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T U T K I M U S 2 M K U I T U P U U N 

K 0 U R A K U 0 R M A I N L A J I T T E L U S T A 

K U 0 R M A N P U R K A M I S E N Y H T E Y D E S S Ä 

Lyhennelmä metsäteknologian laudaturtyöstä 

Kesällä 1970 suoritettiin Tehdaspuu Oy:n työmaalla Pieksämäellä kokeita, 
joiden tarkoituksena oli 2 m pinnanmyötäisesti karsitun kuitupuun osalta 
selvittää 

varsinaisten sekakuormien ja järjesteltyjen sekakuormien purkamisen yh
teydessä suoritetun kourakuormainlajittelun aiheuttamaa lisäajanmenekkiä 
verrattuna tavallisen yhden puutavaralajin kuorman purkamiseen, 

tekijät, jotka vaikuttavat lajittelupurkamisaikaan, ja 

purkamisen yhteydessä suoritetun kourakuormainlajittelun kustannuksia. 

Varsinaisilla sekakuormilla tarkoitetaan tässä kuormia, jotka on tehty 
lajittelemattomista kourakasoista, jolloin traktorin yhtenäisessä kuormati
lassa on useita puutavaralajeja sekaisin. Järjestellyt sekakuormat on teh
ty lajitellen hakatuista kourakasoista siten, että kuljettaja on pyrkinyt 
asettamaan eri puutavaralajit kuormatilan eri puolille. 

AINEISTO JA TYÖMENETELMÄ 

Kokeessa käytettiin EM-Volvo SM 460 -kuormatraktoria. Traktorissa oli 
ÖSA-169-kourakuormain. Sen nettonostovoima on 2 025 kpm, puomin pituus 
3 ••• 4.5 m ja kouran pinta-ala 0.25 m2. Kuljettaja oli ajanut metsätrakto
ria kolme vuotta, joten häntä on pidettävä työhön tottuneena. 

Tutki~u~ käsitti kaikkiaan 57 kuo3°1aa (286.0 k-m3 , josta mäntyku~tupuuta 
79.1 k-m , kuusikuitupuuta 34.0 k-m ja lehtikuitupuuta 172.9 k-m ) . Eri 
kuormalajien lukumäärät on esitetty taulukossa 1. 



TAULUllO 1 Eri kuonoalajien lukumäärät 

Kuorman laji 

Yhden puutavaralajin kuorma 

Kahden puutavaralajin varsinainen sekakuorma 
Kolmen puutavaralajin varsinainen sekakuorma 

Kahden puutavaralajin järjestelt7 sekakuonoa 
Kolmen puutavaralajin järjestelt7 sekakuonoa 

Yhteensä 

Kuormien 
lukumäärä, 

kpl 

15 

11 
15 

11 
5 

57 

Puutavara purettiin neljään 
eri varastoon, jotka olivat 
tilaltaan, maastoltaan ja 
yleisjärjestelyiltään saman
laisia. Traktori pystyttiin 
purkamaan niillä molemmille 
puolille. Toiselle puolelle 
purettiin puutavaralajia, jo
ta oli eniten, ja toiselle 
kahta vähemmän olevaa lajia. 
Tällä järjestelyllä saadaan 
siirtymiset varastolla jää
mään mahdollisimman vähäisik
si. 

Lajittelupurkamisessa meneteltiin seuraavasti. Purkaessaan varsinaista 
sekakuormaa kuljettaja pyrki heti ottamaan kuormasta kouraan vain yhtä puu
tavaralajia kerrallaan, "lajittelu kuormassa". Jos pinoon joutui taakan mu-
kana vierasta lajia, kuljettaja pyrki siirtämään kouralla pinosta vaaran 
puutavaran omaan pinoonsa tai takaisin kuormaan, "lajittelu pinossa kou-
ralla". Aina tämä ei onnistunut, joten kuljettaja joutui toisinaan lajit
telemaan käsin. Käsinlajittelu todettiin välttämättömäksi pyrittäessä 1 
tarkkaan lajittelutulokseen. 

Purkamisen yhteydessä suoritetun lajittelun tuli olla huolellista . Ai
noastaan satunnaisia kappaleita vierasta puutavaralajia sallittiin tietyn 
lajin pinossa . 

TULOKSET 

Purkamisajat 

Taulukossa 2 on esitetty purkamisen tehoajan j'kautuminen eri kuormatyy
peillä . Lajittelupurkamisen kokonaistehoaika k-m : ä kohti on järjestellyil
lä sekakuormilla puolitoistakertainen ja varsinaisilla sekakuormilla lähes 

TAULUllO 2 Purkamisen tehoajan jakautum.inen 

Purkamisen tehoajan jakautum.inen 

Työvaihe Yhden puutavara- Varsinainen JärjesteltT 
lajin kuorma sekakuorma sekakuorma 

keskiarvo, ain/k-a3 

Kouran siirto kuormaan 
ja taakan otto + 
lajittelu kuormassa 0.53 1.16 0 . 79 

Kouran siirto pinoon 
ja taakan purkaminen 0.56 0 . 99 0 . 10 

Lajittelu pinossa kouralla - 0.21 0 . 06 

Lajittelu pinossa käsin - 0.19 0.09 

Pi.non korjaus kouralla 0.06 0.01 0 . 06 

Pinon korjaus käsin o.oa o.oa o.oa 

SiirtT111iset va.rastolla 0.03 0.10 0 . 09 

Lajittelupurkamisen koko-
naistehoaika 1. 26 3 .40 1. 87 

Lajittelupurkamisen koko-
naistehoajan keskihajonta 0.24 1.11 0.41 
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TAULUU:O 3 Taakan koira ja taalrlta-ailta 

Kuorman laji Taalran lrolro, Taalrka-aika, 
lr-m.3 min 

Yhden puutaT&ralajin kuorma 0.33 0 . 41 

Jl.'.ahden puutaT&ralajin T&rainainen aekalruorma 0.25 0.61 
Kolmen puutaT&ralajin T&rainainen seltalruorma 0.20 o.eo 

JCahden puutaT&ralajin järjeatelty aekalruorma 0.31 0.51 
Kolmen puutaT&ralajin järjestelty aekalruorma 0.27 0.62 

kolminkertainen tavalliseen yhden puutavaralajin kuorman purkamisen vastaa
vaan aikaan verrattuna. Selvimmin varsinaisten sekakuormien lajittelupur
kaminen poikkeaa järjesteltyjen sekakuormien lajittelupurkamisesta käsin ja 
kouralla suoritetun pinossalajittelun määrässä. Sekakuormien purkamista 
hidastavat lajittelu kuormassa, lajittelu pinossa kouralla ja lajittelu pi
nossa käsin. Sekä varsinaisilla että järjestellyillä sekakuormilla kuormi
en puutavaralajien määrän ja puutavaralajikoostumuksen vaihdellessa purka
misaja t vaihtelevat huomattavasti. 

Keskeytykset olivat 3.2 % 
puiden laitosta ja levosta. 
eroa keskeytysten määrässä. 

purkamisen tehoajoista. Ne aiheutuivat alus
Eri purkamistapojen välillä ei ollut selvää 

Taulukossa 3 on esitetty keskimääräiset 3aakkojen 
Lajittelupurkamisen suurempi ajanmenekki k-m : ä kohti 
purkamiseen verrattuna johtuu lajittelun aiheuttamasta 
misestä ja taakka-ajan suurenemisesta . 

koot ja taakka- ajat. 
yhden puutavaralajin 
taakan koon pienene-

Purkamisaikaan vaikuttavat tekijät 

Lajittelupurkamisaikaan vaikuttavat selvimmin sekä varsinaisilla että 
järjestellyillä sekakuormilla kerralla ajettavien tavaralajien lukumäär ä ja 
niiden suhteelliset osuudet kuormassa. Kolmen lajin erottelu on selvästi 
hitaampaa kuin kahden. Eroteltavien puutavaralajien osuuden lisääntyessä 
lajittelupurkamisaika kasvaa . Puiden keskiläpimitan kasvu jouduttaa jonkin 
verran lajittelua. Puulajilla ei ollut merkittävää vaikutusta lajittelu
purkamisaikaan. 

La.jittelukustannukset 

Kourakuormainlajittelun kustannuksia laskettaessa traktorin käyttökustan
nuksina on pidetty 38,50 mk:aa/h . Taulukossa 4 on esitetty keskimääräiset 
lajittelukustannukset. 

TAULUKKO 4 Keskimääräiset lajittelukustannukset 

Kuorman laji Lajittelulruatannukset, 
llllr/k-m3 

Kahden puutavaralajin varsinainen sekalruorma 0,90 
Kolmen puutayaralajin varsinainen sekakuorma 1, 84 

[aikki Yarainaiset seltakuorma t 1,4 2 

Kahden puutaYaralajin järjea tel ty sekakuorma 0,26 
Kolmen puutavaralajin järjestelty sekakuorma 0,12 

Kaikki Järjeetel1yt sekakuormat 0 ,40 
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Kuvassa 1 on esitetty 
puutavaralajien suhteel
listen osuuksien vaiku
tus lajittelukustannuk
siin varsinaisilla seka
kuormilla. Järjestelty
jen sekakuormien kustan
nukset on esitetty vas
taavasti kuvassa 2 . 

YHTEENVETO 

Itse lajittelutyöjär
jestellyillä sekakuor
milla näytti onnistuvan 
hyvin . Sen sijaan var
sinaisilla sekakuormil
la lajittelu vaikeutti 
purkamistyötä selvästi . 
Varsinaisilla sekakuor
milla näyttää mielek
kääl tä pyrkiä vain ns . 
karkeaan lajitteluun , 
jolloin tietyn puutava
ralajin joukossa salli
taan pieni määrä toisia 
lajeja . 

Kourakuormainlajitte
lun kustannuksia arvos-
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!CuTa 1 . Varainaiaen eell::alr::uo%'9&ll lajittelulr::uatannukaet. 

1 = Xaks ji puuta-,; ralajia 
2 = XolJ e puuta-,; ralajia 
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Pää puu taTaralaj 1.n osuu•, '/. 

!CuTa 2 . JärjestellJ'll aell::alr::uorman laji ttelulr::uetannukaet. 

teltaessa on kiinnitettävä huomio koko siihen korjuuprosessiin, jonka osana 
lajittelu suoritetaan . Vertailuja tehtäessä on varsinaisilla sekakuormilla 
otettava huomioon ne säästöt , jotka saavutetaan , kun kaikki puutavaralajit 
voidaan hakkuussa kerätä lajittelematta samoihin kasoihin ja ajaa samoissa 
kuormissa. Järjesteltyjen sekakuormien osalta taas tulee ottaa huomioon ne 
säästöt, jotka saavutetaan , kun eri puutavaralajit ajetaan samoissa kuormis
sa. Varsinaisia vertailulaskelmia k ouraku ormainlajittelun kannattavuudesta 
erilaisissa korjuuvaihtoehdoissa ja - o l osuhte issa ei tässä yhteydessä ole 
suoritettu . 

Seppo Jukkola 
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STUDY ON THE SORTING BY GRAPPLE LOADER OF 2- M PULPWOOD 

IN CONNECTION WITH UNLOADING 

Deals with the sorting of different assortments witb a hydraulic grapple 
loa der in unloading from tractors . 
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