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NIPUTUSHAARUKKA P APERIPUIDEN NIPPUINA 

LASTAUKSEEN 

Norjassa on viime aikoina le
vinnyt laajalle tapa kuormata pit
kää paperipuuta nippuina nipu
tushaarukalla. Idea on saatu Ruot
sista. 

Menetelmää on sovellettu lä
hinnä autoon kuormauksen yh
teydessä ja käyttäen nippujen 
nostoon auton puominosturia. Ni
pun muodostaminen tapahtuu seu
raavasti. Puominosturin teräsköy
si kiinnitetään niputushaarukan 
päässä olevaan koukkuun ja pu
jotetaan haarukan varressa ole
van ohjauskoukun läpi. Niputus
haarukka työnnetään sitten pinon 
alle ja varresta alaspäin painamal
la se puristuu pinon läpi. Haaru
kan paassa olevaan koukkuun 
kiinnitetty teräsköysi irroitetaan 
ja sidotaan nipun ympärille taval
liseen tapaan Isachsenin lukkoa 
käyttäen. 

Syyshuussa 1957 

Tärkein edellytys niputushaa
rukan onnistuneelle käytölle on 
puutavaran varastointi laitteen 
käyttöä silmällä pitäen. Suositel
tavinta on pinota paperipuut si
ten, että ne ovat tien suuntaiset. 
Varastopaikan olisi oltava tasainen 
ja pinojen alla kaksi hyvää alus
puuta, joiden välin tulisi olla n. 

Kuva 1. Norjalainen 1" putkesta valmis
tettu nlputushaarukka. Se an taivutetusta 

kohdasta vahvistettu lattarautalsella 
palkktraudalla . 



Metsätehon katsaus n:o 20 

SYYSKUUSSA 1957 

SISÄLLYS 
Sivu 

Niputushaarukka paperipuiden nippuina lastaukseen . . .. ..... . 1 

Ruotsalaista jäädytyskalustoa . ... . ............... ... ... ... .. . 3 
Parantaako rasiinkaato mäntytukkien uimiskykyä . .... .. .... . 4 

Veikko !II sahatukkien kuorimakone . ...... . ............. .. . 5 

Tutkimuksia Veikko I kuorimakoneesta ....... .... ...... . . . . . 6 

Uusia kuormaajia .. . ............... .. .. .. ..... . .. ......... . 7 

Uppotukkien nostolaite m/Luukkonen ....... ..... . .... . ..... . 9 

Cornellin karsinta- ja katkontakone ..... ... .......... . . ... . 10 

Energian kulutus käsin- ja moottorisahauksessa ............. . 10 
Puutavaran kuormausta Norjan rautateillä ................... . 12 

Optimaalinen työtahti puutavaran hakkuutyössä ... ... .. ..... . 12 

Selostukset laatinut J aakko Salminen. 

Kuva 2. Niputushaarukka työnnetään 

pinon alle. Pinon alla kabi hyvää 

aluspuufa. 
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RUOTSALAISTA JÄÄDYTYSKALUSTOA 
Ruotsalaisen jägm. B. Agerin 

johtamissa jäänvahvistuskokei
luissa on päädytty käyttämään 
oheisten kuvien mukaista kalus
toa. Jeepin perässä vedetään lu-

mentiivistäjää, jonka pyörät nos
tetaan lunta tiivistettäessä ylös. 
Lumentiivistäjää vetämään on 
käytetty seuraavia ajoneuvoja. 

Ajoneuvo Suurin lumen syvyys 
Jeep (60 hv) lumikettingeillä........... ... 25 ... 30 cm 
Ferguson Fe 35 - •- . . . . . . . . . . . . . . 30 ... 35 » 

" puoliteloilla . . . . . . . . . . . . . . 35 ... 40 ,. 
Vessla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 .. . 65 ,. 
Fiat CF 25 Alfta talviteloilla . . . . . . . . . . . . . . 60 ... 70 ,. 

Vasta lumen tiivistämisen jäl
keen seuraa jääalueen vesittämi
nen, johon on käytetty mm. Kas-

. · •1•rl' • ,, .,. 
\,; • W . 4• r •. 

·~ , .. \ 

!. 4!.. • •.' -•w .. " ~ .. ......... . 

Kuva 4 . Jeepin perosso vedettävä ruot
salainen lumenlilvistäjä, jonka pyörät on 

tilvislettäessä nostettu yläosentoon. 

1 metri. Aluspuiden pitäisi olla 
vapaana n. 1 metri pinon molem
mista päistä. Sopivin pinon kor
keus on n . 1 metri ja pituus ei 
saisi ylittää 8 metriä. Pinon mo
lemmissa päissä tulisi olla hyvät 
pääpuut. L ähin etäisyys autoties
tä on n. 1.5 m. 

Niputushaarukalla kuormauste
ho on noussut. Kun kuorma-auton 
kuormaus käsin kestää kahdelta 
mieheltä yli tunnin, suoriutuvat 
he niputushaarukkaa käyttäen 30 
minuutissa. Sen lisäksi työ on -pal-

Kuva 5. Vesilyspumpun kuljetus lumen· 
llivistäjöllä. Pyörät on tä llöin laskettu 

olo-asentoon. 

kad- merkkistä potkuripumppua, 
joka kuljetetaan työmaalta toi
selle lumentiivistäjän päällä. 

A. T. 

jon kevyempää. Myös tapauksis
sa, missä puut on varastoitu huo
mioon ottamatta haarukan käyt
töä, sen käyttö on osoittautunut 
käsin kuormausta edullisemmak
si. 

Menetelmän suurena etuna on 
myös että niputushaarukka on yk
sinkertainen, halpa ja helppo it
sekin valmistaa. Niputushaarukan 
valmistaja Norjassa on Froland 
Bil- og Mekanisk Verksted, Blak
stad. 
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PARANTAAKO RASIINKAATO KUORELLISTEN MÄNTY

TUKKIEN UIMISKYKYÄ 

Uittohukan pienentämiseksi on 
meillä useiden yhtiöiden toimesta 
kokeiltu mäntytukkien rasiinkaa
toa tavallisen talvikaadon ase
mesta. Metsätehokin on suoritta
nut tutkimuksia asian selventä
miseksi. Tutkimusaineisto koot
tiin 0 y W i 1 h. S c h a u m a n 
A b:n työmailta Suomenniemen 
kunnassa v. 1955. 

Aineiston perusteella saatu uit
tohukka ja sen riippuvuus sydän
puun määrästä ja veteenpanon 
ajasta sekä uittoajasta on esitetty 
kuvassa 6. 

Tutkimusten perusteella voidaan 
tehdä seuraavat päätelmät: 

1. Vaikka rasiinkaadettu män
ty kuivuukin jonkin verran syk
syllä (ehkä 5 ... 10 O/o), tapahtuu 
myöhään syksyllä myös päinvas
tainen ilmiö, puun ja erityisesti 
kuoren vettyminen, mikä vaikut
taa niin paljon, että ainakin sa
teisen syksyn jälkeen rasipuut 
ovat veteenpanon tapahtuessa 
keskimäärin yhtä painavia tai hie
man painavampiakin kuin talvi
kaatopuut. 

2. Rasipuutkin vaativat kevääl
lä kuivumista, jonka merkitys on 
sitä suurempi, mitä vähemmän 
sydänpuuta tukit sisältävät. 

3. Jos rasipuiden kevätkuivu
misesta on pidetty huolta niiden 
uittohukka on selvästi pienempi 
kuin vastaavan talvikaadon mil
loin sydänpuuta on vähemmän 
kuin 40 0; 0 latvaläpimitasta. J os 
taas sydänpuuta on enemmän, ra
siinkaadosta saatava hyöty on ky
seenalainen. 

10 10 
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Kuva 6 . Ulttahulcan riippuvuus sydönpuun 

möönistö. RI = rasilnlcaato, veleenpano 

toulcolc. 55. RJI = rasilnlcaato, veteen

pana lcesölc. 55. T = talvilcaalo, veteen-

pano lcesölc. 55. Hyvä varastointi. 

4. Rasiinkaatoa käytettäessä 
uppoaminen tapahtuu valtaosal
taan veteenpanon yhteydessä jo
ten uppopuut ja rammat voidaan 
helposti pelastaa, kun taas talvi
kaadon uppoaminen keskittyy 
uiton myöhempiin vaiheisiin. 

( 
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VEIKKO ID SAHATUKKIEN KUORIMAKONE 

Veikko III k u tterikuorimakone 
soveltuu vaihtelevan pituisten ja 
4 ... 24" läpimittaisten sahatuk
kien k uorintaan. Kuorivina elimi
nä on kaksi Veikko kutteria. Syöt
tölaitteena on kolme hammaske
häistä syöttöpyörää. Syöttönopeus 
vaihtelee 4 ... 15 m/min. Tukkien 
siirtelyä varten koneen syöttö- ja 
vastaanottopuolella on teräslevys
tä valmistetut kourut. Vastaanot
tokourun toinen sivu on jalkapol
kimella laukaistavissa, joten tukit 
siirtyvät sivusuuntaan omalla pai
nollaan. Käyttötehon tarve on 10 
... 15 hv. Koneen kokonaispaino 
kouruineen on n. 1 200 kg. Hinta 
on n. 860 000 :- mk. 

Veikko III konetta on käytetty 
joko paikallaan pysyvänä väliva
rastokoneena tai kiinteästi saha
laitokselle asennettuna. Työryh
män suuruus on vaihdellut olosuh
teista riippuen 2:sta 4:ään mie
heen. 

Metsätehon Lohjanvesistön Met
sä Osakeyhtiön sahalaitoksella 
suorittaman tutkimuksen mukaan 
kuorintateho riippuu tukkien 
koosta ja laadusta. Tuoreita tuk
keja kuorittaessa syöttönopeus oli 
keskikuutioltaan 3.82 j3 puilla 6.7 
m1min ja todellinen kuorintate
ho keskimäärin 58 tukkikpl eli 
464 kp 8 h. Muualla työtulokset 
ovat vaihdelleet olosuhteista riip
puen. Paras saavutus Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:n Olk.kolan sa
halla on ollut 850 kpl/8 h. 

5. Päiden tervauksen avulla ei 
voida sanottavasti parantaa rasi
puiden uittokelpoisuutta, kun taas 

Kuorinnan laatu vastaa liki
main roottorikoneilla saatua. 

Kuorintakustannukset riippuvat 
oleellisesti paitsi työorganisaatios
ta ennen kai~kea konekustannus
ten, etenkin korjauskustannusten 
suuruudesta. Vm. luotettava ar
vostelu on toistaiseksi epävarmaa, 
koska konetta edelleenkin paran
nellaan. 

Kuva 7 . Veikko 111 kuorlmokone sahan 

välivorostollo. Tukit vieritetään telojo 

piikin syöttökouruun. 

Kuva 8. Vostoonottokourusto tukit pois

tetaan sivusuuntoon laukaisemalla 

kourun toinen sivu. 

talvikaadon uimiskyky suojakäsit
telystä hieman paranee. 

A. T. 
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TUTKIMUKSIA VEIKKO 1 KUORIMAKONEESTA 

1- metrisen tavaran puoli- ja 
täyspuhtaaksi kuorintaan sovel
tuvasta Veikko I kuorimakonees
ta Metsäteho suoritti tutkimuksia 
vv. 1955-56 Kymin Oy:n ja 
Haarlan Selluloosayhtiön työ-

mailla. Kuorijana oli molemmissa 
tapauksissa yksi ennestään työhön 
tottumaton mies. Työajan rakenne 
oli sulaa puuta kuorittaessa seu
raavassa esitetyn kaltainen. 

Työvaihe 
Pää työaika 

P ölkyn pinosta otto ja pinoon pano 
Pölkyn asettelu ja irrotus koneesta 
Pölkyn vars. kuorin ta ............ . .. . 

Apu työaika 

Koneen siirto .. . .... . ............... . 
Koneen hoito, huolto ja korjaaminen . . 
Pinon j ärj. ja laotus . ...... . .. .... ... . 
Kuorij ätteen levitys . . . . ... . . . ...... . . 

Keskeytykset 

Lepo- j a hukka-aika 

Havupuu pp Havupuu tp Koivu p p 

% 
30.88 
17.62 
20.38 
68.88 

0.83 
11.79 
1.85 
3.62 

18.09 

13.03 

% 
17.83 
10.17 
41.71 
67.71 

0.48 
13.79 

1.07 
3.92 

19.26 

13.03 

% 
22.10 
12.60 
35.73 
70.43 

0.63 
11.79 

1.39 
2.73 

16.54 

13.03 
Työmaa- aika .. .... .. . .... . ............ 100.0 100.0 100.0 

Vastaavat kuorintatehot olivat 
pp havupuulle 1.61, tp havupuulle 
0.93 ja pp koivulle 1.21 kuorellista 
p-m3/h. Pölkkyjen keskimääräi
nen kuorellinen keskiläpirnitta oli 
14 cm. 

Kuorintateho riippuu pölkkyjen 
koosta ja laadusta. Tutkimuksen 
ja käy tännön kokemusten perus
teella kuorintateho on likimain 
kaksinkertainen käsin kuorintaan 
verrattuna. 

Kuorimishukan kuusen t äyspuh
taaksi kuorinnassa todettiin Met
säliiton tekemien selvittely jen mu
kaan olevan 21.8 D/ 0 vastaavan 
kuorimishukan käsin kuorittaessa 
ollessa 20.6 O/o. Eron todettiin joh
tuneen kokonaan pinotiheyden 

Kuva 9. Veikko 1 kuorlmokoneen 

kuorintoelin. 

' 
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UUSIA KUORMAAJIA 

Fordson traktorista rakennettu 
haarukka trukki 

Fordson Major traktorista ra
kennettu haarukkatrukki on tar
koitettu tukkien ja sahatavaran 
siirtelyyn lähinnä pienillä ja kes
kikokoisilla sahalaitoksilla. 

Haarukkalaite, joka on Oras
vuon korjauspajan valmiste, on 
asennettu traktorin taakse takasil
lan varaan ja traktorin kulku
suunta on muutettu päinvastai
seksi. Polttoainesäiliö on siirretty 
moottorin eteen ja kuljettajan is
tuin on polttoainesäiliön entisellä 
paikalla. Tasapainotuksen vuoksi 
moottorin eteen on rakennettu 
vastapaino. Haarukkalaite saa voi
mansa traktorin hydraulisesta nos
tolaitteesta. 

Laitteen nostokyky on 1 500 kg, 
jolloin nostonopeus on 0.1 m/s ja 
laskunopeus 0.6 m/s . Laite on 
eteen- ja taaksepäin kallistetta
vissa suurimman kallistuskulman 
ollessa molempiin suuntiin 10 as
tetta. Suurin nostokorkeus on 3.5 
m . 

muutoksesta, joten puunhukka 
Veikko koneella kuorittaessa oli 
likimain sama tai pienempi kuin 
käsin kuorittaessa. 

Polttoaineen kulutus vaihteli 
rajoissa 0.7 .. . 1.0 ltr työmaatun
nissa. 

Kuorinnan konekustannuksiksi 
laskettiin 153 ... 168:- mk työ
maa tunnissa. Kokonaiskustannus
ten todettiin esitetyillä perusteilla 
muodostuvan 5 ... 10 O/o k äsin 
kuorintaa pienemmiksi. Käyttäjän 
omistamilla Veikko koneilla on 

Kuva 10. Fardson Major lraktorislo 
rakennettu haarukkalrukki. 

Laitteen hinta traktoreineen on 
1.25 milj. mk. Myyjä: Oy Ford Ab, 
Traktoriosasto, Helsinki. 

Kuorma-autotrukit 

orjassa on viime aikoina ra
kennettu erityyppisiä haarukka
trukkikuorma-auto yhdistelmiä 
tarkoitettuina lähinnä sahatava-

kuorittu yleensä käsinkuorinta
taksojen mukaan, joten työnanta
jalle koituva kustannussäästö on 
ollut lähinnä välillinen. 

Veikko I koneen etuna muihin 
pieniin kuorimakoneisiin verrat
tuna on sen kutterin rakenteesta 
johtuva käyttökelpoisuus myös 
puolipuhtaan tavaran kuorintaan 
ilman mainittavaa puunhukkaa. 
L isäksi kone vaatii vain yhden 
miehen ja työskentely on kevyttä. 
Etuna on myös kuorintatyön help
po organisointi. 
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ran siirtelyyn ja tapulointiin pie
nillä sahalaitoksilla. Kuorma-au
tot ovat olleet pääasiassa käytet
tyjä ja 4-pyörävetoisia. 

Haarukkalaitteet ovat joko kiin
teästi asennettuja, vintturikäyt
töisiä tai kallistettavia, hydrauli
sesti toimivia. 

Kiinteästi asennetuilla, vinttu
rikäyttöisillä haarukkatrukkilait
teilla varustetuissa autotrukeissa 

Kuva 11. Norjalainen, vinttur iköyttöisellö 

haarukkalailleella varusleliu aulolrukki 

Kuva 12. Norjalainen, kallistellavilla jo 
hydroulisesli toimivilla haarukkolaitteillo 

varusteltu aulolrukki . 

vintturi on sijoitettu auton run-
koon takapyörien väliin. Voiman
siirto vintturiin tapahtuu voiman 
ulosotolla vaihdelaatikosta. Teräs
köydet kulkevat ohjauspylväiden 
yläosassa olevan taittopyörän yli 
haarukkaan. Nostokyky on n. 3 
tonnia ja nostokorkeus 4.5 m. Oh
jauspylväät, joita ei voida kallis-
taa, on kiinnitetty autoon paitsi 
alaosastaan myös ylhäältä ohjaa-
mon taakse. Auton ohjaus- yms. 
laitteet on muutettu päinvastaista 
kulkusuuntaa vastaaviksi. Auton 
vaihdelaatikko on pysynyt taval
lisesti entisenä, joten autotrukilla 
ajetaan peruutusvaihteella eteen-
päin. Edullisempaa olisi kuiten-
kin muu ttaa välityssuhteita. 

Kallistettavilla, hydraulisesti 
toimivilla haarukkalaitteilla va
rustettuja autotrukkeja valmistaa 
mm. Roverud Mek. Verks ted, Ro
verud. Toistaiseksi niitä rakenne
taan lähinnä 4-pyörävetoiseen 
Mercedes-Benz kuorma-autoon. 
Autoon on tehty samat muutok
set kuin edellä esitetyssä auto
trukkityypissäkin. 

Nostokyky on 5 ... 6 tonnia ja 
nostokorkeus 4.4 m. Haarukan le
veys on 2 m ja pituus 1.5 m. Suu
rin kallistuskulma on taaksepäin 
60 astetta ja eteenpäin 5 astetta. 

' 

Sekä haarukka että ohjauspylväät I 
ovat hydraulisesti liikuteltavia. 

CE kuormaaja 

Ruotsissa vielä kokeilujen alai
sena oleva ACE kuormaaja on tar
koitettu tukkien ja paperipuiden 
kuormaukseen rautatievaunuun 
kuorma-autoon tai traktoriin. 

Kuormaajan muodostaa kaksi ke
vyttä, putkirakenteista kuormaus-
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puomia, joissa liikkuu koukuilla 
varustettu ketju. Puomit on ylä
päästään tuettu ajoneuvon sivu
pylväisiin. Voimanlähteenä on toi
sen kuormauspuomin yläosasta 
riippuva pieni polttomoottori. 
Puomit ovat ylhäältä yhdistetyt 
helposti irrotettavalla käyttöak
selilla. Käyttöakselilla on lisäksi 
irrotettava teräsköysirumpu kau
empana olevien puiden hinausta 
varten. Koko kuormaaja on hel
posti asennettavissa ja purettavis
sa, mihin rakenteella on pyritty
kin. 

Auto-Kalle kuor maaja 

Auto-Kalle kuormaaja on pit
kittäiskuljetin, joka on tarkoi
tettu pinotavaran kuormaamiseen 
maantienvarsilta kuorma-autoon. 

Kuljetin rakentuu 6 m pituisis
ta ja 80 kg painoisista osista, joi-

UPPOTUKKKIEN NOSTOLAITE 

M/LUUKKKONEN 

Nostolaite m/Luukkosta on kokeil
tu hyvällä menestyksellä parina vii
me vuonna Enso-Gutzeit Osakeyh
tiön nostotyömaalla. Nostotyö tapah
tuu siten, että hakupiikin puuhun is
kemisen jälkeen nostopiikeillä a
rustettu hylsy pudotetaan hakupii
kin vartta pitkin alas ja lyödään 
puusta irrotetulla hakupiikillä puu
hun kiinni. Muihin tunnettuihin nos
topiikkeihin verrattuna tällä nosto
laitteella on siis etuna se, että ha
kupiikkiä ei tarvitse välillä nostaa 
kokonaan ylös vedestä . Tästä syystä 
nostotyö nopeutuu varsinkin suurten 
nostosyvyyksien ollessa kysymykses
sä. 

Nostolaite m(Luukkosen hinta on 
9 750:- mk ja myyjä Uittokalusto 
Oy, Helsinki. 

den kouru on itsekantava ja ket
ju Ewart ketjua. Moottoritehon 
tarve on 2 . . . 3 hv. Nosto-osassa 
on teleskooppijalat. Hinta 3-jat
keisena ilman moottoria on 
115 000:- mk. Myyjä : Metsä- ja 
Uittoväline Oy, Helsinki. 

Kevyt-Kalle kuor m aaja 

Kevyt-Kalle on pitkittäiskul
jetin, jonka jatkeet ovat 6.5 m pi
tuisia ja 90 kg painoisia. Kuljetti
men kouru on suhteellisen syvä 
ja reunoilta kulmarautainen. Var
sinainen kuljettava elin on Kohl
swa-ketjua. Voimanlähteenä on 
erillinen moottori, esim. Bernard 
W- llO. Kuljettimen hinta on 
48 000:-/jatke sekä moottorin n. 
65 500 :-, joten 45.5 m pituinen 
kuljetin maksaa 8 825:-/m. Myy
jä: Metsä- ja Uittoväline Oy, Hel
sinki. 

Kuva 13. Uppotukklen nostololte m/Luuk

konen. Puusto lrrotetullo hokupllklllä lyö

dään hylsy sen päässä olevaa kantta 

vasten puuhun kiinni. 
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CORNELLIN KARSINTA- JA KATKONTAKONE 

Cornellin yliopiston prof. Foss 
ja ylioppilas Hurme ovat raken
taneet ja kehitelleet harvennus
hakkuupuille sopivaa yhdistettyä 
karsinta- ja katkontakonetta. 

Koekone on sijoitettu kuorma
auton lavalle. Karsintaeliminä on 
kolme pientä, pyörivään renkaa -

Kuva 14. Autoon sijoitettu Cornellin 
karsinta- ja katkontakone. Vasemmalla 

on koneenkäyiiäjän hoitopöytä. 

ENERGIAN KULUTUS KAS! - JA 
MOOTTORISAHA UKSESSA 

Käsin- ja moottorisahauksen ener
giankulutuksesta on hiljakkoin il
m estynyt saksalainen tutkimus, jon
ka päätuloksia esitetään seuraavas
sa. 

Tutkimuksissa käytetyt 1- miehen 
moottorisahat olivat Stihl- ja Dol-

Saha 

seen kiinnitettyä, n. 10 000 k/min 
nopeudella pyonvaa 3-teräistä 
kutteria. Kuttereiden käyttövoi
mana ovat sähkömoottorit, joista 
voima siirretään hihnavälityksellä. 
Karsintakuttereiden takana on 
kaksi syöttötelaa, jotka keskittä
vät ja syöttävät puut koneen läpi. 
Syötön ja keskityksen helpotta
miseksi kone on sekä vaaka- että 
pystytasossa kääntyvä. Puut, jot
ka syötetään koneeseen tyvet edel
lä, siirretään maasta koneelle ny
kyään ihmisvoimin, mutta tähän 
työhön on suunniteltu hydrauli
sesti toimivan puominosturin 
käyttöä. Karsitut puut katkotaan 
määrämito ille karsintakoneen ta
kana olevalla tasapainokatkaisu
sirkkelillä. Koekone soveltuu 21h 
.. . 9" lä pimittaisille puille. 

mar-merkkisiä sekä 2-miehen sa
hat Dolmar sahoja. Näitä ja käsisa
hoja verrattiin toisiinsa sekä siirty
mis- että sahausvaiheissa. 

Siirtymisvaihe 
Energian kulutus sekä cal/tiem:

eissä että kcal/min:eissa ilmaistuna 
erilaisessa maastossa sahaa kannet
taessa oli seuraava. 

Maasto 
Tasainen soratie Tasainen hakkuualue Metsä tie 30 •/, nou

cal/m kcal/min 
K äsisaha . . . . . . . . 70 4.85 
1-miehen m .saha 98 7.84 

cal/ m 
105 
130 

kcal/min 
5.81 
7.24 

cal/m 
208 
254 

sulla 
kcal/min 

8.75 
9.52 

2-miehen m .saha 
teräpää 81 6.19 
moottori pää 90 6.94 

Moottorisahan kantamisen suurem
pi rasittavuus käsisahaan verra tuna 
tulee edellä esitettyä vielä parem
min esille valtimon nopeutta koske-

96 
110 

6.22 
6.73 

266 
290 

9.75 
10.68 

vista tutkimuksista. Valtimon no
peus on moottorisahaa käytettäessä 
huomattavasti korkeampi kuin käsi
sahaa käytettäessä. 

' 

I 
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DRUSHBA MOOTTORISAHA 

Drushba on Neuvostoliitossa val
mistettava !-miehen polttomoottorl
saha, joita on käytössä muutamia 
kappaleita jo meilläkin. 

Teknillisiä tietoja: Paino käyttö
kunnossa 12.4 kg, teho kampiakselilla 
3.5 h v/4 800 k/min, teho ketjulla 2.6 
hv, terän pituus 44 cm, terälevy va
rustettu kärkipyörällä ja -jousituk
sella, käännettävä sahaussuuntaa 
vaihdettaessa, ketju suorahampainen, 
nopeus 4.5 m/s, leikkausteho vähin
tään 30 cm!/s, polttoaineen kulutus 
550 g/hvh, kalvokaasutin, kiinteä 
käynnistin ja keskipakoiskytkin. 

Edellä esitetyistä luvuista nähdään 
myös, että käsisahaakin vastamäkeen 
kannettaessa työn rasittavuus kas
vaa huomattavasti johtuen lähinnä 

Nä kyvin länsimaisista sahoista 
poikkeava piirre on kädensijojen si
joittaminen puoli metriä terää kor
keammalle, mistä johtuen työsken
tely tapahtuu selkä suorana. Käden
sijaputket toimivat myös polttoaine
säiliönä. Muista sahoista poikkeava 
erikoisuus on myös sahauksen ajak
si irrotettava käynnistin, millä on 
pyritty sahan työpainon pienentämi
seen. 

Sahan hinta on n . 70 000:- mk. 
Päämyyjä: Metsä- ja Uittoväline Oy, 
Helsinki. 

ihmisen oman painon siirtämisen ai
heuttamasta rasittavuuden kasvusta. 

K an tohihnan käytön vaikutus 
energian kulutukseen oli seuraava. 

kcalfmin 
K antaminen selässä kantohihnoilla. . . . . . . . . 3.33 
Kantaminen kehon edessä kantohihnoilla . . 6.00 
Kantaminen kehon edessä ilman kantohihnoja 6.66 

Edullisinta on siis kantaa sahaa 
selässä kantohihnoilla. Käytännössä 
tämä tapa tulee kysymykseen lä
hi nnä pitkillä matkoilla . Lyhyillä 
siirtymismatkoilla kysymykseen tu
leva sahan kantaminen hihnoilla ke-

hon edellä vaikuttaa suhteellisen vä
hän energian kulutusta pienentävästi. 

Sahausvaihe 
Energian kulutus kaato- ja kat

kontasahauksessa oli seuraava. 

Kaatosahaus Katkontasahaus 
Saha 

1-miehen käsisaha 
2-

kcal/min cal/cm! kcal/min cal/cm! 
6.2 35.1 4.6 28.7 
5.7 12.7 5.2 11.5 

1- mootlorisaha . 4.9 3.6 4.1 2.7 
2- 4.1 2.5 3.8 2.0 

Sahauspinnan cm! kohti laskeluis
ta luvuista nähdään, että käsinsabaus 
vaatii tiettyä työsuoritusta varten 
10 ... 14 kertaa enemmän energiaa 
kuin moottorisahaus. Nähdään myös, 
että katkontasahaus on vähemmän 
energiaa vaativaa. Valtimon nopeut
ta koskevien selvittelyjen perusteel
la todettiin kalkontatyön olevan vie
lä huomattavasti helpompaa kuin mi
tä esitetyt energiankulutusluvut il-

maisevat. Tämä johtuu siitä, että 
staattisen työn suuremman osuuden 
vuoksi valtimon nop~us on kaadet
taessa huomattavasti korkeampi kuin 
katkot laessa. 

Tuntemalla eri työvaiheiden osuus 
koko työajasta ja pitämällä energian 
kulutus aikayksikössä samana voi
daan esitettyjen lukujen perusteella 
laskea moottorisahoilla saatava ajan
säästö käsinsahaukseen verrattuna. 
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PUUTAVARAN KUORMAUSTA NORJAN RAUTATEILLÄ 

Puutavaran kuormauksen no
peuttamiseksi ja tehostamiseksi 
Norjan valtionrautatielaitos on 
viime vuosina rakentanut tär
keimmille puutavaran kuormaus
asemille kiinteäkäyttöisiä pukki
nostureita, joilla voidaan siirtää 
kokonaisia autokuormia. Pukki 
nostureiden pääarvot ovat seu· 
raavat: 

Nostokyky 15 tonnia. 
Nostonopeus 1.4 m/min ja no;;

tomoottorin teho 10 hv. 
Nostovaunun nopeus 8.0 m/min 

ja moottorin teho 1.9 hv. 
Koukun korkeus 1.5 . .. 8.8 m. 
Hinta Norjassa n. 30.000 :- Nkr. 
Kiinteiden pukkinostureiden li-

säksi on sähkökäyttöisiä kääntö
nostureita, nostokyvyltään 3 ton
nia, sekä liikkuvia nostureita, 
nostokyvyltään 3 ... 6 tonnia. 

OPTIMAALINE TYÖTAHTI PUU
TAVARAN HAKKUUTYöSSÄ 

Metsätyön ns. normaalisuoritusten 
määräämiseksi ja työn rationalisoin
nin edistämiseksi saksalaiset ovat 
selvitelleet työn optimaalista työtah
tia erilaisissa metsätöissä. Optimaali
sena pidetään sellaista tahtia, jolloin 
työn hyötysuhde on fysiologisesti 
suurin. Tutkimusten perusteella esi
tetään seuraavat optimaaliset työ
tahdit. 

Kulkeminen tasaisella maalla 
44 kaksoisaskelta/min askelpituu

den ollessa 58 cm eli kulkunopeus 
siis n. 3 km/h. 

Sahaus 
Kahden miehen tukkisahalla, jon

ka pituus on 1.4 m ja vetopituus 0.9 

MET 

Kuva 15. Puutavaran kuormausta Norjan 

rautateillä pukkinosturilla. 

m, kahdella miehellä n. 50 kaksois
vetoa/min sekä yhdellä miehellä n. 
63 kaksoisvetoa/min. 

Yhden miehen sahalla, jonka pi
tuus on 0.8 ... 1 m ja vetopituus 0.7 
m, n. 60 kaksoisvetoa/min. 

Iskeminen kirveellä 

aakasuoraan iskettäessä 1.24 kg 
painoisella työkalulla, jonka varren 
pituus on 73 cm, 25 ... 35 iskua/min. 

Sellainen työtahti näyttää siis ole
van fysiologisesti optimaalinen, joka 
on riittävän hidas mahdollistaakseen 
voimakkaan työliikkeen tai riittävän 
nopea suljetun työllikkeen aikaan
saamiseksi. 

ÄTEHO 
Suomen Puunjalo tu teolli uuden K ka liiton met ätyöntutkimuso a to 

Osoite: Rauhankatu 15, Helsinki 


