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Puutavaran kuorinnasta 1a siirrettävistä 

kuorimakoneista 

Kuurinnan osuus puutavaran hakkuutyöstä vaih
telee 40 ··· 50 % välillä puutavaralajista riippuen , 
kun esim. sahaustyön osuus kuorittuja tukkeja teh
täessä on vain n. 16 %ja 2-m puolipuhdasta paperi
puuta tehtäessä n . 21 %siitä. Pyrittäessä koneellista
maan hakkuutöitä olisi sen vuoksi tärkeintä löytää 
sopivia ratkaisuja juuri kuorinnan koneelliselle suo
rittamiselle. 

Kuten tunnettua, kuorintatyötä tehdään nykyisin 
hakkuupaikoilla metsässä, välivarastoissa uittoväy
lien, auto- tai rautateiden varsilla taikka se jätetään 
.vasta jalostuspaikalla tapahtuvaksi. 

Me t s ä s s ä suoritettavan kuorinnan puolesta pu
huvat seuraavat seikat: 

- vältytään kuoren lmljetukselta (kuoren osuus 
keskim. n. 15 % puutavaran ti lavuudesta ja n. 10 % 
sen painosta), 

- vältytään tarpeettomalta veden kuljetukselta, 
jos puutavara saa kuivua kuorinnan jäll<een metsä
varastossa (kuiv uminen merkitsee yli vuotisen tavaran 
ollessa kysymyksessä keskim. n. 35 % painon vähen. 
tymistä) , 

- pölkkyjen siirtely kuorinnan suorittamiseksi jää 
vähäiseksi, koska huomattava osa siirtelyliikkeistä 
on pakko tehdä muutenkin, 

- kuorintajätteiden hävittäminen ei tuota vai
keuksia, koska ne jäävät hajalleen metsään tahoamaan 
ja >>lannoittamaam metsämaata ja 

- uittokuljetukseen tarkoitettu tavara saavuttaa 
parhaan mahdollisen uimiskelpoisuuden (edellytyk
senä metsävarastoissa kuivattaminen). 

Väli vara s t o s s a kuorinnan etuina on pidettä
vä mm. seuraavia: 

- työvoiman tarve jakaantuu tasaisemmin eri 

Kuva 1. - Eräs ensimmäisistä kotima isista varastokuorima
koneen rakentamisyrityksistä. >>Laguksem kuorimakone 1920-
luvulta. (Aro: Tutkimuksia kuusipaperipuiden ja kaivos-

pölkkyjen kuorimäärästä ja kuorimishukasta, 1929) 
Fig. 1. The Finnish storage barking machine >>Lagus•> j1·om the 

1920's 

Kuva 2. - Veitsikuorijoita on käytetty jalostuspaikoilla jo 
viime vuosisadalla. Kuvassa kaksipöytäinen malli . (Puu, 

sen käyttö ja jalostus II) 
.li'ig. 2. 1\.n i je-bm),;ing machine /or ind1tBt1·ial 1lBe 

vuodenajoille, mistä johtuen sitä on paremmin saata
vissa, 

- kuorintajätteiden hävittäminen ei merkitse niin 
paljon kuin jalostuspaikoilla, 

- uittoon tarkoitettu tavara saavuttaa yleensä 
tyydyttävän uimiskelpoisuuden ja 

- kuorintapalkoista ei jouduta maksamaan korko
kustannuksia hakkuun ja varastokuorinnan väliseltä 
ajalta (kuoripäällisen, tuoreen puutavaran ja kuoritun, 
kuivan puutavaran vedätyskustannusten ero+ varas
tossa- ja metsässä suoritetun kuorinnan kustannusten 
ero on kuitenkin yleensä suurempi kuin saavutettu 
korkojen säästö). 

Jalo s t u s p a i k a ll a kuorimista taasen puol
tavat mm. seuraavat näkökohdat: 

- kuivan maakuljetuspuun kuori voidaan käyttää 
polttoaineeksi , (edellyttäen kuorimismenetelmän ole
van sellaisen, ettei kuori sen vuoksi tule märäksi), 

- >>kiertoaika>> metsästä jalostuslaitoksen koneisiin 
on mahdollisuus saada lyhyeksi, jolloin korkokustan
nuksissa voidaan saavuttaa säästöjä ja 

- Jareä puutavara säilyy kuljetuksen aikana 
tapahtuvilta halkeilemisilta ym. vaurioilta. 

Mitä kuorintatyön koneellistamiseen tulee, parhaat 
mahdollisuudet siihen on juuri jalostus paikoilla, 
koska puutavaramäärät ovat silloin suuria, voiman 
saanti on helppoa ja tavaran siirto kuorimakoneeseen 
ja kuorinnan jälkeen eteenpäin voidaan järjestää 
koneellisesti, muun siirtotyön yhteydessä tapahtu
vaksi. - Jalostuspaikoilla kuoriminen onkin miltei 
poikkeuksetta koneellista. 

Koneellinen kuoriminen jo hakkuuvaiheen aikana 
on vaikeimmin ratkaistavissa, sillä kone on siirrettävä 
hakkuutyömaalla rungolta toiselle, jolloin sen tahalli
nen käyttöaika jää pieneksi. Lisäksi "sen pitäisi olla 
erittäin kevyt. Monista yrityksistä huolimatta sopivaa 
konetta tätä tarkoitusta varten ei toistaiseksi ole 
pystytty rakentamaan. 

Varastokuorinnan koneellistaminen on jo tuntu
vasti helpompaa. Samalla paikalla olevat puutavara-
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määrät ovat silloin jo verraten suuria . Koneilta 
vaaditaan tällöinkin kuitenkin verraten pientä painoa, 
jotta ne saataisiin halvoin kustannuksin siirretyiksi 
varastolta toi selle ja sama n työmaan puitteissa 
varastomuodostelmalta toiselle. 

Seuraavassa rajoitutaan selostamaan eräitä uusim
pia varastokuorimakoneita. Tiedot n iistä pohjautuvat 
osittain suullisiin selostuksiin, osittain lyhytaikaisiin, 
subjektiivisiin havaintoihin tai valmistajien antamiin 
tietoihin. Vasta mahdolliset tutkimukset tulevat anta
maan niistä luotettavat a rvosteluperusteet. Aihetta 
käsiteltäessä sivuutetaan amerikkalaiset >>Peppy Pee
len>, >>The Lowther Post Peelen> sekä >>Nekoosa Peelen> 
koneet, koska niistä on jo a ika isemmin kirjoitettu 
(S imon e n, 1950). 

Kotimaisista kuorimakoneista vaikuttaa verraten 
valmiilta >>Parkko>>-niminen la ite, joka esiteltiin ensim
mäisen kerran kesäkuussa J okioisissa pidet yssä maa
talousnäyttelyssä. Tyypiltään se on veitsikuorija, ja 

Kuva 3. - Kotimainen >>Parkko>> kuorimakone, kuvassa 2 
olevan koneen sovellutus varastokuorintatyöhön. K uorivina 
eliminä kolme, 10 mm teräslevystä valmistettuun pyörä
levyyn kiinnitettyä v eistä. Levyn kierrosnopeus n. 400 rfm in. , 
mikä merkitsee 1 200 leikkaustafmin. Huom. voimanläh teenä 

moottorisaha. - V alolc Metsäteho 
li'ig. 3. 1.'/te Finnish •> Parl·ko•> bm·king machine. l•'ig. 2 shows 

its adnptat1'on for storage barkin(l 

sen toimintaperi aate pohjautuu jo viime vuosisadalta 
tunnettuun menetelmään (kuva 2). La ite soveltu11 
1-metrisen t avaran puoli- ja täyspuhtaaksi kuorimi
seen. Pitemmän tavaran ollessa kysymyksessä puun
hukka, joka nyky isin on suunnilleen sama kuin käsin
kuorinnassa, muodostuisi kohtuuttoman suureksi. 
Laitteen kapasiteetti on n. ·4 · · · 5 kertainen käsin
kuorintaan verrattuna. Tehon tarve on verraten 
pieni, n. 3 hv . havupuuta ja n. 5 .. . 6 hv. koivupaperi 
puuta kuorittaessa. Kuorintajälki on kuitupuuta 
ajatellen erittäin hyvä (kuva 4). Konetta valmistetaan 
(valmistaja: Optiikka ja Tarkkuusväline Oy, Tam
pere) sekä . moottorisahan moottorilla että erillisellä, 
ilmajäähdytteisellä polttomoottorilla toimivana. Li-

2 

Kuva 4. - l>Parkko•> kuorimakoneella kuorittua· täyspuhdasta 
kuusipaperipuuta. Kuorinta jä lki on kuitupuuta ajat\')llen 

hyvä - Valok. Metsäteho 

F'ig. 4. Gompletely cleanecl spruce pulpwoocl bm·kecl by the 
>>Parkko>> ba1·king machine 

siiksi sitä voi tietenkin kliyti;ää sähkömoottorilla. 
::::en eduksi on myös katsottava helppo liikuteltavuus 
(paino 150 ... ~00 kg) ja halpa hinta (ilman moottoria 
n. 39 000 mk). Käyttäjäkseen se vaatii yhden miehen . 

Aug. Eklöf Osakeyhtiö valmistaa >>J ä t k ä>> -
merkkisiä veitsikuorimakoneita, jotka painavat moot
toreineen 217 kg. Rakenteeltaan ja toiminnaltaan 
ne ovat samantapaisia kuin >>Parkko>>. Niiden kapa
siteetiksi ilmoitetaan n . 2 p-m3ft. täyspuhdasta ja 
n . 3 p -m3ft. puolipuhdasta 1-m kuusipaperipuuta. 

Muitakin Jwt imaisia va1 astokuorima koneita on 
suunnitteilla tai kokeilun ala isina . 

Ruotsissa kiinnostus kuorimakonekysymystä koh
taan on ollut viime vuosina erittäin suuri. Tämän 
seurauksena markkinoille on ilmestynyt joukko eri 
mallisia la itteita, joista maiiilttakoon >>Söderlundim 
kuivarumpu, >>Atlas Dieselin>> paineilmalla toimiva 
laite, >>Wi-Mab>> kuorimakone, >>Söderhamnim, >>Skog
lundin>> ja >>Sundim kuorimakoneet sekä >>Mira>> ja 

Kuva 5. - Työmenetelmä veitsikuorijaa käytettäessä on seu 
raava: Vasemmalla jalulla työntek ijä painaa v iputankoa, 
joka puristaa kuorittavan pölkyn terälevyä vasten. Pölkkyä 
kierretään k äsin, kunnes sen toisesta päästä kaikki kuori on 
irtaantun ut, jonka jälkeen se käännetään ja to inen pää 

kuoritaan vastaavalla tavalla. - Valok. Metsäteho 
F1:g. 5. 1.'he WD'rking method usecl when ba1·king w-ith 

a clraw-knije 
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Kuva 6. - »Söderlundim kuivarumpu auton lavalle sijoi
tettrula. - Valok. Föss 

F ig. 6. >>Söderlund•> d1·y bw·ki nJ dnt>n 

>>Palmia>>-nimiset laitteet. Lupaavimpina pidetään 
viittä viimeksi rna.inittua. - Lisäksi on suunnitteilla 
tiettävästi viisi t ai kuusi muuta. 

>>Söderlund i n» rumpukuorijan (kuva 6) esi
kuvana on ollut vastaavalla periaatteella toimiva 
amerikkalainen laite. Rumpu täytetään kiramon 
avulla. Kuoriutuminen tapahtuu siten, että puut 
kolhiutuvat toisiaan ia rummun l=lCiiiämiä va»t.en 
rummun pyöriessä. Kuorimisjätteet putoavn,t rUJI L· 
mussa olevien aukkojen kautta ulos. Voimanlähteenä 
on lavan peräosaan sijoitettu polttomoottori . Työ
r yhmään kuuluu kaksi mi estä. - La ite on rakennettu 
2-m tavaraa varten. 

Koneen kapasiteetista ei tätä kirjoitett acs;;;a ole 
käytettävissä tietoja. Vastaavan tapaisilla rummuilla 
kolmen miehen työryhmä on USA:n et elävaltioissa 
kuorinut 5'3" pituisia mäntypaperipuita keskimäärin 
14 ··· 18 p-m3ft . (F o b e s, 1951) 

>>A tl as Di ese l in» koneen kuorivana elimenä 
on kutteri. Nykyisessä muodossaan sen käyttö on 
kertoman mukaan osoittautunut käsinkuorintaa kal
liimmaksi, mutta valmistaja on luvannut sii hen tun
tuvia parannuksia. 

>>W i-M a b>> kuorimakoneen (kuva 7) on suunni
t ellut tehtai lija Th. Wigren yhteistoiminnassa Munk -

Kuva 7. - Polttomoottorilla toimiva •>Vi-Mab>> kuorimakone, 
joka painaa n. 600 kg. - Vaiole Metsäteho 

F ig. 7. •> W i -J11ab>> barking machi ne 

sunds Ab:n kanssa. Kuorintatyön suorittaa 250 kie!•. 
tävään hihnaan kiinnitettyä pientä terää. Se on tar
koitettu paperipuurankojen kuorimiseen, mutta sitä 
voidaan käyttää myös standardimitoilla katkotun, 
paperipuun käsittelyyn. •Jäätynyttä puuta kone 
kuorii paremmin kuin sulaa. Myös puunhukka on 
Gilloin pienempi. Esimerkkinä sen kapasiteetista mai: 
nittakoon, että eräässä kokeessa 4 miehen työryhmä~ 
kuori keskikooltaan 3 j3 paperi puurankoja (Eituuden 
puolivälistä, kuoren alta mitatun läpimitan n-lukainen 
bmtio) 8 tunnissa n . 750 j3. Puu oli silloin sul~. 
,) äätynyttä puuta käsiteltäessä tulos oli n. kaksin
kertainen. - Kone toimii polttomoottorilla, ja sen · 
raino on n. 600 kg. 

>>S ö d e r h a m n i m varastokuori makone (kuvat 8 
jal9J on t avallaan sovellut us Anderssonin paikallis
käyttöön tarkoitetusta, sahateollisuuden piirissä' 
suurta huomiota herättäneestä koneesta. Laite on 
~ ij oitettu kumipyörien varaan, ja se painaa n. 2 900 kg. 
Kuorivana elimenä on kolme pyörivään renkaaseen 
;, iinnitettyä, keskipakoisvoiman ja kierrejousien vai
kutuksesta punn pintaa vasten painautuvaa terää. 
Pölkyt, joiden tulee olla vähintään 2 m pituisia ja 

Kuva 8. - >>Söderhamnim siirrettävän kuorimakoneen koeajo 
käynnissä Söderhamns Mek . Vorkst. työsalissa. - Valok. 

Metsäteho 
F ig. 8. •>S öde1·hamn' 8>> tmnsportable badcing nwchine 

paksuudeltaan 2~" ··· 11 ~" väliltä, syötetään rel'l
kaan läpi samaan tapaan kuin tukit syötetään kehä
sahan teriin. - Syöttönopeudeksi valmistaja (Söder
hamns Mek. Verkst .) ilmoittaa 8 ··· 43 mfmin. Sulista 
mäntypölkyistä kuori lähtee erittäin hyvin ja puun
hukka vaikuttaa mitättömältä (kuva 10). Sen sijaan 
jäätyneen puun jälki , varsinkaan kuusipuun ollessa 
kysymyksessä, ei ole tyydyttävä, vaan kahteen ker 
taan ajo näyttää välttämättömältä. Paksut pöll<:yt 
tulevat paremmin kuorituiksi kuin ohuet. Edellä ole
vat tiedot koskevat ensimmäistä tehdasvalmisteista 
konetta. - Valmistaja ilmoittaa laitt eeseen suunni
t ellun vaihdelaatikon, jotta huonosti kuoriutuvat 
pölkyt voitaisiin ajaa hitaammalla nopeudella . Ilmei
sesti t ämä tulee tuntuvasti parantamaan kuorinnan 
laatua t alviolosuhteissa ja pieniläpimittaisten kuusi
pölkkyjen ollessa kysymyksessä. 

Söderhamnin siirrettäviä kuorimakoneita on tarkoi
tuksena valmistaa 100 .. . 150 kpl.fv. Helmikuun 
loppuun mennessä niitä oli myyty 20 kpl. Koneen 
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Kuva 9. - >>Anderssonin» kuorimakoneen syöttöla ittee t . 
Syöttönopeutta ei tässä mallissa voida muuttaa kuorinnan 

aikana. - V alok. Metsäteho 
Fig. 9. 'l'he feecling appamtus of the >>Andersson>> barking 

rnachine 

hinnaksi valmistaja ilmoittaa 41 000 kr . (l 825 000 
mk fob). 

Voimanlähteeksi tarvitaan 18 hv. moottorilla t oi
miva generaattori (kuva 11) ellei sähkö,irtaa saada 
suoraan verkosta. Syöttökuljettimia samoin kuin 
kuorivia elimiä käytt ää näet kaksi sähkömoottoria. 

>>Skog l u n d i m kuorimakone (kuvat 12. ja 13) 
vastaa sekä mitoitukseltaan että t oimintaperiaatteel
taan likimain edellist ä. Olennaisin ero on teris$ä, 
jotka toimivat pelkästään keskipakoisvoiman vaiku
tuksesta (kierrejousia ei ole). Tästä johtuen pieni
läpimittaiset pölkyt (alle 10 cm) kuoriutuvat parem
min kuin paksut.- Kone painaa n . 3 500 kg ilman 
generaattoria sekä puutavaran ja kuoren kuljettimia. 
Sen syöttönopeudeksi t alviolosuhteissa ilmoitetaan 

Kuva 10. - Siirre ttävällä »Söclerhamnim kuorimakoneella 
kuorittua puutavaraa. - Valok. Metsäteho 

Fig. 10. 'l'irnber barked by the »Söderhamn>> rnachine 
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10 ... 14 jmfmin. ja kesäolosuhteissa 20 .. 25 jmfmin. 
- Kuorinnan laatu ei jäätynyttä kuusipaperipuuta 
kuorittaessa ole silläkään t yydyttävä. Mänty sen
s:jaan kuoriutuu puhtaaksi, ja puunhukka on pieni. 

Iggesunds AB Ruotsissa on ensimmäisiä, jotka ovat 
ottaneet tämän koneen käyttöönsä Eräällä sen 
työmaalla työ oli järjestetty vi ime helmikuussa seu
raavalla tavalla: työryhmään kuului 8 miestä, joista 
~ vieritti kuorittavia, 3 m pituisia pölkkyjä syöttö
lavalle, 2 vieritti niitä syöttölavalta syöttökuljetti
n:ellc, yksi syötti puutavaran koneeseen ,· yksi otti 
koneesta tulevan puutavaran vastaan , yksi ristikoi 
kuori tnn tavaran ja yksi hoiti konetta, generaattoria, 
kuori ntn.jätteiden poistoa ~ne . Kuoret siirrettiin 
hihnahiljettimella koneen alta syrjään ja poltettiin. 
- Kapasiteetti näytti olevan n. 120 p-m3J8 t. eli 
miestä kohden n. 15 p-m3J8 t. 

Skog) undin kuorimakonetta valmistaa AB Gävle 
Varv. Aikaisemmin keksijä myi sen valmistusoikeuk
sia. Iggesunds AB:lle ensimmäinen kone oli t ullut 
maksamaan n . 30 000 kr., ja siitä aiheutuvat kustannuk
set kaikkiaan , diesel-moottorilla toimiva generaattori 
mukaan luettuna, olivat n . 48 000 kr. (2 136000 mk), 

Kuva 11 . Sekä >lSöderha m nim että >>Skoglunclin» kuorirna
konoet vaativat generaattorin voimanlähteeksi, elle i sähköä 

saada -SLlOraan verkosta. - Valok. Met säteho 
lt'ig. 1 ]. '1'1·ansportcbble gene1·ato1· which i s ~bsed as a sou1·ce 
of power jor the >>Söderlwmm and >>Skogl~md>> barking machin es 

>:Söderhamnim ja >>Skoglundim varast okuorimakonei
den kannattavuudesta Suomen oloissa voidaan t ehdä 
;:cura.ava karkea a rvi o: 

Hinta Suomessa (lvv., huolintakulut jne. huomioon otet 

tuina) n. 2 900 000: - . 
Pääoman kuole tus (4 000 käyttötuntia, 

800 t. jv., 5 .\ ' .) ..... . .. . . . .... . .... n. mk 

P ääoman korko (8 %) . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Korja ukset ja huolto (30 % hankinta-

725: - /t. 
2!)0: -ft. 

hinnasta) . . . ... . . .. .... . ..... . . ·. . . . '' 22: - j t . 
Poltto- ja voiteluaineet . . . . . . . . . . . . . . 50: - /t . 

Siirrot (50 km siirto 80 käyttöt. jä lk .) . . " 50: - ft. 
· 8 miehen työpalkat (a 130: - jt) . . . :·~ ·~·~·-·--,---=l-=-04,:.,0,..:_-__.:.,./t. 
Kuorimiskustannukset yht. . . . . . . . . . . . n . mk 2 177: - jt. 

eli n. mk 145: - /p -m3 

Kun nykyisten taksojen mukaan käsinkuorinnasta 
varastoilla joudutaan maksamaan 142 ... 158 mkfp-m3 



Kuva 12. - •>Skoglundim kuorimakone työssä. Kuorinta
jätteet siirretään hihnakuljettimella koneen alta syrjään. 
Epätyydyttävästi kuoriutuneet pölkyt kuusia. - Valok. 

Metsäteho 
Fig. 12. 'l'he •>SkoglurulA bm·lciny machine 

(kuorinta puolipuhtaaksi , mittaus kuoripäällisenä), 
koneesta saatavaa hyötyä on katsottava lähinnä työ
voiman säästön kannalta. Lisäksi on otettava huo
mioon, ett ä mahdollinen jälkikuorinta jalostuspaikalla 
on mäntypuun osalta vähäisempää kuin käsinkuu
rinnan jälkeen . 

Vaikka edellä oleva arvio on summittainen , se kui
t enkin osoittaa, että l ä h c s puo l et kai k i s ta 
k u s t a n n u k s i s t a t ä m ä n t a p a i s e s s a k o
ne e lli sessa kuorinn assa a ih e u tuu 
tavaran koneeseen syötöstä ja se n 
vastaan ·otosta kuori n n a n j ä 1 k e e n. 
Jos nämä työt voidaan suorittaa pienemmällä mi es
määrällä syöttönopeutta alentamatta, koneella on 
mahdollisuus saavuttaa huomion arvoisia kustan
nusten säästöjä. 

Kuva 13. - »Skoglundim kuorimakoneen terät, jotka keski
pakoisvoiman vaikutuksesta puristuvat puuta vasten. Pölkyt 
syötetään kuvassa (vasemmalla) näkyvän kiertävän renkaan 

läpi. - Valok. Metsäteho 
Fig. 13. 'l'he barlcing parts oj the •>Skoglwub> machine 

>>S u n d i m> kuorimakonetta rakennetaan (Sund
Skönviks Verkstäder, Sundbruk) paperipuun kuorintaa 
varten sekä paikal!iskäyttöön tarkoitettuna (malli 
BM B14 S) että siirrettävänä malli BM BH: P). 
Lisäksi on valmisteilla tukki en kuurintaan tarkoitettu, 
paikalliskäyttöinen tyyppi (malli BM B20 S). - Tois
Lti seksi on valmiina kuitenkin vasta yksi siirrettävä 
paperipuun kuorimi skone (kuva 14) . Valmistaja on 
antanut siitä seuraavia tietoja. 

Laite on sijoitettu 4 kumipyörän varassa liikkuvalle 
a lustalle, jonka vetämiseon voidaan käyttää joko 
autoa tai pienikokoista traktoria. Koneen paino 
moottorcineen ilman syöttökuljettimia on n. 5 tn. 
Voimakoneena voidaan käyttää joko sähkö- tai' 
polttomoottoria, taikka käyttövoima saadaan trak
torista. Tehontarve on 20 hv. Sekä syöttölaitteet 
että kuorivat elimet liikkuvat samalla moottorilla. 

Kuorittavien pölkkyjen minimipituus on 4 jalkaa 
(120 cm), mutta valmistaja suosittelee alarajaksi · 
5 jalkaa. Läpimitat voivat vaihdella 2 Yz" ··· '14": 
(6 ··· 35 cm) välillä . - Syöttönopeus on säädettävifsä 
1< ••• 40 jm/min. väli'lle. Tätä tarkoitusta varten 

Kuva 14 . - »Sundim kuorimakone, joka painaa n. 5 tn . 
Syöttönopeus säädettävissä 8 ··· 40 jmfmin. välillä 

Fig. 14. •>Sund's•> barking machine 

koneessa on vaihdelaatikko . Eteenpäin on kuusi 
nopeutta ja peruutusta varten yksi . 

Laitteessa on voiman ulosottolaitteet 6 m kuljetti
men sij oittamiseksi sekä koneen eteen että perään. 
Syöttölaitteen valssit on varustettu vaihdettavilla 
teräspiikeillä. Valssit avautuvat automaattisesti syö
tettiinpä pölkyt aivan peräkkäin tai väliajoin. 

Kuorivina eliminä on 6 kierrejousen avulla puun 
pintaa vasten painautuvaa, kiertävään kehään sijoi
tettua terää. Jousien aiheuttaman paineen suuruus 
on säädettävissä. Kuoriutuminen alkaa heti pölkyn 
päästä. Kuorinnan laadusta sen paremmin kuin 
puunhukan suuruudestakaan ei toistaiseksi ole saatu 
tietoja. - Laitteen hinta tulee Ruotsissa olemaan 
n. 60 000 kr (n. 2 700 000 mk). 

>>M i r a>> kuorimakoneita (kuvat 15 ja 16) valmistaa 
Ab C. J. Wennbergs Mek . Verkstad Karlstadissa. 
Kone kuori i 2" ... 12" läpimittaisia 1,2 m pitempi ä 
pölkkyjä. Syöttönopeus on säädettävissä 6-portaisen 
vaihteiston avulla ll ··· 40 m fmin. välillä. Puut syö
tetään yksitellen automaattisesti toimivien , itsestään 
avautuvien syöttövalssien kautta kiertävän kehän 
läpi. Kehässä on kolme terää, jotka ositta in kierre
jousikuormituksen, osittain keskipakois:voiman vaiku
tuksesta painautuvat kuorta vasten poistaen sen . 
Terien muoto eroaa edellisten koneitten teristä siten, 
että niiden reunat ovat terävät. R eunat leikkaavat 
näin ollen kuoren rikki kuurinnan kanssa samanaikai
sesti. K uorintajätteet poistetaan puhaltimella. Ko
neessa on kaksi sähkömoottoria, joista toinen 5 hv:inen 
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Kuva 15. - 3 tn painava >>Mira >> ·kuorimakone. 
Valok. SDA 

Fig. 15. Bm·king machine >>Mim•> 

käyttää syöttövalsseja ja toinen 10 hv:inen kuoriv~1a 
kehää. Sähkömoottorien sijasta voidaan tietenkin 
käyttää myös polttomoottoreita. - Laite on sijoitettu 
kuljetuksen helpottamiseksi pyörille, ja se painaa n . 3 
tn ilman generaattoria ja syöttökuljettimia. Sen hin
naksi ilmoitetaan 43 800 kr. (1 949 000 mk fob). 

>>P a lm i a>> koneesta (kuva 17) on vasta rakennettu 
prototyyppi . Sen on valmistanut Mobodarnessa sijait-

Kuva 16. - »Mil·a>>-koneen ja s iihen kuuluvien kulje ttimien 
pituus sekä kuljettimien s ija inti koneeseen nähden 

Fig. 16. Barking machine »Mira>> 

Kuva 17. - >>Palmia>> kuorimakoneen prototyyppi. Vasem
malla kone päästä katsottuna, keskellä kiilama inen »rä nni», 
jossa pölkyt kuoriu tuvat, ja oikealla >>terät>>. - Valok. 'SDA 

Fig. 17. Bm·king machine >>Palmia>> 

seva P alms Mek. Verkstad. Kuorintaa varten on kaksi 
ketjuista tehtyä, riippuvaa >>mattoa>>, joihin on hit
sattu vinottain kiinni t eriä. Jousien vaikutuksesta 
>>mattojem alaosat lähenevät toi siaan siten, että muo
dostuu kiilamainen >>ränni>>, jossa pölkyt kuoriutuvat. 
>>Matot>> ovat kiertoliikkeessä kahden 1 hv:isen moot
torin käyttäminä . Kysymys siitä, onko edulli sempaa 
syöttää tavara koneen päästä vaiko päältä , on vielä 
ratkaisematta. Ilmeisesti ensimmäinen vaihtoehto on 
parempi. Lopullisesta mallista tullaan todennäköi 
sesti jättämään toinen >>matoista>> pois ja korvaamaan 
se hammaspyörällä, joka syöttää tavaran koneen läpi 
ja puristaa pölkyt kuorinnan aikana >>mattoa>> vasten . 

Näyttää siltä, että puutavaran ja nimenomaan 
paperipuun koneellinen kuoriminen varastoilla on 
ratkeamassa tyydyttävällä tavalla. Tämä tulee johta
maan kuorinnan painopisteen siirtymiseen metsistä 
varastoalueille, ja mahdollisesti se aiheuttaa myös 
jalostuspaikoilla suoritettavan kuorintatyön vähene
misen. 
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Barking of Timber and Transportable 

Barking Machines 
SUMMARY 

The paper first discusses the question of the site of 
timber barking; whethe1· barking should be carried out 
in logging area in the forest, in intermediate storage 
places o1· not until it reaches the place where it is to be 
processed. 1 t goes on to state that the mechanisation of 
the work is all the mo1·e easily organisable the greate1· the 
quantities of timber to be handled on the same spot. 
Suitable barking places are processing plants and inter
mediate storage places along the floating channels, high
ways and railway lines. As tra'lisport considerations 
favour barking as near as possible to the logging areas 
the final solution would appear to be mechanised barking 
in storage sites. - At least five dijje1·ent types are under 
construction in Finland, and one called >>Parkko>>, and 
another called >>Jätkä>> are already on the market. It is 

intended for the barking of 1-mpulpwood, eithercomplete
ly or partly and its capacity is 4 ... 5 t imes that of 
manual work. - The appliance weighs 150 ... 200 kg 
and is priced very low. - Brief reports follow on the 
most recent Swedish transportable barking machines, i.e. 
>>Söderlund's>> dry barking drum, an appliance of >>Atlas 
Diesel>> make worked by compressed air, the >> Wi-Mab >> 
machine and the barking machines of >>Söderham'n>>, 
>>Skoglund>>, >>S~md>>, and machines named >>M ira>> and 
>>Palmia>>. 

Finally the paper ascertains that the centre of gra?;ity 
of barking operations is moving, thanks to transportable 
machines, from forests and processing places to inter
m ediate stomge depots. 

Helsinki 1952, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö. 
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