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Kulietettavia kuorimakoneita Amerikassa 
(Portahle Bark-Peeling M achines in Amerika) 

On the basis of the information and practical 
experience gathered in the r nited States and 
Oanada the author di cusses barking in the u;oods 
and portable bark-peeling machines as u:ell as 
the factors affecting the use of these machines. 
They are divided into knife-cutting machines and 
machines that rupture the cambium. As an ex
ample, the P eppy P eeler, the Lowther Post P eeler 
and the N ekaosa P eeler are described more in 
detail, as these machines might possibly be applied 
to the 1 candinavian conditions. 

It may be pointed out in this connection that 
one of the most urgent needs of the North European 
forestry is to find a satisfactory bark-peeling 
tnachine that could be used to avantage under bush 
Conditions. This is clearly illu trated by the fact 
lhat hand peeling of a 10' DBH tree represents 
48 % of the total amount of work involved in 
Cutting and u·orking-up the tree. 

Yleisiä näkökohtia 

t ~i itnmän ja raskaimman työvaiheen hakkuu
Yöss·· 1\1·· ~. muodostaa, kuten tunnettua, kuoriminen. 
k llnpa esim. lOn läpimittai en puun hakkuus a 
k U~r~en käsittää 4 % työ uorituksista. it
r e!Stä yrityk istä huolimatta, joita on tehty Eu-
0?Pa sa ja Amerikassa tämän työvaiheen mekani
:~eksi, ei vielä ole onnistuttu valmistamaan 
\> Ysm tyydyttävää kunrimakonetta metsä- ja 
j ~ra tokuorintaa varten. On kuitenkin olemassa 
~ta,~l kuorimakoneita, jotka ovat o oittautuneet 
se:.tökelpoi iksi Amerika a ja joita mahdolli
\> tt Voitaisiin tuottaa Pohjoismaihin. euraaj: a. e itetään joitakin ylei iä näkökohtia met ä-

va.rastokuorinnasta käyttäen e imerkkeinä 
k A:s a ja Kanada a eniten suosittuja kuorima-
011eita. 

ia 1\.oneitten, jotka sopivat kuorintaan met ä ä 
\>o·"arastolla, täytyy olla kuljetettavia jotta ne 
t .1daan iirtää paikasta toiseen joko ellaisinaan 
kal Vain vähäisin purkau kustannuksin. T ö -
k e~~!.yPaikalla koneet voidaan kiinnittää pai
k a:-uslin emen ttiperustoih in tai tilapäisiin tu
~lSta, tehtyihin alustoibio tms. P örillä lii.kl"Uvat 
\> Otintakoneet lienevät opivimmat metsä- ja 
e;~astokuorintaau , mutta ne ovat äännöllisesti 

d avakaita, joten ne on tuettava käytön hte -
eSsä. 

Tekijöistä, jotka on otettava huomioon metsä
ja varastokunrintaan sopivaa konetta \alittaessa, 
mainittakoon: 

l. Missä hakkuutyön vaiheessa konetta tullaan 
käyttämään , puun luona, kuormausr;enkillä 
vai varastopaikalla? 

2. Puutavaran kuorimisvaikeus. 
a. Kuoren paksuus ja kovuus. 
b. Lämpötilaolosuhteet kuorimisen aikana. 
c. Puutavaran suoruus. 

3. Puutavaran paksuus ja pituus. 
4. Koneen työskentelykyvyn suhde 

a. puutavaran hukkaan , 
b. työryhmän suuruuteen ja laatuun, 
c. ostohintaan, 
d. käyttövarmuuteen . 

5. fiten puutavaran syöttö koneeseen tapah
tuu ja miten kuoritun puutavaran kuljetu 
koneelta varastopaikalle on parhaiten jär
jestettävissä tulevaa käsittelyä silmällä pi
täen? 

Työntulokseen vaikuttavia tekijöitä 

Koneen hyötysuhde ja muuttuvien kustannus
ten supi taminen ovat mitä tärkeimmät taloudelli
e ti edullisen tuloksen aavuttami eksi. Tä tä 

syystä on kiinnitettävä erikoi ta huomiota eu
raaviin yleispäteviin seikkoihin. 

Syöttö 

Jotta kone voisi työskennellä täydellä teholla, 
syötön täytyy tapahtua jatkuvasti. Ei kannata 
hankkia konetta, jonka syöttönopeus on 100 jjfmin. 
ja syöttää siihen puutavaraa ainoastaan 0 jjfmin. 
Näin kuitenkin tapahtuu, kun 4 jalan pölkkyjen 
syötös ä jää l 2n pituinen syöttöväli va taten 
0.01 min. hukka-aikaa. Samoissa olo ubtei a 
saadaan 94 jjfmin. syöttönopeus, kun syötettävien 
pölkkyjen pituus on 16 jalkaa. Kuva l o aittaa, 
miten eri pituisten pölkkyjen syötö sä syöttöväli 
vaikuttaa tuotannon tehokkuuteen. Tätä haittaa 
voidaan jossain määrin vähentää paremmalla 
organisaatiolla, mekaanisilla siirtolaitteilla ja lisää
mällä kuorittavien pölkkyjen pituutta. 

P uutavaran laatu 

E iinpistävät oksantyngät ja puutavaran Ien-
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Kuva l. K onekuoriru1an tehok1:uuden riippuva isuus toi 
siaan seuraavien pölkkyjen välimatkasta. - F ig. 1. Efficiency 
of barking machines as affected by distance between success-ive 

pieces of wood. 

kous vähentävät tuotantoa ja laskevat kuorinnan 
laatua kaikilla kuorimakoneilla. Näin on laita 
erityisesti sellaisissa koneissa, joissa pölkky kuo
rinnan tapahtuessa pyörii. Pienpuutavaran, ku
ten paperipuun, suhteellinen mutkaisuus on suu
rempaa kuin sahatukkien ja aiheuttaa kuorinta
hankaluutta . Samoin on asianlaita lehtipuista 
puutavaraa havupuiseen Yerrattaessa. On usein 
taloudellisesti edullisempaa suorittaa lengon tava
ran kuoriota käsin. 

.Täätyayt puutavara 

Ainoastaa n Yeitsikuorimakoneet voivat suo
rittaa jäätyneen puutavaran kuorinnan tyydyttä
vällä tavalla. )luun tyyppiset koneet eivät pysty 
tehokkaaseen ja laadultaan tyydyttävään kuo
rintaan. Jäätyneessä puutavara sa on jäJ iker
rok en murtumislujuns suoraan verrannollinen 
olujen vesipitoi uuteen ja muodostuneeseen jää

kiteisyyteen. Kuoriotavaikeus lisääntyy, kun 
lämpötila laskee - 27,2 C asteeseen . Sitä alhai
semmissa lämpötiloissa kuorinta käy helpommin. 
Tä ä on selity toteamukseen, että kuoriota kä_Y 
kevyemmin erittäin alhaisissa lämpötilois a. 

Kuoren ja jällen laatu 

Energiamäärä, jo ka tarvitaan kuoren poistami
seen, on riippuvainen kuoren pak uude ta ja t ihey
de tä, siis en kovuudesta. Veitsi.kuorimakoneita 
käytettäe sä on myös jälsikerr·Jk en laadulla mer
kityksensä. Kuoriota tapahtuu luonnollise ti hel
poimmin keväällä, jolloin kuori on irt.i. Kuoren 
irtaa ntumiseen kaadon jäll<een vaikuttavat ajan
jakson pituus, joka on kulunut kaado ta kuorin
taan, ja vara toimi olosuhteet. Puun ja kuoren 
välinen kiinteys vahvi tuu allmaikoina kaadon 
jälkeen, mutta heikentyy sitten vähitellen, kunne 
kuori on tc'iydellisesti irtaantunut. Tä hän kuluya 
aika on riippuvainen puulajista ekä vara toimi -
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Kuva 2. Kaa,·iokun~ •Peppy P <'('len kuorimakonee ta. 
- F ig. 2. /..·eletoll dratcing of thc Peppy P ee/cr. 

ja ilmasto-olosuhteista. jotka kaikki ,-aikuttavat 
jälsikerrokse sa tapahtll\·iin muutoksiin. 

Koneen työskentelytapa 

Knorimi ta,-a ta riippuen Yoiclaan kuoriula
koneet luokitella karkeasti kahteen pihin·hmään: 

I Yeitsikuorimakoneet. jotka lcikk~ayat ja 
jyrsivät ku Jren irti. 

II K oneet. jotka murskaantt jä isikerroksen ja. 
repi,·ät kuoren irti . 

Veitsikuorimakoneet 

Veitsikuorimakoneet käyttiiYät kuoren poista
miseen v-eit iä tai leikka<wia teriä. Kun pyritään 
puutavaralajin muodon ja koon yhtenäisyyteen 
on veit ilmorima koneet a otettava etusijalle. J{un 
taas puuta\-aran hukan on oltaYa mahdolli imrnoJl 
pieni, lmten e im. korkealaatuista paperipuuta 
kuorittae a . on edulli empaa käyttää muitB> 
konetyyppejä. En in mainittuja koneita on yksill
kertai ista vaneripuunYiiltoon käytettä,·istä or
veista hienoihin. tarki tu mckanism illa varu
tettuihin kutterikonei iin a t i. Xiinikää n on ole
ma sa koneita. jois. a leikkuumekani mi laertää 

e l•t iympä ri kuorien paikoillaan ole\·aa tukkia . 
kuorima koneiden kuljettajilta yauditaan uurtB> 
taitanllltta. jottei puuta\·aran hukka nott isi 
uureksi. 

Peppy Peeler 

T almistaja : A. 0. Boucharcl c • 'ons. Box 62-i, 
Kirklancl Lake. Ontario. anada. 

!lfyyjä: I amfjcld Co .. Inc .. 2!5 Bea,·er t., 
Xe,,- York XT .. "(', 'A. 

H inta: :\Ioottorin kan ·a 2 60 Kanadan dolla
ria , fob. Kirkland Lake. Ontario , 'anada. 

elo tu : Paino 7'25 kg (km ·a 2). oidaatl 
käyttää erilli ellä moottorilla tai ttaa yoirn3& 

je;pi tå taikka traktorin mottori ta; h~·drauline!l 



Kuva. 3. •The Lowthcr Po t Peeler• toiminnassa. - Fig. 3. 
[' iiiJ a Lowther Post J>celer. 

Yötönsä.ännöstely: automaattinen terotu. järje -
telm.ä; rakennettu -rautakiskoille. mutta Yoi
daan a entaa myös jeepeihin tai pieniin trakto
teihin; työkapasiteetti 5,5 (kiinteä kuori) -
9,0 T113/ t. (irtokuori); työryhmä ..J. miestä. 

Soveltw:aisuus: Sopii 3.5"- 2Y läpimittaisen 
Puutavaran , lä hinnä paperipuun kuorintaan. Pölk
kyjen pituus ,-oi vaihdella 4' - l G'. On huomatta\a, 
että saadut ·tiedot perustu,·at kuu. i- ja pal a
Paperipuun kuorinnassa saatuihin kokemuk iin. 
Valmistajan ilmoituksen mukaan koneen pitäi i 
olla yht.:'i käyttökelpoinen myös muita puulajeja 
kuorittaessa. 

liUom! Tähänasti et Peppy Peelerillä Kana
da sa aavutetut tulokset ovat olleet po itii,·i.· ia. 
ia 11 eat vhtiöt myö. U A:ssa suunnitteleYat sen 
käytäntöÖn ottoa .. 

II Koneet, jotka murskaavat jäisikerroksen 

'I'ärn.ä laaja koneryhmä voidaan jakaa kahteen 
alatyhmään nimittäin uoraan mur kaa~:iin ko
~eiBiin, jotl~a käyttävät i kua ja painetta jälJen 
U'roittami eksi kuten vasara-, ketju -. pyörä- ja 
"aissikuorimal~oneet, ja välillis ti murskaa~:ii n 
Ieon_ i iin. kuten rummut. puolirnmmut. hydrauli
Set tahkokoneet. jotka kuluttamalla ja hiomalla 
Poistavat osan kuorta ennen kuin jäisikerro 
lllur kau tuu. 

lhe lowther Post Peeler 

T1almi taja: Harry A. Lowther Co., Indu try 
4"enue, Joliet, Ill .. U ' A . 

Myyjä: Ramfjeld & 'o., Inc. , 25 Beaver t .. 
~ew York, .1. • • , A. 

liinta: 30 Amer. dollaria, jolloin moottori 
isältyy hintaan. Hinta ilman moottoria 1 9 

4tner. dollaria. 

S elostus: Paino 137 kg; 6lw. ilmajäähdytteinen 
bensiinimoottori (samaa moottoria kä~·tetään ~The 

Lowther C-sa\n>:ssa); voimansiirto \ --hihnalla; 
ketjukuorimalaite asennettu kahden teräslevyn 
välille. jotka sijait evat ll" etäisyydellä toisi. taan. 
\ almistajan ilmoituksen mukaan työl·apasiteetti 
on 400- 600 pylvästä/8 t. /1 mies, mutta American 
Pulpwood Association'in ilmoituksen mukaan 
päästään ainoastaan puoleen tästä tehosta. ''yöt

töä ja kuorimista ohjataan käsin. Kun kone on 
kuorinut pölkyn puoliväliin , se käännetään ja 
kuoritaan jälellä oleva osa (lnn·a 3). 

Soveltuvaisuus: 'opii aina 8" läpimittaisten 
ja 7' pituisten aitapylväiden kuorintaan. 

Ei sovellu paperipuun kuorintaan. 
Huom! Vaikkakaan konetta nykyisellään ei 

voida pitää tehokkaana paperipuun kuorintaan , 
on siinä kuitenkin rakenteellisesti huomion an·oi.· ia 
seikkoja yritettäessä löytää sopivaa paperipuun 
kuorimakonetta. 

Nekoosa Peelef 

Vallnistaja: Nekoosa Foundry & ::\Iaehine 
\Vorks, Inc., Nekoosa, \ Vis. , lJ, A. 

~Jfyyjä: Ramfjeld & Co., Jne., 25 Bea,·er t., 
New York 4, N.Y. , USA. 

Hinta: !) 000 Am.er. dollaria. 
Selostus: >> ekoosa Peelen> on automaattinen 

paperipuun kuorimiskone, joka py tyy kuorimaan 
3" - 12" läpimittaista ja 4' - 8' pituista paperi
puuta (kuva 4) . Varustettu neljällä kumipyörällä 
ja ohjauslaitteella. Voima saadaan 30 lw. Allis
Chalmers moottorista. Varsinai. en kuorimisen 
suorittavat rumpuun ki.innitetyt riippuva arat, 
jotka rummun pyöriessä keskipakoisYoiman ...-ai
kutukse ta vasaroivat koneen läpi kulkevaa pölk
kyä ja irroittavat kuoren. Irtaantunut kuori 
putoaa koneen pohjalle olevalle hihnakuljettimelle. 
Työryhmän suuruus 5 miestä. Työntulo vaih
telee 1:"5- 25 m 3Jt. 

Kuva 4. Yle iskuva tXekoosa P eeler t h--uorimakon ee ta 
pois topuolelta katsottuna. Syöttö ilta kuvan ~1kca.sm l_at
dassa. _ Fig . .J. 'The S ekoo a Peeler seen from the dt&harge tde. 

F eeding platform to the right. 



Soveltuvaisuus: Sopii suoran paperipuun kuori
miseen silloin, kun kuori on irti. Puutavaran 
hukka on pieni , paitsi pienikokoisen, alle 3"-4" 

läpimittaisen paperipuun kuorimisessa. 
Ei sovellu muuna aikana suoritettavaan kuori-

miseen kuin mitä edellä on mainittu, ellei puu
tavara ole ollut vara toituna niin pitkää aikaa, 
että kuori on ruvennut irtoamaan. >>Nekoo a 
Peeler>> ei sovellu myöskään lenkojen runkojen 
kuorimiseen . 
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