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T i i v i s t e l m ä 

Viime vuosina on etenkin Ruotsissa rakennettu erimallisia reikä
roottorikuorimakoneen ja kahmainnosturin muodostamia siirrettäviä 
paperipuiden kuorintalaitoksia . Tunnetuimmat näistä ovat Cambio
Korsnäs-Jagaren ja Cambio malli Carlskrona sekä VK 16 Barkass . RUot
sissa saatujen hyvien kokemusten perusteella tämäntyyppisiä konei
ta on alettu käyttää myös mm. Norj assa ja Suomessa. Suomessa on 
r akennettu mm. Auvisen, Huurinais en ja Meriläisen joko traktori
tai kuorma-autoalustaiset mallit. Lisäksi meillä on alettu kuoria 
~ös VK 16 Barkass -kuorintalaitoksella . 

VK 16 Barkass -kuorint alaitoksen muodost avat perävaunuun asen
netut kiinteä VK 16 - kuorimakone ja HIAB 177 Metsäelefantti -nostu- _ 
ri sek~ voimakoneena oleva pyörät raktori. Nosturilla, jossa on 
0 . 55 m :n kahmain ja 5 . 2 ••• 6 . 0 m:n puomi, nostetaan kuorelliset 
pölkyt pinosta syöttölavalle ja kuoritut pölkyt vastaanottotaskus
ta takaisin pinoon. Kuorinnan edistyessä kuorintalaitosta siirre
tään pitkin pinon viertä traktorin ja sen etuvintturin avulla. 
Siirtyminen työmaalta toisel l e tapahtuu traktorin vetämänä . 

Metsäteho suoritti kesällä 1965 suppean tutki muksen 2 m tavaral
le rakennetun VK 16 Barkass -kuorintalaitoksen käytöstä 2 m havu
paperipuiden kuorinnassa. Tutkimuspaikkana oli Yhtyneet Paperiteh
taat Osakeyhtiön työmaa Tuuloksessa. Tutkimuksen aikana kuorinta
laitoksen voimakoneena oli 51 hv:n David Brown 990 -pyörätraktori. 
Myöhemmin on siirrytty käyttämään 60 hv: n Nuffield- traktoria. Työ
ryhm~än muodosti kolme miestä: nosturin käyttäjä, syöttäjä ja vas
taanottaja. Miehistöksi r i ittää usein kaksikin miestä, sillä vas
taanottaja e i aina ole tarpeellinen . 

Työmaa- ajan keskimääräinen rakenne ja menekki on esitetty taulu
kossa 1 (s . 11) . Pölkkyjen k3skikoko tutkituissa pinoissa vastasi 
55 ••• 59 jm:iä/kuorellinen p- m , mikä edustanee likimain paperipui
den nykyistä keskikokoa Suomessa. Nimellinen syöttön~peus oli 41 
m/min. Työmaa- aika oli 1.1 ••• 2.1 min/kuorellinen p-m . Kuorinta
ajan osuus oli 88 ••• 90% työmaa- ajasta, mikä osoittaa, että toimin
ta oli erittäin tehokasta. Muu osa työmaa-ajasta kului pääasiassa 
kuorintalaitoksen siirtoon pitkin pinoa ja hukkatyöhön. Odotusajan 
osuus kuoriiDakoneella oli 2 ••• 3% työmaa- ajasta, mutta sen sijaan 
kahmainnosturilla paljon suurempi eli 26 ••• 33% työmaa- ajasta. Kos
ka, kuten kuvasta 10 (s . 14) nähdään, kuoriiDakoneen tuotos riippuu 
suuresti pölkkyjen paksuudesta, kun taas kahmainnosturin tuotos on 
siitä riippumaton, on kahmainnosturin odotusaika sitä suurempi , mi
tä ohuemmista pölkyistä on kysymys . Vasta keskimäärin yli 15 . 5 cm 
paksuja pölkkyjä kuorittaessa kuorimakone joutuu odottamaan kah
mainnosturin työskentelyä . Koska paperipuupölkkyjen keskimääräinen 
paksuus SuomessaharToin ylittää 15 .5 cm:n, näyttää mainittu kahmain
nosturi olevan riittävän tehokas ko . siirtelytarpeeseen. 

Puutavaran siirtelyajan yksityiskohtainen rakenne ja menekki on 
esitetty asetelmassa sivulla 12. Sen mukaan kuoritun tavaran siir
tely oli paljon nopeampaa kuin kuorellisen tavaran siirtely. Kah-
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maintaakan3koko oli 0 . 83 ••• 0 . 84 kuorellista p- m3 ja 0. 98 ••• 1. 06 kuo
rittua p- m • 

Keskimääräinen tuotos huomioon ottamatta siirtymistä työmaalta 3 
to i selle oli ~ntypaperipuiden kuorinnassa noin 29 kuorellista p- mY 
h eli 2333p- m /8 h ja ku~sipaperipuiden kuorinnassa noin 35 kuorel
lista p- m /h eli 282 p-m /8 h . Kuusipaperipuiden mäntypaperipuita 
suurempi tuotos johtui niiden suuremmasta koosta ja suuremmasta kuo
rintanopeudesta. Käyttötilast~jen mukaan työvuoron tuotokset, huo
mioon otta3n myös siirtymiset työmaalta 3oiselle, ovat olleet 120 
••• 270 p- m eli keskimäärin noin 200 p- m . Vastaava tuotos taval
l i sella VK 16 - koneella kuorittaessa on ollut noin 100 p- m3 . 

Kun verrataan saatuja keskimääräisiä tuotaksia muualla saatuihin, 
voidaan todeta, että Ruotsissa keskimääräiset tuotokset Cambio- kuo
rintalaitoksia käytettäessä ovat olleet samaa luokkaa. Sen sijaan 
Auvisen, Huurinaisen ja Meriläisen kuorintalaitosten tuotokset ovat 
olleet VK 16 Barkassin tuotaksia alhaisempia . Tämä johtuu ennen 
kaikkea näiden koneiden VK 16 Barkassiin verrattuna hitaammasta 
syöttötavasta. 

Mitä käyttöominaisuuksiin tulee, on VK 16 Barkass - kuorintalai
tos osoittautunut sekä kestävyydeltään että toiminnaltaan käyttn
kelpoiseksi . Häiriöttömään toimintaan on tietenkin ammattitaitoi
silla työntekijöilläkin oma merkittävä osuutensa. Kuoriot alaitos 
on nopeasti muutettavissa työ- ja ajokuntoon. Suuren nostokykynsä 
ja pitkän puominsa ansiosta kahmainnosturi pystyy siirtelemään puu
nippuja helposti ojien ym. esteiden takaakin, ja siten kuorinta 
onnistuu melko huonoillakin vara.stoilla . Kuoriotalaitos vaatii vä
hintään 2. 5 m:n työskentelyleveyden. Varastopaikan usein vaikean 
maaston takia voimakonealta vaaditaan verrattain suuri vetovoima. 
Niinpä vetotraktorin pitäisi olla vähintään 60 hv:n moottoritehon 
kehittävä pyörätraktori. Nelipyörävetoinen kuorma-autokin saattaa 
tulla kysymykseen, mikäli sen käyttö on kannattavaa. Siirrot työ
maalta toiselle tapahtuvat sillä erittäin nopeasti . Maastosiir
roissa on suuren voimantarpeen vuoksi käytetty usein traktorin etu
vintturia. Tätä tarkoitusta varten on suunniteltu crwös vetävän 
alustaperävaunun käyttöä. 

~askelmien mukaan kuorintakustannussäästö on -:60/kuorellinen 
p-m tavallisen VK 16 -koneen käyttöön verrattuna. Tämä edellyt
tää tietenkin tehokasta vuotuista käyttöä ja suuria puumääriä . Li
säetujen kuten korkeista pinoista johtuvan vähäisemmän varastotilan 
tarpeen ja nopeutuvan autoonkuormauksen takia sekä pienentyneen ka
luston ja miehistön tarpeen ja pienempien hallinto- yms . kulujen 
ansiosta saadaan lisää kustannussäästöjä . MYös ihmistyön keventy
misestä ja tuottavuuden noususta johtuvat edut tulevat lähivuosina 
yhä merkittävämmiksi. Siksi olisi meilläkin pyrittävä entistä yle~ 
sempään esitetyntyyppisten kuoriotalaitosten käyttöön. Samalla ~o
taisiin edellytykset monitoimikoneiden käytölle ja saataisiin koke
muksia niiden käyttömahdollisuuksista. 
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J o h d a n t o 

Reikäroottorityyppistä kuorimakonetta käytettäessä puun varsinainen 

kuorinta ja usein syöttökin on automatisoitu. Sen sijaan puutavaran 

siirtely pinosta kuorimakoneelle ja konealta takaisin pinoon tapahtu

vat vielä pääasiallisesti käsin, joskin painovoimasta ja hydraulisista 

nostovaraista on huomattavaa ihmistyötä helpottavaa apua. Suurempaa 

työn keventymistä ja samalla nopeutumista nopeasyöttöisten reikäraot

torikoneiden yhteydessä saadaan aikaan siirtymällä erikoisten käsitte

lykoneiden ja laitteiden kuten pyöräkuormaajien, kahmainnostureiden yms. 

käyttöön. Pyöräkuormaajat tulevat kysy~kseen kiinteiden ja puolikiin

teiden kuorimakoneiden yhteydessä, mutta kahmainnosturit ~ös siirret

tävissä kuorimakoneissa. Viimeksi mainittujen käyttöön on jo alettu 

siirtyä parin viime vuoden aikana etenkin Ruotsissa. Siellä on nyky

ään käytössä 100-150 kpl Cambio 35 -kuorimakoneen ja HIAB-kahmainnos

turin muodostamia joko traktori- tai autoalustaisia kuorintalaitoksia. 

Niiden käytöllä on saavutettu huomattava työn keventyminen, nopeutumi

nen ja kustannusten alentuminen. 

Myös VK 16 -kuorimakoneesta on alettu rakentaa samantyyppisiä kuo

rintalaitoksia. Niinpä norjalainen Det norske Skogforspksvescn raken

si v. 1964 2 ••• 3 m:n tavaralla tarkoitetun Jo-Bu VK 16:n, BIAB 172:n 

ja M.A.N.-pyörätraktorin muodostaman kuorintalaitoksen. Kuorimakone on 

siinä poikittain traktoriperävaunun takaosassa ja nosturi traktorin pe

rässä. Nosturilla siirrellään vain kuorellisia pölkkyjä pinosta kuori

makoneen syöttölavalle. Samanlaisia laitoksia on rakennettu Suomessa

kin lähinnä yksityisten urakoitsijoiden toimesta . Näistä mainittakoon 

mme käsisyöttöiset Auvisen, Huurinaisen ja Meriläisen kuorintalaitok

set. Auvisen kuorintalaitoksessa VK 16 on as~nnettu poikittain trak

toriperävaunun takaosaan ja HIAB 172 - kahmainnosturi on perävaunun etu

osassa. Puut nostetaan nosturilla syöttölavalle ja vieritetään siltä 
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kuorimakoneeseen. Kuoritut pölkyt putoavat suoraan pinoonsa. Huuri

naisen ja Meriläisen kuorintalaitoksissa, jotka on rakennettu 2 ••• 4 m:n 

tavaralle, VK 16 on sijoitettu vetoajoneuvoen pitkittäin. Molemmissa 

on annostelijalla varustettu vastaanottotasku. Vetoajoneuvona Huuri

naisen koneessa on Nuffield 4/60 ja perävaununa mekaanisesti vetävä te

livaunu. Meriläisen kuorintalaitos on rakennettu joko traktorialustal~ 

le tai 4-pyörävetoisecn Mercedes-Benz -kuorma- autoon. 

Ruotsissa on rakennettu automaattisyöttöisi~ VK 16 Barkass -kuorin

talaitoksia, joita siellä on nykyään käytössä kymmenkunta. Eräs täl

lainen kone on ollut vajaan vuoden toiminnassa Yhtyneet Paperitehtaat 

Osakeyhtiön työmailla. Kotimaisen valmistuksen ollessa suunnitteluvai

heessa katsottiin aiheelliseksi suorittaa alustava tutkimus tästä kuo

rintalaitoksesta. Tutkimus suoritettiin mainitun yhticn työmaalla Tuu

loksessa heinäkuussa 1965. 

VK 16 Barkass k u o r i n t a 1 a i t o k s e n 

r a k e n n e j a toiminta 

KuorintaJaitoksen muodostavat keinuvateliseen perävaunuun asennetut 

kiinteä VK 16 -kuorimakone ja HIAB 177 Metsäelefantti -nosturi sekä 

pyQrätraktori . Pyörätraktorina oli tutkimuksen aikana 5 1 hv:n David 

Brown 990. Kuorimakoneen syöttöpuolella on syöttölava, jolle kuorel

liset pölkyt nostetaan nosturilla pinosta ja jolta syöttäjä vierittää 

ne hakaa apuna käyttäen kuorimakoneen syöttökuljettimelle. Vierityksen 

säännöstelemisessä on apuna jalalla poljettava p:i.dä.--'.;invipu. Sycttå1ruljetti

mella pölkyt siirtyvät automaattisesti paksuuden mukaan säätyvän syöt

tölaitteen kautta syöttöteloille . Vastaanottopuolella on puiden kiin

teä viisto-ohjain ja tasku, johon kuoritut puut putoavat ja josta ne 

nostetaan nosturinippuina takaisin pinoon, tavallisimmin entisille 

aluspuilleen. Nimellinen syfttönopeus oli tutkittaessa säädetty noin 

41 m:ksi/min. Kuorimakoneen alla on vaakatasoinen kuoripuhallin put

kineen. HIAB-kahmainnosturin kahmaimen koko oli 0 . 55 m2 ja puomin 

ulottuvuus 5 . 2 ••• 6 . 0 m. Kuorintalaitosta siirretään pitkin pinon vier

tä joko yksinomaan traktorin omalla vedolla tai traktorin etuvintturia 
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Kuva 1. Traktorikäyttöinen kuorintaristeilijä malli Auvinen. 
Kaikki kuvat ottanut Metsäteho. 

Fig. 1. The Auvinen tractor-powered mobile barking plant. 
All photos by Metsäteho. 

Kuva 3. Huurinaisen traktorikäyttöinen kuorintalaitos. Vasem
malla annostelijalla varustettu vastaanottotasku. 

Fig. 3. The Huuriainen tractor-powered barking plant. Left, 
reception pocket with portioner. 

Autokäyttöinen kuorintaristeilijä malli 
puolelta nähtynä. 

Fig. 2. The Meriläinen truck-powered mobile barking plant, seen 
from the feeding side. 

Kuva 4. YK 16 Barkass -kuorintalaitos syöttöpuolelta nähtynä. 
Fig. 4. The VK 16 Barkass seen from the feeding side. 

Kuva 5. YK 16 Barkass -kuorintalaitoksen vastaanottopuoli tas
kuineen. Vasemmalla olevat kuoritut puut on varastoitu ura

koitsija Anttilan pinon pään Iaittamistavan mukaan. 
Fig. 5. The receiving side, with pocket, of a VK 16 Barkass 
barking piLUtt. The barked logs on the left are stored according 

to the Anttila piling method. 
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Kuva 6. YK 16 -kuorintalaitos Tuuloksen työmaalla. 
Fig. 6. V K 16 barking plant at the Tuulos working site. 

Kuva 8. Kuoritut pölkyt putoavat sopivasti muotoillun siiven 
ohjaamina taskuun, josta sama nosturi siirtää ne pinoon . 

Fig. 8. The barked bolts, guided by a shaped fin, drop into the 
pocket from which the same crane lifts them into the pile. 

Kuva 7. Kuoretlisten 2 m pölkkyjen siirtelyä pinosta kuorima
koneen syöttölavalle, jolta syöttäjä vetää ne haalla kuorimakoneen 
syöttölaitteeseen mm. jalalla poljettavaa pidätinvipua apuna 

käyttäen. 
Fig. 7. Moving of unbarked 2-m. bolts from pile onto feeding 
platform. From the platform, the feeder pulls thtm into the 
feeding apparatus with a pike pole, using a foot·pedal hold·back 

lever. 

Kuva 9. Kuorittujen pölkkyjen siirtelyä alkuperäisille aluspuille. 
Kuorijätteet poistetaan kuoripuhaltimella kauas metsään. 

Fig. 9. Moving of barked bolts onto the original foundation 
timber. The barking waste is dispersed far into the forest by a 

bark blower. 
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apuna käyttäen. Etuvintturina oli Kallion KonDpaja Oy:n hydraulinen 

~A-RA -vintturi. Kuorintalaitoksen siirto työmaalta toiselle tapahtuu 

traktorin vetämänä. 

Kuorintalaitos oli rakennettu 2 m tavaran kuorintaan. Sen kokonais

pituus oli 8.00 m, suurin leveys 2.38 m ja suurin korkeus 2.65 m sekä 

maavara telin alla 25 om ja alustan alla 60 cm. Paino ilman traktoria 

oli 4.5 tn. Kuorintalaitos voidaan tietenkin rakentaa kaikille pape

ripuunpituuksille. 

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

Tutkimusaineisto kerättiin Tuuloksessa heinäkuussa 1965. Kuoritta

var.a oli välivarastolle pinottua tavallista keskimääräiskokoa edustavaa 

2 m kuusi- ja mäntypaperipuuta. Tutkittu kone oli urakoitsijan omista

ma. Työryhmän muodosti kolme miestä: nosturinkäyttäjä, syöttäjä ja 

vastaanottaja. Työt tehtiin nosturinkäyttäjän ja syöttäjän osaltaura

kalla, mutta vastaanottajan osalta päiväpalkalla. Tutkimusaineisto kä

sitti 132 k-m3• Lisäksi oli käytettävissä tilastotietoja. 

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

Kaluston käyttöominaisuuksista 

Tähänastisten kokemusten mukaan kuorintalaitos on kokonaisuudessaan 

osoittautunut käyttökelpoiseksi. Sekä kahmainnosturi että kuorimako

neen syöttölava ja automaattinen syöttölait~ keventävät miesten suo

rittamaa puutavaran siirtelytyötä niin paljon, että kuorintatyö nopeu

tuu suuresti ja tuotos kohoaa. 

HIAB 177 Metsäelefantin suuren nostokyvyn ja pitkän puomivarren an

siosta ulotutaan siirtelemään pölkkynippuja esimerkiksi ojien ym. es

teiden tak~a. Samalta paikalta pystytään nostelamaan kahden viereisen 

2-metrisen tavaran pinon puita~ Kuorintalaitos edellyttää vähintään 

noin 2.5 m:n työskentelyleveydeu. Suuresta koosta huolimatta kuorin-
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talaitos on helposti siirrettävissä ahtaillakin varastoilla. Varasto

paikan usein vaikean maaston takia sen voimakoneelta vaaditaan verrat

tain suuri vetovoima. Tämä edellyttää tavallisesti riittävän painavaa 

(yli 3 ~n:n) ja suuri moottorista (yli 60 hv:n) traktoria. Nykyään ko . 

kuorintalaitoksen voi~akoneena käytetään 60 hv: n Nuffield- pyörätrakto

ria. Mikäli moottoriteho ei ole riittävä, voidaan siirrossa käyttää 

apuna traktorin etuvintturia, kuten tutkitussa tapauksessakin tehtiin. 

Myös vetäväakselisen alustavaunun käyttö parantaa kuorintalaitoksen 

siirtokelpoisuutta. Ratkaisu nostaa kuitenkin laitoksen hintaa. Kuo

rintalaitos on nopeasti siirto- ja työkunnossa ja siirrettävissä oman 

traktorinsa voimalla varastolta toiselle. 

Työmaa- ajan keskimääräinen rakenne ja menekki 

Työmaa- ajan keskimääräinen rakenne ja menekki nähdään taulukosta 1. 

Kuorinta- aika sisältää sekä varsinaisen kuorint~-ajan että pölkky

jä syötettäessä syntyvät tavanomaiset väliajat . Kuorinta-ajan osuus 

työmaa-ajasta oli erittäin suuri, 88 •.• 90 %. Kuorinnan laatu oli hyvä. 

Kuusipaperipuiden pinokuutiometriä kohti laskettu kuorinta- aika oli 

mäntypaperipuiden vastaavaa aikaa pienempi . Tämä johtui kuusipaperi

puiden suuremmasta koosta ja suuremmasta kuorintanopeudesta. Viimeksi 

mainittu taas johtui siitä, että kuusipaperipuita voitiin osan aikaa 

kuoria niroellisnopeutta suuremmalla syöttönopeudella, koska ne kuoriu

tuivat helpommin kuin mäntypaperipuut. 

Kuorintalaitosta siirrettiin pitkin pinon viertä 6 ••• 8 m:n välein. 

Koneen siirtoajasta kului työn valmisteluun ja lopetteluun noin 57 % 
ja varsinaiseen siirtoon pinolla 43 %. Siirtonopeus oli noin 16 m/min . 

Valmistavat ja aputyöt sisälsivät myös töiden aloittelua, kuoren le

vitystä yms . Näiden töiden osuus oli verrattain vähäinen mm. siksi , 

että kuoritut puut varastoitiin entisille aluspuille . 

Kuorellisen ja kuoritun tavaran siirtelyajan rakenne ja menekki las

kettuna kuorellista pinokuutiometriä kohti nähdään asetelmasta s:lla 12. 

Asetelmasta nähdään, että kuoritun tavaran siirtely on paljon nope

ampaa kuin kucrellisen tavaran siirtely. Kuorellisen tavaran siirto-
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Taulukko 1 

Työmaa- ajan keskimääräinen rakenne ja menekki kuorellista p- m3:iä kohti 
VK 16 - kuorimakoneen ja HI.AB 177 Metsäelefantin muodostamaila kuorinta

laitoksella 2m havupaperi puita kuorittaessa. 

--
T y ö m a a- a i k a 

2 m mäntypaperipuut 2 m kuusipape:r·ipu::..t 
E r i t t e 1 y 

VK 16 HI.AB 177 VK 1 6 HIAB 177 

min~ 
p- m % min~ 

p-m % min~ 
p- m % min~ 1 

p- !J % 
--

Kuorinta 1.86 90.3 - - 1.50 88 .2 - -
Kuorell. tavaran -siirtely .; - - 0 . 83 40.3 - - o. 78 45ft9 

Kuori tun tavaran siirtely - - 0 . 45 21.9 - - 0~ 38 22.3 

Koneen siirto pinolla 0 . 04 1. 9 0.04 1. 9 0 . 04 2.4 0 . 04 2o4 

Valmistavat aputyöt 0 . 01 0 .5 0.06 2. 9 0 . 01 0 . 6 0 . 06 3.5 

Hukkatyö 

Liian paksujen pölk-
kyjen veisto 0 .10 4 . 9 - - 0 . 10 5 .9 - -
Odotus 0.05 2.4 0 . 68 33.0 0 . 05 2e9 0.44 25 . 9 

Työmaa-aika 2. 06 100.0 2.06 100.0 1. 70 100. 0 ., • 70 ;oo.o 

Olosuhteet 

Kuor·ellisten pinoj en 
korkeus, m 1.50 1.45 

Pölkkyjen koko~ 
jm/kuorell . p-m 59 55 

Kuorellisen kahmaintaakan 
keskikoko, kuorell . p-m3 0 . 84 0 . 83 

Kuoritun kahmaintaakan 3 
keskikoko, kuorittu p-m 0 . 98 1. 06 

Kuorintanopeus, m/min 32 36 

Työryhmä, miehiä 3 3 
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Puutavar ansii r te l yajan r akenne ja menekki 

2 m mänty- 2 m kuusi-
paperipuut , paperipuut , 

Kuorellisen tavaran s i irtel y 

Kahmaimen siirto pinol le o. 15 

Taakan otto pi nosta 0 . 11 

Taakan siir to koneel l e 0 .1 6 

Taakan purkami nen koneelle 0 . 13 

Pölkkyjen työntäm. syöttölav al la 0 . 22 

Yhteensä 0 . 83 

Kuoritun tavaran siirtely 

Kahmaimen siirto koneelle 

Taakan otto koneelta 

Taakan siirto pinolle 

Taakan purkaminen p i no on 

Yhteensä 

0 . 12 

o. 11 

0 . 12 

0 . 10 

0 . 45 

min/p- m3 

0 . 17 

0 . 21 

o. 18 

0 . 15 

0 . 07 

0 . 78 

o.oB 
0 . 10 

0 . 11 

0 . 09 

0 . 38 

kertoja oli tutkimuksen mukaan 1 tai 2 tai 3 eli keskimäärin noin 1. 5 

yhtä kuoritun tavaran siirtoker taa kohti . Siirretyn kahmaintaakan ko

ko oli 0 . 83 ••• 0 . 84 kuorellista p- m3 ja 0 . 98 ••• 1. 06 kuorittua p- m3• Puu

laji ei vaikuttanut taakan kokoon eikä siirtelyaikaan; pienet erot eri 

puulaji~n taakkakokojen ja siirtelyaikojen välillä olivat sattumanva-

raisia. 

Kuorimakoneen odotusaika oli vähäinen eli 2 ••• 3% työmaa-ajasta. 

Sen sijaan kahmainnosturi ja sen käyttäjä joutuivat odottelemaan kuo

rimakoneen työskentelyä 26 ••• 33% työmaa-ajasta. 

Liian paksujen pölkkyjen tyvilaajentumien veistoon kirveellä kului 

melko paljon aikaa eli 5 • •• 6% työmaa-aj asta. Tällaisia pölkkyjä oli 

0 . 4 % kappalemäärästä. 

Keskimääräinen kuorintatuotos 

Mäntypaperipuiden keskim~~räinen kuorintatuotos huomioon ottamatta 

siirtymistä varastolta toiselle oli tutkimusaineiston perusteella 29 . 1 
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kuorellista p- m3/h eli 233 p- m3/8 h ja kuusipaperipuiden 35 . 3 kuorel

lista p- m3/h eli 282 p- m3/8 h . Syyt eri puulajien väliseen tuotoseroon 

on esitetty edellä. 

Käyttntilastojen mukaan, jotka käsittävät noin 25 000 r - m3 2 m pa

peripuuta, työvuoron tuotos huomioon ottaen työmaalta toiselle siirty

miset on ollut 120 ••• 270 p- m3• Varastot ovat olleet usein kovin pie

niä eli vain 20 ••• 30 p-m3• Työvuoron pituus on ollut 8 . 5 ••• 10 tuntia. 

Keskimääräinen vuorotuotos on ollut noin 200 p- m3, mutta samojen mie3-

ten tavallisella VK 16 -koneella kuoriessa vain noin 100 p- m3• 

Tuotoksen riippuvuus eri tekijöistä 

Tuotos riippuu paitsi miesten taidosta ja kokemuksesta myös puutava

ran pituudesta ja paksuudesta, pinoj~n korkeudesta ja pituudesta sekä 

varastojen laadusta ja koosta ja niiden etäisyydestä toisistaan. 

Puutavaran pituuden vaikutusta tuotokseen ei voitu tutkimuksen yh

teydessä selvittää, koska tutkittu kuorintalaitos oli rakennettu vain 

2- metriselle tavaralla . On kuitenkin luultavaa, että tätä pitemmän ta

varan kuorinnassa päästään suurempaan tuotokseen . 

Puutavaran paksuuden vaikutus kuorintalaitoksen tuotokseen on erit

täin voimakas tiettyyn kuorimakoneen syöttönopeuden ja nosturin siirte

lytehon määräämään rajaan saakka. Tämä nähdään kuvasta 10. Sen mukaan 

kuoriiDakoneen ja siis myös koko kuorintalaitoksen tuotos kasvaa huomat-

tavasti pölkyn paksuuden suurentuessa noin 15 . 5 cm:iin saakka. Tätä 

paksummilla puilla tuotos pysyy samana eli kahmainnosturin siirtelytuo

toksen määräämänä, puiden paksuudesta likimain riippumattomana lukuar

vona . Edellä esitetty merkitsee sitä, että pölkkyjen paksuuden pienen

tyessä 15 . 5 cm:stä alkaen nosturin odotusaika suurenee, mutta pölkkyjen 

paksuuden suurentuessa 15 . 5 cm:stä kuorimakone puolestaan joutuu odot

tamaan pölkkyjen siirtelyä. Koska tutkimustyömaalla kuoritut puut, 

jotka olivat keskipaksuudeltaan 12 ••• 13 cm, vastaavat likimain meidän 

nykyistä keskimääräistä paperipuukokoamme, näyttää ko . kahmainnosturi 

siis e levanriittävän tehokas sekä kuorellisten että kuorittujen pape

ripuiden siirtoon. KuoriiDakoneen sy~ttönopeuden lisääminen nopeudesta 
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2 m kuusi 
1/' spruce ~ ... ··· 
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Grab crane 
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11 

Kuva 10. VK 16 - kuorimakoneen ja HIAB 177 Metsäelefantti 
-kahmainnosturin tuotosten riippuvuus pölkyn paksuudesta. 

Tuotokset on laskettu ilman odotusaikoja. 

Fig. 10. The correlation between the outputs of the VK 
16 barker and HI.AB 177 Forest Elephant grab crane and 
bolt thickness. The outputs were calculated excluding 

waiting times. 
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41 m/min on tietenkin mahdollista, mutta useimmissa tapauksissa kuorin

nan laatu ei salli suurempaa syöttönopeutta. 

Pinon pituus vaikuttaa verrattain vähän tuotokseen, mutta pinon kor

keus, etenkin jos se on alle 1.5 m, vaikuttaa siihen enemmän. 

Tuotoksen riippuvuus varastopaikan laadusta ei ole kovin merkityk

sellinen edellyttäen, että kuorintalaitos pys tyy liikkumaan varastolla 

ja että pinot ovat sen ulottuvilla. Tuotoksen riippuvuuteen varasto

jen koosta ja niiden välisestä etäisyydestä vaikuttavat myös kuorinta

laitoksen siirtymisnopeus sekä työ- ja ajokuntoonlaittonopeus. Viimek

si mainittu oli yhteensä noin 4 min muuttokertaa kohti. Siirtymisno

peus taas on 5 ••• 15 km/h teistä ja vetokoneesta riippuen. 

Vertailua muualla saatuihin tuloksiin 

Auvisen, Huur.U,aisen ja Meriläisen kuorintalaitoksissa ovat 2-3 mie

hen työryhmän keskimääräiset tuotokset olleet tilastojen mukaan 100 ••• 

200 p-m3 työvuorossa eli oleellisesti alemmat kuin VK 16 Barkass -ko

netta käytettäessä. Ero selittyy pääosaltaan siitä, että ensin maini

tut koneet ovat käsisyöttöisiä ja niiden syöttönopeus on noin 25 m/min. 

VK 16 Barkass -konehan on autornaattisyöttöinen ja syöttönopeus on huo

mattavasti suurempi. Lisäksi automaattisyöttöinen kone keventäessään 

syöttäjän työtä nopeuttaa työskentelyä ja siten suurentaa tuotosta. 

Det norske Skogfors~svesenin rakentaman käsisyöttöisen kuorintalai

toksen tuotos oli keväällä 1964 3-miehisellä työryhmällä 106 p-m3 työ

vuorossa. Pinojen keskikoko oli vain 15 p-m3• 

Cambio-kuorimakoneperusteisista kuorintalaitoksista ei ole Suomessa 

kokemuksia. Ruotsissa, missä näitä koneita on käytetty paljon jo usei

ta Vuosia, niillä on saatu hyviä tuotoksia. Niinpä traktorikäyttöisel

lä Korsnäs~~nilla 3 m·puita kuorittaessa tuotokset ovat olleet mm. 

Korsnäs AB:ssä keskimäärin noin 200 p-m3 työvuorossa ja 3 miehen työ

ryhmällä. Samanlaisia tuotaksia saadaan kuorma-autoalustaisella Cambio

kuorintalaitoksella malli Carlskrona. 
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K u o r i n t a k u s t a n n u k s i s t a 

VK 16 Barkass -kuorintalaitoksen hankintahinta nostureineen ja trak

toreineen on noin 60 000:- tavallisen siirrettävän VK 16 -koneen trak

toreineen maksaessa noin 30 000: -. Metsätehon tiedotuksen 225 mukaan 

tavallisen VK 16:n konekustannuksiksi on arvioitu 1:05/kuorellinen p-m3 

ja palkkakustannuksiksi sosiaalikustannuksineen, mutta ilman yrittäjän

voittoa 1:20/kuorellinen p-m3• Jos miestyöpäiväansiona ilman lomakor

vausta, muita sosiaalietuja ja yrittäjänvoittoa pidetään ko. tutkimuk

sessa saatua 35:-, olisivat palkkakustannukset sosiaalikustanntiksineen 

VK 16 Barkass -kuorintalaitoksella kuorittaessa -:60/kuorellinen p-m3• 

Ottaen huomioon, että kaluston kuoletuksen ratkaisee käyttömäärän li

säksi vuosi-ikä ja että tunti- ja myös vuosituotos on VK 16 Ea~kass 

~k~orintalaitokse~la kakGlnkertainen tavalliseen VK 16 - koneeseen ver

ra~, voidaan molempien koneiden konekustannusten arvioida olevan sa

mat. Näillä perusteilla VK 16 Barkass - kuorintalaitoksen kokonaiskus

tannukset olisivat 1: 65/kuorellinen p·-m3 eli -: 60/kuorellinen p-m3 ta

vallisen VK 16:n kustannuksia alhaisemmat . Kuorintalaitoksen käytöstä 

saadaan lisäksi monia muita rahassa usein vaikeasti laskettavia etuja, 

kuten ihmistyön keventyminen, mikä tekee tynn miellyttävämmäksi ja hel~ 

pommaksi . Tavallista korkeampien varastopinojen vuoksi varastotilan 

tarve pienenee ja autoonkuormaus helpottuu. Tuotoksen noususta ovat 

seurauksena myös kuorintojen yleinen nopeutuminen, pienentynyt kalus

ton ja kuorintamiesten tarve sekä pienentyneet hallinto- ym. kulut. 

Kaikki nämä merkitsevät ajan mittaan kustannussäästöjen lisäystä. Edel

lytyksenä ovat tietenkin suuret vuosittain kuorittavat puumäärät . Tämä 

puolestaan on lähinnä järjestely- ja kaupallinen kysymys . 

1 o p p u p ä ä t e 1 m i ä 

Tähänastiset kokemukset kuorimakoneen ja kahmainnosturin muodosta

mien siirrettävien kuorintalaitosten käytöstä ovat olleet Suomessakin 

positiivisia. Vaikka nämä kuorintalaitokset ova~in tavallisia siir

rettäviä kuorimakoneita kalliimpia, tulevat ne kuitenkin oikein jär-
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jestettyinä sekä kustannusten että ihmistycn tuottavuuden kannalta ta

vallisia kuorimakoneita edullisemmiksi. Koska metsätyövoiman tarjonta 

lähivuosina vähenee, on ihmistyön tuottavuutta pyrittävä lisäämään. Tä

mä on kuorinnan osalta mahdollista lähinnä ottamalla käyttöön entistä 

tehokkaampia koneita, kuten siirrettäviä kuorintalaitoksia. 

Tällä hetkellä näyttää siis siltä, että jo nyt pitäisi siirrettävi

en kuoriiDakoneiden peruskoneeksi meilläkin valita kahmainnosturilla va

rustettu reikäroottorikoneyksikkö. Täten luotaisiin myös edellytykset 

puutavaran valmistus- ja käsittelytyön edelleenkoneellistamiselle. Nos

turihan mm. mahdollistaa kokonaisten paperipuurunkojenkin siirtelyn. 

Kuorintalaitos voitaisiin kehittää edelleen yhdistetyksi karsinta-, kuo

rinta- ja katkonta- tai haketuskonecksi. 

Barking wi th a Mobile VK 16 Barker and 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

HIAB 177 Forest Elephant Plant 
"""""""""""""""""""""""""""""" 

By Jaakko Salminen 

SUMMARY 

Various models of mobile pulpwood barking plants consisting of a 

ring barker and grab crane have b een constructed in the last few years, 

especially in Sweden. The best-known are the Cambio- Korsnäs-Jagaren 

and Cambio model Carlskrona and VK 16 Barkass . Norway and Finland, 

among other countries, have begun to use machines of this type a~ a re

sult of the good experience gained in Sweden. Among the tractor-mount

ed or truck-mounted models constructed in Finland may be mentioned the 

Auvinen, Huurinainen, and Meriläinen. We have also begun to use a VK 

16 Barkass barking plant . 
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The VK 16 Barkass barking plant consists of a stationary trai ler

mounted VK 16 barker and HIAB 177 Forest Elephant crane , and a wheeled 

tractor as the source of powero The crane, with a 0 . 55 sq . m. grab and 

5 . 2 ••• 6 . 0 m. boom, lifts the unbarked bolts from the pile to the feed

ing platform and the barked bolts back to the pile . As the barking 

proceeds , the barking plant is moved alongside the pile by the tractor 

and its fore winch . The plant is moved by tractor from one work site 

to another . 

Metsäteho conducted a short study in summer 1965 on the use of a 

VK 16 Barkass barking plant constructed for 2- m. timber in the barking 

of 2- m. softwood pulpwood . The working site was that of the United 

Paper Mills in Tuulos . During the investigation, a 51 HP David Brown 

990 wheeled tractor was the power plant for the barking plant . A 60 

HP Nuffield tractor has been used later. The work team consisted of 

3 men: the crane operator, the feeder , and receiver. A 2- man crew 

is often sufficient . 

The mean size of the bolts in the piles was equivalent to 55 ••• 59 

running metres/unbarked piled cu . m. which is probably approximately 

the mean pulpwood s i ze in Finland today . The nominal feeding speed 

was 41 m. /min. The barking time accounted for 88 ••• 90 per cent of 

the working- site time , which indicates high efficiency. The rest of 

the working- site time was expended chiefly on moving the barking plant 

alongside the pile and on unproductive work. The proportion of wait

ing time was 2 ••• 3 per cent of the working- site time ; for the grab 

crane it was much greater ~ 26 ••• 33 per cent of the Norking- site time . 

Since, as shown by Fig . 10 on p . 14 , the output of the barker depends 

greatly on the bolt thickness , whereas that of the grab crane is in

dependent of this factor , the waiting time of the grab crane ~reases 

with the thinness of the bolts . It is not until bolts over 15 . 5 cm. 

in thickness are barked that the barking machine has to wait for the 

grab crane . As the mean thickness of pulpwood bolts is rarely over 

15 . 5 ~m. in Finland , this grab crane seems to be sufficiently effec

tive for the requirement. 

Barked timber was much quicker to move than uribarked . The size of 
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the grab bunch was 0 . 83 •• • 0 . 84 piled cu . m. of unbarked and 0 . 98 ••• 1. 06 

piled cu.._m. of b.arked pulpwood. 

The average output, excluding the time spent on moving from one work

ing site to another, was about 29 unbarked piled cu . m. /h. (233 piled 

cu . m./ 8 h . ) for pine pulpwood and about 35 unbarked piled cu . m. /h. (282 

piled cu . m. /8 h . ) for spruce pulpwood. The higher output for spruce 

compared with pine pulpwood was due to larger bolt size and the gre~r 

bar king speed . According to statistics , the output per shift , includ

ing time expended on movement from one working site to another, is 120 

••• 270 piled cu . m., average about 200 piled cu . m. The corresponding 

result for an ordinary VK 16 barker has been around 100 piled cu . m. 

Compared wi th results obtained elsewhere the average output obtained 

here is about the same as that achieved in Sweden with Cambio barking 

plants . The Auvinen, Huurinainen and Meriläinen barking plants have 

given smaller results . This is due above all to their slower feeding 

compared wi th VK 16 Barkass. 

VK 16 Barkass barking plant has been found both durable and prac

tical in use . Skilled workers naturally make a significant contribu

tion to smooth working. The barking plant is readily changed to work

ing and to moving condition. With its good lifting capacity and long 

boom the grab crane is capable of moving wood bundles easily across 

ditches and other obstacles, and thus barking can be successfully done 

even at fairly poor storage sites . Barking requires a minimum working 

width of 2.5 m. Because of the often difficult terrain at storage 

sites, the power engine must have a fairly high tractive power. The 

towing vehicle should be a wheeled tractor which generates at least 

60 HP engine output . A 4-wheel dri ve truck can also be considered if 

its use is profitable . It can move from one working site to another 

extremely fast . The front winch of the tractor is often used in dif

ficult going across country when considerable power is needed . 

The calculated saving in barking costs compared with the ordinary 

VK 16 is 0. 60 marks/unbarked piled cu. m. This presupposes, of c~e, 

effective annual use and large quantities of wood . Additional advan

tages such as smaller storage space, less equipment, fewer workers 
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and smaller administrative etc . costs produce additional savings . The 

benefits of lighter human work and increased productivity will become 

increasingly significant in the next few years . For these reasons, 

Finland should aim at making more general use of barking plants of the 

type described here . This would simultaneously create the conditions 

for the introduction of multi - processing machines and experience of 

their uses. 
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