään seuraavassa, ellei toisin mainita, perävaunutto-

mien autojen kuormauksesta. 

selviävät asetelmasta 1. 

Aineiston määrä ja kuormatut tavaralajit 

Perävaunulliseen autoon kuormattiin kuorellista kuusipaperipuuta ja 

kuusiohutpuuta. Molempia tava~alajeja sisältäneiden seitsemän kuorman 

keskikoko oli 33.2 p-m3• Pietarsaaressa , jossa aineistoon sisältyy pa

peripuun lisäksi myös havuohutpuuta, kaikki tavaralajit kuormattiin 

samaan kuormaan. Puolipuhdas paperipuu oli kuivaa. 



Asetelma 1 

Pieksämäki kuorman koko, p-m3 { 
kuormia, kpl 

Varkaus 

Puumala 

autoja päivittäin/nosturi 

f kuormi a, kpl 

kuorman koko, p-m3 · 

'lautoja päivittäin/nosturi 

{ 
kuormia, kpl 

· kuorman koko, p-m3 

autoja päivi ttäin/nosturi 

{ 
kuormia, kpl 

Pietarsaari kuorman koko, p-m3 

autoja päivittäin/nosturi 

Aineisto 

kuusi
paperi

puu 

Kuorellinen 
havu
ohut
puu. 

13 3 

18.7 20.4 
'-v- / 

2 ••• 3 

H 4 

16.9 16.0 
\ / 

2 ••• 4 

koi 'TU

paperi
puu 

14 21 

19.0~ 
2 

Kuorell inen 
ja puolipuh.
das havupa-

peripu1l 

43 

22. 1 

4 ••• 5 

-t>
f 
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Nosturin mukana oli käyttäjä, joka kuormauksen lisäksi huolehti sen 

siirtämisestä työkohtaalta toiselle. Kuormauksen väliajalla hän tarvit

taessa järjesteli kuormattavia pinoja ja suoritti tietöitä varastolla. 

Nostbrin käyttäjät olivat tottuneita lukuun ottamatta Puumalaa, jossa 

ao. henkilön käyttökokemus rajoittui vajaaseen kuukauteen. Kuormatta

vissa autoissa ei ollut apumiestä. Autonkuljettajat osallistuivat 

kuormaukseen auton lavalta käsin auttamalla taakan sijoittamisessa 

kuormaan ja kuormaa järjestämällä. Joissakin tapauksissa myös kuorma

usvuoroaan odottavien autojen kuljettajat osallistuivat näihin töihin. 

Nosturi ajettiin kuormattavan auton perään. Puoliperävaunullinen auto 

ajettiin kuormattavaan muodostelmaan nähden viistoon asentoon ja nostu

ri ajettiin perävaunun takaosan kohdalle sen ja muodostelman väliin. 

Kuormattavatavara oli varastoitu tien suuntaisiin, 1.0 ••• 1.5 m:n 

korkuisiin pinoihin. Pinojen pohjat olivat tavallisesti samassa tasos

sa tien pinnan kans.sa. Pinot olivat yleensä pieniä, joten nosturia 

jouduttiin usein siirtämään. Järjestelynsä puolesta varastot olivat 

tavanomaisia, joukossa oli sekä hyvin että huonosti järjestettyjä va

rastoja. Pieksämäen ja Varkauden kohteissa varastot olivat keskimää

rin suurempia kuin muissa kohteissa. 

Varastoteiden heikko kunto hidasti eräillä työmailla kuormattujen 

autojen liikkumista ja nosturin siirtämistä. Tavara kuormattiin autoon 

pitkittäin kaksoisnipuiksi lukuun ottamatta Pietarsaaren työmaita, 

joilla pölkyt sijoitettiin lavalle poikittain. 

Seuraavassa esitettävät ajat ovat nosturin käyttäjän ja nosturin 

aikoja. 

T u l o k s e t 

Tavaralajista riippumattomat ajat ilman keskeytyksiä selviävät ase

telmasta 2. Kuormakohtaisella vakioajalla tarkoitetaan ennen kuormauk

sen aloittamista ja sen päätyttyä suoritettaviin työvaiheisiin käytet

tyä aikaa. Suurin osa tästä ajasta kului nosturin kuormaus- ja siirtä-
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Asetelma 2 
Tavaralajista riippumaton tehotyöaika 

Pieksä- V arka- Puuroa- Pietar-
mäki us la saari 

min/kuorrna 

- Kuormakohtainen vakioaika 6.75 6.25 9.72 2.82 

Tietyö- ja raivausaika 0.14 2.55 1. 82 0.12 

Satunnainen tehotyöaika 2.12 0.09 1.49 0.96 

Yhteensä 9.01 8.89 13.03 3. 90 

.miskuntoon lai ttarniseen. Satunnaiseen tehotyöaikaan on luettu nostu-

rin käyttäjän. aika sidepuiden käsinkuormauksessa, taakan teossa käsin, 

auton sivu- ja päätytukien käsittelyssä, siirtyrnisessä jalan ja auto

kuorman sitomisessa. 

Perävaunullista autoa kuormattaesaa oli tavaralajista riippumaton 

aika 23. 99 min/kuorrna. Ero perävaunuttomaan autoon verrattuna johtuu 

siitä, että nosturin kuormaus- ja ajokuntoon laittaminen sekä satun

naiset työt vaativat perävaunullista autoa kuormattaesaa enemmän aikaa. 

Kuorellisen kuusipaperipuun varsinainen kuormausaika, kuormausetäi-

syys ja taakan koko nähdään asetelmassa 3. Ohutpuun vastaavat keski-

arvot ovat asetelmassa 4. Kuormausetäisyydellä tarkoitetaan pinon ja 

auton lavan reunojen välimatkaa. 

Pinokuutiometriä kohti lasketut havupaperipuun ja ohutpuun varsmai

set kuormausajat olivat Pieksämäellä samansuuruiset. Varkaudessa ohut

puun siirto pinosta autoon oli hieman hitaampaa kuin paperipuun siirto. 

Ero on niin vähäinen, alle 10 %, ~ttä se saattaa olla satunnainen. 

Molemmilla työmailla samat nosturit kuormasivat paperipuuta ja ohut

puuta. Havupaperipuuta ja ohutpuuta perävaunulliseen autoon kuormat

taesaa ~arsinainen kuormausaika oli 1.25 min/;p-m3 , kuormausetäisyya 1.3 

m ja taakan koko 1.0 p-m3• Koivupaperipuun siirtäminen pinosta autoon 

oli hieman hi taarnpaa kuin havupaperipuun ja ohutpuun. Sen varsinainen 

kuormausaika oli nimittäin 1.69 min/p-m3 ja 31.17 min/kuorma. Kuorma

usetäisyys oli 1.3 m ja taakan koko 1.0 p-m3• Pinokuutiometriä kohti 

c 
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Kuorellisen kuusipaperipuun 

varsinainen kuormausaika 

Pieksä- Varka-
mäki us 

Kahmai.men siirto pinolle, . 1 3 ml.n p-m 0.31 

Taakan otto pinosta, -"- 0.18 

Taakan siirto autoon, -"- 0.54 

Taakan purkaminen autoon, -"- o.n 
Pinon ja kuorman järjest., -"- 0.03 

Vars. 1. 23 {min/p-ru3 kuormausaika yht., . /k mm uorma 22.90 

Kuormausetäisyys, m 

Taakan koko, 

Asetelma 4 

p-m3 

Kuorellisen havuohutpuun 

varsinainen kuormausaika 

0.5 

o.8 

Pieksä-
mäki 

Kahmaimen siirto pinolle, . 1 3 mJ.n p-m 0 . 34 

Taakan otto pinosta, -"- 0.18 

Taakan siirto autoon, -"- 0.55 

Taakan purkaminen autoon, -"- 0.17 

Pinon ja kuorman järjest., -"-

f. 1 3 1.24 Vars. kuormausaika ht ml.n p-m 
y • ' l min/kuorma 25.30 

Kuormausetäisyys, m 0.4 

Taakan koko, p-m3 0.7 

0.32 

0.20 

o. 61 

0 . 15 

0.02 

1.30 
22.04 

1. 8 

0.9 

V arka-
us 

0.35 

0.20 

0.71 

0.16 

1.42 
22.69 

2.6 

o.8 

Puuma-
la 

0.47 

0. 11 

0.69 

0.14 

0 . 02 

1.43 
27.13 

1. 2 

1.0 
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laskettu aika oli 18 % suurBmpi kuin ohutpuun vastaava aika samalla 

työmaalla ja samalla nosturilla ku~rmattaessa. Kuorellisen ja puoli

puhtaan paperipuun kuormausaika oli lyhin, 0.99 min/p-m3 ja 21.94 min/ 

kuorma. Keskimääräinen kuormausetäisyys oli tällöin 2.0 m ja taakan 
3 keskikoko 0 .9 p-m • 

Suurin osa varsinaisesta kuormausajasta . kului taakan nostamiseen 

autoon ja kahmaimen siirtämiseen pinolle. Näihin töihin käytetty aika 

oli riippumaton kuormausetäisyydestä lukuun ottamatta Puumalaa, jossa 

aika suureni etäisyyden kasvaessa. Syy tähän muista tutkimuskohteista 

poikkeavaan tulokseen saattanee olla sikäläisen nosturinkäyttäjän vä

häisessä kokemuksessa . Kuormauskorkeus ei niissä rajoissa, joissa se 

vaihteli tässä aineistossa, näyttänyt vaikuttavan taakan nostoaikaan. 

Taakan pinosta ottamiseen käytetty aika oli riippumaton pölkkyjen lu-

kurnäärästä. Mainittakoon , että pinoon pääpuiden tukemiseksi asetetut 

rautalangat haittasivat kuormaamista . 

Nosturin käyttäjän ja nosturin tehotyö-, keskeytys- ja työmaa-aika 

eri tavaralajeja perävaunuttomaan autoon kuormattaesAa ilmenevät tau

lukosta 1. 

Suurin osa tehotyöajasta kului varsinaiseen kuormaukseen. Kuormaus

ajan osuus oli rietarsaaressa 85 % ja muilla tutkimustyömailla liki

main 70 %. Perävaunullisen auton kuormauksessa oli nosturin tehotyö~ 

aika 1.97 min/p-m3 ja mainittu sadannes oli 65 . 

Keskeytyksiä sattui eniten ja niiden osuudet tehotyöajasta olivat 

suurimmat , 44 ja 47 %, Pieksämäen ympäristön työmailla. Tämä johtui 

nosturin alustana olleen auton heikosta kunnosta. Esimerkiksi yli kol

mannes keskeytyksistä aiheutui auton käynnistysvaikeuksista . Varkau

dessa keskeytyssadannekset olivat· 25 ja 28, Puumalassa 17 ja 19 ja 

Pietarsaaressa se oli 21. Perävaunullista autoa kuormattaesaa keskey

tysaika oli 0.21 min/p- m3 ja keskeytyssadannes 11. Huomattava osa kes

keytyksistä aiheutui tavallisesti kuormattavasta autosta , nosturi jou

tui nimittäin odottamaan kuorman järjestämistä, auton siirtämistä, 

kuorman sitomista ja auton ajokuntoon laittamista . Seuraavaksi ylei-

sin syy oli nosturin ja sen alustana olleen auton huolto . Taakan ha-

joamisesta tai sen korjaamisesta aiheutui vähän keskeytyksiä . 
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Taulukko Table 1 

Nosturin työmaa-aika ilman siirtymist&. Working-site time of boom crane, moving excluded. 

Kuorellinen - Unbarked Kuorellinen 
ja puoli-

Tutkimus- kuusi- havu- koivu- puhdas havu-
: paikka paperi- ohut- paperi- paperipuu 

1 

Osa-aika - Part-time plU puu puu Unbarked 
Place of spruce small- birch and barked 

pulp- sized pllp- softwood study 
wood softwood wood pulpwood 

Tehotyöaika · l 1. 7 1 1. 68 Produotive working time 3 
Keskeytykset min/y-m 0.81 0.74 

~ Pi eksämäki Interruptions r min. piled cu.m. 
1 Työmaa-aika 2. 52 2.42 i Working-site time / 

11 min/~uorma 47.05 49 .35 - - min. load 

r Tehotyöaika 1.8 3 1. :n 
1 

Productive working time 
min/P.-m3 Keskeytykset •).45 0.56 

Varkaus Interruptions min.7piled cu.m. 
Työmaa-aika 2.28 2.53 

1 Working-site time 
1 min/kuorma ' - II - 38.4} 40.45 i min./load 

\0 

1 Tehotyöaika ' 2.40 Productive working time 
1 min/p,-m3 

2. 11 

! Keskeytykset 0.41 0.41 
1 Puumala Interruptions J min.7piled cu.m. 

1 
Työmaa-aika 2.52 2.81 Working-site time 

l - " - min/~uorma 47.85 51.65 min. load 

! Tehotyöaika ~ i. 17 Productive working time 
Keskeytykset min/ -m3 0_25 Pietarsacu·i Interruptions min.Ypiled cu.m. 
~ömaa-aika 1.4 2 orking-site time / 

" min/~uorma 31.4 7 - - min. load 
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Nosturin työmaa-ajaksi ilman kuormauspaikalta toiselle siirtymisiä 

saatiin kuorellista kuusipaperipuuta kuormattaessa 2.28 ja 2.52 min/ 

p-m3 sekä havuohutpuuta kuormattaessa 2.42 ••• 2.53 min/p-m3 • Pieksä

mäellä paperipuun kuormaus oli hieman hitaampaa kuin ohutpuun, mutta 

Varkauden ympäristön työmailla suhde oli päinvastainen. Erot ov~t mo-

lemmissa tapauksissa vähäisiä. Kuorellista havupaperipuuta ja ohut-

2.19 min/ puuta perävaunulliseen autoon kuormattaessa työmaa-aika oli 
3 p-m • Koivupaperipuun kuormaaminen vaati enemmän aikaa kuin havupape-

ripuun ja ohutpuun kuormaaminen. Koivupaperipuun kuormauksen työmaa

aika oli 2.81 min/p-m3• Pietarsaaren ympäristön työmailla työmaa-aika 

oli tuntuvasti lyhyempi kuin muualla, 1.42 min/p-m3 • Syy tähän li enee 

osittain nosturin käyttäjän, 17-vuotiaan nuorukaisen taitavuudessa . 

Tätä todistaa mm. se, että varsinainen kuormausaika oli hänellä lyhin. 

Ko. eroon on saattanut vaikuttaa myös se, että näillä työmailla kaikki 

tavaralajit, kuorelliset ja kuivat puolipuhtaat paperipuut sekä ohut

puu pantiin samaan kuormaan, jolloin tavaralajin valinnasta aiheutuvia 

siirtymi3iä ja niistä puolestaan aiheutuvia ajoon ja kuormaukseen val-

mistautumisia oli vähemmän kuin muilla työmaiJla. Myös puolipuhtaan 

tavaran mukanaolo on saattanut nopeuttaa kuormausta. Perävaunuttoman 

auton keskikuormia vastaaviksi työmaa-ajoiksi saatiin havupaperipuuta 

ja ohutpuuta kuormattaesaa 38 ••• 49 min/kuorma, koivupaperipuuta kuor

mattaessa 52 min/kuorma sekä kuorellista ja puolipuhdasta tavaraa kuor

mattaessa 31 min/kuorma. 

Varastolla kuormauspaikalta toiselle siirtymis een kului eri paikka

kunnilla aikaa 0.15 ••• 0.18 min/p-m3 ja 2.5 ••• 4.0 min/kuorma. Keskimää

räiseksi siirtymisajaksi saatiin 0.11 min/p-m3 • Nosturia jouduttiin 

siirtämään varastolla keskimäärin 1.9 kertaa/kuorma ja 151 m/kuorma. 

Siirtymisnopeus oli tällöin verraten pieni, 4.9 km/tunti. Siirryttä

essä varastolta toiselle nopeus oli suurempi, 18.8 km/tunti. Siirty

misaika oli tällöin 0.20 min/p-m3 ja 4.06 min/kuorma. Varastolta toi

selle siirtymiseen käytettiin päivittäin aika a keskimäärin 24 min. 

Vaikka samalla no s turilla kuormattiin useille autoille, joutui se 

odottamaan autoja ja näin ollen olemaan jonkin aikaa toimettomana. Tä-

män odotusajan pituus riippuu paljon paikallisista tekijöistä, kuten 

esimerki~qi töiden järjestelystä, autojen määrästä, ajomatkan pituu-
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desta, varastojen koosta, työpäivän pituudesta ym. Tutkimustyömailla 

se vaihteli rajoissa 13 ••• 73 min/päivä. Keskimääräiseksi odotusajaksi 

saatiin 44 min/päivä. Työpäivän pituus oli tällöin ilman nosturin 

käyttäjän pitämää ruokataukoa, mutta nosturin siirtymiset mukaan luet

tuina 6 tuntia. Tutkimuksen yhteydessä ei ollut mahdollista selvit

tää, kuinka kauan kuljetusta suorittavat autot puolestaan joutuivat 

odottamaan kuormausvuoroaan. 

Hydraulisilla kahmainnostureilla voidaan auton kuormaamista nopeut

taa tuntuvasti käsin kuormaukseen ja mekaanisilla tai hydraulisilla 

vaijerinostureilla tapahtuvaan kuormaukseen verrattuna. Metsätehon 

aikaisemmassa tutkimuksessa 2 m koivupaperipuun kuormaaminen käsin pe

rävaunuttomaan autoon vaati aikaa kahden miehen työryhmältä keskeytyk

set ja varastolla kuormauspaikalta toiselle siirtyrni8et mukaan luettui

na 5.3 min/p-m3 (Metsätehon tiedotus 197). 2 m havuohutpuun vastaava 

käsinkuormausaika oli 6.5 min/ r -m3 (sama tutkimus). Kuormattaessa 2 .2 

m kuorellista koivupaperipuuta mekaanisilla ja hydraulisilla vaijerinos

tureilla puoliperävaunulliseen autoon saatiin vastaavaksi kuormauksen 

työmaa-ajaksi 3.7 ••• 4 . 0 min/ p- m3 (Metsätehon tiedotus 204). Työryhmään 

kuului tällöin kaksi miestä, kuljettaja ja apumies . 

SDA:n Ruotsissa suorittamissa, Arillistä kahrnainnosturia koskevissa 

tutkimuksissa päädyttiin edellä esitettyä lyhyempiin kuormausaikoihin. 

3 m havupaperipuun kuormaamiseen kului aikaa keskeytykset ja varastol

la tapahtuneet siirtyrniset mukaan luett~ina n. 1.70 min/p-m3 (Matts 

Ekblom, Lastning av lastbil med grip- och gaffellastare, SDA-Redogörel

se nr 3/1961). Taakan koko oli 0.9 ••• 1.0 p-m3 • Kuormaukseen osallis

tuivat nosturin käyttäjä ja auton kuljettaja . Aikaeroa arvosteltaessa 

on otettava huomioon, että kuormattu tavara .oli Ruotsissa pitempää kuin 

täällä ja että SDA:n aineisto oli pieni, se koostuu kahdesta nosturis

ta ja kuudesta kuormasta. Ruotsalaiset totesivat, että lehtipuun kuor~ 

maaminen kahmainnosturilla oli hieman hitaampaa kuin havupaperipuun 

kuormaaminen ja että erillisillä kahmainnostureilla kuormaaminen oli 

hieman, enintään s ... 10 % hitaampaa kuin autokohtaisilla nostureilla 

kuormaaminen. Tutkimuksessa päädyttiin siihen toteamukseen, että nos

turin käyttäjän ammattitaito vaikuttaa paljon kuormausaikaan ja tuo

tokseen. 
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by a Separate Grab Crane 
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By Aulis E. Hakkarainen 

SUMMARY 

The investigation sought to throw light on the expenditure of time 

on loading 2-~ ~ordwood onto trucks by hydraulic grab crane. The 

equipment was a HI.A:B 176 Speed Leader crane mounted on an old truck 

with front- and rear~axle drive. Material wa3 collected L~ both winter 

and summer conditions at working sites in the southern half of the 

country. The loading work was performed by the crane operator and the 

truck rlriver. The cordwood to be loaded was stored in 1.0 ••• 1.5 m. 

high piles parallel to the road. Their foundations were generally lev

el with the road surface. 

The time expended on the loading of unbarked spruce pulpwood and 

small-sized softwood, inclusive of the interruptions that occurred in 

connection with loading, was 2,2 ••• 2.5 min./piled cu.m. There was no 

regular difference between these kinds of cordwood. The loading of 

unbarked birch pulpwood seemed to be slower, 2.8 min./piled ou.m. The 

average load of a trailer-less truck was 16 ••• 20 piled cu.m. and of a 

truck-cum-trailer 33 piled cu.m. At working sites where unbarked and 

barked softwood pulpwood was loaded into the same load the working

site time was 1.4 min,/piled cu.~. and the load of the trailer-less 

truck 22 piled cu,m. The higher loading speed here was probably due 

to the crane ~perator's skill , the fact that the timber was barked 

and that it was not necessary as at other working sites to select the 

kinds of cordwood to be loaded. The size of the grab crane bunch was 

usually 0.1 ••• 1.0 piled cu.m. 

The share of productive working time in the working- site time was 

10 .•• 85 per cent. Themost time-consuming work phase was the loading 
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proper, i.e. moving the bolts from pile to truck. When the cordwood 

for loading lay within the range of the crane boom the loading time 

expended by an experienced crane operator seemed to be independent of 

the loading distance. No regular correlation was established between 

loading time and loading height. The interruptions in loading were 

usually caused by the crane having to wait for the tying of the load, 

the moving of the truck to be loaded and making it ready to drive. 

The breaking up of the bunch caused few interruptions. 

The time expended by the crane on the moving from one loading point 

to another at the storage averaged, inclusive of interruptions, 0.17 

min./piled cu.m. It had to be moved 1.9 times and 151m. per load. 

The moving speed was 4.9 km./hour. Nearly 25 min. was expended daily 

on moving from one storage 

for the truck to be loaded. 

to another and nearly 45 min. on waiting 

The moving speed was 18.8 km./hour. The 

average working day was 6 hours. The time expended on moving from one 

storage to another and the waiting time of the trucks to be loaded de

pend decisively on the local conditions. 

When movements from one loading point to another at the storage are 

taken into consideration, the per-hour output of a hydraulic grab 

crane mounted on a separate pla tform in loading unbarked softwood 

pulpwood and small-si~ed softwood is 22 ••• 24 piled cu.m./hour, and 

in the loading of unbarked birch pulpwood 20 piled cu.m./hour. The 

output seems to be better with barked than unbarked timber. The pro-

fessional skill of the crane operator seems to have a marked effect 

on the time expenditure and output. 

The hydraulic grab crane may also be mounted on a truck. According 

to a study by SDA, loading by separate crane is slightly, at the most 

5 ••• 10 per cent, slower than loading by a truck-mounted crane. 

The hydraulic grab crane expedites and facilitates the loading of 

cordwood compared with manual loading and loading with the help of a 

mechanical or hydraulic wire crane. For instance, with unbarked birch 

pulpwood the loading time of the hydraulic grab crane, aocording to 

Metsäteho's investigations, seems to be less than 60 per cent of the 

manual loading time and 75 • • • 80 per cent of the loading time of moohan

ical of hydraulic wire cranes. 
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