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ITSATIHDN 

NORMETIN KASAUSLAITE 

Jukka Taipale 

Orion-Yhtyrnt:t Oy Normetin kasauslaite on 
nk. puomityyppinen kasauslaite. Siint:t on 
muutettu monet tavancmaisen puominosturin 
puhtaasti hydraul-iset toiminnot, kuten 
siirtopuomin pidentt:tminen, kasauspihdin 
suLkeminen ja taakan veto, puoLittain me
kaanisiksi, vaijerien avuLLa tapahtuviksi 
toiminnoiksi. Rakenteessa on tt:tLL~n 
vt:tLtytty pitkiLtt:t, rikkoutumisaLttiiLta 
hydrauLiLetkuiLta. ~t~sst:t vaijeri
mekanismit nt:tyttivt:tt toimivan moitteetto
masti. 

KasausLaitteen siirtopuomi koostuu hoLkki
puomeista, jotka tarvittaessa voidaan 
vett:tlt toistensa sist:tt:tn. Nt:tin maksimipi
tuudeLtaan 15 m:n puomisto saadaan vedet
tyä 3. 5 m:n pituiseksi ja tylJskenteLy mylJs 
harvennushakkuuLLa 4 m:n LevyiseHt:t ajo
uraLLa sujuu vaikeuksitta. Kasauslaite 
voidaan asentaa sekt:t suuriin ettt:t keski
suuriin metst:ttraktoreihin ja se soveLtuu 
sekt:t puiden, tukkien ettt:t kuitupuun kasa
ukseen. 

Kasaustuotos tutkimustylJm::ziLLa oU tukkeja 
j~ 5 m kuitupuuta kasattaessa 15 . 0 . .. 18 . 0 
m /kliyttlJtunti ja33 m kui~ta kasatta
essa 8.5 ... 12. 3 m /kliyttlJtunt'L . Kasaus
yksiklJn kt:tyttlJtuntikustannukset, kun aLus
takoneena kt:tytet<Utn vanhaa, peruakorjattua 
metsätraktoria, ova~ noin 75 mk. 

Metsäteho tutki Orion-Yhtymä Oy Normetin 
esikasauslaitteen prototyyppiä Enso-Gutzeit 
Osakeyhtiön työmailla Kuopion maalaiskun
nassa ja Varpaisjärvellä keväällä 1976. 
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Avohakkuutyömailla kasattiin3tukkeja ja 3 m 
kuitupuuta yhteensä 80.2 m • Harvennus
hakkuutyömailla, jotka olivat pääasiassa 
II harvennusta, kasattii~ 5 m ja 3 m kui
tupuuta yhteensä 95 .6 m . Varsinaisen 
aikatutkimuksen lisäksi suoritettiin eri
laisia mittauksia ja järjestettyjä kokeita 
mm. ottosektorin, ottoetäisyyden ja taakan 
koon vaikutuksesta kasausaikaan. 

Kesällä 1976 aloitettiin laitteen sarja
valmistus, ja tutkimuksia sarjakoneiden 
osalta on tarkoitus jatkaa. 

TEKNISET TIEDOT 

Normetin kasauslaite voidaan asentaa sekä 
suuriin että keskisuuriin metsätraktorei-

Kuva 1. Valmet 880 S + ormetin kasa11slaite 
( siirtopuomi taka-asennossa). Valok. Orion-Yhtymä Oy 
Normet 
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Kuva 2. Kasausta avohaklruulla ( siirtopuomi ticysin 
ulkona). Valok. Orion-Yhtymä Oy Normet 

hin, traktoz:in taka.rungolle. Tutkittu 
kasauslaite oli asennettu 5 v vanhan Val
met 880 S -runkojuontotraktorin puristus
panken paikalle Wärtsilä-tukijalan päälle. 
Stabiliteetin parantamiseksi jalustan alle 
oli lisätty 3 DOO kg:n lisäpaino. Tämä 
kasausyksikkö painoi noin 10 000 kg, josta 
kasauslaite ilman jalustaa 970 kg. Perua
koneen pituus oli 6 250 mm. Kasauslaitteen 
ollessa kuljetusasennossa yksikön suurin 
pituus oli 8 760 mm. 

Kasauspuomisto koostuu nostopuomista ja 
teleskooppimaisesta siirtopuomista. Nosto
puomin paassä on erityinen nostoholkki, 
jonka läpi siirtopuomi kulkee . Siirtopuo
mi muodostuu neljästä sisäkkäin menevästä 
teräsputkesta. Kasauspihti on kiinnitetty 
kiinteästi siirtopuomin päähän. 

Kasauspihti viedään taakan luo ("siirto
puomi& pidennetään") Danfoss OMR 200 -nes
temoottorin, ketjutangon ja vaijerimeka
nismin avulla. Vietäess~ vetovaijeri sul
kee automaattisesti pihdin, jolloin se on 
hyvin kapea. Ta&kkaan tartuttaessa pihti 
avautuu jousivoimalla vetovaijeria löysää
mällä. 

Taakkaa tuotaessa kasauspihtiin kiinnitetty 
vetovaijeri sulkee pihdin ja vetää siirto
puomia nostoholkissa taaksepäin ja samalla 
siirtopuomin teleskooppiosat toistensa si
saan. Jalustasaa olevaa vetovaijerikelaa 
pyörittää Danfoss OMR 100 - nestemoottori. 
Pihdin poikkileikkauspinta-ala ~ärjet 10 
cm:n päässä toisistaan on 0.15 m . Tällöin 
siihen mahtuu 3 m:n puutav~aa pinotihey
destä riippuen 0.2 ••• 0.3 m. Kun kasaus
pihdin sulkeminen ja siirtopuomin liikkeet 
on järjestetty vaijerin avulla tapahtuviksi 
toiminnoiksi, on vältytty pitkiltä, rikkou
tumisalttiilta hydrau+iletkuilta. Käytän
nössä vaijerimekanismit näyttivät toimivan 
moitteettomasti. 
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Kuva 3. Kasausta harvennusmetsässä. 
Valok . Metsäteho 

Puomisten minimipituus kääntökeskiöstä on 
3 400 mm ja maksimipituus 15 000 mm (ulot
tuvuus maanpinnan tasossa 14 600 mm). 
Kasattaessa yksikkö liikkuu takaperin ja 
sillä pystytään kasaamaan kaikista otto
sektoreista aina 14.6 m:n etäisyydeltä 
saakka. 

Puomistoa käytetään normaalilla 5-vipu
ohjauksella, sen kääntömomentti on 900 kpm 
ja vetovoima 16.0 kN . Liikenopeudet puomi 
sisään - puomi ulos ovat normaaleilla työs
kentelykierroksilla ja virtausventtiili 
täysin auki 1 m/s. 

KÄYTTÖOMINAISUUDET 

Käytettyjen (n. 3 ..• 6 v vanhojen) suurten 
ja keskisuurten metsätraktoreiden maavara 
on yleensä melko suuri, joten ne pystyvät 
työskentelemään maastoltaan melko epätasai
sillakin alueilla. Tutkitun kasausyksikön 
pie.nin maavara oli 660 mm. Myös yksikön 
stabiliteetti oli saatu jokseenkin hyväksi 
lisäpainojen avulla. Lisäksi kasaustapa, 
taakan veto taakkaa maanpintaan tuki en, 
vähentää yksikön kaatumisalttiutta. 

Jyrkistä, yli 39 %:n ylärinteistä kasatta
essa puomiston maksimipituutta ei pystytä 
täysin käyttämään hyväksi, jos alustakone' 
on kasaussuuntaan nähden tasaisella. Tämä 
johtuu siitä, että nostoholkkia ei voida 
nostaa vaakatasosta tarpeeksi jyrkkään 
kulmaan. Lisäksi siirtopuomi pidennettä
essä taipuu holkkirakenteen vuoksi jonkin 
verran alaspäin. Ajamalla myös alustakone 
rinteeseen k&llelleen pystytään maksimi
kasausetäisyydellä olevia taakkoja kuiten
kin kasaamaan 39 % :a jyrkemmistäkin ylä
rinteistä. 

Työskentely 4 m:n levyisillä ajourilla 
sujui tutkituilla harvennusha.klruutyömailla 



Kuva 4. Jousikuormitettu kasauspihti . 
Valok . Metsät eho 

hyvin. Kuljettaja pystyi kääntämään puo
miston työpisteissä mihin ottosektoriin 
tahansa aiheuttamatta reunapuille vaurioita. 
Myöskään taakkaa otettaessa tai tuotaessa 
ei pystyyn jäävälle puustolle juuri aiheu
tettu runkovaurioita, joskin harvennushak
kuilla kuljettaja joutui ajamalla hieman 
etsimään sopivia kasauslinjoja. 

Huonon näkyvyyden vuoksi puutavaraa ei jää
nyt harvennushakkuilla kasaamatta. Myös 
avohakkuulla kasausjälki oli hyvä, huoli
matta puutavaran päälle sataneesta lumesta 
ja hakkuutähteiden melko runsaasta määrästä. 
Jatkokuljetuksen kannalta kasattu puuta
vara jäi suhteellisen suuriin, siisteihin 
kasoihin. 

Etäisyyden arviointivirheet puomiston ääri
ulottuvuuksilta kasattaessa olivat harvi
naisia, samoin tähtäysvirheet. 

Kasausyksikön kehittelyssä tulee jatkossa 
kiinnittää huomiota ohjaamon ergonomiaan. 
Tutkitussa alustakoneessa istuin oli liian 
lähellä takaseinää, joten jaloille jäi ai
van liian vähän tilaa. Lisäksi kuljettaja 
joutui kiertämään vartaloaan koneen kulku
suuntaan nähden oikealta kasatessaan, 
koska istuinta ei ahtauden takia voitu 
tarpeeksi kääntää . Myös jyrkähköjä ala
mäkiä ajettaessa kuljettaja pyrki luisumaan 
pois istuimeltaan. 

Kasausyksikön ohjaamosta pitää olla hyvä 
näkyvyys joka suuntaan. Siinä tulee olla 
riittävästi tilaa ja erityistä huomiota 
on syytä kiinnittää istuimen ja hallinta
laitteiden sijoitteluun. 

AJANMENEKKI JA TUOTOKSET 

Taakkakohtainen tehoaika, taulukko 1 (s. 4), 
avohakkuulla, kun kasausyksikkö aukaisi 

Kuva 5 . Hakkuujälkeä harveonuSJiletsässä. 
Valok . Metsäteho 

itse ajourat, oli keskimäärin 0 .57 min ja 
ilman ajouran aukaisua 0 . 54 min . Ajouran 
aukaisu käsittää tässä ajouralla olevan 
puutavaran siirtämisen ajouran sivuun. Har
vennushakkuutyömailla hakkuumies oli au
kaissut urat valmiiksi, joten kone kasasi 
vain sivuillaan ollutta puutavaraa. Taak
kakohtainen tehoaika vaihteli tällöin eri 
työmailla 0.63 min:sta 0.73 min:iin. 

Avohakkuulla kului eniten aikaa taakan 
tuontiin ja purkamiseen, harvennushakkuulla 
taas kouran vientiin j a taakan ottoon. 

Avohakkuututkimuksen yhteydessä suoritet
tiin välivarastolla järj est etty koe. Siinä 
samoja tukkeja kasattiin eri ottoetäisyyk
siltä ja eri ottosektoreist a ja mitattiin 
sekä kouran vienti in ja taakan ottoon että 
taakan tuontiin ja purkamiseen kuluneet 
ajat erikseen tyvi- ja erikseen latvatukke
ja käsiteltäessä. Tulokset on esitetty 
kuvissa 7 ja 8 (s.5). Käännepiste kuvassa 8 
sektoreiden 1 ja 2 kuvaajissa johtuu siitä, 
että jos 5 m:n tukki on noin 13 m:n päässä 
tai kauempana joko suoraan koneen edessä 
tai takana, siitä ei saada tarpeeksi kes-

Kuva 6. Kasausjilkeä harvennusmetsässä. 
Valok . Metsäteho 
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Taulukko 1 Ajanmenekki, tuotokset ja työvaikeustekij ät 

AVD- RARVEIIJ'IUSHAIOOJU 
Erittely 

HAKKUU Tyäa&& 1 Työmaa 
palsta 1 ~ta 2 1 

Aikatutkimustiedot 
J TyiJvaihs 

TAAKKAKOHTAISET AJAT 

Kouran vienti + taakan otto 34 31 
Taakan tuonti + purkaminen 39 27 
Järjestely kasassa 6 7 
Järjestely ajouran varressa 9 9 

Yhteensä 88 74 

TYÖPISTEKOHTAISET AJAT 

Valmistelut 5 13 
Siirtymiset 7 13 

Yhteensä 12 26 

TEHOAIKA yhteensä 100 100 

Tehoaj,ka 57 63 
Keske,.t.ykset (alle 15 min) 3 2 

KÄYTTÖAIKA yhteensä 60 65 

Tuotokset 

Tehotuntituotos 15.8 18.6 
Käyttötuntituotos 15.0 18.0 

-
Mitatut tlövaikeustekijät 

Jäljelle jäävä puusto, runk./h• - n. 800 
H&kkuukertymä, m3/ha 123 75 
H&kkuukertymästä tukkeja, % 96 -

- " - 5 m kuitup., % - 98 
- " - 3 m kuitup. , % 4 2 

K&saus, % puumäärästä 89 54 
Kasattu &jour&lta, % n. 15 -
Kasattu yhteensä, ,.3 80. 2 38. 2 
Taakkoja yhteensä, k§l 535 196 
Taakan keskikoko, m 0.150 0.195 
Työpisteitä, kpl 54 60 
Taakkoja, kpl/työpiste 9. 9 3. 3 
Keskim. kasausetäisyys, m 9 . 3 9 .3 
Siirron pituus keskim., m 7 .7 4. 5 
Siirtoajonopeus, m/min 18.8 18 .1 
Maastoluokka II-III I 
Ajouraväli, m 30 30 
Lumen paksuus, cm 40 20 

keltä otetta, jotta se pystyttäisiin kään
tämään koneen sivulle. Tämän vuoksi se on 
ensin vedettävä lähemmäksi, minkä jälkeen 
siitä on otettava uusi ote keskemmältä 
sivulle käännön onnistumiseksi. 

Suoraan koneen sivulta otettaessa tukin 
koko näyttää vaikuttavan huomattavasti vä
hemmän kuin koneen edestä tai takaa otet
taessa (kuva 8). 

Kasaustuotokset ovat olleet työmailla, 
missä kasattiin tukkeja ja 5 m kuitupuuta, 
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2 3 1 4 
1 5 

Suhteellinen osuus tehoajasta, % 

34 36 36 31 26 
27 32 30 29 20 
1 3 3 3 1 
2 1 0 2 6 

64 72 69 65 53 

12 12 ll 14 16 
24 16 20 21 31 

36 28 31 35 47 

100 100 100 100 100 

Aj a.nmenekki , r:min/ taakka 

66 66 69 73 65 
9 1 4 ll 14 

75 67 73 84 79 

,.3 . 

18. 3 8 .6 10. 6 12.1 15.0 
16 .1 8.5 10 . 0 10 . 5 12 .3 

n. 800 n . 900 n. 900 n . 800 n. 800 
75 40 40 40 50 
- - - - -
21 - - - -
79 100 100 100 100 
55 n. 6o n. 6o n. 6o n. 60 
- - - - -

ll . 4 5 .9 6 . 6 1). 1! 17 . 5 
57 62 54 91 l o8 

0. 201 0.095 0.122 0 .1117 0 .162 
19 23 18 32 41 

3. 0 2 .7 3.0 2.8 2 .6 
9.5 9.7 10.4 10.2 8 .7 
5.1 5.5 2 . 5 12. 4 16.1 

31.8 19.11 18 .2 28 .1 30.7 
I I I I I 

30 30 30 30 30 
20 20 20 20 20 

15.0 •.• 18 . 0 m3/käyttötunti, ja työmailla, 
missä kasatt~in yksinomaan 3 m kuitupuuta, 
8.5 .•• 12 .3 m /käyttötunti. Erityisen suuri 
vaikutus näyttää olevan työmaajärjeste
lyillä ja kuljettajan kasaustavalla. Avo
bakkuulla kuljettaja kasasi yleensä tukin 
kerrallaan uran varteen. Sen sijaan har
vennushaklruutyömaalla, missä oli hakattu 
5 m:n puutavaraa levälleen, kuljettaja ke
räsi samalta kasauslinjalta taakkaan useam
pia puutavarakappaleita. Taakan keskimää
räinen koko tuli tällöin tällä työmaalla 
huomattavasti suuremmaksi kuin avohakkuulla 
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ja huolimatta avohakkuun pienemmästä taak
kakohtaisesta ajanmenekistä tuotos tuli 
tällä harvennushakkuutyömaalla selvästi 
suuremmaksi. 

Hakkuumiehen kasatessa lyhyttä kuitupuuta 
palstalle kyseistä laitett~ varten kannat
tanee pyrkiä noin 0 . 2 m :n, siis yhden 
kouraisutaakan suuruisiin kasoihin. 

KUSTANNUKSET 

Kun alustakoneena käytetään vanhaa, perua
korjattua metsätraktoria, kasausyksikön 
hankintahinta on noin 220 000 mk (syksy 
1976). Jos oletetaan kasausyksikön vuotui
set korjauskustannukset samansuuruisiksi 
kuin keskisuuren metsätraktorin korjaus
kustannukset puutavaran metsäkuljetuksessa 
ja jos noudatetaan muutoin samoja lasken-
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Kuva 8. Taakan tuonti + purkaminen 
etäi syyden funktiona 
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taperusteita kuin metsätraktoreiden ohje
maksuja laskettaessa, saadaan kasausyksi
kön käyttötuntikustannuksiksi noin 75 mk. 
Koneellisen kasauksen kuutiometrikustan
nukset ovat tällöin vaihdelleet eri työ
mailla 4,2 mk:sta 8,8 mk:aan. Jo~ halutaan 
tarkastella kasauskustannuksia/m kokonai
suudessaan, on koneellisen kasallksen suo
riteyksikkökustannuksiin lisättävä työ
mailla, missä on hakattu 3 m:n puutavaraa, 
hakkuumiehelle maksettu palstallekasaus
taksa. 

PÄÄTELMIÄ 

Tutkittu kasauslaiteprototyyppi näytti 
teknisesti olevan jo melko pitkälle kehi-
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telty. Sen liikenopeudet olivat hyvät, 
ottoalue laaja ja toimintavarmuus ainakin 
tutkimuksen aikana oli hyvä. Prototyyppi
kokeilusta saatujen käyttökokemusten pe
rusteella on sarjakappaleisiin tehty joi
takin muutoksia. Ennen kaikkea on puomis
ton rakenteita vahvistettu. Ainakin kasa
uspihtiä voitaisiin kuitenkin vielä kehit
tää nykyisestään myös paremmin lyhyen kui
tupuun kasaukseen sopivaksi. 

Puomisten ulottuvuuden pidentäminen nykyi
sestään ei ehkä ole mielekästä, mikäli tä
män laitteen jatkokehittely tapahtuu lähin
nä harvennushakkuita silmällä pitäen. Tämä 
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johtuu siitä, että sop~v~en kasauslinjojen 
löytäminen otettaessa esimerkiksi 20 m:n 
päässä ajouralta olevia taakkoja alkaa ai
nakin I ja II harvennuksessa olla jo sangen 
vaikeaa. Hakkuujärjestelyillä tosin asiaa 
voidaan jonkin verran auttaa. 

Tuotoksiltaan prototyyppi oli jo melko kil
pailukykyinen moniin käytössä oleviin kasa
uslaitteisiin verrattuna. Suurimmat paran
nukset tämän kasauslaitteen tuotoksiin käy
tännössä saataneenkin lähinnä, kun järjes
tetään työmaat kasauskoneen työskentelylle 
sopiviksi ja käytetään kasattaessa oikeaa 
kasaustapaa. 

t-mt'ET'S BUf'Oilt-«j DEVICE 

The bunching device of Orion-Yhtymä Oy 
Normet is a so-called boom-type buncher. 
Many purely hydraulic functions of the 
conventional boom crane, such as length
ening the transfer boom, closing the 
bunching tongs and pulling the bunch, have 
been changed in this device into partly 
mechanical operations with the help of a 
winch. Long bydraulic tubing susceptible to 
breakage has been obviated in the construc
tion. The winch mechanisms appear to func
tion smoothly in practice. 

The transfer boom of the bunching device 
is composed of sleeve booms which can be 

folded into one another. The booms can 
thus be shortened from a maximum length 
of 15 m to 3. 5 m and the machine can work 
without difficulty in thinnings on a 4-,n 
wide strip road. The bunching device can 
be mounted on both large and medium-sized 
forest tractors and can be used for bunch
ing trees, logs and pulpwood. 

The bunching output at the investigation 
work sites in the bunching of log~ and 5-,n 
pulpwood was 15.0 •.• 18.0 solid m /produc
tive hour, and in ~he bunching of 3-,n pulp
wood 8 . 5 .. • 12.3 m / productive hour . The 
device was a prototype . 
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