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11/1966 

N.E U V 0 S T 0 L I I T T 0 LA I S I A 

PUUNKORJUUKONEITA 

Puunkorjuuta runkoina koneellistettaessa edetään Neuvostoliitossa 
jokseenkin samoilla linjoilla kuin lär.tisissä metsätalousmaissa . Puun
korjuukonei ta tarkasteltaessa voidaan silti havaita eroavuuksia niin 
yksityiskohtaisissa ratkaisuissa kuin koneiden käyttötarkoituksissakin. 
Tavoitteet ovat kuitenkin samat kuin muuallakin: puunkorjuun rationa
lisointi ja ihmistyöpanoksen sekä fyysisten ponnistuksien vähentäm:L.~en. 
Seuraavassa esitetään nuutamia esimerkkejä Neuvostoliitossa kokeiltu
jen puunkorjuukoneiden moninaisesta joukosta. Useimmat niistä ovat 
vieläkin kokeiluasteella, mutta joidenkin kohdalla voidaan sarjaval
mistuksen alkamista odottaa lähitulevaisuudessa. 

TsNIIME:n leikkurityyppinen kaatokone 

Erikoinen ratkaisu puiden kaatoon avohakkuualueilla on TsNIIME:n 
kaatokone (kuva 1) . Se käsittää TDT-7 5 -traktorin, jonka kylkeen on 
kiinnitetty kolmion muotoinen teräslevy, jonka ulkosivu muodos taa sa
han terää muistuttavan leikkaavan osan. Kun traktori ajetaan puun 
vierestä, leikkaa terä rungon poikki yhdellä vedolla. Terälevy on 
asennettu traktoriin kiinnittimillä, jotka sallivat pieniä terän asen
non muutoksia pystysuorassa tasossa sekä vähäisiä leikkuukulman tLUu
toksi a koneen pit~~ttäissuunnassa . Koneen hytti on panssaroitu pääl
le kaatuvien puiden varalta. 
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Kaadossa koneella ajetaan pitkin hakkuualueen reunaa ja puuta l ä
hestyttäessä vauhtia kiihdytetään 5 ••• 7 m:n etäisyydellä siitä. Te
rän katkaistua puun se jää hetkeksi terän varaan. Vasta kun kone on 
ehtinyt siirtyä 3 •• • 5 m, puu kaatuu taaksepäin. Kone jatkaa pysähty
mättä kulkuaan seuraavan puun luo . Katkaisu tapahtuu sitä tehokkaam
min, mitä suurempi on koneen nopeus terän sattuesja puuhun. Kokeissa 
todettiin, _että kqneella voi daan kaataa yl_i._ _ (\_5 i;i : n puita. Repeämiä 
syntyi puihin yllättävän vähän. Konetta tullaan kuitenkin parantele
maan lähinnä lisäämällä siihen hydrauliset säätimet, joilla terän kor
keutta voidaan ajon aikana muuttaa sekä pitää terä vaakasuorassa trak
torin kallistumisesta huolimatta. 

VP.rl.k - juontokone 

VPM-k - juontokone (kuva 2) edustaa konetyyppiä, jota Neuvostolii
tossa on kehitelty vuodesta 1950 lähtien. Monia eri malleja on vuo
sien mittaan kokeiltu, mutta sarjavalmistukseen ei ole vielä päästy. 
Tämäntyyppisten koneiden jatkuva kehittäminen johtuu käsityksestä, 
jonka mukaan kone, joka kaataa ja juontaa, on tuotokseltaan huonompi 
kuin moottorisahamiehen ja juontokoneen muodostama työryhmä. 

Peruskoneena VPM- k - juontokoneessa on juontotraktori TTIT- 75, jonka 
hytti on pienennetty yksipaikkaiseksi ja jonka rungon päälle on tuki
rakennelmia apuna käyttäen rakennettu kehtomainen puusäiliö. Puusäi
liö voidaan hydraulisesti "kipata" sivulie ku~rmaa purettaessa. Säi
liön pituus on 7. 5 m ja siihen mahtuu 7 ••• 10 m:n kuorma. Puut kaade
taan moottorisahalla 3 ••• 4 mgn etäisyydeltä koneen etupuolelta puiden 
vastaanottoa vart en rakennetulle 3 m knrk8alle kaltevalle vastaanotto
palkille, jolloin latva keikahtaa palkin yli ja puu liukuu palkkia 
pitkin säiliöön. Kaadon suuntaarr~SP,~ helpottamiseksi kone void~an va
rustaa vintturilla. Kokeissa koneella on saavutettu 88 ••• 93 m :n tuo
toksia työvuorossa kuljetettaessa runkoja ylävarastolle . 

Liikkuva karsimakone ROP- 2 

Paitsi alavarastoilla pyritään Neuvostoliitossa koneistamaan kar
sintaa myös metsässä. Tästä on osoituksena karsimakoneen ROP- 2 pro
totyyppi . Kone käsittää telaketjualustaisen traktorin, jonka päälle 
on sijoitettu kahmainnosturi ja karsimakone , jossa karsittavat puut 
vedetään pyöri vien rullien avuD.a vei tsikehän muodostaman karsimaeli
men läpi . Lisäksi koneen päällä on karsitun rungon kannatinpöytä, 
josta runko pudotetaan koneen perässä olevaan perävaunuun. ROP-2 
-karsimakonetta voidaan käyttää mm. samassa työryhmässä kaatokoneen 
kanssa. 

Metsäpyörätraktorit T-125 ja M0Az-546G-B65 

Runko-ohjatut metsäpyörätraktorit ovat tulossa metsäkuljetukseen 
Neuvostoliitossa. Juonnossa ne ovat osoittautuneet telaketjukoneita 
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Kuva 1. TsNIIME:n leikkurityyppi nen kaatokone . 
Hytin suojarakenteet puuttuvat kuvasta. 

Kuva 2. VPM-k - juontokone puusäiliö sivulle 
"kipattuna". 

Kuva 3. Met3äryf-rät.raKtori MoAZ-546G-865. 
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ketterämmiksi ja jatketussa lähikuljetuksessa niitä voidaan käyttää 
perävaunulla varustettuina menestykselli sesti . Sarjavalmistukseen ei 
ole vielä päästy, mutta traktoreista saatujen myönteisten kokemusten 
perusteella sitä voidaan odottaa aivan lähitulevaisuudessa. 

T- 125 on pienempi tässä esiteltävistä traktoreista. Sen runko on 
kaksiosainen, ja osia yhdistää kääntyvä- kiertyvätyyppinen kaksoisnivel. 
Vetävä takasilta on kiinteästi runkoon yhdistetty, mutta etusilta on 
jousitettu ja se voidaan kytkeä vetämään tarvittaessa. Traktorin hytti 
on metallinen ja lämpö- ja äänieristetty. 

Muita teknillisiä tietoja: 

Moottori 6- sylinterinen 
Teho, hv 
Vaihteisto 
Nopeudet eteen, km/t 

" t aaks e, - n_ 

Pituus , 
Leveys, 
Maavara, 
Paino, 
Renkaat 

mm 
11 

" 
kg 

Vintturin vetovoima, kp 

vesijäähdytetty diesel SMD- 462 
130/ 1700 r/min 
2 X (4 + 1) 
o. 7 ••• 29 . 0 
0 . 6 • •• 11 . 3 
6 200 
2 310 

400 
8 000 
18 . 4/15- 24 (1388 X 465 mm) 
4 500 tai 7 250 

Traktorin takaosassa on kuormalava, joka on hydraulisesti hallitta
va. Puita vinssattaessa lava l asketaan ala- asentoon. Sen alapää ulot
tuu tällöin maahan tukien traktoria ja estä.en vinssattavia puita jartu
masta traktorin alle . Traktorin lähtiessä liikkeelle lava nostetaan 
ylös, jolloin se kannattaa laahuskuorman toista päätä. Jatketussa lä
hikulj etuksessa lava korvataan pankkorakenteella ja traktoriin kytke
t~än perävaunu . Suoritetuissa kokeissa T- 125:n tuotokseksi on saatu 77 
m työvuorossa 800 m:n juontomatkalla. 

Toinen parhaill aan kokeiltavista traktoreista, MoAZ-5460-865 (kuva 

t > 

3) , käsittää. yksiakselisen traktorin MoAZ-546G ja siihen nivelletynyk- • 
siakselisen perä.osan. Etuosana yhdistelmässä voidaan käyttää myös 
sarjavalmisteista traktoria MAZ-529 . Traktorissa on 8-sylinterinen 
nelitahtinen V- moottori , jonka maksimitebo on 240 hv . Moottori käyt-
tää myös 85 kW: n tasavirt ageneraattori a , joka antaa käyttövoiman 75 kW:n 
säbkömoottorille. Tämä puolestaan on voimanlähteenä peräosan vetojär
jestelmälle, joka voidaan synkronoida etuosan kanssa ajettaessa I - III 
ja peruutusvaihteella. Sama sä.hk0moottori käyttää myös peräosassa si
jaitsevaa vintturia, minkä vuoksi peräosa voidaan kytkeä vetämään vain 
silloin, kun vinssaus ei ole käynnissä . Runko- ohjauksen lisäksi on 
traktorin maastokelpoisuuden parantamiseksi peräosan akasillassa ta
sauspyörästön lukko . Perä.osan hydraulisesti hallittava kuormalava voi-
daan korvata pankkorakenteella käytettäessä traktoria perävaunun kans-
sa tiellä tapahtuvassa kuljetuksessa . 
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Teknillisiä tietoja: 

Koneen paino tyhjänä juontovarusteisena, kg 
Hyötykuorma juonnossa, kg 

24 700 
18 000 



Pituus puskulevyllä ja kuorrnala'.[2.lla 
Leveys - " - - " -
Maa.vara, rrm 
Renkaat 
Suurin nopeus , krn/t 
Suurin vetQkyky juonnossa peräosan 

ollessa kytkettynä vetäväksi, tn 

varustettuna, mm 
" ll 

9 600 
3 400 

540 
26 ,50 - 25 " 
50 

20. 4 

Suoritetuissa kokeissa traktorin keskikuormaksi on saatu juonnetta
ess~ karsittuja ~:nl~oja palstatiellä 20 m3 talvella ja 1605 rn3 kesällä. 
Koneen käytön on todettu olevan tarkoi tuksenrnukaisinta jä.reäpuustoisis
sa metsiss2. 

Raimo Savolai~en 
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