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Uusi koneellinen tukkien rautatievaunuihin 

kuormauslaite 

Kuva l. Tukkien nosto vaunuun tapahtuu kahden, auton 
pyörien kapseleihin kiinnitetyn käsivarren avulla. - Valok. 

Metsäteho 

Fi,g. 1. Lifting of logs into the wagon i8 effected by meana of 
two arma jitted to the huba of the truck wheela. - Photo by 

Metsäteho 

Sodan jälkeisinä vuosina on asiantuntijoille esitelty 
useita eri tyyppiä olevia laitteita tukkien koneellisen 
rautatievaunuihin kuormauksen ratkaisemiseksi . -
Eikä ihme, että kysymys on herättänyt kiinnostusta, 
sillä samalla hinnalla. kuin keskikokoinen tukki mies
voimin siirretään vaunun vierestä vaunuun, rautatiet 
kuljettavat sitä n . 50 km. - Uusimpana. tulokkaana 
kuormauslaite-ehdokkaitten joukossa on Kone ja Terä 
Oy:n rakentama &Peto&. 

Laite, periaatteeltaan autoilija Lindrosin aivojen 
tuotetta, on alunperin suunniteltu tukk:ien autoon
kuormauksessa käytettäväksi. Kuten kuvasta l ilme
nee, tapahtuu pölkkyjen nosto ylös kahden, auton 
pyörien kapseleihin kiinnitetyn &käsivarren& avulla, 
jotka kääntyvät ylös auton moottorista. voimansa 
saavan vintturin teräsköysien vetäminä. Vintturi 
voidaan kytkeä käyntiin ja pysäyttää ohjaamon ulko
puolelta maasta käsin. Käsivarsisaa olevat tuet, joit
ten varassa yhdestä kolmeen pölkkyä kerrallaan nou
see ylös, ovat siirrettäviä, joten pohjakerroksiinkaan 
kuormattaesaa pölkkyjä ei jouduta. kohottamaan tar
peettoman korkealle. Rautatievaunuihin kuormaa
mista varten varustetaan auto erikois-sivutuilla, joihin 
on kiinnitetty kaksi jousitettua, korkeudeltaan sää
dettävissä olevaa teräsjolua. Näin ollen tukit eivät 

pudotessaan rasita vaunua vaan vierivät hyvässä jär
jestyks(lssä joluja myöten paikoilleen . 

Kuormaustyöhön tarvitaan 4-5 miehen muodos
tama työryhmä. Kaksi miehistä työskentelee vau
nussa ottamassa tukkeja vastaan, järjestelemässä 
niitä paikoilleen, asettelemassa kerrosten väliin tule
via >>lattoja>> jne. ja muut miehet maassa vierittämässä. 
pölkkyjä. >>käsivarsille>>, käyttämässä. konetta jne. -
Työryhmän jäsenten ajankäytön rakenne ilmenee 
oheisesta, Metsätehon suorittaman pienen aikatutki
muksen tuloksia esittä.västä taulukosta. 

Tutkimusten aikana kuormattujen tukkien keski
kuutio oli 6.9 j3, niiden keskimääräinen vieritysetäi
syys 3.98 m ja vaunukuormien keskisuuruus 4.20 js. -
Yhden kuutiojalan kuormaam.iseen kului työryhmältä 
aikaa 0.15 min. ja miestyöajan menekki sitä kohden oli 
0.73 min. Koneen ajasta kului varsinaiseen nostotyö
hön 9.6 % pakollisten työtaukojen muodostaessa siitä 
90.4 %-

»Peto»-laitteen etuina rautatievaunujen kuorma.uk
sessa on pidettävä sen nopeata siirtämismahdollisuutta 
työmaalta toiselle, mahdollisuutta vetää sen avulla 
tukkeja verraten kaukaakin &käsivarsien& ulottuville ja. 
kuormaustyön keveyttä. Varjopuoliksi on taa.sen kat-

Kuva 2. Käaivarsilta pölkyt siirtyvät jousitetuille teräa
joluille, joita myöten ne vierivät vaunuun. - Valok. llfets&. 

teho 

Fi,g. 2. From the anna the loga are paaaed to 8tul akida provided 
with apringa, along which they roU onto the wagon. - Photo by 

Metsäteho 
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Taulukko . 

Kuormausryhmän aj6Jlkäytön rakenne laskettuna rautatievaunukuormaa kohdan . 

1 
Taakantekijät 

1 

Vaunumiehet 
Yhteensä 

3 miestä 2 miestä 

min.J 

1 

% 
min.J 

1 

% 
1 

miesmin .f 
% kuorma kuorma kuorma 

1 

Ykaikköajat.: 
1 

Tukitien vieri-
tys lähemmäksi 6,26 10,1 - - 1 ,7 6,0 
Tukki en vieri-
tys tkäsivar-
sille• ........ 20,49 33,0 0,06 0, 1 61,59 19,8 
K oneen käyttö 2,03 3,2 - - 6,09 2,1 
Tukitien vast.· 
otto vaunussa. - 1 - 28, 78 - 46, 3 1 25,68 25,74 41,4 41,5 5 1,36 137,82 1 16,5 44,4 

Nostolaiteajat: 
Kuormauskun-
toon laittam . . . 8, 18 13,2 8,17 13,2 40, 13,2 
Laitteen purka. 
minen . ... .. .. 0,77 8,95 1,2 14,4 - 8, 17 13,2 2,3 1 43,19 0, 7 13,9 

1 1 
Rautat ie-vaunu- 1 
ajat: 
Pylväitten kä-
sittely ..... . .. 0,84 1,4 3,83 6,2 10, 1 3,3 
tLattojem kä-
sitte1y ... . ... . - - 4,97 8,0 9,94 3,2 
K ettinkien sito. 
minen . . ... .. . - - 0,89 1,4 1, 7 0,6 
Vaunun si irto .. 2,14 2,98 1 3,4 4,8 1 2,14 11,83 3,4 19,0 10,70 32,60 3,4 10,5 

K eskeytykset: 
1 

1 
Kunnostamis-
aika . ....... 0,74 1,2 0,52 

1 

0, 3,26 1, 1 
Lepoaika .... 18,39 29,6 15, 18 24,4 5,53 27,5 
Hukka-aika: 
Hukkatyöaika . 0,22 0,4 0,2 1 

1 

0,3 1,0 0,3 
Pakoll . työtauko 2,04 21,39 3,3 34,5 0,45 16,36 0,8 26,3 7,02 96,89 2,3 31,2 

Yhteensäl 62,10 1 100,0 1 62, 10 1 100,0 310,50 100,0 

sotta.va. verraten huomattava. t oimintatilan tarve, 
kallis ja. tarpeettoman tehokas voiman lähde (kuorma
auto) sekä radan tasoa alempana olevasta varastosta 
kuormaamismahdollisuuden puuttuminen . Näistä kui
tenkin ensimmäinen ja viimeinenlienevätverraten hei-

posti korjattavissa. Yksityiskohtainen vertailu käsin
kuormauksen ja muun yyppisten koneellisten kuor
mauslaitteitten aiheuttamiin kueta.nnuksiin tulee 
osoittamaan, onko tPedollat käyttömahdollisuuksia 
oloissamme. 

A NEW MECHANICAl DEVICE FOR lOADING 
lOGS INTO RAilWAY WAGONS 

Summary 

The article describes a new Finnish device for 
loading logs into railway wagons, and reports on the 
results of time studies on it. - A five-man team 
using the equipment expends 0.15 min.fcu.ft., and 
the expenditure ofman-working timeis 0.73minfcu.ft. 

Helsinki 1951, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö. 


