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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri parametrien vaikutusta 

lastunmuodostukseen pyörösahattaessa jäätynyttä ja sulaa puuta. Tutkimuksessa 

vertailtiin erityisesti jäätyneen ja sulan puun eroja sahauksen kannalta. Lisäksi 

tutkittiin puruvuodon esiintymistä pyörösahauksessa. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkittiin eri parametrien vaikutusta sahauksen 

maksimitehoon, lastujen kokojakaumaan sekä lastunmuodostukseen. 

Lastunmuodostusta kuvattiin videokameralla erittäin nopealla suljinajalla ja 

syntyneitä videokuvia arvioitiin silmämääräisesti. 

 

Mittausten perusteella havaittiin, että jäätyneen ja sulan puun eroavaisuudet 

pyörösahauksessa ovat melko pienet. Lisäksi saatiin määritettyä muiden 

käytettyjen muuttujien vaikutukset puun pyörösahauksessa. Tutkimuksessa 

havaittiin myös, että puun sisäisillä ominaisuuksilla on erittäin suuri vaikutus 

sahausprosessiin. 
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The aim of this study was to clarify the actions of various parameters in chip 

formation while circular sawing frozen and non-frozen wood. The sawing-wise 

differences between frozen and non-frozen wood were especially compared in this 

study. Also, the occurrence of leaking of sawdust in circular sawing was studied. 

 

The actions of various parameters on the maximum power of sawing, size 

distribution of chips and chip formation were studied in the empirical part of this 

study. The chip formation was shot by video camera with very fast shutter speed 

and formed video pictures were contemplated visually. 

 

The measurements indicated that there are rather small differences between a 

frozen and a non-frozen wood in circular sawing. The actions of the other used 

circular sawing parameters were also determined. The results of this study also 

indicated the internal properties of the wood effect greatly on sawing process. 
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SYMBOLI-, LYHENNE- JA TERMILUETTELO 
 

A = pinta-ala 

B = leikkuukorkeus 

b = pelkan paksuus  

d = terän halkaisija 

d = sisähalkaisija 

D = ulkohalkaisija 

F = voima 

F1 = leikkuuvoima 

F2 = leikkuupaine 

h = terän keskipisteen ja pelkan välinen etäisyys 

n = terän pyörimisnopeus  

n = otoskoko 

p = paine 

r = terän säde 

R = terän säde 

s = syöttö hammasta kohden 

v = terän kehänopeus 

vf = syöttönopeus 

z = terän hampaiden lukumäärä 

α = päästökulma 

β = teroituskulma 

γ = rintakulma 

θ = työstökulma syöttösuuntaan nähden 

ν = Poissonin luku 

ρ = tiheys 

fps = frames per second = ruutua sekunnissa 

GFI = gullet feed index = purutilan täyttöaste 

PMMA = polymetyylimetakrylaatti eli akryyli 

S-puu = sydänpuu 

pelkka = tukista muokattu sahausaihio, jossa on 1-4 tasoitettua pintaa 

sahe = puusta sahaamalla irrotettu partikkeli eli sahatavara 



 1

1 JOHDANTO 
 

Tämä tutkimus on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan 

osaston diplomityönä. Tutkimuksessa perehdytään lastun muodostukseen 

jäätyneen ja sulan puun pyörösahauksessa. Tässä luvussa esitellään työn tausta, 

tavoitteet, tutkimusongelma ja tutkimuksen rakenne.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Jäätyneen puun sahaus on hyvin keskeisessä asemassa suomalaisessa 

sahateollisuudessa, sillä metsiemme puut ovat jäätyneitä lähes koko talvikauden 

ajan. Keskeisyydestään huolimatta jäätyneen puun sahausta on tutkittu hyvin 

vähän, ja monet tutkimukset ovat keskittyneet vain hyvin kapealle sektorille tässä 

suhteellisen laajassa kokonaisuudessa. Monet tutkimukset esittelevät vain 

jäätyneen puun sahauksen ongelmia etsimättä perimmäistä syytä näille ilmiöille. 

Sahateollisuus on vuosien saatossa kehittänyt omat ratkaisunsa ja menetelmänsä 

jäätyneen puun sahaukseen enemmän ja vähemmän kokemuspohjaisesti. Moniin 

nykyäänkin käytettäviin menetelmiin on päädytty vuosien iteroinnin tuloksena. 

Edelleenkään ei ole selvää mitkä yksittäiset tekijät ja parametrit vaikuttavat 

jäätyneen puun sahauksessa itse sahausprosessiin ja syntyneeseen lopputulokseen. 

Toisin sanoen, alan perustutkimus on jätetty huomiotta tutkimusten keskittyessä 

yksittäisten ongelmien listaamiseen tai ratkaisemiseen. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia lastunmuodostusta nykyaikaisessa 

pyörösahausprosessissa. Ilman lastunmuodostusta sahattavasta kappaleesta ei 

saada irrotettua pyörösahaamalla kiinteitä tarkoituksenmukaisia partikkeleita, eli 

saheita. Tätä ilmiötä pyritään jakamaan osiin ja selvittämään siihen vaikuttavat 

tekijät teoreettisesti sekä empiirisesti.  
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1.3 Tutkimusongelma 
 

Tutkimusongelmana tässä tutkimuksessa voidaan pitää sitä, että 

lastunmuodostukseen vaikuttavien eri parametrien välisiä suhteita ei tunneta 

riittävän tarkasti vertailtaessa jäätynyttä ja sulaa puuta. Lastunmuodostus itsessään 

on paljolti tutkittu ilmiö, mutta puun jäätymisen vaikutuksia tähän ilmiöön ei ole 

tutkittu. Pyörösahauksen lastunmuodostus tapahtuu puuaineen sisällä ja se on 

ilmiönä niin nopea, että vaikka tapahtuma voitaisiinkin nähdä, ei ihmissilmä pysty 

havainnoimaan sitä riittävän tarkasti. Tutkimusongelmaa lähestytäänkin 

tarkoituksenmukaisen tutkimuslaitteiston avulla ja ilmiötä pyritään tutkimaan 

mittalaitteiden antamien numeeristen tietojen sekä visuaalisen havainnoinnin 

pohjalta. Toisin sanoen tutkimuksessa käytetään sekä objektiivista että 

subjektiivista lähestymistapaa. Tutkimusongelma voidaan esittää abstrahoituna 

seuraavassa muodossa: ”selvittää pyörösahauksen lastunmuodostukseen 

vaikuttavat tekijät jäätyneen ja sulan puun sahauksessa”. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus on jaettu seitsemään eri lukuun. Ensin käsitellään teoreettinen osuus. 

Tämän jälkeen tutustutaan tutkimusmenetelmiin ja tutkimuslaitteistoon. 

Seuraavaksi esitellään tutkimustulokset ja lopuksi käsitellään tulosten mukainen 

pohdinta sekä esitetään johtopäätökset. Lisäksi tutkimuksen liitteissä on esitetty 

yksityiskohtaisemmin tutkimuksen mittaustuloksia. 
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2 PUU MATERIAALINA JA PUUN SAHAAMINEN 
 

2.1 Puu 
 

Puu on orgaaninen, heterogeeninen ja anisotrooppinen materiaali ja näin ollen se 

eroaa muista teollisuuden mekaanisesti työstettävistä materiaaleista, sillä 

vallitsevat olosuhteet vaikuttavat hyvin paljon puun mekaanisiin ominaisuuksiin. 

Tässä työssä termillä puu tarkoitetaan juuri puumateriaalia (engl. wood, timber). 

Puhuttaessa puusta elävänä kasvina (engl. tree) käytetään termiä elävä puu ja 

puhuttaessa puusta kappaleena (engl. (sawn) timber, sawn wood) käytetään termiä 

sahe tai sahatavara (Rohde, T. 1997). 

 

2.1.1 Puun rakenne 

 

Yleisesti puut jaetaan havu- ja lehtipuihin (Disney, W. 1995), joista 

kansainvälisesti käytetään termejä ”soft wood” ja ”hard wood” (Rohde, T. 1997). 

Tässä työssä keskitytään havupuiden ja erityisesti männyn (pinus sylvestris) 

rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Mänty on puuna hyvin merkittävässä roolissa 

suomalaisessa sahateollisuudessa. Vuonna 2003 Suomessa tuotetusta n. 13 745 

000 sahatavarakuutiometristä mäntysahatavaran osuus oli n. 49 prosenttia 

(Peltola, A 2004). 

 

Puu koostuu lähes yksinomaan soluista. Havupuiden solurakenne on suhteellisen 

yksinkertainen ja hallitsevana solutyyppinä esiintyvät syiden suuntaiset trakeidit. 

Solujen tehtävänä on veden ja ravinteiden kuljetus elävän puun sisällä. (Koponen, 

H. 1990, Kärkkäinen, M. 2003) Trakeidien suhteellinen määrä havupuissa on noin 

94 % puun tilavuudesta (Uusivaara, O. 1994). 

 

Makroskooppisesti tarkasteltuna puu koostuu ytimestä, sydänpuusta, pintapuusta, 

nilasta, jälsistä ja kuoresta (Sjöström, E. 1989). Puun rakenne on esitetty kuvassa 

1. Tämän työn kannalta tärkeimmät osat ovat sydänpuu ja pintapuu. Sydänpuu on 

puun sisempi osa, joka koostuu kuolleesta solukosta. Sydänpuu ei kuljeta elävässä 
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puussa ravinteita ja sen solukot sisältävät usein puun uuteaineita. Sydänpuu on 

varsinkin männyllä pintapuuta tummemman väristä. Pintapuu on puun elävää 

solukkoa ja sen kosteus on yleensä, erityisesti havupuilla, sydänpuuta suurempi. 

(Jensen, W. 1977, Saarelainen, U. 1981) Kuvassa 2 on esitetty puun sydän- ja 

pintapuun selkeä ero lahonkestävyyden kannalta. Vaikka lahoaminen ei tähän 

työhön varsinaisesti liitykään, havainnollistaa kuvassa 2 esitetty lahoaminen 

erittäin hyvin sydän- ja pintapuun lahonkesto-ominaisuuksien eroavaisuutta. 

 
Kuva 1. Puun rakenne (Fagersted, K. et al. 1996) 

 

Kuvassa 1 puun osat on esitetty ulkoa sisäänpäin seuraavasti: 

- kuori: valkoinen ulkokehä 

- nila: tumman harmaa kehä katkoviivan ja kuoren välissä 

- jälsi: katkoviiva 

- pintapuu: vaalean harmaa kehä 

- sydänpuu: tumman harmaa kehä edellisen sisäpuolella 

- ydin: musta piste kuvion keskellä 

(Fagersted, K. et al. 1996) 
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Kuva 2. Puun lahoaminen (Vartiala, H. 2005) 

 

2.1.1.1 Vuosilusto 

 

Eräs työstön kannalta merkittävä puun rakenteellinen ominaisuus on puun 

vuosilusto, kansankielellä vuosirengas. Vuosilusto koostuu ns. kevät- ja 

kesäpuusta. Kevätpuulla tarkoitetaan kasvukauden alussa tapahtunutta elävän 

puun nopeahkoa kasvua ja kesäpuulla kasvukauden keski- ja loppuvaiheessa 

tapahtunutta hidasta kasvua. Kesäpuu on yleensä huomattavasti tummempaa, 

tiheämpää ja lujempaa puuainesta, johtuen hitaammasta kasvuvauhdista ja 

paksummista soluseinämistä. (Sarvas, R. 2002) Varsinkin sahauksen kannalta on 

erittäin tärkeää tiedostaa kesäpuun suurempi lujuus. Kuvassa 3 on esitetty 

vuosilustojen näkyminen tukkipuun rungossa ja kuva 4 on makrokuva kevät- ja 

kesäpuun erosta. 
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Kuva 3. Vuosilustojen näkyminen tukkipuun rungossa 
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Kuva 4. Lähikuva kevät- ja kesäpuun erosta  

 

2.1.2 Puun pääleikkaussuunnat 

 

Sylinterikoordinaatiston mukaan saamme puun rungon rakenteelle kolme 

leikkaussuuntaa: poikkileikkaus, säteen suuntainen leikkaus ja tangentin 

suuntainen leikkaus (Kärkkäinen, M. 2003). Leikkaustasot on esitetty kuvassa 5.   
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Kuva 5. Puun leikkaussuunnat runkopuussa (Kärkkäinen, M. 2003) 

 

Puuta harvemmin työstetään segmenteiksi, joten pääleikkuusuunnat työstön 

kannalta on esitetty kuvassa 6 ja ne määritetään seuraavasti: 

- Leikkuusuunta A: leikkuupinta on kohtisuorassa puun syitä vasten 

- Leikkuusuunta B: leikkuupinta ja terän liike ovat yhdensuuntaisia puun 

syiden kanssa 

- Leikkuusuunta C: leikkuupinta on yhdensuuntainen puun syiden kanssa, 

mutta terän liike kohtisuorassa  

(Kivimaa, E. 1952) 

 

 
Kuva 6. Puukappaleen pääleikkuusuunnat (Kivimaa, E. 1952) 
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Yleistyksenä voidaan sanoa, että ensiksi mainittua jaottelua käyttävät puutieteilijät 

ja jälkimmäistä jaottelua puun työstäjät. Täytyy muistaa, että mainitut 

leikkuusuunnat ovat vain pääleikkuusuuntia ja puuta on mahdollista leikata 

äärettömän monella avaruuskoordinaatiston leikkuusuunnalla. Pääleikkuusuuntien 

ns. välisuunnat ilmoitetaan esittämällä kahden pääleikkuusuunnan symboli ja 

tarvittaessa leikkuukulman asteluku (Kivimaa, E. 1952). 

 

Leikkuusuunnilla on varsinkin puun työstövoimien kannalta suuri merkitys. 

Sahauksen kannalta voidaan sanoa, että puun leikkuusuunnat vaikuttavat puun 

leikkautumiseen vaadittaviin leikkuuvoimiin. (Kivimaa, E. 1952) On muistettava, 

että puu on heterogeeninen materiaali, eikä sen lujuus ole vakio. Suurimmat 

vetolujuuden arvot esiintyvät puun syiden suunnassa. Vastaavasti taas pienimmät 

vetolujuuden arvot löytyvät kohtisuoraan syitä vastaan ja nämä arvot ovat vain 2-

20 % syyn suuntaisesta vetolujuudesta. (Kärkkäinen, M. 2003) 

 

2.1.3 Puun kosteus 

 

Puu on hygroskooppinen aine, eli se pyrkii tasoittamaan kosteuseron itsensä ja 

vallitsevien ympäristöolosuhteiden välillä. Toisin sanoen puu joko imee 

(absorptio) tai luovuttaa (desorptio) kosteutta riippuen ympäristön kosteudesta. 

(Absetz. I. 1999) Puun kosteus vaikuttaa monella tavalla puun eri ominaisuuksiin. 

 

Puun kosteudesta käytetään yleisesti kahta eri määritelmää: kosteus ja 

kosteussuhde. Kosteudella eli vesipitoisuudella tarkoitetaan veden massan ja puun 

kokonaismassan suhdetta kun taas kosteussuhde määritetään veden massan 

suhteena puun kuiva-ainemassaan. Molemmat määreet ilmoitetaan prosentteina. 

(Kärkkäinen, M 2003) Kuvassa 7 on esitetty puun tasapainokosteuskäyriä 

ympäröivän ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mukaan. 
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Kuva 7. Puun tasapainokosteuskäyriä (Juvonen, R. & Johanson, P. 1991) 

 

Puun kosteus on sitoutunut puun soluissa joko pelkästään soluseinämiin tai sekä 

soluseinämiin että kapilaarisesti soluonteloon. Tästä raja-arvosta, jossa vettä alkaa 

sitoutua myös soluonteloon, käytetään nimitystä puun syiden kyllästymispiste. 

Tarkemmin määriteltynä puun syiden kyllästymispiste on se puun kosteus, jossa 

soluseinämä on täysin kyllästynyt vedellä, mutta soluontelossa vettä ei esiinny. 

Männyllä puun syiden kyllästymispiste on pintapuulla noin 29,1 % ja sydänpuulla 

noin 27,1 % (Koponen, H. 1990). 
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Sahauksen kannalta puun syiden kyllästymispisteen ylittymisellä on huomattava 

merkitys. Sulaa puuta sahattaessa soluonteloissa esiintyvä vesi ei juurikaan lisää 

sahauksen leikkuuvoimaa, mutta puun jäätyessä sahanterän on myös leikattava 

tämä soluontelon jää. (Kivimaa, E. 1952) 

 

2.1.4 Ulkoisten tekijöiden vaikutus puun lujuuteen 

 

Puu on materiaalina luja painoonsa nähden ja se on myös joustavaa ja sitkeää 

ainetta. Tärkeimmät puun lujuuteen vaikuttavat tekijät ovat puun sisäisiä, kuten 

puulaji, tiheys ja kasvunopeus. Kesäpuun suhteellisella osuudella, varsinkin 

pohjoisilla puilla, on myös suuri vaikutus puun lujuuteen. (Kärkkäinen, M. 2003) 

Tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa tarkastella 

ulkoisten tekijöiden vaikutusta puun lujuuteen. 

 

Merkittävimmät lujuuteen vaikuttavat ulkoiset tekijät ovat lämpötila ja kosteus. 

On todistettu, että lämpötilan tai kosteuden nousu heikentää puun lujuutta ja 

jäykkyyttä. (Fridley, K. 1992) Myös Kivimaan (1952) tutkimuksissa on saatu 

vastaavia tuloksia. Kyseisessä tutkimuksessa mitattiin lisäksi puun jäätymisen 

vaikutus leikkuuvoimiin. Jäätyneen puun lujuusominaisuudet kasvavat myös 

lämpötilan pienentyessä. Huomattavaa on myös se, että jäätymispisteessä 

leikkuuvoimissa tapahtuu selkeä hyppäys siten, että 0 °C lämpötilassa olevan 

jäätyneen puun leikkausvoimat ovat suuremmat kuin vastaavassa lämpötilassa 

olevan sulan puun. (Kivimaa, E. 1952) 

 

2.1.5 Puun jäätyminen 

 

Jäätymisestä puhuttaessa on kyseessä ilmiö, jossa vesi muuttaa olomuotoaan 

ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta nestemäisestä faasista kiinteään, eli muuttuu 

jääksi. Puun jäätymisellä tarkoitetaan tapahtumaa, jossa puuhun sitoutunut vesi 

jäätyy lämpötilan ja paineen yhteisvaikutuksesta. Paineen vaikutusta tarkastellaan 

tarkemmin kappaleessa 2.4.2 Purun jäätyminen sahatavaran pintaan. Koska 
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luonnonoloissa ei täysin kuivaa puuta (kosteus 0,0 %) esiinny, on vedellä suuri 

vaikutus puun jäätymiseen. Tämä johtuu puun hygroskooppisista ominaisuuksista 

(ks. Kärkkäinen, M. 2003), ja näin ollen puuhun sitoutunut vesi kuuluu 

olennaisena osana puuaineeseen. Voidaan puhua kokonaisvaltaisesti puun 

jäätymisestä. 

 

Koska puu on myös hyvä eriste, on lämmön siirtyminen puun sisällä suhteellisen 

hidasta. Tämän vuoksi pintapuu yleensä jäätyy nopeammin kuin sydänpuu. 

Samoin pintapuu myös lämpenee ja sulaa sydänpuuta nopeammin. Tutkimusten 

mukaan puun kosteudella ei ole vaikutusta jäätymis- ja sulamisnopeuteen. 

(Usenius, A. & Viitaniemi, P. 1976a) Merkittävää on, että jäätyminen ei tapahdu 

välittömästi jäätymispistelämpötilaan saavuttaessa, vaan jäätyminen vie oman 

aikansa, lämpötilan pysyessä vakiona. Jäätyminen prosessina voidaankin jakaa 

kolmeen osaan: alkujäähtyminen, jäätyminen ja loppujäähtyminen. (Moran, M. & 

Shapiro, H. 2004) Tämä lainalaisuus pätee myös puun jäätymisessä. Kuvassa 8 on 

esitetty yleisesti puun jäätymisprosessi. Suurimmat jäätymis- ja sulamisnopeuteen 

vaikuttavat tekijät ovat tukin koko ja ympäröivän väliaineen lämpötila. Jo 1-2 

vuorokauden pakkasjakso saa noin 200 mm tukkipuun jäätymään. (Usenius, A. & 

Viitaniemi, P. 1976a)  
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Kuva 8. Lämpötilan riippuvuus ajasta puun jäädytyksessä. (Usenius, A. & 

Viitaniemi, P. 1976a) 

 

2.1.6 Vuodenaikojen vaikutus jäätyneen puun työstöön 

 

Elävän puun kosteus vaihtelee vuodenaikojen mukaan ja näin ollen vaikuttaa 

myös puun jäätymiseen. Kun puu on kaadettu, maavarastoinnissa se yleensä 

kuivuu ja vesivarastoinnissa sen kosteus nousee. Talvivarastoinnissa lämpötilan 

ollessa alle 0 °C, puu luonnollisesti pysyy jäätyneenä, eikä kosteusvaihtelua 

tällöin tapahdu. On siis merkitystä sillä, milloin puu kaadetaan, kuinka kauan ja 

missä sitä varastoidaan ennen sahausta. 
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Havupuiden kosteus on yleensä maksimissaan keväällä ja minimissään 

keskikesällä (Uusivaara, O. 1994). Kuivemmat puut eivät luonnollisestikaan vaadi 

jäädyttyään yhtä paljon työstövoimia kuin kosteammat puut. Mitä enemmän 

puussa on jäätynyttä vettä, sitä enemmän vaaditaan voimia tämän jään 

leikkaamiseen. Toisaalta taas puun kuivattaminen ja varastointi sitoo pääomaa ja 

varastoja.  

 

2.2 Puun pyörösahaaminen 
 

Puun pyörösahaamisella tarkoitetaan puun sahaamista pyöröterällä. Pyöröterällä 

taas tarkoitetaan kaikessa yksinkertaisuudessaan ohuesta teräslevystä valmistettua 

aihiota, jossa on käyttötarkoituksen mukainen hammastus kehällä (Suomen 

Paperi- ja Puutavaralehti Oy 1985a). Tämän lisäksi terissä yleensä on myös 

kiinnittämiseen tarkoitettu keskiöreikä terän keskellä. Terää käytettäessä sitä 

pyöritetään keskiöreikänsä ympäri. Esimerkki pyöröterästä on esitetty kuvassa 9. 

Pyöröterää voidaan pyörittää kahteen eri suuntaan akselinsa ympäri. 

Pyörimissuunnan, sahattavan kappaleen aseman ja liikkeen yhteisvaikutuksesta 

riippuen sahaus suoritetaan joko vasta- tai myötäsahauksena. Vastasahauksessa 

sahattavan kappaleen syöttöliike on vastakkaiseen suuntaan sitä työstävän terän 

pyörimissuuntaan nähden. Myötäsahauksessa sekä sahattavan kappaleen 

syöttöliike että terän pyörimissuunta ovat samansuuntaiset. (Grönlund, A. 1985, 

Sandvik 1994)  
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Kuva 9. Pyöröterä 

 

Pyörösahassa teriä voi olla joko yksi tai useita. Moniteräisissä sahoissa terät 

voivat olla rinnakkain samalla akselilla tai vastakkain kahdella samansuuntaisella 

akselilla tai sekä rinnakkain että vastakkain. Sahoilla käytettävät yleisimmät 

pyörösahat jaetaan kahteen luokkaan: pelkka- ja jakosahat. Pelkkasahoilla tukit tai 

pelkat sahataan pelkoiksi ja jakosahoilla pelkat sahataan varsinaisiksi saheiksi. 

Ehdottomasti yleisin pyörösahojen käyttömuoto sahoilla on juuri käyttö 

jakosahana. Pyörösahoilla sahausasete voidaan säätää vaikka jokaiselle tukille 

erikseen. (Vuorilehto, J. 2004, Juvonen, R. & Johanson, P. 1991) Kuvassa 10 on 

esitetty 2-akselinen jakopyörösaha. Tässä tutkimuksessa käytetään Headrig –

tyyppistä pyörösahaa, joka esitellään tarkemmin luvussa 4 Tutkimuslaitteisto. 
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Kuva 10. 2-akselinen jakopyörösaha (Suomen Paperi- ja Puutavaralehti Oy 

1985b) 

  

Tukit tai pelkat syötetään sahaan joko sahaan integroidulla tai erillisellä 

syöttimellä, joka aikaansaa tukin tai pelkan pituussuuntaisen voiman ja näin ollen 

tietyn syöttönopeuden (Sipi, M. 1997). Syöttönopeutta ja sen vaikutusta 

tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 2.3 Lastun muodostuminen. Työn kulku 

pyörösahauksessa voidaan jakaa kolmeen osaan, joita ovat sahausasetteen säätö, 

syöttö ja itse sahaus (Suomen Paperi- ja Puutavaralehti Oy 1985b). 

 

2.2.1 Erilaiset pyöröterät 

 

Pyöröteriä on hyvin montaa eri tyyppiä. Eri tyyppejä löytyy niin kooltaan, 

materiaaleiltaan, hammastuksiltaan kuin käyttötarkoituksiltaankin. Terän 

yksittäisen hampaan DIN –standardin mukainen perusgeometria on esitetty 

kuvassa 11. 
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Kuva 11. Yksittäisen leikkaavan terän DIN -standardin mukainen perusgeometria. 

(Ettelt, B. 1987) 

 

Kuvassa 11 esitetyt kulmat on symboloitu seuraavasti: 

α = päästökulma 

β = teroituskulma 

γ = rintakulma 

(Ettelt, B. 1987) 

 

Terät jaotellaan yleensä terägeometriansa mukaan, sillä edellä esitetyillä kulmilla 

on hyvin suuri vaikutus itse sahaukseen, sahattaviin materiaaleihin ja 

käyttötarkoituksiin. Lisäksi yhtenä pääjakona käytetään hampaan lisämateriaalia, 

eli terät jaetaan teräpalattomiin, teräpalallisiin sekä irtopalallisiin teriin. (Suomen 

Paperi- ja Puutavaralehti Oy 1985a, Williston, E. 1989) Tässä työssä käytetään 

ainoastaan kovametallipaloitettuja teriä. Lisäksi tämän työn luonteen vuoksi on 

otettava mukaan suomalaiselle kirjallisuudelle tuntematon jaottelu kesä- ja 

talviteriin. Tässä jaottelussa kesäterällä tarkoitetaan ”normaalia” pyöröterää ja 

talviterällä erityisesti jäätyneen puun sahaukseen tarkoitettua terää, jota on yleensä 

vahvistettu hammaspohjaltaan tai vahvistettu kokonaisuudessaan. Kuvassa 12 on 

esitetty hammaspohjaltaan vahvistetun talviterän hampaan periaate. Talviterän ja 

kesäterän tarkempi vertailu on käsitelty kappaleessa 4.3.1 Sahanterät. 
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Kuva 12. Talviterän hammastus. Vahvistettu hammaspohja on osoitettu nuolella. 

 

2.3 Lastun muodostuminen 
 

Työstettäessä puuta lastuavalla terällä muodostuu aina lastua. Lastun 

muodostumisella on etenkin sahauksen kannalta hyvin tärkeä rooli. Sahauksessa 

leikaava terä irrottaa puusta lastua oman paksuutensa verran läpi koko 

työstömatkan. Lastun muodostumisprosessi vaikuttaa etenkin syntyvään 

pinnanlaatuun (Voutilainen, M. 2002). 

 

Lastuavassa työstössä leikkaava terä painautuu puuainekseen, joka yleensä joustaa 

hieman kunnes teräpaine on riittävä leikkautumisen alkamiseen. Tällöin puun 

kuidut joko katkeavat tai repeytyvät irti toisistaan. (Voutilainen, M. 2002) Terän 

leikatessa puuta, terä kohdistaa leikkuuvoiman puuhun (kuva 13).  

 
Kuva 13. Kaaviollinen esitys puun leikkautumisesta ja leikkuuvoimista (Kivimaa, 

E. 1952) 
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Kuvassa 13 esitetty leikkuuvoima F jakautuu liikkeen suuntaiseen (F1) ja 

vastaiseen komponenttiin (F2). Liikkeen suuntaista komponenttia kutsutaan 

pääleikkuuvoimaksi ja liikkeen vastaista leikkuupaineeksi. (Kivimaa, E. 1952) 

 

2.3.1 Lastun muodostuminen pyörösahauksessa 

 

Pyörösahauksessa puuta leikataan pyörivällä terällä yleensä koko puun paksuuden 

matkalta. Paikallaan pyörivän terän ja lineaarisesti liikkuvan puun 

yhteisvaikutuksesta lastun muodostuminen tapahtuu ns. ”käyristetyn segmentin” 

alalta (Kuva 14). 

 

 
Kuva 14. Pyörivän terän aikaansaama lastunmuodostuminen vastasahauksessa 

(Voutilainen, M. 2002) 

 

Vastasahauksessa terä painaa kuitukimppuja edellään kunnes leikkuuvoima on 

riittävän suuri kuitujen katkaisemiseen ja tällöin terä muodostaa lastua 

(Voutilainen, M. 2002). Tukkien halkaisusahauksessa sahattaessa 

vastasahauksella voidaan kuvasta 14 havaita, että yksittäinen terä leikkaa aluksi 

lähes syynsuuntaisesti ja lopuksi lähes syitä vastaan. Vaikka lastun muoto onkin 

teoriassa ”käyristetyn segmentin” muotoinen, lastu kuitenkin halkeilee syyn 

suunnassa leikkuuvoimien vaikutuksesta ja näin ollen yksittäinen hammas 

muodostaa useita erikokoisia lastuja. Myötäsahauksessa lastun muodostuminen on 

päinvastainen. Kuvassa 15 on esitetty lastun muodostumisen perusperiaate 

leikattaessa syyn suuntaan ja syitä vastaan. 
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Kuva 15. Syyn suuntainen ja syyn vastainen leikkaus (Voutilainen, M. 2002) 

 

2.3.1.1 Lastun koko 

 

Suurin lastun kokoon vaikuttava tekijä pyörösahauksessa on syöttö hammasta 

kohden, eli kappaleen syöttönopeus suhteessa leikkaavien terien määrään ja terän 

pyörimisnopeuteen (kuva 16). Mitä suurempi syöttönopeus ja pienempi 

leikkaavien terien määrä sekä hitaampi terän pyörimisnopeus, sitä suurempia 

lastuja muodostuu. (Vuorilehto, J. 2004) Syöttö hammasta kohden voidaan laskea 

seuraavalla kaavalla (kaava 1). 

 

nz
v

s f
z

1000
=   (1) 

 

sz = syöttö hammasta kohden (mm) 

vf = syöttö (m/min) 

z = hampaiden lukumäärä 

n = terän pyörimisnopeus (1/min) 

(Vuorilehto, J. 2004) 
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Kuva 16. Yksittäisten hampaiden työskentely vastasahauksessa (vas.) ja 

myötäsahauksessa (Grönlund, A. 1985) 

 

Kuvassa 16. Esitytetyt parametrit on symboloitu seuraavasti: 

s = syöttö hammasta kohden 

R = terän säde 

h = terän keskipisteen ja pelkan välinen etäisyys 

B = leikkuukorkeus 

θ = työstökulma syöttösuuntaan nähden 

(Grönlund, A. 1985) 

 

Lisäksi, kuten aikaisemmin jo esitettiin, lastun koko ei ole vakio työstettäessä 

puuta pyörivällä terällä, vaan yhden leikkaavan terän vaikutuksesta syntyy 

vaihtelevan kokoista lastua. 

 

2.3.1.2 Pyöröterän purutila ja sivuvälys 

 

Purutilalla tarkoitetaan yksittäisen hampaan pohjaa, eli sitä tilavuutta, joka on 

”poistettu” pyöröterän kokoisesta ympyrälaikasta, jotta terän hammastus on 

saavutettu. Sivuvälyksellä taasen tarkoitetaan paksuusmittaeroa terän rungon ja 

hampaan kärjen välillä yhdeltä puolelta mitattuna. Pyöröterien sivuvälyksen 

minimiohjemittana pidetään 0,3 – 0,8 mm (Suomen Paperi- ja Puutavaralehti Oy 

1985a). 
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Sivuvälyksellä pyritään pienentämään terän ja puun välistä kitkaa, sillä puu 

joustaa sahausraostaan takaisin päin, kohti terää, leikkaavan teräpään leikattua 

sitä. Tämä johtuu siitä, että leikkauksen alkaessa puu joustaa ennen varsinaisen 

leikkautumisen alkamista. Lisäksi vinoon ohjautunut terä oikeaa sitä helpommin 

mitä suurempi terävälys kyseisessä terässä on. (Voutilainen, M. 2002) 

 

Suurin osa lastuista poistuu purutilasta terän pyörimisen aiheuttaman 

keskipakoisvoiman vaikutuksesta, mutta osa lastusta kulkeutuu purutilasta 

sivuvälykseen, eli terärungon ja sahattavan kappaleen väliin. Mitä pienempää 

lastua syntyy ja mitä suurempi sivuvälys terässä on, sitä runsaampaa puruvuoto 

on. 

 

Purutilan tilavuudella on huomattava merkitys pyörösahauksessa. Mikäli purutila 

on suuri, se heikentää yksittäistä hammasta ja mikäli purutila on liian pieni, täytyy 

syöttöä pienentää jotta purutilan täyttöaste ei kasvaisi liian suureksi. Tutkimusten 

mukaan pyörösahauksen purutilan täyttöasteen kriittinen kiintoainesuhdeluku on 

välillä 0,3 – 0,4 (Vuorilehto, J. 2001). Vaikkakaan tälle kriittiselle suhdeluvulle ei 

ole absoluuttista arvoa, ei pyörösahauksessa purutilan täyttöaste saisi ylittää tätä 

suhdetta. Suhdeluku lasketaan yhden hampaan leikkaaman lastujen tilavuuden 

suhteena purutilan tilavuuteen. Mikäli purutilan täyttöaste ylittää em. suhdeluvun, 

puruvuoto kasvaa, terän kiemurtelu lisääntyy ja sahauksen mittatarkkuus 

heikkenee (Vuorilehto, J. 2004, Voutilainen, M. 2002).  

 

2.4 Jäätyneen puun sahaus 
 

Jäätyneen puun sahauksen keskeisimmät ongelmat ovat 

- Purun kiinnijäätyminen saheeseen 

- Terien hajoaminen 

- Vaikea kuorinta 

- Oksarepeämät 

(Lundberg, Å. & Axelsson, B. 1993) 
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Tässä työssä tarkastelemme erityisesti purun kiinnijäätymistä saheeseen sekä 

leikkuuvoimien kasvua, joka aiheuttaa mm. terien hajoamista.  

 

2.4.1 Leikkuuvoimat jäätyneen puun sahauksessa 

 

Jäätyneen puun työstössä leikkuuvoimat ovat suurempia kuin vastaavan puun 

työstössä sen ollessa sulaa. Tämän ovat osoittaneet tutkimuksissaan mm. Kivimaa 

(1952), Usenius ja Viitaniemi (1976b) sekä Lundberg ja Axelsson (1993). 

Leikkuuvoimien kasvu on huomattavaa varsinkin silloin, kun puun kosteus ylittää 

syiden kyllästymispisteen. Sulaa puuta sahattaessa soluonteloissa esiintyvä vesi ei 

juurikaan lisää sahauksen leikkuuvoimaa, mutta jäätyessään sahanterän on myös 

leikattava tämä soluontelon jää. (Kivimaa, E. 1952) 

 

Kun leikkuuvoimat kasvavat, kohdistuu terään suuremmat voimat, ja näin ollen 

terien rikkoutuminen sahauksessa on todennäköisempää. Terien rikkoutuminen 

taas aiheuttaa heikompaa pinnanlaatua ja mittahajontaa saheessa. (Lundberg, Å. & 

Axelsson, B. 1993) Tämän lisäksi leikkuuvoimien kasvaminen vaatii suurempaa 

tehoa sahakoneelta, mikä vaikuttaa suoraan käyttökustannuksiin. Useniuksen ja 

Viitaniemen (1976b) tutkimuksissa havaittiin, että jäätyneen puun 

vannesahauksessa tehontarve kasvoi noin 50 % verrattuna sulan puun sahaukseen. 

 

Suurentuneen teräpaineen, eli leikkuuvoiman ja –paineen terään kohdistaman 

vastaresultantin, ehkäisemiseksi suositellaan hitaampaa syöttöä. Näin ollen lastun 

pituus ja leikkuuvoimat pienenevät (Taskinen, L. 2003, Lundstrum, S. 1972) 

Toisaalta, lastun pienentyessä puruvuoto kasvaa aiheuttaen sahan kiemurtelua ja 

purun jäätymistä saheeseen. Jäätyneellä puulla voidaan käyttää myös terää, jossa 

on pienempi sivuvälys, jolloin puruvuoto ei ole pienentyneellä lastulla enää niin 

runsasta. Pienempää sivuvälystä voidaan käyttää, koska jäätyneen puun 

takaisinjousto ei ole yhtä suurta kuin sulalla puulla. (Lundstrum, S. 1985). 

Jäätyneen puun pyörösahaamiseen on myös kehitetty ns. talviterä, jonka hampaat 

on vahvistettu. Tämä terätyyppi esiteltiin kappaleessa 2.2.1 Erilaiset pyöröterät. 
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Jäätyneen puun sahauksessa voidaan myös käyttää purutilan pohjan tyssäystä, 

jolla pyritään estämään purun vuotamista terän sivuvälykseen. 

 

2.4.2 Purun jäätyminen sahatavaran pintaan 

 

Purun jäätyminen saheisiin vaikeuttaa mittaamista ja saheen kuljettamista sekä 

aiheuttaa purun kulkeutumista kuivaukseen (Vuorilehto, J. 2004, Taskinen, L. 

2003). Sahanpurun jäätymisessä merkittävänä tekijänä on sydänpuun ja pintapuun 

suhde. Tutkimusten mukaan kappaleissa, joissa sydän- ja pintapuun suhde oli noin 

50 %, purun tarttuminen oli runsainta. (Lundberg, Å. & Axelsson, B. 1993) Erään 

teorian mukaan kitkan lämmittämät ja sulattamat lastut jäätyisivät kylmiin 

saheisiin kiinni. Toisaalta samassa tutkimuksessa on todettu, että kiinnijäätyminen 

lisääntyy sivuvälyksen kasvaessa ja pienenee sahausraon pienentyessä. (Taskinen, 

L. 2003)  

 

Lundbergin ja Axelssonin (1993) tutkimuksissa havaittiin, että 0,1 mm kokoista 

purua jäätyy runsaimmin saheeseen (kuva 17). Kaksi viimeksi mainittua 

tutkimusta tukevat osittain toisiaan, mutta tutkimuksissa ei ole tarkasteltu paineen 

vaikutusta purun kiinnijäätymiseen. 

 

 
Kuva 17. Jäätyneen purun massa suhteessa purun kokoon ja purutilan 

käyttöasteeseen (Lundberg, Å. & Axelsson, B. 1993) 
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Jos ainoastaan kitkan sulattamat ja jäisen saheen uudelleen jäädyttämät lastut 

tarttuisivat saheen pintaan, tulisi eniten kiinnijäätyneen purun olla 

mahdollisimman pientä, jotta lämpötilaerojen vaikutus olisi suurinta. Toisaalta, 

jos sivuvälyksen pienentäminen vähentää huomattavasti purun tarttumista, tulisi 

suuremman purun teoriassa jäätyä herkemmin kiinni saheisiin. Pienikokoinen (0,1 

mm) puru pääsee vuotamaan joka tapauksessa sivuvälykseen, oli kyseessä iso tai 

pieni sivuvälys, sillä useimmissa terissä sivuvälys on huomattavasti suurempi kuin 

0,1 mm.  

 

Eräs erittäin merkittävä tekijä, joka kummassakin tutkimuksessa oli jätetty 

havainnoimatta, on paine. Korkea paine sulattaa jäätä ja alhaisempi paine 

jäädyttää veden uudestaan samassa lämpötilassa. Tämä ilmiö havaitaan 

esimerkiksi luistelussa luistimen terän aiheuttaman paineen sulattaessa allaan 

pienen määrän jäätä, joka taas jäätyy uudestaan terän aikaan saaman paineen 

lakattua. (Moran, M. & Shapiro, H. 2004) On erittäin perusteltua olettaa, että 

suurempi sivuvälys aiheuttaa suuremman puuhun kohdistuvan paineenvaihtelun 

leikkaavan teräpään ja terän rungon välillä kuin pienempi sivuvälys. Näin ollen 

suurella terävälyksellä ja suurella puruvuodolla olisi purun sulamiselle ja 

uudelleen jäätymiselle pelkän paineen vaikutuksesta suuremmat edellytykset. 

Todennäköisintä kuitenkin on, että purun jäätyminen saheen pinnalle johtuu sekä 

kitkalämpötilasta, sydän- ja pintapuun suhteesta että paineesta. 

 

2.4.3 Muita jäätyneen puun sahauksen ongelmia 

 

Seuraavassa on esitetty yleisimpiä jäätyneen puun sahaukseen liittyviä ongelmia 

sahalaitoksilla: 

 

-Jäätyneen puun kuorinta on ongelmallista varsinkin kuusella, sillä kuoren ja 

puuaineksen välillä ei ole enää selvää eroa (Vuorilehto, J. 2004). 

 

-Oksarepeämät ovat ongelmana varsinkin särmäyksessä, jolloin saheen arvo 

alenee huomattavasti (Lundberg, Å. & Axelsson, B. 1993). 
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-Heikompi pinnanlaatu ja mittatarkkuus (Usenius, A. & Viitaniemi, P. 1976b). On 

myös tutkittu, että terän kuumenemisella on vaikutusta terän jäykkyyteen ja näin 

ollen sen värähtelyominaisuuksiin. Jopa pienetkin lämpötilannousut (n. 10 °C) 

vaikuttavat terän käyttäytymiseen. (Lehmann, B. 2001) Pyöröterien 

lämmönmuutoksia jäätyneen puun sahauksessa ei ole tutkittu, joten jää 

kysymykseksi, jäähtyvätkö terät kylmän puun vaikutuksesta ja millä tavoin tämä 

vaikuttaa terän käyttäytymiseen sahauksessa. 

 

-Vaikeampi tukkien käsittely sahalla, johtuen tukkien liukkaudesta ja yhteen 

jäätymisestä (Taskinen, L. 2003) 

 

-Ylimääräisen lumen ja jään kulkeutuminen sahalaitoksen sisälle, vaikuttaen 

pahimmillaan työturvallisuuteen 

 

Kaiken kaikkiaan jäätyneen puun sahauksella on, ainakin teoriassa, merkittäviä 

taloudellisia vaikutuksia sahaustoimintaan. Suurimmat taloudelliset menetykset 

tulevat pienemmästä tuotannosta ja heikentyneestä laadusta. Myös energian 

tarpeen, terähuollon ja kunnossapidollisten toimien lisääntyminen aiheuttavat 

omalta osaltaan lisäkustannuksia. Pahimmassa tapauksessa puun hankalampi 

käsittely ja lumen sekä jään liukkaus aiheuttavat turvallisuusriskejä sahan 

henkilökunnalle. 

 

2.4.4 Sahojen toimenpiteet jäätyneen puun sahauksessa 

 

Vaikka jäätyneen puun sahausta ei ole tutkittu paljoakaan, ovat sahat kehittäneet 

omia ratkaisumallejaan ongelmien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Seuraavassa 

on esitetty joitakin sahojen käyttämiä menetelmiä tähän: 

 

- Pienempi syöttönopeus 

- Pienemmät sivuvälykset 

- Harvempi hammastus ja pienempi leikkuunopeus 

- Talviterien käyttö 
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- Hampaiden muotoilu tai hammaspohjatyssäys 

- Paksummat terät 

- Tehostettu terähuolto ja terävämmät terät 

- Asetteen valinta olosuhteiden mukaan 

- Kuljetusrullien hammastus 

- Hihnakuljettimien suolaus 

- Mittareiden kalibrointi jää huomioiden 

(Taskinen, L. 2003) 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 

Tutkittaessa lastunmuodostusta lähestytään ongelmaa yleensä kolmesta 

näkökulmasta. Itse lastujen muodostumisprosessia voidaan siis tutkia: 

-kuvaamalla tapahtuma 

-tutkimalla syntyneitä lastuja tai 

-matemaattisesti mallintamalla 

 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin kahteen ensimmäiseen menetelmään, sillä 

yleisesti käytetyt matemaattiset mallit eivät olisi toimineet yhdessä tutkimuksessa 

käytettyjen menetelmien ja laitteiden kanssa. Tutkimuksen pääpaino asetettiin 

lastunmuodostumisen kuvaamiseen, jota varten oli rakennettava erityiset 

tutkimuslaitteistot. Prosessissa syntyneitä lastuja tutkittiin silmämääräisesti sekä 

selvittämällä lastujen kokojakaumat. 

 

Voidaankin sanoa, että tutkimuksen tulokset saatiin sekä subjektiivisilla että 

objektiivisilla menetelmillä. Videomateriaalin tutkiminen sekä lastujen ulkonäön 

arviointi lukeutuvat subjektiivisiin menetelmiin, ja siksi onkin erittäin perusteltua, 

että kaikki nämä materiaalit on esitetty tässä työssä. Lastujen kokojakauma, 

prosessin aikaiset ja materiaaleihin liittyvät numeeriset tiedot ja tulokset voidaan 

laskea objektiivisiin tuloksiin, jotka ovat virhemarginaaliensa sisällä varsin 

yksiselitteistä informaatiota. 

 

Puumateriaalin heterogeenisyydestä johtuen tutkimuksessa oli panostettava 

erityisesti muiden parametrien tarkkuuteen ja toistettavuuteen, jotta 

tutkimustulokset olisivat vertailukelpoisia. Täysin eksakteihin tuloksiin ei voida 

käytännössä päästä, mutta kaikki mahdolliset muuttujat on pyrittävä vakioimaan 

mahdollisimman tarkasti siten, että ainoana satunnaismuuttujana olisi puun 

sisäiset eroavaisuudet. Tulosten tarkkuutta pyrittiin parantamaan suorittamalla 

jokainen yksittäinen koe kahdesti sekä käyttämällä lisäksi kummallakin kerralla 

kahta erillistä puuta. Seuraavissa luvuissa (luvut 3 ja 4) esitellään 

tutkimusmenetelmät kronologisessa järjestyksessä sekä näissä menetelmissä 

käytetty tutkimuslaitteisto. 
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3.1 Puiden esivalmistelu 
 

Tutkimuksessa pyrittiin jäljittelemään sahalaitoksella tapahtuvaa sahausprosessia, 

joten sahattavien puiden tuli myös olla olosuhteiltaan lähellä sahalaitosten 

käyttämää puuta. Käytettävät puut saatiin UPM Kaukas Lappeenrannan sahalta 

129 mm x 190 mm mittaisina mäntypelkkoina, jotka sahattiin käsin noin 1300 

mm:n pituuteen. Pelkat otettiin suoraan sahalinjalta kesken sahausprosessin, joten 

puiden silloiset olosuhteet olivat juuri halutunlaiset. Jotta pelkkojen ominaisuudet 

eivät muuttuisi ennen tutkimusta, osa puista jäädytettiin ja osa sijoitettiin 

erityiseen olosuhdekaappiin. Näin estettiin puiden desorptio ennen tutkimuksia. 

Lisäksi pelkat sahattiin lopulliseen pituuteensa, eli noin 640 mm pituuteen. Puiden 

kosteudeksi mitattiin 30 – 40 % ennen niiden sijoittamista pakastimeen tai 

olosuhdekaappiin. Puiden kosteudella on tässä tutkimuksessa suuri merkitys. 

Puiden kosteus tuli pitää puun syiden kyllästymispistettä suurempana, jotta 

jäätyneen ja sulan puun erot saataisiin paremmin esille. Käytetyista 12 pelkasta 

neljää pidettiin sulana ja kahdeksan pelkkaa jäädytettiin sahauksia varten. 

 

3.2 Jäätyneen puun sulaminen 
 

Jäätyneen puun sulaminen ja erityisesti sulamisnopeus riippuu ympäröivistä 

olosuhteista ja puun ominaisuuksista (Usenius, A. & Viitaniemi, P. 1976a). 

Tämän vuoksi puiden sulamisnopeus tuli määrittää ennen varsinaisten mittausten 

aloittamista, jotta jäätynyt puu ei pääsisi sulamaan yksittäisen mittauksen aikana. 

Koska käytettävät puut oli sahattu pelkoiksi, puuttui niistä eristävä kuorikerros, 

joten pinnan sulaminen oletettiin nopeammaksi kuin kuorellisella puulla. 

Sulamistutkimus suoritettiin laboratoriossa 22 °C lämpötilassa. Tutkimuksen 

sahaustapahtumasta johtuen puun pinnan tuli olla jäätynyttä jokaisen sahauksen 

alkaessa. 
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3.3 Puiden sahaaminen 
 

Normaalisti sahaustapahtuma ymmärretään prosessina, jossa puusta irrotetaan 

kiinteä partikkeli sahaamalla. Tutkimuksen luonteen vuoksi sahausprosessia 

muutettiin siten, että puusta ei irrotettu kiinteää partikkelia vaan ainoastaan purua. 

Puuta sahattiin pinnalta vain hieman alle terän leveyden verran, eli 4,5 mm, terän 

paksuuden ollessa 4,8 mm. Kyseiseen ratkaisuun päädyttiin videokuvauksen 

mahdollistamisen vuoksi (kuva 18). Tällöin oli mahdollista kuvata sahausta ja 

lastunmuodostusta teräakselin suunnasta. Koska koko terä ei ollut sahattavan puun 

sisällä, ei sahausta voida käsittää varsinaisena oikeana sahaustapahtumana. 

Kyseistä ratkaisua voidaan kuitenkin pitää riittävän lähellä oikeaa 

sahausprosessia, joten tuloksia voidaan käsitellä vertailukelpoisina. Sahauspaikan 

ilman lämpötila oli mittausten aikana 20 °C. Mikäli sahausympäristön lämpötilaa 

olisi saatu laskettua, jäätyneiden puiden sulaminen olisi ollut hitaampaa. 

 

 
Kuva 18. Pysäytyskuva sahausten videoista 
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Puut sahattiin aina latva edeltä, jotta syysuunta pysyisi samana jokaisessa 

sahauksessa. Sahaus suoritettiin myös aina leikkuusuunnassa B-C (ks. kuva 6, s. 

8, Kivimaa, E. 1952). Aloitettaessa uuden puun sahaaminen, suoritettiin aina 

aluksi puun tasaussahaus, jotta jokainen yksittäisen sahaus olisi mahdollisimman 

lähellä 4,5 mm paksuutta. Sahauksien muuttujina käytettiin puun olosuhdetta, 

terätyyppiä, terän pyörimissuuntaa, pyörimisnopeutta sekä syöttönopeutta. 

Johtuen pelkkojen pienestä tukkiluokasta, ei suunniteltua pelkän pintapuun 

sahausta pystytty suorittamaan. Koska sydänpuun määrän oletettiin vaikuttavan 

tuloksiin, arvioitiin tämä muuttuja erikseen jokaiseen sahaukseen. 

 

3.3.1 Syöttönopeudet 

 

Mittausten syöttönopeudeksi valittiin 1,5 m/s. Tämän nopeuden oltua laitteiston 

rajojen ulkopuolella määritettiin uudeksi syöttönopeudeksi 1,2 m/s, joka vastaa 

nopeutta 72 m/min. Laitteiston syöttönopeuden säätämisen epätarkkuuden ja 

säädön heikon toistettavuuden vuoksi päädyttiin käyttämään vain kahta eri 

syöttönopeutta. Toinen käytettävä syöttönopeus määritettiin siten, että syöttö 

hammasta kohden tuli olla alle terän terävälyksen (0,6 mm). Tällöin puruvuodon 

oletettiin olevan suurimmillaan. Kaavan 1 (ks. s.20) ja valitun pyörimisnopeuden 

(50 m/s) mukaan saatiin toisen syöttönopeuden arvoksi 0,73 m/s. Mittausvirheet 

huomioiden toisen syöttönopeuden arvoksi päätettiin 0,70 m/s, joka vastaa 

nopeutta 42 m/min. 

 

3.3.2 Pyörimisnopeudet 

 

Terän pyörimisnopeuksiksi valittiin kehänopeudet 40, 50 ja 60 m/s. Terien 

halkaisijoiden ollessa 550 mm saadaan kaavan 2 avulla pyörimisnopeuksiksi 

1389, 1736 ja 2084 1/min:  
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d
vn
π
60

=   (2) 

 

n = terän pyörimisnopeus (1/min) 

v = terän kehänopeus (m/s) 

d = terän halkaisija (m) 

 

Lisäksi yhdeksi pyörimisnopeudeksi määritettiin nopeus, jolla hitaammalla 

syötöllä saadaan sama syöttö hammasta kohden kuin nopeammalla syötöllä 

pyörimisnopeuden ollessa 1389 1/min. Kaavan 1 (ks. s. 20) avulla täksi 

pyörimisnopeudeksi saatiin 811 1/min (23,3 m/s). Suurin pyörimisnopeus (2084 

1/min) todettiin liian suureksi käytettävälle laitteistolle, joten siitä luovuttiin 

turvallisuussyistä. 

 

3.3.3 Muut parametrit 

 

Tutkimuksessa käytettiin sekä talvi- että kesäterää, jotka esitellään tarkemmin 

kappaleessa 4.3.1 Sahanterät. Pyörimissuuntaa muuttamalla sahaus suoritettiin 

joko vasta- tai myötäsahauksena. Eri sahausvariaatiot on esitetty taulukossa 1. 

Jokainen taulukossa esitetty yksittäinen sahaus päätettiin sahata neljästi ja 

kahdella eri pelkalla. 
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Taulukko 1. Sahausvariaatiot 

 Puu Terä Sahausuunta 
Kehänopeus 
(m/s) 

n 
(1/min)

Vf 
(m/s) 

Vf 
(m/min) 

        
1 tuore kesä vastasahaus 50 1736,2 1,2 72 
2 tuore talvi vastasahaus 50 1736,2 1,2 72 
3 tuore kesä myötäsahaus 50 1736,2 1,2 72 
4 jäätynyt kesä vastasahaus 50 1736,2 1,2 72 
5 jäätynyt kesä myötäsahaus 50 1736,2 1,2 72 
6 jäätynyt kesä vastasahaus 50 1736,2 0,7 42 
7 jäätynyt talvi vastasahaus 50 1736,2 0,7 42 
8 tuore talvi vastasahaus 50 1736,2 0,7 42 
9 jäätynyt talvi vastasahaus 50 1736,2 1,2 72 

10 jäätynyt talvi myötäsahaus 50 1736,2 1,2 72 
11 tuore kesä vastasahaus 40 1389,0 1,2 72 
12 jäätynyt kesä vastasahaus 40 1389,0 1,2 72 
13 jäätynyt kesä vastasahaus 40 1389,0 0,7 42 
14 jäätynyt talvi vastasahaus 40 1389,0 0,7 42 
15 jäätynyt talvi vastasahaus 40 1389,0 1,2 72 
16 jäätynyt kesä vastasahaus 23,34 810,5 0,7 42 
17 jäätynyt talvi vastasahaus 23,34 810,5 0,7 42 
18 jäätynyt kesä vastasahaus 23,34 810,5 1,2 72 
19 jäätynyt talvi vastasahaus 23,34 810,5 1,2 72 
20 puol. jäät talvi vastasahaus 50 1736,2 1,2 72 
21 puol. jäät talvi vastasahaus 50 1736,2 0,7 42 
22 puol. jäät talvi myötäsahaus 50 1736,2 1,2 72 
23 puol. jäät talvi myötäsahaus 50 1736,2 0,7 42 

 

3.4 Sahaustehon mittaus 
 

Kuten jo aiemmin on todettu, jäätyneen puun sahaaminen vaatii suuremman 

sahaustehon kuin sulan puun sahaaminen. Tämän vuoksi tutkimuksessa päädyttiin 

mittaamaan myös jokaisen sahauksen teho. Varsinaisia sahausvoimia tai  

-momentteja ei valitettavasti pystytty käytetyllä laitteistolla mittaamaan. 

Sahaustehoista talletettiin aina sahauksen maksimiarvot, joiden tulisi olla 

keskenään vertailukelpoisia. 

 

3.5 Sahauksen kuvaaminen 
 

Tutkimuksen pääteeman mukaisesti jokainen mittaus kuvattiin videokameralla 

kohtisuoraan terää vasten. Kuvaaminen suoritettiin kahdesti jokaisessa 

mittauksessa eli molempien käytettyjen pelkkojen sahaaminen kuvattiin, mutta 
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näiden toistoja ei kuvattu johtuen puiden nopeasta sulamisesta. Koska sahaus 

suoritettiin vain puun pinnalta ilman että terä kulkee puun sisällä, tuli lastuvirran 

leviäminen terän akselin suunnassa estää. Lisäksi kameran suljinnopeuden tuli 

olla riittävän suuri, jotta saataisiin tarkkoja kuvia. Tässä yhteydessä voidaan 

puhua kuvista, sillä video koostuu useista yksittäisistä kuvista. Myös 

valaistukseen tuli kiinnittää huomiota kuvien tarkkuuden ja valotuksen vuoksi. 

Kameran aukkoa suurentamalla saadaan suurempi valovoimaisuus, mutta tällöin 

kuvien syvyysterävyys kärsii (Hawkins, A. & Avon, D. 1981). Videon valotuksen 

ja syvyysterävyyden välillä tuli tehdä kompromissi, jossa molemmat parametrit 

saataisiin huomioitua riittävästi. 

 

3.6 Purun kokojakauman selvittäminen 
 

Sahauksessa syntyneen purun kokojakauman selvittämiseksi tuli mahdollisimman 

suuri osa syntyneestä purusta kerätä talteen. Eri puista samoilla parametreilla 

sahatut purut kerättiin erilleen, kun taas samasta puusta sahatut purut kerättiin 

yhteen. Kerätyt purut kuivatettiin ennen seulontaa, koska kostea puru 

paakkuuntuu helposti ja näin ollen antaa vääriä tuloksia. Lisäksi kuivatus tuli 

tehdä myös siitä syystä, että puruja ei pystytty seulomaan välittömästi sahauksen 

jälkeen, jolloin purujen osittainen kuivuminen olisi vääristänyt tuloksia, sillä 

pienikokoinen puru kuivuu nopeammin kuin suuremmat lastut. Seulonnassa purut 

jaettiin neljällä seulaverkolla viiteen eri kokoluokkaan ja eri kokoluokkien 

purujen määrä punnittiin. Näin saatiin kokojakauman painojakautuma. Lisäksi 

kerätyn purun kokonaispaino mitattiin ja tätä arvoa verrattiin kuivatettujen 

pelkkojen tiheyteen, jotta saataisiin kerätyn purun ja syntyneen purun suhde.  

 

Seulotut lastut arvioitiin myös silmämääräisesti ja jokaisessa mittauksessa 

syntyneet lastut kuvattiin erikseen. Muodostuneiden lastujen lähikuvat on esitetty 

kokonaisuudessaan liitteessä 2 - Kuvat ja videot. 
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3.7 Paineen vaikutus purun kiinnijäätymiseen saheeseen 
 

Vaikka paineen vaikutuksen tutkiminen ei liitykään kiinteästi tähän tutkimukseen, 

tuli edellisessä luvussa esitetty paineen vaikutus purujen kiinnijäätymiseen 

määrittää. Paineen vaikutuksen tutkimisessa keskityttiin vain siihen, onko 

paineella vaikutusta käytettyjen tutkimusmuuttujien osalta, eikä niinkään siihen 

kuinka paljon paine mahdollisesti vaikuttaa. 

 

 

Tutkimuksessa sahattiin jäätynyttä pinta- ja sydänpuuta. Sahauksessa syntynyttä 

purua asetettiin välittömästi ennen puun sulamista tietty määrä saheen pinnalle ja 

tämän kiinnijäätymistä arvioitiin. Saheeseen kohdistettiin joko esipaine ennen 

purun asettamista tai jälkipaine purun asettamisen jälkeen purukasan päälle. Paine 

kohdistettiin puuhun käyttämällä vakiopainoista punnusta, jonka vaikutusaikaa 

varioitiin. Lisäksi purua asetettiin samoissa olosuhteissa ilman paineen vaikutusta. 

Tietyn ajan jälkeen sahe, jolla purut olivat, käännettiin siten että purupinta osoitti 

alaspäin, jolloin irtopuru varisi pois saheesta. Tämän jälkeen kiinni jäätynyt puru 

irrotettiin ja punnittiin. 

 

Tutkimuksessa käytettiin neljää eri sahetta, joista kaksi oli pintapuuta ja kaksi 

sydänpuuta. Jokaiseen saheeseen asetettiin yksi purukasa ilman painetta, kolme 

purukasaa esipaineella ja kolme purukasaa jälkipaineella. 
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4 TUTKIMUSLAITTEISTO 
 

Jotta edellisessä kappaleessa esitettyjen menetelmien käyttö olisi ollut 

mahdollista, tarvittiin tutkimuksen suorittamiseen tarkoituksenmukaisia 

tutkimuslaitteita. Osa laitteista saatiin LTY:n puutekniikan laboratoriosta, osa 

saatiin lahjoituksina, osa lainattiin, osa hankittiin, osa teetettiin ja osa jouduttiin 

tekemään itse. Seuraavassa on esitetty tutkimuksessa käytetyt laitteet ja laitteistot.  

 

4.1 Pakastin 
 

Tuoreet pelkat tuli jäädyttää, jotta voitaisiin tutkia jäätyneen puun sahausta. 

Laboratoriossa oli käytössä Whirlpool AFG 552-C/L/H 503 l -pakastin. 

Pakastimeen mahtuu vaakatasossa 1200 mm pitkää sahatavaraa, ja n. 640 mm 

pitkät pelkat mahtuivat sinne pystyasennossa. Pakastin säädettiin -20 °C 

lämpötilaan ja pelkkoja jäädytettiin vähintään 14 vuorokautta. Mustajärven (2003) 

tutkimusten mukaan kyseinen pakastin jäädyttää 21-24 mm halkaisijaltaan olevan 

mäntytukin puun ominaisuuksista riippuen 9-16 tunnissa (Mustajärvi, S. 2003). 

Näin ollen voidaan varmuudella sanoa, että käytetyt pelkat olivat jäätyneitä. 

 

4.2 Olosuhdekaappi 
 

Pelkkojen kuivumisen estämiseksi osa pelkoista säilytettiin Finero LK-

1412/HCT-20 –olosuhdekaapissa. Kaapin lämpötila oli säädettävissä 0 - 50 °C 

välille ja suhteellinen kosteus välille 30 % - 95 %. Kaappi säädettiin arvoihin 20 

°C ja 90 %. Pelkkoja säilytettiin myös kaapissa vähintään 14 vuorokautta ja niiden 

kosteudeksi mitattiin 33 – 37 % ennen sahausta.  

 

4.3 Saha 
 

Sahana käytettiin C-runkoista headrig-tyyppistä sahaa, joka on rakennettu 

vanhasta konepajatoiminnassa olleesta säteisporakoneesta (kuva 19). Saha 

koostuu rungosta, teräakselista, hihnavariaattorista ja sähkömoottorista. Saha 
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itsessään on asennettu kiinteästi ja sahattavaa materiaalia liikutetaan terään 

nähden erillisellä hydraulitoimisella syöttökelkalla. Myös sahattavan kappaleen 

sivuttaissäätö säädetään syöttökelkalla. Sivuttaissäätöä muutetaan portaattomasti 

yhdellä säätöruuvilla, joka liikuttaa kelkkaa kahden johteen päällä, ja 

kokonaisliike mitataan erillisellä mitalla. Sivuttaissäädön tarkkuudeksi digitaalista 

työntömittaa käyttämällä saatiin 0,1 mm. Sahanterän korkeutta taas säädetään 

liikuttamalla sahan runkoa pystysuunnassa. Sahan ohjaus tapahtuu erilliseltä 

ohjauspöydältä, josta voidaan säätää pyörimisnopeus, pyörimissuunta sekä sahan 

korkeus. Lisäksi pöydältä ohjataan myös kelkan liikettä. 

 

 
Kuva 19. Tutkimuksessa käytetty saha 

 

Terän pyörimisnopeutta säädetään sähkömoottorin kautta taajuusmuuttajan avulla 

kierrosalueella 200-1200 1/min. Lisäksi pyörimisnopeutta säädetään variaattorilla, 

jonka välityssuhdetta voidaan säätää portaattomasti välillä 0,5-2. Vaikka 
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taajuusmuuttajan avulla sähkömoottorin pyörimisnopeus voidaan säätää 1/min 

tarkkuudella, ei välttämättä voida tietää kuinka suuri pyörimisnopeus 

todellisuudessa on, sillä variaattorin välityssuhdetta ei ole merkitty mitenkään, 

joten se voidaan vain arvioida. Tämän vuoksi pyörimisnopeudet tuli mitata 

erillisellä optisella pulssianturilla terän akselista. Tällä tavoin pyörimisnopeudet 

saatiin säädettyä kohtuullisen tarkasti. Mitatut pyörimisnopeudet olivat 811, 1388 

ja 1736 1/min virhemarginaalilla ±1. Tavoitenopeudet oli puolestaan määritetty 

seuraaviksi: 810,5 ja 1389,0 sekä 1736,2. Voidaankin todeta, että pulssianturia 

käyttämällä päästiin hyvin lähelle tavoitenopeuksia. Terää voidaan pyörittää 

kumpaankin suuntaan samoilla asetuksilla, joten pyörimisnopeus säilyi 

sahaussuuntaa vaihdettaessa.  

 

Syöttönopeuden säätö tapahtui hydraulipiirissä olevan portaattoman kuristimen 

avulla. Tämäkään säätö ei ollut tarkka, eikä kuristimessa ollut minkäänlaista 

säätöasteikkoa. Sahauksen syöttövoimia ei voitu mitata, sillä kuristin vaikutti 

radikaalisti öljynpaineisiin. Syöttökelkan nopeus säädettiin käyttämällä ASM 

WS2.1-2000-10V-L10 -lankamittaria, joka yhdistettiin tietokoneeseen. Syötön 

tavoitenopeudet olivat 1,2 m/s ja 0,7 m/s. Iteroimalla saavutettiin 1,19 ja 0,71 m/s 

nopeudet. Tätäkin säätöä voidaan pitää erittäin onnistuneena, kun huomioidaan 

vallitsevat olosuhteet sekä laitteiston rajoitukset. 

 

Sahattavat pelkat asetettiin siten, että sahanterän alin piste oli 26,5 mm pelkkaa 

alempana. Näin ollen pelkan yläpuolen ja sahanterän keskipisteen välinen etäisyys 

oli 119,5 mm. Seuraavien trigonometristen kaavojen avulla voidaan laskea 

sahanterän sisäänmeno- ja ulostulokulmat: 
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Kaavoissa 3 ja 4 esitetyt symbolit tarkoittavat seuraavaa: 

h = terän keskipisteen ja pelkan välinen etäisyys = 119,5 mm 

b = pelkan paksuus = 129 mm 

r = terän säde = 275 mm 

 

Näin ollen saadaan vastasahauksen kulmiksi ratkaistua: 

α = sisäänmenokulma = 25,4° 

β = ulostulokulma = 64,2° 

 

Myötäsahauksella kulmat ovat päinvastaiset, joten: 

β = sisäänmenokulma = 64,2° 

α = ulostulokulma = 25,4° 

 

Sahalle jouduttiin myös tekemään huoltotöitä turvallisuuden parantamiseksi. 

Syöttökelkan alapuolisen teräksisen kontaktipinnan osat olivat kumpikin vain 

yhdellä ruuvilla kiinnitettyinä, jolloin oli mahdollista, että toinen tai molemmat 

kääntyvät sivuttaissuunnassa ja osuvat pyörivään terään sahattaessa. 

Kontaktipinnat kiinnitettiin kahdella ruuvilla ja laitteen käytöstä saatiin näin 

turvallisempaa. Muutoinkin sahaan liittyvät turvallisuusnäkökohdat on paikoin 

sivuutettu tai kierretty. Kelkan sivuttaissäädössä ei ole minkäänlaisia rajoja, 

jolloin kelkka voidaan säätää niin, että se osuu terään sahattaessa. Kelkkaan on 

myös olemassa kaksi erilaista puun kiinnitysmekanismia, joista toiselle säädettynä 

toinen kiinnitintyyppi voi edelleen osua terään. Lisäksi laitteiston ”HÄTÄ-SEIS” 

–painikkeet on sijoitettu puutteellisesti. Yhdenkään liikkuvan osan lähellä ei ole 

”HÄTÄ-SEIS” –painiketta ja näin ollen koneen käynnistyessä syystä tai toisesta, 

ei liikkuvien osien lähellä oleva ihminen pysty sammuttamaan konetta. 
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4.3.1 Sahanterät 

 

Sahanterät saatiin lahjoituksena TTT Technology:lta. Tutkimuksessa käytettiin 

sekä kesä- että talviterää, jotka olivat perusgeometrialtaan identtisiä (kuvat 20 ja 

21). Terien halkaisija oli 550 mm, keskiöreiän halkaisija 120 mm, rintakulma 30°, 

hampaiden lukumäärä 42, teräpalan paksuus 4,8 mm, terärungon paksuus, 3,6 

mm, terävälys puolellaan 0,6 mm ja terätyyppi A. Talviterän purutilan pinta-ala 

oli 402 mm2 ja kesäterän 374 mm2. 

 

 
Kuva 20. Kesäterän hammastus 

 

 
Kuva 21. Talviterän hammastus 
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4.3.2 Teriin liitettävät apulaitteet 

 

Jotta syntyneen lastuvirran sivuttainen liike saataisiin estettyä niin, että 

tapahtuman kuvaaminen on mahdollista, liitettiin terään 

polymetyylimetakrylaatista eli akryylista (PMMA) valmistettu, halkaisijaltaan 40 

mm terää suurempi laikka. Akryyli valittiin materiaaliksi johtuen sen hyvistä 

optisista ominaisuuksista ja siksi, että sitä on mahdollista leikata laserilla. 

Syntynyt 590 mm halkaisijaltaan ja 5 mm paksuudeltaan oleva laikka olisi ollut 

liian suuri LTY:n mekaanisille työstökoneille, joten laikka leikattiin 3-akselisella 

lasertyöstökoneella. Akryylia on saatavilla sekä valettuna että suulakepuristettuna, 

joista valettu laatu valittiin johtuen sen paremmista iskunkesto-ominaisuuksista 

(Teollisuus Etola 2005). Jotta akryyli saataisiin asennettua hyvin teräakselille ja 

jotta se kestäisi mahdolliset rasitukset, puristettiin laikka terän ja teräksisen 

tukilevyn väliin. Tukilevy valmistettiin 4 mm paksusta teräksestä ja sen halkaisija 

määritettiin 40 mm pienemmäksi kuin terän teräpohjien halkaisija, eli 474 mm. 

Lisäksi, jotta akryylilaikka ei taipuisi puristuksesta ja jotta terävälys säilyisi, 

asennettiin akryylin ja terän väliin terävälystä hieman paksumpi välilevy. 

Välilevyn paksuudeksi valittiin 0,8 mm. Näin saatiin kiinteä ja yksinkertainen 

paketti, jossa akryyli ei joudu suurten rasitusten alaiseksi (kuvat 22 ja 23) 

 

 
Kuva 22. 3D-malli akryylilaikan kiinnityksestä 
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Kuva 23. Akryylilaikka kiinnitettynä terään 

 

Akryylilaikan ollessa edellä esitetyn paketin heikointa materiaalia, sen 

kestävyydestä oli varmistuttava ennen sahauksen aloittamista. Akryylilaikalle 

laskettiin pyörimisen aiheuttamat jännityshuiput Mathcad -ohjelmiston avulla. 

Mahtcad -laskelmat on esitetty liitteessä 1. Akryylin materiaaliparametrit on saatu 

Koneenrakentajan taulukkokirjasta (Valtanen, E. 1994). Laikan 

maksimijännitykseksi saatiin 2,934 MPa ja akryylin vetolujuudeksi on ilmoitettu 

50-80 MPa (Valtanen, E. 1994). Voidaan siis todeta, että laskelmien mukaan 

akryylin tulisi kestää pyörimisestä aiheutuvat jännitykset. 

 

Terän, akryylin, tuki- ja välilevyn yhteispaksuuden ollessa 13,4 mm havaittiin, 

että niitä ei voitu kiinnittää sahan akselille normaalille terälle tarkoitetuilla 

kiinnityslaikoilla. Näin ollen sahan akseliin tuli teettää uusi, pienempi tukiholkki, 

jonka avulla kiinnittäminen voitiin suorittaa riittävän tukevasti. 
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4.4 Videokuvaus 
 

Videokamerana käytettiin Sony DSR-PDX10P –digitaalivideokameraa, jonka 

suljinnopeutta voidaan säätää aina 1/10000 sek nopeuksiin asti. Kamera kuvaa 

aina nopeudella 25 fps, mutta suljinaikaa pienentämällä yksittäisistä kuvista 

saadaan huomattavasti tarkempia. Varsinaisesta suurnopeuskamerasta ei siis voida 

tässä yhteydessä puhua, mutta kameran todella nopean suljinajan oletettiin 

riittävän kyseiseen tutkimukseen. Kameralla ei saatu kuvattua kahden peräkkäisen 

hampaan leikkaamista, mutta koska pyörösahan terä on pyörähdyssymmetrinen ja 

kyseisten terien jokainen teräpala oli identtinen, voidaan lastun muodostumista 

havainnoida eri kohdissa terää sijaitsevien teräpalojenkin kautta. 

 

Erittäin pienet suljinnopeudet vaativat paljon valoa tai suuren kuvausaukon. Valon 

määrää lisättiin kohdistamalla terään kaksi Lilliput mod. 150 kuvausvaloa 300 W 

polttimoilla. Tässäkin jouduttiin tekemään kompromisseja, sillä liian suuri 

valoteho aikaansai häiritseviä heijastuksia kiiltäväpintaisesta akryylista, joten 

valotehoa jouduttiin hieman rajoittamaan. 

 

Koska kamera täytyi sijoittaa sahan C-rungon sisälle, tuli kameralle valmistaa 

riittävän pienikokoinen, mutta tukeva jalusta. Jalusta rakennettiin pienestä 

käsijalustasta ja puulevystä, jotka tuettiin punnuksien avulla sahan runkoon. 

Alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti kameralla oli tarkoitus kuvata 

kohtisuoraan terää vasten, mutta sahan rungosta johtuen kuvaaminen jouduttiin 

suorittamaan hieman alaviistosta (kuva 24). 
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Kuva 24. Videokameran ja toisen valaisimen sijainti terään nähden. 

 

4.5 Tehon mittaus 
 

Jokaisesta sahauksesta mitattiin sahaustehon maksimiarvo. Taajuusmuuttajasta 

saatiin jännite, joka kuvaa tehoa. Tämän jännitteen huippu mitattiin Fluke 189 -

yleismittarilla. Mittauksissa havaittiin, että jännitteessä oli asiaankuulumattomia 

jännitepiikkejä, jotka vääristivät mittaustuloksia. Tämän vuoksi mittarin yhteyteen 

tuli rakentaa 1,37 kΩ 0,1 µF alipäästösuodin eli eräänlainen ensimmäisen asteen 

jakosuodin (Silvonen, K. 2004). Taajuusmuuttajan antaman jännitteen 

päivittymistaajuus ei ole tiedossa, joten tehonmittauksen tuloksiin tulee suhtautua 

tietyllä varauksella, sillä ei voida olla täysin varmoja, että kyseessä on aina 

maksimiteho. 

 

4.6 Kosteusmittaus 
 

Jäädytettävien pelkkojen kosteus mitattiin ennen niiden jäädyttämistä ja sulien 

pelkkojen kosteus ennen niiden sahaamista. Kosteuden mittaamiseen käytettiin 

Protimeter Timberlogger -mittalaitetta, jolla voidaan mm. mitata puun kosteus 

resistiivisesti. Menetelmä ei ole täysin luotettava, joten näihinkin tuloksiin tulee 

suhtautua tietyllä varauksella. Toisaalta tulokset ovat kylläkin keskenään hyvin 
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vertailukelpoisia johtuen pysyvistä mittausolosuhteista. Kappaleessa 2.3.1 Puun 

kosteus esitetyn kosteuskuvaajan mukaan (kuva 7, sivu 10) käytetyillä 

olosuhdekaapin arvoilla ei saavuteta samaa kosteutta kuin jäädytetyillä puilla. 

Tämän vuoksi olosuhdekaapissa säilytettyjä puita kostutettiin säännöllisesti 

vedellä. Ennen sahauksia näiden puiden kosteudeksi mitattiin 33 – 37 %. 

 

4.7 Purujen seulonta 
 

Jotta purujen kokojakauma saatiin selvitettyä, tuli purut seuloa. Seulonnassa 

käytettiin neljän eri silmäkoon seulaa, joiden avulla purut jaettiin viiteen eri 

kokoluokkaan. Kokoluokat olivat: 

> 3,5 mm 

2,5 – 3,5 mm 

1,5 – 2,5 mm 

0,8 – 1,5 mm 

< 0,8 mm 

 

Sahanpurun seulonnalle ei ole olemassa standardeja eikä näin ollen 

standardimenetelmiä, kuten hakkeen seulontaan tarkoitetussa SCAN-CM 40:88 

Hakkeen koeseulonta -standardissa (Sipi, M. 1997). Kolme suurinta seulaa 

rakennettiin seulaverkosta sekä puurungosta ja pienin seula ostettiin valmiina 

(kuva 25). Itse seulonta suoritettiin käsin liikuttamalla seulaa lineaarisesti 

edestakaisin. Seulonnan onnistuminen ja seulan liikuttamisen keston tarve 

arvioitiin silmämääräisesti. Seulonnan jälkeen jokaisen kokoluokan purut 

punnittiin digitaalisella vaa’alla, jonka tarkkuus oli 0,1 g. Seulonnankaan tuloksia 

ei voida pitää täysin tarkkoina, sillä käsin suoritetussa seulonnassa 

seulontakertojen välillä on varmasti eroavaisuuksia. 
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Kuva 25. Tutkimuksessa käytetyt seulat. 

 

4.8 Purun kiinnijäätyminen 
 

Purun kiinnijäätymisen tutkimisessa käytettiin teräksistä 5,513 kg punnusta jonka 

annettiin vaikuttaa 2, 4 tai 6 sekuntia saheen pinnalla. Punnukseen oli liitetty 65,5 

x 65,5 mm mittainen neliön muotoinen kovalevy, jotta sahetta lämpimämpi 

teräspunnus ei sulattaisi jäätynyttä sahetta vaikutusalaltaan. Kovalevyn pinta-ala 

oli 4290,25 mm2, joten kaavasta 

 

F = pA (5) (Hibbeler 1998) 

 

F = voima 

p = paine 

A = pinta-ala 

 

saadaan punnuksen aikaansaamaksi paineeksi n. 12,6 kPa. 

 

Kuhunkin mittauskohtaan asetettiin käsin 8,0 ml sahauksesta syntynyttä purua. 

Tämän purun kokonaismassaksi mitattiin 2,1 g pintapuulla ja 1,2 g sydänpuulla. 

Johtuen purun käsin asettamisesta, eivät kaikki purukasat olleet täysin identtisiä 

muodoiltaan. Myös tämä vaikuttaa osaltaan mittaustulosten hajontaan. 
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5 TULOKSET 
 

5.1 Sulamiskoe 
 

Sulamiskokeessa ainoana vaikuttavana tekijänä oli puuta ympäröivän ilman 

lämpötila, joka oli 22 °C. Mitattavan pelkan pintalämpötila mitattiin 5-10 

minuutin välein. Sahausmittausten harjoituksissa oli havaittu, että yhden 

sahausmittauksen pystyy suorittamaan menestyksekkäästi 30 minuutissa, joten 

lämpötilan mittausta jatkettiin niin kauan kunnes puu oli sulaa tai 30 minuuttia 

täynnä. Kuvassa 26 on esitetty puun pintalämpötilan muutokset ajan suhteen. 
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Kuva 26. Puun sulamisesta johtuva pintalämpötilan muutos ajan suhteen. 

 

Kuvasta voidaan havaita, että vielä 30 minuutin kuluttua puun pinta on jäässä. 

Samassa tutkimuksessa havaittiin, että sydänpuun sulaminen on huomattavasti 

pintapuuta nopeampaa ja sydänpuu sulaa pinnastaan noin 15 minuutin kuluessa. 

Käytettävä lämpötilamittarin kosketusanturi oli suhteellisen kookas ja se oli 

valmistettu metallista, joten ympäröivän ilman lämpöinen anturi sulatti aina 
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hieman puuta kosketuksessa. Näin ollen mittaustuloksia ei voida pitää täysin 

luotettavina, mutta riittävän tarkkoina, jotta puiden sahaaminen voitiin suorittaa 

suunnitelmien mukaan. Lisäksi on otettava huomioon, että aina sahattaessa puusta 

ns. pintakerros pois, alkaa muodostuneen uuden pinnan sulaminen uudestaan. 

Vaikka puu olisikin pinnaltaan täysin sula, se voi olla vielä sisältä täysin jäässä. 

Näiden seikkojen varjossa päätettiin, että sahauksissa tarvittava ”puoliksi 

jäätynyt” puu muodostetaan siten, että sahauksen jälkeen puun annetaan sulaa 30 

minuuttia, jolloin sen pinnan tulisi olla osittain jäässä. 

 

5.2 Sahauskokeet 
 

Tutkimuksessa oli tarkoituksena suorittaa 23 mittausta, joista jokainen tuli tehdä 

neljästi. Jatkossa mittauksiin viitataan numeroin, joten taulukossa 2 on esitetty 

kaikki mittaukset numeroituina. Mittauksessa 12 sahanterä irtosi kiinnityksistään 

sahauksen aikana. Kyseisessä mittauksessa sahattava puu oli jäätynyttä, 

syöttönopeus 72 m/min ja pyörimisnopeus 1388 1/min. Tällöin todettiin, että 

kyseisen kaltaisissa mittauksissa ilmeni liikaa sahausvoimia käytettävälle 

mittauslaitteistolle ja turvallisuussyistä lopuista vastaavista mittauksista 

luovuttiin. Mittauksesta 18 luovuttiin, koska kyseisessä mittauksessa oli 

terätyyppiä lukuun ottamatta täsmälleen samat parametrit kuin mittauksessa 12. 

Lisäksi mittauksista 22 ja 23 luovuttiin, koska näissä parametrit olivat vastaavat 

lukuun ottamatta pyörimisnopeutta, jonka arvo oli huomattavasti muita pienempi. 

Pienemmällä pyörimisnopeudella saavutetaan suurempi syöttö hammasta kohden 

ja näin ollen suuremmat leikkausvoimat yhtä hammasta kohden, joten ko. 

mittauksista luopuminen oli täysin perusteltua.  
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Taulukko 2. Suoritetut mittaukset numeroituina 

Mittaus Puu 
Terä-
tyyppi 

Sahaus-
suunta 

Kehänopeus 
(m/s) 1/min 

Vf 
(m/min) 

Syöttö/ 
hammas

GFI 
% 

1 jäätynyt kesä vasta 50 1736,2 42 0,576 19
2 jäätynyt kesä vasta 40 1389,0 42 0,720 23
3 jäätynyt kesä vasta 23,34 810,5 42 1,234 40
4 tuore talvi vasta 50 1736,2 42 0,576 17
5 jäätynyt talvi vasta 50 1736,2 42 0,576 17
6 jäätynyt talvi vasta 40 1389,0 42 0,720 22
7 jäätynyt talvi vasta 23,34 810,5 42 1,234 37
8 puol. jäät talvi vasta 50 1736,2 42 0,576 17
9 puol. jäät talvi myötä 50 1736,2 42 0,576 17

10 jäätynyt kesä myötä 50 1736,2 72 0,987 32
11 jäätynyt kesä vasta 50 1736,2 72 0,987 32
12 jäätynyt kesä vasta 40 1389,0 72 1,234 40
13 tuore kesä myötä 50 1736,2 72 0,987 32
14 tuore kesä vasta 50 1736,2 72 0,987 32
15 tuore kesä vasta 40 1389,0 72 1,234 40
16 tuore talvi vasta 50 1736,2 72 0,987 30
17 jäätynyt talvi vasta 50 1736,2 72 0,987 30
18 jäätynyt talvi vasta 40 1389,0 72 1,234 37
19 jäätynyt talvi myötä 50 1736,2 72 0,987 30
20 puol. jäät talvi myötä 50 1736,2 72 0,987 30
21 puol. jäät talvi vasta 50 1736,2 72 0,987 30
22 jäätynyt kesä vasta 23,34 810,5 72 2,115 68
23 jäätynyt talvi vasta 23,34 810,5 72 2,115 64

 

 

5.2.1 Sahausteho 

 

Sahauksen maksimiteho mitattiin jokaisen yksittäisen sahauksen yhteydessä ja 

tehon arvot on esitetty taulukossa 3. Lisäksi taulukossa 3 on esitetty jokaisen 

yksittäisen sahauksen puun sydänpuuosuus.  
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Taulukko 3. sahaustehot 

Mittaus Puu Toisto Teho (kW) Sydänpuu % 
1 Puu 1 Mittaus 1 17,43 66 
  Puu 1 Mittaus 2 16,81 75 
  Puu 2 Mittaus 1 19,23 50 
  Puu 2 Mittaus 2 18,92 66 
2 Puu 1 Mittaus 1 15,45 50 
  Puu 1 Mittaus 2 15,86 60 
  Puu 2 Mittaus 1 18,46 0 
  Puu 2 Mittaus 2   25 
3 Puu 1 Mittaus 1 12,45 0 
  Puu 1 Mittaus 2 14,39 0 
  Puu 2 Mittaus 1 12,02 0 
  Puu 2 Mittaus 2 13,03 0 
4 Puu 1 Mittaus 1 16,78 0 
  Puu 1 Mittaus 2 17,47 0 
  Puu 2 Mittaus 1 16,02 0 
  Puu 2 Mittaus 2 18,07 0 
5 Puu 1 Mittaus 1 15,55 66 
  Puu 1 Mittaus 2 15,05 75 
  Puu 2 Mittaus 1 17,59 50 
  Puu 2 Mittaus 2 17,37 66 
6 Puu 1 Mittaus 1 15,99 0 
  Puu 1 Mittaus 2 15,40 50 
  Puu 2 Mittaus 1 16,16 25 
  Puu 2 Mittaus 2 16,07 33 
7 Puu 1 Mittaus 1 11,08 0 
  Puu 1 Mittaus 2 11,95 0 
  Puu 2 Mittaus 1 10,05 0 
  Puu 2 Mittaus 2 11,49 0 
8 Puu 1 Mittaus 1 14,18 75 
  Puu 1 Mittaus 2 14,99 75 
  Puu 2 Mittaus 1 14,88 80 
  Puu 2 Mittaus 2 14,86 80 
9 Puu 1 Mittaus 1 15,37 80 
  Puu 1 Mittaus 2 15,88 80 
  Puu 2 Mittaus 1 16,68 75 
  Puu 2 Mittaus 2 16,39 75 

10 Puu 1 Mittaus 1 22,84 0 
  Puu 1 Mittaus 2 24,82 0 
  Puu 2 Mittaus 1 17,67 0 
  Puu 2 Mittaus 2 21,58 25 

11 Puu 1 Mittaus 1 23,01 0 
  Puu 1 Mittaus 2 23,63 0 
  Puu 2 Mittaus 1 20,58 0 
  Puu 2 Mittaus 2 22,03 0 

13 Puu 1 Mittaus 1 20,00 0 
  Puu 1 Mittaus 2 19,10 0 
  Puu 2 Mittaus 1 19,29 75 
  Puu 2 Mittaus 2 20,39 75 

14 Puu 1 Mittaus 1 19,98 0 
  Puu 1 Mittaus 2 21,36 0 
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  Puu 2 Mittaus 1 19,27 66 
  Puu 2 Mittaus 2 21,09 66 

15 Puu 1 Mittaus 1 15,10 25 
  Puu 1 Mittaus 2 17,24 33 
  Puu 2 Mittaus 1 15,53 33 
  Puu 2 Mittaus 2 19,36 50 

16 Puu 1 Mittaus 1 17,07 50 
  Puu 1 Mittaus 2  66 
  Puu 2 Mittaus 1 20,94 0 
  Puu 2 Mittaus 2 19,82 0 

17 Puu 1 Mittaus 1 21,10 0 
  Puu 1 Mittaus 2 23,34 0 
  Puu 2 Mittaus 1 20,17 25 
  Puu 2 Mittaus 2 20,51 33 

19 Puu 1 Mittaus 1 24,03 33 
  Puu 1 Mittaus 2 22,29 33 
  Puu 2 Mittaus 1 23,33 0 
  Puu 2 Mittaus 2 23,98 0 

20 Puu 1 Mittaus 1 19,98 75 
  Puu 1 Mittaus 2 18,44 80 
  Puu 2 Mittaus 1 20,14 33 
  Puu 2 Mittaus 2 19,59 50 

21 Puu 1 Mittaus 1 19,02 33 
  Puu 1 Mittaus 2 16,34 75 
  Puu 2 Mittaus 1 16,63 75 
  Puu 2 Mittaus 2 18,03 80 

 

Mitatut sahauksen maksimitehot ovat välillä 10,05 - 24,82 kW, joten voidaan 

todeta, että sahaustehoissa on hyvin suuria eroavaisuuksia. Jotta tehoon 

vaikuttavat tekijät saadaan eristettyä, tuleekin tuloksia vertailla keskenään siten, 

että vertailtavissa mittauksissa olisi mahdollisimman vähän muuttujia. Tehon 

mittauslaitteessa esiintyneen häiriön vuoksi kahta tehon arvoa ei saatu talletettua, 

eikä ko. mittausten uusiminen ollut mahdollista johtuen puiden nopeasta 

sulamisesta. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan sahauksen maksimitehoon 

vaikuttavia tekijöitä. Jokainen sahaus on suoritettu samoin parametrein neljästi 

käyttäen kahta eri puuta. 
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5.2.1.1 Puun olosuhteen vaikutus sahaustehoon 

 

Puun olosuhteella, eli onko puu jäätynyt vai sula, on teoriassa suuri merkitys 

sahaustehoon. Kuvissa 27-30 on esitetty puun olosuhteen vaikutus sahauksen 

maksimitehoon. Jokainen kuvaaja on tehty siten, että vain puun olosuhde on 

muuttujana ja kaikki muut parametrit on vakioitu. 

 

Kuvassa 27 on esitetty mittausten 4 ja 5 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa käytettiin talviterää ja sahattiin 

vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 
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Kuva 27. Mittauspari 4 ja 5, muuttujana puun olosuhde 

 

Kuvassa 28 on esitetty mittausten 13 ja 10 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa käytettiin kesäterää ja sahattiin 

myötäsahauksella syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 
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Kuva 28. Mittauspari 13 ja 10, muuttujana puun olosuhde 

 

Kuvassa 29 on esitetty mittausten 14 ja 11 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa käytettiin kesäterää ja sahattiin 

vastasahauksella syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 
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Kuva 29. Mittauspari 14 ja 11, muuttujana puun olosuhde 
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Kuvassa 30 on esitetty mittausten 16 ja 17 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa käytettiin talviterää ja sahattiin 

vastasahauksella syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 
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Kuva 30. Mittauspari 16 ja 17, muuttujana puun olosuhde 

 

Edellä esitettyjen tulosten perusteella voidaan sanoa, että jäätyneen puun sahaus 

vaatii keskimäärin hieman enemmän tehoa kuin sulan puun sahaaminen. Etenkin 

suuremmilla syöttönopeuksilla tämä näkyy voimakkaammin. Kaiken kaikkiaan 

havaitut maksimitehon erot olivat suhteellisen pieniä ja tuloksissa esiintyy 

satunnaista hajontaa. 

 

5.2.1.2 Terätyypin vaikutus sahaustehoon 

 

Tutkimuksessa oli käytössä kaksi erilaista terää, kesäterä ja talviterä. Myös 

terätyypin vaikutuksia on tutkittu vakioimalla muut parametrit. Kuvissa 31-36 on 

esitetty terätyypin vaikutukset sahauksen maksimitehoon. 
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Kuvassa 31 on esitetty mittausten 1 ja 5 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 
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Kuva 31. Mittauspari 1 ja 5, muuttujana terätyyppi 

 

Kuvassa 32 on esitetty mittausten 2 ja 6 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1389 

1/min. 
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Kuva 32. Mittauspari 2 ja 6, muuttujana terätyyppi 



 56

Kuvassa 33 on esitetty mittausten 3 ja 7 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min pyörimisnopeuden ollessa 811 

1/min. 
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Kuva 33. Mittauspari 3 ja 7, muuttujana terätyyppi 

 

Kuvassa 34 on esitetty mittausten 10 ja 19 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta 

myötäsahauksella syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 
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Mittauspari 10 ja 19
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Kuva 34. Mittauspari 10 ja 19, muuttujana terätyyppi 

 

Kuvassa 35 on esitetty mittausten 11 ja 17 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 
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Kuva 35. Mittauspari 11 ja 17, muuttujana terätyyppi 

 

Kuvassa 36 on esitetty mittausten 14 ja 16 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin sulaa puuta vastasahauksella 

syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 
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Kuva 36. Mittauspari 14 ja 16, muuttujana terätyyppi 

 

Edellä esitetyistä tuloksista voidaan havaita, että yleisesti talviterällä sahattaessa 

vastasahauksella maksimiteho laskee, mutta myötäsahaus näyttäisi vaativan 

enemmän tehoa talviterällä. Edelleen, tuloksista voidaan havaita hajontaa samoin 

parametrein suoritetuissa sahauksissa. 

 

5.2.1.3 Pyörimisnopeuden vaikutus sahaustehoon 

 

Tutkimuksessa käytettiin kolmea eri pyörimisnopeutta ja näiden vaikutus 

sahauksen maksimitehoon on esitetty kuvissa 37-39 Kaikkia suunniteltuja 

variaatioita ei saatu mukaan, johtuen kappaleessa 5.2 Sahauskokeet (ks. sivu 48) 

esitetystä terän irtoamisesta hitailla pyörimisnopeuksilla. 

 

Kuvassa 37 on esitetty mittausten 1, 2 ja 3 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä jäätynyttä puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min. 
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Kuva 37. Mittauskolmikko 1, 2 ja 3, muuttujana pyörimisnopeus 

 

Kuvassa 38 on esitetty mittausten 5, 6 ja 7 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä jäätynyttä puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min. 
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Kuva 38. Mittauskolmikko 5,6 ja 7, muuttujana pyörimisnopeus 

 

Kuvassa 39 on esitetty mittausten 14 ja 15 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä sulaa puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 72 m/min. 
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Kuva 39. Mittauspari 14 ja 15, muuttujana pyörimisnopeus 

 

Edellä esitetyistä tuloksista voidaan havaita, että terän pyörimisnopeuden 

pienentäminen pienentää yleisesti sahauksen maksimitehoa.  

 

5.2.1.4 Syöttönopeuden vaikutus sahaustehoon 

 

Tutkimuksessa käytettiin kahta eri syöttönopeutta. Tämän muuttujan vaikutus 

sahaustehoon on esitetty kuvissa 40-44.  

 

Kuvassa 40 on esitetty mittausten 1 ja 11 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä jäätynyttä puuta 

vastasahauksella pyörimisnopeudella 1736 1/min. 
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Kuva 40. Mittauspari 1 ja 11, muuttujana syöttönopeus 

 

Kuvassa 41 on esitetty mittausten 4 ja 16 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä sulaa puuta 

vastasahauksella pyörimisnopeudella 1736 1/min. 
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Kuva 41. Mittauspari 4 ja 16, muuttujana syöttönopeus 

 

Kuvassa 42 on esitetty mittausten 5 ja 17 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä jäätynyttä puuta 

vastasahauksella pyörimisnopeudella 1736 1/min. 
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Mittauspari 5 ja 17
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Kuva 42. Mittauspari 5 ja 17, muuttujana syöttönopeus 

 

Kuvassa 43 on esitetty mittausten 8 ja 21 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä puoliksi jäätynyttä 

puuta vastasahauksella pyörimisnopeudella 1736 1/min. 
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Kuva 43. Mittauspari 8 ja 21, muuttujana syöttönopeus 

 

Kuvassa 44 on esitetty mittausten 9 ja 20 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä puoliksi jäätynyttä 

puuta myötäsahauksella pyörimisnopeudella 1736 1/min. 
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Mittauspari 9 ja 20
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Kuva 44. Mittauspari 9 ja 20, muuttujana syöttönopeus 

 

Edellä esitettyjen tulosten nojalla voidaan sanoa, että syöttönopeuden 

kasvattaminen kasvattaa järjestelmällisesti myös sahaustehoa. Erityisen selvää 

tämä oli jäätyneen puun kohdalla. 

 

5.2.1.5 Sahaussuunnan vaikutus sahaustehoon 

 

Tutkimuksessa sahattiin puita niin vasta- kuin myötäsahauksella. Sahaussuunnan 

vaikutus sahaustehoon on esitetty kuvissa 45-49.  

 

Kuvassa 45 on esitetty mittausten 8 ja 9 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä puoliksi jäätynyttä 

puuta syöttönopeudella 42 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 
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Kuva 45. Mittauspari 8 ja 9, muuttujana sahaussuunta 

 

Kuvassa 46 on esitetty mittausten 11 ja 10 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä jäätynyttä puuta 

syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 
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Kuva 46. Mittauspari 11 ja 10, muuttujana sahaussuunta 

 

Kuvassa 47 on esitetty mittausten 14 ja 13 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä sulaa puuta 

syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 
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Mittauspari 14 ja 13
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Kuva 47. Mittauspari 14 ja 13, muuttujana sahaussuunta 

 

Kuvassa 48 on esitetty mittausten 17 ja 19 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä jäätynyttä puuta 

syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 
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Kuva 48. Mittauspari 17 ja 19, muuttujana sahaussuunta 

 

Kuvassa 49 on esitetty mittausten 21 ja 20 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä puoliksi jäätynyttä 

puuta syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 
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Mittauspari 21 ja 20
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Kuva 49. Mittauspari 21 ja 20, muuttujana sahaussuunta 

 

Edellä esitettyjen tulosten perusteella voidaan sanoa, että talviterällä sahattaessa 

myötäsahaus kasvattaa sahaustehoa ja kesäterällä sahattaessa myötäsahaus laskee 

sahaustehoa. Saadut tulokset ovat yhteneviä kappaleen 5.2.1.2 tulosten kanssa, 

mutta tuloksissa on edelleen havaittavissa selittämätöntä hajontaa. 

 

5.2.1.6 Syöttö hammasta kohden -muuttujan vaikutukset sahaustehoon 

 

Syöttö hammasta kohden on muuttuja, joka muodostuu muiden sahausparametrien 

perusteella (kaava 1, sivu 20). Kuvissa 50-51 on esitetty tämän muuttujan suorat 

vaikutukset sahauksen maksimitehoon. Myöskään tähän osioon ei saatu kaikkia 

toivottuja variaatioita terän irtoamisen vuoksi. 

 

Kuvassa 50 on esitetty mittausten 3, 11, 2 ja 1 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä jäätynyttä puuta 

syöttönopeuden ja pyörimisnopeuden vaihdellessa. 
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Mittausnelikko 3, 11, 2, 1
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Kuva 50. Mittausnelikko 3, 11, 2 ja 1, muuttujana syöttö hammasta kohden 

 

Kuvassa 51 on esitetty mittausten 7, 17, 6 ja 5 mukaiset vaikutukset sahauksen 

maksimitehoon. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä jäätynyttä puuta 

syöttönopeuden ja pyörimisnopeuden vaihdellessa. 

 

Mittausnelikko 7, 17, 6, 5
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Kuva 51. Mittausnelikko 7, 17, 6 ja 5, muuttujana syöttö hammasta kohden 

 

Edellä esitetyistä tuloksista voidaan havaita, että syöttö hammasta kohden ei ole 

yksittäisenä muuttujana vaikuttava tekijä sahauksen maksimitehoon. Kuvissa 

esiintyvä osittainen linjanmukaisuus johtuu puhtaasti terän pyörimisnopeuden 

vaikutuksista (kappale 5.2.1.3). 
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5.2.1.7 Sydänpuuosuuden vaikutus sahaustehoihin 

 

Puiden sydänpuuosuus oli käytännössä hallitsematon muuttuja sahausten aikana ja 

se mitä todennäköisimmin myös vaikuttaa mittaustuloksiin. Tämän vuoksi ko. 

muuttujan vaikutukset sahaustehoihin pyrittiin selvittämään Pearsonin 

korrelaatiokertoimen avulla. Korrelaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

lineaarista riippuvuutta. Jotta muut muuttujat saatiin eliminoitua, tuli vertailla aina 

kahta samalle puulle samoin parametrein suoritettuja mittauksia. Näin ollen 

maksimitehojen taulukossa aina ensimmäisen puun sahaustehosta ja 

sydänpuuosuudesta vähennettiin saman puun sahauksen toistossa syntyneet 

tulokset. Tämän jälkeen laskettiin korrelaatiokerroin sahaustehoerotuksen ja 

sydänpuuosuuserotuksen välille. Tulokseksi saatiin -0,32 (n=38), joka tarkoittaa 

sitä että sydänpuuosuuden lisääntyessä sahausteho pienenee. Kun 

korrelaatiokertoimen merkitsevyys lasketaan t-testillä, saadaan tulokseksi, että 

korrelaatio on tilastollisesti merkittävä riskitasolla α=0,05 (Laininen, P. 1981, 

Råde, L & Westergren, B. 1995). 

 

5.2.2 Syntyneiden lastujen kokojakauma 

 

Sahauksissa syntyneet lastut kerättiin ja seulottiin viiteen eri kokoluokkaan. 

Seulotut lastut punnittiin kokoluokittain ja näistä laskettiin suhteelliset paino-

osuudet. Taulukossa 4 on esitetty syntyneiden lastujen painot kokoluokittain sekä 

suhde kerättyjen lastujen ja laskennallisesti syntyneiden lastujen välillä. Jotta tämä 

laskennallinen lastujen määrä saatiin selvitetty, tuli puiden massa myös määrittää. 

Tämä toteutettiin siten, että kaikki käytetyt 12 pelkkaa kuivatettiin n. 13 % 

kosteuteen, jonka arveltiin olevan lähestulkoon sama kuin purujen kosteus 

seulontahetkellä. Pelkkojen kosteus määritettiin Protimeter Timberlogger -

kosteusmittarilla. Kuvassa 7 (sivu 10) esitettyjen puun tasapainokosteuskäyrien 

mukaan tämä kosteus on hyvin lähellä teoreettista kosteutta, joka saavutetaan 

tutkimuksen mittausympäristössä (25 °C, 55 %). Näin ollen voidaan olettaa, että 

pelkkojen ja seulottujen lastujen kosteudet olivat hyvin lähellä toisiaan. Koska 

jokaisessa sahauksessa syntyi purua 4,5 mm matkalta puun pinnalta, riitti, että 
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pelkästään kosteiden puiden leveys sekä kuivatettujen puiden paino mitattiin, 

jolloin näistä arvoista saatiin talteen kerätyn purun osuus prosentein 

laskennallisesta arvosta.  

 

Lisäksi taulukossa 5 on esitetty lastujen suhteelliset paino-osuudet prosentein sekä 

puiden sydänpuuosuudet kahden sahauksen keskiarvoin. Kuvassa 52 on esitetty 

suhteelliset paino-osuudet graafisesti. 
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Taulukko 4. Syntyneiden purujen painot kokoluokittain 

Mittaus Puu > 3,5 
2,5 - 
3,5 

1,5 - 
2,5 

0,8 - 
1,5 < 0,8 Summa Saanto%

1 Puu 1 41,4 43,5 51,3 71,3 41,6 249,1 82
  Puu 2 6,1 28 38,8 77,2 99 249,1 80
2 Puu 1 27,9 53,5 49,2 71,8 37,7 240,1 79
  Puu 2 4,4 14,8 24,3 86,8 92,4 222,7 72
3 Puu 1 19,6 61,6 57,5 56,6 15,8 211,1 69
  Puu 2 4,5 48,6 43,9 46,7 24,9 168,6 54
4 Puu 1 35,9 29,3 32,3 74,4 75,7 247,6 81
  Puu 2 24 20,1 21,7 67,9 74,8 208,5 66
5 Puu 1 14,5 40,5 32,3 83,5 68,6 239,4 78
  Puu 2 12,8 41,7 46,9 68,4 77,5 247,3 82
6 Puu 1 9 38,7 35,7 82,6 61 227 74
  Puu 2 10,7 35,9 46,3 92,3 69,1 254,3 84
7 Puu 1 9,6 43,8 45,2 66,8 24,2 189,6 62
  Puu 2 14,5 78,7 55 50,4 22,2 220,8 73
8 Puu 1 28,6 42 33,5 60,7 51,1 215,9 71
  Puu 2 45,1 46 45,5 57,6 26,2 220,4 73
9 Puu 1 4,1 16,8 20,5 18,4 11,6 71,4 23
  Puu 2 9,2 15,4 20,8 20 10,1 75,5 25

10 Puu 1 4,5 14,7 26,3 33 6,8 85,3 27
  Puu 2 2 9,3 16,4 21,7 7,9 57,3 18

11 Puu 1 0,9 13,3 30,6 80,2 60,4 185,4 60
  Puu 2 5,6 24,3 37,2 70,3 57,7 195,1 62

13 Puu 1 12,7 15,3 13,4 12,5 5 58,9 20
  Puu 2 3,9 16,6 22,5 20,2 7,7 70,9 23

14 Puu 1 34,8 45,2 59,9 63 20,8 223,7 75
  Puu 2 37,2 41,4 51,7 81,7 24,2 236,2 76

15 Puu 1 49 59,4 53 28,7 10,8 200,9 68
  Puu 2 37,1 49,5 56,5 51,5 16,5 211,1 68

16 Puu 1 52,2 61,1 46,6 36,3 10,2 206,4 69
  Puu 2 26,8 36,4 55 77,5 22,9 218,6 70

17 Puu 1 3,9 11 29,6 77 68,1 189,6 64
  Puu 2 2,9 20,8 40,5 81,3 51,1 196,6 64

19 Puu 1 5,8 20,6 33,8 34,9 9,3 104,4 35
  Puu 2 3,9 8,7 33,3 53,3 7,9 107,1 35

20 Puu 1 6,7 25 25 24,3 7,3 88,3 30
  Puu 2 6,7 22,1 26,9 24,4 7,1 87,2 29

21 Puu 1 4,2 29,5 33,7 34,2 12,6 114,2 38
  Puu 2 22,4 71,5 55,2 62,5 21,6 233,2 76
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Taulukko 5. Syntyneiden purujen kokojakauma paino-osuuksin 

Mittaus Puu > 3,5 2,5 - 3,5 1,5 - 2,5 0,8 - 1,5 < 0,8 S-puu % 
1 Puu 1 16,6 17,5 20,6 28,6 16,7 70,5
  Puu 2 2,4 11,2 15,6 31,0 39,7 58
2 Puu 1 11,6 22,3 20,5 29,9 15,7 55
  Puu 2 2,0 6,6 10,9 39,0 41,5 12,5
3 Puu 1 9,3 29,2 27,2 26,8 7,5 0
  Puu 2 2,7 28,8 26,0 27,7 14,8 0
4 Puu 1 14,5 11,8 13,0 30,0 30,6 0
  Puu 2 11,5 9,6 10,4 32,6 35,9 0
5 Puu 1 6,1 16,9 13,5 34,9 28,7 70,5
  Puu 2 5,2 16,9 19,0 27,7 31,3 58
6 Puu 1 4,0 17,0 15,7 36,4 26,9 25
  Puu 2 4,2 14,1 18,2 36,3 27,2 29
7 Puu 1 5,1 23,1 23,8 35,2 12,8 0
  Puu 2 6,6 35,6 24,9 22,8 10,1 0
8 Puu 1 13,2 19,5 15,5 28,1 23,7 75
  Puu 2 20,5 20,9 20,6 26,1 11,9 80
9 Puu 1 5,7 23,5 28,7 25,8 16,2 80
  Puu 2 12,2 20,4 27,5 26,5 13,4 75

10 Puu 1 5,3 17,2 30,8 38,7 8,0 0
  Puu 2 3,5 16,2 28,6 37,9 13,8 12,5

11 Puu 1 0,5 7,2 16,5 43,3 32,6 0
  Puu 2 2,9 12,5 19,1 36,0 29,6 0

13 Puu 1 21,6 26,0 22,8 21,2 8,5 0
  Puu 2 5,5 23,4 31,7 28,5 10,9 75

14 Puu 1 15,6 20,2 26,8 28,2 9,3 0
  Puu 2 15,7 17,5 21,9 34,6 10,2 66

15 Puu 1 24,4 29,6 26,4 14,3 5,4 29
  Puu 2 17,6 23,4 26,8 24,4 7,8 41,5

16 Puu 1 25,3 29,6 22,6 17,6 4,9 58
  Puu 2 12,3 16,7 25,2 35,5 10,5 0

17 Puu 1 2,1 5,8 15,6 40,6 35,9 0
  Puu 2 1,5 10,6 20,6 41,4 26,0 29

19 Puu 1 5,6 19,7 32,4 33,4 8,9 33
  Puu 2 3,6 8,1 31,1 49,8 7,4 0

20 Puu 1 7,6 28,3 28,3 27,5 8,3 77,5
  Puu 2 7,7 25,3 30,8 28,0 8,1 41,5

21 Puu 1 3,7 25,8 29,5 29,9 11,0 54
  Puu 2 9,6 30,7 23,7 26,8 9,3 77,5
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Kuva 52. Syntyneiden purujen kokojakauma paino-osuuksin 

 

Edellä esitetyistä tuloksista voidaan havaita suhteellisen suurtakin hajontaa saman 

puun syntyneille lastuille, mutta myös tiettyä johdonmukaisuutta yhden 

mittauksen sisällä. Jotta vaikuttavat tekijät saataisiin spesifioitua, tulee myös 

lastujen kokojakaumaa tutkia mittausryhmittäin, kuten tehtiin sahaustehoa 
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tutkittaessa. Lisäksi havaittiin, että myötäsahausta käytettäessä syntyneitä puruja 

ei saatu kerättyä yhtä paljon kuin vastasahausta käytettäessä. Tämä johtui siitä, 

että vastasahauksen lastuvirran suunta oli edullisempi käytetylle 

purunkeräysjärjestelmälle. Vastasahauksella suoritetuista mittauksista saatiin 

kerättyä 54-84 % kaikista syntyneistä puruista ja myötäsahauksella 18-35 %. Näin 

ollen purun seulonnan tuloksia voidaan pitää suhteellisen luotettavina erityisesti 

vastasahauksen kannalta. 

 

5.2.2.1 Puun olosuhteen vaikutus lastujen muodostumiseen 

 

Kuvissa 53-56 on esitetty puun olosuhteen vaikutus lastujen kokojakaumaan. 

Jokainen kuvaaja on tehty siten, että vain puun olosuhde on muuttujana ja kaikki 

muut parametrit on vakioitu. 

 

Kuvassa 53 on esitetty mittausten 4 ja 5 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa käytettiin talviterää ja sahattiin 

vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 
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Kuva 53. Mittauspari 4 ja 5, muuttujana puun olosuhde 
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Kuvassa 54 on esitetty mittausten 13 ja 10 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa käytettiin kesäterää ja sahattiin 

myötäsahauksella syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min.  
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Kuva 54. Mittauspari 13 ja 10, muuttujana puun olosuhde 

 

Kuvassa 55 on esitetty mittausten 14 ja 11 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa käytettiin kesäterää ja sahattiin 

vastasahauksella syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 
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Kuva 55. Mittauspari 14 ja 11, muuttujana puun olosuhde 
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Kuvassa 56 on esitetty mittausten 16 ja 17 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa käytettiin talviterää ja sahattiin 

vastasahauksella syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 
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Kuva 56. Mittauspari 16 ja 17, muuttujana puun olosuhde 

 

Edellä esitettyjen tulosten perusteella voidaan havaita, että samoilla parametreilla 

sahatuissa mittauksissa on suhteellisen suuria eroja, jotka johtuvat mitä 

todennäköisimmin puuaineksen eroavaisuuksista. Suuremmalla syöttönopeudella 

vastasahauksella sahatessa jäätyneellä puulla syntyy huomattavasti enemmän 

pienikokoista purua. Myötäsahauksella taas vastaavaa ilmiötä ei juurikaan esiinny. 

 

5.2.2.2 Terätyypin vaikutus lastujen kokojakaumaan 

 

Kuten edellä on mainittu, oli tutkimuksessa käytössä kaksi erilaista terää, kesäterä 

ja talviterä. Terätyypin vaikutuksia on tutkittu myös vakioimalla muut parametrit. 

Kuvissa 57-62 on esitetty terätyypin vaikutukset lastujen kokojakaumaan. 
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Kuvassa 57 on esitetty mittausten 1 ja 5 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 
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Kuva 57. Mittauspari 1 ja 5, muuttujana terätyyppi 

 

Kuvassa 58 on esitetty mittausten 2 ja 6 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1389 

1/min. 
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Mittauspari 2 ja 6
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Talviterä 1
Talviterä 2

 
Kuva 58. Mittauspari 2 ja 6, muuttujana terätyyppi 

 

Kuvassa 59 on esitetty mittausten 3 ja 7 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min pyörimisnopeuden ollessa 811 

1/min. 

 

Mittauspari 3 ja 7

0,0
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> 3,5 2,5 - 3,5 1,5 - 2,5 0,8 - 1,5 < 0,8
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Kesäterä 1
Kesäterä 2
Talviterä 1
Talviterä 2

 
Kuva 59. Mittauspari 3 ja 7, muuttujana terätyyppi 
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Kuvassa 60 on esitetty mittausten 10 ja 19 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta 

myötäsahauksella syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 

 

Mittauspari 10 ja 19

0,0

10,0
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40,0

50,0

> 3,5 2,5 - 3,5 1,5 - 2,5 0,8 - 1,5 < 0,8
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Kesäterä 1
Kesäterä 2
Talviterä 1
Talviterä 2

 
Kuva 60. Mittauspari 10 ja 19, muuttujana terätyyppi 

 

Kuvassa 61 on esitetty mittausten 11 ja 17 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 
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Mittauspari 11 ja 17
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Kesäterä 2
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Talviterä 2

 
Kuva 61. Mittauspari 11 ja 17, muuttujana terätyyppi 

 

Kuvassa 62 on esitetty mittausten 14 ja 16 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin sulaa puuta vastasahauksella 

syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

 

Mittauspari 14 ja 16

0,0
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20,0
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> 3,5 2,5 - 3,5 1,5 - 2,5 0,8 - 1,5 < 0,8
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Kesäterä 2
Talviterä 1
Talviterä 2

 
Kuva 62. Mittauspari 14 ja 16, muuttujana terätyyppi 

 

Edellä esitetyistä tuloksista voidaan jälleen havaita hajontaa samoin parametrein 

suoritettujen mittausten välillä. Muutoin tuloksissa esiintyvä hajonta on mitä 

todennäköisimmin luonnollista hajontaa, eikä edellä esitettyjen tulosten nimissä 

voida vetää suoraa johtopäätöstä terätyypin vaikutuksista lastujen kokojakaumaan. 
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5.2.2.3 Pyörimisnopeuden vaikutus lastujen kokojakaumaan 

 

Tutkimuksessa käytettiin kolmea eri pyörimisnopeutta ja näiden vaikutus 

sahauksen maksimitehoon on esitetty kuvissa 63-65.  

 

Kuvassa 63 on esitetty mittausten 1, 2 ja 3 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä jäätynyttä puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min. 

 

Mittauskolmikko 1, 2 ja 3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

> 3,5 2,5 - 3,5 1,5 - 2,5 0,8 - 1,5 < 0,8

Kokoluokka

O
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st
a

1736 1/min 1
1736 1/min 2
1389 1/min 1
1389 1/min 2
811 1/min 1
811 1/min 2

 
Kuva 63. Mittauskolmikko 1, 2 ja 3, muuttujana pyörimisnopeus 

 

Kuvassa 64 on esitetty mittausten 5, 6 ja 7 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä jäätynyttä puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min. 
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Mittauskolmikko 5, 6 ja 7
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1736 1/min 2
1389 1/min 1
1389 1/min 2
811 1/min 1
811 1/min 2

 
Kuva 64. Mittauskolmikko 5,6 ja 7, muuttujana pyörimisnopeus 

 

Kuvassa 65 on esitetty mittausten 14 ja 15 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä sulaa puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 72 m/min. 

 

Mittauspari 14 ja 15

0,0
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1736 1/min 1
1736 1/min 2
1389 1/min 1
1389 1/min 2

 
Kuva 65. Mittauspari 14 ja 15, muuttujana pyörimisnopeus 

 

Edellä esitetyistä tuloksista voidaan jälleen havaita satunnaista hajontaa 

mittausten sisällä. Lisäksi pienimmillä pyörimisnopeuksilla syntyy vähiten 

pienimmän kokoluokan purua ja eniten 2,5-3,5 mm ja 1,5-2,5 mm –kokoluokkien 

purua. Sitä vastoin suurimman kokoluokan purua näyttäisi syntyvän aina saman 
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verran riippumatta pyörimisnopeudesta. Edellä esitetyt johtopäätökset ovat 

kuitenkin hyvin varovaisia johtuen suhteellisen suuresta satunnaisesta hajonnasta. 

 

5.2.2.4 Syöttönopeuden vaikutus lastujen kokojakaumaan 

 

Tutkimuksessa käytettiin kahta eri syöttönopeutta. Tämän muuttujan vaikutus 

lastujen kokojakaumaan on esitetty kuvissa 66-70.  

 

Kuvassa 66 on esitetty mittausten 1 ja 11 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä jäätynyttä puuta 

vastasahauksella pyörimisnopeudella 1736 1/min. 

 

Mittauspari 1 ja 11

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

> 3,5 2,5 - 3,5 1,5 - 2,5 0,8 - 1,5 < 0,8
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42 m/min 1
42 m/min 2
72 m/min 1
72 m/min 2

 
Kuva 66. Mittauspari 1 ja 11, muuttujana syöttönopeus 

 

Kuvassa 67 on esitetty mittausten 4 ja 16 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä sulaa puuta 

vastasahauksella pyörimisnopeudella 1736 1/min. 
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Mittauspari 4 ja 16

0,0
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42 m/min 1
42 m/min 2
72 m/min 1
72 m/min 2

 
Kuva 67. Mittauspari 4 ja 16, muuttujana syöttönopeus 

 

Kuvassa 68 on esitetty mittausten 5 ja 17 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä jäätynyttä puuta 

vastasahauksella pyörimisnopeudella 1736 1/min. 

 

Mittauspari 5 ja 17

0,0
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50,0

> 3,5 2,5 - 3,5 1,5 - 2,5 0,8 - 1,5 < 0,8

Kokoluokat

O
su

us
 k

ok
on

ai
sm

as
sa

st
a

42 m/min 1
42 m/min 2
72 m/min 1
72 m/min 2

 
Kuva 68. Mittauspari 5 ja 17, muuttujana syöttönopeus 

 

Kuvassa 69 on esitetty mittausten 8 ja 21 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä puoliksi jäätynyttä 

puuta vastasahauksella pyörimisnopeudella 1736 1/min. 
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Mittauspari 8 ja 21
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42 m/min 2
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72 m/min 2

 
Kuva 69. Mittauspari 8 ja 21, muuttujana syöttönopeus 

 

Kuvassa 70 on esitetty mittausten 9 ja 20 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä jäätynyttä puuta 

myötäsahauksella pyörimisnopeudella 1736 1/min. 

 

Mittauspari 9 ja 20
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42 m/min 1
42 m/min 2
72 m/min 1
72 m/min 2

 
Kuva 70. Mittauspari 9 ja 20, muuttujana syöttönopeus 

 

Edellä esitettyjen tulosten nojalla voidaan jälleen sanoa, että mittausten sisäinen 

hajonta on suhteellisen selkeää. Ehkäpä ainoana melko selvänä tuloksena voidaan 

havaita, että sulaa puuta sahattaessa syöttönopeuden lisääminen pienentää 

radikaalisti pienimmän kokoluokan purun osuutta. Sama ilmiö on havaittavissa 
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myös puoliksi jäätyneellä puulla, vaikkakaan ei yhtä selvästi kuin täysin sulalla 

puulla. Jäätyneellä puulla osuuksien vaihtelut kuuluvat mitä todennäköisimmin 

luonnolliseen hajontaan. 

 

5.2.2.5 Sahaussuunnan vaikutus lastujen kokojakaumaan 

 

Tutkimuksessa sahattiin puita niin vasta- kuin myötäsahauksella. Sahaussuunnan 

vaikutus lastujen kokojakaumaan on esitetty kuvissa 71-75.  

 

Kuvassa 71 on esitetty mittausten 8 ja 9 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä puoliksi jäätynyttä 

puuta syöttönopeudella 42 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

 

Mittauspari 8 ja 9
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Kuva 71. Mittauspari 8 ja 9, muuttujana sahaussuunta 

 

Kuvassa 72 on esitetty mittausten 11 ja 10 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä jäätynyttä puuta 

syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 
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Mittauspari 11 ja 10
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Myötäsahaus 1
Myötäsahaus 2

 
Kuva 72. Mittauspari 11 ja 10, muuttujana sahaussuunta 

 

Kuvassa 73 on esitetty mittausten 14 ja 13 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä sulaa puuta 

syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

 

Mittauspari 14 ja 13

0,0
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Myötäsahaus 2

 
Kuva 73. Mittauspari 14 ja 13, muuttujana sahaussuunta 

 

Kuvassa 74 on esitetty mittausten 17 ja 19 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä jäätynyttä puuta 

syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 
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Mittauspari 17 ja 19
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Kuva 74. Mittauspari 17 ja 19, muuttujana sahaussuunta 

 

Kuvassa 75 on esitetty mittausten 21 ja 20 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä puoliksi jäätynyttä 

puuta syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

 

Mittauspari 21 ja 20
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Kuva 75. Mittauspari 21 ja 20, muuttujana sahaussuunta 

 

Edellä esitettyjen tulosten perusteella voidaan sanoa, että jäätynyttä puuta 

sahattaessa myötäsahaus pienentää pienimmän kokoluokan purujen osuutta ja 

kasvattaa keskimmäisen kokoluokan purujen osuutta. Sulalla ja puoliksi 

jäätyneellä puulla sahaussuunnalla ei ole juurikaan merkitystä. 
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5.2.2.6 Syöttö hammasta kohden -muuttujan vaikutukset lastujen kokojakaumaan 

 

Kuvissa 76-77 on esitetty syöttö hammasta kohden -muuttujan suorat vaikutukset 

lastujen kokojakaumaan.  

 

Kuvassa 76 on esitetty mittausten 3, 11, 2 ja 1 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä jäätynyttä puuta 

syöttönopeuden ja pyörimisnopeuden vaihdellessa. 

 

Mittausnelikko 3, 11, 2 ja 1

0,0
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20,0

30,0

40,0

50,0

> 3,5 2,5 - 3,5 1,5 - 2,5 0,8 - 1,5 < 0,8
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1,234 mm 1
1,234 mm 2
0,987 mm 1
0,987 mm 2
0,720 mm 1
0,720 mm 2
0,567 mm 1
0,567 mm 2

 
Kuva 76. Mittausnelikko 3, 11, 2 ja 1, muuttujana syöttö hammasta kohden 

 

Kuvassa 77 on esitetty mittausten 7, 17, 6 ja 5 mukaiset vaikutukset lastujen 

kokojakaumaan. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä jäätynyttä puuta 

syöttönopeuden ja pyörimisnopeuden vaihdellessa. 
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Mittausnelikko 7, 17, 6 ja 5
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1,234 mm 1
1,234 mm 2
0,987 mm 1
0,987 mm 2
0,720 mm 1
0,720 mm 2
0,567 mm 1
0,567 mm 2

 
Kuva 77. Mittausnelikko 7, 17, 6 ja 5, muuttujana syöttö hammasta kohden 

 

Edellä esitetyistä tuloksista voidaan havaita jälleen selkeää mittausten sisäistä 

hajontaa. Toisaalta kun syöttö hammasta kohden on pienimmillään, se kasvattaa 

pienimmän kokoluokan purujen osuutta. Suurimmillaan tämä muuttuja taas 

kasvattaa 2,5-3,5 mm kokoluokan purujen osuutta. 

 

5.2.2.7 Sydänpuuosuuden vaikutus lastujen kokojakaumaan 

 

Puiden sydänpuuosuus oli käytännössä hallitsematon muuttuja sahausten aikana ja 

se mitä todennäköisimmin myös vaikutti mittaustuloksiin. Tässäkin tutkimuksen 

osassa ko. muuttujan vaikutukset lastujen kokojakaumaan pyrittiin selvittävään 

Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Jotta muut muuttujat saatiin eliminoitua, 

vertailtiin aina kahta samoin parametrein suoritettua mittausta. Koska samasta 

puusta eri kerroilla sahatut purut oli kerätty yhteen, ei samalle puulle suoritettuja 

mittauksia voitu vertailla, vaan vertailu jouduttiin tekemään kahden eri puun 

välillä. 

 

Näin ollen purujen paino-osuuksien taulukossa aina ensimmäisen puun 

sahaustehosta ja sydänpuuosuudesta vähennettiin toisen puun sahauksessa 

syntyneet tulokset. Tämän jälkeen laskettiin korrelaatiokerroin 
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puruosuuserotuksen ja sydänpuuosuuserotuksen välille purun kokoluokittain. 

Tulokset on esitetty taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Sydänpuuosuuden korrelaatio syntyneiden lastujen kokojakaumaan 

(n=19) 

Kokoluokka Korrelaatiokertoimet
> 3,5 0,08 
2,5 - 3,5 0,46 
1,5 - 2,5 0,21 
0,8 - 1,5 -0,21 
< 0,8 -0,33 
 

Taulukosta 6 voidaan havaita, että sydänpuuosuuden kasvaessa lastujen koko 

kasvaa ja päinvastoin. Kun korrelaatiokertoimien merkitsevyydet laskettiin t-

testillä, saatiin tulokseksi, että vain kokoluokan 2,5-3,5 mm korrelaatio on 

tilastollisesti merkittävä riskitasolla α=0,05 (Laininen, P. 1981, Råde, L & 

Westergren, B. 1995). Vaikka ainoastaan yhden kokoluokan korrelaatiokerroin on 

tilastollisesti merkittävä, voidaan kokonaisuutta pitää hyvinkin merkittävänä. 

Tämä johtuu siitä, että korrelaatiokerroin muuttuu lähes johdonmukaisesti 

pienemmäksi siirryttäessä pienempää kokoluokkaa kohden, lukuun ottamatta 

suurinta kokoluokkaa. Voidaankin siis sanoa, että puiden sydänpuuosuus 

vaikuttaa merkittävästi syntyneiden lastujen kokojakaumaan. Tämä selittää 

osaltaan hyvin paljon edellisissä tuloksissa havaittuja mittausten sisäisiä 

hajontoja.  

 

5.2.2.8 Lastujen silmämääräinen arviointi 

 

Lastujen muotoja arvioitiin myös silmämääräisesti. Koska pienimmät lastut ovat 

ihmissilmälle kovin pienikokoisia, arvioitiin vain suurimpien kokoluokkien 

lastuja. Lastujen muodoissa ei voida osoittaa kovin merkittäviä eroja lukuun 

ottamatta jäätyneen puun myötäsahauksessa syntyneitä ”untuvamaisia” ohuita 

mutta suurikokoisia lastuja. Vastaavanlaisia lastuja esiintyi myös jäätyneen puun 

vastasahauksessa talviterällä hitaammalla syöttönopeudella sekä jäätyneen puun 

vastasahauksessa suuremmalla syöttönopeudella ja suurimmalla 
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pyörimisnopeudella terästä riippumatta. Sulalla ja puoliksi jäätyneellä puulla 

vastaavaa ilmiötä ei esiintynyt. Puruista otetut valokuvat löytyvät 

kokonaisuudessaan mittauksittain liitteestä 2. 

 

5.2.3 Lastujen muodostumisprosessi 

 

Lastujen muodostumisprosessia tutkittiin kuvaamalla sahaustapahtumaa erittäin 

nopealla suljinajalla (1/10000 s). Kokeissa pyrittiin selvittämään lastujen 

muodostumiseen vaikuttavat parametrit sekä tutkimaan puruvuodon ilmenemistä. 

Lastujen muodostumista kuvaavat videot on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 

2. Kussakin videossa on esitetty autenttinen sahaustapahtuma ja tämän hidastus 5 

% toistonopeudella. Käytetty kamera kuvasi 25 kuvaa sekunnissa, joten yhtä 

yksittäistä kuvaa on tällöin hidastettu 8000  

-kertaisesti, jotta ihmissilmä kykenisi havainnoimaan lastunmuodostumisen. 

Toisin sanoen yhtä yksittäistä 0,0001 sekuntia kestävää tapahtumaa näytetään 

hidastuksessa 0,8 sekuntia. Lisäksi liitteessä 2 on esitetty pysäytyskuva jokaisesta 

videosta. Vaikka käytetty suljinnopeus oli todella pieni, suurimmilla 

pyörimisnopeuksilla suoritetut sahaukset näkyvät hieman epäterävinä johtuen 

sahanterän suuresta kehänopeudesta. 

 

Lastujen muodostumisprosessi oli kaikissa mittauksissa hyvin pitkältä 

samankaltainen. Teräpala irrotti lastua nostamalla sitä rintapinnalleen, josta lastut 

kulkeutuivat terän runkoa pitkin kohti terän keskipistettä. Syntyneet lastut 

pakkautuivat purutilan pohjalle täyttäen purutilaa sahauksen edetessä. 

 

Yleisesti havaittiin, että jo noin 30 % purutilan täyttöasteella terän purutila on 

käytännössä täysin täynnä. Tämä johtuu todennäköisimmin siitä, että tässä työssä 

käytetään purutilan täyttöasteelle kiintoainesuhdetta. Kiinteän puun muodostuessa 

lastuiksi materiaalin tiheys käytännössä pienenee, eli lastujen tilavuus kasvaa 

painon pysyessä luonnollisesti vakiona. Tällöin myös yleensä puhutaan 

irtoaineesta. 

 



 92

Lisäksi havaittiin, että puruvuoto esiintyi suurimmaksi osaksi siten, että noin 5-10 

mm pitkät ns. tikkumaiset lastut kiilautuivat terän ja akryylilevyn väliin. Nämä 

tikkumaiset lastut kiilautuvat paikoilleen ja keräsivät purua ja lisää tikkumaisia 

lastuja samaan kohtaan sahauksen edetessä. Vastaava ilmiö esiintyy mitä 

todennäköisimmin myös normaalissa sahauksessa yksittäisten tikkumaisten 

lastujen muodossa. Sahanterän puhdistusurat toimivat useasti pullonkauloina 

purujen kiilautumiselle. Tällöin hammas, jonka jälkeen puhdistusura alkaa, pääsi 

hieman taipumaan ja näin ollen keräämään purua. Ilmiö on hyvin looginen, sillä 

puhdistusura heikentää sitä edeltävän hampaan jäykkyyttä, koska tällöin hampaan 

ympärillä ei ole yhtä paljon kiinteää materiaalia kuin muiden hampaiden 

ympärillä. Lisäksi havaittiin, että puruvuoto alkaa yleensä heti teräpalan 

alapuolelta terän tangentin suuntaan, eikä niinkään purutilan pohjalta. Seuraavissa 

kappaleissa on vertailtu lastun muodostumisprosessia samoin mittausryhmin kuin 

edellisissäkin kappaleissa. Kaikissa mittausryhmissä on jätetty tutkittava 

parametri ainoaksi muuttujaksi ja kaikki muut parametrit on vakioitu. Jokainen 

mittaus on kuvattu kahdesti kahta eri puuta käyttäen. 

 

5.2.3.1 Puun olosuhteen vaikutus lastujen muodostumiseen  

 

Mittausten 4 ja 5 perusteella ei voida silmämääräisesti arvioiden vetää 

johtopäätöksiä puun olosuhteen vaikutuksista. Kyseisissä mittauksissa käytettiin 

talviterää ja sahattiin vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min 

pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

 

Myöskään mittausten 13 ja 10 perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä. 

Kyseisissä mittauksissa käytettiin kesäterää ja sahattiin myötäsahauksella 

syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min.  

 

Mittausten 14 ja 11 perusteella voidaan todeta, että puruvuoto ilmenee jäätyneellä 

puulla myös pieninä puruina kun taas sulalla puulla puruvuoto on lähes ainoastaan 

edellä esitettyä tikkumaisten lastujen kiilautumista teräpalan alle. Kyseisissä 
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mittauksissa käytettiin kesäterää ja sahattiin vastasahauksella syöttönopeudella 72 

m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

 

Mittausten 16 ja 17 mukaan puruvuoto esiintyy samanlaisena kuin mittauksissa 14 

ja 11. Kyseisissä mittauksissa käytettiin talviterää ja sahattiin vastasahauksella 

syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

 

Edellä esitettyjen tulosten perusteella voidaankin sanoa, että jäätyneen puun 

sahaaminen eroaa silmämääräisesti vain hyvin vähän sulan puun sahaamisesta. 

Erityisesti pienemmillä syöttönopeuksilla ja myötäsahausta käytettäessä eroja ei 

edes havaita. 

 

5.2.3.2 Terätyypin vaikutus lastujen muodostumiseen 

 

Mittausten 1 ja 5 perusteella ei voida vetää johtopäätöksiä terätyypin 

vaikutuksista. Kummassakin mittauksessa tikkumaisen purun kiilautuminen oli 

varsin suurta. Kyseisissä mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta vastasahauksella 

syöttönopeudella 42 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

 

Mittausten 2 ja 6 perusteella voidaan tehdä varovainen oletus, jonka mukaan 

talviterällä sahattaessa tikkumaisten lastujen kiilautuminen olisi pienempää kuin 

kesäterällä sahattaessa. Kyseisissä mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1389 

1/min. 

 

Mittausten 3 ja 7 perusteella voidaan ainoastaan todeta, että kummassakin 

tapauksessa puruvuoto oli vähäistä terätyypistä riippumatta. Kyseisissä 

mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta vastasahauksella syöttönopeudella 42 

m/min pyörimisnopeuden ollessa 811 1/min. 
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Mittausten 10 ja 19 perusteella voidaan todeta, että talviterää käytettäessä 

lastuvirta ohjautuu hyvin aikaisessa vaiheessa aivan purutilan pohjalle ja sieltä 

hyvin nopeasti ulos purutilasta teränrungon päästöreunaa pitkin. Kyseisissä 

mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta myötäsahauksella syöttönopeudella 72 

m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

 

Mittausten 11 ja 17 perusteella ei myöskään voida vetää johtopäätöksiä terätyypin 

vaikutuksista. Kyseisissä mittauksissa sahattiin jäätynyttä puuta vastasahauksella 

syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

Myöskään mittausten 14 ja 16 perusteella ei voida arvioida terätyypin vaikutuksia. 

Kyseisissä mittauksissa sahattiin sulaa puuta vastasahauksella syöttönopeudella 

72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

 

Edellä esitettyjen tulosten perusteella voidaan sanoa, että silmämääräisesti 

arvioiden kesä- ja talviterän eroavaisuudet ovat lähes olemattomat. 

 

5.2.3.3 Pyörimisnopeuden vaikutus lastujen muodostumiseen 

 

Mittausten 1, 2 ja 3 perusteella voidaan sanoa, että pyörimisnopeuden 

pieneneminen kasvattaa purutilan täyttöastetta ja vähentää puruvuotoa. Kyseisissä 

mittauksissa sahattiin kesäterällä jäätynyttä puuta vastasahauksella 

syöttönopeudella 42 m/min. 

 

Mittausten 5, 6 ja 7 perusteella voidaan vetää täsmälleen samat johtopäätökset 

kuin mittauksissa 1, 2 ja 3. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä jäätynyttä 

puuta vastasahauksella syöttönopeudella 42 m/min. 

 

Edelleen, mittausten 14 ja 15 perusteella voidaan vetää edellisten kanssa 

yhtenevät johtopäätökset. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä sulaa puuta 

vastasahauksella syöttönopeudella 72 m/min. 
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Yleisesti voidaan sanoa, että pyörimisnopeuden kasvaessa videokuvien tarkkuus 

heikkenee, ja näin ollen myös pyörimisnopeuden vaikutusten arvioinnin tarkkuus 

heikkenee. Kuitenkin, edellä esitetyistä tuloksista voidaan selkeästi havaita kuinka 

pyörimisnopeuden pieneneminen kasvattaa purutilan täyttöastetta ja pienentää 

puruvuotoa.  

 

5.2.3.4 Syöttönopeuden vaikutus lastujen muodostumiseen 

 

Mittausten 1 ja 11 perusteella syöttönopeuden kasvattaminen lisää purutilan 

täyttöastetta ja pienentää puruvuotoa. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä 

jäätynyttä puuta vastasahauksella pyörimisnopeudella 1736 1/min. 

 

Mittausten 4 ja 16 perusteella syöttönopeuden kasvattaminen lisäisi purutilan 

täyttöastetta, mutta puruvuodon suhteen ei havaittu eroja. Tikkumaisten lastujen 

kiilautuminen näytti jälleen olevan suhteellisen voimakasta. Kyseisissä 

mittauksissa sahattiin talviterällä sulaa puuta vastasahauksella pyörimisnopeudella 

1736 1/min. 

 

Mittausten 5 ja 17 mukaan syöttönopeuden lisäys näytti jälleen kasvattavan 

purutilan täyttöastetta ja vähentävän puruvuotoa. Kyseisissä mittauksissa sahattiin 

talviterällä jäätynyttä puuta vastasahauksella pyörimisnopeudella 1736 1/min. 

 

Mittausten 8 ja 21 mukaan syöttönopeuden kasvattaminen lisäisi purutilan 

täyttöastetta, mutta puruvuodon suhteen ei havaittu eroja. Kyseisissä mittauksissa 

sahattiin talviterällä puoliksi jäätynyttä puuta vastasahauksella 

pyörimisnopeudella 1736 1/min. 

 

Mittausten 9 ja 20 mukaan syöttönopeuden kasvattaminen lisäisi purutilan 

täyttöastetta, mutta puruvuodon suhteen ei havaittu eroja. Toisaalta mittauksen 9 

videot olivat hyvin epäteräviä, joten näihin tuloksiin pitää suhtautua varauksella. 

Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä jäätynyttä puuta myötäsahauksella 

pyörimisnopeudella 1736 1/min. 
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Edellä esitettyjen tulosten nojalla voidaan sanoa, että syöttönopeuden lisääminen 

kasvatti jokaisessa mittauksessa purutilan täyttöastetta. Jäätyneellä puulla 

syöttönopeuden lisääminen pienensi puruvuotoa, mutta sulalla ja puoliksi 

jäätyneellä puulla tätä ilmiötä ei havaittu.  

 

5.2.3.5 Sahaussuunnan vaikutus lastujen muodostumiseen 

 

Mittausten 8 ja 9 perusteella ei havaittu mitään silminnähtäviä eroavaisuuksia. 

Tämä voi osittain johtua myös siitä, että mittauksen 9 video oli hyvin epäterävä. 

Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä puoliksi jäätynyttä puuta 

syöttönopeudella 42 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

 

Mittausten 11 ja 10 mukaan myötäsahauksella puruvuoto olisi vähäisempää kuin 

vastasahauksella. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä jäätynyttä puuta 

syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

 

Mittausten 14 ja 13 perusteella havaittiin jälleen, että puruvuoto on vähäisempää 

sahattaessa myötäsahauksella. Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä sulaa 

puuta syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 1/min. 

 

Mittausten 17 ja 19 mukaan puruvuoto näyttäisi olevan yhtä voimakasta 

kummallakin sahaussuunnalla. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä 

jäätynyttä puuta syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 

 

Mittausten 21 ja 20 mukaan puruvuoto näyttäisi olevan hieman voimakkaampaa 

sahattaessa vastasahauksella. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä puoliksi 

jäätynyttä puuta syöttönopeudella 72 m/min pyörimisnopeuden ollessa 1736 

1/min. 
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Kaikissa edellä mainituissa mittauksissa purutilan täyttöaste pysyi vakiona. 

Lisäksi edellä esitettyjen tulosten perusteella voidaan sanoa, että 

myötäsahauksella sahattaessa puruvuodon määrä vaikuttaisi olevan vähäisempää 

kuin vastasahauksessa. Ainoastaan sahattaessa talviterällä täysin jäistä puuta 

puruvuodon osuus pysyi samana. Lisäksi havaittiin, että vastasahaus aiheuttaa 

vähäistä, mutta havaittavaa, puun repeilyä terän ulostuloreunalla. 

Vastasahauksessa terän ulostulokulma on suurempi kuin myötäsahauksessa ja 

näin ollen myös sahaussuunta ulostuloreunalla on vastasahauksessa lähempänä 

syitä vastaan kuin myötäsahauksessa. 

 

5.2.3.6 Syöttö hammasta kohden -muuttujan vaikutukset lastujen muodostumiseen 

 

Mittausten 3, 11, 2 ja 1 perusteella voidaan todeta, että kun syöttö hammasta 

kohden suurenee, niin purutilan täyttöaste kasvaa ja puruvuoto pienenee. 

Kyseisissä mittauksissa sahattiin kesäterällä jäätynyttä puuta syöttönopeuden ja 

pyörimisnopeuden vaihdellessa. 

 

Mittausten 7, 17, 6 ja 5 perusteella voidaan jälleen todeta, että kun syöttö 

hammasta kohden suurenee, niin purutilan täyttöaste kasvaa ja puruvuoto 

pienenee. Kyseisissä mittauksissa sahattiin talviterällä jäätynyttä puuta 

syöttönopeuden ja pyörimisnopeuden vaihdellessa. 

 

Edellä esitetyt tulokset ovat hyvin loogisia ja yhteneväisiä teoriassa esitetyn 

kaavan 1. kanssa. Voidaan siis perustellen sanoa, että kun syöttö hammasta 

kohden suurenee, niin purutilan täyttöaste kasvaa ja puruvuoto pienenee.  

 

5.2.3.7 Sydänpuuosuuden vaikutus lastujen muodostumiseen 

 

Edelleen sydänpuuosuuden muutokset olivat ns. hallitsematon muuttuja. 

Silmämääräisessä tutkimisessa ei voitu määrittää tämän muuttujan vaikutuksia, 

sillä sydänpuuosuus vaihteli mittauksissa satunnaisesti. Edellisten kappaleiden 
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mukaista korrelaatiota ei luonnollisestikaan voida laskea silmämääräisten 

havaintojen pohjalta. 

 

5.3 Paineen vaikutus purun kiinnijäätymiseen 
 

Paineen vaikutus purun kiinnijäätymiseen saheeseen tutkittiin erillisenä 

tutkimuksena. Kokeessa tutkittiin sekä esi- että jälkipaineen vaikutuksia 

varioimalla paineen vaikutusaikaa. Pintapuulle asetettiin 2,1 g purua ja 

sydänpuulle 1,2 g. Taulukossa 7 on esitetty kokeessa saadut tulokset ja kuvassa 78 

on esitetty kiinnijäätyneen purun suhteelliset osuudet graafisesti. 

 

Taulukko 7. Paineen vaikutus kiinnijäätyvän purun määrään 

 

 

Mittaus 1 2 3 4 5 6 7

Paine vapaa 
esipaine 
2 s 

esipaine 
4 s 

esipaine 
6 s 

jälkipaine 
2 s 

jälkipaine 
4 s 

jälkipaine 
6 s 

pintapuu 1               
purua (g) 0,8 0,5 0,4 0,6 1,4 0,9 1,7
purua % 38,1 23,8 19,0 28,6 66,7 42,9 81,0
pintapuu 2               
purua (g) 0,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1,2 1,4
purua % 9,5 57,1 57,1 71,4 57,1 57,1 66,7
sydänpuu 1               
purua (g) 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5
purua % 0 8,3 8,3 8,3 16,7 41,7 41,7
sydänpuu 2               
purua (g) 0 0,1 0,1 0 0,5 0,6 0,6
purua % 0 8,3 8,3 0 41,7 50,0 50,0
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Kiinnijäätyneen purun osuudet paineen 
vaikutuksesta
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Kuva 78. Kiinnijäätyneen purun osuudet paineen vaikutuksesta 

 

Tuloksista voidaan selkeästi havaita, että paineella on suuri vaikutus purun 

kiinnijäätymiseen. Jälkipaine purukasan päällä vaikuttaa erittäin voimakkaasti 

purun kiinnijäätymiseen sekä sydän- että pintapuulla. Lisäksi voidaan havaita, että 

pintapuussa tapahtuu sydänpuuta enemmän purun kiinnijäätymistä. 
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6 POHDINTA 
 

Kaiken kaikkiaan tutkimusta voidaan pitää erittäin hyvin onnistuneena. Lähes 

kaikista mittauksista saatiin selkeät tulokset ja suurin osa näistä tuloksista on 

yhdenmukaisia tunnettujen teorioiden kanssa. Puun heterogeenisyys näkyi 

tuloksissa erittäin selvästi. Tämä oli havaittavissa satunnaisena tulosten hajontana, 

vaikka kaikki mittausparametrit oli vakioitu. Lisäksi puiden sydänpuuosuuden 

vaikutukset olivat kautta linjan hyvin merkittäviä. Seuraavassa on esitetty yleistä 

pohdintaa tutkimustuloksista. 

 

6.1 Sahauksen maksimiteho 
 

Kaiken kaikkiaan havaitut maksimitehon erot olivat suhteellisen pieniä. 

Tuloksista havaitaan, että jäätyneen puun sahaus vaatii keskimäärin hieman 

enemmän tehoa kuin sulan puun sahaaminen. Etenkin suuremmilla 

syöttönopeuksilla tämä näkyy voimakkaammin. Terätyyppi vaikuttaa sahauksen 

maksimitehoon siten, että talviterällä sahattaessa vastasahauksella maksimiteho 

laskee, mutta myötäsahaus vaikuttaisi vaativan enemmän tehoa talviterällä. Terän 

pyörimisnopeuden ja syöttönopeuden pienentäminen taas vähentävät sahauksen 

maksimitehoa järjestelmällisesti. Myötäsahaus talviterällä sahattaessa kasvattaa 

sahaustehoa ja myötäsahaus kesäterällä sahattaessa laskee sahaustehoa 

verrattaessa vastaaviin vastasahauksella tehtyihin mittauksiin. Syöttö hammasta 

kohden ei ole yksittäisenä muuttujana vaikuttava tekijä sahauksen maksimitehoon, 

vaan tehon muutokset johtuvat terän pyörimisnopeudesta ja syöttönopeudesta. 

Lisäksi puiden sydänpuuosuuden lisääntyessä sahausteho pienenee. Mittauksissa 

esiintyneet hajonnat johtuivat todennäköisesti puun heterogeenisyydestä sekä 

erityisesti pinta- ja sydänpuun suhteesta. 

 

Edellä esitetyt tulokset myötäilevät varsin hyvin teoriassa esitettyjä ja käytännössä 

ilmenneitä seikkoja. Tulosten varjolla onkin hyvin ymmärrettävää, miksi 

sahalaitokset yleensä pienentävät syöttönopeutta jäätyneen puun sahauksessa. 
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Lisäksi näiden tulosten varjolla tulisi harkita erilaisten parametrien käyttöä 

pintalautojen ja sydänpuulautojen sahauksessa.  

 

6.2 Lastujen kokojakauma 
 

Jäätynyttä puuta sahattaessa vastasahauksella suuremmalla syöttönopeudella 

syntyy huomattavasti enemmän pienikokoista purua. Tulos on sinänsä hyvin 

looginen, sillä sahalaitokset pyrkivätkin jäätyneen puun sahauksessa 

pienentämään syöttönopeutta, ja tällöin yleensä puruvuoto lisääntyy. Tämä johtuu 

todennäköisesti siitä, että jäätynyt puuaines murtuu helpommin 

lastunmuodostumisessa ja tällöin syntyy pienempää purua. Myötäsahauksella taas 

vastaavaa ilmiötä ei juurikaan esiinny.  

 

Lisäksi tulosten mukaan terätyypillä ei olisi vaikutusta lastujen kokojakaumaan, 

mikä on sinänsä hyvin loogista; olivathan molemmat terät leikkuugeometrialtaan 

identtisiä. Pienimmillä pyörimisnopeuksilla syntyy vähiten pienimmän 

kokoluokan purua ja eniten 2,5-3,5 mm ja 1,5-2,5 mm –kokoluokkien purua. Sitä 

vastoin suurimman kokoluokan purua näyttäisi syntyvän aina saman verran 

riippumatta pyörimisnopeudesta. Tätäkin tulosta voidaan pitää yhdenmukaisena 

teorian kanssa, sillä pyörimisnopeuden kasvattaminen pienentää keskimääräistä 

lastunpaksuutta (ks. kaava 1.).  

 

Edelleen, melko selvänä tuloksena voidaan havaita kuinka sulaa puuta sahattaessa 

syöttönopeuden lisääminen pienentää radikaalisti pienimmän kokoluokan purun 

osuutta. Sama ilmiö on havaittavissa myös puoliksi jäätyneellä puulla, vaikkakaan 

ei yhtä selvästi kuin täysin sulalla puulla. Jäätyneellä puulla vastaavaa ilmiötä ei 

havaittu. Tulos on hyvin mielenkiintoinen jäätyneen puun osalta, sillä teoriassa 

syöttönopeuden lisäämisen tulisi vaikuttaa samoin myös jäätyneeseen puuhun. 

Tämä ilmiö vaatii ehdottomasti lisätutkimusta, sillä mikäli syöttönopeus ei vaikuta 

jäätyneellä puulla pienten lastujen muodostumiseen, johtuisi sahoilla havaittu 

puruvuoto jostain muusta tekijästä kuin syöttönopeuden pienentämisestä ja 

lastujen pienentymisestä. 
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Lisäksi tulosten perusteella voidaan sanoa, että jäätynyttä puuta sahattaessa 

myötäsahaus vähentää pienimmän kokoluokan purujen osuutta ja kasvattaa 

keskimmäisen kokoluokan purujen osuutta. Sulalla ja puoliksi jäätyneellä puulla 

sahaussuunnalla ei ole juurikaan merkitystä.  

 

Kun syöttö hammasta kohden on pienimmillään, se kasvattaa pienimmän 

kokoluokan purujen osuutta. Suurimmillaan tämä muuttuja taas kasvattaa 2,5-3,5 

mm kokoluokan purujen osuutta. Nämä tulokset ovat jälleen teoriassa esitetyn 

kaavan 1 mukaisia. Tässäkin tutkimuksen osassa sydänpuuosuuden vaikutus oli 

erittäin selkeää. Tuloksista voidaan havaita, että sydänpuuosuuden kasvaessa 

lastujen koko kasvaa ja päinvastoin. 

 

Edellä esitetyistä tuloksista havaittiin, että samoilla parametreilla sahatuissa 

mittauksissa on suhteellisen suuria eroja. Nämä erot johtuvat mitä 

todennäköisimmin jälleen puun heterogeenisyydestä. 

 

6.3 Lastujen muodostuminen 
 

Lastujen muodoissa ei voida osoittaa kovin merkittäviä eroja lukuun ottamatta 

jäätyneen puun myötäsahauksessa syntyneitä ”untuvamaisia” ohuita, mutta 

suurikokoisia lastuja. Vastaavanlaisia lastuja esiintyi myös jäätyneen puun 

vastasahauksessa talviterällä hitaammalla syöttönopeudella sekä jäätyneen puun 

vastasahauksessa suuremmalla syöttönopeudella ja suurimmalla 

pyörimisnopeudella terästä riippumatta. Sulalla ja puoliksi jäätyneellä puulla 

vastaavaa ilmiötä ei esiintynyt.  

 

Silmämääräisesti arvioituna lastujen muodostumisprosessi oli hyvin pitkälti 

teorioiden kaltainen. Yleisesti havaittiin, että jo noin 30 % purutilan täyttöasteella 

terän purutila on käytännössä täysin täynnä. Tulos on sinänsä hyvin looginen, sillä 

30-40 % purutilan täyttöastetta pidetään pyörösahauksessa kriittisenä arvona.  
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Lisäksi havaittiin, että puruvuoto esiintyi suurimmaksi osaksi tikkumaisten 

lastujen kiilautumisena terän sivuvälykseen. Tämä puruvuoto alkaa yleensä heti 

teräpalan alapuolelta tangentin suuntaan, eikä niinkään purutilan pohjalta. Näiden 

tulosten pohjalta onkin syytä miettiä, onko tapahtuva puruvuoto pienten lastujen 

vai suurempien tikkumaisten lastujen aiheuttamaa. Suuremmat lastut ovat 

luonnollisesti jäykempiä ja tällöin ne voisivat aikaansaada terän kiemurtelun 

helpostikin. On kuitenkin oletettavaa, että puruvuotoa tapahtuu todellisuudessa 

sekä pienten purujen varsinaisena vuotona kuin myös isompien lastujen 

kiilautumisena. 

 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että jäätyneen puun sahaaminen eroaa 

silmämääräisesti vain hyvin vähän sulan puun sahaamisesta. Erityisesti 

pienemmillä syöttönopeuksilla ja myötäsahausta käytettäessä eroja ei edes 

havaita. Lisäksi silmämääräisesti arvioiden kesä- ja talviterän eroavaisuudet ovat 

lähes olemattomat. Kuitenkin, edellä esitetyistä tuloksista voidaan selkeästi 

havaita kuinka pyörimisnopeuden ja syöttönopeuden pienentämiset kasvattivat 

purutilan täyttöastetta ja vähensivät puruvuotoa. Tulokset ovat hyvin loogisia ja 

yhteneviä teoriaosassa esitetyn kaavan 1. kanssa, sillä nämä kaksi tekijää ovat 

hyvin merkittävät purutilan täyttöasteelle. Puruvuodon pieneneminen taas johtuu 

mitä todennäköisimmin pienemmän pyörimisnopeuden aikaansaamista 

suuremmista lastuista. Lisäksi edellä esitettyjen tulosten perusteella voidaan 

sanoa, että myötäsahauksella sahattaessa puruvuodon määrä vaikuttaisi olevan 

vähäisempää kuin vastasahauksessa. Ainoastaan sahattaessa talviterällä täysin 

jäistä puuta puruvuodon osuus pysyi samana. Vastasahauksessa ilmennyt 

voimakkaampi lastujen kiilautuminen voi myös osittain johtua akryylilaikan 

joustamisesta terän ulostuloreunalta. Vastasahauksessa terän suurempi 

ulostulokulma aiheutti puun repeilyä, joka todennäköisesti painoi akryylilaikkaa 

irti terästä. 

 

Edelleen, kun syöttö hammasta kohden suurenee, niin purutilan täyttöaste kasvaa 

ja puruvuoto pienenee. Puruvuodon pieneneminen johtuu mitä todennäköisimmin 

suurentuneesta lastujen kokojakaumasta, eikä niinkään itse purutilan 

täyttöasteesta.  
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6.4 Paineen vaikutus purun kiinnijäätymiseen 
 

Tuloksista voidaan selkeästi havaita, että paineella on suuri vaikutus purun 

kiinnijäätymiseen. Jälkipaine purukasan päällä näyttää vaikuttavan erittäin 

voimakkaasti purun kiinnijäätymiseen sekä sydän- että pintapuulla. Sahalinjalla 

jälkipaine voi muodostua saheeseen esimerkiksi pyöröterän veitsen vaikutuksesta. 

Paineen vaikutusta purun kiinnijäätymiseen tulisikin tutkia lisää. 

 

6.5 Yleistä 
 

Kaiken kaikkiaan erot jäätyneen ja sulan puun välillä olivat odotettua 

vähäisemmät. Puun sisäiset eroavaisuudet olivat jopa suurempia kuin puun 

olosuhteen eroavaisuudet. Mielenkiintoisena ilmiönä havaittiin, että myötäsahaus 

voisi olla erittäin toimiva sahausmuoto juuri jäätyneelle puulle. Myötäsahaus 

vähentää pienimmän kokoluokan purun syntymistä ja pienentää puruvuotoa. 

Lisäksi sahattaessa kesäterällä jäätynyttä puuta, myötäsahaus pienentää sahauksen 

maksimitehoa. Myötäsahauksen vaikutukset vaativatkin vielä tarkempaa 

tutkimista. Saatujen tulosten nojalla voidaankin esittää kysymys, onko jäätyneen 

puun sahaaminen käytännössä yhtä ongelmallista kuin teoriassa. Mikäli jäätyneen 

puun sahaaminen olisi todella hankalaa, ei pitkien talvien Suomesta olisi 

välttämättä muodostunut nykyisen kaltaista metsäteollisuuden pikkujättiläistä. 

 

Visuaalisia tutkimuksia tehdessä jopa 1/10000 sekunnin suljinaika osoittautui 

riittämättömäksi ja tämä havaittiin videokuvien epäterävyytenä. 

Jatkotutkimuksissa suljinaika tulisi saada vieläkin nopeammaksi, jotta hyvin 

pienten purujen puruvuoto voitaisiin havaita tarkemmin. Kaiken kaikkiaan saatuja 

tuloksia ei voida missään nimessä pitää täysin luotettavina, johtuen useista 

muuttuvista parametreista ja puun heterogeenisyydestä sekä visuaalisen arvioinnin 

subjektiivisuudesta.  

 

Lisäksi toistojen määrän olisi tulosten kannalta pitänyt olla vielä suurempi. 

Käytettävien puiden laatuun tulisikin kiinnittää jatkotutkimuksissa entistä 

suurempaa huomiota ja sahaukset tulisi tehdä aina erikseen pintapuulle ja 
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sydänpuulle. Jotta jäätyneen puun ominaisuuksia voitaisiin tutkia luotettavammin, 

tulisi sahaukset suorittaa tilassa, jonka lämpötila on pienempi kuin 0 °C. Tällöin 

puut pysyisivät varmemmin jäätyneinä läpi koko mittausten. Tehdyissä 

mittauksissa käytetyt huoneen lämpöiset sahanterät todennäköisesti myös 

sulattivat sahattavia puita pinnasta, ja tämä luultavimmin aiheutti mittaustuloksiin 

lisähajontaa. Jatkotutkimuksissa tulisi myös käyttää pelkkaa vasten olevaa 

vastareunaa terän ulostulopuolella, jolloin puun repeily ulostuloreunalla olisi 

vähäisempää. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään tutkimuksen tulokset parametreittain, eli 

tekijän vaikutukset sahauksen maksimitehoon, lastujen kokojakaumaan ja lastujen 

muodostumiseen. Taulukossa 8 on esitetty kunkin parametrin vaikutukset.  

 

Taulukko 8. Eri parametrien vaikutukset sahauksen maksimitehoon, lastujen 

kokojakaumaan ja lastujen muodostumiseen 

Parametri Maksimiteho Lastujen 
kokojakauma 

Lastujen 
muodostuminen 

Puun 
olosuhde 

Jäätynyt puu 
kasvattaa 

Jäätynyt puu 
kasvattaa pienten 
purujen osuutta 
vastasahauksessa

Ei havaittuja 
eroja 

Terätyyppi 

Kesäterä lisää 
vastasahauksessa, 
talviterä 
myötäsahauksessa

Ei vaikutusta Ei havaittuja 
eroja 

Pyörimis-
nopeus 

Lisääminen 
kasvattaa 

Pienentäminen 
vähentää 
pienimmän 
kokoluokan purun 
osuutta 

Pienentäminen 
lisää purutilan 
täyttöastetta ja 
vähentää 
puruvuotoa 

Syöttönopeus Lisääminen 
kasvattaa 

Sulalla ja puoliksi 
jäätyneellä puulla 
lisääminen 
vähentää 
pienimmän 
kokoluokan purun 
osuutta 

Pienentäminen 
lisää purutilan 
täyttöastetta ja 
vähentää 
puruvuotoa 

Sahaus-
suunta 

Vastasahaus 
kasvattaa 
kesäterällä, 
vähentää 
talviterällä 

Jäätyneellä puulla 
myötäsahaus 
vähentää 
pienimmän 
kokoluokan purun 
osuutta 

Purutilan 
täyttöaste vakio, 
Myötäsahaus 
vähentää 
puruvuotoa 

Syöttö/ 
hammas 

Ei yksittäin 
vaikuttava 
parametri 

Lisääminen 
vähentää 
pienimmän 
kokoluokan purun 
osuutta 

Kasvattaminen 
lisää purutilan 
täyttöastetta ja 
vähentää 
puruvuotoa 

Sydänpuu-
osuus 

Lisääminen 
vähentää 

Lisääminen 
kasvattaa purujen 
kokoa 

Ei voitu 
varmuudella 
tutkia 

 

Lisäksi havaittiin, että paineella on merkittävä vaikutus purujen kiinnijäätymiseen 

saheeseen. Erittäin selvää tämä oli käytettäessä jälkipainetta syntyneiden purujen 

päällä. Myös puruvuodon esiintymisen havaittiin olevan suurimmaksi osaksi 

tikkumaisten lastujen kiilautumista terän sivuvälykseen. 



 107

Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, vaikkakin moni tutkittava asia vaatii vielä 

runsaasti tarkempaa jatkotutkimusta. Kaiken kaikkiaan suurin osa tuloksista 

vastaa aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Toisaalta käytetyille terätyypeille ja 

sahaussuunnille ei aiemmin ole tehty vastaavia tutkimuksia. Myöskään 

videokuvauksesta saatuja tuloksia ei voida verrata aiempiin tutkimuksiin, sillä 

vastaavankaltaisia tutkimustuloksia ei ollut saatavilla. 
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Kuvat, joissa ei ole lähdeviitettä, ovat tutkimuksen tekijän vuonna 2005 ottamia 

valokuvia.
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Mathcad -tuloste “akryylilaikan dynaamiset lujuuslaskut” 
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Kaavat kirjasta Kimmo- ja lujuusoppi II (Ylinen, A. 1970
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Sähköisen liitteen (liite 2) esittely 

 

Liite 2 on tutkimukseen kuuluva CD-levy (Compact Disc). Levylle on 

tallennettuna 114 videota ja 76 kuvaa, joihin on viitattu tämän työn kirjallisessa 

osassa. Liite sisältää jokaisen mittauksen videon, pysäytyskuvat videoista sekä 

lähikuvat syntyneistä puruista. Lisäksi liitteen käyttöliittymässä on esitelty 

kuhunkin videoon ja kuvaan liittyvät mittausparametrit. 

 

Liitteen käyttöliittymänä toimii html -tiedosto ja sen avaamiseen vaaditaan 

internetselainohjelma. Käynnistääkseen sähköisen liitteen, tulee avata CD-levyn 

juuressa sijaitseva ”Kuvat ja videot.htm” -tiedosto, jolloin näkyviin saadaan 

videoiden ja kuvien mittausparametrit sekä hyperlinkit ko. tiedostoihin. 

 

Kaikki liitteen kuvat ovat jpg -formaatissa ja niiden tulisi aueta lähes kaikilla 

internetselaimilla ja kuvankatseluohjelmilla. Videoiden katsomiseen tarvitaan 

videotoistinohjelma sekä oikeanlainen koodekki kullekin videoformaatille. Tämän 

vuoksi videot on talletettu kolmella eri formaatilla, jotta videoiden katsominen 

onnistuisi mahdollisimman monella eri tietokoneella. Videoiden formaatit on 

esitetty käyttöliittymän hyperlinkkiteksteissä. 

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty skaalattu kuva sähköisen liitteen 

käyttöliittymästä. 

 



 Liite IIa 
2 (3) 



 Liite IIa 
3 (3) 

  


