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Uusi veitsikuorimakonemalli 

Saksassa, jossa veitsikuorima
koneita on jo kauan yleisesti käy
tetty lyhyiden paperipuiden kuo
rintaan, veitsikuorijan rakennetta 
on pyritty parantamaan liian suu
ren puunhukan pienentämiseksi 
tai käsikuorimakoneilla tehtävän 
j älkikuorinnan eliminoimiseksi. 

Eräs stuttgartilainen tehdas on 
nyt kehittänyt veitsikuorimakone
mallin, jossa terälevyn kehälle on 
liitetty leveähkö, veitsillä varus
tettu reunalevy, jolla kuoritaan 
liian mutkikkaat ja lengot koh
dat . Kokemusten mukaan tällä ra
kenteella on saavutettu pienempi 
puunhukka kuin tavallista tyyppiä 
olevalla ja vältytty kokonaan jäl
kikuorinnasta käsin. 

LoRdRuussa 1953 

K•Jva 1. Uusi sa ks a lainen veitsi
kuorimakonemalli. 
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Jaakko Salminen. 

Nupposen kuorimakone. 

Keksintöjen näyttelyssä Parii 
sissa lokakuussa 1953 palkittii11 
kultamitalilla sekä sikäläisen 
kauppa- ja teollisuusministeriön 
hopeamitalilla Mikko Nupposen 
näy tteille asettama puutavaran 
kuorimakone. Oheinen kuva esit
tää kuorimakoneen periaatetta ja 
vain osaa kuorintaelimistä. Var
sinaisen koneen suunnittelu ja 
rakentaminen jatkuu. 

Kuva 2. Nupposen kultamito lilla pa l
kitun kuorima koneen nöy tte lykoppa le 



Ruotsalaisia kokemuksia Atlas
Diesel kutterikuorijasta 

Atlas-Diesel kutterikuorijalla on 
käyttövoimana paineilma, joka 
siirretään erillisestä kompresso
rista kumiletkuja myöten kuori
makoneen moottoriin, joka pyö
rittää kutteriteriä. 

Nykyisestä rakenteesta Ruotsis
sa tehdyt tutkimukset ovat osoit
taneet, että tällä koneella ei ole 
saavutettu mitään tuntuvaa työ
voimansäästöä. Lisäksi työskentely 
sillä on tullut käsinkuorintaa kal
liimmaksi. 

Kokeilua kuorma-autoon sijoite
tun kuorimakoneen käytöstä 

Raskaampien kuorimakoneiden 
liikkuvuuden parantamiseksi on 
Ruotsissa kokeiltu Anderssonin 
kuorimakoneen käyttöä kuorma
auton lavalle sijoitettuna. Työn 
järjestelyn kannalta saadut ko
kemukset ovat olleet positiivisia 
ruotsalaisia olosuhteita silmällä 
pitäen. 

Uusi kuorimarumpu 

Valmet Oy on suunnitellut ja 
ryhtynyt tuottamaan erikoisra
kenteisia kuorimarumpuja. Tässä 
IKR-merkkisessä kuorimarum
mussa on 20 ... 30 m3 suuruinen 
kuorima-allas, jonka pohjan muo
dostavat pyörivät rullat. Pohja
rullien muodon ansiosta puut liik
kuvat pyörien eteenpäin, joten 
hankauskitka aiheuttaa puiden 
kuoriutumisen. Vesisuihkuilla 
avustetaan kuoren irtoamista ja 
puiden puhdistusta. Puut voidaan 
nostaa vedestä kiramolla ketju
käyttöiselle syöttöpöydälle. J älki-

3 

Kuva 3. Kuusen kuorintaa Atlas
Diesel-kutterikuorijalla. Valok. SDA 

Kuva 4. Liikkuvuuden parantamiseksi 
kuorimakone on asennettu kuorma

auton lavalle. Valok. VSA. 

lajittelupöydältä puut ohjataan 
hakkuihin menevään kouruun tai 
palautuskouruun. Kokeiden mu
kaan kuorimisteho on 50 . . . 65 
p-m3/t uitettua kuusta ja 35 ... 
40 p-m3/t maitse kuljetettua kui
vaa kuusta. 
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PUUTAVARAN METSÄKULJETUSVÄLINEUUTUUKSIA 

1. Ruotsalainen Grahamin 
purilasreki 

Rekimalli on t.;:irkoitettu puu
tavaran telaketjuvetoajoneuvoilla 
tapahtuvaan juontoon huonossa, 
upottavassa maastossa tai metsä
teillä, joilla maaperän kantokyky 
on liian pieni tavanomaisten pyö
rä- ja rekiajoneuvojen käytölle. 

Purilasreen jalakset ovat val
mistetut pyöreästä puusta, etuja
lakset 2 m ja takajalakset 4,5 m 
pituisiksi. Takajalakset ovat kiin
nitetyt takeilla etupankkoon. 
Pankkojen väliin voidaan tarvit
taessa sijoittaa lisäpankko. Pankot 
ovat varustetut sivupylväillä. 
Reen leveys on 1,45 ... 1,65 m, 
pankkojen väli 3 m ja kuormaus
kyky 125 . .. 175 k-j3. 

2. Amerikkalainen Keelean
juontoreki 

Keelean-juontoreki on raken
nettu toimimaan myös kehilönä, 
johon puut pinotaan suoraan hak-

Ruotsalainen 
LMV-kuorimakone 

LMV-kuorimakone, josta tois
taiseksi on rakennettu vain kiin
teään käyttöön tarkoitettu koe 7 

kappale, on samantyyppinen 
kuin Skoglundin yms. kuorima
koneet. Kuorimaeliminä on 4 jou
sien ja keskipakoisvoiman kuor
mittamaa, pyörivään renkaaseen 
kiinnitettyä terää, jotka avautu
vat automaattisesti tötterömäisten 

.:,...:.....:.:~'. : , 
.1 • • • 

Kuva 5. Grahamin purilasreki. 

Kuva 6. Keelean juontoreki. 

»mansettien> vaikutuksesta. Syöt
tötelat sallivat 3 .. . 27" läpimit
taisten ja vähintään 51h' pituisten 
puiden kuorinnan. Syöttönopeus 
on 6 . .. 26 m/min. Kuoren pois
toa varten on hihnakuljetin. Te
hontarve kuorimarengasta ja syöt
tölaitosta varten on 17 hv ; sen 
lisäksi tulee kuljettimien tehon
tarve. Kuljettimia lukuun otta
matta koneen paino on n . 7.5 ton
nia. 

( 
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kuupaikalla. Näin on haluttu eli
minoida yksi pinoamisvaihe ko
konaan. Koska toiminta edellyt
tää suurta rekimäärää, on rekien 
oltava kannattavuuden vuoksi 
halpoja. Tästä syystä reki on 
tehty mahdollisimman yksinker
taiseksi. 

Jalakset ovat valmistetut pyö
reästä puusta ja varustetut jalas
teräksillä. Pankot ja sivupylväät 
ovat teräksiset ja helposti irroi
tettavat. Reki on näin saatu niin 
kevyeksi, että hakkuumieskin voi 
sitä helposti siirtää hakkuupai
kalla. Kuormauskyky on 3 ... 4 
p-ms. 

3. Saksal.f1inen Miillerin sulky 

Tämä juontovaunu on suunni
teltu traktorilla suoraan metsästä 
tapahtuvaa kuljetusta silmällä pi
täen ja niin, että pystyyn jäävää 
puustoa vahingoitetaan mahdolli
simman vähän ja että kuormaus 
ja purkaus vaunusta tapahtuisivat 
mahdollisimman nopeasti. 

4. Norjalainen hevosvetoinen 
sulky 

Norjalainen Moelven Brug esit
teli kesällä Elverumin metsänäyt
telyssä mm. oheisen kuvan esit
tämän hevosvetoisen sulkyn. 
Juontoajoneuvo voidaan varustaa 
joko pyörillä tai jalaksilla. 

5. Ruotsalainen Kolpen traktori
puoliperävaunu 

Oleellista tälle rakenteelle on 
tavanomaisista rakenteista poik
keava pyörästön sijainti ja ra
kenne. 

!Kuva 7. Miillerin sulky. 

Kuva 8. Norjalainen hevosvetoinen 
sulky. 

Yksinkertainen, suora pyoran
akseli on korvattu molemmille 
puolille sijoitetuilla erillisillä 
kampimaisilla akseleilla. Akselit 
ovat keskeltä laakeroidut vaunun 
r unkoon. Pyörät taas ovat laake
roidut kammenvarsien päissä ole
viin akselitappeihin. Tällä pyö
rästön sijoituksella on pyritty saa
maan tasaisempi ajo, pienempi 
pyörien ja ajoradan rasittuminen 
sekä matalampi kuormauskorkeus. 
Haittana telirakenteella on taval
lisia rakenteita kalliimpi h inta. 



Kuva 9. Kaaviokuva Kolpen traktori 
puoliperövaunun pyöröstöstä ta kaa 

ja ylhäältä katsottuna. 

6-

6. Nelipyörävetoinen 
N ordtrak- Stier traktori 

Kevätkesällä esiteltiin ensim
mäinen maahamme tuotettu neli
pyörä vetoinen länsisaksalainen 
Nordtrak- Stier-merkkinen pyörä
traktori, malli St 30. Kun tämän
tyyppisistä traktoreista nimen
omaan metsätraktoreina on saatu 
mm. Ruotsissa hyviä kokemuksia, 
esitetään seuraavassa sen tär
keimmät ominaisuudet. 

Moottori: 2- sylinterinen neli- (
tahtinen diesel, huipputeholtaan 
28 hv/ 1 500 k /min. 

Vaihteisto: 5 vaihdetta eteen ja 
1 taakse nopeuksilla 2.8 . . . 23.9 
km/t . 

Renkaat: sekä edessä että ta
kana yhtä suuret renkaat, koko 
9.00 X 24". 

Mitat: akseliväli 1 710 mm, 
maavara 380 mm, oma paino 1 910 
kg, josta etuakselilla 990 kg ja 
taka- akselilla 920 kg. 

Kuva 10. 
Neli pyö rävetoinen 
No rdtra k- Stie r 
traktori SFl-laikku
ria vetämässä. 

( 
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HOT LOGGING YHTÄJAKSOINEN HANKINTA 

S. D. Warren Co., eräs Yhdys
valtain koillisrannikkoalueen yh
tiöitä, on parin viimeksi kuluneen 
hankintakauden aikana suoritta
nut osan hankinnoistaan yhtäjak
soisina. Tällainen »hot logging» 
tarkoittaa puuraaka-aineen yhtä
jaksoista ulosottoa puun kaadosta 
lähtien aina siihen saakka kunnes 
raaka-aine on tuotu tehtaan kul
jettimeen. Tämän kyseessä olevan 
työmaan työvoima oli koottu yh
tiön pääasiassa vakinaisesta työ
voimasta ja se muodosti työryh
män, jonka vahvuus oli 14 ja jos
sa jokainen suoritti yhden tär
keän osan kiinteästä kokonaisuu
desta. Tämä hankintatyömaa oli 
sijoitettu voimakkaasti lehtipuu
valtaiseen leimikkoon ja kyseessä 
oli lähinnä harvennushakkaus. 

Hankintaoperaation kulku oli 
pääpiirtein seuraava. 

Kaatovaiheen suoritti kolme 
moottorisahuria, jotka huolehtivat 
myös puiden karsinnasta. Katko
mista ei tässä vaiheessa suoritettu, 
koska metsäkuljetus tapahtui ko
konaisina runkoina. Moottorisahat 
olivat McCulloch- ja Homelite
merkkiä. Työtään suorittaessaan 
kaatomiehet olivat tietoisia, mi
hin suuntaan runkojen vedätys 
tulisi tapahtumaan ja suorittivat 
kaadon seuraavan hankintavai
heen kannalta edullisesti. 

Alkukuljetus tapahtui kahdessa 
vaiheessa. Vintturilla varustettu 
Caterpillar D4 suoritti vedätyksen 
juontotielle. Tämä vedätysmatka 
oli yleensä korkeintaan n . 200 
metriä. Tähän työhön otti osaa 

Kuva 11. Sulkylla varustettu Cater
pillar D6 vetää rungot metsästä 

runkojen pölkytyspaikalle. 

Kuva 12. Pölkytyspaikalla höyläham
masteinen pistosaha katkoo rungot 

4' pituisiksi. 

Kuva 13. Pölkyt kuormataan kehilöi
hin, jotka vedetään auton lavalle 

kiskoja pitkin. 
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traktorin kuljettajan lisäksi apu
mies. Jatkokuljetuksen suoritti 
Caterpillar D6, jonka perässä oli 
sulky. Vedätetyt rungot kiinnitet-
tiin 1 . .. 3 rungon ryhmissä sul
kyyn kettingeillä. !\'letsäkuljetus
matka vaihteli % ... 11/z km. 

Metsäkuljetus päättyi runkojen 
pölkytyspaikalla, missä moottori
voimalla käyvä höylähammastei-
nen pistosaha suoritti runkojen 
katkonnan 4' pituisiksi. Pölkyt 
kuormattiin välittömästi kehilöön 
eli »pallet»iin. Täysi kehilö ve
dätettiin sitten auton omalla vint
turilla kiskoja pitkin auton kis
koille. Näissä tehtävissä käytettiin 
kahta runkojen käsittelijää pöl
kytyksen yhteydessä, yhtä kat
kaisusahan käyttäjää ja kahta 
kuormaajaa. Lisäksi kuului työ
ryhmään kaksi autonkuljettajaa, 
jotka ajoivat yhtiön erikoisraken
teisia vaunuja, sekä työnjohtaja. 
Ajomatka tältä työmaalta teh
taalle oli n. 45 km. Purkaminen 
tehtaalla kävi siten, että kukin 
»palleb vuoronperään laukaistiin, 
jolloin pölkyt vierivät vinolavalle 
ja siitä edelleen tehtaalle vievään 
kulj ettimeen. 

9-tuntisen päivän työtulos oli 
runsaasti 70 p-m3 vastaten siten 

KASVA VIEN PUIDEN OMINAI
SUUKSIEN MUUTTAMINEN KE
MIALLISELLA KÄSITTELYLLÄ 

Canadian Pulp and Paper Asso
ciationin uutislehden mukaan neu
vostoliittolaisessa Soviet News-leh
dessä kerrotaan, että Neuvostoliiton 
insinöörit ovat kehittäneet menetel
män erilaisia kemikaaleja kasvaviin 
puihin ruiskuttamalla muuttaa puu-

Kuva 14. Purkauksessa kehilöt !au
kaistaan, jolloin pölkyt vierivät vino

lavalle ja tehtaan kuljettimiin . 

5 . .. 6 p-m3 miestä kohti metsästä 
tehtaalle. Tämän työmaan puu
määrä kohosi vajaaseen 20 000 
p-m3:iin. Tätä yhtäjaksoista han
kintaa taloudellisesti arvosteltaes
sa työnjohto ilmoitti, että tulok
set kautta linjan olivat olleet 
edullisia säästön kohotessa jopa 
25 O/o:iin entisiin menetelmiin 
verrattuna. 

Työmaan muutto uuteen paik
kaan sekä kuormaukselle edulli
sen paikan valmistaminen vaati
vat tavallisesti n . pä ivän r iippuen 
uuden paikan luontaisesta sovel
tuvuudesta. 

T. W-s 

aineen ominaisuuksia. Sopivia van
aineita käyttämällä puuaineen väri 
voidaan muuttaa halutuksi jo pys
tyssä, joten tällaisesta puusta val
mistettuja huonekaluja ei tarvitse 
maalata. Kemikaaleilla käsittelemällä 
pystypuut voidaan tehdä myös hel
pommin palaviksi tai tulenkestäväm
miksi. On myös mahdollista tehdä 
puuaine kovaksi kuin kivi tai hyvin 
taipuisaksi. 

( 
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METSÄTEIDEN RAKENNUS JA HOITO 

Teräslevystä valmistettujen tie
rumpujen käytöstä 

Meilläkin jo jonkin verran käy
tetyt teräsrummut ovat saaneet 
yhä kasvavan merkityksen Poh
jois-Amerikan metsäautoteiden 
rakennustekniikassa. Teräsrum
puja käyttämällä on siellä saavu
tettu jopa 75 °/o kustannusten 
säästö muista materiaaleista val
mistettuihin rumpuihin verrattuna 
johtuen pienentyneistä työkustan
nuksista. 

Eräs kanadalainen tiehöylä 

Hammermill Paper Company 
Kanadassa on parina viime vuon
na käyttänyt metsäautoteiden 
kunnossapitoon rautatiekiskoista 
rakennettuja tiehöyliä. Näissä 

poikkikiskot on kiinnitetty runko
kiskoihin rengasketjuilla siten, 
että kiskojen leveämpi alaosa toi
mii höylän teränä. Kiinnitystavan 
takia höylä mukautuu joustavasti 
tienpinnan mukaan. Koska höylä 
voidaan kytkeä vetoajoneuvoon 
joko etu- tai takapäästä, kään
tyminen helpottuu. Tätä höylää 
käyttämällä on Kanadassa saavu
tettu huomattava teiden höyläys
kustannusten säästö. 

Kuva 15. Kiskoista~"valmistettu 
kanadalainen tiehöylö. 

MOOTTORISAHOISTA 

Uusi Dolmar-moottorisahamalli 

Tunnettu moottorisahatehdas 
Dolmar Maschinen-Fabrik G.m. 
b.H., Länsi-Saksa, on äskettäin 
laskenut markkinoille uuden, ke
vyempaan painoluokkaan kuu
luvan moottorisahamallin Dol
mar CP. 

Kuva 16. 
Dolmar CP-moottorisaha. 

Teknillisiä arvoja: 
Moottoriteho 3,5 hv/5000 k /min. 
Paino n. 14,5 kg 
Saha on varustettu keskipakois
kytkimellä ja käsikäyttöisellä 
ketjun voitelupumpulla. 
Terälevy käännettävä moottorin 
pysyessä paikallaan. 
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GIGANT, ERÄS TUKKIEN KÄSINLASTAUSKONE 

Tehokkain ja kätevin tukkien 
käsinlastauskone on hyvin suun
niteltu kuormauspenkki. Varasto
paikkojen pienuus - ja monilukui
suus tekee kuormauspenkin käy
tön kuitenkin useimmiten liian 
kalliiksi, joten yksinkertaiset ja 
halvat käsinkuormauskoneet ovat 
käyttökelpoisempia. Näistä ovat 
monet meilläkin jo tunnettuja. 
Kun sen sijaan Ruotsissa raken
nettu Gigant-niminen laite on 
meillä tuntemattomampi, esitetään 
seuraavassa siitä joitakin tietoja. 

Gigant on 200 ... 220 cm kor-

Kaatoasennossa terälevyn etäi
syys maantasosta 4 cm. 
Kun saha, jota edustaa meillä 

Metsä- ja Uittoväline Oy, raken
teeltaan ja ominaisuuksiltaan vai-

kuinen ja 20 kg painoinen tuk
kienkuormaaja, jonka kaksi tuki
jalkaa ovat 11/4" teräsputkea 
käyttäjän huolehtiessa tasapainos
ta. Samalla käyttäjä nostaa ja 
siirtää tukin pienellä käsivinttu
rilla, jonka teräsköysi kulkee lait
teen yläpäässä olevan taittopyö
rän kautta. Nostovoima on n. 
500 kg. 

Parhaiten kone soveltunee hy
vin järeiden tukkien kuormauk
seen kärryihin, joiden kuormaus
korkeus on verraten suuri. 

Kuva 17. 
Gigant, tukkien 
käsinlastauskone. 

kuttaa meikäläisiin olosuhteisiin 
sopivalta, jäämme mielenkiinnolla 
odottamaan siitä saatavia käyttö
kokemuksia. 

( 
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KIVIPO MMEISTA 

Kokonaan tai suur immaksi 
osaksi maan pinnalla olevien ki
vien rikkomisessa on varsinkin 
pienillä räjäytystyömailla kuten 
esimerkiksi talviteiden raivauk
sissa saavutettu hyviä tuloksia ns. 
pintapanoksilla. Räjähdysainetta 
kuluu tällöin enemmän kuin pora
panoksissa, mutta vältytään 
useinkin kalliilta porauskustan
nuksilta ja lisäksi työ nopeutuu. 
Tä tä tarkoitusta varten markki
noille on ilmestynyt erikoisia kivi-

Kuva 18. Kivi pommi sijoitetaan kiven 
muodosta riippuen kiven päälle tai 
sivulle niin, että pommin pohja on 
mahdollisimman tiiviisti kivessä kiinni. 
Kiven sivulle asetettu pommi tuetaan 
jollakin haarukkakepillä,esim.oksalla. 

pommeja, jotka ovat muodoltaan Forsiitti-pommeja valmistetaan 
katkaistuja kartioita. Kartiomai- neljää eri kokoa: n :o o = 100 g, 
sesta muodosta johtuu, että räjäh- n :o 1 = 300 g, n:o 2 = 500 g ja 
dysvoima suuntautuu pääasiassa n:o 3 = 1000 g ja Isku- pommeja 
räjäytetfavään esineeseen , joten kolmea kokoa, jotka painoltaan 
pommien teh o on pintapanoksessa vastaavat Forsiitti- pommeja n :o 
huomattavasti suurempi kuin ta- 1 . . . 3. Valmet- pommi painaa 
vallisten räjähdysainepatruunoi- 500 g. Teholtaan eri merkit ovat 
den ja -pommien. samanarvoisia. Eri kokoisilla pom-

Nykyään valmistetaan seuraa- meilla saadaan rikotuksi k eski
via k ivipommeja: Forsiitti- pommi määrin seuraavan kokoisia k iviä: 
(valm. Suomen Forsiitti-Dyna-
miitti Oy, Hanko ), Isku-kivi- 100 g p ommi rikkoo 0, 1 ... 0,4 m s kivet 
pommi (valm. Rikkihappo- ja 300 g » » 0,4 . .. 0,6 » ,. 
Superfosfaattitehtaat Oy, Vihta- 500 g » » 0,6 ... 1,0 " > 
vuori ) ja Valmet-kivipommi 1000 g » » 1,0 . . . 2,0 " " 
(valm. Valmet Oy, Kuopion La
taama ) . Forsiitti- pommi, joka on 
nä istä vanhin, sisältää voimakasta 
erikoisdynamiittia. Sen käsittelys
sä on n oudatettava yhtä suurta 
varovaisuutta kuin muidenkin dy
namiittien. Isku- ja Valmet-kivi
pommit, joiden pääaineena on tro
tyyli, ovat käsittelyvarmem pia ja 
kestävät kosteutta ja lämpötilan 
vaihteluita paremmin kuin dyna
miitit. Ne räjähtävät vain nallilla . 
Rautatiekuljetuksessa ensiksi mai
nittu kuuluu I luokkaan ja vii
meksi mainitut II luokkaan . 

Suuremmat kivet voidaan rik
koa useammilla samanaikaisesti 
räjäytettävillä pommeilla. Maan 
sisässä olevan kiven ympäriltä on 
ennen räjäyttämistä poistettava 
maata. 

Pommit sytytetään tulilanka
nallilla n :o 8 tai vastaavan kokoi-
sella sähkönallilla, joka sijoitetaan 
pommin päähän. Isku- ja Valmet
pommeissa on valmiina erikoinen 
nallireikä. Forsiitti- pommiin reikä 
tehdään vasta panostamisen yh
teydessä. Tällöin on muistettava, 
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ERÄS TUKKINIPPUJEN SIIRTO-ORGANISAATIO 

Saugbruksforeningen Norjassa 
on ratkaissut tukkinippujen siir
ron Stora Lee'ltä Haldenvassdra
get'iin (siirtomatka 1 500 m) seu
raavasti. 

Tukkiniput nostetaan vedestä 
kuorma-autoon kahdella 10 ton
nin sähkönostimella varustetulla 
nosturilla. Kuorma-auto on 126 hv 
nelipyörävetoinen F.W.D., joka sa
moin kuin puoliperävaunukin on 
varustettu kallistettavilla pankoil
la. Autoon mahtuu kerrallaan yksi 
13 ... 15 m3 eli 10 ... 11 tonnia 
painava nippu. Kuorman purkaus
ta varten on rakennettu kiskoista 
tehty telalava. Siirtoon tarvitaan 
kolme miestä, joista kaksi työs-

kentelee kuormauspaikalla, kol
mas kuljettajana. 

Siirrosta, jota on esitelty jo 
Metsätehon vain jäsenilleen tar
koittamassa tiedoituksessa 28. 11. 
51, suoritetun pienehkön aikatut
kimuksen mukaan siirtoajan ja
kaantuminen autokuormaa kohti 
oli seuraava: 

Kuormaus .. ... . 3 min. 26 s. 
Ajo kuormattuna 4 min. 52 s. 
Purkaus ...... . . 0 min. 19 s. 
Paluuajo . ...... 4 min. 13 s. 

Kokonaisaika 12 min. 50 s. 

Käyttötilastojen mukaan nippu
jen siirtonopeus oli 25 ... 40 nip
pua/8 h. 

Norjalaisia aikatutkimuksia kiramon käytöstä 

tukkien rautatievaunuun kuormauksessa 

_Kuormauksessa käytettiin Jo
Bu-moottorisahan moottorilla va
rustettua 300 kg painoista J ons
sonin kiramoa. Varsinaiseen kuor
mausryhmään kuului kaksi mies
tä. Sen lisäksi oli kaksi miestä 
vierittämässä tukkeja kiramon 
ulottuville keskimääräisen vieri
tysmatkan ollessa 30 m. Rautatie-

että vähintään puolet nallista on 
jätettävä pommin ulkopuolelle. 

Kivipommit voidaan räjäyttää 
peittämättöminä, mutta niiden 
teho suurenee jos panos peitetää n. 
Varsinkin epätasaiselle alustalle 
tai pyöreähkön kiven päälle 
sijoitettu panos olisi aina peitet
tävä. Kivipommin räjähtäessä 
muodostuu verraten vähän sirpa
leita, mutta sen sijaan syntyy voi-

vaunukuorman koko oli keskimää
rin 124 tukkia eli 18,86 k-m3. 
Ajan jakaantuminen vaunukuor
maa kohti oli seuraava : 

1. Valmistavat työt 7 min. 43 s. 
2. Vars. kuormaus 21 min. 19 s. 
3. Vaunun sitom. 7 min. 14 s. 

Yhteensä 36 min. 16 s. 

makas ilmanpaine. Tämän vuoksi 
pommeja ei voida käyttää raken
nuksien välittömässä läheisyydes
sä ja 100 ... 200 m säteellä räjäy
tyspaikalta kaikki ikkunat olisi 
aina peitettävä. 

Mainittakoon, että kivipommeja 
voidaan käyttää myös pienten 
kallionnyppylöiden ja -kielekkei
den poistamisessa. 

A. E. H. 
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