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T i i v i s t e l m ä 

Tutkimus suoritettiin Etelä-Suomessa Inkeroisissa Oy Tampella 
Ab:n tehtaan kuorimolla. Kysymyksessä olivat Warkaus- taskukuorima
koneet. Kuorimataskussa pölkyt kuoriutuvat hankautumalla toisi 
aan vasten sen pyörimisliikkeen johdosta, jonka taskun pohjalla 
liikkuvat kolaketjut saavat aikaan. Kuoriutumista ja kuoren pois
tumista helpotetaan vesisuihkui ~ la . Puuainesta ei yleensä irtoa 
pölkyistä eivätkä mahdolliset oksantyngät ja oksankyhmyt sanotta
vasti pienene . 

Aineisto sisältää 64 p-m3 2 m kuusiohutpuuta, 191 p- m3 taval
lista 2 m kuusipaperipuuta, 108 p-m3 tavallista 2 m mäntypaperi
puuta sekä 104 p- m3 2 m mäntylatvapaperipuuta. Taskun täytösten 
pinokuutiomäärä mitattiin sekä ennen kuorintaa että sen jälkeen 
mittauskehikossa. Kuoriutumisaste määräytyi silmävaraisen arvion 
perusteella Oy Tampella Ab:n vaatimusten mukaan. Pölkkyihin jää
neen kuoren määrä tutkittiin kuorituista pölkyistä otetuista haka
näytteistä ja vertailun vuoksi otettiin vastaavanlaisia näytteitä 
käsin puolipuhtaaksi kuorituista t ava~lisista mäntypaperipuista. 
Tällöin todettiin, että tavallisiin kuusi- ja mäntypaperipuihin 
oli jäänyt kuorta jäljelle likimain yhtä paljon kuin käsin puoli
puhtaaksi kuorittuihin paperipuihin, mäntylatvapaperipuihin sen 
sijaan selvästi vähemmän ja kuusiohutpuihin selvästi enemmän kuin 
vertailumateriaaliin (taulukko 1, s . 6) . 

Keskimää1äiseksi pinomittaiseksi kuorintahäviöksi saatlln kuusi
ohutpuille 11 . 4 %, tavallisille kuusipaperipuille 9. 4 %, tavalli
sille mäntypaperipuille 9.2 % sekä mäntylatvapaperipuille 5 . 0 %. 
Keskimääräiset pölkkyluvut pinokuutiometriä kohti olivat samassa 
järjestyksessä 91, 32, 27 · ja 22, joten siis kuorintahäviö on ol
lut sitä suurempi, mitä pienempiä pölkyt ovat olleet. Onhan tun
nettua, että kuoren osuus kasvaa pienempiin puihin päin siirryttä
essä. Kuorintahäviö taas myötäilee kuorintavälineen mukaan enem
män tai vähemmän kuoriprosentin muutoksia. Männystä on lisäksi 
muistettava, että kuoren osuus on latvatavarassa muutenkin tuntu
vasti pienempi kuin runkotavarassa . 

Riittävän kuoriutumisasteen saavuttaminen kesti sitä kauemmin, 
mitä pienempiä pölkyt keskimäärin olivat ( taulukko 6, s. 11) . Tä
mä saattaa osittain johtua edellä todetusta kuoren osuuden suurem
muudesta pienemmissä pölkyissä, mutta etupäässä kuitenkin pölkky
jen koosta sinänsä . Ohuissa pölkyissä on ni mittäin suuremp i vaip
papinta-ala kuutioyksikköä kohti kuin paksuissa. Pölkky jen kui
vuusaste tai esimerkiksi jäätyminen vaikuttaa todennäköisesti kuo
riutumisnopeuteen kuitenkin voimakkaammin kuin pölkkyj en koko, mut
ta tällä kertaa tässä kohden ei esiintynyt pal j oakaan vaihtelua, 
sillä tavara oli valtaosaltaan tuoretta j a ~j anko~t ~ oli t ouk~kuu . 

: ................... , .... ~ ~ . ····-······-· 

. ... .. .. 
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Johdanto 

Kuorimakoneiden jatkuvasti yleistyessä on kysymys kuorintahäviön 

suuruudesta tullut hyvin ajankohtaiseksi ennen kaikkea sen vuoksi, et

tä eri konemallit suorittavat kuorinnan eri tavalla. Erityisesti on 

syytä odottaa, että sellaiset kuorimakoneet, jotka leikkaavin terin 

poistavat myös mahdolliset oksantyngät j_a muut ulkonemat, aiheuttavat 

suuremman pinomittaisen kuorintahäviön kuin sellaiset koneet, jotka 

eivät poista oksantynkiä. Taskukuorimakone kuuluu lähinnä viimeksi 

mainittuihin. Oksantyngät saattavat tosin sillä kuorittaessa jonkin 

verran hankautua lyhyemmiksi ja pyöristyä päistään, mutta tämä on kui

tenkin melko vähäistä. 

A i n e i s t o 

Mittaukset suoritettiin Oy Tampella Ab:n Inkeroisten tehtaalla tou

kokuussa 1963. Kysymyksessä olivat Warkaus-taskukuorimakoneet (kuvat 

1 ja 2, s. 4). Tämän konetyypin rakennetta on selostettu Metsäteh~n 

tiedotuksessa 223. Tutkimus suoritettiin Metsätehon toimesta, mutta 

Pienpuualan Toimikunta tuki tutki~Jsta myöntämällä Oy Tampella Ab:lle 

apurahan tutkimuksen aiheuttamien järjestelykustannusten peittämiseen. 

Taulukoidut tulokset annettiin asianosaisille heti niiden valmistuttua. 

Aineisto sisältää 2m kuusiohutpuuta (latvaläpimitta 5.0 ••• 7.9 cm) 

64 p-m3, tavallista 2 m kuusipaperipuuta 191 p-m3 sekä 2 m mäntypaperi

puuta 212 p-m3, josta määrästä noin puolet oli runkotavaraa ja toinen 

puoli latvatavaraa. Nämä määrät tarkoittavat kuorittua tavaraa. Pape

ripuiden minimilatvaläpimitta oli 8 cm. Pinomitan mittaus suoritettiin 

ennen kuorintaa ja sen jälkeen mittauskehikossa, jonka pituus oli 4 m. 

Pinojen korkeudet mitattiin voimassa olleen mittaussäännön määrittele

IDällä tavalla 25 cm:n välein pinon molemmin puolin. 
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Kuva 1. Warkaus-taskukuorimakone. 

Fig. 1. W arkaus bag barker. 

Kuva 2. Kuusiohutpuita kuorimataskussa. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 2. Small-sized spruce bolts in the barking bag. - Photo by 
Metsäteho. 
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T u t k i m u s t u 1 o k s e t 

Pölkkyihin jääneen kuoren määrä 

Pölkkyjen kuoriutumisaste määräytyi Oy Tampella Ab:n vaatimusten mu

kaa~. Pölkyt olivat kussakin tapauksessa taskussa kuoriutumassa siihen 

saakka, kunnes kuoriutumisaste silmämääräisesti arvioitiin riittäväksi. 

Tutkimuksen suorittajat eivät osallistuneet tähän arviointiin. Koska 

tutkimuksen kannalta oli kuitenkin vertailumielessä tärkeätä tietää 

puihin jääneen kuoren määrä, otettiin kuoritusta tavarasta, joka joutui 

kuorimosta suoraan hakkuriin, päivittäin hakenäytteitä. Nämä näytteet 

vietiin Sunilaan Sunila Osakeyhtiön tehtaan laboratorioon, jossa jäl

jelle jäänyt kuori ohutta veistä ja pinsettejä käyttäen irrotettiin 

hakkeesta. Sen jälkeen mitattiin kuoren kuiva-ainepainon osuus hakkeen 

kokonaiskuiva-ainepainosta. Vertailumielessä suoritettiin samanlaiset 

mittaukset muutamasta hake-erästä, jotka oli valmistettu Sunila Osake

yhtiön laatuvaatimusten mukaisesti käsin puolipuhtaaksi kuorituista 

mäntypaperipuista. Inkeroisissa päivittäin otettuja koe-eriä koskevat 

keskimääräistulokset näkyvät taulukosta 1. 

Sunila Osakeyhtiön käsin puolipuhtaaksi kuoritusta mäntypaperipuusta 

valmistetulle hakkeelle saatiin kuoren osuudeksi hakkeen kuiva-aineesta 

0.60 %, siis sama luku kuin Inkeroisissa tavallisista mäntypaperipuis

ta valmistetulle hakkeell~. Tavallisille kuusipaperipuille saatu lu

ku ei myöskään poikkea tästä ratkaisevast~. 

Kuusiohutpuille on son sijaan saatu selvästi suurempi jäljelle jää

neen kuoren osuus, mäntylatvatavaralla taas selvästi pienempi osuus 

kuin tavallisille paperipuille . Näihin eroihin palataan vielä jäl

jempänä. 

Keskimääräinen kuorintahäviö 

Taulukoissa 2, 3, 4 ja 5 (s . 7, 8, 9 ja 10) on esitetty pinoit

taiset , siis kutakin kuorimataskun täytöstä vastaavat mittaustulokset . 

Yhdistelmätulokset sekä eräitä lisätietoja ja tunnuslukuja on esitetty 

taulukossa 6 (s. 11). 
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Tau lukko - Table 1 

Tas kussa kuorit tui hin paperipuihin jääneen kuoren määrä . 

The amount of b ark left on bag- bar ked pulpwood. 

Tavaralaj i 

Kind of pulpwood 

Kuorta hakanäytteissä 
keskimäärin, 

% kuiva- ainepainosta 

Average amount of b ark 
in the chip samples, 

% of dry matter 

~----------------------------+---------------------------------~ 

Kuusiohut puu 
Small- sized spruce 

Kuusipaperipuut, 
runkotavara 
Spruce pulpwood, 
stemwood 

Mäntypaperipuut , 
runkotavara 
Pine pulpwood , 
stemwood 

Mäntypaperipuut , 
latvatavara 
Pine pulpwood, 
topwood 

1. 75 

o. 79 

0 . 60 

0 . 29 



Taulukko - Tab le 2 

Taskukuorintahäviön mittaukset . 2 m kllusiohutpuu. 

Measurement of bag-barking loss . 2-m. small-sized spruce. 

Täytös Kuutiomäärä, p-m3 Kuorintahäviö Pölkkyj ··, 

nzo Volume, piled cu . m. Barking loss Pölkkyjä, kpl/p-mj 
kpl (kuori ttun~ 

Bag fill Kuorellinen Kuorittu p-m3 % Bolt units Bolts, uni ts 
No. Unbarked Barked piled cu . m. pt,led cu) m. barked 

1 9 . 118 8 . 036 1. 082 11.9 724 90 
~ 

2 8 . 528 7 . 442 1. 086 12.7 644 87 

3 10. 217 9.231 0. 986 9.1 738 80 

4 8 . 608 7.362 1. 246 14 .5 658 89 

5 7. 858 7. 074 0. 784 10. 0 729 103 
' 

6 9. 141 8 . 309 0.832 9. 1 702 84 
: 

1 7 . 380 6. 496 0. 884 12. 0 636 98 
' 

8 11.230 9.897 1. 333 11. 9 955 96 

72. 080 63 . 847 8 . 233 11.4 5 786 9 1 
1 



Täytös 
n:o 

Bag fill 
No . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Taulukko - Table 3 

Taskukuorintahäviön mittaukset . 2 m kuusipaperipuu, runkotavara. 

Measurement of bag-barking loss. 2-rn. spruce pulpwood, stemwood. 

Kuutiomäärä, p-m3 Kuorintahäviö 
Volume, piled cu. m. Barking loss Pölkkyjä , 

kpl 
Kuorellinen Kuorittu 3 p-m % Bolt units Unbarked Barkei piled cu . m. 

10. 162 9. 038 1. 124 11. 1 355 
10. 002 8.894 1.108 11 • 1 248 
11 . 923 10.626 1. 297 10.9 299 
9. 205 8. 269 0. 936 10. 2 229 
9. 389 8 . 597 o. 792 8. 4 299 

10.799 9. 696 1.103 10.2 342 
7. 787 6. 865 0. 922 11 .8 274 

10.751 9.977 0. 774 7.2 302 
11 . 485 10. 249 1. 236 10.8 315 
8. 552 7. 868 0. 684 8 .0 286 
8 . 918 8.100 0.818 9. 2 314 

10. 911 9. 447 1.464 13 . 4 325 
10. 217 9. 175 1.042 10 . 2 343 
12. 258 11.308 o. 950 7.8 208 
8. 584 7. 932 o. 6"52 7. 6 232 

10.712 9. 929 o. 783 7. 3 295 
11 . 014 10. 113 0. 901 8 . 2 294 
10. 927 9. 945 0. 982 9. 0 337 
7. 141 6. 432 o. 709 9. 9 259 
9. 915 9. 087 0.828 8 .4 179 
9.827 9. 07 1 0. 756 7. 7 321 

210.479 190.618 19.861 9.4 6 056 

Pölkkyj~, 
kpljp-m 

(kuori ttuna) 
Bol t 1uni ts/ 
pile cuj m. 

(barked 

39 
28 
28 
28 
35 
35 ()) 

40 
30 
31 
36 
39 
34 
37 
18 
29 
30 
29 
34 
40 
20 
35 

32 



Taulukko - Table 4 

Taskukuorintahäviön mittaukset . 2m mäntypaperipuu, runkotavara. 

Measurement of bag-barking loss . 2-m. pine pulpwood, stemwood . 

Täytös Kuutiomäärä, p-m3 Kuorintahäviö Pölkkyj ", 
Volume, piled cu . m. Barking loss Pölkkyjä, kpl/p-m3 

n:o kpl (kuorittuna) 
Bag fill Kuorellinen Kuorittu 3 Bolts,units/ p-m % Bolt uni ts piled cu) m. No . Unbarked Barked piled cu . m. (barked 

1 9. 102 8 . 397 o. 705 7.7 197 23 

2 8 . 958 8 . 068 0 . 890 9.9 229 28 

3 9. 755 8 . 782 o. 97 3 10.0 246 28 \.() 

4 11 . 285 10.282 1.003 8 . 9 234 23 

5 7 . 699 6. 913 0 .786 10.2 194 28 

6 9 . 476 8 . 782 0 . 694 7.3 260 30 

7 11.333 10. 121 1.212 10.7 293 29 

8 12.290 11. 25 2 1. 038 8 . 4 268 24 

9 8 . 902 8 . 349 0 . 553 6. 2 229 27 

10 9 . 309 8. 269 1.040 11.2 220 27 

11 8.863 7 . 819 1. 044 11.8 242 31 

12 11.684 10.731 0 . 953 8 . 2 333 31 

118 . 656 107.765 10.891 9. 2 2 945 27 



Taulukko - Table 5 

Taskukuorintahäviön mittaukset . 2 m mäntypaperipuu, latvatavara. 

Measurement of bag-) arking loss. 2-m. pine pulpwood, topwood. 

Täytös Kuutiomäärä, p- m3 Kuorintahäviö 
n:o Volume , piled cu. m. Barking loss Pölkkyjä, 

kp l 
Bag fill Ifu.ore 11 in en Kuorittu 3 p- m % Bolt units No . Unbarked Barked piled cu , m. 

1 5 . 677 5 . 478 o. 199 3. 5 114 
2 6 . 304 6 , 087 c. 217 3. 4 201 

3 10. 528 9 . 993 0. 535 5 . 1 204 

4 10. 385 9 ~ 856 0. 529 5 . 1 275 

5 7 . 922 7 . 605 o. 317 4 . 0 165 
6 10. 887 10. 306 0. 58 1 5 . 3 218 

7 9 . 357 8 . 910 0. 447 4 . 8 210 
8 6. 625 6 , 366 o. 259 3. 9 155 
9 10. 377 9 . 921 0. 456 4 . 4 179 

10 9 . 253 8 . 758 0. 495 5 . 3 186 

11 11 . 030 10. 354 0. 676 6. 1 178 
12 11 . 509 10. 739 0. 770 6. 7 250 

109. 854 104 . 37 3 5 . 481 5 . 0 2 335 

Pölkky jä, 
kpljp- m3 

(kuori ttuna) 
Bolts, unitsj 
piled c~) m. 

(barked 

21 

33 

20 

28 

22 

21 

24 

24 

18 

21 

17 

23 

22 

0 

1 



Tavaralaji 

Kind ~f pulpwood 

Taulukko Table 6 

Yhdistelmä mittaustuloksista. 

Combination of the measuring results. 

Kuorintahäviö 
keskimäärin~ 

Barking l<,ss, 
average~ 

% 

Kuorint aD.ä.viön 
hajonta) 

Deviation of 
b a::-:c:\.ng loss, 

(d) 

Pölkkyj ä 
keskimäärin, 

kpl/p-m3 

Bo~ts!. o.verage , 
um t :Jfp.llcd cu. m. 

1---···---· 1 

Kuusiohutpuut 
Small-sized cpruce 

Kuus ipo.pcripuut j 
runkotavara 
Spruce pulpwood, 
st emvr')od 

Mänty paperipuut, 
runkotavara 
Pine puJ.pwoodJ 
stomwood 

Mäntypaperipuut, 
J.atvatn:rara 
P i ne pulp·••o od, 
topwoc-d 

"11 .4 1. 8 91 

9.4 1. 7 32 

9.2 1. 8 27 

5.0 1. 0 22 

'-----·- • 1 J.. • ---· 

Täytöksen 
taskussa
oloaika 

köRkimääl'in, 

Average in-b e.g 
time per f1.ll, 

min 

47 

32 

27 

26 

....... 
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Taulukon 6 rerusteella voidaan todeta seuraavaa. Kuorintahäviöpro

sentit asettuvat suuruusjärjestykseen samalla tavalla kuin kappalelu

vut pinokuutiometriä kohti, toisin sanoen kuorintahäviö on ollut sitä 

suurempi, mitä pienempiä pölkyt ovat keskimäärin olleet. On tunnettu 

asia, että kuoren osuus kasvaa pienempiin puihin päin, ja kuorintahäviö 

ilmeisesti myötäilee kuoriprosentin muutoksia kuorittaessa sellaisella 

koneella, joka ei vie kuoren mukana puuta. Mäntyä koskevista luvuista 

kuvastuu lisäksi se, että kuoren osuus on mäntylatvatavarassa muuten

kin huomattavasti pienempi kuin runkotavarassa. Osasyynä tukkipuiden 

latvoista valmistettujen mäntypaperipuiden kuorintahäviön pienuuteen 

saattaa olla myös se, että huolellisestikin karsittuihin latvapölkkyi

hin jää tavallisesti oksankyhmyjä, jotka eivät pienene kuorimataskus-

sa. 

Jos tavallisten kuusi- ja mäntypaperipuiden keskimääräinen kokoero 

otetaan huomioon, voitaneen kuorintahäviö kummankin kohdalla katsoa 

likimain yhtäsuureksi. 

Edelleen voidaan todeta, että keskimääräiset kuorinta-ajat aset

tuvat samalla tavalla suuruusjärjestykseen kuin kuorintahäviöpros~ntit 

ja kappaleluvut pinokuutiometriä kohti. Tämä voitaisiin ehkä tulkita 

niin, että kuoriutuminen on kestänyt sitä kauemmin, mitä suurempi kuo

ren osuus on ollut, mutta tosiasiassa lienee kuitenkin pölkkyjen kool

la sinänsä tärkeämpi merkitys kuin kuoren osuudella. Kuten SALMINEN 

( 1964 h s . 14) huomauttaa, on oh1lissa pölkyissä enemmän vaippapinta

alaa kuutioyksikköä kohti kuin paksuissa, jonka vuoksi ohuita pölkkyjä 

sisältävä täytös kuoriutuu hitaammin kuin paksuja pölkkyjä sisältävä 

täytös . 

Ilmeisesti kuoriutumisnopeuteen vaikuttaa kuitenkin eniten se, mis

sä tilassa kuori on (kuiva, kostea, jäätynyt jne.). Tämä käy ainakin 

koivun osalta selvästi ilmi edellä mainitusta SALMISEN tutkimuksesta 

(s. 10 ja 11). Nyt käsillä olevan tutkimUKsen tarkoituksena ei ollut 

selvittää tätä seikkaa, ja niinpä aineistoon sisältyykin valtaosaltaan 

tuoretta tavaraa. Voitiin kuitenkin todeta, että muutamat mukana ol

leet kuivaa tavaraa sisältäneet erät vaativat huomattavasti pitemmän 

kuoriutumisajan kuin tuoretta tavaraa sisältäneet erät . 
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Jos sitten taulukon 6 (s. 11) sisältämien lukujen rinnalla tarkas

tellaan taulukossa 1 (s . 6) esitettyjä lukuja, jotka osoittavat pölk

kyihin jääneen kuoren määrää, voidaan todeta niidenkin asettuvan tava

ralajeittain suuruusjärjestykseen samalla tavalla kuin muiden edellä 

käsiteltyjen lukuarvojen. Voitaisiin ehkä kaavamaisesti olettaa, että 

pölkkyihin jää sitä enemmän kuorta, mitä enemmän sitä alun perinon ol

lut, mutta tällainen olettamus on aiheeton, koska taskussaoloaika mää

räytyi kuoriutumisasteen silmävaraisen arvioinnin perusteella. Ilmei

senä syynä mäntylatvatavaran hyvään kuoriutumiseen on se, että kuori 

on mäntyjen latvaosissa todella pehmeätä ja helposti irtoavaa. Pyrit

täessä samaan kuoriutumisasteeseen kuin tavallisten kuusi- ja mänty

paperipuiden kohdalla olisi siis mäntylatvatavaran taskussaoloaikaa 

voitu jonkin verran lyhentää. Kun ohutpuut kooltaan poi~<esivat 

ratkaisevasti muista mukana olleista tavaralajeista ja kun niihin jää

neet kuorilaikut olivat huomattavasti pienempiä kuin muita tavaralaje

ja edustaviin pölkkyihin jääneet kuorilaikut, saattoivat ne kuorinnan 

lopettamishetkellä silmävaraisesti arvioiden näyttää yhtä hyvin kuo

riutuneilta kuin muut tavaralajit, vaikka niihin tosiasiassa jäi suh-

teellisesti enemmän kuorta. Pyrittäessä samaan kuorit:..tumi3a8teoneen 

kuin tavallisten paperipuiden ollessa kysycrwks~ssä olisi siis ohutpui

den kuorinta-aikaa pitänyt vielä pidentä~. 

Kuorintahäviön riippuvuus pölkkyjen keskikoosta 

Kun tavalliset kuusi- ja mäntypaperipuut (runkotavara, yhteensä 33 

täytöstä), joilla kuorintahäviö näyttää olevan hyvin samansuu~n, yn

distetään yhdeksi ryhmäksi, voidaan lähemmin tutkia kuorintahäviön ja 

pinokuutiometriin menevän pölkkymäärän välistä riippuvuutta. Jos tässä 

osassa aineistoa esiintyvä pinokuutiometriin menevän pölkkyluvun vaih

telualue jaetaan viiteen luokkaan ja kullekin luokalle lasketaan ke~

määräinen kuori ntahäviöprosentti , saadaan taulukossa 7 näkyvät arvot. 

Kuorintahäviö näyttää siis melko selvästi ja säännönmukaisesti kas

vavan pölkkyjen keskikoen pienentyessä. Jos käytetään taulukossa esi

tettyjä pölkynkokoluokkia ja yhden desimaalin tarkkuudella ilmoitetut 

kuorintahäviöprosentit (taulukot 3 ja 4, s . 8 ja 9) luokitellaan· yhdan 
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Taulukko T~le 7 

Tavallisten kuusi- ja mäntypaperipuiden keski määräinen 
kuorintahäviö pölkynkokoluokittain. 

Average barking loss of ordinary spruce and pine pulp
wood, by bolt- size classes. 

Pölkkyjä, kpl/p-m3 

Bolts, units/piled cu . m. 

18 ••• 22 

23 ••• 27 

28 ••• 32 

33 ••• 37 

38 + 

Pinomitasta laskettu keskimää
räinen kuorintahäviöprosentti 

Average barking loss percentage 
calculated from pile maasure 

8 .1 

8 . 5 

9. 4 

9. 6 

10.5 

prosentin luokkavälein käyttäen täysiä prosentteja luokkakeskiarvoina, 

saadaan pinokuutiometriin menevän pölkkyluvun ja kuorintahäviöprosen

tin väliseksi korrelaatiokertoimeksi (r) 0 . 37 ± 0 . 15 . Tämä osoittaa 

melko heikkoa riippuvuutta, joka lisäksi suuren keskivirheen perusteel

la voitaisiin katsoa satunnaisistakin syistä johtuvaksi . Koska tapa

usten lukumäärä on melko pieni , e i tällaiselle laskelmalle kuitenkaan 

voida antaa kovin suurta merkitystä . Keskimääräisen kuorintahäviöpro

sentin muuttumisen säännönmukainen suunta kuitenkin viittaa mainitun

laisen riippuvuuden olemassaoloon. 

V e r t a i 1 u a 

m u i h i n t u t k i m u s t u 1 o k s i i n 

ARO, KORPELAjaNISULA ( 1958 s . 20) ovat saaneet Cambio 21 -kuor.ima

koneella suoritetussa kuorinnassa 1 m kuu s i o h u t p u u 1 1 e 

pinomittaiseksi kuorintahävi öksi 12 %, mikä on melko lähellä nyt tasku-
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kuorinnassa saatua lukua (11.4 %) . MOlemmat aineistot ovat peräisin 

Suomen eteläpuoliskosta. Reikäroottorikoneet eivät poista oksantyn

kiä ja oksankyhmyjä juuri sen enempää kuin taskukuorimakonekaan. Il

meisesti ohutpuiden kuorimishäviö voi kuitenkin vaihdella paikalli

sesti melko väljissä rajoissa, koskapa niiden kuoriprosentti vaihteli 

edellä mainitun JJRON, KORPELANjaNISULAN tutkimuksen aineistossa 

10.5:stä 16.5:een. 

Samassa tutkimuksessa saatiin pinomittaiseksi kuorintahäviöksi 1 m 

kuusiohutpuita Jätkä-kuorimakoneella kuorittaessa 32 %. Jätkä-kone

han on laikkakuorimakone, jonka terät leikkaavat pois oksantyngät ja 

oksankyhmyt, oikaisevat mutkia ja pyrkivät helposti "haukkaamaan" lii

kaa puuta varsinkin tottumattoman tai taitamattoman kuorijan ollessa 

kysymyksessä. Ero tasku- ja Cambio-kuorintaan verrattuna on todella 

suuri. 

Wil~n-kuorimarummulla suoritetun 1 m kuusiohutpuiden kuorinnan yh

teydessä saivat edellä mainitut tutkijat pinomittaiseksi kuorintahävi

öksi 14.6 %. Puut olivat täll~in täysin kuoriutuneita. Ilmeisesti 

mahdolliset oksantyngät hankautuvat rummussa enemmän kuin taskussa, ja 

puuainest~ irtnaa pnlkkyjen pinnalt a jonkin ~Arran. 

Edellä mainituissa kolmessa tapauksessa kiintomitasta laskettu kuo

rintahäviö oli pienempi kuin pinomitasta laskettu, ts. konekuorinta 

paransi pinotiheyttä, kuten yleensäkin näyttää käyvän. Nyt käsillä 

olevan tutkimuksen yhteydessä ei selvitelty lainkaan kiintomittaista 

kuorintahäviötä. 

SALMINEN (1964 a s. 11) on saanut Pino-Teho -kutterikuorimakoneel

la suoritettua kuorintaa koskevan tutkimuksen yhteydessä 2 m tuoreal

le kuusiohutpuulle pinomittaiseksi kuorintahäviöksi 11.4 %, siis saman 

luvun, johon tässä taskukuorintatutkimuksessa nn päädytty . Aineisto 

on peräisin Keski - Suomesta . Kuoriutumisen mainitaan olleen heikohkoa. 

T a v a 1 1 i s t e n k u u s i - j a m ä n t y p a p e r i -

p u i d e n (runkotavaran) taskukuorinnan kuorintahäviö (keskimäärin 

9.3 %) ei ole kovin kaukana Tapion taskukirjassa ilmoitetusta, Suomen 

eteläpuo~iskoa koskevasta käsin puolipuhtaaksi kuorittujen havupaperi

puiden kuorintahäviöstä , joka on 10 %. Taskussa kuorittuihin pölkkyi-
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hinhän jäi tässä tapauks essa kuor t a l i k i main yhtä paljon kuin käsin 

puolipuhtaaksi kuorittuihin pö l kkyihin, tosin hieman eri tava~la, eril

lisinä laikkuina eikä pölkkyjen pituussuuntaisina pieninä harjanteina 

niin kuin viimeksi mainittuihin. Tuntuu luonnolliselta, että pinomit

tainen kuorintahäviö on käsinkuorinnassa hiukan suurempi kuin tasku

kuorinnassa, sillä käsin kuorittaessa pölkkyihin ei yleensä jää oksan

tynkiä , oksankyhmyt mataloituvat jonkin verran ja mut~akohdissa kuori

maväline saattaa ottaa mutkan kuperalla puolella vähän paksumman las

tun kuin suorissa kohdissa, 

Tavalliselle 2 m kuusipaperipuulle on SALMINEN ( 1964 a s . 11) saa

nut Pino- Teho - kutterikuorimakonetta käytettäessä pinomittaiseksi kuo

rintahäviöksi 9. 6 %, mikä on hyvin lähellä tässä tutkimuksessa tasku

kuorinnalle saatua lukua (9 . 4 %). Mäntypaperipuille , joiden pituus ~li 

2.2 m, on SALMINEN samassa tutkimuksessa saanut kuorintahäviöksi· 6 . 8 %. 

Aineisto sisältää sekä runko- että latvatavaraa. Luku on melko lähel

lä taskukuorinnassa männyn osalta saatua runko- ja latvatavaran keski

arvoa, joka on 7 . 2 %. 
Kuori- Juho - laikkakuorimakoneella kuorittaessa on saatu tavallisten 

2 m kuusipaperipuiden pinnmittaiseksi kuorintahäviöksi keskimäärin 

11 . 9 % ( SALMINEN 1964 c s . 13) . Se vaihteli pinoittain 10.7% : sta 13. 3 

%: iin . Aineisto on peräisin Etelä- Suomesta . Kuorintahäviö on siis 

hieman suurempi kuin samaa tavaralajia kuorimataskussa tai Pino- Teho 

- kutterikuorimakoneella kuorittaessa . Laikkakuorimakoneen ollessa ky

sy~ksessä olisi kuitenkin voinut odottaa vielä suurempaa kuorintahä-

viötä . Terälaikan lievä kuperuus sekä pölkkyjen syr ttösuunnan ja 

- nopeuden säätämahdollisuus lienevät tässä koneessa niitä hyviä puoli~ 

joiden ansiosta kuorintahävir pysyy kohtuullisena. Kuoriutumisaste 

vastasi muuten käsinkuorinnalle asetettuja vaatimuksia, mutta kuori

laikkuihin saattoi jäädä kaarnakuorta, jota käsinkuor innassa ei salli

ta lainkaan ,iä. t ettfi.vä.n . 
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Measur ement of the :Bag :Barking loss 
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of Softwood Pulpwood 
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By Olli Makkonen 

SUMMARY 

The investigation was carried out at the barking plant of Oy Tam

pella Ab in Inkeroinen, South Finlan~ . Warkau s bag barkers were used. 

The bolts are barked in the barking bag by rubbing against one another 

on account of the rotating movement produced by the scraper chains a t 

the bottom of the bag. Barking and bark removal are facili tatcd by 

jets of water. Generally, wood material is not loosened from the 

bolts and the branch stubs and basal knobs are not reduced to any ap

preci ab le extent . 

The material consisted of 64 piled cu . m. of 2- m. small- sized spruce , 

191 piled cu . m. of ordinary 2- rn . spruce pulpwood, 108 piled. cu . m. of 

ordinary 2- rn. pine pulpwood and 104 piled cu . m. of 2- rn . pine top pulp

wood . The piled cu . volume of the bag fill was measured before and af

ter barking in a measuring cradle . The degree of barking was estimated 

by the naked eye in accordance wi th the requirements of Oy Tampella Ab . 

The amount of bark left on the bolts was assessed from chip samples 

taken from barked bolts and , for the sake of comparison, corresponding 

samples were taken from ordinary pine pulpwood bolts barked by hand . 

The amount of bark left on ordinary spruce and pine pulpwood bolts 

was roughly as much as that left on pulpwood bolts barked manually. 

However, distinctly less b ark remained on the pine top pulpwood bol ts 

and distinctly more on the small- sized spruce bolts than on the con

trol material (Table 1, p . 6 ) . 

The mean piled measure barking loss obtained for small- sized spruce 

bolts was 11 . 4 per cent , for ordinary spruce pulpwood 9 . 4, for ordi

nary pine pulpwood 9 . 2, and for pine top pulpwood 5 . 0 per cent . The 

average number of bolts per piled cu . m. was , in the same order, 91 , 
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32, 27, and 22; hence, the barking los s was greater the smaller the 

bolts. It is known that the proportion of the bark increases the small

er the tree . The barking loss, on the other hand , depending on the 

barking tool, more or less follows the changes in the bark percentage . 

For pine, it should be remembered that the proportion of bark in top

wood is even otherwise considerably smaller than in stemwood. 

The smaller the average size of the bolts, the longer it took to 

achieve satisfactory barking degree (Table 6, p . 11) . This may have 

been due in part to the higher proportion of bark in smaller bolts, 

but the main reason was the actual bolt size . Thin bolts have a larger 

envelope area per cubic unit than thick bolts . However, the degree of 

dryness of the bolts or, for instance, their freezing probably affects 

the barking speed more than the bolt size, though in the present trial 

there was not much variation in this respect because most of the pulp

wood was green and the period was May. 




