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NEUVOSTOLIITTOLAISIA METSÄKONEUUTUUKSIA
LESDREVMASH-73 -NÄYTTELYSSÄ

Moskovassa järjestettiin 1973-09-05 ... 19
kansainvälinen metsä- ja puunty~stökonei
den näyttely L'esdrevmash . Näytteillepanijoita oli noin 30 eri maasta. Huomattavimman aseman näyttelyssä valtasi luonnollisesti
isäntämaan
Neuvostoliiton
osasto, joka käsitti yli 700 konetta ja
laitetta suurista alavaraston puunkäsittelylinjoista hakkuumiehen työvälineisiin,
metsänviljely-, metsänhoito- ja kulontorjuntakoneista huonekaluteollisuuden automaattisiin valmistuslinjoihin ja puunty~s
tökoneisiin asti.

JUONTOTRAKTORIT

Uudet puunkorjuukoneet olivat näyttelyssä
erittäin hyvin esilLä antamassa kuvaa
Ne uvostoliiton puunkorjuun tulevasta kehityksestä .
Seuraavassa esitetään lyhyt
katsaus näistä tulevaisuuden koneista.

•letsäkuljetuksen kehittämisen tärkeinunä t
tavoitteet ovat t ällä hetkellä raskaan
juontovaijereiden käsittelyn vähentämi nen
laahusjuonnossa ja pyör äkoneiden käyttäminen kovapohjaisilla ja kantavilla mailla .
En simmäinen ongelma on ratkaistu näytte lyssä esiintyneissä uusissa telatraktor e issa TB-1 ja LP-18 varustamalla ne hydraulis ella kuornaimella ja puristuspankolla . Pyörätrakt oreita edustivat näyttelyssä runko-ohjatut traktorit T-157 ja K- 703
(kuva 3) . Tavallisen vintturilla varustetun mallin lis äksi molemmista koneista oli
mukana myös juontopihdillä varustettu malli.
llämä on suunniteltu käytettäviksi
erityisesti kaatokoneen tai kaato-juontakoneen kanssa samassa korjuuketjussa .

KAATOKONEET JA

KARSINTAKONEET

KAATO~UONTOKONEET

äyttelyn ehkä huomattavin uutuus metsämiehen kannalta ol i kaato- kasauskone LP-19 ,
jota on valmistettu vasta kaksi koekappaletta (kuva 1) .
· ukana olivat nyös
aikaisemmin esitetyt
kaato-juontakoneet
VTI-1- 4 , joka on tarkoitettu l äh innä !!euvostolii ton Aasian puoleisten j äreäpuustois ten mets i en hakkuisi in, ja LP- 2 , jonka
käyttöä pyritää n lisäämää n Euroopan puoleisissa metsissä (kuva 2) .

Karsinnan koneellistamiseen kiinnitetään
myös paljon huomiota Neuvostoliitossa .
Samanaika is est i kehitetään sekä ylävaras tolla toimivia liikkuvia karsi ntakoneita
että alavarastojen kiinteitä karsintalaitoksia . Yl ävarastojen karsintakoneista esiteltiin jonkin verran käytössä esiintynyt
konetyyppi S - 2 (kuva 4) sekä
näyttelyn
toinen uutuus, karsintakone LP-1 5 .
Itse
konetta ei tosin paikalla nähty, mutta
siitä kuvattua fi lmi ä esitettiin koneosas -
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Kuva 1. Kaato-kasauskone LP-19 on rakennettu telaketjualustalle . Koneen hytti kaatolaitteineen kääntyy kaivukoneen tapaan keskiakseliosa ympäri .
Puun
katkaisu tapahtuu hydraulisen nivelpuamin paassä
olevalla ketjuteräisellä sahalla .
Suurin katkaisuläpimitta on 90 cm ja yhden puun käsittelyaika
60 s . Kone voi 22 cm:n läpimittaan asti ottaa tarttumalaitteellaan puun mukaan toisen kaadettavan puun
luo ja vasta tämän kaadon jälkeen nostaa molemmat
puut samanaikaisesti kasaan.
Koneen toimintasäde
samalta paikalta on 7 . 5 m. Moottorin teho on 95 kW.
Suurin liikkumisnopeus on 3.45 km/h , leveys 3.20 m
ja paino 22 t. Valok. J. Järvinen

Kuva 2 . Kaato-juontokone LP-2 (entinen Djatel- 2) on
rakennettu juontotraktorin TDT-55 alustalle.
Se
käsittää traktorin ohjaamon lisäksi kääntyvällä
alustalla sijaitsevan erillisen ohjaushytin ohjausja hallintalaitteineen ja hydraulisen nivelpuamin
ketjuteräisine sahoineen ja kiinnipitolaitteineen
sekä koneen taakse sijoitetun hydraulisen puristus pankon. Kone soveltuu sekä avo- että kaistalehakkuisiin .
Työskentelykaistan leveys on 14 ... 15 m.
Yhden puun käsittelyaika on 1.5 • . • 2.0 min siirrot
mukaan luettuina.
Puristuspanken täyttyessä kone
pudottaa puut reittinsä varteen nippuun.
Kaadettavien puiden maksimiläpimitta on leikkauskohdasta
55 cm .
Kaatolaitteen ulottuvuus on nyt 7 . 5 m,
joten sitä on lyhennetty aikaisempiin prototyyppeihin verrattuna. Koneen tuotos on 50 . .. 60 m3/työvuoro . Konetta käyttää yksi mies. Valok . Metsäteho

•

Kuva 3. Pyörätraktori K-703 on varustettu hydrauli sella juontopihdillä ja vintturilla.
Vintturilla
voidaan nipusta erillään olevat puut vetää kuormaan
mukaan . Moottorin teho on 147 kW. Traktorin nopeus
on 3.1 .. • 34 km/h .
Maavara on 55 cm ja paino 16 t .
Valok . Vnestorgizdat.
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Kuva 4 . Karsintakone SM-2 on kehitetty telatraktorista TDT-75 varustamalla se hydraulisella nosturilla , karsintaterillä ja pitkällä poikittaisella sillalla, jota pitkin käsiteltävä puu liikkuu. Puu asetetaan kiinnipitolaitteisiin ja vedetään vintt~in
avulla karsintaterien läpi. Koneen tuotos on 25m /h .
Karsittavien puiden maksimiläpimitta on tyvestä 70cm
ja karsintakohdasta 50 cm sekä maksimipituus 30 m.
Valok. Vne~torgizdat.

Kuva 5. Puoliautomaattinen karsintalinja PSL-2 käsittää hydraulisen nosturin , karsintaveitset karkeaa
karsintaa ja telamaton viimeistelykarsintaa varten
sekä puutavaranippujen purkamispöydän ja tarpeelliset kuljettimet.
Käsiteltävien puiden läpimitta on
Syöttönopeus on 0 . 6 ...
7 .. • 50 cm karsintakohdasta .
2 . 8 m/s ja tuotos 30 ••. 35 m3/h puiden koon ollessa
0 .35 . •. 40 m3 . Linjan pituus on 45 m ja leveys 15m.
Valok. Metsäteho

Kuva 6 . Puoliautomaattinen runkojen katkootalinja
PLH-3AS . Katkonta tapahtuu pyörösahalla, jonka halkaisija on 1 500 cm .
Katkonnassa voidaan käyttää
12 eri pituutta 1.6:sta 6.5 m:iin.
Syöttönopeudet
ovat 1.06 ja 0.34 'm/s .
Tuotos on 160 .. . 200 m3/työvuoro runkojen koon ollessa 0 .4 m3.
Linjan pituus
on 35 m ja leveys 13 . 65 m. Valok. Metsäteho
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tolla .
LP-15 on kehitetty hydraulisella
kuormaimella varustetusta telatraktorista
lisäämällä traktorin päälle puomi karsintaterineen .
Koneen tuotos on 105 m3/tycvuoro.
Käsiteltävien puiden maksimiläpimitta on tyvestä 56 cm ja karsintakohdasta
42 cm ja maksimipituus 28 m.

KUORMAAJAT
Kokonaisten puiden ja runkojen kuormaaminen ylävarastolla jatkokuljetusta varten
on myös tärkeä koneellistamisen kohde.
Tähän saakka yksinkertaisimpien kuormauslaitteiden lisäksi on käytetty jonkin
verran itsensä yli kuormaavia etukuormaajia P-2 ja P-19 .
Uusia kuormaajia on tulossa lisää.
Tästä olivat esimerkkeinä
näyttelyssä mm . kuormaajat PL-lA ja PL-3.
Nämä soveltuvat puiden ja runkojen kuormaukseen sekä erilaisiin puutavaran siirtelytöihin ylä- ja alavarastoilla.
Myös
hydraulisella puomikuormaimella varustet-

tujen kuormaajien käytön ennustetaan lisääntyvän erityisesti uitto- ja rautatienvarsivarastoilla.

ALAVARASTOKONEET
Lesdrevmash-näyttelyn laajuutta kuvastaa
sekin, että mukana oli suuri alavaraston
käsittelylinja, joka käsittää torninosturin, puoliauto~aattisen runkojen karsintalinjan PSL-2 (kuva 5) , runkojen katkontalinjan PLH-3AS (kuva 6) , lajittelu- ja
mittauskuljettimet mittauslaitteineen , oksien haketuslaitteet , kuorimakoneen
ja
halkojentekokoneen . Tällaisia pitkittäissyöttöisiä linjoja käytetä än alavarastoilla, joilla käsitellään puutavaraa vuosittain enintään 400 000 m3 . Tällöin kyseisiä
linjoja on samalla varastolla useita .
14aini ttua suuremr.:illa varastoilla
taas
käytetään poikittaiskäs ittelyyn ja nippukarsintaan perustuvia linjoj a , joiden ke hittämistä jatketaan edelleen .
Raimo Savolainen
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SOVIET FOREST f<1AO-HNE NOVELTIES AT THE LESDREVMASH-73 EXHIBITION

A report on the exhibition 1n Mos cow in September 1973.
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