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ERlS EROTTELU-NIPUTUSLAITOSKEKSINTÖ.
Kirj. metsänhoitaja Kall e Put ki s t o.
Eroteltae sa uitettayaa puutavaraa joko om.i tajien taikka laadun mukaan on. kuten tmmettua.
kaikis a nykyisis. ä erottelulaitok i sa käytetty
puita s iirtävänä voimana virtaa, tuulta, mie Voimaa ta i konevoimaa. - l\1ekaani et erottelut
ovat rakent uneet , ikä li samalle periaatteelle kuin
muutkin tyypit, että puut ovat vede ä . K oneVoima lla on synnytetty virtaa tai veden alla kiertä:'ä sä pyörässä olevat jouset ovat työntäneet
PUita eteenpäin. Lisäk i on käytetty päätön tä
ketjua taikka terä köyttä, joka poikittain uivien
Puiden päällä olevana on työnUinyt niitä eteenPäin. Eräissä tyypei ä tämä ketju on varustettu
puita liikkeelle pakottavilla koukuilla. - Yleensä
:nekaaninen erottelu on tullut kalliik i, mistä
J?htu n itä tavalli immin on käytetty ainoastaan
11 äapuna tuuli- tai virta ro teluis a.
Olipa ky ymys mi tä tähäna t i e ta erottelulUenetelmä tä tahansa on nii ä tarvittu runsaa ti
ihmi työvoimaa, sillä eri merkeillä yaru tettujen
puiden ohjaaminen omiin elleihinsä on tapahtu nut itä käyttäen. - Ä kettäin on iiläinen rakennu me tari A. T u 1 k k i suwmitellut kokonaan
Uud lla periaatteella toimivan mekaani. en erottelu-

laitoksen, jossa eri merkk.isten puiden ohjaaminenkin tapahtuu mekaanisesti. Lisäksi pölkyt
saadaan samalla kerralla niputetuik i, jo niin
halutaan. H änen uunnitelmansa on pääpiirteissään seuraava.
Tuklrien ja paperipuiden ym. lyhyen puutavaran erottelu toi istaan tapahtuu ns. karkea. a
erotte lul aittees a (kuva 1). - Virran
mukana uiva puutavara ohjataan e im. yväpuomia käyttä':ln laittee een siten, että ainakin
t ukit uivat likimain pitkittäin. Kiertävä matto (l ),
jonka n opeu on jonkin verran veden virtaamisn opeutta suurempi, nostaa puut >ede tä kuljettaen niitä eteenpäin. Tukit jatka>at matkaansa
matolta pyöriville teloille (2) ja ne ylitettyään
putoavat uudelleen veteen . Lyhyt puutavara
en . ijaan putoaa maton ja en immäi en telan
välissä olevasta auko ta (3) uoraan veteen ohjautuen eri reittiä virtaa a la päin. Ko ka erottelu
ii
perustuu pituuteen, on tuklrien pitkittäinen kulkeutumisasento
ille edellytyk enä.
L aitteeseen n ähden vinossa olevat tukit kääntyvät ennen maton reunaa hieman veden pinnan
a lapuolella olevien piikkien ja li ääntyneen nopeu-

R. Tu lltld

Km·a 1. -

tF rkealla erotte lulaitte lla t saadaan lyhyt ja pitk puutavara erilleen t oi i taan.
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d n vai];;utuksesta s1ma maarin pituussuuntaan ,
että n e välillä veteen putoamatta ulottuvat siirtymään teloille. Täysin poikittain uivien puiden
varalt a tarvitaan pari miestä niitä ohjaamaan
t a i korjaamaa n koneen mahdollisesti tekem ät
erottclu virheet. Viimeksi mainittua varten on
a lavirran puolella olevaan välipuomiin jätettävä
aukko. Karkean erottehm on laskettu tarvitsevan käyttövoimakseen n. G- 8 hv voimakoneen. - 12 m levyisen erotteinlaitteen tehona
tulisi olemaan ::n kpl. tukkeja ja 260 kpl. pinotavaraa minuutissa , olettaen virran nopeudel;:si
10- 20 m /min. ja väylän pinta-alasta 50% puutavnnm peittiimäk!:>i sekä laitteen seisova n 1/3

Ku va 2.

a jnsta virrnn Yoiman voitta ,·ien tuulien a ikana.
Täm än mukaan voisi sen läpi kulkea n. n 000 kpl.
tukkeja ja 2 6 000 kpl. pinotavaraa vuorokuudes a . - Kokonai työ\oimnn tarve oli i 3
mie tä ty övuoroa kohti . - L aitteen rakennu kustannuk iksi on arvioitu n. 0.5 miJj. mk. Virra tonta erottelua varten on k ek sij ä Uä suunniteltuna eri tyyppinen laite, johon puut ohja taan
poikittaisa eru1ossa. Erottein perustuu siinäkin
p ölkkyjen pituuteen ja painovoimaan.
K arkean erottehm jälk en virta kuljettaa eliå
tukit että pien ta varan kummankin omaan h i e n oerotte lul aitteee en .
Tukkien erottelu a varten tarkoitetun laitteen

Tukkien ja muun pitkän tavaran erottelu- ja niputuslaite. I pituus mmtainen leikkaus päältä, II lait
ivulta ja III poikittaisleik.kaus.

3

(kuvat 2 ja 3) ::;ijainti tulisi olemaan vino& a, lil{iJ?ain poikittain virrassa. Se, amoin kuin karkeaJa pientavaran erottelulaitteetkin , rakennett aisiin
joko kiinteille tai uiville tuille riippu n veden korkeud n vaihteluista, pohjan laadusta jne. 'yväpuomin avulla puut ohjattaisiin tavallista
~mamoa muistuttaYalle no. toelevaattorille (1),
JOnka kouldmjen pituudet ja asento on suunniteltu site11, että ne nostavat ainoastaan yhden
pölkyn kerrallaan. NostoelevaaUorin koukuilta
~rtyvät puut vaakasuora .. a . uunnas a toimivan
snrtolaitteen (2) koukkuihin. jotka kuljettavat
kunkin nii. tä merkkinsä edellyttämään paikkaan.
Molcmpi n siirtolaitteiden toiminta on . ynkroni,·oitua. Varsinaisen 1 a j i t te 1 u n hoi ta a
Y k s i m i e s. jonka sijoituspaikka tulisi olemaan
suunnilleen nosto- ja siirtoelevaattori n yhtymä~ohtaan rakennetussa katokse. sa (3). - J okai. ta
eroteitavaa merkkii~ varten on uunniteltu 2 selliä
(4 ja 5), joiden yhte.e n laskettu osuus on 9 m
erotteinlaitteen pituudesta. Kutakin selliä tukevaan poikittaispalkkiin - jokaise sa eri koh t~~n - on py tyasentoon kiilmitettynä tappi (6).
' urtolaitte n kutakin koukkuparia yhdi tävä~. ä
ak eli sa (7) on akselin umma: a liikut ttava
levy ( ), joka kohdate aan en kohdalle attuvan
t~pm (6) kääntää. koukkuja siinä m äärm, etti~
nuden varas a oleva pölkky putoaa kohdall a
olevaan selliin. - Lajittelija saa vipua (9) vetämällä määrätyk i erikoi en jakokaaren avulla
k~ltin koukkuparin akseli . a olevan levyn (8)
Paikan iten , että se kohtaa juuri halutun tapin (6).
Laukai ijalevyt siirtyviit nnen no to levaattorin
kohdalle paluutaan uudelleen alkuasentoonsa. Selleihin pudottuaan pölkyt joutuvat kettmkien
(10) varaan, mi sä ne voidaan itoa amaan tapaan kuin e im. >>NieL ~enin yliheittäjä sä>>.
Kutakin merkkiä varten on olcma a 2 elliä en
-yuok i, ettei nipun itominen ke keytt äi i pölkkyJen kuljetu ta. Niput voidaan tehdä. halutun
suuruisiksi. - Ellei puita haluta niputtaa, riittää
kutakin merkkiä kohti n. 1 m o. a laitteen pituud~sta . Koska tällöm nippujen paino ei kuormita
la1tetta, voitai iin se tehdä melkoi en kevytrakentei eksi ja n. 0.5 m korkeudelle veden pinna ta .
-:- Valmiit niput (II) lasketaan veden varaan ja
Ultetaan pois. T ällöin ero telu.laitok en poikit taise ta a e1mo ta on e etu, että. niput aadaan läh temään liikkeelle myötävirtaan uhteelli en vai\7~ttom a i i. idckettinki n kuljettaminen kunkin niputu ellin viereen ta i äilyty~ 1n·oomuw1
tuli i tapahtumaan ki koilla (12} kulke a lla rullavaunulia (13).
iiden no to rullavaunuw1 uoritettai iin no tolaitt Ua (14). R autalankasiteitä
käyt ttä ä oli i edulli inta kantaa lankaniput
Välitukien päälle.
No. toelevaaitorin voimanlähteek i on Ia k ttu
tarvittavan n. 15 hv moottori.
aaka uora a nunna a t apahtu va siirto vaatii toi en
· amantehoi n moottorin. - Lajittelunopeutena
uJi i olemaan -0- 3 pölkk ä minuuti .. a minkä
rnukaan teho kolmea v uoroa käyd n oli i - 00043 000 kplfvrl . - Työvoimaa tarvittai iinvuoroa
koh i euraava:ti:

Kuva 3. Tukkien ja muun pitkän ta'aran e rotte Ju. ja
niputusla itteen piE'noismalli.
Yalok. kirj.
l'öJkJ,yjen kiramolle ohjaajia
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Kiramolla sycttäjiii.
............ l
Erottel ijoi ta ... .... .... .. . ..... .
Nippujcn s it ojia jokaista sclliii. k ohti
1 mies, csim. (l merkin er ottelulla
y h t. ................... . ...... 1

Sidek ttinkien kuljetta jia . . . . . . . .
Nippuja najon muodostajia . . . . . . . .
Työnjohtajia ............... . .. . .
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------yhteen ä 25 miestä

Kuva 4. -

Erottelu - ja niputusla itoksen ylei ijoitus
virrassa.
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Lisäksi tarvittaisiin 1 korjausmies, joka pystyy
huolehtimaan korjauksista ja rasvauksista kaikkien 3 vuoron aikana.- Jos pölkkyjä ei niputeta.
tultai iin toimeen n. 7 miehellä. - 6 merkin
erottelu- ja niputuslaitteen rakennuskustannuksiksi on arvioitu n . 3-5 milj . mk ja pelkän erottelulaitteen n. 1-2 milj. mk.
Sama laite voidaan rakentaa useampiakin merkkejä erottelevaksi. Suurilla erottelupaikoilla tarvittaneen kuitenkin uittokauden kokonaispuumäärä tä riippuen useita laitteita.
Tukkeja pituudeltaan lähentelevät paperipuut
voidaan erotella ja niputtaa niiden kans a samalla laitteella. Varsinai elle pinotavaralle se ei
sovellu. eikä sen teho ole riittävä. Keksijä onkin
suunnitellut sitä varten samalla periaatteella toimivan laitteen, jonka teho tulisi olemaan kahdeksankertainen edelliseen verrattuna. Sen yksityiskohtaista rakennetta. ei kuitenkaan ole vielä kehitelty yhtä pitkälle.
Erottelu- ja niputuslaitoksen yleissijoitus ilmenee kuvasta 4.
Kek ijä on laskenut esittämällään menetelmällä
erot te 1 u- j a n i p utu s kustannusten
a l eneva n n. 2 0 - 3 5 %: i i n en t i i s t ä.
Lisäksi saavutettaneen sillä välillistä hyötyä siten,
että varsinainen uitto voidaan suorittaa runsaan
veden aikana, jolloin se tulee halvimmaksi.
Erottelujen sitomasta työvoimasta voitaneen näet

uurin osa siirtää uittotöihin. Toise k;,i niillä jokisuilla, joilta erotellut puut on hinattu avolautois a tehtaille, niputus atamiin tai laivojen kylkeen, jäi ivät hukkapuiden määrät. keruuku tannuk et ja karkupuiden kala. tukselle ja rannoille
tekemät vahingot mmto-osaan entisistä. - Nämä
kaikki vahingot anioitiin e im. Oulu- Tornio
välillä v . 19-!7 n. 70- 100 milj. markak i (met!'ii.nhoitaja Eino Kuittisen arvioinnin mukaan). Etuna on pidettäyä myös itä. ettei erottelu ole
siinä määrin veden virtaami nopeudesla ja t uulista riippuvainen kuin aikai ennnissa menet 1mis ä .
Kuten edellä ole,-a ta on ilme1myt, O\'at Tulkin
suunnittelemat laitteet rakenteeltaan Yerraten
yksinkertaisia ja niiden koneistot uurimmaksi
o aksi kokeiltu muus. a kävtö.. ä. 'uunnitteluissaan hän on tehnyt huolelli ta työtä käyttäen
teknilli i~i. seikkoja ko kevis a laskutoimituksissa
a ianttmtija-apua .
Kun erottelupaikoi ·ta on Yiimc Yuo. ina u. ·ein
muodo tunut uittojemme )>pullonkauloja)>, ja kun
erottelukustannuk et ihmi työvoiman kalleuden
vuok i ovat kohonneet ta~attoman korkeik i.
kannattanee um·ittaa yk ityi kohtainen elvittely Tulkin e ittämän menetelmän käyttömahdol·
li uuk ista.
'Ienetelmälle ja sen o ille on tähän mennes ii.
haettu yhteen. ä l patenttia.

Hel inki 1948, Frenckellin Kirjapaino
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