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T i i v i s t e 1 m ä 

Metsäteho suoritti vv. 1960-1963 useissa tehdaskuorimaissa tut
kimuksia ja tarkkailuja koivu- ja ohutpaperipuiden kuorinnas~a 

rumpu- ja taskukuorimakoneilla . Tutkimuksia suoritettiin mm . seu
raavien yhtiöiden kuorimoissa: Aktiebolaget J . W. Enqvist Osakeyh
tiö, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Oy Kaukas Ab, Metsäliiton Selluloo
sa Oy, Oy Tampella Ab ja Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö. Tut
kimukset käsittivät Finshyttan-, IKR- , Waplan- ja Warkaus- tasku
kuorimakoneet sekä Ingersoll- Rand, Waplan, Warkaus ja Wilen- Wärt
silä - kuorimarummut . 

Warkaus- taskukuorimakoneen käytöstä koivu- ja ohutpaperipuiden 
kuorintaan on esitetty keskimääräistuloksia taulukossa 1 (ss . 8-9) . 
Sen mukaan taskun keskimäärä1nen täytös 2 . 2 ••• 2 . 4 m koivupaperi
puilla oli 12 . 6 • • • 13 . 3 p- m, 2m tava llisilla havupaperipuilla 
10. 0 p-m3 ja 2 m havuohutpaperipuilla 9. 2 p- m3 . Taskun varsinai
nen kuorinta- aika oli keskimäärin 8 • • • 60 min eri tekijöistä riip
puen . Kuorintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm . taskun täytös , 
haluttu kuorinnan laatu, puiden ja kuoren laatu sekä puiden koko . 
Näiden tekijöiden ja kuorinta- ajan välinen riippuvuus on esitetty 
kuvissa 7 ja 8 (ss . 11 ja 12) . Taskun keskimääräinen tuotos oli 
vain tehoaika huomioon otettuna ja edellyttäen 80 •• • 90-prosenttis
ta kuo3iutumisastetta maitse kuljetetuilla koivupaperipuilla 11 ••• 
22 p- m /h ja sulilla, vesitse kuljetetuilla ja veteen varastoi
duilla koivupaperipuilla 32 ••• 40 p- m3/h sekä tavallisilla, sulilla, 
maitse kuljetetuilla havupaperipuilla 14 ••• 16 p-m3jh ja sulilla 
havuohutpuilla n . 10 p- m3/h . 

Rumpukuorinnan osalta koivupaperipuiden kuorintatuotos oli 45 
•• • 70 p-m3jh puiden laadusta , esikäsittelystä, halutusta kuorinnan 
laadusta ym . tekijöistä riippuen . 

Tutkimuksista ja kokeiluista tehtyjen päätelmien mukaan on koi
vu- ja havuohutpaperipuiden tehdaskuoriota suoritetteva kuorinnan 
tarpeen ja muiden paikallisten olosuhteiden mukaan joko rumpu-, 
tasku- tai reikäroottorikuorimakoneilla tahi näiden erilaisilla 
yhdistelmillä. Vaikeasti kuoriutuvien, kuten liian kuivien tai 

1 
~~~tyneiden puiden osalta on edullista suorittaa kuorinnan esikä- 1 

L______ttelynä esiliotusta ja esilämmitystä. ______j 
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Ko~vu- ja ohutpaperipuiden kuorinta on viime vuosina siirtynyt en

tistä suuremmassa määrin tehtailla suoritettavaksi. Kuorimakoneina 

tulevat tällöin kysymykseen ensisijaisesti kiinteät, joukkokäsittelyyn 

soveltuvat tasku- ja rumpukuorimakoneet sekä näiden apukoneina ja toi

sinaan yksinomaisinakin reikäroottorityyppiset kuorimakoneet. Tasku

ja rumpukuorimakoneiden käyttömahdollisuuksista koivun ja ohutpaperi

puiden kuorintaan Metsäteho suoritti sekä omiin mittauksiin että käyt

tötilastoihin perustuvia tutkimuksia muutamien tehtaiden kuorimoissa. 

Tutkimukset liittyvät Metsätehon Pienpuualan Toimikunnan rahoittamana 

suorittamaan, koivu- ja ohutpaperipuiden koneellista kuorintaa koske

vaan tutkimussarjaan. 

Tasku j a r u m p u k u o r i m a k o n e i d e n 

r a k e n t e e s t a 

Taskukuorimakoneessa kuoriuturoinan perustuu taskun pohjalla liikku

vien elimien aikaansaamaan yhdensuuntaisten puiden pyörimisliikkeeseen, 

jolloin puut hankautuvat sekä toisiaan että liikkuvia elimiä vasten. 

Puita pyöri ttävinä eliminä taskun pohjalla on Warkaus- ja Waplan-tasku

kuorimakoneissa liikkuvat kolaketjut , Finshyttan-koneessa 2 tai 3 suu

rikierteistä ruuvia ja IKR-koneessa erikoisrakenteiset, pyörivät rul

lat. Kuoriutumista ja kuoren poistoa koneesta helpotetaan vesisuihkul

la. Pölkkyjen pysyttämiseksi yhdensuuntaisina on taskutäytöksen pääl

lä ketjuvarsi. Kuorinta tapahtuu tavallisesti jaksoittaisesti, siten 

että taskun täyttö suoritetaan nippunostona ja taskun tyhjennys joko 
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samoin tai yksitellen taskun alaluukun kautta lajittelukuljettimelle. 

Kuorijäte poistuu taskun pohjan läpi kuorikuljettimelle. 

Rumpukuorimakoneissa kuoriuturoinan perustuu rummun pyörittämisestä 

johtuvaan puiden keskinäiseen hankaukseen, osaksi myös puiden ja rum

mun seinien väliseen hankaukseen. Jatkuvatoimiset rummut ovat molem

mista päistään avonaisia, nopeudella 2 ••• 10 r/min pyöriviä, 2~ •• 8 m:n 

läpimittaisia ja 8 ••• 20 m pitkiä, muototeräksisiä sylintereitä . Rum

mutusnopeutta säädetään myös poistoaukkoa muuttamalla . Eri rumputyypit 

eroavat toisistaan kannatin- ja käyttöelimien sekä mitoituksen, pyöri

misnopeuden ja voimantarpeen puolesta, joka vaihtelee 90 ••• 250 hv:n vä

lillä. Tunnetuimmat meillä käytetyt rumputyypit ovat Ingersoll-Rand, 

Tampella, Waplan, Warkaus ja Wilen- Wärtsilä. Näitä rumpuja käytetään 

tavallisesti märkärumpuina, mutta joitakir- niistä saatetaan käyttää 

myös kuivarumpuina tai yhdistettyinä märkä-kuivarumpuina. 

T u t k i m u s a i n e i s t o 

Koivupaperipuiden kuorinnan osalta tehtiin yksityiskohtaisia tutki

muksia taskukuorimakoneilla Oy Tampella Ab:n Heinolan tehtailla maalis

kuussa 1961 ja Metsäliiton Selluloosa Oy :n Äänekosken tehtailla hei

näkuussa 1963. Kummassakin paikassa oli uusia Warkaus-taskukuorimako

neita, jotka Heinolassa soveltuivat aina 2 . 4 m: n ja Äänekoskella aina 

2.2 m:n puille . Koivupaperipuiden alkukuorintaa varten oli Heinolassa 

taskujen etuseinässä 3 kpl ja pohjassa 4 kpl pneumaattisesti liikutai

tavia piikkilevyjä. Äänekoskella niitä ei ollut. Lämmintä kuorinta

vettä ei käytetty tutkimusaikana kummassakaan paikassa. Taskujan täyt

tö tapahtui molemmissa paikoissa nippuina 15 tn :n mltanos~a. Tas

kujan tyhjennys hajoitus- ja lajittelukuljettimelle tapahtui Heinolas

sa pohjaluukusta, mutta Äänekoskella nippuina siltanosturilla. 

Tutkimuksen aikana kuoritut puut olivat Heinolassa 2 . 2 m ja 2 . 4 m 

joko tuoreita tai kuivia (ylivuotisia), sulia tai lievästi jäätyneitä 

maa- tai vesikuljetuspuita sekä Äänekoskella 2.2 m sulia, edellisenä 

talvena hakattuja ja vesitse nippuina kuljetettuja koivuja. Yksityis-



Kuva 1. W arkaus-taskukuorimakone. 

Fig. 1. W arkaus silo barker. 

Kuva 3. Paperipuiden siirtely taskukuorimakoneeseen tapahtuu 
nippuina siltanosturilla. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 3. The pulpwood logs are moved to the silo barker in bundles 
by a bridge crane. - Photo Metsäteho. 

Kuva 5. Havuohutpaperipuiden kuorintaa taskukuorimakoneella. 
- Valok. Metsäteho. 

Fig. 5. Barking of small-sized softwood pulpwood by silo barker. 
- Photo Metsäteho. 
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Kuva 2. Koivupaperipuun kuorintaa varten on Warkaus-tasku
kuorimakoneen etuseinään ja pohjaan kiinnitetty pneumaattisesti 

liikuteltavia piikkilevyjä. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 2. Pneumatically moved spiked plates are fixed to the front 
wall and bottom of the W arkaus silo barker for the barking 

of birch pulpwood. - Photo Metsäteho. 

Kuva 4. Warkaus-taskukuorimakoneella kuorittua sulaa, tuoretta, 
maitse kuljetettua koivupaperipuuta. Kuorinnan laatu varsinaisen 
kuorinta-ajan ollessa 20 min (vasemmalla) ja 40 min (oikealla). 

- Valok. Metsäteho. 

Fig. 4. Unfrozen , green land-transported birch pulpwood barked 
in the W arkaus silo barker. Quality of barking when the 
productive barking time is 20 min. (left) and 40 min. (right). 

Photo Metsäteho. 

Kuva 6. Ingersoll-Rand märkä-kuivarumpu. - Valok. Rauma
Repola Oy. 

Fig. 6. Ingersoll-Rand drum barker for dry and wet barking. 
Photo Rauma-Repola Oy. 
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kohtaisen tutkimusaineiston suuruus oli Heinolassa 533 p-m3 ja Ääne

koskella 1 100 p-m3 • 

Käyttötilastoihin tai kokeiluihin perustuvia tietoja koivtlpaperipui

den kuorinnasta Warkaus-taskukuorj_makoneella saatiin myös mm. A. Ahl

ström Osakeyhtiön ja Enso-Gutzeit Osakeyhtiön tehtailta. 

Finshyttan-taskukuorimakoneesta saatiin tietoja Svenska Cellulosa 

AB:n Östrandin tehtaalta ja IKR-taskukuorimakoneesta Veitsiluoto Osa

keyhtiöstä. 

Havuohutpuiden taskukuorinnasta suoritettiin toukokuussa 1963 tut

kimuksia Oy Tampella Ab:n Inkeroisten tehtailla, missä kuoriiDakoneena 

oli Warkaus-taskukuorija. Vertailua varten siellä tutkittiin myös ta

vallista kokoa olevien havupaperipuiden taskukuorintaa~ Tutkimus- tai 

käyttötilastotietoja saatiin myös muilta tehtailta. 

Koivupaperipuiden rumpukuorinnas ta suori tett:i.in vv. ·i 960-1962 pis ta

kokeen luonteisia tutkimuksia Oy Tampella Ab:n Heinolan tehtailla, Oy 

Kaukas Ab:n tehtailla ja Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön Jämsänkos

ken tehtailla. Lisäksi oli käytettävissä käyttötietoja muiltakin teh

tailta Suomesta ja Ruotsista. Havuohutpuiden rumpukuorinnasta saatiin 

kokemusperäisiä käyttötietoja mme Aktiebolaget J.W. Enqvist Osakeyhti

ön ja OY Wilh. Schauman AB:n tehtailta. 

T a s k u k u o r i n n a n 

t u t k i m u s t u 1 o k s e t 

Taskun täytös 

Kuorintataskun täytös määråytyy puun pituuden ~an si~en, että 

lyhyemmillä puilla täytös on pienempi kuin pitemmillä puilla~ Koska 

puun kuoriutuminen taskukuorimakoneessa vaikeutuu puun pituuden kasva

essa, on tämä puutavaran hankinnasta aiheutuvien tekijöiden ohella 

otettava hucmioon edullisinta puun pituutta ja täy•~s+~ valittaessa. 

Heinolassa Warkaus-kuorintataskun täytös oli 2n2 m ja 2o4 m koivu-
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paperipuilla 9.0 ••• 14.0 p-m3 eli keskimäärin 13.3 p-m3 ja Äänekoskella 

2.2 m koivupaperipuilla keskimäärin 12.6 p-m3 , Inkeroisissa Warkaus

taskun täytös oli 2 m tavallisilla kuusi- oa mäntypaperipuilla keski

määrin 10.0 p-m3 ja 2m kuusiohutpuilla keskimäärin 9.2 p- m3 • Optimi

täytös lienee 2m ohutpuidenkin osalta n. 10 p-m3 • Muuallakin sekä 

Warkaus- että Waplan- ja Finshyttan-taskukuorimakoneiden täytös on ol

lut samaa luokkaa. IKR~taskukuorimakone sen sijaan on rakennettu suu

rempaa täytöstä ajatellen. Niinpä 2 m:n puilla käytettiin Veitsiluoto 

Osakeyhtiön taskussa 30 p-m3 :n täytöstä. 

Keskimääräinen varsinainen kuorinta-aika 

Keskimääräiset, tiettyä kuoriutunrlsastetta vastaavat varsinaiset kuo

rinta-ajat eli puiden taskussa pyörittämiseen kuluvat ajat on esitetty 

taulukossa1 (ss.8-9)n Tiettyä kuorinta-aikaa vastaava kuoriutumisaste 

on mitattu silmävaraisesti arvostelemalla sekä varsinaisen kuorinnan 

että kuorinnan jälkeisen lajittelun aikana. 

Varsinainen kuorinta-aika oli taulukon mukaan keskimäärin n •• ,60min 

/täytös eri tekijöistä riippuen. 

Eri tehtailta saatujen tilastotietojen mukaan varsinainen kuorinta

aika on koivu- ja ohutpaperipuiden osalta ollut yleensä 20 ••• 60 min/ 

täytös, mutta tuoreiden ja hyvin vedessä lionneiden puiden osalta vä

hemmän. Tavallisten havupaperipuiden kuorinta-aika on yleensä ollut 

lyhyempi kuin koivupaperipuiden. 

Varsinaisen kuorinta-ajan riippuvuus eri tekijöistä 

Varsinaiseen kuorinta-aikaan vaikuttavat lähinnä seuraavat tekijät: 

taskun täytös, kuorinnan laatu, puiden ja kuoren laatu sekä puiden ko-

ko. 

Tutkimusten yhteydessä ei varsinaisen kuorinta-ajan ja t a s k u n 

t ä y t ö k s e n välillä todettu selvää riippuvuutta, sillä täytök-
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Taulukko 

Taskun keskimääräinen täytös, taskun keskimääräinen, tiettyä 
määräinen tuotos W?,rkaus-taskukuorimakoneella erilaatuisia, 

Aänekoskella sekä 2 ·m mänty-, kuusi- ja 
Average charge of the silo, average barking time corresponding 
using a Warkaus silo barker for different kinds of 2.2-m. and 

2-m. pine, spruce and small-

Puiden laatu 

Quality of pulpwood bolts 

I Heinolan tutkimus - The Study in Heinola 

maakulj. koivupaperipuut 
A. 2.2 m land-transported birch pu lpwood 

1) sulat- unfrozen 

a) tuoreet - green 

b) kuivat - seasoned 

2) lievästi jäätyneet - slightly frozen 

a) tuoreet - green 

b) kuivat- seasoned 

vesikulj. koivupaperipuut 
B. 2.4 m water-borne birch pulpwood 

2) lievästi jäätyneet - slightly frozen 

b) kuivat - seasoned 

II Äänekosken tutkimus - The Study in Äänekoski 

B vesikulj. koivupaperipuut 
• 2• 2 m water- borne birch pulpwood 

1) sulat- unfrozen 

a) tuoreet, vedessä _varastoidut 
green, water- stored 

III Inkeroisten tutkimus - The Study in Inkeroinen 

maakulj. havupaperipuut 
A. 2 m land-transported softwood pulpwood 

1) sulat- unfrozen 

a) tuoreet - green 

kuuset - spruce 

männyt - pine 

kuusiohutpuut - small-si zed spruce 

Puiden 
keskim . 
koko, 

jm;kuo
rell . p-m3 

Average 
pulpwood 

size, 
rupning m./ 
piled cu.m. 
incl. bark 

34 

37 

33 

34 

31 

47 

57 
46 

160 

Taskun 
keskim. 
täytös~ 
kuoren. 

p-m3 

Average 
charge 
of silo, 

piled cu.m. 
unbarked 

\ 

,_. 

13.3 

12. 6 

9.9 
10. 0 

9. 2 
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Table 1 

kuoriutumisastetta vastaava kuorinta-aika ja 
2.2 m ja 2.4 m kuorellisia koivupaperipuita 
ohutpaperipuita Inkeroisissa kuorittaessa. 

taskun keski
Heinola.ssa ja 

to a certain barking degree, and average production of thc silo 
2.4-m. unbarked birch pulpwood in Heinola and Äänekoski and 
sized pulpwood in Inkeroinen. 

Kuori utu- Taskun kesk~j· 
misaste, Taskun keskim. kuorinta-aika, min tuotos , p-m h 

% vaippa- The average barking time of silo, min . 
The average pro-

pinnasta, duction of s~o, 

n. 
piled cu.m h. 

Teholli- vars. teholli-
Barking Taskun sena ko-

Vars. Taskun nen koko- kuorinta-
degree, tyhjen- aikana konais-
% of kuorinta täyttö naisaika aikana nys in the envelope Actual Charging Produc- in the 

surface, Emptying actual produc-
barking the silo tive to- barking 

approx. the silo tive to-
tal tim e time tal time 

! 80 28 42 28.5 19.0 

J ~g 43 ~~ 18.o 14.0 
22 36.3 22.2 

l ?O 38 52 21.0 15.3 

j 80 38 52 21 . () 15. ~ .... 
L 90 zg (., r- 5~ ~d:d 10. 

{ 80 14. 
90 60 74 13.3 10.8 

{ 80 35 49 22.8 16.3 
90 60 74 13. 3 10.8 

( 80 n 7 4 19 94 . 5 39.8 

\. 90 13 24 58 . 2 31 . 5 

1 33 } 44 18 . () 13. 5 

J 95 27 7 4 38 22.2 15.8 

47 58 11.8 9 . 5 
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sen vaihtelut olivat liian vähäiset. Taskun kokohan on jo suunnitte

luvaiheessa valittu tiettyä puun pituutta vastaavaa optirnitäytöstä sil

mällä pitäen. 

Koivupaperipuun varsinaisen kuorinta-ajan r~~ppuvuus h a 1 u t u s

t a k u o r i n n a n 1 a a d u s t a nähdään t ::.duk:Js t a 1 (ss~ 8- 9) 

ja kuvasta 7 (s.11)~ Kuorinnan laatu on arvosteltuvaippapinnan kuo

riutumissadanneksen mukaan. Kuvasta nähdään, että varsinaisen kuorin

ta-ajan kasvaessa kuoriuturoinan paranee, aluksi nopeammin, myöhemmin 

hitaammin, kunnes lopulta se ei enää sanottavasti edis ty. Tämä joh

tuu siitä, että yhdensuuntaisina kuorittavien pölkkyjen keskinäinenase

ma ja siten myös hankauskyky ei enää muu tuo Koko kuori ttavan erän 

osalta ei täysin 100-prosenttiseen kuoriutumiseen taskukuorimakoneella 

yksin näytä siten päästävän" Niinpä Heinolan tutkimuksen mukaan täy

sin kuoriutuneiden puiden osuus n . 90 %gn keskimääräistä kuoriutumis

ta vastaavista puista oli keskimäärin 29 fo kappalemääräs tä ja 18 % puu

määrästä. Tämä nähdään myös kuvasta 8 (s. 12), missä 100-:prosenttises

ti kuoriutuneiden puiden käyrä osoittaa täysin puhtaidan puiden osuu

den eri läpimittaluokissa. Mikäli halutaan täysin puhtaita pölkkyjä, 

on siis taskukuorinnan jälkeen suo~~ t et tava j älkikuorintaa jollakin 

muulla tavalla , esimerkiksi kuorimarummui1la. Rummulla jälkikuoritta

essa voidaan taskukuorinnassa tyytyä verrattain huonoonkin ID~oriutumis

asteeseen. 

Ollutpuiden osalta varsinaisen kuarinta-ajan riippuvuus halutueta kuo

rinnan laadusta on sam~nluonteista kuin koivunkin osaltan 

Koivupaperipuiden varsinaisen kuorinta-ajan riippuvuus k u o r e n 

1 a a d u s ta nähdään kuvasta 7• Siitä todetaan, että ylivoimai

sesti nopeimmin kuoriutuvat vedessä pitkään varastoidut taiuitetut tai 

liotetut sulat koivupaperipuut . 'Jäätyneet :puut kuoriutuvat tietenkin 

hitaammin kuin sula t. Vaikeimmin kuoriu tuva t pinnal taan jäiset puut. Yli

vuotisiksi kuivatetut puut näyttävät näiden tutkimusten ~ikaan kuoriu

tuvan nopeammin kuin tuoreet puut. Tämä aiheutuu siitä, että niiden 

kuori on ollut jo osittain irtonaista . Sen sijaan sellaisten koivupa

peripuiden kuoriminen, joissa kuori on kuivunut ~uhun ldinni, on hi

taampaa kuin tuoreiden puiden kuoriminen. Niinpä esimerkiksi kesällä 
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II B 1 

IA1b 

IA 1a 
IB 2b 
IA 2b 
IA 2a 

10 20 30 

I Heinolan tutkimus 
= Study in Heinola 

Äänekosken tutkimus 
II = Study in Äänekoski 

Maaku 1 j e tus puut 
A = Land-transported birch 

Vesikuljetuspuut 
B = Wa ter-borne birch 

1 = Sulat - Unfrozen 

2 Lievästi jäätyneet 
= Slightly frozen 

a = Tuoreet - Green 

b Kuivat - Seasoned 

40 50 60 

Varsinainen kuorinta-aika, min/täytös 
Actual barking time, min./charge 

Kuva 7• Varsinaisen kuorinta-ajan ja pölkkyjen kuoriutumisen vä
linen riippuvuus Warkaus-taskukuorimakoneella koivupaperipuita 

kuorittaessa Heinolassa ja Äänekoskell~ 

Fig. 7• 
barking 

The correlation between the actual barking time and the 
degree of bolts of birch pulpwood in a Warkaus silo bark

er in Heinola and Äänekoski. 
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I 

100- PROSENTTISESTI 
KUORIUTUNEIDEN 
PÖLKKYJEN OSUUS 

Proportion of bol ts 
barked 100 per cent 

PÖLKKYJEN KESKIM. 
KUORIUTUMINEN 

Average barking de
gree of the bolts 

I = Heinolan tutkimus 
Study in Heinola 

II Äänekosken tutkimus 
Study in Äänekoski 

0~~----+-------~---------+--~====~==~-
alle 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 yli 25 unaer over 

Kuorittujen pölkkyjen keskiläpimitta, cm 
Middle diameter of the barked bolts, cm . 

Kuva 8. Keskimääräisen kuoriuturnisasteen ja 100- prosenttisesti 
kuoriutuneiden pölkkyjen osuuden riippuvuus pölkkyjen paksuudesta 
tuoreita ja ylivuotisia, sulia tai lievästi jäisiä koivupaperi
puita Warkaus- taskukuorijalla kuorittaessa Heinolassa ja Äänekos
kella ja varsinaisen kuorinta-ajan ollessa Heinolassa 50 min ja 

Ääneko~kella 9 min. 

Fig. 8. Dependence of the average barking degree and the pro
portion of bolts barked 100 per oent on the thickness of the bolts 
when barking green and over-yeared, unfrozen or slightly frozen 
birch pulpwood in a Warkaus silo barker in Heinola and Äänekoski, 
the actual barking time being 50 min . i n Heinola and 9 min . in 

Äänekoski. 
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rasiinkaadettujeh ja siis kuivahtaneiden, vedessä nippuina kuljetettu~ 

jen ja syksyllä kuorittavien koivupaperipuiden kuoriutuminen on ollut 

huomattavasti hitaampaa kuin tuoreiden, samalla tavalla kuljetettujen 

puiden. 

Metsässä suoritetun aisauksen vaikutus taskukuorinnan nopeutumiseen 

riippuu aisauksen ja taskukuorinnan suoritusajasta. Jos kuori ehtii 

kuivua kiinni puuhun, on aisattua koivua jopa vaikeampi kuoria kuin kuo

rellista. Jos aisaus sen sijaan on suoritettu keväällä, niin että 

tuohi kuivien ja sateisten ilmojen nopeiden vaihteluiden ansiosta käp

ristyy ja irtoaa helposti, aisaus nopeuttaa taskukuorintaa. Samoin ta

pahtuu, jos taskukuorinta suoritetaan heti aisauksen jälkeen, millä ei 

kuitenkaan ole mitään käytännöllistä merkitystä. 

Koska taskukuorinnan kuorinta-ajnt~ puun j a kuoren laadus-

tn riippuen, vaihtelGvat suures t i , l i enee edullisinta toimia si

ten, että taskukuorimoa käytetään täydellä kapasiteetilla ja erilainen 

kuoriutuminen tasoitetaan mm. jäätyneiden ja kuivakuoristen puiden 

osalta esiliotus- tai esilämmityskäsittelyllä. Tämä voi tapahtua joko 

vesialueen yhteydessä olevassa sulatusaltaassa tahi erityisissä lämmdn

vesi- tai höyrykamareissa tai -kanavissa. Liotusaika riippuu lämpöti

lasta ja halutusta liotusasteesta. 

Myös ohutpuille on tarpeen mukaan käytetty esiliotus- ja esilämmi

tyskäsittelyä. 

Pölkkyjen mutkaisuudesta, lenkoudesta, oksaisuudesta, koroisuudes

ta, koloisuudesta ja epäpyöreydestä ym. muotovioista johtuvan p u i

d e n 1 a a d u n vaikutuksesta varsinaiseen kuorinta-aikaan ja kuo

riutumiseen tehtiin muiden mittausten yhteydessä vain havaintoja. Niissä 

voitiin todeta, että kuorta jäi yleensä mutkiin, koroihin, koloihin, 

halkeamiin yms. eikä sitä voitu näistä kohdista täytöksen pyöritystä 

jatkamalla täysin poistaa. Kuorinnan keskimääräinen laatu riippuu näin 

ollen oleellisesti puiden muoto-ominaisuuksien suhteen pölkyille ase

tetuista laatuvaatimuksista. Koivupaperipuiden osa lta nä illä onkin 

oleellinen merkitys, koska koivu on muoto-ominaisuuksiltaan havupuita 

huomattavasti huonompaa. Ankarammilla laatuvaatimuksilla kuoriutumis

ta voidaan huomattavasti parantaa ja kuorinta-aikaa lyhentää. 



- 14 -

P ö 1 k k y j e n k n c n vaikutus koivupaperipuiden kuoriutumi

sen nopeuteen nähdään kuvasta 8 (s. 12). Siitä todetaan, että tiettyä 

kuorinta-aikaa vastaava kuoriuturoinan on saman täytöksen ohuemmilla 

puilla parempi kuin paksummilla, ts. ohuemmat puut kuoriutuvat tiet

tyyn kuoriutumisasteeseen nopeammin kuin paksummat. Suhde on samanlai

nen kaikenlaatuisilla puilla. Kuvasta 8 nähdään myös, että täysin 

kuoriutuneita puita on ohuemmissa puissa suhteellisesti paljon enemmän 

kuin paksummissa. Tavallista paksummat puut eivät useimmiten ole lain

kaan täysin kuoriutuneita. Ohuempien puiden parempaan kuoriutumiseen 

on syynä paitsi suhteellisen ohut kuori ennen kaikkea se, että paksum

pien ja ohuempien puiden ollessa taskussa sekaisin ohuemmat puut jou

tuvat pyörimään akselinsa ympäri useammin ja siten hankautumaan suhteel

lisesti enemmän kuin paksummat. Karkeasti ottaen voidaan ajatella, et

tä puiden hankautumisteho on kääntäen verrannollinennliden paksuuteen. 

Edellä olevasta voidaan myös päätellä, että koon tasaisuudella on kuo

rintaa nopeuttava vaikutus. Tällöin kaikki samalla kertaa taskussa ole

vat puut kuoriutuisivat likimain yhtä nopeasti. Koska ohuemmilla puil

la on vaippapintaa kuutioyksikköä kohti enemmän kuin paksummilla puil

la, on tietynpaksuisia puita taskussa kuorittaessa ohuempien puiden kuo

riuturoinan hitaampaa kuin paksumpien. Tämä nähdään myös taulukosta 1, 

missä kuusiohutpuiden kuorinta-aika on huomattavasti pitempi kuin ta

vallisten kuusipaperipuiden. Kuoren laatu vaikuttaa kuitenkin usein tä

hän suhteeseen, sillä ohutpuiden kuori on tavallisesti paksumpien pui

den kuorta kuivempaa. 

Taskukuorinnan kokonaisaika ja tuotos 

Taskun tahallinen kokonaisaika muodostuu varsinaisen kuorinta-ajan 

lisäksi taskun täyttö- ja tyhjennysajasta. Viimeksi mainitut ajat, jot

ka riippuvat kuorintatyön järjestelystä, sisältävät varsinaisen tahal

lisen pääajan lisäksi nippujen korjailuista yms. aiheutuvia ap~ja. 

Tutkimuksen mukaan taskun täyttöön kului 6 ••• 7 min ja tyhjennykseen 4 

••• 8 min. Eri kuorinta-aja t ja -tuotokset on esitetty tau:Iukossa 1. Sen 

mukaan kokonaisaika oli eri tapauksissa 19 ••• 74 min . 

c 
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Taskun keskimääräinen tuotos oli koivupaperipuilla varsinaisen kuo

rinta-ajan mukaan 13.3 ••• 94•5 p-m3/h ja tehollisen kokonaisajanmukaan 

10.8 ••• 39.8 p-m3jh. Koivupaperipuiden kokonaistuotos oli maakuljetus

puiden osalta 10.8 ••• 22.2 p-m3/h ja sulien vesikuljetuspuiden osalta 

31·5···39.8 p-m3/h. 90-prosenttista kuoriutumisastetta vastaava tuo

tos oli 21 ••• 34% pienempi kuin 80-prosenttista kuoriutumisastettavas

taava tuotos. Kokonaisajan mukainen tuotos oli tavallisten havupape

ripuiden osalta 13.5o •• 15.8 p-m3/h ja k~usiohutpuiden osalta9.5 p-mfh. 

Verrattaessa samaa kuoriutumisastetta vastaavia tuotoksia todetaan koi

vun kuorintatuotoksen olevan havupuiden kuorintatuotosta alhaisempi . 

Erilaatuiset 1 käyttöhäiriöistä ym.aiheutuvat keskeytykset määräävät 

kuorimon todellisen tuotoksen. Käyttötilaston mukaan taskun tuotos on 

ollut Heinolan kuorimossa koivulla keskimäärin n. 18 p-m3jh. 

Eri tehtailta saatujen käyttötilastojen mukaan taskun tuotos on ol

lut lähinnä puun, kuoren ja kuorinnan laadusta riippuen koivulla 10 ••• 

90 p-m3/h ja 2-3m ohutpuilla 10 ••• 50 p-m3/h. 

Warkaus- · ja Waplan-taskukuorimakoneiden lisäksi Suomessa kokeillun 

IKR-taskukuorijan tuotos on ollut samaa luokkaa kuin edellistenkin, mut

ta heikon rakenteensa ja suhteettoman kalliin hankintahintansa vuoksi 

se ei pysty kilpailemaan muiden taskukuorimakoneiden kanssa. 

Finshyttan-taskukuorijasta Ruotsissa saatujen kokemusten mukaan ko . 

kone on tuotokseltaan Waplan-taskukuorijan luokkaa . 

Kuorimishukka 

Hankauskuorintaperiaatteesta johtuen taskukuorinnan kuorlimBhukka on 

lähinnä kuorihukkaa. Koivun osalta kuorimishukkaa ei koivun epätäydel

lisen kuoriutumisen vuoksi mitattu , mutta sen sijaan havupuiden osal

ta Inkeroisten tutkimusten mukaan 2 m kuusen, 2 m männyn ja 2 m kuu

siohutpuun pinomittaiset kuorimishukat olivat vastaavasti 9 . 4 , 7 . 2 ja 

11.4 %. Puunhukkaa syntyy puiden päiden pirstoutuessa ja katkeillessa 

sekä lahon aiheuttaman pehmeän pintapuun hankautumisesta. Ensin mai-

nittu on taskukuorinnassa kuitenkin kovin vähäistä . Puiden katkeilemi-
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nen taas riippuu niiden paksuudesta ja pehmeydestä. Niinpä ohuemmat 

puut ka tkeileva t herkemmin kuin paksumma t, lahot enemmän kuin terveet. 

Katkenneiden puiden osuus on ollut koivun osalta Heinolassa kes~ärin 

alle 1 %, Äänekoskella alle 0.5 %. Katkenneista puista on haittaa 

paitsi puunhukan muodossa myös kuljettimien tukkeutumisen aiheuttamina 

käyttöhäiriöinä. 

R u m p u k u o r i n n a s t a 

Rumpukuorintakokeiluja ja -kokemuksia 

Koivun ja havuohutpuiden rumpukuorintaa tutkittiin ~nä pistokoe

maisina selvittelyinä eri kuorimoissa. 

0 y T a m p e 1 1 a A b : n H e i n o 1 a n t e h t a a n 

k u o r i m o s s a Warkaus-taskukuorimakoneiss~ esikuoritut epäpuh

taat koivupaperipuut jälkikuoritaan Warkaus-kuorimarummussa. Uusinta 

mallia oleva rumpu on kooltaan 4.2 x 16 m ja r1.lllli".".m pyörimisnopeus 

säädettävästi 4 ••• 6 r/min. 1.1 -metrisiksi katkotut koivupölkyt la-

jitellaan rummutuksen jälkeen ja epäpuhtaat puut palautetaan rumpuun. 

Tutkimusten mukaan 70 ••• 80-prosenttisesti taskukuorimakoneissa kuoriu

tuneiden 1.1 m:n pölkkyjen kuorintatuotos, ts. rummusta poistuneiden 

puhtaidan pölkkyjen maara oli 57•••94 p-m3/h eli keskimäärin 72 p-~jh. 
Pölkkyjen koko oli n. 34 jmjp-m3• Rumpuun uudelleen palautetilljen pöl.k

kyjen osuus oli keskimäärin 11 % kaikista rummun läpi kulkemista puis

ta. Rumpuun palautettujen pölkkyjen paksuusluokittaisesta jakaantumi

sesta todettiin, että ohuemmat ~uut kuoriutuivat rummussakin parem

min kuin paksummat. Erityisen vaikeasti kuoriutuvia olivat tavallista 

paksummat puut, jotka ovat yleensä kovakuorisia tyvipöllejä. Yleises

ti voidaan havaita, että puut kuoriutuivat mutkista ja koroista yms. 
1 

paikoista paremmin rummussa kuin taskukuorimakoneessa. Tutkimus viit-

tasi siihen suuntaan, että tasku- ja rumpukuorimakoneyhdistelmää käy

tettäessä on edullisinta pyrkiä suhteellisen karkeaan esikuor.intaan tas

kukuorimakoneilla ennen rummuilla tapahtuvaa jälkikuorintaa. 
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0 y K a u k a s A b g n k u o r i m o s s a suoritettiin ke

sällä 1962 kokeita 4.2 x 12 -metrisen Waplan-rummun käytöstä 2 m kuo

rellisten, tuoreiden tai tuoreehkojen, maalle varastoitujen koivupape

ripuiden kuorintaan. Koepuut ajettiin 2 m puolipuhtaiden, kuivien koi

vupaperipuiden seassa. Kuoriutumisaika oli 33 ••• 99 min eli keskimää

rin 67 min. Se oli paksummilla puilla hieman suurempi kuin ohuemmill.a. 

Kuoriuturoinan oli jo ensimmäisen rummutuskerran jälkeen hyvää vaihdel

len yksityisten pölkkyjen osalta 95 ••• 100 %gn välillä ollen keskimää

rin 99 % vaippapinnasta laskettuna. Ohuet ja keskimääräistä paksuut

ta edustavat puut näyttivät kuoriutuvan yhtä hyvin, Kovin paksut puut 

sen sijaan kuoriutuivat hieman huonommin ja osa niistä jouduttiin pa

lauttamaan rumpuun. Myös erittäin mutkaiset puut kuoriutuivat hyvin. 

Kuoriuturoinan näytti olevan täydellisempää kuin puolipuhtaita koivupa

~eripuita kuorittaessa. Tämä johtui siitä , että puolipuhtaaseen tava

raan jääneet kuorisuikaleet olivat kuivuneet lujasti kiinni puuhun. Kuo

rintatuotos oli pistokoemittausten mukaan laskettuna kuorelUEella, tuo

realla 2 m koivupaperipuulla samaa luokkaa kuin puolipuhtaiden, kuivi

en 2m koivupaperipuiden kuorintatuotos, ts. 50 ••• 70 p-m3jh. 

Y h t y n e e t P a p e r i t e h t a a t 0 s a k e y h t i ö n 

J ä m s ä n k o s k e n k u o r i m o s s a tutkittiin syksyllä 1960 

2 m aisattujen koivupaperipuiden rumpukuorintaa 2 m kuivien, puolipuh

taiden kuusipaperipuiden rummutuksen yhteydessä, Koivupaperipuiden osuus 

oli n. 8 % koko puumäärästä. Rumpuina olivat 5 x 14 mgn Wilen~ärt

silä -rummut, joiden pyörimisnopeus oli 3 ••• 4 r/min. Tutkimuksissa ver

tailtiin ylivuotisten ja tuoreehkojen aisattujen koivupuiden kuoriutu

mista puolip~~taan kuusipuun seassa. Ylivuotiset koivupuut oli aisat

tu puolisentoista vuotta aikaisemmin ja ne olivat olleet ristikolla noin 

vuoden ajan. Tällöin sään vaihtelujen vaikutuksesta kuori osaksi ir

toaa puusta ja käpristyy reunoiltaan, niin että se putoilee osittainjo 

seuraavissa kuljetus- ja käsittelyvaiheissa . Kuoren käpristymisen edel

lytyksenä ~n, että aisaukset ulottuvat syvälle puuhun. Tuoreehkot koi

vut oli hakattu ja aisattu muutamaa kuukautta aikaisemmin, syksyllä , 

jolloin kuori ei ole vielä varastoinnin vaikutuksesta irronnut ja käp

ristynyt. Päinvastoin kuori saattoi kuivahdettuaan olla tarttunut ai

sauksen reunoista entistä lujemmin kiinni puuhun . Syksyllä ja talvel-



la aisatussa koivusaa kuori yleensäkin on lujasti kiinni. Kokeilu osait

ti, että edellä esitetyllä tavalla käsitellyt ylivuotiset koivut kuo

riutuivat jo ensimmäisen rummutuskerran jälkeen melko täydellisesti; 

kun sen sijaan tuoreehkoissa koivuissa kuori ei ollut ensimmäisen rum

mutuskerran jälkeen vielä sanottavasti irronnut puusta. Tyydyttävästi 

kuoriutuakseen tällaiset koivupuut vaativat 2 tai 3 rummuiuskertaa. Ai

sattujen koivujen kuoriutumisaste riippui kuusipuiden laadusta si

ten, että uitetun puolipuhtaan kuusipuun joukossa koivun kuoriuturoi

nan oli huonompaa kuin maitse kuljetetun kuusipuun joukossa puiden vä

lisestä pienemmästä hankauksesta johtuen. Ilmeisesti myös kuorellisen 

koivun täydellinen kuoriutuminen puolipuhtaidan kuusipaperipuiden se

assa vaatisi useita rummutuskertoja tavaran tuoreudesta riippuen. Ko

keilun mukaan paksummat ja ohuemmat koivut kuoriutuivat likimain yhtä 

nopeasti. Kuorintatuotos oli ylivuotista koivua sekoitettaessa sama 

kuin yksinomaan puolipuh~asta kuuata kuorittaessa elin. 50 p-m3/h. 

A k t i e b o 1 a g e t 

ö n k u o r i m o s s a 

J. w. En q v i s t 0 s a k e y h t i-

kuorellisen tai aisatun, kuivan 2 m koivu-

puun ja sen seassa olevan 1 m kuusiohutpuun rumpukuorintaa edeltää 

lyhytaikainen lämminvesiliotuskäsittely ja esikuorinta kiinteällä Cam

bio 35 tai Cambio 21 -kuorimakoneella. Kuorimarumpuna on 5 x 16 m:n 

Wilen~ärtsilä -rumpu, jonka pyörimisnopeus on 5 ••• 6 r/min. Rummu

tuksen jälkeen kaikenpaksuiset koivupaperipuut ovat likimain yhtä hy

vin kuoriutuneita, vain tavallista paksummat pölkyt kuoriutuvat huo

nommin. Kuivien kuusiohutpuiden kuoriuturoinan on huonompaa kuin koi

vujen. Ilman esikuorintaa kuoriutuminen ja kuorintatuotos olisivathuo

mattavasti huonommat. 

I n g e r s o l 1 R a n d märkä-kuivarumpujaoo 

viime aikoina alettu käyttää etenkin koivupaperipuiden kuorintaan. Tä

nän Rauma-Repola Oy:n valmistaman rummun muodostaa kaksi erillistä, vah

varakenteista, joko avonaista tai umpinaista rumpulohkoa. Kuorinta on 

mahdollista suorittaa joko yksinomaan märkä- tai kuivakuorintana tahi 

yhdistettynä märkä-kuivakuorintana. Rumpurakenteelle ovat ominaisia 

leveät ja jännityksien tasaamiseksi reunoiltaan kielekkeelliset, muo

torautoihin hitsaamalla liitetyt vaipparenkaat. Rummut ovat kooltaan 



- 19 -

yksiosaisina 3.85 x 10.3 m ja kaksiosaisina 3.85 x 20.5 m. Niiden 

pyörimisnopeus on 6 ••• 7.5 r/mint tarvittava moottorinteho 140 ••• 250tv 

ja kokonaispaino 80 ••• 149 tn. 

Kuorintatuotos on ollut ruotsalaisen Fiskeby AB:n kuorimon 3.85 x 

20.5 m:n rummulla 1.5 m tai 2m tuoreella koivulla n. 70 p-m3jh. 2-

metrisellä tuoreella männyllä tuotos on ollut n. 25 % korkeampi eli 

n. 90 p-m3jh. Myös kanadalaisilla tehtailla havupuiden kuorinta on 

ollut 10 ••• 40% koivun kuorintaa nopeampaa. 

OY Wilh. Schauman AB:n Pietarsaaren kuorimon Ingersoll-Rand -rummun 

kokeiluissa kuorintatuotos on ollut 2m metsätuorealla koivulla 60 • • • 

70 p-m3/h ja kuivalla koivulla n. 45 p-m3/h. Kuusen kuorintatuotos 

on ollut n. 30 % ja männyn n. 40 % suurempi kuin koivun. Kuorinnan 

laatu vastaa ns. puolipuhdasta laatua. Talvikuorinnassa lämpimän ve

den käyttö on välttämätöntä. Liian kuivan puun kuorinta edellyttää esi

liotusta. Rummutus onnistuu parhaiten 2 ••• 2.5 m:n koivulla. Samalla 

rummulla on menestyksellä kuorittu myös 2 m metsätuoretta havuohutpuu

ta. 

Rummutustuotokseen vaikuttavat tekijät 

Rummutustuotos, joka koivupaperipuun osalta oli edellä esitetyn mu

kaan 45 ••• 70 p-m3jh, riippuu lähinnä puiden laadusta, pituudesta ja 

esikäsittelystä, halutusta kuorinnan laadusta sekä rummunrakenteesta. 

Erilaatuisten puiden rummutustuotokset saattavat vaihdella n . 5- ker

taisesti. Nopeimmin kuoriutuvat vedessä olleet uitetut puut jahitaim

min kuivat tai jäätyneet puut. Koivun tuotos on 10 ••• 30 % havupuiden 

rummutustuotosta alhaisempi . Puun pituuden valintaan kytkeytyy myös 

puiden katkeilu rummussa. Tästä syystä korkeintaan 2 m:n pituus saat

taa tulla kysymykseen vain tuoreissa ohutpuissa, mutta muuten 1 m:n 

pituus . Koivun osalta sopivin pituus on 1 ••• 2.5 m rumputyypistä riip

puen. Puiden esikäsittelyllä , ts. esiliotuksella ja es ilämmityksellä 

rummutustuotos nousee liotusajasta ja -lämpötilasta riippuen. Niinpä 

puut liottuvat + 80 °C lämpimässä vedessä 5 ••• 6 kertaa nopeammin kuin 

+40°C lämpimässä vedessä . Puiden liotus, joka voi tapahtua joko ve-
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sivarastossa tai erikoisissa lämpökamareissa, lämpötunnelaissa tms.,tu

lee kysymykseen lähinnä liian kuivia tai jäätyneitä puita käsiteltäes

sä. Esiliotus on yleensä halvempaa kuin puiden esikuorintamuilla kuo

rimakoneilla ennen rummutusta. Haluttu kuorinnan laatu riippuu jalos

tuksen vaatimuksista. Rummun rakenne, joka vaihtelee mm. lujuuten

sa, pyörimisnopeutensa ja pituutensa puolesta, vaikuttaa myös tuotok-

se en. 

L o p p u p ä ä t e 1 m i ä 

Suoritettujen tutkimusten ja eri tahoilta saatujen käyttökokemus

tietojen perusteella koivu- ja ohutpaperipuiden tehdaskuorinnasta voi

daan esittää seuraavia päätelmiä . 

Mikäli on kysymys riittävän suuresta kuorintatarpeesta, tullee koi

vupaperipuiden tehdaskuorinnassa ensisijaisesti kysymykseen koivulle 

soveltuvan kuorimarummun käyttö. Sen etuina taskukuorimakoneeseen ver

rattuna ovat jatkuvatoimisuus , suurempi tuotos, pienempi ihmistyövoiman 

tarve ja parempi kuorinnan laatu mutkaisillakin tai muuten vikaisilla 

puilla. Huonosti kuoriutuvien, kuten liian kuivien tai jäätyneiden 

puiden rummutuksen esikäsittelynä on puiden esiliotus ja -lämmitys 

edullisempaa kuin esikuorinta tasku- tai reikäroottorikuorimakoneilla. 

Kuorintatarpeen ollessa vähäinen tai huonompaan kuorinnan laatuun 

tyydyttäessä tulevat koivupaperipuun kuorinnassa kysymykseenreikäxoot

tori- tai taskukuorimakoneet joko yksinään tai rummun apu- tai täyden

nyskoneina. Tällöinkin käytetään tarvittaessa esikäsittelynä liotus

ta tms . Taskukuorimakoneen etuina rumpuun verrattuna ovat paitsi so

pivuus vähäisemmälle kuorintatarpeelle myös halvempi hankintahinta ja 

puiden päiden vähäisemmästä pirstoutumisesta johtuen hieman pienempi 

puunhukka. Reikäroottorikuorimakoneen etuina edelliseen verrattuna on 

sen halpa hankintahinta ja helppo asennus sekä palttoon sopivamman kui

van kuoren saanti. Sen varjopuolina ovat . mm. suuri ihmistyövoiman ja 

huollon tarve sekä edellisiä alhaisempi tuotos. 

( 
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Koska kuorintaolosuhteet ja kuorintatarve vaihtelevat, ei erilais

ten tehdaskuorimakoneiden tahi niiden yhdistelmien taloudellisuutta voi

da yleisesti vertailla. Tuntuu ilmeiseltä, että kullakin koneella 

päästään juuri sille sopivissa olosuhteissa parhaimpaan tulokseen. 

Koivupaperipuiden tehdaskuorinta edellyttää puiden kuljetusta kuo

rellisina tehtaalle. Tästä on etua mm. sikäli, että koivupaperipuiden 

uittaminen onnistuu parhaiten kuorellisina nippuina. 

myös arvokasta polttoainetta, jonka polttoarvo on 

Koivun tuohi on 

n. 50 % korkeampi 

kuin puuaineen. Kuorellisena hankinnan suurin haitta on koivun ver-

rattain nopea pilaantuminen , Niinpä ruotsalaisen Björkmanin mukaan 

koivun selluloosasaalis laskee toisen varastointivuoden kuluttua 11 % 
ja kolmannen varastointivuoden kuluttua 34 %. Pilaantumisen estämisek

si olisi näin ollen pyrittävä mahdollisimman lyhyeenvarastointiaikaan. 

Koivua pitkäaikaisesti varastoitaessa tai tehtaan mahdollisesti vaa

timan kuivan koivutavaran saannin vuoksi koivun metsäkuorinta on vält

tämätöntä. Näitä tekijöitä huomioon ottamatta tulee koivun metsäkuo

rinta kuljetus- ja käsittelypainon ja - kustannusten alentumisen vuok

si tietyltä kuljetusetäisyydeltä alkaen tehdaskuorintaa edullisemmaks~ 

Metsäkuorinta tapahtuu joko käsin tai siirrettävillä koneilla . Siir-

rettävinä koneina tulevat kysymykseen lähinnä reikäroottorityyppiset 

kuorimakoneet. Niillä kuori tun tavaran jälkikuorinta, mikäli se on 

tarpeellista, tapahtuu rummutuksena yhtä helposti kuin puolipuhtaan 

havupuunkin. Konekuorinnan sijasta suoritettava koivun käsinkuorinta 

joko puolipuhtaaksi tai aisatuksi on jo nykyään liian kallista ja suu

ria miesmääriä vaativaa. Käsinaisauskin maksaa jo nykyään DUdmain yh

tä paljon kuin kuorinta siirrettävällä koneella . Lisäksi aisaus vaa

tii jälkikuorintaa tehtaalla, mikä on usein kuivuneista aisauksista 

johtuen osoittautunut vaikeaksi ja siten myös kalliiksi. 

Useimmissa tehtaissa joudutaan kuorimaan vaihtelevia määriä ha-

vuohutpuuta muiden puutavaralajien ohella. Kuorittavat ohutpuumäärät 

määräävät myös kuorintamenetelmän ja kuorimakoneen. Kaikissa tapauk

sissa on kuitenkin edullisempaa kuoria ohutpuut tehdaskoneilla ku:in s~ 

rettävillä koreilla. Tehdaskoneina tulevat kuorintatarpeen mukaanky

symykseen joko rumpu-, tasku- tai reikäroottorikoneet. Rummussa tuo-
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reet ohutpuut voidaan kuoria jopa 2-metrisinäkin, kun taas kuivat 

ohutpuut helposti katkeilevat, joten ne on ennen rumpukuorintaa kat

kottava 1-metrisiksi. Taskukuorimakoneessa ohutpuut eivätyleensä kat

keile niin helposti kuin rummussa, Liian kuivat tai jäätyneet ohutpuut 

on edullista esiliottaa ja -lämmittää ennen kuorintaa. 

KoivuOhutpuiden kuorinta, joka alkaa vähitellen tulla ajankohtaisek
\ 

si, on olosuhteiden mukaan suoritettava samoilla koneilla kuin havu-

ohutpuidenkin. 

Tässä selosteessa esitetyt tutkimustulokset ja kokemusperäiset tie

dot on kerätty useilta tehtailta tavallisen käytännön kuorintatyön yh

teydessä. Tästä syystä ja mm. luotettavien kustannustietojen puuttu

essa tehtyjä päätelmiä ja arviointeja on pidettävä vain suuntaa anta

vina. Koivu- ja ohutpaperipuiden tehdaskuorinta on siten ratkaistava 

yksityistapauksittain paikallisten olosuhteiden mukaan. 
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B a r k i n g o f 

B i r c h a n d S m a l l - S i z e d Pulpwood b y 

s i l 0 Barkers and Barking Dr u m s 

By Jaakko Salminen 

SUMMARY 

Metsäteho conducted studies and surveys at several silo barking 

plants in 1960-1963 on the barking of birch and small - sized pulpwood 

by silo barking machines and drum barkers. Studies were carried out 

at the barking plants of the following companies : Aktiebolaget J.W. 

Enqvist Osakeyhtiö, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Oy Kaukas Ab, ~etsä-

liiton Selluloosa Oy, Oy Tampella Ab, and Yht~1eet Paperitehtaat Osa

keyhtiö. The barking apparatuses in question were the Finshyttan, IKR, 

Waplan , and Warkaus silo barkers and Ingersoll-Rand, Waplan, Warkaus , 

and Wilen-Wärtsilä barking drums. 

The average results with the Warkaus silo barker for birch and 

small-sized pulpwood are shown in Table 1 (pp. ~ ?) • The average barking 

charge of 2.2 ••• 2 .4-m . birch pulpwood was 12.6 ••• 13 . 3 piled cu.m., of 

nrdinary 2-m. softwood pulpwood 10o0 piled cu.m., and of 2- rn . small

sized softwood pulpwood 9 .2 piled cu.m. The average barking time of 

the silo was 8 ••• 60 min . depending on various factors. Factors af

fecting barking are e.g. charging the silo, the desired quality of 

barking, the quality of the timber and the bark, and the timber size . 

The correlation between these factors and the barking time is shown in 

Figs. 7 and 8 (pp .11 and 12). Taking into account only the productive 

time and a 80 ••• 90 per cent barking degree, the average output of the 

silo was 11 ••• 22 piled cu.m. per hour for land-transported birch pulp

wood logs, 32 ••• 40 piled cu.m. per hour for unfrozen, water-borne and 
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water-stored birch pulpwood, 14 ••• 16 piled ou.m.per hour for ordinary, 
1 

unfrozen landPtransported softwood pulpwood, and about 10 piled cu.m. 

per hour for unfrezen small-sized softwood, 

With drum barking the output for birch pulpwood was 45 ••• 70 piled 

cu,m. per hour depending on the quality of the timber, pre-treatment, 

deeired barking quality, etc. 

According to the studies and experiments,mill-site barking of birch 

and small-sized softwood pulpwood must be performed - depending on the 

barking production and other local conditions - in drum barkers, silo 

or ring barkers, or their various combinations. With timber that is 

too dry or frozenand difficult to bark, it is useful to resort to pre

soaking and pre-heating before barking. 
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