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Amerikassa k oura lla varustettuja puominostureita on 
kiiyt etty proomujen ja rautatievaunujen purkaukseen , 
pinotavaran siirtoon ra nnalta jäälle tai ,·eteen ja puu
lavara n vedestä n ostoon varsinkin vara toalueilla. 

Suomessa Kaukaa n Tehdas Osakeyhtiö on o,·elt anut 
samaa m enetelmiii1 m enestykselli sesti h a lkojen pur
ka ukseen proomuista. 

1\0CRAN RAKEN~E JA TOL\ll\fT.-\P EHI.-\.-\TE 

I~uvasta 1 selviää eräs r aken ne. Si ihen kuuluu kaksi 
köyttä: nosto- (sulkemis-) köysi ja tyhjennysköy i, jot
ka vas ta:n-ast i vaativat vinllurilaitt eessa n osto- p tyh
jenn ysrummun . Toiminta : 

1. Koura n sulkeminen (tiiytt iiminen) . l~ oura r iippuu 
ensin a voinna tyhjennysköyden varassa. ;\ostoköyllii 
kiris telläessi1 • so rmet • sulkeutu,·a t (kuva 2) . 

2. Tiiytetyn koura n nostaminen . Nostoköysi nostaa 
kouraa . tyhjennysköys i kulkee löysänii (km·a 3) . 

Kuuu / . .Yostokoura auat tuna. 
Fig. 1. The Owen Grapple opened. 

/{uua 2. Nostokouran sulkeminen . 
Fig. 2. Closing of !he grapple - Pholo: Kaukaan 

Tehdas Oy. 

3. 1\ ournn avnnminen (tyhjentäminen ). Tyhjennys
köys i o n ki inni ja n o tok öysi antaa m yöten (kunnes 
koura on täysin auki ), sam a lla kun k oura n m ekan ismi 
a\·a utuu omalla pa inollaan . Koura sii riippuu tyhjen 
nysköyden varassa. 

-1 . A\·atun kouran laskeminen (km·a 1) . Koura riip
puu tyhjennysk öyden va r assa nostoköyden ollessa löv
siinä. Köydet ja rumpu liikkuvat laskusuunnan muk~i
se ti . 

Erilissä kouratyypeissi1 on sekä kaksi nosto- että kak 
si tyh jennysk öyllii. Silloin tan-itnan m yö kaksi kak
soisru mpua. 

Ku ua 3. Nostokoura siir tämässä halkoja kuljellimelle. 
Fig. 3. The grapple carrying fircwood to a coll\·eying-belt. 

- Pholo: Kaukaan Tehdns Oy. 



Ku va .~ . Nos luri purkamassa veteen raulalievaunuun pinoi
tua puutavaraa. 

Fig. -l . .-\ crane unloading cordwood from railway wagon 
c into s tream for rafling. 

Kouran t ä y t t ö. Koura tu nkeutuu paremmin puu
ta va ra ka aa n ja ottaa suu remman kuorman , jos sormet 
ova t litistetyt leveiks i kouran ympärille ajatell un ym
pyrä n Iange niin suunta ises ti {kuten kuvissa 1 · · · 3), 
ku in jo ne ova t ka pearumat Iangeniin kuin sä teen 
suun nassa . 

Puut py yvä t kourassa tiukemmin, jos sormet ovat 
ha mma tetut {kuva 1) . 1\ etjut es tävä t kuuraa aukene
m a ta liikaa ja tukevat puita pää ltä päin. 

T o is issa tyy pe is ä koura n sulkeutuessa kaikki sor
m et p ysä htyvä t samanaikaisesti, toisissa taas kukin sor
mi to imii itsenä isesti. Jälkimmäinen tyyppi on parem
pi , sillä muuto in ku orma saattaa nousta vain kahden 
so rmen kiinnittäm ä nä, jolloin puita voi luisua pois . 

Amerikassa on käyte tty puutavaran siirtoon pinoina 
kuuraa , jonka periaate selvi iiä kuvasta 4. ostokapa
s itee tti on yhdell ä k ahmaisulla 4' puuta 0.8 · · · 2 p-m~ 
(riippuen koura n koos ta) ja 8' puuta kaksinkertainen 
m ää rä . 

P//rros 1 h'o/ico?roon>vn ~v.rkcun/nan 
kovronos k .r/#o luhnokv~",zllt"ff?L/Ie.. 

Piirros 1. Halkoproomun purkaminen kouranoslurilla hih
nakuljeltim elle . 

Skctch 1. Remova i of firewood by a grapple from barge 
onto con,·eying-belt 

TYÖi\IE:'-lETEL:\L\ 

Piirros 1 osoittaa työtapaa halkojen pnrkauksessa 
proomus ta hihnalle, joka johtaa ha kkuriin . Hake pai
ne taan puhaltimella hakekasaan. Työ,·o imaa ta rvitaan 
nosturin ajajan ohella pari miestä , jotka hoitavat myös 
hakkurin. Halkoja purkamaan kaJt c,·alta pöydä!Ei hill
nalle tarvitaan mies. Hakkurin h oitaja ehtii avusta · 
m aan häntä. Riippuen proomu. ta voi siellä olla tnr
peen yksi mies ohjail emassa kuuraa. 

TYÖT LOS 

Kaukarm T ehdas Osakeyhtiön purka u pa ika ll a. mi ssii 
nosturi liikkuu telakctjuilla (nos turin ~iirtäminen no
peampaa kuin proomun ), purka u teh o on o llut 600 · · · 
800 p-m3/ 20 tuntia. Koura siirtää n . 1 p-m3 k errallaan . 
Aikaa kuluu suunnill een seuraavasti: kouran tä yttä mi
nen 0.3 · · · 2 min .. nos to proomus ta 0.2 min ., s iirto 
kuljettimen kohdalle ja tyhjennys 0,-l min. ja palautu 
proomuun 0.4 min . 

HI~TA JA TEKXILLI L\ ARVO.l:\ 

Seuraava ta ulukko koskee Owen RC nostokouria , 
va lmi staja The Owen Bucke t CO, llreakwater Avenue. 
Cleveland 2, Ohio , pääedusta ja Suurness a AutoJa Oy. 
Helsinki . 

Tyyppi 86 96 

Kapa sit eetti p-m3 .J ' 1 
puuta 0.9 1.8 .. . 2.3 2.3 . ' . 2.7 

2600 
361)1 

Paino kgf 10-lO 1900 
Hinta tr ht aalla do 11. 1998 3 t:l2 
Hinta Suomessa mkn. 650000 1000000 1200000 

KX YTTÖ:\IAHDOLLI UKSIA 

105 

2.7'. '3.2 
3000 1 
3985 

1300000 1 

1. Lait e on va r in opiva pinotavaran purkamiseen 
proomu ta kuljettimelle. 

2. Laitetta voidaan k äyttää puutavaran n o tami een 
vedestä varastoalueilla. 

3. Koura opii myös kivien romun ym s. iirtelyyn. 
Käy ttöalue on sii m elko ra jo ite ttu . mutta erikoi ta

pauk issa koura on sopi,·a no turin Ii ä laite. 

S ~1 ~1 A R Y 
Risto Eklund: 

Use of Boom Crane fitted with a »Grapple» for 
.Movinn Piled Wood 

Kauk aa n Tehda 0 akeyhti o ha u ed a boom crane fit
ted with a gra pple for the di cha rge of lighter at Laurit
sala. The method of work i illu trated by the attached pic
tures and ketche . The work re ult ha been 600 - - . 800 
cu.m. of piled measure per 20 hours, with 1-metre firewood 
discharged from the lighter on a conveyor belt. The grapple 
takes approx. 1 cu .m . piled mea ure of firewood at a time. 

The grapple can also he used for lifting timber from the 
water onto stora~e area , and for movi ng tones and scrap. 




