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METSITEHO REPORT

Jaakko Salminen:

Välivarastokuorinnasta siirrettävällä
iatkuvasyöttöisellä kuorimakoneella
Valo-ku orimakoneella suoritettujen tutkimusten mukaan

Paperipwden n . välivara tokuorintaan tarkoitettujen kevyehköjen, siirrettävien ja jatkuvasyöttöisten
kuorima koneiden käyttömahdollisuuksien selvittämiseksi fet äteho on suorittanut tutkimuksia tätä konetyyppiä lähinnä edustavalla Valo-kuorimakoneella.

yöttölaitteena on päätön, yö tökouru a liikkuva
kolaketjukuljetin, joka tutki u sa tapauk e a oli
rakennettu 2-metri ten pölkkyjen yöttöä varten.
yötön ohjaajina ovat jousikuormitetut läppä- ja
telaohj aimet.

Kuva. 1. Polbtomoottorikäyttöinen Va.lo-kuorima.kone
Fig. 1.

Valo barking machine, T.C. motor
Kuva. 2. Va.lo-kuorima.koneen kuorinta.elimien työskentely
(terät näkyvät vasemmalla.). Jousin kuormitetut tela.ohja.imet
(oikea.lla) ohjaavat pölkyt teriin. Pölkyt kulkevat oikealta.
vasemmalle

Valo-kuorimakoneen rakenne

Valo-kuorimakone on periaatteeltaan puut yksitellen kä ittelevä, jatkuva yö töinen, 2... 11" läpimittaisten ja määräpituisten pölkkyjen kuorintaan
tarkoitettu höyläkuorimakone, jo sa kuorinta peru. tuu
jäisikerroksen mur kaami e n (työntöra itukseen).
iirtoa varten kone on varu te tu ilmakumipyöräparilla.
1 uorintaeliminä on 16 erilli. tä, jousin kuormi tcttua,
kolmell ympyränkehälle (22 5° välein ja 45° vakiokulmaan) asennettua terää. Teri en päi. sä on sivuuunna ~a.liikkuvat, ohjau la.ipoilla varu tetut ja n. 5°
rintakulmaan a. nnetut irtoterät. yötettäe ä pölkkyjä teräk hien läpi kummankaan pyörimättä terät
avautuva
öttövoima ta automaatti e ti ja puristuvat teräjou ien voima ta. puun pintaan irroittaen
kuor n jäl ik rrokse ta pitkinä, puun pi uuden uuntai ina. uikaleina.

Pig. 2. Th e tools of the Valo barlring machine (on the left ).
Th e spring.foaded roll gnides (on the right) direcl the /ogs to
the tools. Th e /ogR trat·el from right to left

, yöttölaitteen voimakoneena oli tutkitu sa tapaukessa 12 hv Rene Briban -merkkinen, vapaakytkimellä
ja pyörimi snopeuden äätimellä va.ru tettu 4-tahtipolttom oottori. Voima voidaan iirtää myö e im.
maatalou traktori ta. Moottorin ja yöttöketj w1 vetopyörän välillä on kiinteä vaihtei to ja ylikuormitu varmi. timelia varu tettu k)rtkin.
yöttönopeutta muutetaan kä~rttömoottorin pyörimisnopeutta äätämällä, jolloin moottori ja yöttökulj tin pyrkivät liikku maan äätimen asentoa va taavalla vakinaisella nopeudella kuormitukse ta ja ii
myös pölkkyjen järeyde tä riippumatta.
Valo-kuorimakoneenkokonai painoilman moottoria
on n . l 000 kg.
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Tutkimusaineisto

vastaanotti ne koneesta ja heitti pinoon viidennen
toimiessa kuoren siirtäjänä. Apukuljettimia ei käytetty.
Kuorimakonetta iirrettiin kuorinnan edistyessä
miesvoimin pinon viertä pitkin siirtomatkan vai hdellessa 3 ... 6 m ja keski määräisen matkan olle sa 4,5 m.
Tällöin pölkkyjen siirtoetäisyydet pi nosta koneelle·
vaihteli vat 1,0 ... 3,5 111 keskimääräisen etäisyyden
ollessa 2,0 m.

Tutkimusaineisto perustuu Valo-koneen käyttöön
2-metristen pölkkyjen kuorinnassa maalis- huhtikuussa 1954 K euruulla ja käsittää yhteensä 300 k-m3,
josta n. 99 % kuusta, loput mäntyä. Aineiston käsittely ä nämä kuitenkin yhdistettiin, koska niiden välillä
ei todettu mitään oleelli sta eroa. Pölkyt, jotka olivat
samana t a lvena kaadettuja ja ajettuja sekä n. 1,3 m
korkuisiin pinoihin varastoituja, olivat kuorittaessa
tuoreita, ositta in s ulia, osittain jäätyneitä. Ulkoilman
lämpötila vaihteli - 14°.. .+ 4° C välillä.
Kuorintatyöryhmän muodosti vii si miestä, joista
kaksi siirsi pölkyt kuorimakoneen syöttökourun vi ereen lii tetylle syöttötelineelle, kolmas syötti pölkyt
koneeseen toimien samalla koneenhoitajana, nelj äs

Keskimääräinen työmaa-a ika

Kuorimakoneen ja kuorintatyöryhmän miesten
keskimääräinen työmaa-ajan rakenne ja koneajan
menekki ovat esitetyt tauluko sa l.

Kuva 4. Sii1·tämällä. konetta mahdollisimman lähelle pinoja
t ullaan toimeen 4 miehen työryhmällä

Kuva 3. Kuorinta s iirrettävällä. Valo- kuorima koneella puutavaran kaukokuljetusreitin varrella olevalla vä.livarastolla .
Työryhmän suuruus on 5 miest.ä

F1"g. 4. ftfoving the machi ne a.9 near the piles as possible a 4-man working team sttffices

Fig. 3. Barking with a pO"rtable Valo barki ng machine at an
intermediate storage alongside a main timber tran.9port route.
The working team is 5 men

Taulukko 1

K uorimakoneen ja miesten keskimääräinen työmaa-ajan rakenne ja koneajan mll"nekki pölkL-yä kohden 2-metrisiä
kuusi- ja mäntypölkkyjä lcuorittaessa keskimääräisen lcuoreUisen keskiläpimitan ollessa 12, cm
Kone
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1 Kuoren poistaja
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Päätyöaika
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P ö 1k k y j e n k u o r i n t a ,a j a k s i on laskettu
sekä se ai ka, jotloin pölkky liikkuu kuorintaelimi en
välitse, että myös kolaketj usyöttölaitteesta johtuva,
peräkkäisten pölkkyjen syötössä Psiintyvä ·ää1möllinen
väliaika, joka syöttökulj ettimen peräkkäisten kolien
välisen etäi yyden olles a 2,6 m on 2-metri siä pölkkyjä ku orittaessa 25,4 % kuorinta-ajasta.
Kuorinta-aikaa vastaava ke kimääräinen syöttönopeus oli syöttöketjun nopeus oli 25,14 mfmin ja
sitä vastaava keskimääräinen ku uri nta nopeus 18,76
mfmin , mitä vastaavalla nope udella pölkyt si is siirrettiin koneelle. Yalo-koneen s uurinta syöttönopeutta,
:30 m/min , jota vastaa 22,4 mfmin kuorintanopeus, ei
sii s kokonaan voitu käyttää hyväksi.
K o n o o n h o i t o- j a h u o 1 t o a j a k s i on
laskettu moottorin käynni stämi een, pyöri mi nopeuden äätämi seen ja pysäyttämiseen, polttonesteen
täydentämi seen sekä työma.a-aikana suoritettavaan
voitelomisoen ja tarki tushuoltoon kuluva ai ka. en
sij aan si in ä ei ole otettu hu omioon kuurimakoneen
määräai ka isvoiteluun eikä moottoriöljyn vaihtamiseen
ku luvaa ai kaa, koska nämä huoltotoimet tavall isesti
s uoritetaan koneenhoitajan toimesta varsinaisen työmaa-ajan ulkopuolella.
K o n e en s i i r t o a i k aan on laskett u myös
siirtämisen y hteyde ä esiintyvii n valmistaviin ja
lopettaviin toimintoihin kuluva aika ilman moottorin
hoitoai koja. Mikäli koneen iirtämisen yhteydessä ei
pidetty lepotaukoa , kone pyrittiin siirtämään moottorin käydessä tyhj äkäyntiä. Varsinainen siirtämi snopeus oli keskimäärin 6,77 mfmin .
Hu k k a-a i k aan on Ia kettu vain työnjärjestely tä ja sopimattomien pölkkyjen siv uun heitosta
johtuvat keskeytykset. en ijaan sii hen ei ole tässä
yhteydessä laskettu liian paksujen pölkkyjen syötöstä
johtuvien häiriöiden eikä konehäiriöiden aiheuttamia
ke keytyk iä, syystä että miehet oli vat tottumattomia
koneen käyttöön ja että konehäiriöiden luotettava
selvittämi nen edellyttäi i pitempiaikaisia käyttötilastotietoja. Tutkimuk ·en s uorittami sen jälkeen
koneeseen on sitäpaitsi tehty sen käyttöönkin vaikuttavia muutoksia.
L epo ta u koi h i n, joi sta 79 % tapahtui koneen
sii rtämisen yhteydo ä , kuluva aika vai kuttaa suhteelli sen uurelta. Tämä johtuu lä hinnä kahdesta
syystä: ensiksikin siitä, että miesten varsinainen työ
on melkein kokonaan pölkkyj en ja koneen si irtelyä,
joka on y ksitoikkoi ta ja ra kastakin, toiseksi siitä
ylei esti tunnetu. ta seikasta, että työryhmän suurete a lepoaikojen ja muiden keskeytysten o uu hyvin
helposti ka vaa, sillä on vaikea muodo taa kai kin
puolin sopusointui sta, useita miehiä kä ittävää työryhmää.

Työmaa -ajan rii ppuvuus pölkkyjen kuorintanopeud esta ja jä re ydestä sekä pölkkyjen ja kuoren
laadusta

Kun pölkkyä kohden Ia kettu kuurinta-aika on
kääntäen verrannollinen kuorintanopeuteen ja tutkimu ai neiston muka.an pölkkyä kohden laskettua
koneen hoito- , huolto- , siirto- ja hukka-aikaa voi da.an
pitää liki main kääntäen verrannolli ena. pinotilavuusk ikön kappalemäärään ja riippumattomana kuorintanopeude ta sekä lepoaikaa uoraan verrannolli-

sena teholliseen työaikaan, voidaan 2-metristen pölkkyjen p-m 3:i ä kohden Ia ketun, edellä esitettyä työmaa-ajan rakennetta vastaavan työmaa-ajan riippuvuus kuorintanopeudesta ja pölkkyj en järeydestä
esittää seuraavall a yhtälöll ä.
+ 1,21 , mi ssä
T = 2, 74 ~
V

T = työmaa-aika, minfkuorell. p-111 3 ,
a = pölkkykappalemääräfkuorell. p-m 3 ,
v = kuorintanopeus, mfmin .
Tätä vastaavan kuurintatehon yhtälö laskettuna
kuorelli sta p-m3 ftyömaatuntia kohden on esitetty
graafisesti kuvassa 5.
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Kuva 5. T yömaa-aikaa. va.staa.va.n kuorinta.tehon riippuvuus
pölkkyjen järeydestä ja kuorinta.nopeudesta. kuoritta.essa
Valo-koneella 2-metrisiä pölkkyjä. - Tutkimuksen mukaan
keskimääräinen kuorinta.nopeus oli 1 , i6 m lmin. Porras- ja
k atkov ii vakäyrä esittävät pölkkyjen mie \·oimai ta. siirtoty ötä
vastaavaa. kuorinta.tehoa

F i g. 5. 'l'he depetulence of production rare in ten ns of working
site time on log size and barki ng speed i n the V alo -barking
of 2-metre logs. - The average barking speed wa.s 1 . 76 m.etresf
m i nute. The grad=.ted and the dotted curve show the production
rate correspondi•l{J to nurnual handli•l{J

iitä todetaan, että konee ta saatava kuurintateho
kasvaa aleneva ti pölkkyjen kuoriotanopeuden ja
järeyden ka vae a. Kuoriotanopeus jää käytännössä
riippumaan lähinnä pölkkyjen iirtämi nopeudesta
pinosta koneelle. I un pölkyt iirretään puhtaasti
mie voimin ja kuurimakone pidetään jatkuvasti mahdollisimman lähell ä pinoa, jolloin pino ta koneelle
siirtämiseen käytettävien mie ten lukumäärä rajoittuu
y ksistään tilanahtauden takia 1 tai 2 mieheen, jää
iirtämi teho riippum aan pait i mie ten työkunnosta
ja -halu ta myös pölkkyjen järeyde tä.
Pölkkyjen iirtämisnopeuden ja järeyden väli e tä
riippuvuus ubtee ta ei tämän utkimuksen puitteissa
kuitenkaan voitu aa.da luotettavia ti etoja, ko ka
koneella pitkän aikaa vakinai ena pidettävä nopeus
pakottaa miehet sii rtämään eri kokoi et pölkyt melkein samalla nopeudella (to in varastoimi mahdollisuus
syöttökourun viere ä olevalle yöttötelineelle tekee
siirtämisnopeuden vaihtelut jossain määrin mahdolli-
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siksi). Sentähden käytettiin ko. riippuv uutta koskevina suhdelukuina )fetsätehon suori ttamii n, 2 -metri s~
ten mu tien paperipuupölkkyj en siirtämistä koskeviin
tutkimuksiin perustuvia s uhdelukuj a. Niiden perusteella laskettu, tässä tutkimuksessa saat ua keskimääräistä ku01·i ntanopeutta vastaava kuorintatehokäyrä on e i tetty myös kuvas ·a 5.
iitä havaitaan, että järeyden kasvaessa kuurintanope us pi enenee, joten eri järeysluokkia vastaava
kuorintate hokin ta oittuu huomattavasti. Tämä osoittaa, että koneesta saatavan kuurintatehon täydellinen
hyväk ikäyttä minen edellyttä isi sopivi en, työtä keventävien mek~tanisten la itteiden käyttöönottoa, sitä
ene mmän mitä järeämmistä pölky istä on kysymys.
Kun Valo-koneen kuurintaperiaatteesta johtuen
kumintan op eudella ei sinän ä ole vaikutusta kuori1ma n
laatuun, ei myöskään pölkkyj en eikä kuoren laadulla
ole vaikutusta varsinaiseen kuorinta-aikaan, mikäli
riittämätön j ousipaine ei ai he uta pölkkyjen useaan
kertaan kuorintaa. Sen s ij aan pölkkyjen ja kuoren
laatu vaikuttaa hukka-aikaan. T ä mä johtuu lii an
lenkojen ja mutka isten ja lii an oksaisten pölkkyjen
ivuun heittämisestä tai eri laatui sen kuoren erilai sesta
tukkeutumisesta t eriin.

riitä, mutta sen sijaan varsinaiset oksantyngät eivät
Jeikkaudu vaan jäävät kuorittuun tavaraan karsinnan
laadtm mukaisesti.
Teri en vakiokaarevuudesta ja rajoitetusta lukumäärästä johtuen pölkkyi hin jää kuitenkin niiden
laadusta ja järeyde tä riippuen ene mmän tai vähemmän kuoriraitoja, jo kin vakiokaarevuuden epäedullista vai kutusta on jonkin verran voitu eliminoida
sivu mmna sa 1ii kk u vi lla i rtoteri llä. Valo-koneella
kuori ttuun tavaraan jäävät kuoriraidat eroavat käsin
puoli puhtaaksi kuorittuun ta varaan jäävistä jyrkkäre unai suutensa takia, j o ta syystä kuoriraitoihin jää
myös mustaa kuorta. ~Iu stan kuoren massaa n jättämi en kuoripilkkuj en välttämisek i Valo-koneella kuorittu tavara edellytt ää iis jä lkikuorintaa esim. tehdas-

Poltto- ja voiteluaineiden kulutus
Valo-koneen keskimääräinen poltto- ja voiteluai neiden kulutu k oko tutkimustyömaalta laskettuna oli
seuraava.
Polttoainetta (ben iiniä) 0,25 ltrfkuorell. p-m3
0,01 ))
))
))
:Moottoriölj yä
Voitelurasvaa
5,4: g/
))

Kuorinnan yleinen laatu
Kuorinnan Valo-koneella perustuessa puu- ja jäisiosan erilaisen leikkauslujuuden hyväksikäyttöön terät
pyrkivät sopivaa jousi voimaa käytettäessä liikkumaan
puun pinnan myötäisesti j älsikerrosta pitkin, jolloin
sekä mu ta- ett ä nilakuori irtoavat pitkinä, puun pituuden suuntaisina rihmoina ja puun pinta jää sileäksi
eikä rikkoudu . Kuori irtoaa suhteelli sen hyvin myös
verraten pienistä korokohdi sta ja oksantyn.kien y mpä -

Kuva 7. ' a io-koneella kuorittujen 2-metristen kuusipölkkyjen kuoriutumi.nen . Kuorinta-aika maalisk. 1954 ja ulkoilma n lämpötila - 14··· + 4° C. K uoreton latva/t yvi-läpimitta,
mm , ja vastaa\'a.n jäljelle jäävän kuorivaipan määrä, %;
pölkyt oikealta: 66/ 7 /51,
/103/ 24, 100/ 11 / 3, 130/ 14 /0,
150/ 160/ 1, 160/ 17 / 2, 17 / 21 0/i' 195/ 220/ 13, 215/ 240/ 25
Fig. 7. 2-metre spruce logs barked by Valo machine. B arking
ti me, M arch 1954, atmospheric temperature - 14 ... + 4° G.
Top fbutt diameter withoul bark, mm; volwnw of the bark le/t
on the tem,%
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Kuva . \'aio-koneella uoritetun kuorirman laadun riippuv uu pölk),l järeyde tä. Porraskäyrä on laskettu kuorima t e rien mitoituk n. tasoite ttu käyrä pölkyn ke kiläpimittaan
poru tu,-sn ilmämääräi n arvion mukaan
Kuva 6. Valo-koneella suoritetun kuorinnan yleinen laatu
F ig. 6. General quality of the barking perfornwcl by the Valo
barki ng machi ne
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Fig. . The dependtmce of the quality of J'alo-barl.:ing m~ log
si=e. 'l 'he •stepped• et•rt·e is based on the mea.»uremetlt of the
barking tools. the ~tmoothecl curt·e 011 Gil ocular utimau of the
diameler in tlte middle of the log

rummutusta käyttäen, mikäli mustaa kuorta ei voida Mutta kun huonompiin kuorintavaikeusluokkiin kuupoistaa massan lajittelun yhteydessä. Toisaalta luvi a pölkkyjä on suhteellisen vähän, niiden vaikutus
kuoriraitoj en jyrkkäreunaisuus kuitenk in helpottaa pölkkyj en keskimääräiseen kuoriutumiseen on melko
Valo-koneel la kuoritw1 tavaran jälkikuoriutumista vähäinen. Tosin kuorintavaikeudeltaan huonoimmat,
uitossa ja tehdasrummuissa. Niinpä Tainionkosken ts. liian lengot, mutkaiset ja oksaiset pölkyt joudutaan
sulfiittitehtaassa, mi sä on rumpukuorittu u eita koneen rakenteesta johtuen heittämään jo syötön
tuhansia p-m 3 :ejä Valo-koneella kuorittua tavaraa, yhteyde sä sivuw1 ja kuorimaan käsin, mutta tällaisia
tehtyjen havai ntojen mukaan Valolla kuoritut, maitse . pölkkyjä on ainakin meidän olosuhteissamme suhteellikuJj etetut pölkyt ovat kuoriutuneet suuressa tehdas- sen vähän.
Nähdään myös, että pääosa tutkimustyömaan pölrummussa huomattava ti nopeammin kuin käsin
puolipuhtaaksi kuorittu tavara, josta syystä myös kyi stä kuuJui parhaimpiin kuoriutumisluokkiin, joten
rummun kuorintateho on noussut. Hyvissä kuivumi s- kuorittua tavaraa on kokonaisuudessaan arvostelolosuh teissa jyrkkäretmainen kuori myös käpri styy taessa pidettävä suhteellisen hyvin kuoriutuneena ja
pölkkyj en kuivumista ja säi lymistä si lmällä pitäen
helpottaen ku orij ätteiden jälki-irtoami ta.
P eräkkä in syötettävien pölkkyjen läpi mittaeron ainakin käsin puolipuhtaaksi kuorintaa vastaavana.
ollessa kovin uuri terät iskeytyvät puuhun rikkoen
Kuoren laadun vaikutus kuorinnan laatuun riippuu
jonkin verran puun pintaa ja jättäen toisinaan pölkky- oleelli esti käytetystä jousipaineesta. K oska on olejen päi hin leveärnmän tai kapeamman l> kuorimansetim. massa mahdollisuus jou ipaineiden valintaan- ai na Tämä voidaan käytännölli e ti katsoen kokonaan kin ti etyi ssä, syöttövoimantarpeen ja koneen kestäeliminoida syöttämällä pölkyt niin , että läpimitta- vyyden määräämissä rajoissa - ei kuorinnan laadun
vaihteluteivät tule kovin s uuriksi. Täten vähennetään riippuvuutta kuoren laadusta voida esittää yksi käsitmyös teräjousi en rasitusta.
teisesti. Yleisinä huomioina e itetään seuraavaa.
Kuusen ja männyn kuoret ovat kuorinnan laadun
suhteen
likimain samanarvoiset. Nykyisin käytetty
Kuorinnan laadun riippuvuus pölkkyjen
jousipaine
on riittävä ku usen kuoren tavallisille ja
jä reydestä ja laadusta sekä kuoren laadusta
(hauraasta kaarn akuoresta johtuen) männyn kuoren
Pölkyt luok iteltiin laatunsa perusteella kolmeen kaikille paksuuksi lle. Koivu sen sijaan ulkokuorensa
kuorintavaikeusluokkaan, joihin tutkimustyömaan kovuudesta ja itkeydestä johtuen ei kuoriudu nykyipölkyt jakaantui vat ka ppalemäärän mukaan se maa- sin käytetyllä jousipaineelia tyydyttävä ti.
vasti: kuorintavaikeusluokka 1 (pölkyt suori a, korotNi lakuoren ja jäisikerroksen murtolujuuden riipt ornia ja oksattornia) 91 ,2 %, ku orintavaikeusluokka 2 puessa niiden ve ipitoisuudesta ja jäätymisasteesta
(pölkyt joko hi eman lenkoja tai si ältävät koron tai nämä tekijät vai kuttavat myös kuorinnan laatu un .
oksan kyhmyjä} 6,7 %, kuorintavaikeusluokka 3 Parhai ten irtoaa jäätymätön, tuore tai kuivahko kuori.
(pölkyt joko erittäi n lenkoja tai mutkaisia tai sisältä- Sen sijaan nilakuori ei havaintojen mukaan irtoa tyyvät useita koroja tai oksantynkiä) 2,1 % dyttävästi nykyisin käytetyllä jousipaineelia lämpöKuorinnan laadtm . mukaan pölkyt ryhmiteltiin ti lan alittaessa n. -10° C. Tämän mukaisesti voidaan
neljään kuoriutumi sluokkaan euraava~ti:
nykyisiä jousipaineita käyttäen aloittaa Valo-koneella
tyydyttävä kuorinta uomen keski- ja eteläosissa
maali skuussa .
Kuoriutumisluokka
1.
2.
3.
4.
Kuorta jäljellä. kuorivai pasta, til.- 0 / 0 0 ... 3 3 ... 15 15 ... 35 y li 35

Kuorimishu kka
Tämän luokituksen nutkai een si lmämääräisarvioon
pohjautuva ja terien mitoitukseen perustuva kuorinnan laadun ja pölkkyj en järeyden välinen riippuvuus
on esitetty ku vissa 7 ja
Todetaan, että parhaiten kuori utuvat kuorettomalta
läpimitaltaan 10 5 ... 17,5 cm pak ui set pölkyt, mutta
läpimitan pienete ä tai suuretessa kuori utuminen
huononee asteittai n .
l uorinnan laadun riippuvuu pölkkyjen laadusta
laskettuna prosentteina pölkkyjen kappalemäärästä
oli seuraavanlainen.
Kuoriutumislu okka
1.
2.
3.

4.
K e kimääräin n

1.

Kuorintavaikeusluokka
2.
3.
Keskim.

76,9
15,7
4,9
25
100,0
1,3

4 ,1
36,
13,2
1,9
100,0
1, i

33,3
4 ,5
16, 1
12 , 1
100,0
2,0

74,1
17,7
5,5
2,7
100,0
1,4

Todetaan, että pölkk jen lenkoude ta, mutkais uude ta, koroi uude ta ja. oksai uude ta johtuvan kuoriotavaikeuden ka vae
kuoriu uminen huononee.

Koska Valo-koneen kuoriotaperiaatteen mukaisesti
kuorittaessa syntynyt puunhukka on käytännöllisesti
katsoen olematon, kuorimi hukka on yksinomaan
kuorihukkaa. Laskien kaksinkertai en kuoren paksuudeksi keskimäärin 7 % läpimita ta, jolloin kuoren
tilavuus on n. 14 % kuorellisen tavaran tilavuudesta,
pölkkyi hin jäävän kuoren määrä eri kuoriutumi luoki ssa on euraava.
Kuoriutumi luokka
1.

Pölkkyyn jäävän kuoren
määrä, til.-% kuorellisesta pölkystä
0 ... 0,4

2.

3.

4.

0,4 ... 2,1 2, 1...4,9 Yli 4,9

Eri kuoriutumi luokkia va taavilla kuu iomäärillä
punnittuna koko kuorittuun kuutiomäärään jäi kuorta
0,3 ... 1,1 eli k kimäärin 0 7 til. -% . Tämä vastai i iis
13,3 til.- % kuorimi hukkaa. Vertauksen vuoksi
todettakoon , että käsin puolipuhtaaksi kuorittuun
tavaraan lasketaan Etelä- uomessa jäävän kuorta
(nilakuorta) ke kimäärin n. 4 til.- % , mikä va taa
10,0 ti l.- % kuorimi hukkaa.
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Maitse kuljetettua, Valo-koneella kuoritt ua tavaraa
käyttävien selluloosatehtaiden tehdasrummutuksessa
syntyvien kuorijätemäärienkin mukaan arvosteltuna
Valo -koneella kuoritusta tavarasta syntyvät kuorijätemäärät eivät ole olleet ai na kaan s uurem mat kuin
käsin puolipuhtaaksi kuoritusta tavarasta syntyvät.
Tutkimustyömaalla pienien koepinoj en avulla suoritettujen mittausten mukaan pinomittainen kuori mishukka oli 13,0 til. -% kuorelli sesta pinornitasta. Kun
käsin puolipuhtaaksi kuorittaessa pidetään Etelä- ja
Keski- uomessa pinomittaisena kuorimishukkana kuuselle n. 14 til.- % :ia ja männylle n. 13 til.- % :ia, todetaan, että se Valo-koneella ja käsin puolipuhtaaksi
kuorittaessa on likimain sama. Myös Kurussa metsähallinnon työmaalla kuorittaessa samassa paikassa
700 p-m 3 Valo-koneella ja saman verran käsin pu oli puhtaaksi pinomittainen kuorirui shukka oli molem missa tapauk is a käytännöllisesti katsoen sama.
Jos karsinnan laatu on kovin huono, pinomittainen
kuoriruishukka jäänee Valo-koneella kuitenkin pi enemmäksi kuin käsin kuorittaessa.
Valo-kuorimakoneen käytön taloudellisuus
l. Ihmi styön tuottavuus
Ihmistyön tuottavuus Valo-koneella kuorinnassa
käsinkuorintaan verratttma on tutkimuksen mukaan
eri pölkynjäreysluokissa seuraava:
2-m pölkkyjen järeys,
kpl/kuorell. p-m3

18
23
38

Ihmistyön tuottavuuskerroin
(kon etyö/käsityö l
1,7 ... 2,5
2, 0 ... 3, 1
2,3 ... 3,4

Ihmistyön tuottavuus Valo-konetta käytettäessä
siis nousee ja sitä enemmän, mitä pienempikokoi sista
pölkyistä on ky ymys, vaikka tosin tuottavuuden
lisäys on järeyden pienentyessä suhteellisen pi eni,
mikä taas johtuu pölkkyjen yksin puin käsittelystä.
2. I n v e t o i n t i ta r v e
Konetyöllä saavutettava ihmistyön tuottavuuden
Ii äys saadaan pääoman kustannuksella. Kun Valokuorimakoneen
hinta
voimansiirtimineen
on
1 115 000: -ja polttomoottorin 80 000: -sekä todellinen kuorintateho n. lO kuorelli sta p-m 3 t yömaatunnissa, todellista kuoriotatehoa kohden laskettu
pääoman investointitarve on n. 119 500: - p-m 3 :i ä
kohden työmaatunnissa. Kä in kuorittaessa investointitarve on mitätön.
3_ K u o r i n t a k u s t a n n u k s e t
Kun Valo-kuorimakone on tarkoitettu käytettä väksi lähinnä iirrettävänä koneena lähikuljetusvaihetta seuraavi sa ensimmäisissä välivara toissa, on
tavaran lähikuljetus suoritettava kuorelli sena. Tavan omaiseen, hakkuupaikalla uori tettava.an kuorintaan
verrattuna vara tokuorinnan lisäkustannuk iksi oli si
ii laskettavamyö kuorenjakuivatukse apoistuvan
veden aiheuttamasta suuremma ta kulj et uspainosta
johtuva lähikuljetu ku tannuslisä. Tämän vai hdellessa paikallisi ta olostthteista riippuen tarkastellaan
tä ä vain Valo-koneella kuorinnan ku tannuk ia
vara topaikalla käsin suoritettavaan puolipuhtaaseen
varastokuorintaan verrattuna.
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Vertaileva ktlStannusarvio voidaan tehdä seuraavi n
edellytyksi n . 2-metristen , toiseen työvaikeusluokkaan
kuuluvi en kuusipölkkyjen keskimääräinen järeys on
23 kpl fku orell . p-m 3 , jota va taava kuorintateho olettaen konehäiriöihin kuluvan 20 % työmaa-aj asta
- on 10 kuoretli sta p-m 3 työmaatunnissa eli 65 p-m 3
työpäivä ä, joiJ oin taYara myös pinotaan tai ri tikoidaan kuorinnan yhteydes ä . ~li ehen urakkapalkkanormi on 50: - ja koneenhoitajalle annetaan työma-aajan ulkopuolella uoritetu ta koneen huollosta 10 %
palkanlisä. Pakolli set osiaali set sekä työnantajan
rahoittamat majoitus- ja muonitu kustannuk et ovat
yhteensä 20% miesten palkoista. Valo-kuorimakone
kuoletetaan 40 000 p-m 3 kuorinnalla ja polttomoottori
20 000 p-m 3 kuorinnalla, joten kuoletusajaksi tulee
vuotui en kuorintamäärän oiJe a 000 p-m3 varsinaisella kuori makoneella 5 v. ja polttomoottori lla
2,5 v. Pääoman korko on o/o. Koneen korj a us- ja
kunnossapitokustannuk et koko koneen kuoletusaikana ovat 30 % koneen a lkuperäi estä hankintahi tmasta. Kuorintakustaimuk et kuorelli ta. p-m 3:iä
kohden laskett una oli sivat näin ollen ettraavat:
Kuorinta.työryhmän ollessa.
4 mie tä
6 miestä
Kustannukset
mk/p-m 3
% mk /p-m' %
Kuole tus
32: 7:K orko
9: K orjaus ja. kunno sa.pito
11 : Poltto - ja. voiteluaineet
Työpa.l ka.t sosia.a.l i 1isineen 96: Kuorintaku t- yht. 155: -

20,7
4,5
5,
7, 1
61,9
100,0

3'>· 7: 9: 11: 64: 123: -

26,0
5,7
7,3
9,0
52,0
100.0

Kun kuorintakustannuk et so iaaliku tannuksineen
ovat käsin puolipuhta-aksi kuorittae a 192:-/p-m 3 ,
olisi työpalkkaku tannu äästö Valo-kuorimakonetta
käytettäe sä 50 ... 67 % ja koko kustannussää-s tö
19 ... 36 o/o.
4. K u o r i m a k o n e en i i r t o k u s t a n n u kset työmaalta toise ll e
P yrittäessä
alo-kuorimakoneella kä inkuorintaa
vastaavaan kannattavuuteen kuorimakoneen si irtokustann ukset työmaalta toi elle ai ivat nou ta edellä
e itetyn kuorintaku tannus ää tön mukai e ti 19 ... 36
%: iin kokonaiskuorintakustannuksi ta. Olettaep koneen siirtokertaan kuluvan yhden palkalli en työpäivän konetta. kannattai i illoin käyttää vähintään
0 ... 160 p-m3 uurui illa eli 1...3 työpäivän kuorinta.a
vastaavi lla vara toilla. Kuorimakoneen käyttö pi enemmillä vara toilla edellyttäi i jo omalla moottorilla
liikku vaa kuorimakonetta tai e im. pyörätraktorikäyttöi tä ja -vetoi ta kone ta.

loppupäätelmät
Edellä e itettyjen, Valo-kuorima.koneen käyttöä
koskevien tutkimu tulo ten perusteella voidaan tehdä
yleisiäkin, iirrettävien, jatkuvasyöttöi ten paperipuiden kuorimakoneiden käyttöä ko kevia päätelmiä.
Kuorinnan laatu ja puunhukka

Kuorinnan laat uvaatimukset määräytyvät seura.avi ta tekijöi tä: l ) puuaineen säilyminen laatutuhoilta, 2) eri kuorinta-asteisen tavaran kuorinta.mahdolli uudet ja -ku tannukset välivara tolla ja jalos-

pahtuvia siirtoja silmällä pitäen k ysymykseen tulisi
joko oman moottorin käyttö esim. vintturin välityksellä tai traktori veto.
Kuorimakoneiden siirtämisestä työmaalta toiselle
(johon on joka tapauksessa käytettävä hevosta, traktoria tai autoa) aiheutuvien työkeskeytysten ja kustannusten suuruus riippuu paikalli ista olosuhteista,
lähinnä siirtoajan pituudesta, samalla paikalla kuori ttavien varastojen ja kuorintatyöryhmän suuruudesta sekä kuorimakoneen korkokustannuksista.
Varastojen ollessa pieni ä ja hajallaan, kuten meikäläisissä oloissa yleensä on laita, olisi harkittava siirtymi stä kokonaan esim. pyörätraktorikäyttöiseen ja
-vetoiseen kuorimakoneeseen . Tä tä saavutettaisiin
seuraavat edut.
l. Kuurimakone voidaan iirtää varastolta toi elle
ilman ulkopuolista vetovoimaa ja nopeammin, joten
pieni en , hajallaan olevien varastojen koneellinen käsittely nopeutu u ja voida.an tyytyä lyhyempiin lähi iirtovalmiuden takia voiman kuljetusmatkoihin.
si irron traktorin voimanottoakseli ta olisi tapahduttava yöttökuljettimen suuntaisella voimansiirtoa kselilla.
2. Kuurimakoneen . iili;äminen varastalJa keventyy
ja nopeutuu.
:{. Pölkkyjen siirtämi. etäisyyk iä voidaan lyhentää.
~ . Kuurimakoneen iirtäminen ei rajoita kuurinta t yöry hmän mini rnisuuruutta.
5. Kuori makoneen painon vaikutus siirrettävyyteen
pienenee, joten kone voidaan rakentaa ke tävämmäk i,
mikä li se riippuu painosta.
6. Varustamalla traktori puolitelaketj uilla voidaan
ku urimakonetta mahdolli sesti jalaksilla varustettuna
siirtää huonossakin maa to sa, jopa palstateilläkin.
Kuorimakon eiden mitoitus
7. Vältytään erilli sen kytkimen ja suhteellisen
Pölkkyjen siirtelymahdolli su udet huomioon ottaen pienitelloisen ja siitä syy tä myö käyttöhäiriöille
tavalli sten paperipuukokojen väli varastokuorintaan htrkemmän polttomoottorin hankinnasta ja niiden
tarkoitetulle ja tkuvasyöttöi elle koneelle sopiva mak- hankintakustannuksi ta.
. Dieselt raktoria käyttämällä \arsinaisen kuosimikuorintanopeus on n. 22 mfmin. en sijaan a lle 3"
läpimittai selle, ns. pienpuulle tarkoitetun koneen ri nnan polttoainekustannukset kaasutinmoottorii n
kuorintanopeuden pitäisi olla suurempi , ko ka pien- verrattuna laskevat, vaikka uuremmasta traktori puiden nippuina siirtely mahdolli staa suuremm an moottori sta johtuva polttoaineen kulutu jonkin
nopeuden ylläpitämisen.
verran kasvaakin.
Koneen monipuolisen käytön kannalta kaikenpitui9. On mahdolli. ta käyttää hyödyksi maataloussen tavaran syötön pitä isi olla mahdolli sta. yöttö- pyörätraktoreita, joilla kuorimakoneen varsinaisena
laitteena käytetään ny ky isi n tavalli. e ti joko teloja käyttöaikana, keväällä, ei ole työtä maataloudessa.
tai kolaketjuja. Edellinen oveltuu kaikenpi t uisille Traktorin omistaja huolehtisi tällöin myö it e t rakpuille mutta rikkoo jonkin verran puuta ja on painava t orin a huollosta, joten uu ia huoltopi teitä ei tarvit isi
ja kalli s, jälki mmäinen rajoittaa puiden pituuden perustaa.
syöttöpöydän pi tu ute n mutta ei riko puuta ja on
10. Traktorimoottoria voidaa.n käyttää myö ta apa inokatkai usirkkelisahan voimanlähteenä.
kevyt ja halpa.
Käytön ja hankinta hinnan kannalta kuurima konei11 . Traktoripuo:mino. turin käyttö puiden siirtoden pitäisi olla ma hdolli imman kevyitä. Kun niiden t yöhön tuli i mahdolli seksi .
P yörätra!,torin käyttöönoton \arj opuolena on kuipaino riippuu lä hinnä ra kenneperiaattei ta eikä pa ljonkaan kuorintanopeude t a, nykyi ten jatku vasyöttöi - tenkin konekustannu ten nou u mikä Valo-konetta
ten konemall ien painoa ei ke tävyyden huonontu- käytettäessä on pääomaku tannu te n osalta n. : - /
matta voida kuitenkaan huomattavasti pienentää. p-m 3 . Vuokratraktori a paikalli ena voimakoneena ja
siirtotyöhön käytettäe ä vuokra on T yötehoseuran
laskemien ohjearvojen mukaan 350 ... 550: - työmaaKu orimakoneiden siirtäminen
t mmi lta, johon isältyy ekä traktorinkuljett-ajan
Jo tonnin painoluokkaa olevan, pyörill a ennetun pa lkka että poltto- ja voiteluaineet ja traktori n
koneen siirtä mi seen tavallise sa vara tomaa to a huolto. Traktori nkuljettajan osalli tue a myös k uuvain mie voimin tarvitaan vähintään 3 tai 4 mie tä. rintatyöhön näitä va taisi edellä e itetyn la kelman
I o ka koneiden pai noa ei voida a lentaa, iirtokelpoi- mukaan kuorintaku tannussäästö 300.. .350: - työsuuden parantaminen on ii mahdolli ta etupää sä maatunnis a, mihjn tulevat lisäk i tra1.."torin käytö tä
ottamalla käyttöön moottorivoima.a. T yömaalla ta- s.aatavat edut. P yörätraktorin kannattava käyttö

tuspaikalla, 3) eri kuorinta-asteisen t avaran kaukokuljetusma hdolli suudet ja -kustannukset , 4) kuoren
välitön ja välillinen arvo, 5) puuaineen kantohinta ja
lähikuljetuskustannukset.
Mjnimivaatimuksena kuorinnan laadulle yleisesti
on, että puuaineen äi lyminen laatutuhoilta on riittävän hyvä ja että tavara n kulj ettaminen on mahdolli sta
esim . uittaen . .Mutta mikäli kuorella ei ole väli töntä
eikä väli lli stä arvoa, oli si yhdellä käsittelykerralla
pyrittävä mahdolli simman kuorivapaaseen jälkeen,
jolloin vältytään kuoren kuljettami elta ja parhaimmissa tapauksissa tehtailla tapaht uvasta jälkikuorinnasta kokonaan. Toisa.alta, mitä puhtaampa.a kuorintajälkeä halutaan, itä enemmän kuorintatyötä tarvi taan ja sitä kalliimmaksi kuorinta tulee.
Kaikentyyppisillä kuorimakoneilla kuorinnan laatu
riippuu pölkkyjen laadu ta ja kuorintaeli mien työ kentelytava-sta. Li säksi kuori1man laatuun vai kuttaa
ns. jälttä mur. ka.avi a kuorintaelimi ä käytettäe ä
jällen ja kuoren laatu ja ns. leikkaavia kuorintaelimiä
käytettäessä sallitt u puunhukka.
Jo puuaineen hinta ja ktwrintaa edeltävät hankintakustannukset ovat korkeat, puunhukan aiheuttamat kuorinnan raaka-ainekustannuksetkin ovat korkeat. Tästä syyst ä on suositeltava jäisikerroksen
mu1. kaam i een perustuvi a kuorima koncita, joi lla
puunhukka on käytännölli sesti katsoen olematon.
Kuoren puulajista tai jäät,vmi sastce ta johtuvan laadun rajoittae a nä iden koneiden käyttöä voivat riittä vän pi enellä puunhuka lla työskentelevät , leikkaavateräisetkin ku urimakoneet osoitt a utua y htä käyttökelpoisiksi .

(
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kuorimakoneen voimanlähteenä on siis mahdollisuuksien rajoissa meidänkin olosuhteissamme.
Kuorintatyöryhmän suuruus

Kuorintatyöryhmän s uuruuden määräävät seuraavat tekijät: l ) kuorintakustannukset, joiden on oltava
pienimmät mahdolliset , 2) koneen kuoletusaika, jonka
on nopeasta teknillisestä kehityksestä hyötymiseksi
oltava mahdollisimman ly hyt, 3) k oneen siirtämistapa
ja iirtoajan osuus t yömaalta toiselle, 4) puiden varastointi tapa, 5) miesten työkunto ja 6) koneen rakenne.
Miesvoimin siirrettävää Valo-konetta tai vastaavanlaista suurehkoilla varastoilla käytettäessä sopivin
työryhmä on 4 ... 6 miestä . Miehistä toimii tällöin
l kuoren poistajana, l pölkkyj en koneeseen syöttäjänä
ja koneenhoitajana sekä l tai 2 miestä pölkkyjen
siirtäjinä ekä syöttö- että vastaanottopuolella. Erillinen kuorenpoistajamies eliminoituu, jos kone on
varu tettu mekaanisilla kuorenpoistoelimillä . Nykyi es ä Valo-konemallissa erillinen kuorenpoistaj ~'nies
on kuitenkin välttämätön, jos k oneella halutaan työskennellä jatkuvasti. Muussa tapauksessa kone on
tietyin, kuoren laadusta riippuvin väliajoin pysäytettävä kuoren poistamiseksi teristä, mikä alentaa
kuorintatehoa.
Traktorikäyttöistä kuOt·i makonetta pienillä työmailla käytettäessä työryhmää pitäisi kuitenkin yllä
mainitu ta pienentää siirtoajan osuudesta riippuen .
Ko neellisen varastokuorintatyön
kehittämismahdollisuudet
Kun jatkuvasyöttöi ten kuorimakoneiden käyttö
edellyttää ryhmätyöskentelyä ja suhteellisen suurta
kuorintatehoa, muodo tuu pakollisten työ.t aukojen ja
lepoaikojen sekä koneen siirtoaikojen osuus suhteellisen uureksi . Näiden vaikut usten pienentämi seksi
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olisi pienillä työmailla pyrittävä vain l tai 2 miehen
käyttämiin koneyksiköihin sekä suuremmilla työmailla koneiden käytön keventämiseen ja mekanisoimi seen myös iirtokä ittelyjen o alta. Viimeksi maini tussa suhtees a mahdollisuudet rajoittuvat lähinnä
erilaisten kuljettimien ja kuormaajien käyttöön sekä
koneen siirtämisen motori oimiseen.
I oneelli sen varastokuori nnan kannattavuuden huomattava parantuminen on saavutettavi sa vasta yhdist ä mällä siihen muita kin työvaiheita, jolloin siirtokäsittelyjä voidaan vähentää. Lähinnä tulevat tällöin
kysymykseen tavaran kuormaus seuraavaa kuljetu käsittelyä varten uora-an kuorimakoneelta sekä koneellinen varastokatkonta kuori makoneen viereen tai
mielui mmin en yhteyteen rakennetulla, automaatti sesti palautuvalla ta apainokatkaisusirkkelisahalla.
K oneellinen varastokatkonta edellyttää siirtymistä
rankojen hakkuuseen ja ajoon, joi a olisi saavutettavissa ajansäästöä pait i katkomise ta myös pinoami sesta johtuen. Työ- ja luovutusmittaus eivät aiheuttaisi ylimääräisiä pinoami kä ittelyjä, ko ka on mahdollista siirtyä rankakappaleper u taiseen palkkaukseen ja koska luovutusta varten tavara on muutenkin
pinottava.
Koneellisella vara tokäsittelytyömaalla rangat olisi
vara toitava - tavaran ri tikoinni n t ila ntarve ja
jatkokuljetus huomi oon ottaen - korkeintaan 4 m
pituisiin pinoi hin, ko ka rankojen yksi nomaan miesvoima i en sii rtämistehon a leneminen pitemmistä
pinoista vaatisi jo työryhmän suurentamista tai
mekaanisten kuormaajien tai k uljettimien käyttöä.
Sellaisena voi tulla ky ymykseen läh innä pidennettävillä käsivarsilla varu tettu kiramotyyppinen poi kittaiskuljetin tai mieluimmin traktoripuomi nosturi,
mikä edellyttäisi siirtymi tä pyörätraktorin käyttämi seen myö kuorima koneen käyttö- ja vetovoiman
lähteenä.

On Barkning at an lntermediate Storage with a Portable
Continuous-Freed Barking Machine
SUMMARY
The article is ba.sed on Jf etsäteho' s studies of the VA LO
bm·king machine in barking 2-metre coniferous pulpwood
at intermediate storage sites. This equipment, developed
in Finland, worlcs on the continuous-feed principle,
and crushes the carnbium layer.
Results
The most suitable barking team i.s 4...6 men when
only h~tman labor i.s used to move the machine and the
logs.
The average working site time for an average unbarked
diameter of 12. cm is 19.1 cmin. per log, i.e. 5.12
minutes per piled cu.m. The dependence of production
mte on the speed of barking and the size class of the logs
is given in Fig. 5. Assuming that 20 % of the working
site time is consumed in mechanical stoppages the actual
prod~tetion rate with logs of size cla s 23 pieces of 2-metre
sticks per unbarked piled cu.m. is 10.0 unbarked piled
cu.m. per working sitehour.
The average consumption per unbarked piled cu.m.
is 0.25 litres of petrol, 0.01 litres of motor oil, and 5.4 g
of lubricating grease.
The general quality of the barking is presented in
Fig. 6. The dependence of the quality of barking on the
size of the logs is seen in Figs. 7 and 8. The spring
pressures ge'/'IR_rally used in the machine have no un-

toward effect on the barking of sojtwood logs until the
temperature falls below approx. -10.0° 0.
The quantity of bark remaining on the logs averages
0.7 volume %. The corresponding figure in partial
barking manually is about 4 volume %. The barking
loss in terms of piled measure is approximately the
same as in manual barking.
T he productivity of human labor working with the
machine is 1.7... 3.4 times that of partial barking manually, depending on tl!R- size of tl!R- logs and the size of the
working team.
Tl~R- investment requirement of tl~R- Valo barking
machine is 119 500 Finnish marks per piled cu.m. and
worlcing site hour.
. Tl~R- saving in barl.:-ing costs in comparison with
partial barking manually - without the east of moving
from one workin.g site to anotl!R-r- is 50 ... 67 % in wages
and 19...36 % in total costs.
Tl~R- wl~R-eled tractor has many advantages as tl!R- source
of operating and tractive power for the barking machine.
A tractor-operated barking machine, consequently, i.s
recommended for smallscattered working sites. Considerable saving lms been effected by performing the cutting
into lengths at storage with a balanced cross-cut circular
saw connected with the barlcing machine. A tractor
boom crane can be used to move the long logs into the
machine.
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