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BRUUNETT MINI 578 P -PROSESSORI 

Tore Högnäs 

Prosessori on rakennet-tu asentarnall.a karsinta
katkontaosa Bruunett mini 578 F - kuormatrak
torin kuormatilaan . Prosessori on suunnitel
tu käytettäväksi ensisijaisesti harvennus
hakkuissa. 

Eri tutkimuspalstoilla koneen tehotuntituo
tos ol~ keskimäärin 53 - 77 puuta tai 3. 63-
34 . 8 m ~ rungon koon ollessa 65 - 597 dm . 
Samois sa olosuhteissa harvennushakkuiden 
tuotos oli menetelmän mukaan 6 - 35 % alhai
sempi kuin avohakkuiden tuoto . 

Pienirunkoisissa harvennuskohteissa työn 
laatu ei ollut tyydyttävä . Kun lisäksi ote
taan huomioon~ ettei prosessori voi käsitel
lä kovin isoja puita~ sen käyttöalueeksi 
j äävät sellaiset avohakkuut~ joissa rinnan
korkeusläpimitaltaan yli 35 cm :n puita on 
vähän~ sekä varttuneiden metsien harvennus
hakkuut . Näissä kohteissa Bruunett mini 
- prosessori on myös kustannuksiltaan varsin 
kilpailukykyinen nykyisten i ojen prosesso
reiden kanssa. 

Kone on saatavissa myös automaattisella 
kar innan ja katkonnan ohjauksella varustet
tuna . Automaattiohjauksesta on tänä päivänä 
vähän kokemuksia~ mutta ilmeisesti sillä voi
daan saavuttaa nykyistä parempia -tuloksia . 

YLEISTÄ 

Bruunett mini 578 P - prosessori on lähinnä 
harvennusmetsiin suunniteltu pieni prosesso
ri . Alustakoneena on Bruunett mini 578 F 
- kuormatraktori , jonka kuormatilaan on asen
nettu poikittain toimiva karsinta- katkonta
osa . Puu noudetaan ottopihdeillä varuste
tulla nivelpuomikuormaimella . 

Konetta voidaan käyttää myös päätehakkuissa . 
Järeisiin päätehakkuisiin koneen teho ja mi 
toitus eivät kuitenkaan riitä . 

Bruunett m1n1 - prosessoria valmistaa Sponsor 
Oy:n Ruotsissa Filipstadissa toimiva tytär
yhtiö Bruun System AB ja Raumalla to1m1va 
tytäryh tiö Makeri Oy. Suomessa markkinoin
nista ja myös huollosta vastaa Sponsor Oy:n 
tytäryhtiö Formacomp Oy . 

Bruunett mini - prosessoria on maal iskuun 1981 
loppuun mennessä valmistettu 31 kpl , J01Sta 
kolme on tuotu Suomeen . Koneen hinta on 
749 500 mk (maaliskuu 1981) ja sille myönne
tään 6 kk:n tai 1 000 tunnin takuu . Jos ko
neeseen asennetaan automaattinen karsinnan 
ja katkonnan ohjausjärjestelmä , lisähinnaks i 
tulee noin 80 000 mk . Prosessorille on Suo
messa suoritettu t yyppikatsastus ja työsuo
jeluhallitus on hyväksynyt sen metsätöissä 

Ku\•a 1 . Bruunett m1n1 578 P -prosessori . 
Valok. Formacomp Oy 
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Kuva 2. Mitt apiirros Bruunett min i 578 P -prosesso rista (mitat mm:einä) 

käytettäväksi . Kone to~m~tetaan sopimuksesta 
automaattisella sammutusjärjestelmällä va
rustettuna . 

TEKNISET TIEDOT JA 
TOIMINTAPERIAATE 

Alustakoneen tekniset tiedot on esitetty 
Me tsätehon katsauksessa 9/1979. Monitoimi
osan tekniset tiedot on saatu valmistajalta. 

Päämitat 

Monitoimiosan pituus on 2 800 mm, leveys 
(syöttörullat kiinni) l 800 mm, korkeus 
l 700 mm ja paino 2 350 kg. Sen kääntökulma 
on 380° ja kallis tuskulma vaakatasoon nähden 
ylös 15° ja alas 20° . Monitoimiosa on asen
nettu kuormaimen alustalle (sama kuin perus 
koneen kuormaimessa) ja siinä on sähköhyd
raulinen ohjaus. 

Syöttölaitteisto 

Puu syötetään kahta vaakatasossa olevaa veto 
rullaa käyttäen. Vetorullat ovat rakenteel
taan ilmakumirenkaan ja teräsvanteen yhdis 
telmiä . Teräsvanteessa on pyöristettyjä 
vetoharjoja . Teräsvanne ei ollenkaan koske
ta puuta puun paksuuden ylittäessä tietyn 
läpimitan . Siten saadaan hyvä pito pieni
läpimittaisia puita käsiteltäessä ja välty
tään syöttövaurioilta järeitä puita käsitel
täessä. Syöttörullien vetovoima on 15 kN ja 
puun teoreettinen syöttönopeus on 2 .6 m/s . 
Suurin syöttöläpimitta on 40 cm. 

Karsintalaitteisto 

Puu karsitaan kahden liikkuvan ja yhden kiin
teän terän avulla . Liikkuvat karsiotaterät 
on sijoitettu kiinteän karsintaterän etupuo
lelle . Terät ovat vaihdettavissa . Suurin 
karsintaläpimitta on 35 cm . 

2 

Katkontalaitteisto 

Puu katkotaan hydraulimoottorilla toimivalla 
ketjusahalla . Ketjujako on 10.26 mm ja lai
pan pituus 457 mm . Ketjun nopeuson39 m/s ja 
hydraulimoottorin syöttöpaine 2 . 5 MPa . Terä
ketjuöljy syötetään mäntäpumpulla . Teräketju
öljysäiliön tilavuus on 20 l. Puun latva kat 
kaistaan hydraulisesti toimivalla veitsellä . 

Mittalaite 

Kokeiltavana olleessa Bruunett mini - proses
sorissa on vakiovarusteena manuaalisesti oh
jattava mittajärjestelmä . Pituus mitataan 
erillisellä puuta vasten painuvalla mit ta
rullalla , jonka liikkeet muuntuvat impuls
seiksi . Impulssien määrä osoittaa läpiaje
tun runko- osan pituuden. Pituus nähdään di
gitaalinäyttötaululta senttimetreinä . l-1itta
us alkaa , kun puu ohi ttaa kaksi sahan koh
dalla olevaa valokennoa . Puu katkotaan näp 
päintä käyttäen . Vakiomittalaitteessa on 
pituuden esivalintamahdollisuus . Peukalo
säätäpyörän avulla voidaan ohjelmoida tietty 
vakiopituus, jonka prosessori syöttää ja 
katkoa näppäyksen jälkeen. 

Puun läpimittaa voidaan jatkuvasti seurata 
näyttötaululta . Anturi on s~JO~tettu kar
sintateriin. Säädettävillä valodiodeilla 
voidaan näyttöön asettaa 5 läpimittarajaa . 

Kone on saatavissa myös automaattisella kar
sinnan ja katkonnan ohjauksella varustet tuna. 
Automaattinen järjestelmä eli Bruunomat koos 
tuu ohjaamon kattoon sijoitetusta keskusyk
siköstä ja kuljettajan edessä olevas ta ohja
usyksiköstä . Järjestelmä to~m~~ osaksi 
kiinteän ja osaksi kuljettajan valitseman 
ohjelman mukaan . Järjestelmä on varsin ke
hittynyt ja seuraavassa on vain tiivistelmä 
sen tärkeimmistä ominaisuuksista : 

6 kiinteää ja 2 valittavissa olevaa 
tukkipituutta 

2 kuitupuupituutta 



läpimitan näyttö erikseen karsiota
terien ja erikseen sahan kohdalla 

5 ohjelmoitavaa toimintasarjaa 
vakiosarjojen lisäksi 

kuutio- ja kappalemäärän rekisteröinti 
muistiin (valmistetun puumäärän 
mittaus) 

järjestelmä on kytketty rinnakkain 
manuaalisen järjestelmän kanssa 

järjestelmässä on sekä sisäisten että 
ulkoisten vikojen etsintäsysteemi. 

Ottolaitteisto 

Kuormain on Cranab 4110 (vastaa Cranab 6010 : tä) . 
Sen suurin ulottuvuus 1.3 m:n jatkeineen on 
6 . 5 m. Uusissa koneissa on eri siirtopuomi , 
joka antaa 8 . 5 m: n ulottuvuuden . Tarttuma
elimenä ovat pihdit. Bruunett mini - kuorma
traktorista poiketen kuormaimessa on sähkö
hydraulinen esiohjaus ja kaksivipujärjestel
mä . Ottolaitteiston toimintasektori on 380° . 

Hydrauliikka 

Voimansiirtohydrauliikka ei poikkea alusta
koneen hydrauliikasta. Monitoimiosalle ja 
kuormaimelle on kolme piiriä . Kuormainta ja 
~oneen ohjausta käyttä~ hammaspyöräpumppu , 
JOnka tuotto on 50 dm /min . Piirin paine 
on 15 MPa . Esiohjaukselle ja karsintateril 
le yhdessä sekä muulle monitoimiosalle on 
siipipumput , joiden tuotot ovat 25 dm3/min 
ja 109 dm3/min. äiden piirien paineet ovat 
2 . 5 MPa ja 21 . 0 MPa . Hydrauliöljysäiliön 
tilavuus on 75 dm3 . 

Sähköjärjestelmä 

Sähköjärjestelmä on sama kuin alusta
koneessa . 

Toimintaperiaate 

Puu käsitellään poikittain koneen yl i ja 
kone pystyy ottamaan puita kummaltakin puo
lelta . Työskentelyn aikana kone etenee pe
ruuttaen . Työpisteeseen tultuaan se valmis
taa kuormaimen ulo ttuvuusalueella olevat 
puut tavaralajeiksi . Käsiohjausta käytettä
essä kone käsittelee yhtä puuta kerrallaan 
eikä lomita työnvaiheita . Automaattiohjaus
ta käytettäessä otto- ja karsinta- katkoota
laitteiston toiminta lomittuvat . Kun ajoura 
on valmis , kone yleensä kääntyy ja jatkaa 
työskentelyä seuraavalla uralla monitoimiosa 
t oisin päin käännettynä . 
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Kuva 3 . Työskentelyperiaa t e avohakkuussa 
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Kuva 4 . Työskentelyperiaate harvennushakkuussa. 
menete lmä a 

Kuva 5. Työskente lyperiaat e harvennushakkuussa. 
menet e lmä b 

TUTKIMINEN 

Metsähallituksen kehittämisjaosto kokeili 
Bruunett mini 578 P - prosessoria Jyväskylän 
hoitoalueessa 4.8 . - 16 . 12 . 1980 . 

Kuvista 3 - 5 nähdään kokeillut työmenetel
mät . Avohakkuussa käytetty menetelmä on 
sama , joka on yleinen poikittain toimivia 
prosessoreita käytettäessä eli puut on kaa
dettu yhdensuuntaisesti ja ne käsitellään 
tyvi edellä . Työkaistan leveys on noin 6 m. 

Harvennushakkuissa on käytetty kahta eri me
netelmää . Menetelmässä a ajouraväli on 15 m 
ja kaikki puut kaadetaan samansuuntaisesti 
poikittain ajouriin nähden . Ajouran leveys on 
3 . 5 m. Kokeiluissa käytettyä 15 m: n ajoura
väliä voidaan leventää 20 m:iin , jos puuston 
pituusrakenne on tasainen . Kone tekee ajouran 
toiselle puolelle kuormaimen ulottuvuuden 
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eli 6 m:n levyisen vyöhykkeen ja uran toi
selle puolelle 9 - - 14 m:n alueen suunnattua 
kaatoa hyväksi käyttäen. Puut, joiden tyvi 
on ajouralla tai työkaistan leveämmällä 
puolella, joudutaan ottamaan koneen edestä 
ja osit t ain siirtämään sivusuunnassa. Tämä 
käy päinsä, koska kone etenee peruuttaen . 

Menetelmässä b ajouraväli on 30 m. Kuormai
men työskentelyalueella eli 6 m: n vyöhykkeel
lä ajouran keskeltä puut kaadetaan ajouralta 
poispäin tyvi edellä otettaviksi. Välialu
eella, jonka leveydeksi tulee 9 m, kaikki 
puut kaadetaan ajouralle päin latva edellä 
otettaviksi . Suunnattua kaatoa hyväksi käyt
täen kaikki puut saadaan näin kuormaimen 
ulottuville . Myös tässä mene t elmässä ajouran 
leveys on 3 .5 m. Ajouran molemmat puol et 
voi daan käsitellä samanaikaisesti tai toinen 
puoli ensiksi ja ajaa puut välillä pois , 
jolloin hakkuutähteistä aiheu tuva haitta on 
selvästi pienempi. Aikatutkimusaineisto ke
rättiin viimeksi mainitusta työskentely
tavasta . 

Konetyön tuottavuutta voidaan nostaa poista
malla haarat ja paksut oksat sekä t ekemällä 
ensimmäinen tukki ylijäreistä rungoista kaa
don yhteydessä . Konetyö helpottuu myös , jos 
kaatotyön etenemissuunta on päinvastainen 
kuin koneen etenemissuunta . Latva edellä 
otettavien puiden latvan katkaisu j a latva
osan osittainen karsinta kaadon yhteydessä 
eivät mainittavasti helpota työskentelyä, 
mu tta parantavat työn laa tua. Toimenpiteen 
kannattavuus on kuitenkin kyseenalainen. 

Puiden esikasauksella ajouraväliä voidaan 
harvennushakkuissa leventää. Es ikasausta ei 
käytetty , koska korjuukus t annusten katsot
tiin nousevan liian suuriksi ja sopivaa ka
sausyksikköä ei ollut käytettävissä . Kokeil
tu kone ei lomita työnvaiheita , joten leve
ämmän ajouran antama suurempi käsiteltävien 
puiden tiheys ajourametriä kohti ei paljon 
nosta sen tuotosta . 

Konetta ajoi me tsähallituksen kehittämisjaos
ton kuljettaja, jolla on useahkon vuoden 
kokemus erilaisista metsätraktoreista ja 
monitoimikoneista . Tutkimusten alkaessa 
konemerkki oli kuitenkin kuljettajalle uusi . 
Kuljettajan ammattitaitoa voidaan pitää hy
vana . Konetta ajoi parin pa1van ajan myös 
ruotsalainen kuljettaja, joka oli ajanut 
Bruunett mini -prosessoria kaksi kuukautta 
pääasiassa harvennushakkuissa. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Ajanmenekki ja tuntituotos 

Taulukossa 1 on esitetty ajanmenekki keski
määrin eri tutkimuspalstoilla . Puun otto on 
vienyt suurimman osuuden tehoajasta kaikilla 
pals toilla järeätä avohakkuuta lukuun otta-
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TAULlJlli(O 1 Aj anme ne.kk 1 

Harve.nnushakkuu Avohakkuu 

Erittely . •> p1en1 - järeä~) ]lrel~) 
... , 

jlreä- pieni - järeä-
puus- puus - puus- puus - puus- puus-
t oinen t o inen t oinen t o inen to inen t oinen 

PUUKOOTAISET AJAT 

Puun o tto 49 48 47 47 45 37 

Puun aseccelu 0 

Karsinta ja ltatkonta 27 34 41 34 39 46 

Kasan ja tukitien jlrjutely 

Puiden järjestely II 0 

Oksien sii rtely 0 0 

Prosessoriosan ki.Jntlainen 0 

Häiriö t 0 

Yhuend 91 88 90 84 90 85 

TYÖPISTEKOOTAISET AJAT 

Si i rtymiset II 10 12 10 

Ajo pals t alla 

TEHOAIKA YliTEENSÄ , 1 100 100 100 100 100 100 

TEHOAIKA YliTEL,SÄ, cai n/puu 109 93 113 89 78 103 

Tr:öntutki....,st iedot 

R.i nnanko rkeus Upiai t ta • c• 12.0 1 .2 16 . 9 14.6 15 .0 2.6.4 

Rungon koko • d•3 65 132 194 131 138 597 

Tiheys . runkoa/ba 1 100 600 300 400 1 300 400 

Puulajijakauaa al k:u ko . 1 1 70 2 - 67 3 - 75 2 - 75 2 0 95 5 - 96 4 

Maastoluokka 1 

Puutavaralaji 
) a:n ' 
tuitup. 

1 
t~:i ji 33:0kuttu~~u 1 Puita yhteensl 5 67 282 

•> Henetelal a, ajouraväli 1S • (lta. kuvaa a: lla 3) .. , Ruotsalainen kuljettaja 
•••) Henetelal b , ajouravlli 30 • (lts. ltuva.:a .S • : lla 3) 

matta , jossa karsinnan ja katkonnan osuus on 
ollut suurempi . Pieniläpimittaisen harvennus
kohteen huonohkoon tulokseen on jäävän puus
ton suuren tiheyden lisäksi vaikuttanut se , 
että aikatutkimus tehtiin kokeilun alussa . 

Rungon koon vaikutus prosessorin tehotunti
tuotokseen on esitetty kuvassa 6 . Tuotos 
on laskettu yhteisesti kaikille puulajeille , 
koska niiden tuotokset eivät merkittävästi 
eronneet t oisistaan. Tehotuntituotos on har
vennushakkuussa ollut menetelmää a käytettä
essä 20 - 35 % ja menetelmää b käytettäessä 
6 - 20 % alhaisempi kuin avohakkuussa . Suu
rempi tuotos harvennusmenetelmässä b johtuu 
siitä, ettei puita tarvitse ottaa koneen 
edestä ja siirtää sivusuunnassa , mikä on hi
taampaa kuin puun otto suoraan kuormaimen 
varsinaiselta t yöskentelyalueelta . Harven
nusmenetelmien a ja b välistä eroa taas ka
ventaa se, e ttä menetelmässä b osa puista 
joudutaan käsittelemään latva edellä, mikä 
osoittautui hitaammaks i kuin käsittely tyvi 
edellä . Todettakoon myös , et tä osa menetel
män a aineistosta kerättiin kokeilun alussa . 

Paistettavan puuston tiheyden vaikutus tuo
t okseen selviää kuvasta 7 . 

Puuston vaurioituminen 

Puuston vaurioitumista harvennushakkuissa 
tutkittiin kahdella koealalla . Toisella 
puusto ol i pientä ja tiheää , toisella järeää 
ja harvaa . lolemmilla koealoilla oli käyte t
ty menetelmää a (ajouraväl i 15 m) . Inventoin
ti t ehtiin ennen me t säkuljetus t a . 
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Kuva 6. Rungon koen vaikutus tehotuntituotokseen. 
Leimikon tiheys 500 runkoa/ha. maastoluokka 1 

Koealatiedot ja vauriopuiden määrä 

Koeala l Koeala 2 

Koealan koko , ha 0 . 57 0 . 47 

Jäävä puus t o , puuta/ ha l 024 672 

Rinnankork eus läpimitta , cm 12 .0 19 . 5 

Puulaj ij akauma mä ku ko , % 92 7 70 30 

Vauriopuita , kp l/ha 233 40 

Vau r i opuiden os uus , % 22 .8 6 .0 

Luvut sisältävät sekä runkovauriot että 
kaatoleikkauksen alapuolella olevat vauriot 
eli juurivauriot . Vain käyttöpuun kokoiset 
rungot inventoitiin. Juuret invento1t11n 
0 . 7 m: n etäisyydelle puun keskipisteestä . 
Alle kahden senttimetrin paksuisia juuria ei 
otettu huomioon . Pienipuustoisella alueella 
oli paljon vaurioita. Tiheän puuston lisäk
si vaurioitumista lisäsivät muun muassa seu
raavat asiat : 

korjuu elokuussa , jollo in kuori vielä 
helposti irtoaa 

kuljettaja käyttänyt konetta vain 
pari viikkoa 

pintamaasto osittain vaikeahkoa . 

Järeämpipuustoisella alueella vaurioitunei 
den puiden osuus oli verraten pieni . Siihen 
ovat vaikuttaneet etenkin harvempi puusto ja 
myöhäisempi korjuuajankohta s ekä se , että 
konetta ajoi ruotsalainen ku l j e ttaj a, j olla 
oli pitempi kokemus Bruunett - prosessorin 
käytöstä harvennushakkui s s a . 

Suhteellinen 
tuotos 
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Kuva 7. Poistettavan ~uuston tiheyden vaikutus 
tehotuntituotokseen (~). Tiheys 500 runkoa/ha 
harvennusmenetelmässä a = 100. Rungon koko 180 
dm3, maastoluokk a 1 
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Vauriopuiden maaran lisäksi selvitettiin 
vaurioiden laatu , aiheuttaja , sijainti, 
pinta-ala ja syvyys sekä vauriopuiden sijain
ti. Jos puussa oli useita vaurioita , vain 
pahin vaurio rekisteröitiin . Tulosten mukaan 
järeäpuustoisella alueella runkovaurioita ja 
juurivaurioita oli yhtä paljon ja pienipuus
toisella alueella runkovaurioita oli enemmän 
kuin juurivaurioita . Pahimpia vaurioita ai
heuttivat koneen runko pyörät mukaan lukien , 
kuormain ja pölkkyjen syöttö käsittelylait
teistosta . Pääosa vaurioista sijaitsi alle 
kahden metrin korkeudella puussa. Yli puolet 
vaurioista oli alle 50 cm2:n kokoisia . Pinta
eli kuorivaurioita oli yli puolet . Pahinta 
vaurioituminen oli 2 - 3 m:n alueella ajo
uran reunasta . Menetelmän b yhteydessä vau
rioitumista ei tutkittu . 

Koneen suuntavilkkujen teräsrakenteiset ko
telot vaurioittivat paljon ajouran reuna
puita . Suuntavilkkujen siirtäminen sopi
vampaan paikkaan tai materiaaliltaan taipui
sammat kotelot parantaisivat se l västi asiaa . 

Kaadettujen puiden havaitseminen oli harven
nuspalstoilla vaikeaa . Erityisesti menetel
mässä b latva edellä otettaviksi kaadettuja 
pieniä puita oli vaikea havaita, samoin ajo
uralta kaadettuja puita. Vaurioinventoinnin 
yhteydessä koealalta 1 löydettiin 54 ja koe
alalta 2 2 käsittelemättä jäänyttä puuta. 
Se on 5 . 0 7. ja 0.7 7. poistetun puuston runko
luvusta , kuutiomäärästä laskettuna se l västi 
vähemmän . 
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Työn laatu 

Kars inta 

Karsinnan laatua tutkittiin 60 pölkkyä käsit
tävän näytteen avulla. Runkokuitupuupölkky
jen keskimääräinen oksantyngän pituus oli 
0.7 cm ja latvakuitupuupölkkyjen 1 .0 cm . 
Oksantyngät olivat selvästi pitempiä pölkyn 
läpimitan pienetessä . Se johtuu siitä, että 
karsintaterät eivät ympäröi pieniä pölkkyjä 
yhtä tarkasti kuin suuria, jolloin oksan 
katkontapituus kasvaa tai oksa pääsee tai 
pumaan terien alle . Viimeisen latvapölkyn 
oksat taipuivat selvästi terien alle. 
Oksantyngän paksuus ei vaikuttanut sen pi
tuuteen . Prosessorin karsintajälkeä voidaan 
pitää hyvänä . 

Syöttörullien ilmakumirenkaat rikkoutuivat 
kokeilun aikana pari kertaa . Olisi syytä 
tutkia, voidaanko renkaat täyttää jollakin 
sopivalla massalla. Nykyisin koneessa ole
vat teräsvyörenkaat ovat vähentäneet rikkou
tumista aiempiin tekctiilivyörenkaisiin ver
rattuina. 

Aptee r aus j a katkonta 

Pituudenmittauslaitteen tarkkuutta tutkittiin 
sekä tukkeja että kuitupuuta käsiteltäessä. 
Mittalaitteen näyttämää tukin pituutta 
verrattiin tukin todelliseen pituuteen . Näin 
eliminoidaan virhe, joka aiheutuu siitä, et
tei pituuden näyttö katkontahetkellä aina 
ole sama kuin tavoiteltu pituus. Mittaukset 
tehtiin kahdessa erässä, joiden välillä mit
talaitetta oli säädetty . Aineisto ja mitta
laitteen näytön keskimääräinen poikkeama 

% tukeista 

20 

- erä 
16 

---- erä 

12 

1 

i 

~ 

~ 

tukin todellisesta pituudesta selviävät seu
raavasta asetelmasta. 

Puulaji 

Tukkeja, kpl 

Keskim. latvaläpimitta , cm 

Keskipituus, cm 

Tyvi- 1 väl i- ja latvatukkeja , % 

Keskim. näyt t övirhe , cm 

Erä 1 

kuusi 

80 

22 . 5 

542 

34/66 

+0 .6 

Erä 2 

kuusi 

42 

22 . 7 

572 

50/50 

+2 . 3 

Kuvasta 8 voidaan todeta, että erotukset 
ovat jakautuneet hyvin laajalle alueelle eli 
hajonta on suuri, mikä heikentää mittalait
teen käyttökelpoisuutta . Tyvitukeista näyt
ti usein tulevan positiivinen näyttövirhe, 
mikä johtunee siitä, että tyven edellä usein 
kulkee esimerkiksi oksa , joka katkaisee valo
kennot liian aikaisin . Toisaalta aineistos
sa olevat ylipitkät tukit ovat myös usein 
tyvitukkeja. Siihen on ilmejsesti vaikutta
nut tyvilaajentuma, joka saattaa estää mitta
rullaa koskettamasta puun vaippaa. Järeiden 
puiden tyvilaajentuma ei myöskään mahdu kar
sinta- ja katkontalaitteistoon ja jää siten 
mittauksen ulkopuolelle . Ylijäreiden puiden 
tyvitukkeja ei kuitenkaan otettu mukaan ai
neistoon . Mit tarullan liikeradan laajenta
minen parantaisi ilmeisesti laitteen tark-
kuutta . Ruotsissa on saatu selvästi 
parempia tuloksia tukin katkonnan tarkkuu
desta . 

Kuitupuun katkonnassa käytetään hyväksi ko
neen mahdollisuutta pituuden esivalintaan . 
Sitä tutkittiin 60 kui tupuupölkkyä käsittä
vän näytteen avulla. Puulaji oli kuusi ja 
latvakuitupuuta oli kolmannes pölkyistä . 
Ohjelmoitu pituus oli 3 m. P.ölkkyj en keski
pituudeks i saatiin 288 .0 cm. ~0 7. ohje-
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Mittalaitteen näyttövirhe. c 

Kuva 8. Pituudenmittauslaitteen näyttövirheiden 
jakautuminen tukkeja mitattaessa 



pituudesta (3 m) poikkeavia pölkkyjä oli 
78.3 %. Pölkyt eivät siis täytä metsä- ja 
uittoalan työehtosopimuksen edellyttämää 
mittatarkkuutta katkottaessa ilman mit ta
välineitä (silmävarainen katkonta) . Yhden 
prosentin tarkkuusvaatimuksen täytti 18 . 3 % 
pölkyistä. 

Paksuudenmittauslaite on sijoitettu karsinta
teriin. Koska puiden kapeneminen vaihtelee, 
laite ei anna aivan tarkkaa tulosta . Myös 
kuoren paksuuden vaihtelu ja pölkyn kuoriu
tuminen vaikuttavat tulokseen. Pienessä 
näytteessä (33 tukkia) katkontahetken mit ta
rilukema poikkesi keskimäärin -2.33 cm tukin 
todellisesta kuoren alta mitatusta latva
läpimitasta . Hajonta oli kuitenkin pieni; 
tukeista 76 %: lla erotus oli välillä - 2 - -4 
cm. Pienen hajonnan ja näytön säätömahdolli
suuden ansiosta paksuudenmittauslaitetta voi
daan pitää apteerauksen käyttökelpoisena 
apuvälineenä. 

Vikojen huomioon ottaminen apteerauksessa 
on kaikkia monitoimikoneita myös Bruunett 
miniä - käytettäessä vaikeaa. Erityisesti 
tyvilahon havaitseminen ajouran lähellä tai 
ajouralla olevissa puissa on lähes mahdoton
ta . Lahon jatkumista puussa katkonnan jäl
keen ei myöskään voida todeta . 

Kasaus 

Kasojen laatu ei mainittavasti poikkea mu~
den poikittain toimivien taskuttomien pro
sessoreiden tekemien kasojen laadusta . 

TAULUKKO 2 Kasojen laatu 

Harvennushakkuu 

Erittely 
mene t elmä menetelmä 

a •l 

Kasoja , kpl 25 

Pölkkyjä/kasa 7. 4 

Kasan koko , 3 0 . 3 m 

Kasan leveys keskeltä , dm 10 . 3 

Kasan pituushajonta , dm 6. 2 

Latvoja , % kasoista -
Ri s tikkäisiä pölkkyjä , 20 % kasoi sta 

Väärä laj ittelu , 
% kasoista 

- päällä 10 
- s i sällä 0 
- vieressä 0 
- alla 20 

Hakkuutähte itä , 20 % kasoista 

*) Ajouraväli 15m (ks . kuvaa 4 s : lla 3) 
**) Ajour avä li 30m (ks . kuvaa 5 s:lla 3) 

b ** ' 

32 

4 . 9 

0 . 2 

8 . 9 

9 . 2 

20 

20 

0 
0 
0 

20 

50 

Avo-
hakkuu 

30 

10 . 9 

0 . 5 

12 .1 

5.1 

0 

70 

10 
-
10 
10 

20 

Kasojen laatu on harvennusmenetelmässä b sel
västi huonompi kuin menetelmässä a . Lisäksi 
on t odet tava, että menetelmän b inventointi 
on tehty sellaisen työskentelyn jälkeen , 
jossa toinen puoli käsiteltiin ensiksi ja 
valmiste ttu tavara ajettiin välillä pois . 

Kun ajouran molemmat puolet tehtiin saman
aikaisesti, kasojen laatu oli vielä huonompi . 
Suurin ongelma menetelmässä b on se, että 
kasoihin tulee latvoja ja oksia . Latvat 
ovat peräisin latva edellä käsitel lyistä 
puista, joiden latva katkotaan sahalla ja 
se joutuu lähes aina kasan pohjalle . Haitas
ta päästään vain, kun latva katkotaan ja 
latvaosa karsitaan miestyönä kaadon yhtey
dessä . Tekemällä ajouran toinen puoli ker
rallaan karsintajätteiden joutumista kasojen 
päälle ei voida täysin välttää, koska latva 
edellä käsitellyistä tukkirungoista saatu 
tavara joutuu joka tapauksessa väärälle puo
lelle tyvestä lähtien alkavan apteerauksen 
takia . Harvennusmenetelmässä a ja avohakkuus
sa kasojen laatu on tyydyttävä . 

Puutavaran vaurioituminen 

Ketjusaha sinänsä ei aiheuta katkontavauri
oita. Koska tukin tyvipäätä ei tueta, aiheu
tuu kuitenkin jonkin verran tukkien halkeilua 
poikkisahauksen loppuvaiheessa , etenkin jos 
ketju on tylsä . 

Syöt t örullat jättävät hyvin lieviä jälkiä 
kuitupuupölkkyihin. Tukkeihin jälkiä ei jää 
juuri lainkaan syöttörullien rakenteen ansi
osta . Mittaamalla e riläpimittaisista pöl
kyistä (yhteensä 60 kpl) syöttöjäljen pituus 
tutkittiin , missä vaurioituminen lakkaa eli 
syöttö siirtyy teräsvanteelta kumirenkaalle . 
Raja oli selvä ja kulki 14 - 15 cm : n välillä . 
Raja voidaan siirtää ylös- tai alaspäin 
muuttamalla renkaiden ilmanpainetta . 

Pölkkyjen kuoriutuminen oli syys- ja loka
kuuss a otetussa 60 kuusikuitupuupölkyn näyt
teessä keskimäärin 2 . 3 % pölkkyjen vaippa
pinta- alasta . Puut oli kaadettu päivää ennen 
karsintaa ja katkontaa . Vuodenaika ja kaa
don ja käsittelyn välinen aika vaikuttavat 
ratkaisevasti kuoriutumiseen . Kun vasta
kaadettuja puita käsiteltiin elokuun alussa, 
kuoriutuminen oli lähes täydellistä . 

Kustannukset 

J oulukuun 1980 kustannustason mukaan (koneen 
ostohinta 630 000 mk) Bruunett mini -proses
sorin käyttötuntikustannusten laskettiin 
olevan 209 , 70 mk . Silloin on oletettu, että 
sen käyttöaine- sekä huolto- ja korjauskus
tannukset ovat 60 % i son prosessorin vastaa
vista . Muilta osin on noudatettu maksusopi
musneuvottelujen perusteita . Käyttöainekus
tannukset ovat käytännössä olleet hieman alle 
60 %: n ison prosessori n kustannuksista . 

Kuvassa 9 on esitetty kustannukset kuutio
metriä kohti r ungon koon mukaan . Käyttöajan 
laskennassa alle 15 %: n keskeytysten osuu
deksi on olet e ttu 10 % t ehoajasta . Korjuu
kustannuksia t arkasteltaessa on otettava 
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Kuva 9. Rungon koon vaikutus yksikkökustannuksiin . 
Leimikon tiheys 500 runkoa/ha. maastoluokka 1 

huomioon , ettei Bruunett mini pysty käsit
telemään kovinkaan järeitä puita , joten 
lisäkustannuksia aiheutuu siitä, että rungon 
tyviosa tai koko runko joudutaan valmista
maan miestyönä erilliskaadon yhteydessä . 
Myös koneen käsittelemä keskirunko jää näin 
todellista pienemmäksi ja tukkien siirtelys 
tä konetyön yhteydessä joudutaan lisäksi 
mahdollisesti maksamaan . 

Työskenneltäessä Bruunett mini llä avohakkuu
olosuhteissa pitkä tavara j outuu edellisel
le uralle, mikä vaikeuttaa metsäkuljetusta. 
Puutavara joudutaan silloin kuormaamaan lai 
dasta , jolloin tienvarsitiheys jää alhaisek
si ja se puolestaan nostaa kustannuksia . 
Pitemmällä , 8 .5 m:n puomilla varustettuja 
koneita käytettäessä tätä ongelmaa ei esiin
tyne. Isoihin prosessoreihin verrattuna 
kustannuksia nostaa myös Bruunett mini 
-prosessorin taskuttomuus . 

Me tsäteho Review 8/1981 

Muut havainnot 

Koneen maastokelpoisuutta ei eri tyisesti 
selvitetty . Myöskään paksussa lumessa työs
kentelystä ei ole kokemuksia . Koneen maas 
t ossa- ja lumessaliikkumisominaisuudet lie
nevät samanlaiset kuin kevyesti kuormatun 
Bruunett mini - kuormatraktorin . Prosessori
osa painaa h~eman yli 2 000 kg :n, mikä vas 
taa noin 3 m : ä tuore tta kuusipuuta . Isojen 
ojien ylitys tuotti tutkimustyömailla hieman 
vaikeuksia . Sen sijaan verraten suuretkin 
sivukaltevuudet eivät mainittavasti haitan
neet työskentelyä . 

Maanpinta ei juuri rikkoudu prosessorityös
kentelyn aikana koneen telirakenteen ja ren
kai den ansiosta . Vain vaikeissa maastokoh
dissa maan pintakerros repeytyi , muutoin 
vain lievästi tiivistyi . 

Pcosessorin ergonomiset ominaisuudet ovat 
suurin piirtein samat kuin peruskoneen. Kul
jettaja katsoi koneen kaksivipujärjestelmän 
aiheuttavan vähemmän staattisia rasituksia 
kuin tavallinen kuusivipujärjestelmä . 

Näkyvyys on samanlain~n kuin nykyaikaisessa 
metsätraktorissa . Vaikeuksia aiheuttavat 
erityisesti puut, jotka ovat osittain tai 
kokonaan ajouralla . ämä puut joudutaan 
ottamaan edestä, jolloin koneen takarunko ja 
monitoimiosa estävät näkemästä ottopistettä . 
Pimeässä työskentely onnistuu avohakkuussa , 
mutta koneen alkuperäiset valot eivät riitä . 
Harvennushakkuussa pimeässä työskentely 
vaikeutuu . 

Valmistajan ilmoituksen mukaan koneen suurin 
syöttöläpimitta on 40 cm ja suurin karsinta
läpimitta 35 cm . Käytännössä voiman puute 
kuitenkin rajoitti puun koon ylärajaa . Jos 
käsiteltävän puun rinnankorkeusläpimitta 
ylittää 35 cm : n , siitä on syytä katkaista 
ensimmäinen tukki j o kaadon yhteydessä . 

BRUUNETT MINI 578 P PROCESSOR 

METSÄTEHO 

Test report on the processor . 
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