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T i i v i s t e 1 m ä 

VK 10 on jatkuvasyöttöinen, joko kiinteä tai traktorilla S11r
rettävä reikäroottorikuorimakone. Sen kuorintaeliminä on 3-6 pää
asiassa hankaavaa terää. Syöttölaitteena ovat vaaka-asentoiset, 

' erikoiskierteiset syöttö- ja ohjaustelaparit, Syöttönopeus on 25 
••• 60 m/min. Kone soveltuu 1-~ ••• 911 paksuille ja yli 1 m pitkille 
puille. Koneen hinta sähkömoottoreineen on .kiinteänä n, 12o000:
ja siirrettävänä n. 13.600:-, 

Metsäteho suoritti19~3 Yh~yne9t Paperitehtaat Osakeyhtiön teh
dasvarastolla tutkimuksia tämän kuorimakoneen käytöstä 1 m ja 2 m 
sekaohutpaperipuun kuorintaan. Kiinteän VK 10 -kuorimakoneen käy
tön työmaa-ajan rakenne ja menekki on esitetty taulukossa 1 (s.7). 
Syöttönopeus, tuotos ja kuorintakustannukset sekä niiden riippu
vuus pölkyn paksuudesta nähdään kuvassa 5 (s. 10). Syöttönopeus 
oli puun paksuudesta riippumatta 24 m/min. Tuotos ilman epätaval
lisina pidettäviä, tilapäisluonteisia osa-aikoja oli tutkimuksen 
mukaan kiinteällä koneella 5 cm paksujen puiden kuorinnassa n. 2,8 
p-m3jtyömaatunti, 7 cm paksujen puiden kuorinnassa n. 5.5 p-m3/ 
työmaatunti ja 9 cm paksujen puiden kuorinnassa n. 9.0 p-m3jtyö
maatunti. Käyttötilastojen mukaan on keskimääräinen tuotos ohut
puiden kuorinnassa ollut 60.,,80 p-m3/8 h. Siirrettävän VK 10 
-koneen keskimääräinen päivä tuotos ohutpuiden kuorinnassa on 50 
••• 65 p-m3/8 h. Paremmalla työnjärjestelyllä ja tavaran siirte
lyä nopeuttamaila on mahdollista suurentaa tuotosta, 

Kilorinnan laatu vastaa reikäroottorikoneella tavallisesti saa
tua ja on sellaisenaan, ilman jälkikäsittelyä, tyydyttävä sulfaat
tipuulle. Puunhukka on käytännöllisesti katsoen olematon. 

Arvioitujen kuorinnan tuntikustannusten ja tuotoslukujen perus
teella p-m3:iä kohti lasketut kuorintakustannukset on esitetty ku
vassa 5· Niiden ja aikaisempien, muista kuorimakonetyypeistä teh
tyjen tutkimusten tulosten mukaan ovat 5 ••• 9 cm paksujen puiden 
lruorintakus tannukset VK 10:llä 10 •• .30% alhaisemmat lruin ku tteri
ja laikkatyyppisillä koneilla. Tämä koskee siirrettäviä kuorima
koneita. Kiinteiden koneiden kuorintakustannukset ovat ohutpuiden 
osalta niin paljon siirrettävien koneiden kustannuksia alhaisem
mat, että en kannattavaa kuljettaa ohutpuut kuorellisina verrat
tain kaukaakin käyttöpaikalle kiinteillä koneilla kuorittaviksi, 

Tutkimus osoitti, että ohutpuille tarkoitetut reikäroottori
tyyppiset kuorimakoneet ovat ohutpuiden kuorintaan paremmin sovel-

~~:a ja taloudellisempia kuin muut yksin puin kuorivat konet~ 
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Ohutpaperipuiden eli pölkyn latvasta tavallisesti 5 ••• 8 cm paksujen 

paperipuiden kuorinta asettaa kuoriiDakoneelle ja kuorintamenetelmälle 

toisenlaisia vaatimuksia kuin tavallista paksuutta olevien puiden kuo

rinta. Pölkkyjen suuren kappalemäärän ja suhteellisen keveyden vuoksi 

pitäisi ohutpuille soveltuvien kuoriiDakoneiden olla joko joukkokuori

IDakoneita tai nopeasyöttöisiä, mahdollisimman automaattisesti toimivia 

yksin :puin kuorijoi ta. Viimeksi mainittuja edustaa VK 10 -reikäroot

torikuorimakone, jonka käyttöä ohutpuiden kuorintaan tutkittiin Metsä

tehon toimesta Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön tehdasvar~~lla Val

keakoskella. Tutkimus liittyy Metsätehon Pienpuualan Toimikunnan ra

hoittamana suorittamaan, koivu- ja ohutpaperipuiden koneellistakuorin

taa koskevaan tutkimussarjaan. 

V K 1 () - k u o r i m a k o n e e n r a k e n n e 

VK 10 on noin 1 tonnin painoinen, jatkuvasyöttöinen reikäroott~ri

kuorimakone. Syöttölaitteen muodostavat molemmin puolin roottoria toi

mivat , puita pyörittämättä syöttävät, vaaka-asentoiset ja erikoiskier

teiset syöttö- ja ohjaustelapari t. Kuorintalai tteena on 3-6 rootto

riin kiinnitettyä, säädettävästi jousikuormitettua terää, j0ista kolme 

nn hankaavaa ja loput ovat j oko hankaavia tai leikkaavia . Syöttönope

us on 25 ••• 60 m/min . Kone soveltuu 1!···9" paksuille ja yli 1 m pit

kille puille . Voimantarve on 15 hv . Siirrettävän koneenvoimanlähtee

nä on pyörätraktori . Sekä syöttö- että vastaanottopuolella on konetta 

siirrettäessä nostettavat ja laskettavat syöttövarret . Sen sijaan 

syöttöpuolella ei ole hydraulisest i toimivaa nostolaitetta. 

T u t k i m u s a i n e i s t o 

Tutkimusaineisto kerättiin huhtikuussa 1963 sekaohutpuun kuorinnasta 

puolipuhtaaksi . Sekaohutpuut olivat 1 m ja 2 m kuusi-, mänty-, koivu-, 

leppä- ja haapaohutpuuta, j ossa oli sekaisin sekä tuoretta että kui~ 
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Kuva 1. Siirrettävä, traktorikäyitäinen YK 10-kuorimakone. -
Valok. Työväline Oy. 

Fig. 1. Mobile, tractor-operated VK 10 barker. - Photo T yö
väline Oy. 

5 -

Kuva 2. Kiinteä tai siirrettävä, sähkömoottorikäyttöinen YK 10-
ku()fimakone. - Valok. Työväline Oy. 

Fig. 2. Stationary or mobile VK 10 barker, driven by electric 
motor. - Photo Työväline Oy. 

Kuva 3. YK 10-koneella kuoriitua 2m havuohutpuuta. Kuvassa 
ylhäällä sulan aikana ja alhaalla kovalla pakkasella kuorittua 

tavaraa. - Valok. Metsäteho. 
Fig. 3. 2-m. small-sized softwood logs barker by VK 10. Above, 
timber barked in the snowless period and below, in the season 

of extreme cold (- 25°C =-13. F).- Photo Metsäteho. 

T mo
VARmH 

Interc eable 
platfo f or 
bark:in a s te 

Kuva 4. Kaavio kuurintatyön järjestelystä kuorittaessa kiinteällä 
YK 10-kuorimakoneella Valkeakosken tehdasvarastolla. 

Fig. 4. Pian o/ the organisation of barking by a stationary VK 10 
at V alkeakoski's mi/1 storage. 
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sulaa ja jäistä, tervettä ja lahoa. Kun lisäksi ulkoilman lämpötila 

vaihteli samankin päivän aikana rajoissa - 4° ••• +4°C, olivat kuorinta

olosuhteet siis mahdollisimman epäedulliset . 

Kuorimakonetta kokeiltiin aluksi edestakaisin siirrettävänä, mutta 

myöhemmin sitä ryhdyttiin käyttämään paikallaan pvsyvänä. Puiden siir

telyyn koneelle ja konealta käytettiin pitkittäisketjukuljettimi~Työ

ryhmässä oli kaksi miestä, joista t oinen siirteli pölkyt autoista pu

retuista kaatopinoista kuljettimelle , sen molemmilta puolilta, ja toi

nen syötti ne käsin nostelemalla kuorimakoneeseen . Kuoritut pölkyt 

Giirtyivät kuljettimella suoraan hakkimoon. Vialliset tai muuten 30-

pimattomat puut siirrettiin kuljettimella kuorimakoneen ohi. Kuori-

jätteet puhallettiin suoraan aika ajoin Vaihdettavalle vaihtolaval1.e . 

Kuorimakone ja kuoripuhallin olivat sähkQ-, kuljettimet polttomootto

rikäyttöisiä . Varsinaisen kuoriiDakoneen moottorin teho oli 11hv, kuo

ripuhaltimen 7 hv ja kuljettimien yhteensä 4 hv . 

Työ tehtiin urakalla kaksivuorotyönä . Miehet olivat 18- ••• 42-vuo

tiaita ja hyväkuntoisia, mutta metsätöihin miltei täysin to v ~~ma:to

mia . He olivat suori ttaneet VK- kuorintaa 0.5 ••• 7 kk. Ennen tutkimus

ta koneella oli kuorittu noin kuukauden verran . 

Tutkimus käsitti kaikkiaan 642 p- m3 , josta 1 m:n tavaraa noin puo-

let toisen puolen ollessa 2 m:n tavaraa . 

T u t k i m u s t u 1 o k s e t 

TyÖmaa-ajan rakenne ja menekki 

Työmaa-ajan keskimääräinen rakenne ja menekki on esitetty taulukos

sa 1 . 

Kuorinta- aika sisä ltää sekä varsinaisen kuorinta-ajan että pölkkyjä 

syötettäessä syntyvät tavanomaiset väliajat . Varsinaisen kuorinta- ajan 

osuus oli 2 m: n tavaralla 84 % ja 1 m&n tavaralla 80 %. 
Varaston järjestely sisältää varastopaikan kunnostusta , aluspuiden 

käsittelyä, kuoripuhaltimen putken siirtelyä ja kuorilavojen vaiht a . 
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Tauluhlco - Table 1 

Työmaa- ajan rakenne ja menekki kuor ell i sta p-rr?:iä kohti 1 m ja 2 m 
sekaohutpui ta paikallaan pysyvällä VK 10 kuori iDakoneella puolipuh
taaksi kuorittaessa. Puut kuorittiin pinosta hakkimon kuljettimel-

le. Työryhmä: 2 miestä . Puutavaran järeys 102 jm/kuorellep-m~ 

Struc ture and expendi ture of wor king- s i te time per piled cu..m. incl. 
bar k when barking 1- m. and 2- m. mixed small-sized pulpwood by sta
tionary VK 10 barker . The logs were barked f r om the pile onto the 
conveyor of the chipping plant . Work team: 2 men , Timber size 102 

running m. /piled cu . m. incl . bark . 

1 
Työmaa-aika 

Työvaihe 
1 

Worki ng- site time 

Phase of Work min/ p- m3 
1 

% min ./piled cu.m. 
1 
1 

Kuorinta 5.21 62c6 .Barking 

Pinon laotus 0.07 0 . 8 Dis charging the pile 

Varaston järjestely 0 . 55 6.6 Organisation of the storage 

Työn suunnittelu 0 . 05 0.6 Planning of the work 

Koneen huolto ja hoito 0 . 77 9 . 3 Maintenance and care of the machine 

Kuorimakoneen korjaus 0 . 05 0 . 6 Repair of the barking machine 

Kuljettimien korjaus 
0 -49 5 -9 Repair of the conveyors 

Puiden juuttuminen teriin 0 . 58 7.0 Logs sticking in the barking tooJs 

Odotus 0 . 23 2 . 8 Wai ting 

Lepo 0 . 32 3 . 8 Rest 

Työmaa- aika 8 . 32 100.0 W orking-s i te time 

1 
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Varaston järjestelyyn kulunut verrattain pitkä aika aiheutui lähin

nä alkujärjestelyistä ja - kokeiluista . 

Koneen huolto ja hoito sisältää 79% terien vaihtoa, asennusta 

ja teroitusta, 10% rasvausta, 1 % polttoaineen täydennystä ja 4% 
muuta työtä. Terien vaihdot, ~sennukset ja teroitukset johtuivat 

paitsi kokeiluista myös pölkkyjen laadun jatkuvasta vaihtumisesta 

tuoreesta kuivaan, terveestä lahoon jne. sekä lämpötilan vaihtelus

ta ±0°C:n molemmin puolin. 

Koneen korjaus sisältää n. 90% pitkittäiskuljettimen ketjujen 

tilapäisluonteisina pidettävien särkymisten yms. aiheuttamia ja n . 

10 % puhaltimen korjauksen ja roottorin hihnan tai terän katkeami

sen aiheuttamia keskeytyksiä. 

Puiden juuttuminen teriin puiden katkeilemisineen ja niitä seu

raavina terien tukkeutumisineen aiheutui pääasiassa liian vanhojen 

ja lahojen puiden katkeamisesta ja murskaantumisesta . 

Odotukseen sisältyi lähinnä autokuorman ja kuorilavan tyhjennyk

sen ndottamista sekä sähkön katkeamisista ja tehtaan vastaanottoky

vyn puutteesta aiheutuneita keskeytyksiä . 

Taulukon mukaan kului työmaa-ajasta kuorintaan 62 . 6 %, pinon la

otukseen ja työn suunnitteluun 1.4 %, varaston järjestelyyn 6.6 %, 
koneen huoltoon, hoitoon ja korjauksiin 15 . 8 %, puiden juuttumiseen 

teriin 7.0% sekä odotukseen ja lepoon 6. 4 %. 

Syöttönopeus 

VK 10 -tyyppisellä koneella kuorittaessa pysyy syöttönopeus li

kimain samana puun läpimitasta riippumatta, ja se määräytyy kuorit

tavan tavaran ja kuorinnan laadun sekä työn järjestelyn vaatimusten 

mukaan. Tutkimuksen aikana se pidettiin noin 24 m:nä min:ssa. Suu

rempikin syöttönopeus olisi kuoriutumisen puolesta ollut mahdoDine~ 

Tuotos 

Keskimääräinen tuotos kuorellisina pinokuutiometreinä oli 11 . 52 

p-m3/h tehollisena työaikana ja 7.21 p-m3/h työmaa-aikana. Huomi-
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oon ottamatta koneen huollon ja korjausten sekä puiden teriin juuttu

misen ja varastojärjestelyjen epätavallisina pidettävistä osa-ajoista 

aineutuneita keskeytyksiä tuotos olisi 9.85 p-m3/h työmaa-aikana. 

Viimeksi mainittua keskimääräislukua vastaavan tuotoksen riippuvuus 

pölkyn paksuudesta on esitetty kuvassa 5· Siitä todetaan, että pi-

nomittainen tuotos on suoraan verrannollinen puiden paksuuteen. Niin

pä tuotos oli 5 cm paksujen puiden osalta n. 2.8 p- m3/h, 7 cm paksu

jen puiden osalta n. 5. 5 p- m3/h ja 9 cm paksujen puiden osalta~ 9.0 

p-m3jh. 

Keskimääräinen päivätuotos oli tutkimuksen mukaan 

hollisena työaikana ja n. 58 p-m3/8 h työmaa-aikana 

n. 92 :~rm)'B h te

sekä n . 79 p-m3/ 

8 h työmaa-aikana, jossa epätavalliset osa-ajat on jätettyhuomioon ot

tamatta. 

1 m ohutpuun kuorinta oli n . 4% hitaampaa kuin 2 m ohutpuun kuorin

ta, mikä johtuu pölkkyjä syötettäessä syntyvien normaalien väliaikojen 

erilaisesta pituudesta . 1 m ohutpuun ja 2 m ohutpuun kuorintatuotok

sien ero oli tässä melko vähäinen, koska syöttönopeus oli verrattain 

alhainen. Tavallisesti ero on huomattavasti suurempi . 

Kuivakuorisen tai jäätyneen puun syöttönopeus ja tuotos ovat pienem

mät kuin tuoreen tavaran, ainakin tietystä vaikeusasteesta alkaen . Sa

moin laho- ym . viat aikaansaavat välillisesti - terien tukkeutwmisen~ 

syiden aiheuttamien keskeytysten vuoksi - tuotoksen laskua. Puiden mut

kaisuudesta, lenkoudesta , koroisuudesta tai o~saisuudesta aiheu~vat 

muotoviat vaikuttavat lähi nnä kuorinnan laatuun, eivät niinkään tuotok-

seen . 

Käyttötilastojen mukaan on kiinteän VK 10 -koneen kilorintatuotos 

vaihdellut Valkeaknske lla u. eita ku1~kauG ia kest~neer. s ekaohutpuiden 

kilorinnan aikana rajoissa 60 ••• 80 p-m3/8 h . 

VK 10 -kuorimakone tta vastaavia Cambio 21 -kuorimakoneita, joiden 

syöttönopeus on 36 ••• 54 m/min ja jotka soveltuvat 1. 5 ••• 8" paksujen 

puiden kuorintaan, on meillä käytössä yksinomaan tehdaskuorimaissa 

kiinteinä pää- tai apukoneina* Niiden tuotos on es im. Rauma-Repola 

Oy:n Rauman tehdaskuorimassa ollut 2 m kuusiohutpuita kuori~ssa kes

kimäärin 60 ••• 80 p-m3/8 h . Puiden siirto kuoriiDakoneen syöttölavalle 

tapahtuu siellä nippuina siltanosturilla. 
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Syöttönopeus - Feeding speed 
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5 
Ku~rellinen keskiläpimitta, cm 

Middle diameter outside bark, cm. 
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Kuva 5· Syöttönopeuden, tuotoksen ja kuorintakustannusten riip
puvuus pölkyn kuorellisesta keskiläpimitasta kiinteällä ja Sllr

rettävällä VK 10 -koneella 2 m ohutpuita kuorittaessa. 

Fig. 5· Dependence of feeding speed, output and barking costs 
on the middle diameter of the log outside bark when barking 2~A 

small-sized timber by stationary and mobile VK 10 barker. 

Edellä esitetty VK 10 - koneen kuorintatuotos vastannee yleisestikin 

likimain samantyyppisillä koneilla saavutettua keskimääräistä tuotosta. 

Käytettäessä VK 10 - kuorimakonetta pitkin pinoa siirrettävänä oli 

työmaakohtaisen siirtelyajan osuus tutkimuksen mukaan n. 4 % työmaa-

ajasta. Lepoajan osuuden ollessa 20 % työmaa-ajasta olisi siirrettä-

vän koneen kuorintatuotos ja sen riippuvuus puun paksuudesta kuvassa 5 
esitetyn mukainen . Edellä mainittua kiinteän koneen päivätuotosta vas

taava siirrettävän koneen keskimääräinen päivätuotos, huomioon ottamat

ta koneen ffidrtoa työmaalta toiselle , olisi 50 ••• 65 p- m3/8 h ~ Työryh

mässä on tavallisesti kaksi, j oskus kolme miestä. 

Siirrettävien VK 10 - kuorimakoneiden päivätuotos on ollut eri yhti

öiden työmailla 80 ••• 90 p-m3 • Puut ovat kuitenkin olleet tällöin ns . 
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ohutpuuta huomattavasti järeämpää paperipuuta. 

Verrattaessa siirrettävillä) reikäroottori tyyppisillä kuorimakoneil

la saatua ohutpuiden kuorintatuotosta muilla siirrettävillä kuorimako

netyypeillä saatuihin tuotoksiin voidaan vertailun kohteiksi ottaa edel

lä esitetyt , VK 10 - konetta koskevat sekä Metsätehon tied~issa 213 

ja 218 esitetyt Jylhä ja Pino- Teho - koneiden tuotosluvut. Tällöin to

detaan, että 5···9 cm paksuja puita kuorittaessa VK 10 - koneen tuotos 

on 2 ••• 3- kertainen Pino- Tehon ja Jylhän tuotoksiin verrattuna . Lisäksi 

on huomattava, että Pino- Teholla kuori ttaessa puun minimipaksuus on 7 
cm, joten pääosa varsinaisista ohutpuista jäisi kuorimatta . 

Kuorinnan laatu ja kuorimishukka 

VK 10 - koneen kuorinnan laatu vastasi keskimääräisesti tavallista, 

reikäroottorikoneella saatua laatua, joka sellaisenaan, ilman jälki

käsittelyä, on tyydyttävä sulfaattipuulle . Lehtipuista leppä ja haapa 

kuoriutuivat paremmin kuin koivu , havupuista mänty ja kuusi likimain yh

tä hyvin . Kuivakuoristen tai jäätyneiden tahi muodoltaan viallisten 

puiden kuorinnan laatu oli huonompi kuin tuoreiden tai suli en tahi suo

rien puiden . Kilorinnan laatu riippuu käytännössä ratkaisevasti kuori

joiden kyvystä ja halusta kunnostaa terät vallitsevia kuorintaolosuh

teita vastaaviksi . 

Puunhukka oli silmävaraisen arvion mukaan terveitä puita kuoritta

essa käytännöllisesti katsoen olematon, mutta pehmeiksi 1ahonneilla ~

la ·syntyi luonnollisesti lahon pintapuun aiheuttamaa puunhukkaa . Kuo

rimishukkaa ei voitu laskea, koska kuoritut puut menivät suoraan hak

kimoon. Sitä ei katsottu väl t tämä tt ömäks ikään, koska tämän tu tkimuk

sen päätarkoituksena oli ko . kuorintamenetelmän yleisten mahdollisuuk

sien ja kannattavuuden selvittäminen ohutpuun kuorinnassa. Karsinnan 

laadun vaikuttaessa oleellisesti reikäroottorityyppisen kuorimakoneen 

pinomittaiseen kuorimishukkaan pitäisi kuorimishukan selvitystä varten 

kerätä verrattain laaja, myös karsinnan laatua edustava aineisto , jo

hon tämän tutkimuksen yhteydessä ei ollut tilaisuutta . VK 10 -koneel

la suoritetun kuorinnan kuorinishukka on käytännöllisesti katsoen sama 

kuin Cambio 21 -koneella suoritetun kuorinnan . Tästä on olemassa suun-
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taa antava selvitys (Pienpuualan Toimikunnan julkaisu n:o 29). 

K u o r i n t a k u s t a n n u k s e t 

Ohutpuiden kuorinnan kustannukset VK 10 -konetta käytettäessä on iäs

sä laskettu arviolta saatavissa olevia, tosin kovin suppeita käyttöti

lastotietoja apuna käyttäen työmaatuntikustannuksina. ~åiden ja esi

tettyjen tuntituotosten avulla on sitten laskettu p-m3-kustannukset~ 

K i i n t e ä n, sähkömoottorikäyttöisen kuorimakoneen osalta las

kentaperusteet ovat seuraavat. 

Sähköenergiakustannukset kWh-hinnan ollessa -:08 ovat - :80/h. 

- Kuorimon korjaus- ja kunnossapitokustannusten arvioidaan olevan 5:--

Työntekijöiden ansioiden olles sa 28:- 7 tunnin työpäivää kohti 

nvat työpalkkakustannukset 8:-/h. Sosiaalikulut ovat 20% palkoista 

eli 1:60/h. 

Pääomakustannuksia laskettaessa oletetaan kuoletusajan olevan 4 
vuoden aikana 2 500 tuntia vuos itt ain eli yhteensä 10 000 tun~ Kiin

teän VK 10 -koneen hankintahinnan sähkömoottoreineen ollessa 11.950:

ovat kuoletuskustannukset kuoriiDakoneen osalta 1 :20/h .. Ku.Jjettimien kuo

letuskustannusten arvioidaan olevan -:30/h. Todellisuudessa kuljetti-

met ovat useimmiten muutenkin välttämättömiä tavaran siirrossa. Kuo-

rijätelavojen kustannusten lasketaan kuuluvan kuorijätteen käsittely

kustannuksiin, jotka peittyvät kuoresta polttoaineena saatavalla h in

nalla. 

- Puolelle pääomalle lasketun koron ollessa 8 % ovat korkokustrurunik

set - :20/h. 

Kiinteän VK 10 -kuorimakoneen tuntikustannukset ovat siten edellä 

esitetyin perustein 17:10/h. 

S i i r r e t t ä v ä n VK 10 -koneen osalta laskentaperusteet ovat 

seuraavat~ 

- Voima- ja vetokoneena olevan pyörä traktorin konelrustannukset polt-
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t oaineineen mutta ilman työpalkkoja ovat 48 - /h . 

- Kuorimakoneen korjaus- ja kunnos.sapi tok:ustannus ten arvioidaan ole

van 5~ -/h . 

- Työp~~~ia laskettaessa oletetaan työryhmän olev~~ kol

mimi ehinen. Ne ovat silloin 12:- /h ja sosiaalikulut ovat 2:40/ht 

- Pääomakustannuksia l~ettaessa oletetaan kuoletusajan olevan 4 

vuoden a ikana 5 000 tuntia. Siirrettävän VK 10 - koneen hankintahinnan 

ollessa 13·560 8- ovat kuoletuskustannukset 2:70/h. 

- Puolelle pääomalle lasketun koron ollessa 8 rJ, ovat korkokustannukset 

- :40/h . 

Siirrettävän, traktorikäyttöisen VK 10 - kuorimakoneen tuntikustan

nukset olisivat siten kaik~iaan 26:50/h. 

Pinokuutiometriä kohti lasketut ohutpuiden kuorintakustannukset on 

es i tetty kuvassa 5 (s . 10) . Siitä todetaan, että kuorellisen keskilä

pimi tan ollessa 5 cm ovat kiinteän koneen kuorintakustannukset n. 6:-/ 

p- m3 ja siirrettävän koneen n . 11: - jp-m3 • Kuore1lisen keskiläpimitan 

ollessa 7 cm ovat vastaavat kustannukset n . 3 g- jp-m3 ja n., 5:50/p--!I13 

ja sen ollessa 9 cm n~ 2g-jp-m3 ja no 3~50/p-m3 ~ Toteamme siis , että 

puun paksuuden pienentyessä nousevat kuorintakus tannukset n. 7 cm~n 

keskiläpimi tasta alY..aen voimakkaasti. Toisaa l ta kuitenkin esimerkiksi 

2 m:n pölkyt, j oiden kuorellincn keskiläpimitta nn 5 en, ovat niin 

ohutta tavaraa, että sellaisen hankinta tulee käytännössä muutoinkin 

harvoin kannattavaksi. Laho- ym . muotovikaisis ta puista a:iheutuv::1t, jat

kuvasti toistuvat ja pitkäaikai set käyttökeskeytykset alentavat tuotos

ta ja nostavat kuorintakustannuksia edellä esitetyistä. 

Kuorintakustannusluvuista nähdään , että kiinteän kuorimakoneen kus 

tannukset ovat s iirrettävän koneen kustannuks iin verrattuina sitä al

haisemmat, mitä ohuemmista puista on kysymys . Tämä merkitsee sitä, et

tä ohutpuutavaraa kannattaa kuljettaa kuorellisena verrattain kauk&>

kin käyttöpaikalle kiinteillä kuorimakoneilla kuori ttavaksi. Huomat

takoon, että kiinteiden kuorimakoneiden käyttöä voidaan erilaisin jär

jestelyin ja puutavaran siirtelyty0ti1 koneellistamaila vielä melkoises

ti tehostaa ja halventaa tässä tutkimuksessa esitetystä tapauksesta. 

Kun verrataan kuorintakustannuksia siirrettävällä VK 10:llä sekä toi-
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saalta siirrettävillä Pino-Teho ja Jylhä -koneilla kuorittaessa, tode

taan, että kuorellisten, 5 ••• 9 cmgn keskiläpimittaisten puiden p-m3 ;iä 

kohti lasketut kuorintakustannukset ovat VK 10:llä kuorittaessa 10 ••• 

30 % alhaisemmat. 

L o p p u p ä ä t e 1 m i ä 

VK 10 - kuorimakonetta käytetään nykyään lähinnä siirrettävänä, tDak

t orikä.yttöisenä koneena , joka nn s vellettu etupäässä tavallisille , "':J

kin keskiläpimitaltaan normaalia ohuemmille paperipuille . Tilanteen mu

kaan siirrettävää VK 10 -konetta voidaan käyttää myöA yksinomaan ns . 

nhutpuiden eli latvasta 5 ••• 8 cm paksujen puiden kuorintaan , jolla1st 

tavaraA. syntyy hakkuissa n . 10 -~ paperipuiden koko miiiil'ii tii. . K.iint -

i:inä VK 10 -kone ::~ ao. ttaa tulla kyAymykaeon t hdo.~kuorimoid n pt'i'- t 

pukoneena. . 

Suorit t uj t tkimu t n p ru t 11 v kk n mrn . ku 1 

k lmi n tkin oll t 

t. 
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ohutpuiden lujuutta haitaten huomattavast i kuorintaa, olisi ohutpuut 

pyrittävä käyttämään mieluimmin tuoreina , 

Ba.rking 0 f S m a 1 1 - S i z e d p u 1 p w 0 0 d 

b y V K 1 0 Barker 

By Jaakko Salminen 

SUMMARY 

The VK 10 is a continuous- feed ring barker which is used either in 

fixed position or movable by tractor . The barking unit consists of 

3 - 6 chiefly rubbing barking tools . The feeding device consists of 

a pair of horizonta~ special- thread feed and guide rolls. The feeding 

speed is 25 ••• 6o m./min. The barker is suitable for logs 1! ••• 9" thick 

and over 1 m. long. Its price for stationary use complete with the 

alectrio motor is c . 12,000 marks, mobile c. 13,600 marks . 

Metsäteho conducted studies in 1963 at the mill storage of the Unit

ed Paper Mills Ltd. on the use of this machine for the barking of mixed 

1- m. and 2-m. small-sized pulpwood. Table 1 (p. 7) shows the struc

ture and expenditure of working-site time with a stationary VK 10 

barker. The feeding speed, output and barking costs and their depend

ence on the log thickness are given in Fig . 5 (p . 10) . The feeding 

speed was 24 m./min. independently of the log thickness. According to 

the study, the output - excluding part times to be regarded as unusu

al and of a temporary character - was c. 2 . 8 piled cu.m./working-site 

hour in the barking of 5 cm. thick logs by stationary barker; c. 5.5 

piled cu . m./working-site hour in the barking of 7 cm. thick logs and 
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e. ?•0 piled cu.m./working-site hour in the barking of 9 c~ thick logs. 

According to the working statistics, the mean output for barking small

sized timber is 60 ••• 80 piled cu.m./8 hrs. The mean daily nutput 

of the mobile VK 10 barker in barking small-sized timber is 50 ••• 65 piled 

cu.m./8 hrs. It is possible to improve this by better crganisation af 

the work and by speeding up the moving of the logs. 

The quali ty of barking corresponds to tha t generally obtained by a 

ring barker which is adequate for sulphate wood without further treat

ment. There is practically no loss of wood. 

Fig.5 shows the calculated barking costs per piled cu.m. on the ba

sis of the estimated hourly expenses of barking and the production fig

ures. According to these figures and earlier studies with other types 

of barking machines, the barking costs of logs 5•••9 cm. in thickness 

are 10 •• .30 per cent lower wi th the VK 10 than wi th cutter- and disk

type barkers. This applies to mobile barkers. The barking costs with 

stationary barkers for small-sized timber are so much lower than the 

costs of mobile barkers that it is profitable to transport the small

sized timber unbarked from quite far away even to the utilisation site 

to be cleaned in stationary barkers. 

The study showed that the ring-barker-type machines for small-sized 

timber are more suitable for the barking of small-sized timber and are 

more economical than other types which bark the logs singly. 
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