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METSATEHON 
KATSAUS 

KUORINTAA SIIRRETTÄVÄLLÄ VK 16 -KUORIMAKONEEN JA HIAB 177 

METSÄELEFANTIN MUODOSTAMALLA KUORINTALAITOKSELLA 

Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 250 

2/1966 

Viime vuosina on etenkin Ruotsissa rakennettu erimallisia reikäroottorikuorimakoneen ja kahmain
nosturin muodostamia siirrettäviä paperi puiden kuorintalaitoksia. Tunnetuimmat näistä ovat Cambio 
Korsnäs-Jagaren ja Cambio malli Carlskrona sekä VK 16 Barkass. Ruotsissa saatujen hyvien kokemusten 
perusteella tämäntyyppisiä koneita on alettu käyttää myÖS mm. Norjassa ja Suomessa. Suomessa on 
rakennettu mm. Auvisen, Huurinaisen ja Meriläisen joko traktori- tai kuorma-autoalustaiset mallit. 
Meillä on alettu kuoria myös VK 16 Barkass -kuorintalaitoksella. 

VK 16 Barkass -kuorintalaitoksen muodostavat perävaunuun asennetut kiinteä, automaattisella 
syöttölaitteella varustettu VK 16 -kuorimakone ja HIAB 177 Metsäelefantti -nosturi sekä voimakonee
na oleva pyörätraktori. Nosturilla, jossa on 0.55 m2:n kahmain ja 5.2 ••• 6.0 m:n puomi, nostetaan 
kuorelliset pölkyt pinosta syöttölavalle ja kuoritut pölkyt vastaanottotaskusta takaisin pinoon. Kuo
rinnan edistyessä kuorintalaitosta siirretään pitkin pinon viertä traktorin ja sen etuvintturin avulla. 
Siirtyminen työmaalta to iselle tapahtuu traktor in vetämänä . 

TULOKSET 
Metsäteho suoritti kesällä 1965 suppean tutkimuksen 2 m tavaralle rakennetun VK 16 Barkass -kuo

rintalaitoksen käytöstä 2 m havupaperipuiden kuorinnassa. Tutkimuspaikkana oli Yhtyneet Paperi-
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Kuva 1. VK 16 Barkass -kuorintalaitos 2 m paperipuun kuori nnassa. - Valok. Metsäteho. 

tehtaat Osakeyhtiön työmaa Tuuloksessa. Tutkimuksen aikana .kuorintalaitoksen voimakoneena oli 
51 hv:n David Brown 990 -pyörä traktori. Myöhemmin on siirrytty käyttämään 60 hv:n Nuffield-trak
toria. Työryhmän muodosti kolme miestä: nosturin käyttäjä , syöttäjä ja vastaanottaja. Miehistök-
si riittää usein kaksikin miestä , sillä vastaanottaja ei aina ole tar peen. 

Pölkkyjen keskikoko tutkituissa pinoissa vastasi 55 ... 59 jm:iä / kuorellinen p-m3, mikä edusta
nee likimain paperipuiden nykyistä keskikokoa Suomessa. Nimellinen syöttönopeus oli 41 m/min. 
Työmaa-aika oli 1.7 •.. 2.1 min/kuorellinen p-m3. Kuorinta-ajan osuus oli 88 .. . 90 "/o työmaa -ajas-

ta . mikä osoittaa, että toiminta oli erittäin tehokasta. Muu osa työmaa -ajasta kului pääasiassa kuorin
talaitoksen siirtoon pitkin pinoa ja hukkatyöhön. Odotusajan osuus oli kuorimakoneella 2 ••• 3 "/o työ 
maa -ajasta , mutta kahmainnosturilla sen sijaan paljon suurempi eli 26 .•• 33 "/o työmaa -ajasta. Koska 
kuorimakoneen tuotos riippuu suuresti pölkkyjen paksuudesta, kun kahmainnosturin tuotos taas on si itä 
riippumaton. on kahmainnosturin odotusaika sitä suurempi, mitä ohuemmista pölkyistä on kysymys . 
Vasta keskimäärin yli 15. 5 cm paksuja pölkkyjä kuorittaessa kuorimakone joutuu odottamaan kahmain
nosturin työskentelyä. Koska paperipuupölkkyjen keskimääräinen paksuus Suomessa harvoin ylittää 
15.5 cm:n näyttää mainittu kahmainnosturi olevan riittävän tehokas ko. siirtelytarpeeseen. 

Kuorellisen tavaran siirtelyyn kului aikaa O. 78 ••. O. 83 min/kuorellinen p-m3 ja kuoritun tava -
ran siirtelyyn 0.38 .•• 0.45 min/kuorellinen p-m3. Todetaan, että kuoritun tavaran siirtely oli paljon 
nopeampaa kuin kuorellisen tavaran siirtely. Kahmaintaakan koko oli 0. 83 ••. 0. 84 kuorellista p-m3 
ja 0.98 .•. 1.06 kuorittua p-m3. 

Keskimääräinen tuotos huomioon ottamatta siirtymistä työmaalta toise lle nähdään seuraavasta 

asetelmasta. 

Kuorinta tuotos huomioon ottamatta siirtymistä työmaalta toiselle 

2 m mäntypaperipuut 
2 m kuusipaperipuut 

Tu o t o s 

kuorell . p-m3 / h 

29 
35 

2 

kuorell. p- m3 / 8 h 

233 
282 
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Kuva 2. VK 16 -kuorim akoneen ja HIAB 177 Metsäelefantti -kahmainnosturin tuotosten 
riippuvuus pölkyn paksuudesta . Tuotokset on laskettu ilman odotusaikoja. 

Kuusipaperipuiden mäntypaperipuita suurempi tuotos johtui edellisten suuremmasta koosta ja suu
remmasta kuorintanopeudesta . Kä yttötilastojen mukaan työvuoron tuotokset, huomioon ottaen m yÖS 
siirtymiset työmaalta toiselle , ovat olleet 120 • • . 270 p-m3 eli keskimäärin noin 200 p-m3 . Vastaa -
va tuotos tavallisella VK 16 -koneella kuori ttaessa on ollut noin 100 p-m3 

Kun verrataan saatuja keskimääräisiä tuotoksia muualla saatuih in, voidaa n todeta , että Ruotsissa 
keski määräiset tuotokset Cambio-kuorintalaitoksia kä ytettäessä ovat olleet sa maa luokkaa. Sen sijaa n 
Auvisen, Huurinaisen ja Meriläisen kuorintalaitosten tuotokset ova t olleet VK 16 Barkassin tuotoksia al
haisempia. Tämä johtuu ennen kaikkea näiden koneiden VK 16 Barkassiin verrattuna hitaammasta syöt 
tötavasta. 

KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 

Mitä käyttöominaisuuksiin tulee, on VK 16 Barkass -kuorintalaitos osoittautunut käyttökelpoiseksi 
sekä kestävyyden että toimi nna n puolesta. Häiriöttömään toimintaan on tietenkin amm attita itoisilla 
työn tekijöilläkin oma merk ittävä osuutensa. Kuorintalaitos on no peasti muutettavissa työ - ja ajokw1-
toon. Suuren nostoky kynsä ja pitkän puominsa ansiosta kahmainnosturi pystyy siirtelemään puuni ppujai 
helposti ojien ym . esteiden takaakin, ja siten kuorinta onnistuu melko huonoillakin varastoilla. Kuorin 
talaitos vaatii vähintään 2. 5 m :n työskentelyleveyden . Varasto paikan usein vaikean maaston takia voi
makoneelta vaaditaan verrattain suuri vetovoima . Niinpä vetotraktorin pitäsi olla vähintään 60 hv :n 
moottoritehon kehittävä pyörätraktori. Nelipyörävetoinen kuorma-autokin saattaa tulla kys ymy kseen , 
mikäli sen käyttö on kannattavaa. Si irrot työmaalta toiselle tapahtuvat sillä erittä in no peasti. Maas 
tosiirroissa on suuren voimantarpeen vuoksi käytetty usein traktorin etuvintturia. Tätä tarkoitusta var
ten on suunniteltu myös vetävän alustaperävaunun käyttöä . 

Laskelmien mukaan kuorintakustannussäästöksi saatu 0, 60 mk/kuorellinen p-m3 tavallisen VK 16 
-koneen käyttöön verrattuna on mahdollinen. Tämä tietenkin edellyttää tehokasta vuotuista kä yttöä 
ja suuria puumääriä . Lisäetujen kuten korkeista pinoista johtuvan vähäisemmän varastotilan tarpeen ja 
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nopeutuvan autoonkuormauksen sekä pienentyneen kaluston- ja miehistöntarpeen ja vähentyne iden hal
linto- yms. kulujen ansiosta saadaan lisää kustannussäästöjä. Myös ihmistyön keventymisestä ja tuot
tavuuden noususta johtuvat edut tulevat lähivuosina yhä merkittävämmiksi. Siksi olisi meilläkin py
rittävä entistä yleisempään esitetyntyyppisten kuorintalaitosten käyttöön. Samalla luotaisiin edelly
tykse t moni toimi koneiden käytölle ja saataisiin kokemuksia niiden käyttömahdollisuuksista. 

Jaakko Salminen 

MET S ÄTEHO 

uomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimu osas to 

Osoite: Ra uhankatu 15, Helsi nki 17 
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