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J o h d a n t o

Laivattavan sahatavaran laatu riippuu paitsi 
raaka-aineesta, siitä, miten huolellisesti tavara on 
sahattu ja lopuksi millä huolella se on hoidettu 
lautatarhassa ja kuljetettu laivaan. Kaikki seikat 
ovat yhtä tärkeät, sillä jälkikäsittely ei voi muut
taa tavaran laatua paremmaksi, niinpä esim. huo
nosti sahattu tavara on huonoa, vaikka se hoidet
taisiin jälkikäsittelyssä kuinka ensiluokkaisesta ta
liansa. Jotta taas sahausjälki tulisi hyvä, on pidet
tävä huoli siitä, että terät ovat kunnossa ja huolella 
kiinnitetyt koneisiinsa. Tästä huolehtivat sahan- 
asettajat eli terämestarit, jotka apulaisineen viila- 
eli teroitushuoneessa laittavat terät kuntoon.

Sahausjäljen tulee ennenkaikkea olla sileä. Sii
nä ei saa olla koho- eikä kuoppapaikkoja, ei naar
muja eikä repeytymiä. Sahattu pinta ei saa olla 
tuoreena karhea, s. o. kädellä koettemalla ei saa 
tuntua vuosilustoja. Ihannejälkeä määritellessäm- 
me on otettava huomioon, että meillä sahatavara, 
joka valmistetaan pehmeätä puulajia olevista tuo
reista tukeista, aina lautatarhassa kuivuttuaan jon
kun verran karhenee, minkä vuoksi sahassa ei sa- 
hausjälkeen nähden koskaan voida olla liian vaati
vaisia.

On tunnettu asia, että kaikilla sahanasettajilla 
ei ole sama mielipide sahanterien sopivimmista kä
sittelytavoista. Heidän mielipiteensä terän jänni
tyksestä, harituksesta, terotuksesta ja hammasjaosta 
ovat usein erilaisia. Sattuu, että kaksi sahanaset- 
tajaa käsittelevät teriään aivan erilaisin tavoin ja, 
että molemmat saavat sahatuksi yhtä paljon laa
dultaan yhtä hyvää tavaraa, mutta toisessa tapauk
sessa terät voivat tulla niin ylenmäärin rasitetuiksi, 
että ne ovat vaarassa revetä, tosessa tapauksessa 
taas terät leikkaavat keveästi ja siis pienemmällä 
käyttövoimalla, pienemmällä akselien, laakerien 
ja käyttöhihnojen sekä koko koneiston kulumisella, 
eivätkä terät rasiinnu niin, että niiden kestävyys 
käy vaaranalaiseksi.

Teräin tilaajan on annettava tarkat selostukset 
teräin nopeudesta, syötöstä ja tavaran lajista, jota 
pääasiallisesti sahataan, jotta terätehdas voisi toi
mittaa teriä, jotka täysin sopivat tarkoitukseensa.

Sattuu, että terä, joka jo on käytännössä koe
teltu ja täyttää tilaajan erikoiset vaatimukset, kui
tenkaan ei anna tyydyttäviä tuloksia riippuen siitä, 
että terää ei ole asetettu oikein tai että sitä hoide
taan väärin. Näin ollen tulee asianomaisten tar
koin tutkia terän työtä ja koottua saada selville, 
missä vika on sekä sopivalla tavalla korjata ky

seessä oleva terä ja koneisto. Jokaisen asettajan 
tulee huolellisesti ja tarkasti tutkia koneiden toi
mintaa ja keksiä syy vikoihin sekä poistaa se.

Nykyajan sahanomistajat ponnistelevat saadak
seen tukkivarastostaan mahdollisimman nopeasti 
ja paljon sekä laadultaan mahdollisimman hyvää 
sahatavaraa. Saavuttaakseen tämän lisätään terien 
nopeutta ja sen mukaan syöttöä, mutta laatu ei saa 
kuitenkaan huonontua. Seurauksena tästä on, että 
terän hyvyysvaatimukset ovat yhä kohonneet.

H y v ä n  s a h a u s j ä l j e n  a i k a a n s a a m i 
s e k s i  v a a d i t t a v a t  y l e i s e h d o t .

Kun nykyaikaisissa sahoissa käytetään työkonei
den suurimpia syöttönopeuksia, esim. kehyssahassa 
yli 6 m /m in., syrjäsahassa 80 m/min. ja lialkaisu- 
sahassa 50 m /m in., niin on myönnettävä, että hen
kilöltä, joka on vastuussa hyvästä sahausjäljestä, 
vaaditaan erikoista huolellisuutta ja tarkkuutta 
tehtävissään. Hän vetoaa vastoinkäymisten sat
tuessa tavallisesti liian suureen syöttönopeuteen. 
Mutta tämä on kuitenkin pidettävä mahdollisim
man suurena, sillä siitähän riippuu välittömästi se 
standarttimäärä, minkä laitos ennättää määräai
kana sahata. Sahausjälki on siis parannettava 
muilla keinoilla, eikä syöttönopeutta pienentämällä.

Hyvä sahausjälki syntyy ainoastaan silloin kun 
seuraavat neljä ehtoa on täytetty:

1) Terän hampailla on sama oikea muoto ja 
suuruus, ja ne ovat terotetut ja haritetut huolelli
sesti.

2) Hampaiden pitää olla niin kovat, että hari- 
tus kestää.

3) Terien jänteyden tulee olla oikea ja niiden 
kiinnitys koneeseen toimitettu huolellisesti siten, 
että kehyssahoissa terät ovat sopivasti eteenpäin 
kallistuneina, niiden leveyssuunta vaunukiskojen 
kanssa yhdensuuntainen, ja jakopalikat erottavat 
terät toisistaan niin, että viereisten terien haritus- 
ten väli on tarkkaan yhtä suuri kuin sahattavan 
tavaran paksuus kutistumisvara mukaan luettuna.

4) Teriä käyttävät työkoneet toimivat tärise
mättä. Tärinä kehyssahoissa johtuu teräkehyksen 
virheellisestä sovituksesta liukupintoja vastaan. 
Teräkehyksen puiset liukukengät ovat huolella 
kiinnitettävät. Pienissä kehyssahoissa niitä ei voi
da yhtään siirtää ellei teräkehystä oteta erilleen 
koneesta, suuremmissa tämä siirtäminen on mah
dollinen teräkehyksen ollessa paikoillaan.



4

S a h a n t e r ä t .
S a h a n t e r i e n  h a m p a i d e n  m u o t o .

Sahanterien hampaat toimivat samalla tavalla 
kuin joko ristitaltta tai veitsi. Talttamaisia ham
paita käytetään kun sahausrako taltataan puun pi
tuussuuntaan, ne erottavat siis puun kuidut toisis
taan. Jälkimäisen mallisia hampaita käytetään 
veitsen tavoin leikkaamaan tai viiltämään sahaus- 
rakoa puun poikki, ne siis katkovat kuidut. Sa
hanteriä voi koneessa olla joko yksi tai useampia 
vieretysten, riippuen siitä, miten moneen osaan 
puu samalla kertaa jaetaan. Koska puu on kim- 
moavaista ainetta, niin syntynyt rako vetäytyy ka
peammaksi kuin sahan hampaiden kärkien viiltä- 
mä ura. Tästä syystä hampaiden kärkien leikkaa
ma ura on oleva suurempi kuin terälevyn paksuus. 
Tämä saadaan kahdella tavalla:

Kuv. 1. Kuv. 2.

Kuv. 3.

n

Kuv. 5.

1) Hampaiden kärjet puristetaan tai lyödään 
erikoisen kojeen avulla paksummiksi kuin mitä itse 
terä on (h > s ) .  (Kuv. 1).

2) Hampaat taivutetaan vuoronperään toinen 
toiselle, toinen toiselle sivulle. Tätä sanotaan ha- 
rittamiseksi (skränkning) (h s). (Kuv. 2). 
Tämä on tavallisin tapa.

Terän hampaiden muodon määrää se tapa, millä 
lastu erkanee puusta. Yleensä teräaseet jaetaan 
leikkuukulman perusteella kolmeen ryhmään: täh
tääviin (leikkuukulman a <  9 0 °), leikkaaviin 
(leikkuukulma a =  90°) ja viiltäviin (leikkuukul- 
ma a >  90°). Tämä jaottelu on sovellutettavissa 
myöskin sahanhampaisiin. (Kuv. 3, 4, 5). Ham
paan muoto on määrättävä leikkuukulrnaa silmällä
pitäen ja riippuen siitä, mihin suuntaan puuta aijo- 
taan paloitella.

Kuten tiedämme, ei puu ole joka kohdastaan 
samanlaista, yhdenmukaista (homogenista) massaa. 
Sen muodostavat puun pituussuuntaa noudattavat 
solut, joista toisten seinämät ovat kovempia ja tois
ten taas pehmeämpiä. Tästä johtuu, että puuta 
on helpompi sahata pituus- kuin poikkisuuntaan. 
Pituussuuntaan irroittaa hammas puusta lastun 
parhaiten tähtäämällä, poikkisuuntaan taas leik
kaamalla tai viiltämällä. Tähän seikkaan perus
tuen jaetaankin sahanterät kahteen ryhmään: hal- 
kaisuteriin ja katkoteriin.

Tähtäävissä hampaissa (halkaisuterät) on kärki 
ja rinta, jotka toimittavat talttaamisen kohtisuo
raan hampaiden kulkusuuntaa vastaan. Keikkaa
vissa ja viiltävissä hampaissa (katkoterät) ovat ne 
vinossa asennossa muodostaen hampaiden kulku
suunnan kanssa 45— 50° kulman.

S a h a n t e r i en m u o t  o.

Sahakoneessa käytettävät sahanterät ovat muo
doltaan kahta lajia:

1) pyöröterät, joita käytetään sekä halkaisu- , 
että katkoterinä ja

2) kehysterät, jotka ovat halkaisuteriä.

S a h a n t e r i e n  p a k s u u s .

Pelkkaa sahattaessa on kehyssahassa' molemmat 
keskiterät yhtä N :o  vahvemmat kuin muut sivu- 
terät, siis sivuterien ollessa N :o  14 ovat keskiterät 
N :o  13.

Tukkien halkisahaukseen käytetyt pyöröterät, 
joiden läpimitta on yli 42 " ovat tavallisesti pak
suudeltaan N :o  11, toisinaan käytetääd ohuempia 
teriä. Niinpä löytyy N :o  12 ja 13 paksuisia 48" 
teriä, jotka ovat kauvan olleet käytännössä ja yhä 
edelleen toimittavat työnsä hyvin.

Ero N :o  11 ja 12 välillä on noin 0,3 mm. Noin 
0,3 mm :iä vähenee leikkausleveys kuhakin nurne-



5

roa ohuemmalta terältä, joka on siis suurin määrä, 
mikä voidaan säästää.

Ennenkuin terät tilataan, on otettava tarkoin 
huomioon: sahattavan puun laatu, sahanasettajan
eli terämestarin taitavuus sekä saatavana oleva 
käyttövoima.

Jos sahataan kuivista lankuista ja soimista lau
toja, on puun säästämisen takia käytettävä sellaista 

1 ohutta pyöröterää (kartiopyöröterää), joka on kes
keltä noin 4 numeroa suurempi kuin kehällä (esim. 
N :o  12 ja N :o  16).

h  7
»« e

M 9 
•• »O 

*' I I

•• 12 

"  1 3  

.. UV 

•• I S

>i 16

•• 17 

»• ia

Kuva 6.

H a l k a i s u p y ö r ä s a h o i s s a .
10 3,25 3,40 4,42
11 2,95 3,05 4,07
12 2,64 2,76 3,78
13 2,34 2,41 3,37
14 2,03 2,10 3,02

K a t k o p y ö r ä s a h o i s t a .
12 2,64 2,76 3,67
13 2,34 2,41 3,25
14 2,03 2,10 2,92

P y ö  r ö s a h a t .
Terän läpimitta 

mm.
Terän paksuus 

N : o.
200 18 & 19
300 16 & 17
400 15 & 16
500 13 & 14
600 12 & 13
700 11 & 12
800 11 & 12
900 10 & 11

1000 10 & 11
n o o 9 & 10
1200 8 & 9
1300 7 & 8
1400 7 & 8
1500 6 & 7
1600 6 & 7

Katkosahat otetaan yleisesti ohuempia kuin hal- 
kaisusahat, jotta voiman tarve olisi mahdollisim
man pieni.

T e r i e n  p a k s u u s  j a h a m p a i d e n  
h a r i t u s.

No Terän paksuus mm. Harituksen 
leveys mm.NSWG BWG i)

K e h y s s a h o i s s a .
12 2,64 2,76 4,36
13 2,34 2,41 3,85
14 2,03 2,10 3,40
15 1,83 1,85 3,07
16 1,63 1,65 2,79
17 1,42 1,47 2,57
18 1,22 1,24 2,24
19 1,02 1,09 2,05
20 0,91 0,94 1,80

1) New Standard Wire Gange ja Birmingham Wire Gange.

T e r i e n  h a m p a i d e n  h a r i t u s .
Hampaiden haritus on erittäin tärkeä työ, joka 

on tehtävä hyvin huolellisesti, sitä ei saa tehdä 
liian suureksi eikä pieneksi. Terä haritetaan niin» 
paljon, että hampaat leikkaavat jonkun verran le- 
veämmän raon kuin terän paksuus on, s. o. että 
terä kulkee vapaasti hankaamatta puuta. Liiaksi 
harittaessa menee puuta turhaan hukkaan, tulee j 
ruma sahausjälki, ja mitä enemmän terä on hari
tettu, sitä enemmän käyttövoimaa tarvitaan. Jotta 
haritus kestäisi, pitää hampaiden olla riittävän ko
vat. Ne eivät kuitenkaan saa olla liian kovat, sillä 
silloin ne katkeavat.

Hampaita ei missään tapauksessa saa harittaa 
niin paljon, että hampaankärkien sisäsyrjät muo
dostavat näkyvän kulman, kun katsotaan pitkin 
terää edestäpäin, sillä hampaat leikkaavat silloin 
kaksi vakoa, joiden välissä on kiilanmuotoinen sel
kä, jolla vuorostaan on pyrkimys taivuttaa ham
paat vielä enemmän ulospäin, niin että ne viiltävät
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naarmuja leikkuupintaan tai katkeavat. Hampai
den katkeaminen tapahtuu varsinkin silloin, kun 
hampaat ovat suuret ja terä on ohut.

Kuv. 7. Kuv. 8.
Kuva 7 näyttää liiaksi haritetut hampaat ja kuva 

8 sopivimmin haritetut. Nämä kuvat samalla osut
tavat minkälaisia uurteita kyseessäolevat terät leik- 
kaavat puuhun.

Harittaessa taivutetaan joka toisen hampaan 
kärki toiselle ja joka toisen vastakkaiselle puolelle 
terää. Sääntönä on ollut, että taivutus on aloitettu 
vasta hampaan keskikohdalta, eikä juuresta, jotta 
hampaan lujuus ei kärsisi. Sahausrako saadaan 
näin leveämmäksi, mutta sahaus jälki ei tahdo tulla

terä on saavuttanut alimman kohdan, liikkeen 
muuttuessa päinvastaiseksi, niin paine hampaitten 
kärkiä vastaan häviää, terähän tällöin kulkee val
miiksi tekemässään sahausraossa, ja hampaiden 
kärjet taipuvat uudelleen alkuperäiseen asentoonsa 
eli siihen, minkä ne olivat harituksessa saaneet. 
Samalla puolen terää olevat hampaankärjet kul
kevat nyt samaa suoraa pitkin ylös ja ylösmennes- 
sään raapaisevat sahausrakoa rajoittaviin pintoi
hin, siis sahattuun tavaraan, selvästi näkyvän naar
mun. Näistä voi lukea, montako iskua on tarvittu 
tukin sahaamiseen, ja ne tekevät sahausjäljen huo
noksi. Mitä suurempaa haritusta käytetään ja mitä 
ohuempi on terä, sitä helpommin hampaat taipu
vat ja sitä huonompi on tietysti jälkikin.

Mäntypuuhun tekee suuri haritus selvästi luet
tavat naarmut, kuusipuuhun taasen rososen kar
hean jäljen. Kuusipuussa täytyy kumminkin —  
sillä kun on lylypuun ominaisuudet —  pitää suu
rempi haritus kuin mäntypuussa. —  Aikasemmin 
kun terä- ja syöttönopeus oli pienempi, oli tapana 
käyttää keskellä terää kaksi perättäistä hammasta 
ilman haritusta ja l/2 mm. leikkaavia hampaita ly
heni piriä jälkeä puhdistamassa.

Hampaiden liikkumista koetetaan välttää harit
tamalla hampaat niin, ettei ainoastaan hampaan 
kärki, vaan myöskin kärkeä lähinnä oleva, sano-

¥
Kuv. 9.

-rrrmC
Kuv. 10.

sileätä. Varsinkin kehyssahoissa on tämä ilmiö sel
västi huomattavissa. Kehyssahan terä leikkaa 
ainoastaan alaspäin mennessään. Kovan vastustuk
sen vaikutuksesta, mikä syntyy hampaiden leika
tessa puuta, taipuvat hampaat takaisin, joten hari
tus ei ole enää niin suuri kuin leikkuun alkaessa. 
Sahausrako luonnollisesti tulee pienemmäksi. Kun

taan esim. %  hampaasta, saa haritusmallin mukai
sen asennon, jolloin harittamismutka tulee ham
paan selkään ja edestä hammas tulee pystysuoraksi 
(kuv. 9— 12). Tavaraa koskettava hampaan osa ei 
ole enää niin piikkimäisen kapea, eikä terien ylös
noustessa syntyneet naarmut ole läheskään niin 
syviä kuin aikaisemmin. Sitäpaitsi näin haritettu
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hammas säilyttää kauvemmin harituksensa. Tätä 
haritusmenetelmää käyttäen päästään ehdottomasti 
parempiin tuloksiin. Itse harittaminen ei ota 
enempää aikaa kuin vanhaan tapaan harittaminen - 
kaan. Ote haritettaessa vain on toinen. Kun en
nen, sen jälkeen kun harituspihti oli asetettu ham
paalle, painettiin harituspihdin vartta suoraan alas
päin, jotta hampaan kärki saatin taipumaan halu-

Naulaan käyneet terät on teroitettava kahdessa 
erässä. Ensin tehdään kaikki hampaat samankor- 
kuisiksi, sitten haritetaan ja tämän jälkeen vasta 
teroitetaan terä vaatimuksen mukaiseen leikkuu- 
kuntoon.

Haritus on suoritettava erittäin tarkasti, jolloin 
kymmenesosamillimetrikin on varteenotettava mit
ta. Ei tarvita muuta kuin yksi liiaksi haritettu

rym

T

tulle puolelle terää (kuv. 13), työnnetään nyt 
vartta terän leikkausviivan suuntaan suoraan eteen
päin (kuv. 14) niin paljon, että varren vastakkai
sella puolella oleva hampaan rinta yläosastaan 
koskettaa haritusmalliin (tulos näkyy kuvista 9 
ja 10).

Tärkeä merkitys on myös sillä, haritetaanko terät 
ennen vai jälkeen teroituksen. Haritus olisi toi
mitettava halkaisiuterille ennen teroittamista. Jotta 
hammas paremmin pysyisi haritetussa asennossaan, 
on halkaisuterissä hampaan kärki ja rinta saatava 
kulkemaan tarkalleen kohtisuoraksi leikkuupintaa 
vastaan, jolloin sahauksesta syntyvä vastustus 
lankeaa tasaisesti koko hampaan osalle työntäen 
sitä suoraan taaksepäin, eikä pyri taivuttamaan 
sitä sivuille. Jos nim. hampaan kärki ja rinta 
ovat vinosti kulkusuuntaa vastaan, jollaiseksi 
ne tulevat, kun teroitus toimitetaan ennen harit
tamista, hammas taipuu sen reunan puolelle, 
mikä kulkee edellä siis sisäänpäin, joten haritus 
terän työtä tehdessä pienenee. Siksi on terä ensin 
haritettava ja sen jälkeen vasta teroitettava. Voi
daan kyllä väittää, että teroitettaessa hammas me
nettää täristyksen ja kulumisen kautta jonkun ver
ran haritustaan. Tällä seikalla ei kuitenkaan käy
tännössä ole sanottavaa merkitystä. Teräthän on 
varovaisesti teroitettava, etteivät hampaiden kärjet 
kuumene ja pala hauraiksi, ja ainakin edellä esi
tettyä vääntöharitusmenetelmää käyttäen ei teroi
tettaessa kärjen kuluminen aiheuta haritukselle 
mitään vahinkoa.

hammas turmelemaan sahausjälkeä. Toiselta puo
len taas kaikkien hampaitten tulee saada yhtä suuri 
haritus, jotta jokainen hammas osaltaan leikkaisi 
yhteistä sahausjälkeä.

Kuv. 13 & 12.
Puun ja leikkuuvoiman säästäminen sekä varsin

kin hyvä sahausjälki vaativat pientä haritusta. 
Siksi haritetaan hampaat niin vähän, kuin terät 
kuumentumatta suinkin sallivat. On vaikea mää
ritellä harituksen pienintä arvoa. Se riippuu olo-
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suhteista. Kesällä pehmeän puun aikana on yleen
sä käytettävä suurempaa haritusta kuin talvella. 
Sen suuruudeksi riittää sulalle puulle kehyssahoissa 
1,4 mm. ja halkaisupyöröterissä vähemmän, esim. 
syrjäsahan terissä (N :o  13) 0,7 mm. Talvella on 
kehyssahan terille 1 mm. haritus tarpeeksi suuri 
ja pyöröterille samassa suhteessa vähemmän (syr- 
jäsahalle 0,5 mm.). Kuusipuu vaatii suremin an 
harituksen. Puun suuruuden ei pitäisi antaa vie- 
kotella haritusta suurentamaan. Tällöin lienee 
tarkoituksenmukaisempaa, niin sääntöjen vastaista 
kuin se onkin, pienentää syöttönopeutta.

Terää ei voida harittaa sellaiseksi, että sillä saa
taisiin nykyisiä syöttönopeuksia käyttäen kiitettävä 
sahausjälki. Ainakin kehysahoissa, joissa syöttö
jä leikkuunopeuden välinen suhde on paljoa epä
edullisempi kuin pyöröterillä varustetuissa sahois
sa, on asianlaita näin masentava. Se johtuu siitä, 
että sahaushukan vuoksi ei kannata käyttää niin

tenkin suuri erehdys, sillä pää tulee silloin enem
män haritettujen hampaiden puolella viistoon ylös
päin sahatuksi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta huo
mattavasti edes 3 " lankkua poikkisahattaessa.

Harittaminen toimitetaan haritusraudalla (kuv. 
15 & 16). Hampaitten tulee olla ihan samalla 
tavalla haritetut ja saadaan se toimitetuksi haritus- 
mallin (kuv. 17) avulla. Sitäpaitsi tulee tasoittaa 
hampaat sivuviilalla, niin ettei yhtään hampaan- 
kärkeä ole toisten ulkopuolella raapimassa puuta.

On myöskin otettava huomioon, että haritus teh
dään sahattavan puunlaadun mukaan. Pehmeätä 
ja tuoretta puuta sahattaessa on käytettävä suurein
pa haritusta kuin kiinteätä tai jäätynyttä sahat
taessa.

Jos teriä täytyy harittaa niiden ollessa kiinni 
koneessa, niin on pakkasella terä lämmitettävä en
nen haritusta. Teräs on hauraampaa pakkasessa 
ja hampaat menevät sentakia taivutettaessa hel-

Kuv. 15. Kuv. 16. Kuv. 17.
paksuja teriä, että hampaat eivät vähääkään tai
puisi sivusuuntiin. Tämä sivuttainen taipuinen 
juuri on sahausjäljen turmelija. Ja niin kauan 
kuin haritettuja hampaita käytetään halkaisute- 
rissä, ei sitä voida välttää.

Jos hammas on suuri, vaatii se ohuelle terälle 
(N1: o 15) suuremman harituksen kuin vahvalle 
terälle (N :o  14), sillä edellisessä ei pieni haritus 
kestä. Näin ollen saadaan tässä tapauksessa ohuella 
terällä yhtä suuri sahausrako kuin vahvalla terällä.

Jos edellä, kuvassa 14, esitetty parannettu hari
tustapa on halkaisuterille sopiva, niin on se katko- 
terille näiden hampaiden rinnan viistouden takia 
vieläkin sopivampi. Silloinhan ei katkaistavaa 
puuta leikkaa ainoastaan hampaan kärki, van koko 
se hampaan kyljen osa, jolla on haritusmallin mu
kainen ja siis leikkuupinnan suuntainen asento 
(kuv. 9 ja 10). Kun katkoterissä tämä sivu on 
teroitettu teräväksi, niin leikkaa se höylän tavoin 
silittäen täten katkaistun pinnan. Että asianlaita 
on näin, huomaa helposti käytännössä olleesta te
rästä. Siinä on tämä „leikkuri” yhtä kirkas kuin 
hampaan kärkikin, ja joskus voi olla pieniä lovia
kin tällä kohdalla hammasta, joka todistaa sen 
työskennelleen.

Katkoterät haritetaan vähemmän kuin halkaisu- 
terät. Tuoreen tavaran katkoterän harituksen a 
voidaan käyttää esim. 0,6 mm. Terä käy helposti 
puuhun ja jälki tulee sileätä. Kuivan tavaran kat- 
koterille riittää 0,2 mm. haritus hyvin. Katkoterät 
teroitetaan tavallisesti ennen haritusta.

On tapana jättää tavaranpuoleinen hammas pie
nemmälle haritukselle, ja luullaan täten saatavan 
sileä kaunis jälki pitkään tavaraan. Tämä on kui-

posti poikki. Mukavimmin tapahtuu terän läm
mitys siten, että kukin hammas lämmitetään erik
seen lämpimään veteen kastetulla sienellä.

H a m p a i d e n  t e r o i t u s .
On tärkeätä, että jokainen hammas terässä suo

rittaa yhtä suuren leikkuutyön. Siksi tulee ham
paitten kärkien olla yhtä korkealla, s. o. kehyssa
han terässä samalla suoralla viivalla ja pyöröterässä 
yhtä kaukana terän keskipisteestä. Nykyään jo 
aivan yleisesti teroitetaan halkaisuterät itsetoimi- 
silla teroituskoneilla. Jos ne toimivat moitteetto
masti, niin hampaat tulevat kyllä yhtä korkeat. 
Ne vaativat kuitenkin tarkkaa silmälläpitoa. Ta
vallisin vika niissä on se, että ne pyrkivät mieli
valtaisesti muuttelemaan jakoa. Hampaat tällöin 
eivät tule samanlaisia, jolloin terä helposti työsken
nellessään tärisee. Syy on haettava ja poistettava. 
Pyöröterät, jotka tavallisimman teroitetaan vipu- 
teroituskoneilla, ovat jokaisen teroituksen edellä 
tai jälkeen sorvattavat.

On muistettava, että terän kukin hammas on 
itsenäinen teräase. Tämän vuoksi ei saa jättää 
yhtään hammasta puolitekoiseksi. Hyvää sahaus- 
jälkeä haluttaessa ei terässä saa olla katkenneita 
hampaita, vielä vähemmän kahta viallista ham
masta peräkkäin. Paremman terävyyden aikaan
saamiseksi olisi hyvä kevyesti viilata halkaisute- 
rien hampaan kärki selkäpuolelta, samoin katkote- 
rien ja lisäksi jälkimmäisten rinta viistoon, jotta 
hammas tosiaankin tulisi teräväksi, sillä sehän on 
välttämätön ehto hyvän sahausjäljen saamiseen.

Kehyssahan hampaan reunaan teroitettaessa syn
tynyttä kierrettä ei ole syytä viilata pois. Kierre
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putoo parin kolmen iskun jälkeen itsestään. Tal
vella pannaan syöttö aluksi pieneksi parin puun 
sahausajaksi, jotta kierteiden irtaantuminen ei ta
pahdu liian rajusti. Kierteiden viilaaminen ham
paiden reunasta on kielletty sen takia, että jos 
tämä suoritetaan liian kovasti, tulevat hampaiden 
reunat pyöreiksi ja hammas tylstyy. Jotta kierteet 
tulisivat mahdollisimman pieniksi, pitää teroitus- 
laikan olla pehmeänpuoleinen ja kokoomukseltaan 
hienokiteinen.

H a l , k a i s u t e r ä t .

Koska halkaisuterien lastunotto tapahtuu täh
täämällä, niin tulee hampaan muodoltaan olla

talttamainen ja sen kärjen leikkuusärmän olla 
kohtisuora liikesuuntaan nähden. Lastu tällöin 
irrottuisi sitä helpommin, mitä pienempi leikkuu- 
kulma (a kuv. 18) on. Tämän vuoksi tehdään 
hampaat kumariksi s. o. hampaan leikkuukulma 
tehdään pienempi kuin 90°. Kuumaruudella on 
kumminkin rajansa. Jos nim. hammasta kavenne
taan juuresta liiaksi, niin se tulee siitä heikoksi, 
eikä se kestä sitä rasitusta, minkä 1 astunirroittamis- 
työ aiheuttaa. Ja ellei se suorastaan katkea, niin 
ainakin se taipuu sivulle saaden aikaan huonon sa
haus jäljen. Myöskään ei hammasta saa tehdä liian 
piikkimäiseksi (kuv. 19). Tämä virhe lienee kaik

kein yleisin, mitä hampaanmuodossa tehdään. 
Pienellä teroituskulmalla varustettu hammas up
poaa kyllä helposti puuhun, mutta se on liian 
heikko. Se tylstyy pian, menettää helposti hari
tuksensa ja taipuilee kohdatessaan kovemman 
oksan, josta vuorostaan on seurauksena huono 
sahausjälki.

Tätä vältettäessä on jouduttu toiseen äärimmäi

syyteen. On tehty hampaan selkäpuoli korkeaksi 
ja näin on syntynyt hammasmuoto, jota sanotaan 
„sudenhampaaksi” (kuv. 20). Se on tukeva ja pi
tää harituksensa hyvin. Mutta kuitenkaan ei sitä 
voida pitää suositeltavana. Meikäläiselle peh
meälle puulle kun käytetään suurta syöttönopeutta, 
on hampaan irroittama purumäärä niin suuri, ettei 
se mahdu sudenhampaiden lomiin, eivätkä purut 
tahdo lomaan puristuttuaan lentää siitä pois, vai
keuttaen siten sahausta. Selkäkulma on siis tässä 
hammasmuodossa liian pieni.

Näin ollen on pyrittävä sudenhampaan ja suora
selkäisen hampaan välimuotoon (kuv. 9 & 10). 
Tällainen hammas on tarpeeksi tukeva säilyttääk
seen harituksensa, mikäli halkaisuterissä haritus 
yleensä kestää ja sitäpaitsi hammaslomaan kerään-

Kuv. 20.
tynyt sahanpuru pääsee helposti poistumaan, koska 
hammasloma nyt on väljempi.

Pehmeälle puulle tulee rintakulman c (kuv. 18) 
olla suuremman kuin kovalle, mutta terä kulman 
h pienemmän. Ohuilla terillä, jotta ne toimisivat 
hyvin, tulee hampaiden rintakulman c olla pie
nempi kuin vahvempien terien hampaissa ja terä- 
kulman b suurempi.

Kehyssahan hampaille riittää pienempi kuma- 
ruus kuin pyöröterien hampaille. Nämä teräthän 
jo itse asetetaan etukumaraan asentoon, jolloin siis 
hampaan kumaruus suurenee. Kehyssahan ham
paan rintakulmana c sopii käyttää esim. 103°, 
mutta pyöröterän 113°, siis pyöröterälle 10° suu
rempaa.

Kun tahdotaan helpottaa terien kumaruutta 
teräkehyksessä, asetetaan tämä kehys jo alunperin 
vähän etukumaraan (noin 10— 15 mm. 750 mm. 
matkalla).

Kokemus on osottanut, että pyöröterien hampai
den kumaruuden havupuuta sahattaessa tulee olla 
sellainen, että jos hampaiden rintaa jatketaan 
suoraviivaisesti, tulee sen sivuta ympyrää, jonka 
säde on %  terän säteestä (katso kuvaa 21). Tätä 
sääntöä ei kuitenkaan yleisesti tunneta eikä sitä 
seurata, vaan tavallisesti sahanasettajat eli terä- 
mestarit viilaavat teränsä hampaat pienemmälle 
kumaruudelle, mikä ei kuitenkaan sovi meidän 
pehmeitä puulajejamme, mäntyä ja kuusta sahat
taessa. Sahattaessa kovempia puulaatuja, esim. 
koivua ja pyökkiä, on paras käyttää sellaista ku
maruutta hampaille, että niiden rintaviivan suunta 
sivuaa ympyrää, jonka säde on l/2 terän säteestä 
(katso kuvaa 22).

Näin tehdyt halkaisuterien hampaat eivät katkea 
eivätkä vikaannu, ellei hampaanmuoto ole kulumi-
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sen tai ymmärtämättömän viilauksen kautta muut
tunut.

On mahdollista, että terillä, joiden hampailla 
on liian pieni kumaruus, on saatu hyviä sahaus- 
tuloksia, ja ne ovat kestäneet ilman repeytymistä. 
Mutta koska ne koko ajan ovat olleet liikaa rasi

tettuja, niin pienikin rasituksen lisäys voi saada 
aikaan terässä repeytymisen.

Vielä enemmän kuin hampaanmuoto vaikuttaa 
hyvään sahausjälkeen hammasjako, jolla ymmär
rämme hampaitten kärkien välistä etäisyyttä. Tie

dämme, että kuta tiheämpi hammastus terässä on, 
s. o. mitä pienempi hammasjako sitä paremman 
sahausjäljen se tekee, mutta syöttönopeutta on sa
massa suhteessa pienennettävä. Näin ollen tulee 
kukin hammas tiheässä hammastuksessa ottamaan 
matalamman lastun, siis muodostamaan sahausrakoa 
rajoittavat pinnat pienemmissä erissä kuin jälkim
mäisessä tapauksessa, mikä seikka luonnollisesti 
on eduksi näitten pintojen sileydelle, siis sahaus- 
jäljelle.

Jos on suuri syöttö, on hampaat tehtävä riittä
vän suuriksi, jotta niiden väliin mahtuu kullakin 
iskulla irrotettu sahanpuru. Hammasjako ja siis 
myös hampaan suuruus riippuu sahattavan puun 
paksuudesta. Mitä paksumpi puu on, sitä suurem
man pitää jaon olla. Samoin se riippuu syöttö-

nopeudesta siten, että mitä suurempi se on, sitä 
suurempi tulee myös jaon olla. Sahattavan puun 
paksuus ja sen syöttönopeus vaativat jollekin mää
rätylle terän leikkausnopeudelle niin suuret ham
paiden välit, että niihin hyvin mahtuu leikkauk
sen aikana kertynyt sahanpuru.

Pyrittäessä käyttämään mahdollisimman pientä, 
siis sahausjäljen kannalta edullista jakoa, on ke- 
hyssahassa, jonka leikkuunopeus on 300 m /m in., 
käytetty 18— 19 mm. (terä nro 14) jakoa. Sahaus- 
jälki on tullut tyydyttävää, eikä ahdistusta sahat
taessa ole ollut huomattavissa.

Pyöröhalkaisusahassa, terän läpimitta n. 850 mm. 
(nro 12 & 13) ja leikkuunopeus 3,200 m /m in., on 
käytetty 72 hammasta, jako siis likip. 40 mm., ja 
syrjäsahassa, kiintoterän läpimitan ollessa n. 550 
mm. (nro 13) ja leikkuunopeuden 3,100 m /m in., 
on käytetty 72 hammasta, jolloin jako on 24 mm. 
Jako ei ole liian pieni, sahattava puu kun ei ole 
paksu. Terät toimivat hyvin ja jälki tulee sileätä.

Märkää löysäkuitusta puuta leikkaa saha vai
keammin kuin kuivaa, koska hammas ei leikkaa 
kuitua, vaan repii kuituja erilleen toisista. Tiivis- 
kuitusta puuta leikkaa saha tuoreena ja kosteana 
helpommin kuin kuivana.

Kovaa tai jäätynyttä puuta sahattaessa käyttävät 
eräät asettajat eli terämestarit pienempiä, mata
lampia ja pystympiä hampaita (kuvassa 18 rinta- 
kulma c lähentelee 9 0 °), pehmeätä tai märkää 
puuta sahattaessa suurempia, syvempiä ja enem
män vinoon asetettuja hampaita (e suurempi kuin 
edellisessä tapauksessa). Tällöin on talvisahauk- 
sessa terien hampaat terotetut niin, että rintakul- 
ma c tulee pienemmäksi ja hampaat lyhemmiksi 
kuin kesäsahauksessa. Jos siis esim. kesällä on käy
tetty 15 mm. pitkää hammasta, niin talvisahauk- 
sessa on käytettävä vain 12 mm. pituisia hampaita.

Toiset terämestarit käyttävät sekä kesä- että tal- 
visahauksessa yhtä korkeita ja saman muotoisia 
hampaita, ja rintakulma c saadan pakkassäällä 
lähentelemään 90° asettamalla terä vähemmän etu- 
kumaraan, kuin suojalla säällä ja kesällä. Tällöin 
käytetään kuorettomalle (uitetulle) puulle 15 mm. 
korkeata hammasta ja jako 18 mm., kuorelliselle 
(uittamattomalle) 16 mm. korkeita hampaita, joi
den jako 21 mm. terien ollessa Nro 13 vahvat.

Jotta halkisahauksessa sahausrako tulisi pieneksi, 
on käytettävä mahdollisimman ohuita teriä. Terän 
paksuus on kumminkin riippuvainen myöskin siitä, 
millaista puuta kulloinkin on sahattava. Peh
meälle puulle käytetään ohuempia sahanteriä kuin 
kuivalle, samoin kesällä ohuempia kuin talvella. 
Niinpä talvella esim. muutamalla sahalla käytetään 
Nro 13— 14 ja kesällä Nro 15. Useilla sahoilla 
käytteään kesällä ja talvella edellä mainittuja vah
vempia teriä, yleiseen 14.

Terien teroitus vaatii pitkän aikaisen harjoituksen. 
Teroitettaessa on terä kiinnitettävä sellaiseen asen
toon, että teroittaja voi luonnollisimmalla liikkeellä
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sitä viilata. Hampaat pitää teroittaa teräviksi, 
mutta tätä ei saa tehdä hyvän hammasmuodon kus
tannuksella. Kun hammasmuoto on hyvä ja vaik
ka hampaat eivät olisikaan teräviä, niin kulkee 
terä paremmin kuin terävähampainen terä huono- 
muotoisine hampaineen. Halkaisuteriä täytyy, jos 
mahdollista, teroittaa poikittain s. o. kohtisuoraan 
terän tasoa vastaan ja ainoastaan viistota vähän 
hampaitten päitä. (Katso kuv. 23). Halkaisute-

Kuv. 24.
rien hampaitten tulee toimia niinkuin talttojen ja 
jos ne teroitetaan edellä mainitulla tavalla tule
vat hampaat teräviksi ja pysyvät sellaisina mahdol
lisimman kauan.

Teroituksessa on pidettävä hyvä huoli siitä, että 
hampaitten alkuperäinen muoto, mikäli mahdol
lista, pysyy entisellään. On varottava liian ahke
rasti teroittamasta vain hampaan huippua alenta
matta samalla sen selkää, sillä muuten hampaat 
vähitellen saavat korkean kyömyisen selän. Ku
vassa 24 näyttää viiva a— b millainen hampaan 
selän tulee olla, ja viiva c— d millainen se ei saa 
olla. Jos hampailla on liian korkea selkä, niin 
eivät ne leikkaa, vaan raapivat irti sahanpurua. 
Aina sitä mukaan kuin hampaitten päät kuluvat ja 
niitä teroitetaan, on laajennettava ja syvennettävä 
hammaslomia. Käyttämällä pyöreätä viilaa välte
tään hammaslomiin tulemasta teräviä kulmia ja 
niiden muoto pysyy entisellään. Itsetoimiset tero- 
tuskoneet pyöristävät hampaiden pohjat.

Kuva 25 osottaa, millaisiksi hampaat taitamatto-

Kuv. 25.
m asti viilaamalla voivat tulla. Tällaiset terät on 
uudestaan hammastettavat. Näiden hampaitten 
lomissa ei ole kylliksi tilaa sahajauhoille, ja terä
vät lovet hampaiden juurissa aiheuttavat sen, että 
halkeamia helposti syntyy terään. Tällä tavoin 
viilattaessa kuluvat terät monta kertaa nopeammin 
kuin oikealla tavalla viilattaessa ja viiloja kuluu 
myös samassa suhteessa enemmän. Jos käytetään 
käsimirkeliä, ei hammas pääse näin rumaksi.

Jos pyöröterän kehään tulee repeytymä, niin po
rataan repeytymän pohjaan mahdollisimman pieni 
reikä. Tämä estää repeytymisen jatkumisen, Re-

peytymisen takana olevaa hammasta haritetaan 
vähemmän kuin muita.

K a t k o t e r ä t .

Sahalaitoksien katkosahoina käytetään yksin
omaan pyöröteriä.

Katkottaessa on jokainen kuitu leikattava poikki. 
Hampaat toimivat veitsen tavoin, ja pitää niiden 
olla pystympiä, terävämpiä ja pienempiä kuin hal
kisahauksessa.

Hyvin yleisesti käytetään katkoterien hammas- 
muotona tasakylkistä kolmiota, asemana terän kehä. 
(Kuv. 5.) Tällaiset hampaat irrottavat lastun viil
tämällä, eikä katkomalla ja siksi hampaat vaikeasti 
uppoavat puuhun.

Katkominen käy paremmin, jos hampaan muoto 
saadaan kuvassa 26 osotetulla tavalla jolloin on 
otettava R =  %  pyöröterän säteestä ja r =  ^3 sa
masta säteestä.

Kun hyvän sahausjäljen ohella vaaditaan terältä 
myöskin tehokasta leikkauskykyä, niin muutetaan 
hammasmuoto katkovaksi. Tällöin hammas muut
tuu suorakulmaiseksi kolmioksi, jonka lyhin sivu 
on leikkaavana särmänä, pisin hampaan selkänä ja 
keskimmäinen kantana terän kehällä. Leikkaavan 
särmän suunta kulkee näin ollen terän keskipisteen 
kautta. Tällaisella hammasmuodolla on kuitenkin 
se paha puoli, että hammas iskee liian lujasti puu
hun rasittaen siten terää ja kuluttaa suotta voi
maa. Siksi käytännössä otetaan sahatavaran täysi
kokoiselle katkoterälle hampaan rinnan suunta 
siten, että se kulkee, ei keskipisteen, vaan terän 
akselireijän, hampaan rinnan, puoleisen laidan 
kautta. Rintakulma tulee olemaan n. 86° (kuv. 
11 ). Pintojen rimojen y. m. katkoterälle sitävas
toin ei näin pysty hammas ole edullinen. Taval
lisesti näille terille käytetään n. 82° rintakulmaa 
(kuv. 12 ). Tämä ei kuitenkaan ole mikään sääntö. 
Olosuhteet määräävät, kuinka paljon hampaan 
kulloinkin tulee o l]^ _________

Hampaan rinj tJSylman ham-

*  METSÄTIETEELLINEN *
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paan sivupinnan kanssa. Rinnan ja sivupinnan vä
linen leikkauskulma on tuoreen tavaran katkoterille 
50° (kuv. 12) ja kuivan tavaran 45° (kuv. 11), 
joskus vieläkin pienempi.

Katkoterän hammasmuotoon nähden on kiinni
tettävä huomiota erääseen seikkaan, joka huomat
tavasti vaikuttaa sahausjälkeen. Hampaan piikki- 
mäinen kärki, varsinkin jos käytetään ohkaisia te
riä, vahingoittuu helposti. Niinpä kun on katkot
tava kuiva ja oksainen närelankku, se hammas, 
joka ensimmäisenä iskee kovaan oksaan, menettää 
piikkimäisestä kärjestään huipun, varsinkin jos 
hammas teroitettaessa on palanut kovaksi, tai vaik
kapa tämä huippu ei olisikaan palanut, niin se hel
posti vääntyy sivulle piirtäen katkaisupintaan vii
run. Kun näin on käynyt useamman hampaan 
kärjelle, niin tulee jälki huonoa. Epäkohta voi
daan helposti poistaa, jos viilahuoneessa jo etukä
teen viilataan hampaan kärki pois (a kuv. 11). 
Viilattu pinta ei saa olla sivuujan (tangentin) suun
tainen, sillä silloin ei hammas mene vaivattomasti 
puuhun, vaan on hampaan leikkaava kärki jätet
tävä korkeammalle. Tuoreen tavaran katkoterän 
hampaita ei tarvitse lyhentää niin paljon kuin kui
van tavaran (a kuv. 12). Näin valmistettu ham
mas säilyttää kauemmin terävyytensä, eivätkä ham
paitten kärjet vahingoitu aivan helposti, mikä tie
tysti on eduksi saliausjäljen hyvyydelle.

Kuivan tavaran katkoterässä tulee tietysti ole
maan pienempi jako ja pienempi hampaankorkeus 
kuin tuoreen tavaran katkoterässä. Ostaja yleensä 
antaa suuren arvon sileäksi katkaistulle sahatava
ralle. Vientimaissa lastia purettaessa usein asete
taan sahatavaran tarkastamista vrten eri vahvuudet 
ja leveydet eri pinoihin, toiset päät samaan pysty
suoraan tasoon sahatavaran tarkastamista varten. 
Tällöin pinon tasainen pää helposti viekottelee ar
vostelemaan sahausjälkeä, mikä saattaa olla lähetyk
selle eduksi, mutta myös vahingoksi. Suurissa sa
halaitoksissa tuote tavallisesti tarkistetaan vasta lai
vatessa, siis kuivana, jolloin päät ovat perille tul
lessa sileät. Jos käytetään esim. 700 mm. läpimit
taisessa N :o  15 terässä hammaslukua 150, ham
paan ollessa 8 mm korkea, niin jälki saadaan vai
vatta sileä.

Takakenossa (suuri leikkuukulma) oleva ham
mas on hidas leikkaamaan.

Teroituksesa useat sahanasettajat jättävät ham
paan, sieltä täältä harittamatta, esim. joka 5:nen 
tai 7 :nen hampaan, ollen tällä tarkotuksena, että 
harittamattomat hampaat poistavat liuskan, joka 
jää raon pohjaan peräkkäisten hampaiden kärkien 
väliin. Näitten raapivien hampaiden tulee olla 
l/2 mm. leikkaavia hampaita lyhyemmät eikä nii
den rintaa saa viilata vinosti.

Katkoterät ovat yleensä tasavahvoja. Käytetään 
myös kartiokkaita teriä (d =  650, N :o  12/ 15).

Kun repeytymiä syntyy katkoterien kehään, on 
syynä useimmiten väärä terotus ja haritus. Ham

masta ei saa koskaan teroittaa pohjaan asti vinosti, 
sillä kärkihän yksistään leikkaa. Jos hampaat te- 
rotetaan viilalla pohjaan asti, syntyy pohjaan te
rävä kulma, josta repeytymä helposti saa alkunsa. 
Kuva 27 osottaa oikein teroitettuja ja kuva 28 vää
rin teroitettuja hampaita. Liian suuri haritus 
tuottaa liian suuren työn.

jos se työ ja aika, joka käytetään hampaitten 
viilalla teroittamiseen juureen asti, käytettäisiin 
hampaitten lomien syventämiseen pyöreällä viilal-

Kuv. 27.
la, aina sitä mukaan kuin hampaat kuluvat, sääs-. 
tettäisiin monta terää ja paljon vaivaa. Näin ollen 
on muistettava, että alkuperäinen hampaiden muo
to on, mikäli mahdollista, säilytettävä muuttumat
tomana.

Sellaisten terien hampailla, joita käytetään sekä 
halkomiseen että katkomiseen, täytyy olla sellai
nen kaltevuus, että rinta pidennettynä sivuaa akse- 
lireijän takasyrjää s. o. hampaiden tulee olla hiu
kan etukumarassa. Tällaisilla terillä kyllä tullaan 
toimeen, mutta niitä ei voi suositella, parasta on 
toimittaa halkisahaus ja katkominen eri terillä.

P y ö rtö t e r i e n  s o r v a a m i n e n .

Terän hampaiden tulee leikata keskeytymättä, 
kun puuta syötetään sitä vastaan, ja voidakseen 
tehdä tämän, tulee sen olla aivan pyöreän, muuten 
ei saada hyvää tulosta. Jos terässä on eripitkät 
hampaat, on seuraus, että pitkät hampaat joutuvat 
tekemään eniten työtä, ja näin tulee terään epäta
sainen jännitys. Tämä vuorostaan aiheuttaa terän 
täriseminen, terä kuumenee ja tekee huonon jäljen. 
Terän pyörentäminen eli sorvaus toimitetaan siten, 
että mirkelilaikan palasta hitaasti kuletetaan terän 
sivuujan suunnassa. Kun terää hiljalleen pyörite
tään hioutuvat täten pitemmät hampaiden kärjet 
pois. Mirkelilaikan palasta ei saa pitää paikal
laan, jotta hampaiden kärjet eivät tulisi pyöreiksi. 
Itsetoimisella mirkelillä laskettua terää ei sorvata 
ensinkään. Viilalla tai käsimirkelillä hiottu terä 
sarvataan joko tylsänä ollessa, mutta ei joka käy
tön perästä silloinkaan, tai toisilla sahoilla teroi
tuksen jälkeen.

Kuv. 29 esittää laitteen, joka keskittää pyörösa- 
han terän samankeskeiseksi akselin kanssa. Jos 
terän keskusreikä on väljä akselilla, niin on vai
keata keskittää terää niin, ettei se heitä. Upotettu 
ruuvi, joka näkyy kuvassa, estää laipan irtiollessa 
kartiorenkaan putoamasta laipasta.
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Kuva 30 esittää tavallisimman pyöröterän kiin
nityksen. Pohjalaipassa on nasta etäisyydellä C 
akselin keskustasta; samalla etäisyydellä C on reikä 
pyöröterässä ja kansilaipassa. Sisälaipan kartio- 
kas navan reikä sopii akselin kartiokkaaseen pää
hän ja kiristetään ulkolaippaan koskevalla mut
terilla.

P y ö r ö t e r i e n  l e i k k u u n o p e u s.

Kokemus on osottanut, että sopivin kehänopeus 
pyöröterille on 47 m/sek. Pienempää kuin 42 
m/sek. ei käytetä, sillä sahaus jälki tulee huonoa. 
Suurempaa kuin 55 m/sek. ei terän rikkoutumis- 
vaaran takia käytetä, vaikka sahausjälki tulee sitä 
parempaa, mitä suurempi kehänopeus on. Näiden 
kolmen leikkuunopeuden mukaan on laskettu eri 
suurien pyöröterien kierrosluvut seuraavaan tau
luun:

Läpi Kierrosluku minutissa Läpi- ]Kierrosluku minuutissamitta kehänopeus tn/sek. mitta kehänopeus m/sek.mm. 42 47 55 mm. 42 47 55
200 4010 4490 5260 1000 800 900 1050
250 3210 3590 4200 n o o 730 820 960
300 2680 2990 3500 1200 670 750 880
400 2010 2250 2630 1300 620 690 810
500 1610 1800 2100 1400 570 640 750
600 1340 1500 1750 1500 540 600 700
700 1150 1280 1500 1600 500 560 660
800 1000 1120 1310 1700 470 530 620
900 890 1000 1170 1800 450 500 580

Tärkeimpiä seikkoja sahauksessa on terien sopi
vin kierrosluku. Liian nopeasti käyvä terä voi 
rikkoutua ja tuottaa tapaturman. Mutta mitä lu
jempaa terä kulkee, sitä parempi sahausjälki saa
daan.

Jos syöttöä lisätään, ilman että terällä on vastaa
va leikkuunopeus, niin hampaat eivät ehdi leikata 
ja terä joutuu kovaan jännitykseen. Tämä on ehkä 
tavallisin syy terien repeämiseen.

Syynä epätasaiseen leikkuunopeuteen on usein 
sahalaitoksen niukka käyttövoima. Tällöin tulee 
pienentää syöttöä, jotta terän nopeus pysyisi mah
dollisimman tasaisena. Ajan mittaan tulee kum
minkin halvemmaksi hankkia kylliksi käyttövoi
maa, kuin käyttää sahaa riittämättömällä voimalla, 
sillä sahaus rittämättömällä käyttövoimalla vie 
enemmän aikaa, eikä tavara tule kaunista.

Voidakseen pitää sahan nopeutta tasaisena käyt
tövoiman ollessa liian pienen, on muutamilla sa- 
hanasettajilla tapana panna sahanakseliin vauhti
pyörä ja väittävät täten savuttavansa parempia sa- 
haustuloksia tavaran sekä laatuun että paljouteen 
nähden.

Luonnollista on, ettei kovapuista tukkia voi syöt
tää samalla nopeudella kuin pehmeäpuista. Mi
tään sääntöjä syötöstä on vaikea antaa. Kokemus 
on tässä tapauksessa paras neuvoja.

On tarkasti katsottava, ettei terään tule sinisiä 
läikkiä, ja jos niitä syntyy, on syy heti otettava sel
ville ja vika poistettava. Sininen läikkä syntyy te
rään tämän paikan liiallisesta kuumenemisesta ja 
se raapitaan poi öljyyn kastetulla mirkelikankaalla. 
Kuusta ja mäntyä sahattaessa tarttuu terän pin
taan pihkaa, tomua ja sahanpurua. Tämä massa 
kovettuu aikaa myöten melkein yhtä kovaksi kuin 
terä ja saa hangatessaan puuta luonnollisesti ai
kaan huomattavan kuumenemisen, jolloin massa 
tulee yhä tiiviimmäksi ja tarttuu sitä lujemmasti 
terään. Sentähden on välttämätöntä, että tämä 
massa aikanaan raavitaan taltalla tai jollain muul
la aseella pois terän pinnasta, sillä jollei tätä tehdä, 
tulee terä lopulta niin kuumaksi, että syntyy edellä
mainittuja sinisiä läikkiä. Terä, jonka sivulle tart
tuu pihkaa, tomua ja sahanpurua on huonosti 
taottu.
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Jatkuvasta hankaamisesta lisääntyy kuumuus, 
sininen läikkä laajenee, ja lopuksi kuumuus tulee 
niin suureksi, että tuo sininen väri katoaa, joka on 
merkkinä siitä, että terä on pehmennyt. Jos täl
laista terää tarkastetaan oikaisuviivottimella, huo
mataan selvä, joskus jopa yli 1 mm korkea kuhmu. 
Kuhmu on poistettava, sillä muuten ei terä voi 
edullisesti toimia. Kuinka tällaisia kuhmuja ta
komalla poistetaan, siitä puhutaan terien oikaisun 
yhteydessä.

P y ö r Ö t e r i e n  h a m m a s l u k u.

Terien paksuus, sahattavan puun laatu, kehäno- 
peus ja syöttö ovat likeisessä yhteydessä terien 
hammaslukuun tai -jakoon.

Suuret, ohuet hampaat taipuvat helposti sivulle 
ja naarmuttavat tavaraa, sekä katkeavatkin, jos te
rää hoidetaan varomattomasti. Tämän takia pitää 
ohuella terällä hampaiden olla pienemmät kuin 
paksummalla terällä, joten siis hammasluku on 
edellisessä suurempi kuin jälkimäisessä.

Mitä suurempi kehänopeus, sitä enemmän tulee 
olla hampaita.

Nopea syöttö vaatii suurta kehänopeutta ja kos
ka terä tällöin tulee enemmän rasitetuksi, on rasi
tus jaettava useammille hampaille, niin että jänni
tys pysyisi tasaisena, joten siis hammasluvun pitää 
olla suurempi.

Kovapuu vaatii suuremman hammasluvun kuin 
pehmeä.

P y ö r Ö t e r i e n  j ä n n i t t ä m i n e n  j a  
o i k a i s u  s e k ä  n i i t t e n  k i i n n i -  

t y  s k o n e e s e e n s a .

Jotta pyöröterä toimisi virheettömästi ja tekisi 
hyvän sahausjäljen, vaikkapa syöttönopeus onkin 
niin suuri kuin se on nykyisissä sahakoneissa, täy
tyy sillä olla ehdottomasti oikea jänteys. Jos terän 
jänteys ei ole oikea, niin sahaaminen kyllä käy, 
mutta vain sahausjäljen kustannuksella.

Jännittäminen eli venyttäminen toimitetaan, ku
ten tunnettua, vasaroimalla ja sen tarkoituksena 
on sahan kehänopeuden mukana kasvavan keskipa- 
koisvoiman aiheuttaman kehän venymisen tasoitta
minen samaksi yli koko terän.

Pyöröterää käytettäessä kehä ajanmittaan venyy, 
joten jänteys muuttuu jopa häviääkin. Sahan
terä „väsyy” , niinkuin muukin teräs pitkäaikai
sesta kuormituksesta. Hyvästä aineesta valmis
tetulle ja tasaisesti karkaistulle terälle voidaan kui
tenkin antaa vasaroimalla sopiva jänteys. Tämä 
työ vaatii tekijältään tottumusta ja tarkkaa silmää.

Jänteyden antaminen terälle ja sen oikominen 
ovat kaksi toisistaan tarkasti eroitettavaa asiaa.

Hampaitten väliin kiilautuvasta sahanpurusta 
y. m. johtuva kehän lämpeneminen sekä hampai
den uusiintuva teroittaminen, venyttää aikaa myö
ten terän hampaitten puoleista osaa, joten terä ka

dottaa jäntevyytensä ja sen kehä alkaa heittelehtiä 
puolelta toiselle eli täristä. Ennenkuin päätetään, 
onko terä todella uudelleen jännitettävä, on katsot
tava, onko tähän muuta syytä, esim. onko terä läm
mennyt, onko ohjaustapit asetettu väärin, onko 
hampailla oikea kumaruus, eivätkö hampaat ole 
oikein tai kylliksi teroitettu.

Tultuamme terän tarkastelussa siihen tulokseen, 
että1 sen uudelleen jännitys on välttämätön, on se 
suoritettava erikoisella tarkkuudella ja taidolla.

Kuv. 31.

Kuv. 34.

Tarvittavat työaseet ovat: oikaisu-alasin kuv. 31, 
pyörövasara kuv. 32, ristivasara kuv. 33 sekä riit
tävä määrä oikaisuviivottimia, joista lyhemmät 
puolen terän läpimittaa ja vähemmän ja pisin on 
terän läpimitan pituinen kuv. 34.

Alasin pitää panna tasaiselle pohjalle, puupöl- 
kylle, ja alasimen taakse on asetettava penkki tai 
pöytä (kuv. 36, 37, 39). Pöydän tulee olla l/2"  

alempana alasimen pintaa, ja on se terän tukena, 
kun sitä koetellaan oikaisuviivottimella.

On tarkasti katsottava, että oikaisuvasaran lyö- 
mäpinta on hyvin pyöristetty. Kun esim. lyödään 
pyörövasaralla terän öljytylle pinnalle, tulee vasa
ran jäljen olla läpimitaltaan korkeintaan ^4" ja 
ristivasaran tulee jättää öljyyn noin % " X % ” suu- 
ruisen jäljen. Liian kova lyönti jättää ruman jäl
jen terään ja ei ole tehokas kuhmua terässä tasot- 
taessa, eikä jännitystä terään pantaessa. Ei saa 
lyödä liian kovaa, on parempi vasaroida hiljaa te
rän yli useita kertoja kuin takoa liiaksi ensi ker
ralla. Liian kovat lyönnit voivat aiheuttaa sen, 
että terä tulee huonommaksi kuin mitä se oli 
alussa.

Pyörösahan vertaaminen puolilla varustettuun 
pyörään on kyllä kutakuinkin kömpelöä, mutta
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kun vertaus kumminkin tekee venytyskysymyksen 
helposti käsitettäväksi, voidaan sitä käyttää.

Liian pitkät pyörän puolat taipuvat, jos ne ovat 
tehdyt taipuvasta aineesta, muussa tapauksessa ne 
katkeavat. Jos taas pyörän kehää tarpeeksi piten- 
netään, saavat ne vaatimansa tilan.

Sahan kehäosaa voidaan verrata pyörän kehään 
sekä sen ja keskusosan välillä olevaa osaa puoliin. 
Jog tämä väliosa on liian pitkä, siis liiaksi veny
tetty, ei sillä ole tarpeellista tilaa keskus, ja kehä- 
osien välillä, ennenkuin kehäosaa venytetään vasa
roimalla alkaen vähän hampaiden juuren sisä
puolelta. Tämän vasaroin ti on tehtävä kevyesti, 
koska sahan kehä muuten voisi venyä liiaksi ja 
siis menettää oikean jännityksenä kokonaan.

Koska keskipakoisvoima kasvaa suhteessa kierto
nopeuden neliöön, saattaa, kiertonopeuden kasva
minen huomattavasti vaikuttaa sahan kehäosan 
venyttämiseen.

Vasaroimalla venytetty keskiosa ei sahan seiso
essa voi, kuten kehäosat, vetäytyä kokonaan, ja 
tästä seuraa, että saha on kouru seisoessaan, mutta 
suora käydessään.

Sahan paksuus ja nopeus vaikuttavat venytyksen 
suuruuteen. Niinpä täytyy esim. paksun, hitaasti 
käyvän sahan olla jäykkä, siis vähän venytetty.

Ohut, suurella nopeudella pyörivä saha vaati 
suuremman venytyksen kuin yhtä nopeasti pyöri
vä, paksu saha.

Yleensä voidaan sanoa paksujen ja ohuiden sa
hojen venyttämisen eroavan toisistaan siten, että 
suurempia nopeuksia varten aiotut ohuet sahat on 
venytettävä enemmän kuin paksut.

Saha saattaa olla liian veltto eli „avoin” (liian 
paljon venytetty) keskiosastaan, jossa tapauksessa 
se pyrkii kuumenemaan ja sitäpaitsi sen kehä heit
täytyy jommalle kummalle puolelle. Sellaista sa
haa on sopivasti vasaroitava kehäosista, vähän ham
paiden sisäpuolelta, jos saha on hyvin nopeasti 
käyvä ja vasaroitava sitä enemmän, mitä pienempi 
nopeus on.

Jos saha on keskiosastaan liian kireä (liian vä
hän venytetty), alkaa kehä heittäytyä kummalle
kin puolelle eli täristä.

Kun sahan venyttäminen eli jännittäminen, ku
ten edellä on nähty, on määrätyssä suhteessa kier
roslukuun, on tarpeellista, ellei suorastaan välttä
mätöntäkin, että pyörösahoja tilattaessa ilmoite
taan niiden kierrosluku, ainakin suuriläpimittais- 
ten ja verrattain ohuitten sahain ollessa kysymyk
sessä.

Pyörösahojen venytyksestä tässä esitetyt seikat 
pitävät paikkansa niin hyvin katko- kuin halkai- 
susahoinkin nähden.

Kuvan 35 ympyräviivat osoittavat suunnilleen 
sahan eniten venytettävän, siis eniten vasaroitavan 
kohdan.

Jos kierroslukua lisätään, eikä terää laipan ym
päriltä venytetä enemmän, venyy kehä keskipakois
voiman vaikutuksesta niin paljon, että se alkaa 
heittäytyä kummallekin puolelle ja hankaa ohjaus- 
tappejaan siinä määrin, että kehys kuumenee ja

venyy siis yhä enemmän. Jos taas kierroslukua 
vähennetään, ei kehä keskipakovoiman vaikutuk
sesta veny riittävästi, jolloin kehä heittäytyy jom
malle kummalle puolelle ja alkaa hangata ohjaus- 
tappia kuumeten ja siten venyen riittävästi, jolloin 
terälle tulee tasajänteys. Näin ollen ei liian pieni 
kierrosluku ole jollekin laipan venytysmäärälle 
niin vaarallinen kuin liian suuri kierrosluku.

Kuvassa 36 nähdään oikein venytetty saha. Huo
mattava kuitenkin on, että venytyksen suurus vaih- 
telee sahalle aiotun nopeuden ja syötön mukaan. 
Sahan yli asetettu pitkä oikaisuviivotin kosket
taa sahaa vain sen reunaosissa, mutta muuten jää 
keskukseen päin suureneva rako viivottimen ja

Kuv. 36.
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Kuv. 37.

rahan väliin. Vasemmalla kädellä nostetaan jon- 
kunverran sahaa reunasta.

Kuva 37 näyttää myöskin oikein venytetyn sa
han.

Terän suoruus havaitaan helpommin siten, että 
terä asetetaan jollekin puualustalle pystyyn, tue
taan toisella kädellä akselia varten tehdystä rei- 
jästä ja toisella asetetaan tarkistusviivotin terään 
kiinni, pystyyn sekin ja niin keskelle terää kuin 
toisen käden sormet sen suinkin sallivat. Jos terän 
ja tarkistusviivottimen välistä näkyy tasapaksu, 
ohut valojuova (tarkistusviivottimethan ovat ha- 
vainnontekojen helpoittamiseksi tehty päistään 
hiukan kantaviksi), niin terä on siltä kohdalta 
suora. Sama huomio tehdään useammasta koh-

Kuv. 38.

dasta terää, sitä pienissä erin pyörittämällä. Terän 
toista puolta tarkastettaessa näkyy yhtä paksu ta
sainen valojuova. Tällaisella terällä ei ole ollen
kaan jänteyttä, josta seuraa, että se ei pysty työs
kentelemään.

Kuvassa 38 nähdään että terä painuu poispäin 
oikaisuviivottimesta, josta voidaan päättää terän 
ainakin jo osapuilleen, saaneen oikean käsittelyn.

On mitä tärkeintä, että venytys toimitetaan 
oikealla tavalla, sillä sahanterä ei käy hyvin, jos 
siinä on vuorotellen enemmän ja vähemmän veny
tettyjä kohtia.

Tämä on helposti ymmärrettävää, jos ajatellaan 
osan sahanterästä olevan venytetyn 800, osan 700 
ja osan 500 minuuttikierrosta varten.

Kun opetellaan oikaisua, on erittäin sopivaa tar
kastaa hyvin toattua terää, ja painaa mieleen, kuin-

Kuv. 39.

ka paljon ne putoavat oikaisuviivottimesta s. o. 
kuinka suuri valojuova tulee, kun terää nostetaan 
vasemmalla kädellä ja terän päinvastainen puoli 
on pöydällä ja viivotinta pidetään terän keskuk
sessa sen päiden ollessa terän kehällä (kuv. 36). 
On mitattava tämä valojuova ja pantava muistiin, 
kuinka suuri se on eri terillä, joita käytämme. 
Tämän valojuovan eli raon tulee olla yhtä suuren, 
kuinka terää käännelläänkään ja miltä sivulta koe
tellaan. Terällä on silloin tasainen jännitys.

Terällä, jonka kehä on työssä venynyt ja täten 
kadottanut jännityksensä, on viivoitin kiinni kes
kuksessa ja kehä putoaa alas, jos terää pidetään 
edellä selitetyllä tavalla (kuva 39).

Puolen läpimitan pituista oikaisuviivotinta käyt
tämällä tarkastetaan näyttävätkö jotkut terän 
osat suurempaa valojuovaa viivoittimen alla kuin 
toiset osat ja merkitään nämä paikat a liidulla
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(katso kuva 40). Nämä täten merkityt paikat ovat 
n. k. rakkoja eli löysiä paikkoja, jotka ovat kiris
tettävät takomalla vasaralla kehän puolella pistei
tä myöten. Jos tällaisia rakkoja ei löydy, on 
kehä kiristettävä takomalla keskustalta kehälle is
kuja tasaisesti vähentämällä (kuv. 41). Kun terä 
on taottu toiselta puolen, merkitään toinen puoli 
kuten edellinen ja taotaan se samalla ja yhtä mo
nella ja samanlaisilla lyönneillä kuin mahdollista 
ja juuri vastaaville paikoille, kuin oli lyöty toi
selle puolelle. Pienemmät palaneet kuhmut b 
poistetaan helposti lyömällä niitä pyörövasaralla, 
jolloin on käytettävä jotakin pehmikettä (nahkaa^ 
vanhaa hihnaa tai paperia) alasimella.

Jännitystä koeteltaessa tulee ottaa huomioon, 
että oikaisuviivotinta pidetään kohtisuorassa terää 
kohottavaa vasenta kättä ja terän tukikohtaa yh
distävää suoraa vastaan. Oikaisuviivoitinta paine
taan keveästi alaspäin, eikä se saa olla kallellaan, 
vaan pystyssä.

Kuhmuja ja epätasaisuuksia poistaessa sattuu 
usein, että terä kadottaa jännityksensä. Silloin 
täytyy, edellä kerrotulla tavalla, uudistaa käsittely 
pyörövasaralla, kunnes se on saanut vaaditun jän
nityksen, ja taas tarkastaa, onko syntynyt mitään 
kuhmuja tai epätasaisuuksia, jotka, jos niitä on 
ilmaantunut, täytyy vuorostaan takoa pois.

Kun terä on saatu mahdollisimman tasaiseksi ja 
kun sille myös on saatu vaadittava jännitys, pan
naan se koetteluakselille (kuva 42), ja pyöritet
täessä terää hiljaa tarkastetaan, kulkeeko se 
oikein, s. o. niin että pyörittäessä kaikki hampaan- 
pohjat tapaavat juuri saman pisteen. Jos ham
paan pohjat koskettavat ja toiset poistuvat tarkas
tuslaitteesta, niin on terää silloin kiero, mikä tulee 
poistaa vasaralla.

On pantava merkille nämä epäsäännöllisyydet, 
jolloin c merkitsee kuvassa 40 koveroa taitetta. 
Tällainen taitekohta C saadaan poistetuksi siten, 
että taitteeseen lyödään kuten pisteet näyttävät.

Jos terä on liian löysä keskustassa, joka näyttäy
tyy siten, että sahattaessa terä asettautuu toiselle 
sivulle, niin tulee sen kehää venyttää takomalla

(niinkuin pisteet kuvassa 43 osottavat). Kuinka 
kauvaksi keskustaan on taottava, määrätään koet
telemalla, mihin asti liika löysyys ulottuu.

Yhdenmukainen takominen on tärkein sääntö 
terien oikaisussa. Yhden paikan liiallinen tako
minen saa aikaan säännöttömyyksiä eli löysiä paik
koja, joita on vaikea poistaa. Jos terää oikais

taessa on tarpeellista takoa terää useampaan ker
taan, tulee takoa taottujen säteettäisten suorien 
välit.

Vasta-alkajan on tarkastettava pienillä katko- 
terillä, joitai on helpompi käsitellä ja jotka eivät

vaadi tarkkaa oikaisua. Kun on saatu sellainen 
terä niin hyvään kuntoon, että se kulkee tasaisesti, 
voidaan aloittaa harjottelu suuremmilla terillä. 
Jos alotetaan suuremmilla terillä harjotella, epä
onnistuu oikaisu aina, sillä tarvitaan pitkäaikaista 
ahkeraa harjotusta ja tottunutta johtoa saavut
taakseen suurempien terien oikaisutaito. Jos ensi 
kerralla ei saada terää hyväksi, niin ei kannata vai
vata itseään sitä yhä uudelleen takomalla, vaan on 
lähetettävä terä tehtaaseen oikaistavaksi.
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H a l k a i s u t e r i e n  h o i t o .

Halkaisuterien hoito vaatii enemmän silmällä
pitoa kuin muiden terien.

Kuivan tavaran halkaisuun käytetään kartiok- 
kaita teriä, jotka ovat ihan suorat.

Märän tavaran haikailussa
pölkkysahalla terä on taottu niin, että kuperuus 

on sahatun laudan puolella (kuva! 44, a),
syrjäsahassa ovat terät joko ihan suorat tai tao

tut niin, että kuperuus on rimanpuolella (kuva 
44, b ),

kimpihalkaisusahassa on terän kuperuus halot
tavan pinnan puolella (kuva 44, c).

Jos pyöröterä on oikein asetettu ja hyvässä kun
nossa, täytyy sen pystyä sahaamaan lämpenemättä 
sanottavasti.

Terän lämmitessä keskustasta, on vika siinä, että 
akseli laakerissa on lämmennyt johtuen lämpö 
siitä terään, tai että laipat eivät ole sopivia, vaan 
epätasaisia tai että terä ja syöttösuunta eivät ole 
täysin yhdensuuntaiset.

Terän kehän lämpenemiseen voi olla syynä se, 
että tavaran puoleiset ohjaustapit sahauksen aika
na painavat terää, tai että hampaitten takaosat 
ovat liian korkealla, tai hammaslomat ovat liian 
pienet, niin että niihin ei mahdu hampaitten leik
kaama sahanpuru eikä viskaudu ulos, tai että terää 
ei ole kylliksi haritettu.

Kun terällä on suurempi kierrosluku kuin on 
tarkoitettu, laajenee kehä ja terä tulee veltoksi, 
jos ei se ole tarpeeksi venytetty keskeltä. —  Asian
laidan ollessa päinvastainen, jolloin nopeutta, jol
le terä on aiottu, ei saavuteta, tulee terä kuperaksi 
s. o. liian väljäksi keskustasta ja kallistuu.

Jos siis terä tulee veltoksi, voidaan painamalla 
puupalasella laippaa lämmittää terää keskustasta 
ja saada se siten venytetyksi. —  Terän kallistuessa 
on terä lämmitettävä hampaitten pohjan kohdalta 
painamalla siihen ohjaustappia. —  Tätä keinote
koista lämmittämistä on toimitettava varovaisuu
della, ettei terä lämpene liikaa ja pilaannu. Ajan

pitkään tätä tapaa ei voida tietysti noudattaa, vaan 
täytyy terää venyttää vasaroimalla kehää tai edel
lisessä tapauksessa keskustaa.

Jos syöttö tapahtuu syöttöpöydän tai vaunujen 
avulla, kuten pölkkysahoissa, tulee kiskojen olla 
aivan yhdensuuntaiset terän kanssa sekä aivan 
suorat, tukevat ja vaakasuorat. On pidettävä huo
li siitä, että kiskot ja pyörät ovat vapaat pihkasta 
ja liasta.

Teräakselin ja syöttöpöydän ( samoin vaunun) 
tulee olla lujalla pohjalla, joka ei anna perään. 
:— Terän tulee sopia hyvin akselille, ja keskusreikä 
ei saa mitenkään olla liian ahdas, jotta terä täy
tyisi pakottaa akselille. —  Akselin tulee olla vaa
kasuora, jotta sen terä olisi aivan pystysuorassa 
asennossa.

Terän tulee myös hyvin sopia laippoihin, joista 
molempien tulee olla vähän kovero. On tarkoin 
katsottava, että laipat ovat sisäpuolelta puhtaat. 
Laippojen koko on myös tärkeä tekijä. Mitä suu
remmat laipat ovat, sitä vakavammin terä kulkee, 
ja erittäinkin kun käytetään ohkaisia teriä, on tär
keätä, että laipat ovat niin suuret kuin mahdol
lista. Kuten ennen on mainittu, tulee laipan olla 
vähän kovero, ja tämän koveruuden tulee aikaa 
noin 15— 20 mm. laipan syrjästä, s. o. että terä 
lepää 15— 20 mm. leveätä laipparengasta vastaan. 
Laipan tulee olla tasainen ja siis painaa koko pin
nallaan terää vastaan. Laipat eivät saa olla takki
rautaa vaan terästä, koska takkirauta ei ole kyl
liksi kovaa, vaan antaa perään ja laipat käyvät 
kuperiksi kiristyksestä.

Terän tulee olla hyvin sorvattu, niin että kaikki 
hampaankärjet tulevat käytäntöön, sekä tarkoin 
tasapainotettu. Hammaslomien tulee olla kylliksi 
väljät, että niihin mahtuu kaikki hampaiden leik
kaama sahanpuru ja pääsee viskautumaan ulos. 
Hampaita ei saa viilata niin, että niiden takasyrjä 
tulee yhtä korkeaksi tai korkeammalle kuin ham
paankärjet. Ne täytyy viilata niin, että ne ovat 
taka- ja etusyrjältään kohtisuorat kulkusuuntaa 
vastaan ja ainoastaan yläsyrjä viistottu. Terää 
tulee pitää hyvin viilattuna, eikä käyttää sitä tyl
sänä. Terällä tulee olla paksuuteen ja sahattavaan 
puulajiin sopiva hammasluku. Hampailla tulee 
olla oikea kaltevuus.

Haritus tulee olla tarpeeksi suuri, niin että terä 
pääsee kulkemaan raossa vapaana, eikä hankaa 
puuta vastaan synnyttäen lämpöä. Ohjaustapit 
pitää olla asetetut niin, että puhtaan tavaran puoli 
on %  mm. auki ja riman puoli kiinni. Ohjaus- 
tappien tulee olla niin lähellä terää kuin mah
dollista, ilman että syntyy hankausta, paitsi ulom
mainen, joka painaen ohjaa terää ja tulee niiden 
olla mahdollisimman lähellä hampaiden pohjia. 
Etutapit ohjaavat varsinaisesti terän käynnin ja 
takimmaiset estävät mahdollista heittoa. Pok-
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holtsia pidetään parhaimpana aineena ohjaustap- 
pien valmistukseen. Tapit asetetaan terää hiljaa 
pyöritettäessä, jolloin tarkastetaan, että terä ei 
heitä, vaan kaikki kohdat liikkuvat samalla etäi
syydellä ohjaustapeista. Ohjaustappien pääasialli
nen tarkoitus on tukea ja pitää terää oikeassa suun
nassa, kun se työskentelee ja niitä käytetään terille, 
joiden läpimitta on yli 250 mm.

Jos suinkin mahdollista tulee käyttövoimaa olla 
niin riittävästi, että terän kierrosluku ei pienene 
sahauksen aikana. Useimmissa pienemmissä saha- 
laitoksissa on käyttövoima tavallisesti riittämätön. 
Terän nopeus on silloin pienempi, sen tullessa ulos 
puusta, kuin siihen mennessä. Seuraavan puun 
sahaus alkaa ehkä jo ennen kuin terä on saanut 
oikean nopeutensa, ja kun tämä ei ole riittävä, kal
listuu terä helposti sivulle. Ei siis voida sahata 
tasaista ja kaunista tavaraa, ellei ole kylliksi käyt
tövoimaa.

S y r j ä s a h a n  t e r i e n  h o i t o .

Otettaessa uudet terät syrjäsahaan, tarvitsevat ne 
jonkunverran asettajan käsittelyä toimiakseen moit
teettomasti.

1) Molemmat terät (kiinteä ja liikkuva) on lyö
tävä keskeltä vähän löysemmäksi, tehdas kun val
mistaa terät tasa jän teisiksi.

2) Jos terät ovat kartiokkaat (d =  760, N :o  
9/12) tulee niiden olla sisäpuolelta ihan suorat. 
Ulkopuolella terä on keskustan lisävahvuuden ver
ran kupera, joten siinä ei tämä valojuova näy. 
Tasavahvat terät asetettaan joko suorina tai riman- 
puoli hieman kuperaksi.

Kun terät viedään koneeseen, asetetaan ne hy
vin laippojen väliin ja kiristetään tukevasti mut
terilla. Terää hiljaa pyörittämällä tarkistetaan 
ohjaustapit. Ohjaustappeja pitää olla vähintäin 
neljä kappaletta terää kohden. Terän tulee va
paasti pyöriä hankaamatta tappeja. Toisinaan 
sattuu niin, että syrjäsahasta tullut lankku on tyvi- 
puolelta joko leveämpi tai kapeampi. Jos tavara 
tulee leveämpää, mikä rasittaa enemmän sekä teriä 
että konetta, on terän ulkopuoliset tapit kiristet
tävät.

Lankku- ja lautatavaraa syrjättäessä on terät 
vaihdettava teräviin joka neljän tunnin perästä, 
pelkansahauksessa saatua joka kahdeksan tunnin 
perästä. Jokapäiväinen toistuva hoito, jänteyden 
ja harituksen tarkistaminen, pihkan poistaminen 
terän sivulta, pitävät terät sellaisessa kunnossa, 
että harvoin niihin suurempia vikoja tuleekaan. 
Jos kuitenkin terä jotenkin pääsee niin paljon läm- 
penemään, että siinä esiintyy sinisiä täpliä, on ne 
helppo poistaa vasaralla, käyttämällä pehmikettä 
alaisimella. Oikaisussa on erikoisesti tarkastettava, 
että terän kehä jää kuhmuista vapaaksi, eikä te
rässä saa myöskään olla heittoa. Heittävä terä 
tekee kelvottoman jäljen.

Jos terä on suora, ei terään tartu pihkaa. Ko- 
veroihin kohtiin tarttuu pihkaa.

T e l  ah ai  k ai su s ah an j a s e n  t e r ä n  
h o i t o .

Telahalkaisusahan uurrettujen pystytelojen tulee 
olla terän kanssa pystysuorat. Telojen jatkona 
(tavaran puolella) oleva ohjaustuki pitää olla niin 
asetettu, ettei synny minkäänlaista hankausta saha
tessa; liiallinen väljyys taasen tekee kimmet eri 
vahvuisiksi. Ohjauspinnan telojen puoleinen pää 
pitää olla samassa tasossa telojen kanssa ja taka- 
pää 1 mm. väljempi. Nykyaikaisissa telahalkaisu- 
sahoissa, joissa teräakselin laakerit voidaan siirtää 
koneen pituussuuntaan, on akseli asetettava niin 
lähelle vetoteloja, kuin terä suinkin sallii. Hal- 
kaisuveitsen on oltava tarpeeksi vahva ja mahdol
lisimman lähellä terää.

Ohjaustapit asetetaan kuten syrjäsahassa. On 
hyvä käyttää puista listaa ulkopuolella ohjaustap
pien päällä, keskustan ja kehän välillä; tämä estää 
roskan kasautumasta terän väliin. Kiertämällä 
ohut kerros hamppua tähän listaan saadaan terä 
lämpenemään (laajenemaan) mistä halutaan.

Paras tulos saadaan käyttämällä terää, joka on 
keskustasta jonkunverran löysä, eikä siis kaipaa 
keinotekoista lämmitystä.

K e h y  s s a hä n t e r ät .

Kuva 45 esittää vierekkäin (vasemmalla puo
lella) nykyaikasen N :o  14 kehyssahan terän, jossa 
terän paksuus on 2,03 mm. ja (oikealla puolella) 
6 mm. paksun terän sahateollisuuden alkuajoilta. 
Edellinen tekee haritettuna 3,40 mm. leveän sa
li ausraon, jälkimmäinen 10 mm. leveän, joten siis 
nykyään jokaista tukista sahattua lankkua, soiroa 
ja lautaa kohden kulutetaan vain 3,40 ntm. vah
vuudelta puuta, kun sen sijaan ennen vanhaan 
niitä varten tarvittiin 10 mm. vahvuudelta. On 
laskettu että N';: o 14 (2,03 mm.) teriä käyttämällä 
18' pitkää 10" tukkia kohden tulee noin 2,5 j 3 kiin- 
tomittaa vähemmän sahanpurua kuin ennen van
haan, jolloin käytettiin 6 mm. vahvoja teriä. 
Mutta ohuilla sahanterillä ei säästetä ainoastaan 
raaka-ainetta ja saada sivulautoja leveimmiksi ja 
pitemmiksi, vaan myöskin käyttövoimaa, puun hie
nontaminen sahanpuruksi kun on pienempi.

Työkoneiden työteho s. o. käyttövoimaa vastaava 
työnpaljous on saatava mahdollisimman suureksi.

Kehyssahan työntehoa vähentävät ja työn tulosta 
huonontavat seuraavat seikat:

1) Hampaiden tylstyminen, tylsillä hampailla 
kun syöttö ei voi olla tarpeeksi suuri ja jälki tulee 
huono.

2) Jo&teräaine ei ole riittävän joustava, on käy
tettävä tavallista suurempaa haritusta. Tällöin
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sahausrako tulee suurempi aiheuttaen suuremman 
voiman menekin.

3) Jos teräaine kovuudeltaan on epätasainen, 
jolloin haritus työssä tulee pian epätasaiseksi, peh
meässä osassa oleva haritus kun häviää ja kovassa 
osassa terää säilyy, mikä aikaansaa huonon sahaus-

Kuv. 45.
jäljen ja harituksen korjaamisesta johtuvan työn 
ja käyttöajan hukan.

Suuremmasta rasituksesta johtuu suurempi voi
man menekki, suurempi työkoneen kuormitus, suu
rempi sahanpurumäärä ja tästä johtuva raaka-ai
neen hukka.

Jos terä on valmistettu joustavasta aineesta, jo
ten sillä siis on suurempi joustavuus, riittää 0.46 
mm:in haritusmalli. Jos taasen terä ei ole tar
peeksi joustava, on käytettävä 50 %  suurempaa 
haritusmallia. Tätäkin suurempaa haritusta käy
tetään, jolloin rasitus on yhä suurempi ja valmis
tusmäärä pienempi.

Ennenvanhaan käytettiin haritusmallia, joka oli 
]/3 terän paksuudesta. Mutta harituksen tarkoitus 
onkin, että terä kulkee sahausraossa helposti eikä

hankauksesta kuumene. Paksummalla terällä ei 
ole suurempaa taipumusta kuumenemiseen kuin 
ohuella, joten sitä ei siis tarvitse suojella enemmän 
kuumenemisen vaaralta kuin ohutta terää. Hari
tusta ei siis pidä tehdä terän paksuuden mukaan 
suuremmaksi.

Teräaineen laadusta näin ollen riippuu suorite
tun työn hyvyys ja työn paljous, työn paljouteen 
nähden on eri tehtaiden terillä jopa 30 %  erotus.

Talvella käytetään aina Nro 14 teriä. Kesällä 
enimmäkseen Nro 14, mutta myös Nro 15 teriä. 
Erään vanhan sahaliikkeen sahoilla käytetään ke- 
hyssahan asetuksessa pienille ja keskenkokoisille 
tukeille 2 kpl. Nro 12, toiset Nro 15, isoille tukeille 
4 kpl. Nro 12 ja toiset Nro 15. Tällainen sovitus 
pienentää yhteenlaskettua sahausrakoa, siis puun 
hukkaanmenoa ja sahaukseen tarvittavaa voimaa.

Hammas jako riippuu osaksi terän paksuudesta, 
osaksi sahattavan puun kovuudesta. Hammasjaon 
tulee olla ohuissa terissä pienemmän kuin vahvem
missa ja kova puuta sahattaessa pienemmän kuin 
pehmeätä puuta sahattaessa.

Etelä- ja Keski-Suomen sahoissa käytetään hie
man suurempaa hammasjakoa kuin Pohjois-Suo- 
men sahoilla, edellisissä sahattavien tukkien kokou- 
mus kun on löysempää kuin jälkimmäisissä sahat
tavien. Jälkimäiseen kiinteämpi rakenteisiin tuk- 
keihin kuuluvat myös Suojärven ja Neuvosto-Kar
jalan havupuut.

Seuraava taulukko osottaa sopivaa kehyssahan- 
terien hammasjakoa Etelä- ja Keski-Suomen sa
hoilla r
sahanterän paksuus Nro 12 Nro 13 Nro 14 Nro 15 
hammasjako kesällä 22 mm. 21 mm. 20 mm. 16 mm. 
ja talvella noin 2 mm. pienempi.

Terä, jossa on suuri jako ja siis suuret hampaat, 
syö paljon puuta ja jättää ruman jäljen, mutta 
syöttö voi olla nopea.

Kehyssahan teriä teroitettaessa itsetoimisilla te- 
roituskoneella pyrkivät alimmat hampaat ajan mit
taan jäämään muita pitemmiksi ,,torahampaiksi” . 
Nämä syntyvät siten, että teroittaja varoessaan sär
kemästä teroituslaikkaa jättää syventämättä viimei
sen hampaan pohjaa. Muutaman teroituksen jäl
keen on samasta syystä jätettävä seuraavan yläpuo
lella olevan hampaan pohja syventämättä. Jos nyt 
ei hammasleikkurilla poisteta liikaa ainetta, vaan 
jatketaan samaa menettelyä, niin torahampaita tu
lee viimein niin paljon, että ne ylettyvät sahatta
vaan puuhun. On selvää, että sahaus jälki tulee 
tällöin olemaan huono.

Terän tulee keskeltä olla löysä. Jänteys pitää 
olla hampaissa ja hamarassa. Löysyys saadaan 
myös siten, että porataan 10 mm. reikä terän kes
kelle, ylimmästä ja alimmasta pingottimesta 20 mm. 
keskukseen päin. Näin ovat terän keskussyyt kat
kaistut, eivätkä siis voi kiristää terää keskeltä.
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Eräissä saksalaisissa terissä on porattu nämät reijät.
Kuvista 46— 49 nähdään, miten otetaan ,selvä 

onko kehyssahan terällä oikea jännitys. Kuvissa 
46 & 47 esitetty terä on keskeltä löysä, joten sillä 
on oikea jännitys. Kuvien 48 &  49 terä on kes
kuksesta kireä ja hamarassa ja hampaissa löysä, 
siis jännitys virheellinen.

On tärkeätä, että hampaat hiotaan tarkalleen 
kohtisuoraan terää vastaan. Jos hiominen on ta-

pituus 1 = 5 0 0  mm. ja n = 3 0 0 — 315. (Katso kuv.
50).

Teräkehys voidaan asettaa 10— 17 mm. etukuma
raan, kun teräkehyksen orsien keskustani etäisyys 
on 1,750 mm., tehden 3— 5 mm. 500 mm. iskulle. 
Silloin voidaan terät pingoittimilla kiinnittää mil
tei samalta kohdalta, jolloin jännitys terässä lan- 
kee tasaisesti.

Jos kumaruus syöttöön verraten on liian suuri,

Kuv 48.

Kuv. 47. Kuv. 49.

Kuv. 46.

palitunut vähänkin viistoon, pyrkii terä kuletta- 
maan tukkia viistoon kehyksen läpi.

Terät ovat kiinnitettävät teräkehykseen niin, että 
niiden hampaiden kärjet lankeevat samaan tasoon 
sivulta katsottaissa. Kuluneita teriä on siis siir
rettävä niin paljon eteenpäin, että kaikki terät al
kavat leikata tukkia yhtaikaa. Leveämmät terät 
pitää ohjauksen tehostamiseksi sijoittaa keskelle 
ja kuluneet kapeammat terät sivuille. Jotta lai
timmaisten terien väliin tuleva lyhyt pinta irtaan
tuisi helposti, on laitimmaisin terä asetettava niin, 
että sen hampaiden kärjet ovat tasan toisten terien 
hampaiden kärkien edellä.

Terän kaltevuus Bolinderin kehyksessä on p =  
8— 15 mm., kun iskun pituus 1 = 5 0 0  mm. ja 
n =  320— 360 ollen suurempi pienille tukeille. 
Karhulan kehyksessä on p = 6 — 12 mm., kun iskun On muistettava, että

*  METSÄTIETEELLINEN

Af tyTP* KT

tapahtuu takaisku terän yläosassa ja ylähampaat 
pyrkivät tuuppaamaan tukkia taaksepäin. Jälki 
ei tule tällöin huonoa.

Jos kumaruus on liian pieni, tapahtuu takaisku 
terän alaosassa, hampaat joutuvat yläreunoillaan 
sahaamaan, jolloin ne nostavat tukkia, terä kuume
nee ja jälki tulee karhea.

Terien jännittämisen tulee olla riittävä ja tasai
nen, mutta ei liian suuri ja ovat kaikki terät jän
nitettävä yhtäpaljon. Jos sahanterä on hauras tai 
veltto hammasrivin kohdalta, niin ei sitä pidä pa
kottaa suoraksi liian kovin jännittämällä, vaan ovat 
nämä viat korjattava oikaisuvasaralla. Liian kova 
jännittäminen aiheuttaa vai terien pingoittimien, 
vieläpä teräkehyksen orsien särkymisen.
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tään on ehdottomasti höllennettävä terien jänni
tystä, koska terät sahatessa lämpiävät ja työn tauot
tua jäähtyessään kutistuvat ja voivat aiheuttaa te- 
räkehyksen orsien särkymisen.

Kun teriä poistetaan kehyssahasta, ei niitä saa 
yksitellen tykkänään höllentää ja irrottaa, koska 
viimeksi poistettavat terät täten tulevat joksikin 
aikaa orsien täyden veto jännityksen alaisiksi, orret 
kun joustavat takaisin sitä mukaan kuin teräluku 
vähenee. Terien kuormitusta on asteettani vähen
nettävä höllentämällä varovasti kiiloja, ruuveja tai 
epäkeskoja. Ellei näin menetellä, niin viimeksi 
irroitettavat terät voivat katketa tai pingoittimet 
särkyä.

H ö y l ä k o n e e n  t e r ä t .

Nykyajan uudenaikaiset, nopeasti työskentelevät 
puunjalostuskoneet ovat asettaneet höyläkoneterä- 
teollisuudelle uusia vaatimuksia. Höylänterien 
käyttäjät vaativat nyt, paitsi terien suurempaa kes
tävyyttä, myös parempaa ja kauniimpaa työtä te
keviä teriä. Luonnollisesti kuluvat terät näissä 
nopeasti työskentelevissä koneissa huomattavasti 
pikemmin kuin vanhanmallisissa, mutta kokeile
malla on onnistuttu valmistamaan terästä, joka vas
taa suurimpiakin vaatimuksia. Yhdistetty (com- 
poundi-)teräs saadaan, kun valssataan yhteen tako
rauta- ja teräslevy, sillä on raudan sitkeys ja teräk
sen kovuus, ja on se vähitellen kokonaan tunkenut 
tieltään ennen höylänteriin käytetyn teräksen. 
Viime vuosina on vielä ruvettu käyttämään rautaa, 
jonka pinnalle on valettu n. k. itsekarkenevaa te
rästä, mutta tämä ei vielä ole tullut sanottavasti 
käytäntöön, eikä se muuhun juuri sovikaan kuin 
tasohöylänteriin ja saman tapaisiin muihin teriin, 
jotka eivät pyöri. Näiden terien hinta on sitäpait
si huomattavasti korkeampi kuin yhdistetyn com- 
pounditeräksen.

Usein tapahtuu, että tehtaat saavat moitteita te
ristään, mutta tutkittaessa huomataankin niissä vi
koja, jotka ovat aiheuttaneet ymmärtämättömästä 
ja huolimattomasta hoidosta. Osaksi ovat terät 
väärin teroitetut, osaksi on ne väärin asetettu ko
neeseen tai ne eivät ole kyllin huolellisesti asetettu 
tasapainoon.

Ei voida olla liian varovaisia ja huolellisia höy
läkoneen terien hoidossa. Tulee useita kertoja 
tarkastaa ruuveja ja muttereita tullakseen varmaan 
vakuutetuksi, että ne on kylliksi kiristetty, ennen
kuin kone pannaan käyntiin. Löysästi ja huoli
mattomasti kiinnitetyistä teristä on johtunut luke
mattomia tapaturmia. Kiinnitys on tehtävä huo
lellisesti, aikaa ja vaivaa säästämättä.

Höylänterien teroittaminen vaatii tottumusta, 
taitavuutta ja ennen kaikkea varovaisuutta. Terä-

tehtaat eivät anna takuuta, jos teriä terotetan mir* 
kelitahkoilla sen vuoksi, että terät näillä tahkoilla 
teroitettuina ennemmin tai myöhemmin pilaantu
vat kuumenemisen takia ja karaistus häviää. Han
kaus näet saa aikaan kovan kuumenemisen ja terä 
tulee pehmeäksi. Terää tarkastaessa näkyy sinistä 
väriä hiotulla pinnalla ja usein halkeilee terä reu
nasta (kuva 51). Halkeamat ovat samansuuntai

set kuin terän reuna vähän matkaa ja kääntyvät 
reunaa kohden. Välimatka reunasta halkeamaan 
riippuu siitä, mikä paikka terän hiotulla puolella 
on ollut kosketuksessa mirkelitahkoon, ja on etäi
syys usein 3— 5 mm. reunasta. Jotkut terät tulevat 
niin pehmeiksi, että niitä ei voi käyttää, vaikeivät 
olekaan sinistyneet. Näin on usein oikein kovien 
terien laita. Paraiten teroitetaan suurella hiekka- 
kivitahkolla. Tahkoamisen jälkeen hiotaan terä
kovasimella. Syynä siihen, että tahkon läpimitan 
tulee olla suuri, on se, että viiste ei tulisi kouruksi, 
kuten pienellä tahkolla terotettaessa. Viisteen ol
lessa kourun terä helposti murtuu.

Viisteen leveys pitää olla riittävän suuri. Mis
sään tapauksessa ei viiste saa olla niin kapea, että 
terän takasyrjä eli pohja hankaa puuta, sillä tämä 
hankaus voi poistaa karaistuksen muutamassa sil
mänräpäyksessä. Jos viiste on liian leveä, tulee 
leikkava reuna ohueksi ja murtuu helposti. Pal
jon teriä pitää hyljätä sen tähden, että ne ovat 
tahotut liian pitkällä viisteellä. Yleensä on pa-
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rasta käyttää 30° viistettä (kuva 52), ja tahkota 
usein niin, ettei viiste tule liian lyhyeksi.

30° viistettä voidaan käyttää kaikkia maamme 
puulaatuja höylättäessä. Sääntönä on, että viis
teen tulee olla kapeampi koville puulaaduille ja 
leveämpi pehmeämpää puuta höylättäessä. Useat 
käyttävät vanhoja kapeaviisteisiä teriä kovaa puu
ta höylättäessään ja pehmeämmälle puulle uusia 
leveäviisteisiä teriä.

Koskaan ei saa antaa terän etusivun eli rinnan 
ruostua, ruoste syö nimittäin kuoppia, ja kun terä 
on kulunut siihen asti, tulee terävä reuna epäta
saiseksi ja naarmuttaa puuta. Terätelan eli kutte
rin terät, täytyy olla parittain tarkasti tasapainossa.

N
Kuv. 52.

Niillä tulee olla sama viiste ja tulee niiden olla vas
taavilta kohdiltaan aivan yhtä paksut ja leveät ja 
ennen kaikkea saman painoiset, sillä muuten syntyy 
tärinää, joka vaikuttaa käyntiä häiritsevästi. Leveä 
ohut terä ja kapea paksu voivat painaa tosin yhtä 
paljon, mutta ne eivät kumminkaan saa olla tois
tensa parina. Ei riitä se, että terät ovat täsmäl
leen samanlaiset, terätelan (kutterin) ruuvit mut- 
tereineen täytyy myös tarkistaa ja punnita niin, 
että ne terien kanssa ovat tarkkaan tasapainossa.

Terätelan (kutterin) terät täytyy asettaa aivan 
kiinni siihen, niin ettei jää pienintäkään rakoa, 
johon pölyä ja tikkuja voi tunkeutua. Puusiru voi 
rikkoa vahvimmatkin ruuvit, ja jos terä pääsee 
irti, voi se rikkoa koneen, ja sitäpaitsi voivat ko
neessa työskentelevät vahingoittua.

On erittäin tärkeää ruuvata mutterit hyvin, ei 
kuitenkaan liian lujasti, sillä se kuluttaa kierteitä, 
eikä silloin voidaa luottaa ruuviin. Myös on kat
sottava, että ruuvit eivät ole niin pitkät, että ne 
hankaavat puuta. Monta tapaturmaa on tapahtu
nut juuri tästä syystä.

H ö y l ä y s  u u r t o t e r i l l ä .

Alkaessaan höylätä uutta lajia listaa piirtää 
höylääjä ensin listan muodon paperille, viilaa ja 
teroittaa sitten terät piirretyn mallin mukaan, 
ottaen tietysti huomioon terän viistouden. Jotkut

tekevät muodon yhteen teräpariin kaikkine kulmi
lleen ja mutkineen, mutta tämä on epätaloudellista 
ja aivan tarpeetonta. Listan muodon tekeminen 
yhdellä teräparilla on paljon vaikeampaa kuin mo
nella vierekkäin asetetulla terällä, joista klikin 
veistää ainoastaan oman kohtansa listasta.

Oletetaan, että meillä on terä, jossa on listan 
koko muoto, ja se sattuu kovan esineeseen, esim. 
hiekka jyvään, ja saa kolon terään. Tämähän ta
pahtuu usein ja jokainen tietää, mitä sitten on 
tehtävä. Täytyy viilata ja tahkota terää, siksi kun
nes kolo on aivan poissa. Jos nyt meillä on pitkä 
terä, jossa on listan koko muoto, täytyy se tahkota 
koko pituudeltaan, muuten kadottaa se mittasuh
teensa ja muotonsa. Käytettäessä useampia teriä, 
joista kukin höylää ainoastaan osan muotoa, tar
vitsee, yhden terän vioittuessa, ainoastaan sitä kor
jata, joten sekä aikaa että työtä säästetään. Sitten 
pannaan tämä uudelleen teroitettu terä paikoilleen 
ja koko yhdistelmä on jälleen kunnossa.

Tämä ei ole ainoa etu, vaan tekevät terät lisäksi 
kauniimman työn, lastu lähtee helpommin, kulmat 
tulevat teräv ämmät ja pinnat kauniimmat, kuin jos 
käytetään yhtä pitkää terää.

Vielä on etuna se, että näitä irtonaisia teriä voi
daan sovittaa monenlaisen listan tekoon. Yhdis
telmät, joita voidaan tehdä, ovat erittäin monet. 
Usein voidaan käyttää kolmea terää neljästä ja 
ainoastaan neljättä terää muuttamalla saadaan 
aivan toisellaista listaa. Silloin on vain muutaman 
minuutin työ terien muodostamisessa ja kiinnityk
sessä uudelle listamuodolle.

Kun uutta listaa höylätään, asetetaan terät ko
neeseen asetetun listamallin mukaan. Tämä tapa 
on nopein, jos vain höylääjällä on tottumusta tä
hän. Terät asetetaan löysästi terä tel aan ja sitä 
väännetään ympäri, jotta nähdään, miten terät so
pivat muotoon. Pienellä pyörövasaralla, n. s. lasi- 
mestarivasaralla, naputetaan terät niin, että ne 
hyvin sopivat listalle. Kun mutteria on kiristetty, 
koetellaan taas terien asentoa, ja jos joku teristä 
on liikkunut, irrotetaan mutteria vähän, ja terä 
naputetaan paikalleen takaisin, jonka jälkeen mut
terit uudelleen kiristetään. Täytyy tarkasti katsoa, 
että malliksi pantu lista on aivan suorassa alustal
laan.

Paperin tai ohkaisen kartongin käyttämisestä 
terien ja terätelan välissä ollaan eri mielipidettä. 
Toisten mielestä terät eivät ilman pehmeää alustaa 
pysy lujasti kiinni, vaan voivat irtaantua, ja toiset 
taas väittävät päinvastoin. Tosiasia on kummin
kin, että terien ollessa välikerroksen päällä, ne 
eivät lepää tiiviisti terätelassa ja lastut ja tikut voi
vat helposti tunkeutua väliin.

Helposti tullaan vakuutetuksi, että terät ovat 
lujassa, jos mutterien kiristyksen jälkeen vasaralla 
naputetaan teriä. Jos terät silloin liikkuvat vä
hänkin, on parasta kiristää ruuvia vielä, ennenkuin
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kone pannaan käyntiin. On myös katsottava, että 
terätela ja terät ovat puhtaat lastuista ja liasta, 
jotka estävät tiukkaa yhteenliitosta.

Kokoonpantaessa teriä yhdistelmäksi ei niitä saa 
asettaa kuinka tahansa, suuruuteen ja painoon kat
somatta. Terät tulee valita niin, että ne tasoitta
vat toisensa parittani s. o. painavat yhtä paljon 
kuten edellä jo on mainittu. Usein tapahtuu, että 
tarvitaan neljä eri terää, jotka eivät ole yhtä pai
navat. Ne täytyy asettaa niin, että toisiaan vas
tassa olevat terät painavat yhteensä osapuille yh
tä paljon kuin vastassa olevat terät ja sitten mut

terien alle asetetuilla aluslevyillä tasoitetaan kum
pikin puoli samanpainoiseksi.

Terätelan akselin lämpenemiseen on syynä usein 
se, että terät eivät ole kylliksi tasapainoitetut ja 
akseli silloin tärisee laakereissaan. Jos akseli käy 
hyvin laakereissaan, tulee tavara vähän kotoiseksi, 
mutta jos laakerit ovat kuluneet ja akseli loksuttaa, 
tulee jälki aaltoilevaa ja rumaa.

Ensimmäinen ehto terätelalla höylätessä on siis 
se, että terät ovat hyvin tasapainoitetut ja toinen, 
että ei saa antaa huolimattoman työmiehen hoitaa 
höyläkoneen teriä.
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