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Alkulause
Taistelu tuotannon laadun puolesta on aikamme mielen

kiinnon keskeisimpänä kysymyksenä. Sahateollisuuden, joka 
palvelee sosialistista rakennustyötämme, meidän päivittäisiä 
tarpeitamme ja jonka vienti takaa meille valuuttavarat, on 
yhtä suuressa määrässä kuin muutkin tuotannon alat tem
mannut matkaansa tekniikan valtaamisen yleinen innostus. 
Tieteellisten ja insinööri teknillisten kaaderiemme tehtävänä on 
kaikin keinoin tukea tätä alotetta.

Ottaen huomioon sahauksessa syntyvän hylkytavaran tek
nillisiä syitä käsittelevän järjestelmällistetyn kirjallisuuden 
suhteellisen niukkuuden, osoittautuu S. Timosen (nykyään 
Metsäteknillisen Akatemian Mekaanis-teknoloogisen tiedekun
nan Sahateollisuusosaston IV kurssin oppilas, sekä Metsätek
nillisen Akatemian TITY :n jäsen) kirja hyödylliseksi tämän 
alan työntekijöiden laajoille piireille. Muun muassa on siinä 
taitavasti osattu käyttää hyväksi kirjallisuudessa tätä asiaa 
käsittelevien suomalaisten kirjoittajien ainehistoa, joka Neu
vostoliitossa yhä vieläkin on vähän tunnettua.

Pääasiassa lähtee esitystapa teknillisen hylkytavaran eri 
muodoista ja osoittaa jokaisessa tapauksessa menettelytavat 
niiiiden poistamiseksi viemättä siltä lukijaa muille Elh teille. 
Onnistuneempaa olisi ehkä ollut lähteä kehäsahaan ja tukki- 
vaunuun vaikuttavista voimista, jotka aiheuttavat niitä taikka 
näitä epänormaalisuuksia. Tekijä on alkanut tutkia ainehistoa 
tästä näkökulmasta lähtien ja voidaan toivoa, että hänen 
tutkimuksiensa tulokset saavat paikkansa myöhemmässä jul
kaisussa.

Tieteellisen insinööriteknillisen* yhdistyksen kustannus- 
osasto.
23/xii—1933.

Prof. S. F. Shapiro.
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Tekijältä
Laajasti kehittynyt sosialistinen rakennustyö vaatii sahoilta 

keskeytymätöntä sahatuotteiden valmistamista — niin maan 
sisäistä kysyntää kuin vientiäkin varten. Nyt, enemmän kuin 
milloinkaan ennen, esiintyy kysymys sahatavaran tuotannon 
kohottamisesta ja sahateollisuuden hylky tuotteiden vähentä
misestä kärkevänä. Kuitenkin vielä nytkin sahojen epätyy
dyttävä työskentely ja teknillinen hylkytavara eivät lähes
kään ole harvinaisia ilmiöitä sahojemme työssä. Tämän 
ohella (josta on erikoisesti huomautettava), epätyydyttävä 
työskentely ei useinkaan ole seuraus sahalaitosten teknillisesti 
epätäydellisestä varustuksesta. Saattaa esiintyä sellaisiakin 
tapauksia, että kaksi samanlaista raaka-ainetta käyttävää ja 
samanlaisella kalustolla työskentelevää sahaa eroavat tuotteit- 
tensa sekä määrään että laatuun nähden. Vieläpä samassa 
sahassakin hyvän työskentelyn ja sen tuottamien korkealaa
tuisten lautojen ohella tulee hylkytavaraa ja työseisokkeja. 
On selvää, että tähän ei sahan kalusto ole syypää, joka ehdottomasti näyttelee suurta osaa, vaan tuotantolaitosten eri
asteinen tuotantonsa hallitseminen. Pelkkä hyvä kalusto ei 
riitä, täytyy tuntea se ja osata sitä käyttää.

Sahatuotannon päätyöväline on kehäsaha. Sen joustavasta 
ja oikeasta työskentelystä riippuu sahauksen laatu ja tuotta- 
vaisuus. Ja täytyy sanoa, että sahassa työskenteli jäin, kuten 
sahanasettajan, viilaa jän, jopa kehäsahurinkin ammattitaidoilla 
on tässä hyvin tärkeä merkitys. Kuitenkin vielä nykyäänkin, 
ikävä kyllä, muutamissa sahalaitoksissa sahassa työskentelevien ammattitaitoon kiinnitetään aivan liian vähän huomiota. 
Eivät ole harvinaisia tapaukset, jolloin, sanokaamme, sahan- 
asettaja ei voi korjata ilmennyttä vikaa sahan työskentelyssä 
yksinkertaisesti siitä syystä, että hän ei riittävän hyvin tiedä, 
mikä tuon vian on aiheuttanut ja kuinka se voidaan ko,rjata. 
Yllä esitetyt seikat kiihoittivat tekijää julkaisemaan tämän 
kirjan, jonka tarkoituksena on osoittaa ne viat, jotka tavalli
sesti ovat syinä kehäsahoj ejn huionoon työhön, sekä osoittaa 
käytännölliset keinot niiden poistamiseen.

Tekijä ei ollenkaan ole ajafellut antaa täysin tyhjentävää 
vastausta asetettuihin kysymyksiin, mutta jos kirjassa esitetty 
ainehiisto osoittautuu hyödylliseksi sahalaitosten työntekijöille
4



teknillisen hylkytavaran vähentämisessä, sekä sahauksen tuot- 
tavais,uudqn kohottani s es s<a, niin hän tulee olemaan työhönsä täysin tyytyväinen.

Käytän tilaisuutta ilmaistaksenii kiitollisuuteni Metsätek- 
nillisen Akatemian Tieteelliselle insinööri-teknilliselle yhdis
tykselle, joka on tarkistanut tämän kirjan käsikirjoituksen ja 
erikoisesti pro f. S. F. Shapirolle.

Leningrad, tammik. 2 p:nä 1934.
S. Timonen.

V  *

Yleisiä huomautuksia
Hylkytuotetta, jonka aiheuttaa huonolaatuinen raaka-aine, 

nimitetään luonnolliseksi (fyysilliseksi) hylkytuotteeksi ja sen 
ohella voi olla hylkytuotetta, joka aiheutuu muokkaus väli
neistä, taikka työvoimasta. Erotukseksi edellisestä nimitetään 
jälkimmäistä teknilliseksi hylkytuotteeksi, joka osoittaa sen 
muodostuvan itsessään muokkausprosessissa raaka-aineesta 
valmistettaessa valmista tuotetta. Mitä parempilaatuisempaa 
on muokattavaksi tuleva raaka-aine, mitä täydellisemmät ovat 
muokkausvälineet ja mitä korkeammin ammattitaitoista on 
työvoima, sitä suurempi on korkean tuottavaisuuden mahdol
lisuus ja tuotteiden laadun hyvyyden varmuus.

Syrjäyttäen luonnollisen hylky tuotteen ja sen syiden tutki
misen, pysähdymme hiukan tarkastamaan teknillistä hylky- 
tuotetta, jonka syiden tutkiminen on tämän kirjan tehtävä.

Teknillisiin hylkytuotteisiin kuuluvat sellaiset viat lau
doissa, kuin siipimäisyys, virheellinen vahvuus, huono sahaus- 
jälki ja ”partaisuus”. Kaikki ne ovat tuloksena yksistä taikka 
toisista epäsäännöllisyyksistä kehäsahassa, terien valmistuk
sessa ja asetuksessa, tukki vaunuissa ja kiskoissa ym., taikka 
sitten johtuvat kehäsahurin ammattitaidottomasta työskente
lystä sahassa. Teknillistä hylkytuotetta aiheuttavat syyt vai
kuttavat samalla myös sahaustehoonkin. Mutta on joukko 
kehäsahan työn vikoja, jotka eivät ilmene sahatuissa lau
doissa, vaan ainoastaan alentavat tehoa. Sellaisiksi vioiksi
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voidaan laskea tukin hyppiminen, syöttötelojen periksi anta
minen, sekä terien katkeileminen.

Yhdenmukaisesti tämän kanssa voidaan jakaa sahausviat 
kahteen ryhmään:

1. Lautojen laatua alentaviin vikoihin ja
2. sahan tuotantoa alentaviin vikoihin.
Vikojen syiden vastaisessa tutkimisessa me tulemmekin 

pitämään kiinni tästä määrittelystä.
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I LUKU
Lautojen laatua alentavat sahausviat

A. Lautojen siivekkyys
Yksi useimmin tavattava sahausvika on lautojen siivek

kyys. Tämä vika esiintyy siinä, että sahatut laudat osoittau
tuvat olevan sahatut kieroon (ruuvimaisesti), jonka seurauk
sena ne ovat kieroja pituusakselinsa kohdalta. Asetettuina 
tasaiselle pinnalle tällaiset laudat eivät kosketa siihen tiiviisti koko pituudeltaan, vaan niiden päät kohoavat aina jonkun 
verran tasapinnalta. Kierous voi esiintyä laudan toisessa 
päässä, jolloin sitä vikaa tavallisesti nimitetään "siivekkyy- 
deksi”, taikka voi kieroutta ilmetä samanaikaisesti laudan 
molemmissa päissä. Viimeksi mainitussa tapauksessa laudat 
ovat vääntyneet eri suuntiin ja niiden päät muistuttavat pot
kuria (propellia) ja käytännössä tällaista epäsäännöllisyyttä 
laudoissa nimitetään "kaksoissiivekkyydeksi”, taikka "potku
riksi”. Lautojen siivekkyys on teknillinen vika. Syyt, jotka 
sen aiheuttavat, ovat tavallisesti seuraavat:

i . Tukkien virheellinen kiinnitys ja ohjaaminen 
sahaan

Hyvän sahauspinnan saamiseksi ei ole ollenkaan samante
kevää, millä tavalla tukki kiinnitetään tukkivaunun pihteihin 
ja kuinka se ohjataan sahaan. Tämä suuresti riippuu sahu
rin huolellisesta ja vakavasta työhönsä suhtautumisesta. Sahu
rin huolimattomuus on usein riittävä seikka, jotta hyvästä, 
täysarvoisesta tukista tulee siivekkäitä lautoja. Niinpä esim., jos tukin muoto poikkileikkaukseen nähden on epäsäännölli
nen, niin syöttö,telat voivat sitä puristaa kohdista, jotka eivät
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Kuva i. Tuikin asento kehäsahan syöttöteloilla.

ole samalla luotisuoralla (kts. kuva i, A). Kuten esitetystä 
kuvasta on helppo ymmärtää, tukin sellaisessa asennossa 
ollessa tulee alimmainen syöttötela pidättämään sitä jossakin 
pisteessä, a, ja ylimmäinen syöttötela painaa sitä pisteestä b. 
Painonsa voimalla pyrkii ylätela kääntämään tukkia kuvassa 
nuolen osoittamaan suuntaan. Niin kauan kun tukki on
puristettuna vaunun pihteihin, voi se riittävästi tehdä vasta
rintaa, mutta kun se vapautuu pihdeistä, joka tapahtuu 
sahauksen lopussa, niin viimeksimainittu ei usein voikaan 
kestää siihen ylhäältä kohdistuvaa painetta, vaan alkaa kääntyä pituusakselinsa ympäri. Tukki kääntyy sitä helpommin, 
mitä suurempi on välimatka, 1, pystysuorien viivojen välillä, 
jotka kulkevat tukin ja telojen kosketuspisteiden kautta. 
Tässä muodostuu voimaparin momentti, jonka kuormanvarsi on 1 ja, kuten tiedetään, momentti M-P.l. on sitä suurempi, 
mitä pitempi on sen kuormanvarsi, voiman (kuorman) 
pysyessä muuttumattomana.

Tämän takia tulee pyrkiä mahdollisimman paljon lyhentä
mään välimatkaa 1, s.o. asettamaan tukki vaunulle niin, että 
syötte telojen tukkiin kosketuspisteet tulisivat olemaan mah
dollisimman lähellä samaa pystysuoraa viivaa. Kaikkein oikein on tukin asento silloin, kun syöttöteloj en paino sattuu samalle 
luotisuoralle, kuten osoitetaan saman kuvan piirroksessa B. 
Tukin ollessa pyöreän, kohdistuu paine aina samalle luotisuo
ralle, jonka vuoksi sen sahaan ohjaaminen on yksinker-
8



taisempaa. Kuitenkaan yllä sanottu ei edellytä, 'että säännöl
lisen muotoisia, s.o. täysin pyöreitä tukkeja voidaan ohjata 
sahaan miten sattuu.

Joskaan säännöllisen muotoisella tukilla ei ole väliä, miten 
se kiinnitetään tukkivaunuj en pihteihin, niin sangen tärkeätä 
on, miten se syötetään sahaan. Tässä on tärkeätä muistaa 
seuraava seikka: tukki tuke syöttää sahaan sillä tavalla, että 
se asettuu symetriseen asentoon kehään asetettujen terien 
kanssa. Jos osoittautuu, että tukki on jonkun verran siirtynyt 
sivulle sahanterien asetteen keskeltä, niin symetrisen asetteen 
terien kuormitus ei jakaudu tasan asetteen molemmille puo
lille. Niinpä esim., jos tukin asento asetteen teriin nähden 
on sellainen, kuin osoitetaan kuvan 2 piirroksessa, a, niin 
terät 4, 5, ja 6 tulevat kulkemaan tukin suuremman paksuu
den halki kuin terät 1, 2 ja 3 ja siis niiden tulee voittaa 
suurempi vastus puun leikkausta vastaan. Tällainen epätasai
sien terien kuormitus voi aiheuttaa sen, että suuremman (kuormituksen omaavat terät tulevat työskennellessään paina
maan tukkia alaspäin enemmän kuin vastakkaisella puolella 
olevat terät, s.o. kääntämään sitä nuolen osoittamaan suun
taan, joka taas aiheuttaa sen, että laudat tulevat siivekkäiksi. 
Kuvan 2 piirroksessa, b, osoitetaan tukin oikea asento teriin 
nähden. Piirroksesta selviää, että kuormitus on asetteen 
molemmilla puolilla samanlainen, eikä tukin kääntymistä 
tapahdu.Toisinaan lautojen .siivekkyyteen on syynä sellaisten tuk
kien virheellinen sahaan syöt
täminen, joissa on huonosti 
karsittuja oksia, kasvannaisia y.m. epätasaisuuksia. Tällöin 
voi sattua sama ilmiö kuin 
soikean tukin sahaan virheel
lisessä syöttämisessä, s.o. 
syöttöteloj en paine ei /käy sa
man pystysuoran viivan kaut
ta ja siten kulkiessaan saha- 
kehyksen lävitse tukki kään
tyy. Jotta tätä ei tapahtuisi, tulee sellaiset tukit syöttää 
sahaan niin, että huonosti kar-

4 X 3 4 5 6 S 6

V Ä Ä R I N
Kuva 2. Tukin asento sahanteriin nähden.
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situt oksat, tai kasvannaiset jäävät sivuun ja että ne saha- 
koneen lävitse kulkiessaan eivät koskettaisi syöttöteloihin. 
Paras kaikesta on ennakolta tasoittaa kirveellä tällaiset epä
tasaisuudet, sillä silloin on mahdollista sahata tukki tilanteen 
vaatimusten mukaan pelkäämättä tukin kääntymistä. 
Jos tukissa on halkeama ja samansuuntaisesti sijoittunut 
kasvannainen, niin silloin ei tietenkään tukkia saa syöttää 
sahaan niin, että kasvannainen jää sivulle, sillä silloin hal
keaman suunta tulee vaakasuoraksi ja tukin sellaisessa asen
nossa ollessa sahatut laudat osoittautuvat halkinaisiksi. Myös
kään ei saa syöttää tukkia kasvannaisen ollessa ylhäällä, 
taikka alhaalla, jonka vuoksi on parasta veistää kasvannainen 
kokonaan pois. Tämä koskee ainoastaan hailkisahausta.

Tukkeja, jotka ovat pitkittäissuuntaan käyriä, ei saa pääs
tää sahaan tukin mutkan ollessa kääntyneenä sivulle. Tässä 
tapauksessa tukin painopiste osoittautuu siirretyksi pystysuo
raan tasoon nähden, joka kulkee tukin tukipisteiden kautta 
sen ollessa vaunun alustalla ja syöftöteloilla. Tämä tila voi johtaa siihen, että tukki sahattaessa pyrkii kääntymään selkä 
alaspäin, joka taas aiheuttaa kieron puutavaran muodostumi
sen. Käyrät tukit tulee syöttää sahaan selkä alaspäin. Silloin 
tukin painopiste saa alimman asennon, eikä kääntymistä 
tapahdu. Jos tukki on käyrä useampaan suuntaan, niin silloin 
asetetaan pienin mutka sivulle ja suurin alaspäin.

Sahattavaksi tuleva tukki on riittävän lujasti puristettava 
tukkivaunun pihteihin. Kokonaan sallimaton on sellainen 
ilmiö, kun sahasta tulevan tukin myöhäinen puristus vastaan- 
ottovaunussa, taikka tyven aikainen irroittamineti, sillä hei
kosti kiinnitetty tukki kääntyy helposti syöttötelalla. Kuiten
kin on käytännössä usein tapauksia, jolloin sahattujen lauto
jen poiskorjäämisen viivästymisen takia kiinnitys vastaanotto- 
vaunuun suoritetaan vasta silloin, kun suurin osa tukista jo 
on sahattu, taikka sitten kelhäsahuri, haluten ennakolta val
mistaa seuiraavan tukiin sahattavaksi, viivytyksien välttämiseksi 
syötössä ennenaikaisesti irroittaa syöttövaunut. Sellainen 
tilanne aiheuttaa siivekkäilden lautojen muodostumisen. Sen 
takia tulee pyrkiä siihen, että latvan kiinnitys tapahtuu mah
dollisimman aikaisin ja syöttö vaunun irroitus mahdollisimman 
myöhään. Viimeksi mainitussa tapauksessa ei kuitenkaan saa
io
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Kuva 3. Tukin kiinnitys tukki vaunun pihdeillä.
aiheuttaa pidätystä tukkien sahaan syöttämisessä siitä syystä, 
että syöttövaunu liian myöhään irroitetaan.

Tukkivaunun pihtien tulee tairttua tukkiin sen vaakasuoran 
halkaisijan suuntaan. Kiinnittämistä ei sallita halkaisijan 
ylä, tai alapuolelta, eikä myöskään vaakasuorasta asennosta poikkeavassa suunnassa (ikts. kuvaa 3). Ennen tukin kiinnit
tämistä on vaunun kiinnitysruuvia höllennettävä ja tukin 
puristuksen jälkeen on se’ välttämättä ruuvattava kiinni. 
Päinvastaisessa tapauksessa on sahattavan tukin sivuttain siir
tyminen mahdollinen.

Kaikesta yllä sanotusta selviää, kuinka tärkeä osa kehä- 
sahurilla on kelvollisen puutavaran tuottamisessa. Tukin vir
heellinen kiinnittäminen ja sahaan syöttäminen on jo riittävä 
syy siivekkäitten lautojen muodostumiseen. Siksipä jos huo
noa lautatavaraa ilmaantuu onkin ensimmäinen huomio kiin
nitettävä siihen, miten tunnollisesti ja taitavasti sahurit täyt
tävät tehtävänsä ja vasta sitten etsittävä muita hylkytavaran 
muodostumisen syitä. Siivekkäitten lautojen muodostumisen 
toisena syynä voi olla:

2. Kiskoteiden epähorisonttaalisuus

Kiskoteiden molempien kiskojen tulee olla samalla korkeu
della, s.o. niiden tulee olla asetetut samalle vaakasuoralle 
tasolle. Tykkänään sallimatonta on että toisen kiskon joku 
osa, taikka että se kokonaan on korkeammalla, taikka alem
pana kuin toinen kisko. Jos niin on asian laita, niin tukki-
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vaunu tulee aina kallistumaan alempana olevan kiskon puo
lelle. Ja jos tällainen virheellisyys on sahan edessä sijaitse
vissa kiskoissa, niin tukin tyvi siirtyy alempana olevaan kis
koon päin ja saman virheellisyyden esiintyessä kehäsahan 
takana olevalla kiskotiellä, siirtyy tukin latva alempana olevan kiskon puoleen.

Tämä siirtyminen aiheuttaa sahattaessa tukin kääntymisen 
sillä seurauksella, että laudat tulevat siivekkäiksi. Jos kiskot 
pituus-suunnassa eivät ole vaakasuorat, vaan kaltevat eri 
suuntiin, voi se aiheuttaa, että sahatuista laudoista tulee pot- kurimaisia.

Tarkastamme vähän seikkaperäisemmin mitä tukille tapah
tuu, jos toinen kisko ei ole samalla vaakasuoralla tasolla kuin 
toinen. Oletamme, että kisko, A, (kts. kuvaa 4) on täysin 
vaakasuorassa asennossa, mutta kisko, B, kallistuu niin, että 
sen sahanpuoleinen pää on samalla tasolla kiskon, A, kanssa ja sen alkupää on jonkun verran alempana kuin kisko, A, s.o. 
kisko, B, kohoaa asteettain sahaan päin, jonka kohdalla se 
tulee samalle tasolle kuin kisko, A. Täten vaunun akseli, siis 
koko vaunukin sijoittuu kaltevuusviivalle 1 — 1. Vaunun 
liikkuessa sahaa kohden tämän viivan kaltevuus asteettain 
vähenee ja kiskotien päässä tulee asentoon i ’—1\ Oletamme

i

Kuva 4. Yhden kiskon kaltevasta asennosta johtuva tukin kääntyminen.
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että vaunussa on pihdeillä kiinnitetty tukki. Suoralle i—i las
ketaan tukin ja vaunun kosketuspisteen kautta kohtisuora 
a—c. On selvää, että tukin edetessä, siis myöskin viivan i—i 
kaltevuuden pienentyessä, viiva a—c pysyen koko ajan kohti
suorassa asennossa edelliseen nähden, siirtyy myöskin. Ja kun 
viiva i—i saapuu asentoon i ’—i ’, niin viiva a—c asettuu 
pystysuoraan asentoon a’—c’, jönka ohella piste, b, tukin pin
nalla siirtyy pisteeseen, b\ Ei ole vaikea käsittää, että tukki 
tällöin kääntyy nuolen osoittamaan suuntaan suorittaen mat
kan db. Tukin alin piste, a, myöskin jonkun verran siirtyy 
samalle puolelle, mutta kuitenkin huomattavasti vähemmän. 
Täten tukki, kiskotien virheellisyyden takia, sahattaessa vähi
tellen kääntyy sillä seurauksella, että laudat tulevat välttämät
tömäsi sahatuiksi siivekkäiksi. Jotta tällaista ei tapahtuisi, 
tulee kiskotie tarkistaa vesivaa’alla (vatupassilla). Tarkistus 
suoritetaan seuraavalla, sangen yksinkertaisella tavalla: kis
koille asetetaan poikittain tarkistusviivotin ja sille vesivaaka. Siirtämällä viivotinta pitkin kiskotietä seurataan vesivaa’an 
kuplan asemaa. Siinä tapauksessa, jos kiskojen asennossa 
huomataan epätasaisuutta, korjataan se asettamalla alemman 
kiskon aMe rautaisia alustuksia. Toisinaan kiskojen horisont- 
taalisuutta tarkistettaessa vesivaakaa ei aseteta viivottimelle, 
vaan tukkivaunulle, jota kuljetetaan pitkin kislkotietä ja siten 
määritellään tien säännöllisyys. Tämä tietenkin on nopeinta ja 
yksinkertaisinta, mutta vaunun mahdolliset virheellisyydet voi
vat johtaa erehdyttäviin tuloksiin. Sentähden, tarkoituksella 
saada virheettömät tulokset, on parasta käyttää ensinmainittua 
tapaa.

Vaunuviat ja kiskojen erkaantuminen

Vaunujen pyörien tulee läpimitaltaan olla samansuuruisia, 
sillä muuten vaunu kallistuu pienempien pyörien puolelle ja 
se aiheuttaa sahauksessa samanlaisen ilmiön kuin kiskojenkin 
ollessa virheellisesti asetettuina vaakasuoraan tasoon nähden. 
Sentähden on välttämätöntä tarkistaa vaunu erikseen vesi- 
vaa^lla. Vaunun pihtien kärjet eivät saa Oilia kovin höltyneet. Piikkien tulee olla riittävän teräviä. Kärkien vähentyminen, 
sekä niiden piikkien tylsyys, vaikeuttaa pihtien riittävän var
maa tukin puristusta.
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Kiskojen tulee -koko pituudeltaan olla tarkasti asetettuina yhtä kauaksi toisistaan. Kiskojen välimatkan laajentumista, 
taikka, kuten sanotaan, kiskojen erkaantumista, ei saa sallia 
tien millään kohdalla, koska siinä tapauksessa vaunulla on 
mahdollisuus jonkun verran liikkua sivuun ja nämä liikkeet 
aiheuttavat vaunuun kiinnitetyn tukin kääntymistä, sekä virheellisen — siivekkään — sahaustuotteen.

4. Syöttötelojen viistoasento

Jos kehäsahan (syöttötelat ovat vaikka vähänkin vinossa, 
aiheuttaa se tukin kääntymistä ja sen seurauksena taas saa
daan siivekkäitä lautoja. Ymmärtääksemme millä tavalla se 
tapahtuu, pysähdymme seikkaperäisemmin tarkastamaan sahat
tavan tukin siirtymistä tällaisilla syöttöteloilla. Mutta ennen 
sitä selitämme mitä tulee! ymmärtää sanoilla ”syöttötelojen 
vino asento”. Syöttöteloj en vinolla asennolla ymmärretään 
niiden sellaista asentoa, jolloin i) telojen akselit eivät ole 
keskenään samansuuntaiset; 2) telojen akselit eivät ole kohti
suorassa kiskotiehen nähden, vaikka olisivatkin keskenään 
samansuuntaiset; 3) telojen akselit eivät ole keskenään yhden
suuntaiset ja sen lisäksi joko ne kaikki, tai osa niistä, ei ole 
kohtisuorassa kiskotiehen nähden.

Nyt oletamme, että sahan neljästä syöttötelasta yksi 
(ylimmäinen), 1—1, (kts. kuva 5) on vinossa, siis se ei ole 
kohtisuorassa asennossa kiskotiehen nähden. Muut kolme 
syöttötelaa ovat oikeassa asennossa. Tukkia sahaan kuljettava 
voima kohdistuu kaikilla teloilla kohtisuoraan niiden pyörimis
akseliin nähden ja tangentin suuntaisesti telan poikkileikkaus- 
pintaan nähden.

Siis kuten kuvasta näkyy, etummainen ailatela, 2—2, sekä 
kaksi takimmaista telaa kuljettavat tukkia kiskotien suuntaan. 
Mitä tulee etummaiseen ylätelaan, 1—1, niin se pyrkii kään
tämään tukkia voiman P, suuntaan, s.o. pois kiskojen suun
nasta. Jaamme tämän voiman kahteen osaan: voimaan P \, 
joka vaikuttaa kiskotien suuntaan ja voimaan Px, joka vai
kuttaa siihen poikittain. Voima P \  kuljettaa tukkia samaan 
suuntaan kuin voima P2, s.o. pitkin kiskotietä. Mitä tulee 
voimaan Plf niin se pyrkii siirtämään tukkia poikittain kis-
14



kotiehen nähden. Kuitenkin 
siitä häiritsee se seikka, että 
alimmainen tela, 2—2 painaen 
tukkia pisteessä, a, estää sen 
ja tukin on käännyttävä voi
man Pj vaikutuksesta suun
taan, joka kuvassa osoitetaan 
nuolella. Samalla tukin on siir
ryttävä etuteloiltakin jonkun- > 
verran sivuun. Niin kauan kun 
tukki on kiinnitetty vaunun 
pilhteihin, voi se vielä osoittaa 1 
riittävää vastusta sitä kääntä- f 
vää ja sivulle siirtävää voimaa 
vastaan, mutta kun tukki vapaus 
tuu pihdeistä ja vastustusta ei 
enää ole, niin silloin tukin tyvi 
— jos kierous on etu-, taikka 
yläteloissa —, jos, takatelat ovat 
siirtyneet syrjään ja samalla 
kiertyneet, liikkuu pois siitä 
asennosta missä sen tulisi olla 
ja sen tuloksena ovat kiertä- 
mättömästi siivekkäät laudat. 
Aivan samoin tapahtuu tukin 
kääntyminen siinäkin tapauk
sessa, joilloin syöttötelat pysty
suoraan asentoon nähden ovat 
vinossa asennossa, t.s. kallel
laan. Syöttötelojen ollessa vi
nossa on erikoisen epäedulli-

Kuva 5. Syöttötelojen viistosta asennosta" johtuva tukin kääntyminen. — Voiman Pi vaikutuksesta tuikki voi kääntyä nuolen osoittamaan suuntaan.

seksi osoittautunut etuvaunun aikaisempi irrottaminen ja vas- 
taanottovaunun myöhempi kiinnittäminen. Senpä tähden 
onkin tähän seikkaan kiinnitetävä aivan erikoinen huomio.

Varmuuden saamiseksi ,siitä, että sahan syöttötelat ovat 
asetetut oikein, eivätkä siis voi olla syynä siivekkäiden lauto
jen sahaukseen, toimitetaan niiden aseman tarkistus sahassa. 
Syöttötelojen yhdenmukaisuuden määrittelemiseksi tehdään
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näin: kehäsahan ylemmille liukupinnoille asetetaan jonkinlai
nen metallinen, taikka puinen poikkipuu. Poikkipuulle, liu
kupintojen keskivälille, ripustetaan luoti niin, että se riippuu 
alempien telojen alapuolella. Tarkastettavan syöttötelan ympä
rille asetetaan nuolella varustettu rengas. Pyörittämällä 
hitaasti telaa seurataan, kuinka pitkälle nuolen kärki etenee 
luotisuorasta telan kummallakin puolella, t.s. alhaalta ja 
ylhäältä. Jos nuoli kummallakin puolella saman verran erka
nee langasta, tai vielä suuremman tarkkuuden vuoksi on 
parempi, jos hiukan koskettaa sitä, niin se on merkkinä siitä, 
että telan akseli on täsmälleen vaakasuorassa asennossa.

Yhden telan tarkistuksen jälkeen 
tarkistetaan toi
nen, kolmas ja 
viimeinen menetellen täsmälleen 
samalla tavalla kuin ensimmäis- täkin tarkistet
taessa, jonka 
ohella riippuvaa 
painoa ei . saa 
poistaa alkupe
räisestä asennos
taan. Jos osoit
tautuu, että jo
kainen erikseen 
tarkistettu tela 
on vaakasuorassa 
asennossa, mer
kitsee se sitä, 
että niiden akse
lit ovat pysty
suorassa suun- 

» nassa ja toi-siin-
Kuva 6. Syöttötelojen asennon tarkistuskaava. — sa nähden yhden- Nuolenkärjen kosketus rautalankaan pisteissä a ja

R a u t a l a n k a

R A UTA LAMKA
"T "

1
T

1 ------------jn 1 -

VÄ ÄRIN

telojen olevan oikein asetetut.
suuntaiset. Kui
tenkaan telojen
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ajkselien yhdensuuntaisuus pystysuorassa suunnassa ei poista 
niiden väärän asennon mahdollisuutta vaakasuorassa suun
nassa, m-inkä vuoksi sekin ftulee itaiilkistaa. Akselien vaakasuoran asennon tarkistus suoritetaan samoin kuin kiskojen 
kierouden tarkistus teloihin nähden.1 2 Eroitus tässä on vain 
se, että kiskojen kieroutta tarkistettaessa edellytetään, että 
syöttöteloilla on oikea asento, mutta kiskotie mahdollisesti ei 
ole niihin kohtisuorassa asennossa. Telojen akselien vaaka- 
suoruutta tarkistettaessa oletetaan, että vika on juuri teloissa, 
eikä kiskotiessä.

Tällaisessa tarkistuksessa menetellään seuraavalla tavalla: 
kiskotien keskelle, hiukan korkeammalle alimmaisia syöttö-te
loja, jännitetään rautalanka yhdensuuntaisesti kiskojen kanssa, 
jonka jälkeen renkaan nuolen, joka vuorottain asetetaan kaik
kiin teloihin, kosketuksella määritellään telojen asento. Nii
den ollessa oikeassa asennossa, koskettaa nuoli samalla tavalla lankaa telojen kummaltakin puolelta. Mutta jos yhden telan 
kohdalla nuoli telan toiselta puolelta koskettaa lankaa ja toi
selta puolelta erkanee siitä, taikka painaa sitä, niin se osoittaa 
tämän telan olevan viistossa, sekä että se ei ole vaakasuoralla 
tasolla samansuuntainen muihin teloihin nähden.

Syöttötelojen tarkistuksen jouduttamiseksi on parasta me
netellä näin: luoti ripustetaan teräkehän keskikohdalle, kuten 
ylempänä on osoitettu. Rautalanka jännitetään niin, että se 
heikosti koskettaa luotilankaa, mutta ei työnnä sitä syrjään. 
Luoti- ja rautalangan ollessa näin asetettuina, voi heti tarkistaa 
syöttötelojen oikean asennon pysty- ja vaakasuorassa suun
nassa. Kuvassa 6 osoitetaan telojen asennon tarkistuskaava.

5. Liukupintojen ja teräkehän kierous

Kaikissa kehyssahoissa liikkuu teräkehä erikoisissa ohjaus
laitteissa — liukupinnoissa. Niitä on kahdeksan. Neljä takim
maista ovat prismamaisia, eli kulmikkaita. Niiden tehtävänä 
on estää teräkehän sivuttaisliike. Useissa vanhanaikaisissa 
kehyssahoissa ovat takimmaiset liukupinnat valetut yhteen sa
han lavetin kanssa. Tämä on sangen epäkäytännöllistä siinä

1 Kiskotien kierouden tarkistuksesta katso lähemmin sivulta 53.
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suhteessa, että niiden kuluessa, tai muuten turmeltuessa, niitä 
ei voida vaihtaa uusiin ja sitä paitsi on niiden korjaaminen 
vaikeata. Sentähden valmistetaan uudenaikaisissa kehyssa- 
hoissa takimmaiset liukupinnat erikseen ja kiinnitetään lavet
tiin pulteilla. Tämän lisäksi tehdään mahdolliseksi niiden jon- 
kunverran siirtäminen.

Mitä tulee neljään etummaiseen liukupintaan, niin ne 
tavallisesti valmistetaan litteiksi ja niiden tehtävänä on pidät
tää teräkehän liukukengät takimmaisissa prismamaisissa liuku
pinnoissa. Liukupinnat voidaan asettaa kehyssahaan kolmella 
tavalla ('kts. kuva 7) :

1) Ylimmäiset ja  alimmaiset liukupinnat sijaitsevat 
samalla luotisuoralla;

2) Ylimmäiset ja alimmaiset liukupinnat, ollen saman
suuntaiset 'toistensa kanssa, ovat samalla hiukan kallistuneet 
pystysuunnasta, joka tekee mahdolliseksi asettaa telat pienem
mälle kumaruudelle;3) Ylimmäiset ja alimmaiset liukupinnat ovat samansuun
taiset toistensa kanssa pystysuunnassa, mutta eivät ole samallaluotisuoralla. Sen lisäksi ylimmäisiä ohjauslait

teita voidaan siirtää 
vaakasuorassa suunnassa. Sellainen asettelu ei ollenkaan tee välttä
mättömäksi terien ku- maruutta, vaan saadaan 
kumaruus aikaan ai
noastaan liukupinto j en avulla.

Ensimmäinen kiin- 
nittämistapa on eniten levinnyt. Sen tähden 
pysähdymmekin siihen ensiksi. Tällöin "siive
käs” sahaus voi aiheutua siitä syystä, että 
kehyssahan toisen laverin takimmaiset liuku
pinnat eivät ole saman-

Kuva 7. Kehyssahan liukupintojen tyyppejä:
.a. pystysuorat; b. kumarat; c. ylimmäi

set ovat aseteltavat (liikkuvat).
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suuntaiset -toisen laverin liukupintojen 
kanssa, taikka myöskin siitä syystä, että 
alimmaiset taika-liukupinnat eivät ole (Sa

malla luotisuoralla ylimmäisten liukupin
tojen kanssa, vaan ovat jonkun verrain siirtyneet syrjään, taikka kallistuneet. Nii
den oikea asento Vaatii, että alimmaisten 
liukupintojen kartioitten sivut ja harjan
teet olisivat ylimmäisten liukupintoj en 
kartioitten sivujen ja harjanteiden jat
kona. Liukupintojen virheellisyys aiheut
taa teräkehän ja siis myöskin siihen 
kiinnitettyjen terien virheellisen liikun
nan.

Vakuuden saamiseksi siitä, »että liuku
pinnat ovat oikein asetetut, eivätkä sen 
tähden ole syynä siivekkäiden lautojen 
sahaukseen, on välttämätöntä tarkistaa ne.
Siinä menetellään seuraa/valla tavalla: 
ylimmäisille liukupinnoille asetetaan pui
nen -tanko, josta ripustetaan kaksi luotilankaa niin, että 
eivät niiden langat tule kauaksi oikean- ja vasemmanpuolei
sista liukupinnoista (kts. kuva 8). Sitten otetaan erikoisesti 
valmistettu tarkistusmallli, jonka yksi osa on vuoltu liukupin
tojen kartioiden mukaan ja painetaan se liukupintaa vastaan, 
sekä varovasti liikutetaan, koko ajan painaen sitä tiiviisti 
liukupintaa vastaan, sekä seuraten, missä -asennossa osoittau
tuvat olevan mallin terävät nuolet 1 ujo tilankaan nähden. Liu
kupintojen ollessa oikeassa asennossa tulee mällin nuolien 
koko ajan olla samassa asennossa luotilankaan nähden. Suu
remman tarkkuuden vuoksi on parempi, jos nuolen kärki 
heikosti koskettaa lankaa. Tällä tavalla viedään malli kalkkiin 
kehyssaihan liukupintoihin ja jos osoittautuu, että sen terävät 
nuolet vain heikosti koskettavat lankaa, mutta eivät mene 
ristiin sen kanssa, eivätkä kallistu sen sivulle, niin se merkit
see, että yhden puolen liukupinnat ovat yhdensuuntaiset toisen 
puolen liukupintojen kanssa ja alimmaiset liukupinnat ovat 
samansuuntaiset ylimmäisten kanssa. Huomatut viat korja
taan siirtämällä ja asettamalla liukupintojen alle levyjä, tai

Kuva 8. Liukupintojen asennon tarkistus käyttämällä kahta luotilankaa ja mallia.
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Kuva 9. Kumarien liukupintojen 
asennon tarkistus.

asettamalla aluspalikoita la
verin alle sitä yhdistettäessä 
pohja-levyyn. Jos laveriit kor
keuteensa nähden ovat kak
siosaiset, niin alustat asete
taan näiden osien saumojen 

kohdalle. Siinä tapauksessa,, jos kehyssahan liukupinnat ovat 
kallellaan, käytetään tarkistuksessa toisenlaista mallia, jonka rakenne ymmärretään kuvasta 9. Liukupintojen ollessa 
oikeassa asennossa, 'tulee mallin pitkän, suoran sivun sattua 
yhteen luotiviivan kanssa.Jos kehyssahan liukupinnat ovat liikkuvat, niin niiden tar
kistaminen suoritetaan .samalla tavalla kuin tavallistenkin liu
kupintojen, samalla mallilla ja luodilla. Tulee kiinnittää huo
miota siihen, ettei sa^da aikaan liikkuvien liukupintojen kie
routta niitä siirrettäessä äärimmäiseen asemaan.

Toisinaan liukupintojen samansuuntaisuuden ja pystysuo
ran asennon tarkistus suoritetaan erilaisella mallilla kuin yllä 
on mainittu (kts. kuva 10). Malli on tarkalleen tehty kehys- 
sahan takimmaisten liukupintojen mu
kaan. Mallin pituuden keskivälille teh
dään merkki. Tarkistuksen suorittami
seksi ylimmäisten liukupintoj en välille pannaan puinen lta,nko, johon ripustetaan 
luotilanka sillä tavalla, että se laskee täsmälleen kahden ylimmäisen liukupinnan 
harjanteiden (kärkien) keskivälillä. Pai
naen mallia liukupintoihin ja pitäen sitä 
kohtisuorassa niihin nähden, kuljetetaan 
sitä pitkin liukupintoja seuraten missä 
asennossa osoittautuu olevan mallin kes
kivälillä oleva merkki luotilankaan näh
den. Liukupintojen ollessa samansuuntai
set ja pystysuorat, liukuu malli tasaisesti, 
ilman pakotusta niitä pitkin ja sen kes
kellä oleva meikki pysyy koko ajan 
samalla linjalla luotilangan kanssa. Jos 
liukupinnat puristavat mallia, osoittaa se, 
että ne eivät ole samansuuntaiset ja mallin keskellä olevan merkin erkaneminen

f

& =9
Kuva 10. Liukupintojen tarkistus käyttämällä yhtä luotilankaa ja kahdella kartiolla varustettua mallia.
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luotilangasta osoit
taa, 'että liukupin
nat eivät ole pystysuorassa.

Kehyssahan liu- 
kupintoj en viko- 
jen ohella voidaan 
siivekkäitä lautoja 
saada myöskin vi- 
koj en takia terä- 
kehän liukuken- 
gissä. Niin esim. teräkehän kierous 
ja liukukenkien kuluneisuus, tai 
huono passaus, se
kä asetus, vieläpä oikein asetetuissa 
liukupinnoissakin, 
voi johtaa siihen, 
että terät kehässä 
saavat kieroviivai- 
sen liikkeen ja sahaavat tukin ve a i v a a 
ruuvimaisesti (sii
vekkääsi). Sahan 
työskennellessä täytyy liukuken
kien kestää huo
mattavaa sahan 
liukupintojen han
kausta ja jokai
nen sahassa työskennellyt tietää, että liukupintojen palaminen 
ei olle mikään harvinainen ilmiö. Kun liukukengät ovat pui
set, niin ne täsltä hankauksesta suuresti kuluvat, kadottavat 
alkuperäisen kokonsa ja asentonsa ja saavat aikaan terä- 
kehän kieron liikunnan liukupinnoilla. Tämän tähden terä- 
kehää liukukenkineen on välttämättömäsi aika-ajoittain tarkis
tettava. Tämä suoritetaan seuraavalla taivalla: teräikehä irroite- 
taan liukupinnoista ja asetetaan lappeelleen vaakasuorassa (tar-

VI

K uvan. Teräkehyksen liukukenkien tarkistus
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kistettu tasaipinta) asennossa oleville parruille, taikka lau
doille niin, että sen kulmat tulevat parruille (kts. kuva n ) .  
Jos tällöin osoittautuu, että kehän kaikki kulmat eivät tiiviisti 
kosiketa parruihin, niin se merkitsee, että se on kiero. Tämän 
vian korjaamiseksi kehän tuet (aisat) kuumennetaan ja taivutetaan vaadittuun suuntaan.

Liukukenkien tarkistamiseksi ylimmäisen ja alimmaisen 
poikkipuun leveyden keskikohdalle tehdään viilalla, taikka 
teemalla merkit ja niiden kautta pingoitetaaan rautalanka. 
Kehyssahan liukukenkiä liikutetaan pesissään niin, että ne 
tiiviisti lepäävät parruilla, joilla kehä on ja tässä asennossa ne 
kiinnitetään lujasti. Liukukenkien paifcaaUeen sovituksen tar
kistamisessa käytetään mallia, jonka leikkaukset ovat tarkal
leen sopivat takimmaisiin liukupintoihin ja mallin syvennyk
sien välimatkan tulee vastata liukupintojen syvennyksien väli
matkaa. Malli asetetaan liukukengille niin, että sen nuolten päät, 
jotka nuolet ovat mallin pituuden keskikohdalla, tulevat jännite
tyn langan linjaan, joka takaa mallin kohtisuoran asennon terä- 
kehän pituussuuntaan ja tekee mahdolliseksi liukukenkien samansuuntaisuuden tarkistamisen terälkehän pituusakseliin näh
den. Tämä ei kuitenkaan riitä. Paitsi samansuuntaisuutta keske
nään ja kehänakselin kanssa, tulee liukukengillä olla myöskin 
samassa vaakasuorassa tasossa olevien, niiden nurkkien kärkien 
viivat. Tämän aikaansaamiseksi asetetaan mallin yläpuolelle 
vesivaaika, jota siirretään pienoja myöten, jotka ovat asetetut 
kehän poikkipuille, sekä ovat tarkistetut vesivaa’alla. Seuraten koko ajan mallin nuolen asemaa ja vesivaa’an kuplaa, sovitetaan 
liukukengät koko pituudeltaan vastaamaan mallin »syvennyksiä. Kun malli, siirrettäessä pitkin liukukenkiä, tiiviisti, ilman auk
koja kiinnittyy niihin ja samaan aikaan pysyy vaaka- sekä pysty
suorassa kehän akseliin nähden, niin liukukengät ovat oikeassa 
asennossa ja jäljellä on ainoastaan niiden lujasti puristaminen 
siihen asentoon poikkipuun pesissä niiden työn aikana liikku
misen välttämiseksi.

Muutamissa nykyaikaisissa kehyssahoissa ovat, ei ainoas
taan takimmaiset, vaan myöskin etummaiset liukupinnat kar- 
tiomaiset, jota vastaavasti myöskin liukukengät ovat kaksikärki- 
set molemmista päistä. Tällaisia liukukenkiä tarkistettaessa ja 
korjattaessa teräkehä lasketaan parruille niin, että liukukengät 
sattuvat parruihin sitä varten tehtyihin syvennyksiin.
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Jos kehyssahan rakenne on sellainen, että alimmaiset liuku
pinnat ovat pitemmän välimatkan päässä toisistaan kuin ylim
mäiset, niin liukukenkien tarkistaminen suoritetaan kahdella 
eripituisella mallilla'.

6. Kehyssahan pohjalevyn epähorisonttaalisuus
Teräkehäm virheellinen liikunta, siinä itsessään olevien 

vikojen, sekä liukupintojen asetuksen virheellisyyden lisäksi, 
voi jiohtua myöskin kehyssahan laverien vinoudesta. Laverit 
neljine alustoineen nojautumat pohjalevyyn ja oikeassa asen
nossa ollessaan tulee' niiden olla pystysuorassa. Kuitenkin voi 
näin olla ainoastaan silloin, kun pohjalevy, joka on kehyssa
han perusta, on asetettu tarkasti vaakasuoraan. Pohjalevyn 
Ollessa tavalla taikka’ toisella vinossa, häiriintyy laverien pys
tysuora asento ja ne kallistuvat sivulle' ja siis sama kallistu
minen ilmenee lavereihin kiinnitetyissä liukupinnoissa. Täl
lainen tilanne aiheuttaa teräkeJhän ja terien virheellisen liikun
nan. Jos kehyssaha on kallellaan eteen- taikka taaksepäin,
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niin teräkehä liikkuu sentään itukkivaunun kiskojen suuntai
sessa (pystysuorassa tasossa, eikä se sanottavasti vaikuta sa
hauksen laatuun. Mutta jos kehyssaha on kallellaan sivulle 
taikka kulmiin päin, niin teräkehän liikunta pystysuoraan 
tulee häirityksi, josta aiheutuu huono sahaus ja se osaksi voi 
olla syynä siivekkäiden lautojen muodostumiseen.

Pohjalievyä tarkistettaessa asetetaan sen silitetyille (höylä
tyille) osille tavalliset metalliset viivottimet, taikka puiset suo
rat listat siten kuin osoitetaan kuvassa 12. Niille asetetaan 
vesi vaaka, jonka kuplasta määritellään pohjalevyn ja niiden 
‘kolmen nurkan asema joilla viivottimet lepäävät. Sen jälkeen 
viivottimet 'asetetaan niin, että n>e koskevat neljänteen kul
maan, jolloin sekin tarkistetaan. Tietenkin tarkistus voidaan suo
rittaa yhdelläkin viivottimella ja vesi vaalilla asettamalla se vuo
rotellen jokaiseen nurkkaan, mutta se vaatii enemmän aikaa.

Yllämainitulla keinolla voidlaan pohjailevyn tarkistus suo
rittaa vain siinä tapauksessa, jos kehyssaha ei sille vielä ole 
asetettu, taikka jos se on asetettu, mutta sen jalat eivät peitä 
kokonaan sen sileitä pohjalevyn nurkkia, vaan on vielä riit
tävästi tilaa viivottimien ja vesivaa’an asettamiselle. Mutta 
jos kehyssaha on asetettu paikoilleen ja sen jalat tykkänään 
peittävät nurkkien sileät osat, niin silloin pohjalevyn tarkista
minen korvataan laverien tarkistamisella.

Muutamissa lavereissa ovat tatkistusulkonemat, joiden höylä
tyt pinnat ovat yhdensuuntaiset lavereitten aseman (pohjan) kanssa. Tällöin tarkistusta suoritettaessa viivottimet asetetaan 
näille uilkonemille. Jos tällaisia ulkonemia ei ole, niin laverien 
pystysuora asento saadaan selville tarkistamalla ne luotilangaila.Pohjalevyssä huomatut kieroudet, siinä tapauksessa, jol
loin kehyssaha ei vielä ole asetettu paikoilleen, korjataan lyö
mällä perustuksen ja pohjalevyn väliin kiiloja niissä kulmissa, 
jotka ovat alempana. Tämän ohella peruspultteja ennakolta 
löyhennetään ja vasta sen jälkeen ‘kun pohjalevy on saatu 
oikeaan asentoonsa ne jälleen kiristetään.

Kun kehyssaha on pöhjalevyllä, niin kiilat lyödään kehys- 
sahan jalkojen ja pohjalevyn väliin. Sellaisissa tapauksissa, 
jolloin kehyssahan laveri muodostuu kahdesta puolikkaasta, 
lyödään kiilat usein, niiden saumojen kohdalle. Kiilat lyödään 
niin, että niiden kaltevat puolet ovat rajakkain, kuten osoite
taan kuvassa' 12.
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7. Terät eivät ole pystysuorassa
Terän ollessa oikein asetettuna teräkehään, it.s. kun se on 

asetettu pystysuoralle tasolle, joka on yhdensuuntainen tukki- 
vaunun kiskojen kanssa, käy sen tuottama paine sahattavaan 
puuhun nähden yhteen terälevyn kanssa (kts. kuva 13), jonka 
ohella se siirtyy hampaitten kautta, joille välittömästi lan
keaa sahauksen koko kuormitus. Mitä tulee terälevyn sivu
pintoihin, niin hampaiden ollessa hyvin haritettuina, niitä 
•sahausraon seinämät vain heikosti hankaavat. Toisin on asia 
terän ollessa kallellaan kehässä.
Tällöin, kuten selviää kuvasta 14, paine siirtyy, ei vain hammasrivin, 
vaan (myöskin sen sivupinnan 
kautta. Hammasriviä myöten vai
kuttavalla voimalla P 1 terä pyrkii 
leikkaamaan tukkia ja voima P2

kytavaran lisääntymisen, sillä, kuten
kuvasta 14 näkyy, terä liikkuessaan siirtyy, ei ainoastaan alas
päin kehän iskun pituudelle, H, mutta myöskin sivulle välimat
kalle, a, ja tälliä tavoin leventää sahausrakoa. Suuren sivu- 
paineeh vaikutuksesta terä työskennellessään nopeasti kuu
menee, menettää kireytensä ja tekee sahauksen vieläkin huo
nommaksi, sekä ennen aikojaan tulee työhön kelvottomaksi.

Ylläsanotusta seuraa, että kysymykseen sahan asettami
sesta pystysuoraan asentoon kehässä on annettava sille kuu
luva huomio. Käytännössä hyvin usein sahanasettajat määrit
televät terien pystysuoran asennon silmämitalla, johon tie
henkään ei voida kehoittaa, sillä vaikka sahanasettaja olisi 
kuinka kokenut, voi1 hänelle tulla sellainen erehdys, joka san
gen ikävästi vaikuttaa sahauksen laatuun.

pyrkii kallistamaan sitä sivulle. 
Jota enemmän saha on kallellaan, 
siitfä suurempi on voima P2, ja jos 
tukki ei ole riittävän lujassa puris
tuksessa, niin sahauksen kestäessä 
tuikjki kääntyy kuvan nuolen osoit
tamaan suuntaan ja tuloksena on

Siivekkäiden lautojen lisäksi, 
sahojen viisto asento aiheuttaa hyi- Kuva 13.
kiero (ruuvimainen) sahaus.
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Parasta on asettaa terät kulmamitan mukaan. Se tehdään, 
seuraavalla yksinkertaisella tavalla, joka on myöskin tarkka: 
Kehyssahan lavettien etumaisille puolille, noin io cm. korkeu
delle alimmaisten syöttöteloj en yläosasta, tehdään kaksi ulko
ilemaa, jotka asetetaan samalle tasolle (kts. kuva 15). Ulko
ilemille asetetaan puinen, tai metallinen viivotin, joka asete
taan niin, että a'—a^puoli on kohtisuorassa kisko tietä kohden. 
Viivottimessa on viijtouunre, joka on pitempi reunimmaisten 
terien suurinta välimatkaa, ja uurteessa on kiinnityspuristin, 
b. Teräkehää kohotetaan siihen kiinnitettyinä terineen ja 
pidätetään jarruilla ylimmässä kuolleessa asennossa. Sen 
jälkeen lavettien ulkonemilla olevalle viivottimelle asetetaan 
kulmamitta ja painaen sitä sivuun a—a siirretään sitä sahan 
laitaan niin, että kulmamitan viivotin, kulkien terän hampait

ten välillä, reunallaan 
koskettaa terälevyä. Pi
dättäen kulmamittaa tässä asennossa, siirretään 
siihen kiinni kiinnitys- 
puristin, joka kiinnite
tään siihen paikkaan. 
Kulmamitta eroitetaan 
viivottimesta, jolloin sa- 
hakehä lasketaan alim
paan kuolleeseen ase
maan ja kun kehä on 
täydelleen laskeutunut, 
asetetaan kulmamitta uudestaan viivottimelle 
niin, että sen yksi sivu 
on tiiviisti sivua a — a 
vastassa ja viivoittanen 
syrjä samoin kiinnityspu- 
ristimessa kiinni. Jos täl
löin oSottautuu, että kul
mamitan viivotin myös
kin koskettaa sahan levyä 
samoin kuin teräkehän 
ollessa ylimmässä asen-
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Kuva 15. Terien asennon tarkistus teräkehässä, käyttämällä suorakulmaa ja luotilautaa.
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nossa, niin se merkitsee, että saha on 'pystysuorassa asen
nossa. Päinvastaisessa tapauksessa, s.o. kun terän (levypin
nan yläpää erkaantuu kulmamitan viivoittimesta, taikka puris
tautuu siihen, niin silloin on terä virheellisessä (kallistu
neessa) asennossa ja on välttämätöntä se uudelleen asettaa.

Sahan pystysuora asento voidaan määritellä myöskin luo- 
tilangan avulla, joka kiinnitetään pienaan. Sitä varten piena 
painetaan terälevyä vasten ja painon langan mukaan määri
tellään terän oikea asento.On olemassa vielä kolmas,, n.k. saksalainen terien pysty
suoran asennon määrittelemiskeino. Tämän keinon mukaan 
tuikki vaunun kiskojen päähän, noin io m päähän kehys- 
sahasta, asetetaan lauta, johon on merkitty luotisuorat vii
vat. Nämä viivat ovat yhdensuuntaiset teräkehän liikunnan 
suunnan kanssa ja tähtäämällä niihin pitkin terälevyä, määri
tellään terien asento teräkehässä. Kuitenkin saksalainen tapa 
taikuudessa jää jälkeen kulmamitan avulla suoritetusta (ruot
salaisesta keinosta), jonka johdosta on ensi sijassa käytettävä 
viimeksimainittua keinoa.

8. Yhden tai useamman lait at erän riittämätön 
kumaruus

Hyvän sahausjäljen saamiseksi kehyssahaan on välttämä
töntä, että asetteen kaikki terät ovat samalla tavalla ja riit
tävästi kumarassa, jotta ne ylöspäin kulkiessaan ehtivät 
vapauttaa tietä niitä lähestyvälle tukille. Jos teräasetteen toi
sen puolen yksi tai useampi terä ei ole riittävästi kumarassa, 
on siitä seurauksena, että terien ylös noustessa ne eivät ehdi 
riittävästi vapauttaa tietä niitä lähestyvälle tukille, jolloin 
tukki painautuu terän hampaitten selkäpuolta vastaan ja ham
paat nykäisevät tukkia ylöspäin. Kun tämä nykäisy tapah
tuu tukin toisella puolen, niin sen vaikutuksesta tukki kään
tyy ja se1 johtaa ruuvimaisen sahausjäljen syntymiseen ja 
siis siivekkäiden lautojen tuotantoon.Siivekkäiden lautojen välttämiseksi tulee jokaisen terän 
kumaruus tarkistaa. Kuinka kumaruuden tarkistus suorite
taan ja kuinka suuren kumaruuden tulee olla hyvän sahaus
jäljen aikaansaamista varten, siitä tullaan puhumaan silloin
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kun käsitellään sahauksen sitä vikaa, jota nimitetään sahaus- 
jäljen "risaisuudeksi”.1) Tässä yhteydessä tyydytään ainoas
taan huomauttamaan, että kaikkien terien kumaruuden tulee olla 
samanlaisen ja se määritellään luotilaudan avulla. Luoti- 
lauta asetetaan hampaita vastaan ja luodin erkanemisen 
mukaan määritellään terien kumaruus.

p. Terän takareunan (hamaran) väljyys

Vaikkapa terä olisikin asetettu kehään oikein, mutta jos 
sen hamarapuoli pingotettaessa on jäänyt liian löysälle, niin 
se työskennellessään kääntyy sivulle ja vie mukanaan koko 
terän, s.o. terä-puolenkin, joka jälleen voi aiheuttaa kieron 
sahausjäljen. Terän hamaran löysyys voi johtua kahdesta 
syystä: i) terän jännityksen virheellisestä jakautumisesta; 2) terät ovat virheellisesti pingotetut pingoitusrautoihin.

Jotta terät sahattaessa hyvin vastustaisivat niille tulevaa 
kuormitusta, eivätkä kääntyilisi sivulle (eivät tärisisi), tulee 
niiden olla riittävän kireät, taikka, kuten sanotaan, jäykät. 
Tämä terien kireys saadaan pingottamalla ne pingoitusrautoi
hin. Oikein pingoitetun terän etu- ja takareuna on kireämpi 
kuin sen keskiosa. Tämän aikaansaaminen yksin pingoitus- 
raudloiilla on sangen vaikeata, sillä ne pingottavat terää

enemmän keskeltä 
ja vähemmän reu
noilta. Sen tähden 
on terälevy enna
kolta jännitettävä. 
Tämän toimenpi
teen tarkoituksena 
on löysentää terä- 
levyn keskiosaa. 
Tämä saavutetaan 
venyttämällä terä- 
levyn keskustaa. 
Kun venytetty terä

*) Kts. sivu 34.
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pingotetaan pin- 
goitusrautoihin, 
niin suurin jänni
tys tulee sen reu
noille, joka takaa 
sille tarpeellisen 
työskentely j äntey- 
den.

Terän jännityk
sen tarkistus toi
mitetaan tarkistus- 
viivottimen avulla. Kuva 17.

Sitä varten asete
taan terä tarkistuslevylle, eli pöydälle ja sen toista päätä tai
vutetaan ylöspäin noin 30 cm korkeudelle. Sen jälkeen asete
taan itarkistusviivotin terän yli poikittain. Jos jännitys on 
oikea, niin terälevyn ja viivottimen reunan väliin muodostuu 
rako, terän reunojen jäädessä tiiviisti kiinni viivottimeen (kts. 
kuva 16). Taivutettaessa terää alaspäin, muodostavat raot 
terän reunoille keskiosan ollessa tiiviisti kiinni viivottimessa 
'(kts. kuva 17). Tämä johtuu siitä, että terälevyn keskikohta on jonkun verran reunoja pitempi ja sen tähden terää taivu
tettaessa muodostaa terän keskikohta verrattain paljon suu
remman kaaren kuin reunat.

Kuinka paljon terän tulee keskikohdaltaan "avautua” sen 
jännityksen ollessa oikean, on mahdoton täsmälleen sanoa, 
sillä se riippuu joukosta seikkoja, kuten terän leveydestä, sen 
paksuudesta, syötön suuruudesta j.n.e. Niinpä esim. suoma
laisessa sahanasetuksen ohjeissa1) sanotaan, että oikein jän
nitetyn täysleveän terän tulee tarkistettaessa olla keskikoh
daltaan ainakin 0,3—0,4 mm. irti viivottimesta. Mutta sa
massa kirjassa sanotaan, että 70—80 mm. levyisen terän ei 
enää tarvitse aueta keskuksesta, vaan se saa viivottimella 
kovaakin painettaessa pysyä tasona. Jos' terä aukeaa kes
keltä liian paljon, niin se osoittaa sitä, että se siltä koh
dalta on liiaksi venynyt. Tällainenkaan terä ei työskentele 
hyvin, sillä löysä keskiosa taipuu ja värisee ja johtaa terän hammas- ja hamarapuolen sivuun oikealta suunnalta.

*) K. Forsberg: "Sahanterien asetus ja hoito".
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Siinä tapauksessa, jolloin terässä on selvästi virheellinen 
jännitys, s.o. kun sen keskiosa on jännitetympi kuin reunat, 
niin :sitä 'tarkistettaessa kuvan 16 mukaan terälle asetettu vii
votin koskettaa sitä keskiosaan ja reunoilla erkanee siitä.

Huomatut viat terän jännityksessä korjataan takomalla. 
Sitä varten tarkistettaessa merkitään liidulla ne paikat, joita 
tarvitsee venyttää. Sitten asetetaan terä kovasta teräksestä tehdylle alasimelle ja taotaan erikoisilla vasaroilla. Lyöntien 
tulee olla kevyitä, 'sekä mahdollisimman lähellä toisiaan suora
viivaisesti. Kun sahan toinen puoli on taottu, käännetään se 
ija taotaan toinenkin puoli kohdistaen iskut samoille pai

koille kuin (toisellakin puolella. Tavallisesti 
näiden lyöntien jäljet näkyvät hyvin sahan 
toisella puolella himmeän kirkkaina täplinä.

Toisinaan jo yhdellä lyöntiriviillä saavu
tetaan tarpeellinen jännitys, mutta toisinaan 
taas täytyy tehdä useita lyömtirivejä. Tässä 
tapauksessa ei kehoiteta niitä kaikkia tako
maan yhdellä kerralla. Parempi on ensin takoa yksi rivi ja sitten tarkistamalla tulla 
vakuutetuksi tarvitseeko vielä venyttää ja 
mistä kohden.

Terän oikea jännitys on sen hyvän työs
kentelyn välttämätön ehto. Sen tähden tulee 
sahan teriä mahdollisimman useasti tarkistaa

Kuva 8. Terien virheellinen asetus pingoitus- rautoihin. Kuva a. — terän hamarapuoli ulkonee pingoi- tusraudoista liikaa.Kuva b. — ham- maspuoli ulkonee liikaa

ja huomatut viat heti korjata takomalla.
Niissä kehäsahoissa, joissa liukupinnat ja pingoitusraudat ovat pystysuorassa asen

nossa, saadaan terille tarpeellinen etukuma- 
ruus asettamalla ne pingoitusrautoihin siten, 
että terän yläpää on jonkun verran vedetty 
eteenpäin verrattuna sen alapäähän. Näin 
ollen pingoitusraudat vetävät kulmista, jolloin terän hammas- ja hamarapuolen kireys 
tulee olemaan erilainen. Kuvasta 18 näkyy, 
että vaikka terillä onkin sama kumaruus, muuttuu niiden pingoitus, riippuen siitä, 
miltä kohdalta pingoitusrauta vetää terää. Pingoitusraudan ollessa siinä asennossa kuin 
osoittaa piirros a, kiristyy terän etuosa



enemmän ja hamarapuoli jää löysemmälle. Taasen pingoi- 
tusraudan ollessa asennossa b, on hamtnaspuoli löysemmällä 
ja hamarapuoli kireämmällä. Pingoituserotus on vielä suu
rempi, jos ylä- ja alapingoitusraudat eivät ole saman levyiset.

B. La ud o ista  ei tu le  ta sa p a k su ja
Teknillinen (hylkytavara, joka ilmenee siinä, että sahatut 

laudat eivät ole tasapaksuja, aiheutuu seuraavista syistä:
j . Välipalikoitten virheellinen paksuus

Laudat saadaan tarpeellisen paksuiksi asettamalla terien 
väliin vastaavia välipalikoita, eli täytekappaleita. Niiden pak
suus tehdään yhdenmukaiseksi lautojen nominaalipaksuuden 
kanssa, plus lisäys kuivamisen varalta ja plus yhden sahan 
kaksipuolinen haritus. Oikeaa sahausta varten on välttämätöntä, että terien välimatka koko niiden pituudelta on saman
lainen. Sen tähden on välttämätöntä, että saman rivin ylim
mäiset ja alimmaiset välipalikat ovat 
saman paksuisia. Päinvastaisessa ta
pauksessa terät 'tulevat olemaan vinossa, joka aiheuttaa kovan han
kauksen sahausraon seinämiä vas
taan, sekä laudat tulevat leveyssuun
nassa eripaksuisiksi. Tämän ymmär
tää helposti, kuvasta 19, jossa yksi 
ylimmäinen välipalikka on ohuempi 
kuin sitä vastaava alimmainen väli- 
palikka. Sen lisäksi samasta kuvasta 
näkyy, että kahta välipalaa purista
vien terien ohella, jotka eivät ole 
yhdensuuntaiset, kallistuvat vinoon 
nekin terät, jotka eivät ole koske
tuksissa näihin välipalikoihin, joka 
taaskin häiritsee oikeaa sahausta.

Välipalikoiden niiden pintojen, 
jotka tulevat terälevyä vastaan, tulee 
olla sileät, sekä yhdensuuntaiset tois

Kuva 19. Osa asetteen teristä on kallellaan, johtuen ylä- ja alavälipali- koiden erilaisesta suuruudesta.
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tensa kanssa. Jolleivät nämä pinnat ole samansuuntaiset, 
aiheuttaa sq, paitsi mahdollisen terien kallistumisen pysty
suorassa suunnassa, terien vinon asennon kiskotiehen näh
den, joka selviää kuvasta 20. Tällainen terien asento aiheut
taa lautojen epätasaisen paksuuden niiden pituuteen nähden 
(paksunevat puun tyveen päin).Kehyssahoissa käytetään enemmän puisia välipalikoita 
kuin metallisia.Puiset välipalikat tulee valmistaa lujista puulajeista, esim. 
koivusta, tammesta taikka vaahterasta. Sellaiset puulajit kuin 
kuusi ja mänty eivät kykene riittävästi vastustamaan puristusta ja helposti kadottavat 

alkuperäiset mittansa, sekä 
myöskin halkeavat, j onka
vuoksi niitä ei tähän tarkoi
tukseen käytetä.

Välipalikoiden valmistamiseen on kaikkein parasta 
käyttää hyvin kuivaneita lautoja. Välipalikat tulee lei
kata niin, että niitä asetettaessa sahojen väliin puun
syyt tulevat olemaan kohti
suorassa asennossa teriä vas
taan. Jotta välipalikat eivät 
turpoisi kosteudesta, suositellaan niiden öljyllä kyllästyttämistä.

Sellaisissa sahalaitoksissa, joissa tarvitaan suuri määrä
välipalikoita, on kaikkein parasta suorittaa niiden valmistaminen sitä varten erikoisesti asetetussa katkaisusahassa (sirkke
lissä). Puhtaan sahausjäljen saamiseksi tulee terän olla 
hieno- ja tiheähampaisen. Terän läpimitta on noin 16—20 cm.

Välipalikoiden mittojen suhteen voidaan huomioida seu- 
raava: ne tehdään yhtä pitkiksi kuin sahat ovat leveitä.
Lyhyempiä kuin 120 mm. välipalikoita ei tule valmistaa. Nii
den paksuus, riippuen sen puulajin kovuudesta, josta ne ovat 
valmistetut, voi vaihdella 25 rstä mm. aina 35 reen mm. Pelkka- 
sahausta varten tarvittavien välipalikoiden, samoin kuin terien 
ja sivuruuvien väliin asetettavien välipalikoidenkin, tulee olla 
40, jopa 45 mm. paksuja.

Kuva 20. Virheellisen välipalikan käytöstä johtunut laitaterän vino asento.
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Kaikkien valmiiden välipalikoiden koko tulee huolellisesti tarkistaa mallin mukaan, eikä niitä missään tapauksessa saa 
sekottaa kuluneitten ja jo mittojensa menettäneiden välipä1 i- koiden kanssa.

Välipalikat tulee asettaa sivuruuvien kanssa samalle vii
valle, jonka lisäksi, sitä varten, että terät saisivat suuremman 
kestävyyden sivupuristuksia vastaan, on välttämätöntä aset- 
tää ylimmäiset ja alimmaiset välipalikat mahdollisimman 
lähelle toisiaan. Se tavallisesti tehdään niin, että teräkehän 
ollessa alimmassa kuolleessa pisteessä, ylimmät välipalikat 
ovat 50—70 mm ylempänä tukin kaikkein paksuimpaa kohtaa. 
Alimmat välipalikat taas asetetaan niin, että teräkehän 
ollessa ylimmässä kuolleessa pisteessä, ne jäävät alimmaisten 
syöttö telo j en yläreunasta 50—70 mm alemmaksi*.

On välttämättömäsi pidettävä huolta siitä, että välipalikoiden ja -terien väliin ei jää sahajauhoja. Ennen sahojen 
asettamista tulee ne huolellisesti puhdistaa, varsinkin niiden 
päät, joihin tavallisesti tarttuu paljon likaa ja sahajauhoja. Puhdistaminen on kaikkein paras suorittaa paloöljyllä kostu
tetulla rievulla.

2. Terien heikko pingoitus teräkehässä

Jo aikaisemmin, tairkastaessamme kysymystä lautojen sii- 
vekkyydestä, muistutimme, että hyvän sahauksen saamiseksi 
on välttämätöntä, että terät ovat riittävän kireällä (jäykät), joka saadaan aikaan terien vastaavalla pingoittamisella terä- 
kehään pingoitusrautojen avulla. Jos terät eivät ole tarpeeksi pingoitetut ja niiden kireys siis on vähäinen, niin työsken
nellessään ne eivät helposti kestä puun vastustusta leikkaa
mista vastaan, vaan kääntynevät sivuille, jonka seurauksena 
se lauta, jonka puolelle terä kääntyy, tulee ohuemmaksi ja 
vastakkainen lauta paksummaksi tarvittua mittaa.

Toisinaan terä osottautuu olevan pingoitettu kehään niin, 
että sen hammaspuoli on jäänyt löysälle. Tämä asiain tila 
johtaa siihen, että työskennellessä terän hammaspuoli helposti 
kääntyy ja vetää mennessään koko terän. Kääntymissuunta 
voi helposti vaihtua ja tuloksena tästä saadaan lautoja, joiden vahvuus on eri kohdissa erilainen.
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On mahdotonta antaa minkäänlaisia ohjeita siihen, kuinka 
paljon teriä tulee kehässä pingoittaa, jotta ne saisivat riittä
vän kireyden, sillä se riippuu terän koosta, sahattavan puun 
kovuudesta, sekä syötön suuruudesta. Tottunut sahanasettaja 
tavallisesti itse oppii määrittelemään tarpeellisen kireyden 
koettelemalla käsin, taikka terän antamasta soinnusta sitä 
kevyesti lyötäessä.

Terien pingoittaminen tulee suorittaa useampaan ottee
seen. Tämä on välttämätöntä siitä syystä, että terien pingoit- 
tamisesta teräkehä jonkun verran notkuu ja notkahdus on 
sitä suurempi, mitä enemmän teriä on pingoitettu. Täten 
jos jokainen terä pingotetaan heti täydellä voimalla ("lop
puun asti”), niin teräkehän notkahduksen vähitellen suure
tessa, seuraavan terän pingoittaminen löysentää edellisiä 
teriä, jotka siis menettävät kireytensä.Työn kestäessä terät kuumenevat hankauksesta ja jon- 
kunverran venyvät. Tämä vähentää niiden kireyttä. Sentäh- 
den sahan ensi kerran seisahtuessa tulee vasta-asetetut terät 
uudelleen pingoittaa.

Yleensä mitä lujemmalle terät ovat pingoitetut sitä 
parempi, sillä on edullisempaa katkaista muutamia pingoitus- 
rautoja, kuin sahata pienellä syötöllä sentähden, että terät 
eivät ole riittävän kireät.

3. Terien vino asento teräkehyksessä

Asetteen kaikkien terien tulee olla asetettuina yhden
suuntaisiksi tukkivaunujen kiskotien kanssa. Kuitenkin tapah
tuu toisinaan niin, että kaikki, tai osa teristä tulee vinoon sahattavan tukin liikuntasuuntaan verraten. Tällainen terien 
vino asento tietenkin huonontaa sahausta ja on riittävänä 
syynä teknillisen hylkytavatan muodostumiseen. Jos terät 
ovat vinossa siten, kuin osoitetaan kuvassa 20, s.o., kun lai
timmaisten. terien hammaspuolef ovat kääntyneet ulospäin 
oikein asetettuihin teriin nähden, niin se aiheuttaa lautojen 
vahvenemisen tyveen päin, sillä virheellisesti asetettu terä 
siirtyy sahattaessa sivulle.

Laitimmaisten terien vino asento voi olla seurauksena 
siitä, että terät ovat pingoitetut, vaikka ne eivät olleetkaan



tukkivaunun kiskojen suuntaiset, jonka jälkeen niitä on yri
tetty saada suoraan välipalikoita puristavien sivuruuvien 
avulla. Ylläesitetyn seikan valaisemiseksi esitämme kuvan 21. 
Tämän kuvan piirroksessa, a, nähdään vinossa olevat terät, 
jotka ovat pingoiletut teräkehään siinä asennossa ollessaan. 
Jos nyt, löysentämättä terien pingoitusta, ruvetaan korjaa
maan terien asentoa 
sivuruuvien avulla, 
niin tietenkin väli- 
palikat antavat jon
kun verran periksi 
niin, että keskiterien 
tultua oikeaan asentoon, laitaterät ovat
kin jo kääntyneet liikaa, kuten osoitetaan saman kuvan piirrok
sessa, b. Tällaisten 
vikojen välttämiseksi 
tulee aina ensin aset
taa terät oikeaan 
asentoonsa ja vasta 
sitten suorittaa nii
den täydellinen kiris
täminen pingoitus- 
raudoilla. Jotkut sa- 
hanasettajat suorit
tavat terien asetuk
sen tähtäämällä te- Kuva 21.
rien sivuja pitkin jo
honkin kaukaiseen esineeseen. Kuitenkin tällainen terien 
asetuskeino sen epätarkkuuden takia tulisi kaikkialla vaihtaa 
asettamiseen suorakulmalla, joka on selostettu sivulla 22. 
Suorakulma, terän ollessa oikeassa asennossa, kös/kettaa reu
nallaan terän levyä koko sen leveydellä. Huomatut viat pois
tetaan kevyillä vasaran iskuilla pingoi tusrautoihin, teriin ja 
välipalikkoihin, joka voidaan tehdä ainoastaan terien ollessa 
löysällä.
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4. Terien virheellinen haritus ja jäänyt kierre
Harituksen tulee olla samanlaisen terän molemmilla puo

lilla. Jos osottautuu, että hampaat, tai osa niistä terän yhdellä 
puolella ovat enemmän taivutetut kuin toisella puolella, niin 
sahattaessa terä kallistuu sille puolelle, millä hampaat ovat 
enemmän haritetut, jonka seurauksesta lautojen vahvuus suu
renee. Sentähden jokaisen terän haritus on huolellisesti tar
kistettava haritusmallilla, kunnes terän hampailla on täsmäl
leen samanlainen haritus kummallakin puolella.x)Teroitettaessa tulee teriin jääneet kierteet poistaa. Jos kier
teet jätetään teriin, niin työskennellessään terä kallistuu sille 
puolelle, jolle kierteet ovat jääneet.

Jotkut luulevat, että kierteiden poistaminen ei ole välttä
mätöntä, koska ne itsekin putoavat terien ensi kertoja iskiessä 
puuhun. Kuitenkaan ei läheskään aina näin ole asian laita, 
jonka vuoksi on parempi ja varmempi ennakolta poistaa kier
teet ja vasta sen jälkeen asettaa terät teräkehään. Kierteet 
poistetaan viilalla, kuitenkin pitäen silmällä sitä, että ei tu r
mella sahanterien terävyyttä.

5. Terien tylsyys ja niiden virheellinen teroit
taminen

Terien hyvä terävyys on kehyssahan korkean tuotannon 
ja puhtaan sahausjäljen yksi pääehdoista. Kuitenkin jatku
vasta kosketuksesta puuhun ja erikoisesti tukin pintaan, joka 
on tahriutunut mutaan, taikka hiekkaan, terät työskennelles
sään tylsistyvät. Terän hampaiden leikkaavat etureunat, 
sekä hampaan kärki pyöristyvät itylsistyessään, eivätkä enää leikkaa, vaan repivät puuta sitä sahattaessa, joten saadaan 
huono sahaus jälki.

Hampaiden tylsistyminen ei useinkaan tapahdu tasaisesti, 
vaan hampaat tylsistyvät toiselta puolelta terää enemmän kuin 
toiselta. Tällaisessa  ̂tapauksessa terä kallistuu terävämpien 
harripaiden puolelle ja niin tuleva^ laudat epätasaisen vahvuisia. Erikoisesti tylsistyvät laitimmaisten terien hampaat, 
koska ne. ovat eniten kosketuksissa tukin likaisen pinnan 
kanssa. Siitä syystä ei kapeita teriä ole asetettava laitimmai-

*) Harituksesta tarkemmin sivulla 34.
36



siksi, koska ne ovat huomattavasti vastustuskyvyttömämpiä 
kuin leveät terät. Tulee sanoa, että terillä on yleensä taipu
musta kallistua sille puolelle, jossa on vähemmän puuta, joka 
vielä kerran todistaa kapeiden terien reunoille asettamisen 
huonon puolen.

Hyvin teroitettu terä työskentelee normaalisesti sangen lyhyen ajan. Jo 3—4 tuntia työskenneltyään se tylsistyy niin 
paljon, että sahalkoneen tuottavaisuus alenee 3—4 %. Työkyvyn pienenemisen ja laadun huonontumisen välttämiseksi 
terät on vaihdettava noin 3 tunnin työskentelyn jälkeen. Jot
kut katsovat parhaaksi vaihtaa terät kolme kertaa yhdellä 
työvuorolla. Terien uudelleen asettamisesta aiheutuvat pienet 
seisokit tulevat täysin korvatuiksi kohonneella tuottavaisuu- 
della, sekä sahausjäljen puhtaudella.Ennen sahanterät teroitettiin viistoon. Nykyään siitä on 
melkein kokonaan luovuttu, koska siitä ei ollut erikoisia etui
suuksia ia samalla se oli vaikeata. Viisto teroitus on vaih- 
dettu suoraan teroitukseen ja vain sellaisissa tapauksissa, 
jolloin vaaditaan erikoisen puhdasta sahaus jälkeä, käytetään 
viistoa teroitusta.

Teriä teroitettaessa on välttämättömästi huolehdittava, että 
hampaitten kaikki etureunat tulevat yhtä teräviksi. Jos osot- 
tautuu, että toisen puolen hampaat ovat kallistuneempia kuin 
toisen puolen, niin saha kääntyy kallistuneiden hampaitten 
puolelle ja sahattaessa laudat tulevat erilaisia vahvuudeltaan.

C. L a n t o je n  p in n a n  l i ia l l in e n  r o s o is u u s

j. Virheellisyyksiä terien harituksessa

Rosoisia ja rumapintaisia lautoja syntyy melkein yksin
omaan niiden tai näiden vikojen tähden terien harituksessa. 
Täytyy «anoa, että hampaiden haritus1 on tärkein kaikista toi
menpiteistä terien työhön valmistamisessa. Huolimattomasti 
ja virheellisesti tehty haritus ehdottomasti vaikuttaa sahaus
jäljen huononemiseen. Laudoista alkaa tulla revittyjä, por
rasmaisia, naarmuisia ia yleensä pinnaltaan rumia ja epäta
saisia. Sentähden tulee haritustyö suorittaa huolellisesti ja 
täsmällisesti.

Harituksen tarkoituksena on jossain määrin suurentaa
37



sahausrakoa verrattuna terän paksuuteen, jotta vältettäisiin 
terän hankausta sahausraon seinämiin. Tässä voidaan huo
mauttaa, että jota suurempi on haritus, sitä pienempi on 
hankaus. Kuitenkaan ei saa langeta äärimmäisyyteen, sillä liian suuri haritus johtaa tarpeettomaan puuaineen menetyk
seen sahapuruiksi ja sahausraon pinta tulee raapeutuneeksi. 
Haritusta ei missään tapauksessa saa tehdä niin suureksi, 
että eri puolille taivutettujen hampaitten kärkien välille muo
dostuu aukeama, kuten osoitetaan kuvassa 22. Tällaisella 
harituksella kahden eri puolelle taivutetun hampaan välille 
jää sahaamaton puun osa, joka kiilan tavoin työntyy hampait
ten väliin ja vielä enemmän harittaa niitä. Sahauspinnan 
huononemisen lisäksi voi tästä johtua hampaitten katkeilemi
nen, varsinkin, jos hampaat ovat suuret ja terä ohut.

Kehyssahan terät leikkaavat puuta ainoastaan alas kul
kiessaan. Puun huomattavan vastustuksen vaikutuksesta hari
tetut hampaat sahan kulkiessa puun lävitse antavat jonkun- verran periksi, jonka seurauksena hampaiden haritus alkupe
räisestä pienenee, sekä sahausrako kapenee. Kun terän hampaat ovat kulkeneet koko tukin paksuuden lävitse ja tulleet 
vapauteen, niin ne kimmoisuudellaan ottavat alkuperäisen 
asentonsa, joka niillä oli siihen hetkeen saakka, jolloin ne 
alkoivat leikata puuta. Terien kulkiessa ylös, ne luonnollisestieivät esteettömästi voi kulkea 

muodostuneen sahausraon lävit
se raapimatta sen seinämiä. Jota 
suurempi on haritus ja jota ohuempi on terä, sitä helpom
min hampaat kimmoavat (taipu
vat sivuille) ja sitä huonompi 
tulee saihauspinta. Toiselta puo
len taipuvat hampaat sitä hel
pommin vastakkaiselle puolelle, 
jota lähempää niiden pohjaa, 
s.o. jota syvemmältä ne harituk- 
sessa taivutetaan. Niinpä esim. 
taivutettaessa hammasta juuresta 
saakka, kuten osoitetaan kuvan 
23 piirroksessa, a, se helpommin 
antaa takaisin kuin silloin, jos
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se on taivutettu jonkun verran korkeam
malta (kts. saman kuvan piirrosta, b). Sen- 
tähden tulee haritettaessa hammasta aina alkaa 
taivuttaa sen korkeuden 
puolivälistä. Kuitenkaansellainen hari tus, jota
osoittaa piirros, b, ei (X Q> c  (L
saa aikaan riittävän Kuva 23. Erilaisia hampaiden haritus-
Laudan pintaan tulee
syviä naarmuja siitä syystä, että hampaiden kosketuspinta 
sahausraossa on sangen pieni.Puhtaimman sahausjäljen saamiseksi voidaan hampaiden 
haritus suorittaa piirroksen, c, mukaan, s.o. aluksi taivuttaa 
koko hammas juuresta saakka ja sitten noin 2/ 3 juuresta 
laskien, hampaan kärkeä taivutetaan jonkun verran takai
sin, jotta jokaiseen hampaaseen tulee kaksi taivutusta. 
Tällaisessa harituksessa puuhun koskettava hampaan osa ei ole 
niin piikkimäinen kuin piirroksen, b, mukaan. Sahausjälki tulee 
puhdasta ja hampaat säilyttävät .niille annetun harituksen. 
Kun se antaa ehdottomasti paremmat tulokset, eikä vaadi 
habitukseen sen enempää aikaa kuin edellisetkään tavat, on 
sille annettava etusija.Piirroksessa, d, esitetään neljäs mahdollinen haritustapa. 
Se on n. k. kiertoharitus. Hammasta sivulle taivutettaessa sitä samalla kierretään niin, että sen etureuna tulee ulom
maksi kuin takareuna. Hampaita tulee kiertää yhtä paljon 
terän kummallakin puolella. Hammasta ei saa kiertää niin 
paljon, että sen leikkaava etureuna kärjen alapuolelta tulisi 
ulommaksi kuin ikärki, vaan on kärjen aina oltava uloinna. 
Sellainen haritus antaa hyvän, puhtaan sahausjäljen, mutta 
sen vaikean suorituksen takia se ei ole laajalle levinnyt.

Harituksen suuruuden määrääminen ennakolta on vaikeaa. 
Käytännössä saatuja haritusmittoja voidaan pitää yleisinä, 
mutta ei suinkaan velvoittavina sääntöinä, sillä harituksen 
suuruus riippuu sahattavan puun lujuudesta, terän aineesta,

puhdasta sahauspintaa. tapoja.
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sen paksuudesta, sahanasettajan ammattitaidosta, y.m., joiden 
täydellinen lukuunottaminen ei ole mahdollista.

Alempana esitetään taulukko suomalaisista sahanasetus- 
ohjeista,*) joka osoittaa minkälaisen sahausraon tulee olla 
terän paksuuden ja puun laadun vaihdellessa.

Taulukko 1.

Terän paksuus S a h a u s r a k o  mm

.N» mm Tuoretta puuta 
varten Kuivaa puuta varten

12 2,76 4,0 —4,5 3.5 —4,0
13 2,41 3,75—40 3,5 —3,75
14 2,1 3,5 — 3,75 3,0 —3,25
15 1,82 3,0 —3,5 2 ,2  5—3,0
l6 1,65 2 ,7 5 — 3 ,2 5 2 — 2 ,7 5
17 i,47 2 ,5  — 3,0 2,0 —2,25

Taulukosta voidaan huomata, että sahausraon leveys 
muuttuu terän paksuuden muuttuessa ja samalla se muuttuu 
myöskin riippuen puun olotilasta. Tuoreelle puulle, joka on 
pehmeämpää, tarvitaan suurempi haritus kuin kuivalle puulle. 
Pehmeä, tuore puu, terän kulkiessa sen lävitse, puristautuu 
enemmän kuin kova puu ja siten pienentää sähausrakoa. 
Sitä paitsi tuoneen puun sahanpuru on raskaampaa ja tah
meampaa, joten se menee vaikeasti sahausraon lävitse. Täl
lainen tilanne tekeekin välttämättömäksi, että pehmeää ja 
tuoretta puutavaraa sahaa vien terien hampaiden harituksen 
tulee olla suuren.

Toisessa suomalaisessa sahanasettajien ohjekirjassa1 2) 
sanotaan, että jäästä sulanutta puuta sahattaessa sopiva 
haritus on 0,5 mm. terän kummallakin puolella. Lujaa, vai
keasti sahattavaa kuusta varten sopii 0,6 mm. haritus ja 
aivan pieniä puita varten toisinaan voi riittää 0,4 mm. hari
tus. Laitateriä varten, jotka sahaavat tuoretta läpi jäätynyttä puuta, riittää 0,3 mm haritus terän kummallakin puolella.

1 Juho Horsti ^Sahanterät”.
2 K . Forsberg, ”Sahanterien asetus ja hoito”.
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Alempana esitetään taulukko ins. A. E. Gruben kirjasta 
” Sahana s et uksen käytäntö”, jossa haritus osoitetaan puun 
laadusta riippuen:

Taulukko 2.

S a h a t t a v a n  p u u n  l a j i
Harituksen 

suuruus terän 
yhdelle puolelle 

mm.

Kova havupuu ....................................................................... 0,50,65
o,7S

Pehmeä havupuu ...................................................................Vedestä nostetun kuusen sahaus kesällä .....................
Ylläesitetystä jo selviää, että mitään ankarasti määriteltyjä 

haritusmittoja ei ole, ja eri tuotantolaitokset, ottaen lukuun 
paikalliset olosuhteet, käyttävät tätä taikka tuota haritusta. 
Kuitenkin jokaisessa tapauksessa on välttämätöntä muistaa 
seuraavaa: kovat, läpijäätyneet ja kuivat puut vaativat pie
nemmän harituksen kuin pehmeät ja tuoreet puut. Niinpä 
esim. talvella aina tarvitaan pienempi haritus kuin kesällä. 
Kuusipuita varten tarvitaan suurempi haritus kuin mäntyjä 
varten.

Käyttövoiman ja puuaineen säästämiseksi ja pääasiassa 
puhtaan isahausjäljen saamiseksi tulee pyrkiä käyttämään edel
lytetyistä harituksista pienintä mahdollista. Mutta tällöin 
on otettava huomioon terän aineen laatu, sekä sahanasettajan 
ammattitaito. Terän aineen tulee hyvin pitää haritus, sillä 
habituksen ollessa pienen, vähempikin hampaiden taipuminen 
sisäänpäin aiheuttaa terälevyn ja sähausraon välille huomatta
van hankauksen. Tämän tähden hampaat, jotka huonosti 
pitävät harituksiensa, täytyy harittaa enemmän. Jos sahan- 
asettaja ei ole korkeasti ammattitaitoinen, niin täytyy olla 
varovainen pientä haritusta valittaessa, sillä se täytyy suorit
taa erikoisen huolellisesti. Virheellisyydet terien asettamisessa 
ja valmistamisessa vaikeuttavat työtä harituksen ollessa pienen. Kun sahanasettajan ammattitaito on vähäinen, niin 
riittämättömästi valmistetulle ja huononlaisesti asetetulle 
sahalle on parempi tehdä varaharitus, s.o. suurempi haritus.

Liian suuri haritus ei myöskään ole hyvä. Se melkein aina 
huonontaa sähauspintaa ja aiheuttaa sellaisia vikoja kuin ”kylkiluita” lautoihin, sekä ”karvaisen” sahauspinnan. ”Kyl-
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kiluut” voidaan poistaa taivuttamalla muutamia hampaita pois 
harituksesta, jolloin ne leikkaavat esiintyvät epätasaisuudet. 
Tätä ei ollenkaan pidä suositella, koska sellaista suurta hari
tusta, joka aiheuttaa "kylkiluita”, tulee yleensä välttää, koska 
se aiheuttaa vain suurta sahaushukkaa, eikä mitään etui
suuksia.

Hampaiden hari tus tulee suorittaa erikoisen huolellisesti. 
Vieläpä kymmenesosa millimetriä on riittävä aiheuttamaan 
sahauspinnan turmeltumisen. Kaikilla hampailla tulee molem
min puolin olla aivan yhtä suuri ja samanmuotoinen haritus. 
Jo yksi liika taivutettu hammas pilaa sahauspinnan leikkaa
malla puuta syvempää kuin toiset hampaat tehden täten 
sahauspintaan naarmuja.

Harituksen säännöllisyyttä tarkistetaan haritusmallilla. 
Niitä voi olla monenlaisia, mutta niistä minkälaista hyvänsä 
käytettäessä tulee menetellä seuraavalla tavalla: haritusmalli 
asetetaan kohtisuoraan terälevylle ja sitä kuljetetaan pitkin 
levyä samalla seuraten, että haritusmallin kosketuskärki hei
kosti koskettaa sivulle taivutettujen hampaiden kärkiä. Koe- 
tuskärki ei missään tapauksessa saa napsahtaa hampaaseen.

Sahanterien harituksen voi suorittaa joko ennen, taikka 
jälkeen teroituksen. Jos haritetaan ennen teroittamista, niin 
hampaisiin tulee suora teroitus, jonka seurauksena ne sahat
taessa paremmin vastustavat niitä sisäänpäin taivuttamaan 
pyrkiviä voimia. Teroituksen jälkeen haritettaessa etummai
nen leikkausreuna jonkun verran kallistuu suorasta kulmasta 
ja sellainen hammas pikemmin taipuu sisäänpäin, t.s. ei pysy 
harituksessa. Kuitenkin teroituksen jälkeen haritettaessa saa
daan helpommin tasainen haritus ja sen tähden sellaisissa 
tapauksissa, jolloin ehdottomasti vaaditaan hyvää sahauspin- 
taa, on parempi tehdä haritus teroittamisen jälkeen. Siinä 
tapauksessa, jolloin haritus tehdään ennen teroittamista, tulee 
sei tehdä jonkun verran suurempi, koska te teroitettaessa 
vähän pienenee.

2. Terien suuri ktimaruiis ja syöttö
Sahauspinta tulee sitä tasaisemmaksi ja puhtaammaksi, mitä ohkaisemman lastun jokainen hammas ottaa kulkiessaan 

puun lävitse. Lastun vahvuus taas on suoranaisesti riippu-
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vainen sahojen kumaruuden suuruudesta teräkehässä, syötöstä, sekä hammasjaosta. Lastun vahvuuden ja terän kuma
ruuden toisistaan riippuvaisuuden enemmän selvittämiseksi 
osoitetaan kuvassa 24 sama terä, muitta eri asennoissa sahat
tavaan puuhun _ nähden. Jokainen kuvan yläosaan kuvattu 
hammas leikkaa ö vahvuisen lastun. Jos terän kumaruus 
muuttuu ja se saa saman kuvan alaosassa osoitetun asennon, 
niin lastu ohenee ja tulee ,61 vahvuiseksi. Käyttämällä joita
kin trigonometrian tietoja, on helppoa saada tietää^ lastun 
vahvuuden ja terän kumaruuden välinen yhteys. Merkit
semme hammaskärkien kautta kulkevan viivan, a—a, ja terien 
kulkusuunnan välisen kumaruuskulman kirjaimella L; terän 
hammas jaon kirjaimella t ja lastun paksuuden entisellä kir
jaimella 0 . Suorakulmaisesta kolmiosta bcd sivu cd—bc. 
Sin L; cd = 6; ac = t ; ac = t. Muutoksen tehtyä saamme

0  = t Sin L.
s.o. lastun, (0), paksuus on yhtä suuri kuin hammasjako t,
kerrottu kumaruuskulman L sinuk
sella.Tällainen lastun paksuuden riip
puvaisuus hammasjaosta ja terän 
kumaruuskulmasta on oikea sellai
sille terille, joissa hari tus on vaihdettu hampaiden kärkien levittämi
seen lyömällä ne kokoon.

Terissä, joiden hampaat ovat 
haritetut, on jokaisen hampaan otta
man lastun vahvuus 6 = 2  txS in  L.

Koska tällaisessa terässä toiselle 
puolelle taivutetut hampaat tekevät 
puolen sahausraosta ja toiselle puo
lelle taivutetut hampaat .toisen puo
len, on siis lastun vahvuus harite
tulla hampaalla kaksi kertaa paksumpi kuin kokoon lyödyllä, ham
mas j aon ja teräkumaruuden pysyes
sä muuttumattomina.

Terän hammas jaon pysyessä sa
manlaisena riippuu lastun vahvuus vain terän kumaruuskulmasta. Kuva 24.
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Esitetty kaava (formula) osoittaa, että lastu saadaan sitä paksummaksi, jota suurempi on kumaruuskulma, sillä kulman 
L suurentuessa myöskin sen sinus suurenee.

Toiselta puolen lastun vahvuuteen vaikuttaa syötön suu
ruus, s.o. sahattavan puun suorittama matka sahakoneen 
aksdlin yhden kierroksen aikana. Muuttamatta terien kuma- 
ruutta voidaan ohentaa lastua pienentämällä syöttöä. Täytyy 
sanoa, että suurimmassa osassa sahojamme, kun halutaan 
saada puhtaita lautoja, työskennellään pienellä syötöllä. Täl
lainen tilanne tietenkään ei ole normaalinen, sillä pieni syöttö 
johtaa sahakoneen mahdollisen tuottavaisuuden vajanaiseen 
käyttämiseen.

Tukin syöttäminen sahaan voi olla jatkuva sekä jaksoittai
nen. Jatkuvalla syötöllä tukki kulkee sahaan tasaisesti terien 
kohotessa ylös, samoin kuin niiden laskeutuessa alaskin. 
Jaksoittainen, eli ajoittainen syöttö jakautuu syöttöön terien 
noustessa ylös (syöttö tyhjällä liikkeellä) ja syöttöön terien ' 
alas tullessa (syöttö työliikkeellä). Jaksoittaisella syötöllä 
työliikkeen aikana suoritetulla syötöllä terien ei tarvitse olla 
kumarassa. Tämä seikka on asetettava etusijalle tämän lajin 
syötössä verrattuna muihin syöttölajeihin, koska syötön suu
ruuden muuttuminen ei vaadi sahan kumaruuden muuttamista 
ja se siten tekee mahdolliseksi helposti muuttaa syöttöä riip
puen sahattavan puun vahvuudesta.

Syötön tapahtuessa tyhjän liikkeen aikana on terien kuina - 
ruus aivan välttämätön seuraavista syistä: tukki etenee silloin 
kun terät kohoavat ylös. Jos terät olisivat pystysuorassa 
(ilman kumaruutta), niin ne eivät vapauttaisi paikkaa niitä lähenevälle tukille, joka painautuisi teriä vastaan. Sentähden 
tällaisella syötöllä sahanterät aina asetetaan etukumaraan. Kumaruuden suuruus on teoreettisesti yhtäläinen syötön kanssa.

Jatkuvalla syötöllä puolet syötöstä tapahtuu työliikkeellä 
ja puolet tyhjällä liikkeellä. Tämän tähden terän kumaruus 
teoreettisesti voi olla V2 syötön suuruudesta.

Sahanpurujen paremmin putoamiseksi .tulee teoreettista 
teräkumaruutta lisätä 1—2 mm. työskennellessä jatkuvalla syö
töllä, sekä jaksoittaisella syötöllä tyhjän liikkeen aikana, ja 3—4 mm. jaksoittaisella syötöllä työliikkeen aikana.

Syötön suuruus riippuu sahattavan puun vahvuudesta ja 
sen lujuudesta. Ohuempien ja pehmeiden puiden syöttö on
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suurempi kuin paksujen ja lujien. Liian suurta syöttöä ei saa 
sallia, koska se huonontaa sahauspinnan puhtautta. Alempana 
esitetään syötön suuruuden ja terien kumaruuden taulukko, 
jota Puuta varateollisuusliitto suosittelee sahoille hyvänsahaustuloksen saamiseksi:

Taulukko 3.

Tukin läpimitta 
latvapäästä cm Syöttö mm

Teräkumaruus 50 cm pituudella mm

Jatkuva syöttö Syöttö tyhjällä 
liikkeellä

18 22,5 12—13 23,5— 24,5
20 21,5 i i .S— 12,5 22,5— 23,5
22 20 11—12 21—22
24— 25 18 10—11 19—20
27 l 6 9—10 17—18
29 14,5 8 - 9 15,5— 16,5
31 13 7,5— 8,5 14— 15
33 12,5 7—8 13,5— 14,5
35 i i ,5 6,5— 7,5 12,5— 13,5
38 11 6,5— 7,5 12—13
40 10,5 6 - 7 . 11 ,5— 12,5
42 10 6 - 7 11—12
44 9,5 5,5— 6,5 10,5— 11,5
48 8 5 - 6 9—10
53 7 4,5— 5,5 8— 9

Taulukossa osoitettuja syöttöjä käyttämällä saadaan hyvin 
puhdas sahaus jälki ja sen takia sitä tulee käyttää vienti-puu
tavaraa sahattaessa. Siinä tapauksessa, jolloin sahataan sisä
maan markkinoita varten, voidaan syöttöä lisätä 25—30 %.

Taulukossa on syöttö osoitettu 6Yz—7 m. mittaisille kuu
sille ja männyille, jotka eivät ole läpeensä jäässä. Lyhem- 
mille tukeille voidaan syöttöä jonkun verran listätä. 8^2 m. 
mittaista ja pitempää tukkia voidaan sahata lähimmän suu
rimman läpimitan syötöllä ja vieläpä siitä ylikin. Lävitse jää
tyneitä tukkeja sahattaessa on syöttöä pienennettävä 10 %. 
Pelkkaa sahattaessa voidaan syöttöä lisätä 10—15 % verrat
tuna läpimitaltaan samankokoisen tukin syöttöön, joka on 
osoitettu taulukossa.

Samassa taulukossa esitetään sahanterien kumaruus, jonka 
aina tulee olla syötön kanssa yhdenmukaisen. Kuitenkin
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muutamissa tapauksissa täytyy poiketa taulukossa osoitetusta 
syötöstä, jonka takia sahanasettajan tulee aina osata laskea 
välttämätön teräkumaruus syötön mukaan.

Jatkuvalle syötölle, jota useimmiten käytetään, teräkumaruus voidaan laskea syötön mukaan lähtien seuraavista seikoista :
Siirtyessään ylimmästä asennosta a—b (kts. kuva 25)alimpaan asentoon c—d terä 

kulkee pystysuorassa suunnassa 
matkan, joka on yhtä suuri kuin 
teräkehän isikun pituus, H ja saman
aikaisesti etukumaruuden aiheuttamana se siirtyy vaakasuorassa suun
nassa matkan, y. Syötön täysi pi
tuus olkoon S. Jotta ei tukki työn- 
täytyisi teriä vastaan, tulee oila yhtä- 

SIäisyys, y = ~ sillä jatkuvalla syö-
töllä syötön toinen puoli lankeaa 
työliikkeelle ja toinen puoli tyhjälle 
liikkeelle. Terän etukumaruus luo
tisuorasta asennosta tulee terän 
pituudelle olemaan sama kuin sahan 
alapään ja luo ti viivan välimatka, eli 
yhtä kuin jana, be. Merkitsemme sen 
lyhyesti kirjaimella, m ja terän pi
tuuden kirjaimella L.Kolmikulmien a b e  ja a f c  yh
dennäköisyydestä huomaamme, että

a 1)_a f
b e ““ f c

mutta a f c  hypotenuusa, a f, terän 
kumaruuskulman pienuuden mukaan 
voidaan ilman erikoista virhettä teh
dä samanlaiseksi saman kolmikul
man suuren kateetin, a c, kanssa, t.s. 
a f = a c, jolloin

a b __ a c b e f c
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taikka muutoksen jälkeen otetuilla merkeillä
L __ H 
ai y J

lopullisesti saadaan:
siitä, m = L yH S

y

m L • g 
2 • H

taikka toisin sanoen: 
teräkumaruus = 

Esimerkiksi :
terän pituus x syötön täysi suuruus 

kaksinkertainen iskun pituus.

Iskun pituus, H = 500 mm., 
terän pituus, L = 98o mm., 
syöttö S = 16 mm.
Määriteltävä vaadittu kumaruus m.?

Käyttäen ylläesitettyä kaavaa saamme:
980  X  5 6 , ,  „m =  —z~7~~—- =  I5,o mm.; m 2 X  500

s.o. terän alapää 011 siirrettävä luotisuoralta 15,5 mm.
Kaikissa tapauksissa on parempi asettaa terät vähän, enemmän etukumaraan kuin liian vähän, sillä kumaruuden 

ollessa fiiiÄi pienen, tulee sahausraiko pienimutkaista, taikka, 
kuten sanotaan, "hiirenpolkua”. Kumaruuden ollessa taasen 
'kovin suuri, tulee sahausraon pintaan sekaisin naarmuja, 
kuten osoitetaan kuvassa 26.

Teräkumaruus tulee asettaa täsmällisesti. Ei missään tapauksessa saa sallia "silmällä” asettamista, vaikka sahan- 
asettaja olisi kuinka kokenut. On välttämätöntä aina tarkis-

Kuva 26.
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taa kumaruus kulmamitalla. Sahateollisuudessa on käytäntöön eniten levinnyt yksinkertainen kulmamitta — luotilauta. 
Tällaisen luotilaudan reuna asetetaan hampaita vastaan ja 
luotilangan ottamasta asennosta laudan alapäähän tehtyihin 
merkintöihin nähden määritellään terän kumaruus. Merkinnöt 
lautaan ovat tehdyt 50 cm luotilangan kiinnittämispisteestä 
alapuolelle.

Tällainen kulmamitta ei kuitenkaan ole aivan tarkka, 
jonka takia jokaisessa tapauksessa olisi käytettävä Vardash- 
kinin kulmamittaa, jossa luotilangan tilalla on vesi vaaka.1)

Kehys sahalla työskenneltäessä on erotettava todellinen 
syöttö teoreettisesta. Teoreettinen syöttö lasketaan saha- koneen syöttöosien kinemaattisten suhteitten mukaan, ja se 
on syöttö, jonka syöttömekanismi suorittaisi ehdottoman täs
mällisesti työskennellessään. Kuitenkin muutamien syöttö- 
mekanismin epätäsmällisyyksien ja liukumisen takia teoreet
tinen syöttö on suurempi kuin todellinen (faktillinen) syöttö.

Syötön todellinen suuruus voidaan määritellä mittaamalla 
lautoihin jääneet terien jäljet, taikka jos nämä jäljet näkyvät 
huonosti, niin menetellään seuraavalla tavalla: sahaan kul
kevaan tukkiin jollain hetkellä tehdään merkki, vaikkapa 
lyijykynällä, ja liikuttamatta kynää paikastaan (tukki tieten
kin kulkee edelleen), lasketaan sahan muutamia iskuja ja 
sen jälkeen taas tehdään merkki tukkiin. Mittaamalla merk
kien välimatkan tukissa ja jakamalla se sahan iskujen luvulla 
saadaan tietää todellisen syötön suuruus sahan akselin yhtä 
kierrosta kohden. Esim.

sahan iskujen luku, n = 50
tukkiin tehtyjen merkkien välimatka, e = 600 mm., 

silloin todellinen syöttö, S, yhtä kierrosta kohden tulee ole
maan :

e 600  
S “  n “  50 12 mm.

Sahassa työskenteli jän tulee hyvin tietää, missä syöttölait
teiden vivun asennossa hän saa aikaan tarvittavan syötön. 
Syöttölaitteen sektoriin on merkittävä todellisen syötön suu
ruudet.

*) Kts. otsikkoa "Tarkistus ja tarkistusvälineet”.
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3 . Hampaiden sopimaton jako, korkeus ja kumaruus

Teräkumaruuden ja syötön ohella vaikuttaa sahauspinnan 
puhtauteen myöskin hampaiden jako. Sivulla 40 esitetystä lastun vahvuuden kaavasta — §= 2 t Sin L — näkyy, että 
se ei ainoastaan riipu terän kumaruuskulmasta, L, vaan myöskin hampaiden jaosta — (t). Kumaruuskulman pysyessä 
muuttumattomana lastun vahvuus on suoraan verrannollinen 
hammasj aikoon. Lastun vahvuus pienenee hammas jaon pie
netessä, joka on täysin ymmärrettävää, koska hammasj aon pienetessä hampaiden luku lisääntyy ja jokaisen hampaan 
osalle tulee vähemmän leikkauskuormitusta.Suoritetut tutkimukset sahan hammasj aon vaikutuksesta 
sahausjäijien puhtauteen osoittavat, että pienemmällä hammas- jaolla saadaan puhtaampi ja tasaisempi sahausjälki kuin suu
rella hammasjaolla. Esim. saksalaisen insinöörin Buesin tutki
mukset ovat osoittaneet, että syötön ja tukin vahvuuden 
ollessa saman, 14 mm. hammasj ako teki mahdolliseksi niin puhtaan sahausjäljen saamisen, että sitä ei voida saada 18—22 mm. hammasjaolla, puhumattakaan teristä, joissa on 
vielä suurempi hammasjako. Kuitenkaan liian pientäkään 
hammasj akoa ei saa tehdä, koska se pienentää hampaiden purutilaa ja voi aiheuttaa sahapurun pakkautumisen hampaiden väliin, joka vaikeuttaa sahausta. Sen takia tulee ham- 
masjakoa välittäessä ottaa huomioon sahattavan puutavaran 
laatu ja vahvuus. Pehmeitä ja paksuja tukkeja varten täy
tyy hampaat tehdä suuremmiksi kuin kovia ja ohuita tuk
keja varten. Haritetuilla hampailla varustetun terän hampaiden jako tavallisesti tehdään:

Terän N :o 16— 15 — 17 mm ” ” 15 — 17— 19 mm” ” 14— 19 — 22 mm
Parempi on tehdä hammasjako liian pieneksi kuin liian 

suureksi. Suurella hammasjaolla on sahausjälki huonompaa 
ja sitä paitsi tylsistyttyä ne helposti kallistuvat sivuille. Niinpä 
esim. terä N :o 15 on aina parempi. 16 mm. hammasjaolla 
kuin 19 mm :n.

Ohuille terille tehdään pienempi hammasjako kuin pak
suille. Kuitenkaan ohuillekaan terille pehmeitä puulajeja
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sahattaessa ei ole tehtävä 12 mm. pienempää, eikä 24 mm. suurempaa hammas jakoa.
Kokemus on osoittanut, että hammas jako riippuu jonkun- 

verran terävahvuudesta. Sopivin suhde hammas jaon ja terä- 
paksuuden välillä on I :io. Siis, jos terän vahvuus merki
tään kirjaimella, S ja hammas jako' kirjaimella, t, niin

t - i o x S .
Toinen seikka, joka voi olla syynä lautojen huonoon pintaan, on hampaiden sopimaton kumaruus. Asian vastaisen 

käsittelyn selventämiseksi esitämme kuvan 27, joka näyttää 
sahan hampaan sen kulkiessa sahattavan puun lävitse. Ham
paan etureunan ja leikkuusuunnan välistä kulmaa, L, nimi
tetään leikkuukulmaksi.Kulma, cp, on selkäkulma ja kulma, y, on teroitus-, eli 
kärkikulma. Kuvasta ei ole vaikea ymmärtää, että suurin 
kuormitus sahattaessa lankeaa suorassa kulmassa olevan ham
paan leikkaavan reunan osalle (kärjelle), joka leikkaa puun syitä. Etureuna vain irroittaa leikatut syyt toisistaan ja kun niiden pitkittäisen yhteyden rikkominen on huomattavasti 
helpompaa, niin hampaan rintaan lankeava työ on pienempi 
kuin hampaan kärjen osalle' tuleva työ.Hammas leikkaa puuta paremmin, jos kärkikulma, y, ja 
leikkuukulma, cp, pienennetään. Hammas tulee piikkimäisem- 
mäksi ja jyrkemmin suunnatuksi puun syitä kohden. Kui
tenkin tällä pienentämisellä ovat rajansa. Kulman, y, ollessa 
liian pienen, hammas tulee kapeaksi ja voi helposti taittua

työskennellessään, taik
ka heikkoutensa takia 
helposti kääntyy sivulle 
ja pilaa sahauspinnan. 
Jota kovempaa on sahat
tava puu, sitä suurem
paa vastustusta se osoit
taa leikkaamista vastaan 
ja siis sitä lujemman 
täytyy olla hampaan. 
Työkokemus osoittaa, 
että sopivin kulma, y, 
joka takaa hampaan



riittävän lujuuden, on 37—42 °. Pehmeää puutavaraa ja 
kesäsahausta varten voidaan ottaa alin raja, eli 37 0 ja kovaa 
ja läpi jäätynyttä puutavaraa varten aina 42 °.

Aikaisemmin, jolloin sahojen syöttömekanismi ei ollut niin 
täydellinen kuin nykyään, tekivät muutamat sahanasettajat 
tahallaan hampaat liian kumariksi, toivoen kumarien ham
paiden tunkeutuessa puuhun auttavan tukin syöttämistä 
sahaan.Nykyaikaisen kehyssahan syöttömekanismia ei tietenkään 
tarvitse auttaa hampaiden suurella kumaruudella. Terän 
hammaskumaruutta valittaessa ei tarvitse huolehtia syötöstä, 
vaan sahausjäljen puhtaudesta, joka on siitä riippuvainen. Liian kumarat hampaat, kuten esim. kuvassa 28, jäävät hei

koiksi ja suurella syötöllä voivat katketa. Liian vähäinen 
kumaruus, kuten kuvassa 29, ei myöskään ole hyvä, koska 
silloin sahausjäljen pinta jää rosoiseksi ja voiman kulutus 
suurenee, sillä terien on kestettävä suurempi liikuntavastus. 
Pehmeää puuta sahattaessa saadaan hyvät tulokset etum
maisen leikkuukulman ollessa noin 78 °. Mutta kovaa ja läpi jäätynyttä puuta sahattaessa sopii etummaiseksi leikkuu- kulmaksi 82 °. Toisinaan sitä täytyy kohottaa aina 84°.

Hampaan kestävyys lisääntyy sen korkeuden pienentyessä. 
Kuitenkin liian pienten hampaiden väliin jää pieni purutila, 
joka voi käydä riittämättömäksi, jonka seurauksena purut lujasti pakkautuvat sinne, sekä ahtautuvat terälevyn ja 
sahausraon seinämien väliin. Tällainen puruthan ylikuormitus 
voi aiheuttaa hampaiden katkeilemisen ja purujen tukkeutu
misen terälevyn ja sahauskaan seinämien väliin ja se vuoros
taan saa aikaan terän nopean kuumenemisen hankauksesta.

51



Hampaiden liiallinen korkeus ei myöskään ole hyvä, sillä 
tällöin, vaikka hampaiden välimatka saadaankin riittäväksi, 
sahauspinnan puhtaus suurilla hampailla tulee huonompi.

Hampaiden korkeuden tulee vädttämättömästi olla yhden
mukaisen sahattavan puun laadun ja myöskin hammas jaon 
kanssa. Pehmeille, helposti sahattaville tukeille hampaat voi
vat olla jonkun verran suuremmat kuin kovapuisille tukeille. Suurella hammas jaolla sallitaan myös suurempi hampaiden 
korkeus kuin pienellä hammas jaolla. Niinpä sahalle N :o 14, 
jonka hammasjako on 18 mm. ja etummainen leikkuukulma 
noin 78 0 — siis tarkoitettu pehmeän männyn sahausta var
ten — on hampaiden sopiva korkeus 15—16 mm. Hammas- 
jaon ollessa 16 mm. tulee hampaiden korkeuden olla 
13—14 mm.

Kovaa mäntyä sahattaessa 18 mm hammas jakoisella 
terällä, on hampaiden korkeus 14—15 mm. ja kovaa kuusta 
sahattaessa vieläpä 13—14 mm.

Hampaan, jonka etummainen leikkuukulma on noin 82 °, 
hammaskorkeiis voi olla 1 mm. ja läpi jäätyneille puille vie
läpä 2—3 mm. pienempi kuin hampaan, jonka etummainen 
leikkuukulma on 78 0 hammasjaon ollessa molemmissa saman
laisen.

Käytäntö on osoittanut, että seuraava kehitetty hammas- 
jaon, t ja hampaiden korkeuden, h, välinen suhde on: 

h= (0,70 — 0,85) t,
s.o. hampaan korkeuden tulee olla pienemmän kuin sen jaon.

Alempana esitetään taulukko, joka osoittaa ne keskimääräiset hammasjaon ja -korkeuden mitat, joita käytetään havu
puun .sahauksessa:

Taulukko 4.

Terien fA Hammesjako mm:ssä Hammaskorkeus mm:ssä

13 2 2 - 2 3 1 7 - 1 8
14 20-21 15— 16
15 1 8 - 1 9 14— 15
16 1 6 - 1 7 1 2 - 1 3

Kaikki mitä yllä on sanottu hammas jaosta, kumaruu- 
desta ja korkeudesta, tulee pitää ikäänkuin keskimääräisenä
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mittapuuna, sillä antaen hyviä tuloksia yhdessä tapauksessa, 
ne voivait toisessa tapauksessa osottautua kelpaamattomiksi. 
Sentähden hammasjakoa, hammaskumaruutta ja niiden kor
keutta valittaessa on välttämätöntä ottaa lukuun kaikki pai
kalliset erikoisuudet.

4. Terien virheellinen asettaminen teräkehään.

Muutamissa tapauksissa sahasta tulevien lautojen pinta 
on ruma ja porrasmainen. Tällainen vika voi aiheutua 
siitä, että asetteen laitaterät eivät ole asetetut tukkivaunun 
kiskojen suuntaisiksi. Jos syystä taikka toisesta osoittautuu, 
että laitaterät ovat jonkun verran kääntyneet vaunukiskojen 
keskukseen päin, joka kaavamaisesti on esitetty kuvassa 30, 
niin ne sahattaessa koko ajan pyrkivät menemään sahattavan 
tukin sisäosaan. Terän jännitys kuitenkin estää tätä, josta 
seuraa, että terät tunkeutuvat sivulle työliikkeellä ja tyh
jällä liikkeellä tulevat takaisin. Tällainen terien työskentely 
on syynä lautojen porrasmaisuuteen.

Laitaterien kääntyminen voi johtua välipalikoiden vioista, 
taikka olla seurauksena siitä, että terät ovat pingoitetut nii
den ollessa virheellisessä asennossa tukkivaunun kiskoihin 
nähden j'a sitten niitä on jälkeenpäin yritetty oikaista sivu- 
ruuvien avulla. Tällainen virheellisyys ja sen poistaminen

on seikkaperäisemmin selos
tettu sivuilla 27 ja 30 käsitel
täessä kysymystä lautojen vir
heellisestä vahvuudesta terien 
vinon asennon seurauksena 
teräkehässä.
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Kuva 30. Asetteen laitaterien viistous sisäänpäin.
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D. Lautojen pitkittäinen käyryys (kaarimaisuus)
Toisinaan sahasta tuleva tukki osoittautuu sahatuksi käy

räksi. Jos tällainen lauta asetetaan jollekin tasaiselle pin
nalle, niin se vain parissa, kolmessa kohdassa koskettaa sii
hen, muissa kohdissa siitä erkaantuen. Tämän tapainen tek
nillinen hylkytuote johtuu seuraavista syistä:

i. Asetteen kaikki terät ovat vinossa samaan 
suuntaan

Jos kaikki asetteen terät (kts. kuva 31), ovat kiinnitetyt 
teräkehykseen niin, että terälevyt eivät ole samansuuntaiset 
tukki vaunun kiskojen kanssa, vaan samansuuntaiset ainoas
taan keskenään, niin sahattaessa terät koskettavat, puuhun ei ainoastaan hammasrivillään, vaan myöskin terälevyllään. 
Sahauksen alkaessa, jolloin tukin latva ei vielä ole kiinni
tetty tukkivaunun pihteihin, teristä johtuva sivupaine saa 
aikaan sen, että tukin latva siirtyy jonkun verran sivuun ja 
sahaus käy terien vinoon suuntaan. Sen jälkeen, kun tukin 
latva on kiinnitetty vaunun pihteihin, joka estää tukin edel
leen siirtymästä sivulle, alkavat terät palata tukin keskelle. 
Kun syöttö-vaunun pihdit irroitetaan, alkavat terät jälleen 
käydä sille puolelle, jonne ne ovat vinossa. Täten lautoihin 
tulee kaksi mutkaa.

Käyriä lautoja voidaan saada siinäkin tapauksessa, jolloin 
eivät kaikki terät, vaan ainoastaan laitimmaiset, ovat vinossa yhteen suuntaan. Ohutta puuta sahattaessa, jolloin laitimmai
set terät eivät sahaa, käy kaikki hyvin, mutta paksua puuta 
sahattaessa, jolloin laitimmaisetkin terät osallistuvat sahauk
seen, tulee lautoihin sama vika kuin siinäkin tapauksessa, 
jolloin kaikki terät ovat vinossa. Kun vinossa olevat laitim
maiset terät alkavat sahata vasta tukin tyvipäästä, joka 
tapahtuu paksutyvisiä tukkeja sahattaessa, niin lautoihin tulee 
mutka tyvipäässä.

Estääksemme käyrien lautojen tulon yllämainituista syistä 
on aina tarkistettava terien asento tukkivaunun kiskoihin 
nähden, sekä tukin latvan puristaminen vaunun pihteihin on 
tehtävä mahdollisimman aikaisin ja tyvipään irrottaminen 
mahdollisimman myöhään.
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2. Kiskotie ei ole suora

Kiskotien tulee aina olla kohtisuorassa syöttötelojen akse- leihin nähden, jotta puun liikkuminen sahaan tapahtuisi oikein 
asetettujen terälevyjen suuntaisesti. Jos kiskotien asetuk
sessa ei ole noudatettu yllä mainittua ehtoa, vaan se on vähänkin vinossa syöttötelojen akseleihin nähden, aiheuttaa 
se tukin vinoon sahauksen. Kuten kuvan 32 piirroksista, a 
ja b ei ole vaikea ymmärtää, kiskotien sellaisessa asennossa 
ollessa tukki ei kulje terien lävitse suoraan. Heti kun vas- 
taanottqvaunu on tarttunut tukkiin, alkaa se vääntää tukkia

CU

Kuva 32. Tukki vaunun kiskojen viistous.

sivulle kiskojen vinon suunnan mukaisesti, joten laudat tie
tenkin tulevat kaaren muotoisiksi.

Tullakseen vakuutetuksi kiskotien asennon virheettömyy
destä, täytyy suorittaa sen tarkistus. Se suoritetaan seuraa- 
valla tavalla:

Sahakoneen lävitse (kuva 33), hiukan alempien syöttö- telojen yläpuolelle, vedetään nuora, taikka paremmin y2 mm. 
teräslanka kiskojen suuntaisesti suunnilleen sen keskikohdalle. Kiskotien kummassakin päässä kiinnitetään lanka jonkinlaisiin siirrettäviin tukiin sen vuoksi, että sitä voidaan jonkun ver
ran siirtää vaakasuorassa suunnassa. Jonkun kiristyslaitteen
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Kuva 33- Asetuskaava tukkivaunun kiskojen suunnan tarkistusta varten syöttöteloihin nähden.



avulla jännitetään se niin kireälle, että se on aivan suo
rassa. Sen jälkeen kiinnitetään johonkin alimmaiseen syöttö- 
telaan renkaan avulla nuolen tapainen piikki1 sellaiseen asen
toon, että piikin kärki tulee mahdollisimman lähelle jänni
tettyä lankaa telan joltakin puolelta, esim. telan siltä puo
lelta, kuten osoittaa kuva 33, jossa rengas ja piikki on piirretty vahvoilla viivoilla. Kevyesti käännellen telaa, liiku
tetaan samalla langan tukea, b, kunnes piikin kärki kos
kettaa pingotettua lankaa. Sen jälkeen tela pyöräytetään 
vastakkaiselle puolelle ja liikuttamalla tukea, a, aivan samoin saadaan piikin kevyt kosketus lankaan telan toisella puolella 
(kuvassa se osoitetaan katkoviivoilla). Tulee huolehtia, että 
tukia, a, ja b, siirrettäessä lanka jää kulkemaan teräkehän 
keskitse. Totta on, että sillä ei ole oleellista merkitystä kiskojen kohtisuoruutta tarkistettaessa syöttöteloihin nähden, mutta koska, paitsi kohtisuoruutta syöttöteloihin nähden, kis
kojen tulee olla sijoitettuina keskikohdalle sahakoneeseen verraten, niin on parempi ottaa huomioon yllä osoitettu seikka, 
sillä se tekee mahdolliseksi samalla kun tarkistetaan kisko- tien kohtisuoruutta, tarkistaa sen asema sahan keskikohtaan 
nähden.

Tullen syöttötelaa kiertämällä vielä kerran vakuutetuksi siitä, että piikki saman verran koskettaa jännitettyä lankaa 
telan kummallakin puolella, joka osoittaa langan olevan kohti
suorassa suunnassa teloihin nähden, siirrytään tarkistamaan 
kiskojen samansuuntaisuutta jännitettyyn lankaan nähden.. 
Tässä menetellään seuraavasti: kiskoille asetetaan tarkistus- malli (kts. kuva 34), joka on yhtä pitkä kuin tukki- vaunun pyörien välimatka. Tarkistusmallin keskelle tehdään 
merkki. Painamalla tarkistusmallia toiseen kiskoon, kulje
tetaan sitä pitkin kiskotietä pitäen koko ajan silmällä, että 
malli on kohtisuorassa jännitettyyn lankaan nähden ja että 
sen keskikohta sattuu täsmälleen langan kohdalle. Jos huomataan, että tien jollakin kohdalla tarkistusmallin, kun se on 
puristettuna kiskon sisäreunaan, keskellä oleva merkki 
erkaantuu lamgasta, niin se osoittaa, että kisko sillä kohdalla ei ole yhdensuuntainen jännitetyn langan kanssa, vaan poik-

1 Sahakoneiden tarkistuksessa käytettävien välineiden selostus kts. otsikosta "Tarkistus ja tarkistusväline”.
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keaa sille puolelle, jonne malli erkaantuu. 
Tällöin on välttämätöntä korjata huo
mattu kiskon poikkeama kohtisuorasta suunnastaan syöttöteloihin nähden. Kun 
yksi kisko on tarkistettu ja oikein asetettu, 
ryhdytään toisenkin kiskon tarkistamiseen. 
Tällöin tavallisesti ei enää käytetä pinnoi
tettua lankaa, vaan toisen kiskon tarkistus 
suoritetaan ensimmäisen mukaan.

Painamalla mallia tarkistettuun kiskoon ja pitämällä sitä kohtisuorassa, kuljetetaan sitä pitkin kiskotietä ja katsotaan, 
että toinen kisko ei erkane tarkistusmal- lista, eikä liian kovasti siihen puristu. Jos 
osoittautuu, että toinen tarkistettava kisko on koko ajan yhtä etäällä ensin tarkistetusta, niin se merkitsee sitä, että kiskot ovat keskenään yhdensuuntaiset; ja koska ensimmäinen kisko on asetettu kohtisuoraan syöttöteloihin nähden, niin siis koko 

suudei/ ^Tarkistus, kisko ti e on oikeassa asennossa sahan
käyttämällä mallia, syöttöteloihin nähden.

3. Tukin virheellinen puristus vastaanottovaunuun
Vaunun pihtien tarttuessa tukkiin on aina välttämätöntä 

hellittää kiinnitysruuvi ja sen jälkeen, kun pihdit ovat asete
tut tukin latvan, taikka tyven keskikohdalle, ne puristetaan 
ja kiinnitysruuvi ruuvataan kiinni. Toisinaan sahurit unhoit
tavat kiinnitysruuvin irroittamisen ja kiinnittävät tukin ruu
vin ollessa kiinni ruuvattuna. Kun pihdit eivät ole keskeis- 
.asennossa, vie se siihen, että tukin se pää, jossa kiinni puris
taminen ei ole tapahtunut oikein, liikkuu jonkun verran 
sivulle. Jos tällainen kiinnitys on suoritettu vastaanotto- 
vaunussa, niin sahasta tuleva tukki vetäytyy sivulle oikeasta 
kulustaan sahan lävitse ja tukin sahaus ei tapahdu suora- 
suuntaisesti, vaan sen yläpäähän tulee jyrkkä käänne, s.o. 
laudoista tulee kieroja.

Kuva 34- Kis-

58



4- Sahan terän hampaiden etureunan (rinnan) 
viisto teroitus

Sahanterän hampaiden ollessa teroitettuina, kuten osoi
tetaan kuvan 35 piirroksessa, a, alkaa terä sahatessa poiketa 
sille puolelle, minne hampaiden eturauna on viisto, jonka 
seurauksena sahaus kulkee kieroon.Hampaiden etureunan vastaus voi johtua hiomalaikan vir
heellisestä asennosta, terän virheellisestä asettamisesta teroi- tuskoneeseen, taikka siitä, että teroitettavien hampaiden hari- 
tus on epätasainen.

Hiomalaikan tulee aina laskeutua terälle kohtisuoraan. 
Sen tähden hiomalaikka on oikein asetettava akseliin ja akselin on oltava yhdensuuntaisen teroitettavan terän kanssa, 
kuten nähdään kuvan 35 piirroksesta, b. Jos hiomalaikan 
akseli ei satu terän keskiviivalle (piirros c), niin hampaat 
tulevat teroitetuiksi viistoon sille puolelle, jolle tahkon akseli 
on vinossa.Teroitettaessa sahanterää, jonka hampaat eivät ole yhtä
läisesti haritetut, hampaiden dtureuna (rinta), hiomalaikan 
sekä terän ollessa oikeassa asennossa, saavat suoran teroi
tuksen, mutta haritusta myöhemmin tasotettaessa niiden ham
paiden dtureuna, joiden haritusta oli korjattava, kääntyy viis
toon. Tällainen hampaiden etureunan viistous saadaan aina silloin, kun haritu's suoritetaan teroituksen jälkeen. Sentähden

OI KEI N V Ä Ä & I N

Kuva 35. Hiomalaikan asento teroitettaessa.
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on parempi ensin harittaa hampaat oikein ja sitten teroit
taa ne.

Terien sivulle vetämisen estämiseksi, joka johtuu etureunan viistoudesta, terät asetetaan toisinaan teräkehään, ei 
tukki vaunun kiskojen suuntaisiksi, kuten yleensä pitäisi, vaan 
hiiikan käärftäen niitä päinvastaiseen suuntaan kuin mihin 
terät vetävät niiden ollessa teräkehässä oikeassa asennossa. 
Kuitenkaan tällä tavalla ei saada aikaan niiden hyvää puussa kulkua. Sentähden on parempi ja helpompi huolehtia tero- 
tuskoneen osien, sekä itse terien teroittamisen virheettö
myydestä.

E .  ”P a r t a i s e i” la u d a t

Sahausvika, jota nimitetään lautojen partaisuudeksi, esiin
tyy siinä, että sahattujen lautojen alareunoissa on repeyty
nyttä ja riippuvaa puuta, josta lautojen reunat saavat ruman 
ja risaisen näön. Jos partaa esiintyy jakosahasta tulevissa laudoissa, jotka lasketaan särmäyssahan läpi, ei siitä ole hait
taa, sillä särmättäessä se sahataan pois. Mutta siinä tapauk
sessa, jolloin pelkkaa sahataan laudoiksi, jää muodostunut 
parta paikoilleen ja siten alentaa lautojen laatua. Hauraita 
ja kierosyisiä puita sahattaessa muodostuu partaa erikoisesti. 
Lautojen partaisuuden syitä ovat:

j. Sahanterän hampaiden tylsyys
Jota terävämmiksi hampaat ovat teroitetut, sitä helpommin 

ne leikkaavat puun syitä. Kuitenkin hyvin teroitetutkin hampaat tylsistyvät työssä, t.s. niiden kärki ja sivureuna pyöristyi 
vät, kuten osoitetaan kuvassa 36. 
Tällainen hammas ei niin pal
jon leikkaa puun syitä kuin se 
niitä repii. Tämä. johtaa sii
hen, että sahattavan puun ala
osan sahausraon seinämistä tylsä 
terä repii puuta, joka ei irtaannu 
kokonaan, vaan jää riippumaan, 
jolloin sanotaan, että lautojen 
aiasärmään tulee "partaa”.

Kuva 36. Hiomalaikan asento 
sahanteriin nähden.
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Sahattaessa kovaa puuta, jonka 
syyt ovat lujasti kiinni toisissaan, voi 
partaa muodostua, mutta se on taval
lisesti pientä, eikä tuota erikoista va
hinkoa. Pehmeässä, tuoreessa puussa, 
jossa syiden yhteys on heikko, ilme
nee tämä vika: erikoisen voimakkaana.Pahemmin puun repeytyminen, s.o. 
partaisuuden muodostuminen, tapah
tuu terieft iskun alussa ja lopussa, 
jolloin teränopeus on pienin. Se on 
täysin ymmärrettävää, sillä periksi- 
antavan esineen, johon myöskin voi
daan verrata heikkoa puuta, leikkaa
minen on sitä helpompaa, mitä suu
rempi on leikkausnopeus, s.o. leikkaa- 
van instrumentin nopeus leikattavassa 
esineessä. Mutta instrumentin liik
kuessa hitaasti esine enemmän poistuu 
liikkeestä sivulle kuin leikkautuu.
Niinpä esim. riippuvan langan voi 
katkaista vain nopealla veitsen lyön
nillä. Ylläesitetystä käy selväksi, että 
sahan terien pieni nopeus, joka esiin
tyy sahaa ylikuormitettaessa, tekee 
mahdolliseksi partaisuuden 
muodostumisen. ö __

Puutavaran sahauskoke- 
muksen perusteella ei vielä 
tunneta keinoja lautojen par
taisuuden estämiseksi ja vallitsevien keinojen tarkoituk
sena on poistaa jo muodostunut parta. Tällaisia menettely
tapoja on kaksi. Ensimmäinen on se, että 2—6 alim
maista hammasta ja toisinaan muutamia hampaita vielä 
terän keskeltäkin tehdään katkaisusahan hampaiden muotoi
siksi. Toisessa tapauksessa muutamat terän alimmaiset ham
paat teroitetaan toisinpäin, siis hampaan selkä alaspäin. Näi-

Kuva 37. Toisinpäin käännetyt hampaat (selkä alaspäin).
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den hampaiden muoto jää samanlaiseksi kuin muidenkin. 
Molempien keinojen tarkoituksena on leikata sahauksessa 
syntynyt parta pois.

Toiseksi mainittu tapa on käytäntöön eniten levinnyt, 
koska se antaa parempia tuloksia. Tätä tapaa kuvataan alem
pana, sekä kuvassa 37, joka on otettu ins. A. E. Gruben kir
jasta "Sahanasetuksen praktiikka” : Toisinpäin suunnattuja
hampaita tehdään 4. Alimman käännetyn hampaan on noustava noin 10—12 m/m alimmaisen syöttötelan yläreunaa kor
keammalle teräkehän ollessa ylimmäisessä kuolleessa pisteessä, 
t.s. ne tunkeutuvat puun alareunaan 10—12 mm. syvyydelle.

Toisinpäin suunnattujen hampaiden on oltava tavallisia 
hampaita korkeammalla: 1

1 :nen (ylimmäinen) hammas 3 mm.,
4:s (alimmainen) hammas 8 mm.
Niiden välillä olevien kahden keskimmäisen hampaan kär

kien tulee olla laitimmaisten hampaiden kärkiä yhdistävällä 
viivalla.Käännettyjen hampaiden hammasjako kaikille teräpak- 
suuksille on 16 mm. Hammasmuoto niillä on samanlainen 
kuin tavallisilla, harituksen ollessa 0,1—0,2 mm. suurem
man. Käännettyjen ja tavallisten hampaiden hammasvälin 
muoto on esitetty kuvassa ja niiden välinen jako on noin 
30 mm. Tämän hammasvälin muoto tulee hioa siten, että 
olisi mahdollisuus tehdä uusia käännettyjä hampaita, sillä terälevyn kavennuttua 80 mm, ”laskeutuu” ensimmäinen kään
netty hammas noin 50 mm. Toisinpäin suunnattujen ham
paiden teroituksen tulee suorittaa välttämättömästi joka kerta 
tavallisten hampaiden kanssa yhtäaikaisesti.

Kuitenkin niin ensimmäisessä kuin toisessakin tapauk
sessa hampaiden teroitusta suuresti vaikeuttaa niiden erilai
suus. Toisinpäin suunnattujen hampaiden teroitus on erikoi
sen vaikeata. Sitä paitsi, käytettäessä teriä, joissa ovat kään
netyt hampaat, esiintyy sekin huono puoli, että terien kulkiessa alaspäin, käännettyjen hampaiden selkäpuoli puristuu 
sauhausraon pohjaan ja voi aiheuttaa tukin työntymisen 
takaisin.

1 A. E. Grube. Puutavaran kesäsahausta varten.
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Lautojen partaisuutta voidaan vähentää myöskin teriem 
oikealla kumaruudella teräkehässä. Jos teräkumaruus on 
oikea, seuraa siitä, että kaikille hampaille tulee samanlainen 
kuormitus leikatessaan. Terien kohotessa ylös, erkanevat ne 
sahausraon pohjasta hitaasti samanlaisella nopeudella, jolla puu etenee sahaan, t.s. sahausraon pohjan ja hampaiden 
kärkien väliin jää mahdollisimman pieni väli, ja terien koho
tessa ylös, sen käännetyt hampaat nykäisevät (poistajat) muodostuneen parran.
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II L U K U
Sahauksen tuottavaisuutta alentavat viat

A . T u k k i  h y p p ii  te r ie n  mukana
Kehyssahalla sahattaessa ilmenee usein sellainen vika, että 

sahakoneen lävitse menevä tukki hyppii. Tällainen hyppi
minen voi olla niin voimakasta, että iskuista saattaa murtua 
sahakoneen joku osa, jolloin sahaus ehdottomasti keskeytyy. 
Tämä sahakoneen työssä esiintyvä vika ei tavallisesti alenna 
sahattujen lautojen laatua, s.o. ei aiheuta teknillistä hylky- 
tavaraa, vaan alentaa sahauksen tuottavaisuutta, sillä melkein 
aina ollaan pakotettuja pysähdyttämään kone, korjaamaan 
terät, sekä vähentämään syöttöä. Tukin hyppiminen voi joh
tua useasta syystä.

i. Riittämätön teräkumaruus

Terien kumaruuden teräkehässä tulee aina olla yhden
mukaisen syötön kanssa, s.t.s. terien kumaruuden tulee olla 
sellaisen, että ne noustessaan ylös ehtivät poistua niitä koh
den kulkevan tukin edestä. Terien ollessa liian vähän kuma
rassa on niiden väistyminen pienempi kuin syöttö, josta seu
raa, että tukki työntäytyy ylös nousevien hampaiden selkään. 
Tästä johtuva paine voi olla niin voimakas, että ylätelojen 
paino ei jaksa pidättää tukkia, vaan terät nostelevat sitä 
ylös.

Terien liian pienen kumaruuden takia tukin hyppiminen 
voidaan estää vastaavasti pienentämällä syöttöä, mutta se joh
taa niiden mahdollisuuksien epätäydelliseen käyttöön, jotka 
ovat sahakoneella, sillä syötön pienentäminen vähentää tukin
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kulkunopeutta sahakoneen lävitse ja siis myöskin sahauksen 
nopeutta. Toisinaan tukin hyppimisen sijasta riittämättö
mästi kumarassa olevat terät sysäävät (tukkia takaisin. Liian 
suuri kumaruus ei myöskään ole hyvä, koska silloin terien 
noustessa ylös, tukki jää niistä jälkeen, jonka seurauksena 
hammasrivin ja sahausraon pohjan väliin muodostuu huo
mattavan suuri väli. Tullessaan alas eivät terät heti rupea 
sahaamaan, vaan jonkun verran myöhästyneinä, s.o. aiheutuu 
turha työliikkeen osan menetys. Sitäpaitsi, terien kumaruu- 
den ollessa suuren, eivät kaikki hampaat osallistu työhön, 
vaan kuormitus tulee etupäässä ylimmäisille hampaille, alem
pien hampaiden ollenkaan osallistumatta sahaukseen.

Kaikki yllä sanottu koskee vain jatkuvaa syöttöä, sekä 
jaksottaista syöttöä tyhjällä liikkeellä, jolloin terät asetetaan 
etukumaraan. Terien oikea kumaruus jatkuvalle syötölle on 
%  koko syötöstä, plus (1—2) mm, ja jaksottaisella syötöllä 
tyhjällä liikkeellä se on: koko syöttö, plus (1—2) mm. Kuma
ruus mitataan 500 mm. pituudella.

2. Sahanterien hampaiden pieni haritus

Sahanterien hampaiden harituksen tulee olla niin suu
ren, että ,se takaa terän vapaan kulun puun lävitse. Riittä
viä ttömässä harituksessa tulee sahausraosta kapea ja sen sei
nämät voivat lähentyä sahan laitaa niin lähelle, että niiden 
välille syntyy huomattava kitka. Tämä kitka on sitä suu
rempi, /mitä pienempi on sahan ja sahausraon seinämien väli
matka ja mitä pehmeämpää on sahattava puu. Sahausraon 
kapeus aiheuttaa sen^.että puu ahdistaa teriä, eli puu ikään
kuin puristaa terän sahausrakoon, jonka johdosta tukki hyp
pii terien mukana.

Kuten taulukosta N :o 1, sivulla 40 näkyy, kasvaa sahaus- 
raon leveys terän vahvuuden suuretessa. Mutta terälevyn ja 
sahausraon seinämien välimatka jää melkein samanlaiseksi 
kaikille taulukossa esitetyille teräpaksuuksille. Selvyyden 
vuoksi esitämme seuraavaa: otamme samasta taulukosta,
sanokaamme, ylimmäiset tuoreen puun sahausraon leveyden
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merkinnät ja vähennämme niistä (terien paksuudet, niin saamme:
terä N :o 12

ii il

ii

ii

ii

13
14
1516
17

4.5 — 2,76=1,74 mm.
4.0 — 2,41 = 1,59 ”
3,75 —  2,1 =1,65 ”
3.5 — 1,82 = 1,68 ”
3,25 —  1,65 = 1,60 ”
3.0 — i ,47- i ,53 ”

Saatu eroitus esittää terän kummankin puolen välille jää
vän raon yhteenlaskettua suuruutta. Kuten saaduista lasku- 
tuloksista selviää, ei raon suuruus juuri ollenkaan muutu 
tässäkään tapauksessa, s.o. tuoreen puun sahauksessa, vaan 
jää noin 0,8 mm, joka melkein täydelleen käy yhteen toisen 
taulukon (taulukko N:o 2) kanssa.

Raon keskimääräinen suuruus kaikkia sahaustapauksia 
varten on noin 0,5—0,6 mm.

Teiiä'levyn 'ja sahausraon seinämien välille saadaan rako 
siten, että sahanterän haritetut hampaat tekevät sahausraon 
avarammaksi terälevyn 'vahvuutta. Taulukoissa N ro 1 ja 
‘N ro 2 esitetään kokemuksen kautta saadut haritussuuruudet, 
jotka antavat parhaimmat tulokset, s.o. muodostavat niin 
suuren raon, että terä siitä sopii vapaasti kulkemaan.

Muutamissa tapauksissa saattaa terillä olla sopiva haritus* 
'mutta siitä huolimatta sahausrako ahdistaa. Tämä voi johtua siitä, että hampaat ovat liian kimmoisia (taipuvaisia) ja työskennellessään sivupaineen vaikutuksesta ne taipuvat sisään
päin, joka johtaa sahausraon kapenemiseen ja siis kitkanlisääntymiseen, vieläpä terien 

täydelliseen kiinnitarttumi- 
seenkiri. Ohuiden terien ham
paat, sekä hyvin korkeat ham
paat taipuvat sisäänpäin hel
poimmin.

Teräaineen ollessa liian 
pehmeää, menettävät hampaat
nopeasti harituksensa ja taas 
tapahtuu terien kiinni tarttu- 

Kuva 38. niinen. Erikoisen helposti tai-
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puvat hampaat sisäänpäin terän tylsistyttyä. Tämän voi selit
tää seuraavasti: hampaiden jatkuvasti hangatessa puuta,
erikoisesti puun mutaista, tai hiekkaista pintaa vastaan, ne 
tylsistyvät ja niiden leikkaava reuna muuttuu suorakulmai
seksi teroitetusta pyöreäksi. Hammas, jonka leikkaavat reu
nat ovat pyöristyneet, koskettaa sahattavaan puuhun, ei 
ainoastaan hampaan rinnalla ja sen kärjellä, kuten tapahtuu 
hampaan ollessa terävän, vaan myöskin sivupinnallaan. Täten 
syntynyt sivupaine taivuttaa hammasta sahausraon kes
kelle. Kuvan 38 piirros, a, kuvaa hyvin teroitetun ja hari
tetun hampaan kulkua sahausraossa. Kuten nähdään, koh
distuu tällöin puun paine kokonaan hampaiden rintaan 
ja lyhyeen leikkaajasyrjään siis vaikuttaa vain alhaalta ylös
päin. Saman kuvan piirroksessa, b, esitetään saman terän 
hampaat tylsistyneinä, eli niiden leikkaajasyrjät pyöristyneinä. 
Tällöin puun paine hampaisiin ei kohdistu ainoastaan alhaalta, 
vaan myöskin sivuilta.

j .  Lautojen kiilautunUnen terien väliin
Niin kuin jo on selostettu, sellainen terien asento terä- 

kehässä, kuten osoitetaan kuvassa 20, s.o. kun laitimmaiset 
terät ovat vinossa ulospäin, voi aiheuttaa sen, että lautojen 
vahvuus tyvestä suurenee. Muutamissa tapauksissa asia ei 
rajoitu vain tällaisen hylky tavaran muodostumiseen, vaan 
tämän lisäksi sahattavan itukin hyppimiseen. Tämä johtuu 
seuraavista syistä: jatkuvasti vahveneva lauta, seurauksena 
laitimmaisen terän suuntautumisesta sivulle, tunkeutuu kiilan 
tavoin terien väliin ja painaen niitä sivulle. Tällöin hankaus 
lisääntyy telien ja sahausraon seinämien välillä ja lopuksi 
voi lauta niin kovasti kiilautua, että terät eivät voi kulkea 
sahausraossa, vaan nykivät tukkia ylös ja alas.

Tällainen lautojen kiilautuminen terien väliin ja sitä seu- 
raava tukin hyppiminen voi johtua ei ainoastaan ylempänä 
mainitusta viasta terien asetuksessa, väan muistakin terien 
suorasta suunnasta sivulle vetämistapauksista, kuten esim. 
terien heikosta pingoituksesta, epätasaisesta harituksesta, y.m. 
vioista, jotka aiheuttavat lautojen virheellisen vahvuuden.
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4 - Terien virheellinen asettaminen teräkehään

Sahauksen tuottavaisuutta alentavana sahausvikana esiin
tyy usein se, että terät eivät visko koko sahattavaa tukkia, vaan sen tyvipään pintafautaa ja sen viereistä lautaa. Tämä 
johtuu siitä, että asetteen keskiterät lopettavat sahauksen, s.o. tulevat tukista ulos ennen kuin laitaterät. Pinta- ja sitä 
seuraava lauta jäävät yhteen ja hampaiden tartuttua niihin 
alkavat ne niin voimakkaasti hyppiä ylös ja alas, että saha- 
kone om pysähdytettävä. Tällainen pinnan hyppeleminen voi 
rikkoa sahojen asetuksen ja särkeä sahojen välillä olevat 
välipalikat. Toisinaan, kun hyppiminen on pienempi, onni s Un
taan tukki sahaamaan loppuun pidättämällä pintaa käsin, 
mutta silloin on varottava loukkaantumista.

Tukin tärisemisen pie
nentämiseksi jotkut sahan- 
asettajat asettavat terät mahdollisimman lähelle 
etummaisia syöttöteloja. 
Kuitenkin näin teriä ase
tettaessa niitä tulee suu- 

Kuva 39. Terien ulostulo puusta kun re^ti siirtää eteenpäin pin
ne asetetaan kaarelle. goitusraudoista ja tästä

syystä terät voivat tulla
virheellisesti pingotetuiksi — hammaspuoli jää löysäksi.

Pinnan ja laitimmaisten lautojen hyppimistä voidaan 
vähentää asettamalla terät teräkehään niin, että laitaterät tulevat jonkun verran eteenpäin keskimmäisistä. Terien 
asento teräasetteessa' on jotenkin sen näköinen kuin esite
tään kuvassa 39. Niiden ollessa täten asetettuina paikoilleen, 
tulevat pintaläudat sahatuiksi ensin ja sitten niitä seuraavat 
laudat, s.o. ei tule sellaista tilannetta, jolloin koneeseen jää
dät ainoastaan laitimmaiset laudat ja niistä sahaamattomat 
tyvipinnat.

Kapeita teriä ei saa asettaa laitimmaisiksi. Kun ne tyl
sistyvät, vetävät’ ne sille puolelle, jossa tukki on ohuempi, 
s.o. tukin reunaan j a  jälleen voivat aiheuttaa lautojen kii- 
Lautumisen terien väliin ja siis tukin hyppimisen saha- 
koneessa.
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B. Sahanterien katkeaminen ja murtuminen
Kehyssahalia sahattaessa tulee toisinaan kohtaamaan sel

laisia vastuksia kuin terien katkeaminen, taikka niiden ham
paiden murtuminen. Ensimmäisessä tapauksessa, s.o. terän 
katketessa, käy sahaaminen mahdottomaksi, mutta toisessa 
tapauksessa, vaikka sahausta voidaankin jatkaa, ovat mur
tuneet hampaat hyvin usein -syynä lautojen pilaantumiseen. 
Terien vaihtamista vartein täytyy sahaus keskeyttää, joka 
aiheuttaa sahan tuottavaisuuden alentumisen. Terän katkea
minen voi aiheutua siitä, että se on tehty sellaisesta aineesta, 
joka ei tyydytä sille asetettuja Vaatimuksia. Hyvin usein 
katkeaminen tapahtuu myöskin siitä -syystä, että terät eivät 
ole oikein valmistetut työhön, tai ovat virheellisesti asetetut 
teräkeihään, siis sahanasettajasta riippuvista syistä.

Tähän kysymykseen pysähdymme hiukan seikkaperäisem
min.

J. Sahanterien aine

Ne erikoiset olosuhteet, joissa kehäsahojen terien tulee 
työskennellä, asettavat niille myöskin erikoisia vaatimuksia 
teräainees'een nähden. Sahanterän aineen tulee ennen kaikkea 
olla lujaa. Se on välttämätöntä seuraavista syistä: Sahausta 
varten terät pingotetaan pingO!tu9raudoilla teräkehään. Yhden terän pingoitusvoiman keskimääräinen suuruus on 2—2,5 
tonnia, mutta muutamissa tapauksissa se kohoaa jopä 3 tonniinkin. Kestääkseen tällaisen suuren pingoitusvoiman, täytyy sahanterän aineella olla suuri vetolujuus. Työssä niin 
hampaiden kuin 'koko teränkin tulee kestää huomattavaa 
sivupainetta tukin taholta. Jotta tämän paineen vaikutuk
sesta terä, taikka sen hampaat eivät katkeaisi, tulee sahan
terän aineen olla riittävän notkeata ja samalla kimmoista. 
Hampaiden tulee helposti taipua sivulle haritettaessa, mutta 
haritettuina tulee niiden pysyä siinä asennossa ja sivupaineen 
vaikuttaessa «tulee antaa jonkunverran periksi, mutta ei kat
keta.

Sahanterät valmistetaan upokasvalantateräksen parhaim
mista lajeista, jotka sisältävät hiiltä 0,92—0,96 %. Lujuu
den lisäämiseksi yhdistetään siihen kromia, voi f rämiä ja nik
keliä. Valmi-s sahanterä karkaistaan 750 asteen kuumuu-
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tiessä, jäähdyttäen öljyssä. Karkaisun jälkeen on hyvän 
terän vetolujuus r68—180 kg/m m 2 ja jännitettynä se 
venyy 1,2—2,5 %. Parhaimpia sahanteriä valmistetaan
ruotsalaisissa tehtaissa, joilla tässä on suuri kokemus. Mei
dän kotimaiset sahamme tässä suhteessa jäävät jälkeen ruotsalaisista.

liyVä sahanterä on aina kimmoinen. Sentähden terää 
valittaessa voidaan käyttää seuraavaa yksinkertaista käy
tännöllistä tapaa: terän toinen pää asetetaan lattialle ja noin 
1/3 Välimatkan päässä terän alapäästä laskien terä paine
taan jalalla lattiaan, samalla taivuttaen sen toista päätä niin, 
että kumpikin pää koskevat toisiinsa ja sitten nopeasti las
ketaan irti. Jos tällaisen vääntämisen jälkeen terässä ei näy 
minkäänlaisia jälkiä, niin se merkitsee, että se on hyvin kim
moinen (joustava). Jos terä ei ole tarpeeksi kimmoinen, niin 
sellaisen taivuttamisen jälkeen se kadottaa suoruutensa ja 
jää muutamiksi hetkiksi väärään, joka helposti voidaan huo
mata asettamalla se jollekin tasapinnalle: pöydälle, lattialle t.m.s.

Mitä parempaa ainetta terä on, sitä paremmin se kestää 
sille sahauksessa tulevan kuormituksen ja sitä ohuempi se 
voi olla. Sahanterä ei saa1 olla ylenmäärin karkaistu, sillä 
silloin sen aine voi tulla liian kovaksi ja sellaisen terän 
hampaat haritettaessa helposti katkeavat. Ei se myöskään saa 
olla liian pehmeätä ainetta. Pehmeitä hampaita on helppo 
harittaa, mutta ne nopeasti kadottavat harituksen ja pikem
min työssä tylsyvät. Jos siis sahanterän hampaat helposti 
taipuvat sivulle enemmän kuin on harituksessa tarpeellista, 
eivätkä taitu, niin se osoittaa, että terääine on liian peh
meätä, taikka että se ei ole riittävästi karkaistu.

Hyvän sahanasettajan tulee aina tietää minkälaatuisia teriä 
on hänen käytettävissään. Parasta on heti vaihtaa huonot 
terät, sillä niillä sahaamisen tulokset, niin sahauksen puhtau
teen kuin sen tuottavaisuuteenkin nähden ovat huonommat 
kuin hyvälaatuisilla sahoilla.

Aikaisemmin, kun, vielä ei osattu valmistaa sahanteriä 
varten niin hyvää ainetta ja valmistaa niitä niin hyvin kuin 
nykyään, tehtiin terät huomattavan paksuiksi. Paksu sahan
terä pysyy paremmin harituksessa, sekä on lujempi ja kes
tävämpi työssä kuin samasta aineesta tehty ohut terä. Niinpä
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esim. on ollut aika, jolloin käytettiin 6 mm. vahvuisia kehys- 
sahan teriä. Kun sellainen terä haritettiin, teki se io mm. leveän sahausraon. Se aiheutti suurta puuaineen sahajau
hoiksi menetystä, sekä niiden kanssa työskenteleminen vaati suurta käyttövoimaa; Nykyaikaisten sahanterien korkealaa
tuinen aine ja niiden parempi valmistaminen tekee mahdolliseksi ohuempien terien käyttämisen. Niinpä puutavaran 
sahauksessa tavallisesti käytettävien saha-numeroiden: 14, 15, 
16 vastaava paksuus on 2,03 mm, 1,83 mm ja 1,63 mm ja 
muutamat sahalaitokset alkavat käyttää teriä N :o 17, joiden 
paksuus on 1,42 mm. Jos otetaan vaikka kaikkein paksuin 
käytettävistä teristä — N :o 14, niin se 0,6 mm. harit uk
sella tekee 3,33 mm. sahausraon, s.o. noin kolme kertaa 
kapeamman kuin vanha 6 mm. vahvuinen terä.

Ylläsanotusta käy selväksi, että ohuet terät ovat oleelli
sesti parempia kuin paksut terät. Siis tulee pyrkiä työsken
telemään ohuilla terälaaduilla. Ohuet terät ovat kuitenkin sangen oikullisia työvälineitä. Niiden valmistaminen työhön ja niillä työskenteleminen on paljon vaikeampaa kuin vah
voilla terillä. Siinä tarvitaan korkeasti ammattitaitoista 
sahanasettajaa, muuten ohuista teristä voi olla enemmän 
vahinkoa kuin hyötyä. Teränumeroita valittaessa tulee aina 
ottaa lukuun sahanasettajan kokemus ja ammattitaito ja 
pyrittäessä käyttämään ohuita teriä ei saa mennä äärimmäisyyteen.

2. Sahanterien virheellinen valmentaminen ja 
asettaminen

Terät ahtaiden suoranainen velvollisuus on tuottaa korkea
laatuisia teriä, jotka tyydyttävät kaikki niille asetetut vaati
mukset. Sahalaitokset ostavat tarpeitansa varten ainoastaan 
sitä valmista tuotetta ja sen laatuista kuin nämä tehtaat val
mistavat. Kuitenkaan ei ylläsanottu tutuistakaan merkitse 
sitä, että sahanterien huonoon työhön ja niiden katkeilemi
seen kaikissa tapauksissa on syynä terien huonolaatuinen 
valmistus !ja siis koko syy voidaan panna terät ehtaan niskoille. Tässä näyttelee suurta osaa se, miten on järjestetty 
sahanasettaminen. Hyvä ja korkealaatuinenkin terä, jos se 
on huonosti valmistettu työhön ja samoin asetettu ter*ä-
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kehään, sahaa 'huonosti ja tulee ennenaikaisesti käyttökel
vottomaksi. Päinvastoin, terän oikea työhön valmistaminen 
ja sille kuuluva asianmukainen hoito voivat taata vähäkelpoi- 
senakin pidetyn terän säännöllisen työn. Toisin sanoen, 
sahanterän palvelusaika ja sen työn laatu riippuvat suuresti 
saihanasettajan ammattitaidosta ja hänen työhön suhtautumisestaan.

Jos terä ei ole jännitetty oikein, s.o. jos sen keskiosa on tasan sen reunojen kanssa, taikka vieläkin pahempi, jos sen 
keskiosa on jäänyt reunoja kireämmälle, niin välttämättö
män kireyden saamiseksi tällaisen terän hamaran ja ham- 
maspuolen täytyy tavattoman lujasti pingoittaa pingoitus- 
raudoilla. Kovin pingoitetun terän keskiosa osottautuu liian 
kireäksi, ja vieläpä voi tapahtua terän päihin niitattujen 
metallilevyjen irtaantuminen, tai terälevyn katkeaminen. 
Siinä tapauksessa, jos terän hammaspuoli pingoituksenkin 
jälkeen jää löysäksi, niin se työskennellessä helposti kääntyy 
sivulle ja suurella syötöllä, taikka tukin iskiessä terään, sii
hen voi muodostua mutkia ja poimuja. Jännityksen ollessa 
oikean, ovat terän reunat kireämmällä kuin keskus, jolloin 
se paremmin kestää työssä.

Kuten sanottu, pingoitetaan terät pingoitusraudoilla noin 
2—3 tonnin voimalla. Jos oletamme, että tämä voima nou
see 2,5 tonniin ja jos teräkehässä on io terää (puhumatta
kaan enemmästä), niin teräkehän yleinen kuormitus on 
2,5 t x io = 25 tonnia. Tällaisen kuormituksen alaisena terä- 
kehä taipuu. Teriä irroitettaessa ei koko kuormitusta saa jättää yhdelle, eritoten keskimmäiselle terälle, koska sen kat
keaminen silloin on mahdollinen. Teriä oikealla tavalla pois otettaessa löysennetään ensin keskimmäisiä ja sitten reunim
maisia teriä. Oikeinkin pingoitetut terät kuumenevat sahat
taessa ja kuumentuessaan venyvät menettäen aikaisemman 
kireytensä. Entisen kireyden palauttamiseksi täytyy ne 
uudelleen pingoittaa. Sahauksen päätyttyä terät jäähtyvät 
ja ne pyrkivät takaisiin alkuperäiseen mittaansa, s.o. ne lyhen
tyvät, jonka seurauksena voi olla niiden liikakuormitus. Sen 
välttämiseksi pingoitetut terät on sahauksen jälkeen löysen
nettävä.

Sahanterän hampaat voivat katketa johtuen virheellisestä 
ja huolimattomasta harituksesta. Tämän takia tulee huo-
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mata seuraavaa: haritettaessa ei hampaita saa taivuttaa*
sivulle enempää kuin harittaminen vaatii, koska niiden kat
keaminen on mahdollista, ja erikoisesti silloin kun hampaat 
ovat kovasti karkaistut. Metallin väsymisen välttämiseksi 
ei haritusta saa muuttaa, s.o. yhdessä tapauksessa taivuttaa 
hammas yhdelle puolelle ja toisessa tapauksessa samaa ham
masta kääntää toiselle puolelle. Pakkasella, jolloin aineen? 
tavattoman jäähtymisen vuoksi terät tulevat sangen hau
raiksi, on niiden haritus välttämättömäati suoritettava lämpi
mässä huoneessa ja vasta sitten kun ne ovat lämmenneet.- 
Jos jäähtyneitä teriä täytyy harittaa (oikeammin sanoen, 
täytyy haritusta korjata) silloin kun ne jo ovat asetetut terä- 
kehään, niin hampaiden lämmittäminen voidaan suorittaa läm
pimään veteen kastetulla rievulla, tai pesusienellä.

Terien virheellinen teräkehään asettaminen, kuten esim. 
niiden asettaminen kaltevaan asentoon, kierous kiskotien 
suuntaan nähden, taikka virheellinen kumaruus, voivat 
aiheuttaa niin suuren sivupaineen terälevylle, että se, eri
koisesti jos se on kova, ei kestä, vaan katkeaa. Parhaim
massa tapauksessa terät kuumenevat kovin ja kuumentues- 
saan kadottavat kireytensä ja alkavat niin huonosti työs
kennellä, että sahaus täytyy keskeyttää.

C. Sabakoneen syottotelojen periksi antaminen
Sahausviaksi, joka ei vaikuta sahattavien lautojen laatuun, 

mutta alentaa sahauksen tuottavaisuutta, tulee laskea koneen syottotelojen petiksi antaminen, s.o. niiden sellainen tilanne, 
jossa ne' pyöriessään luistavat sahattavalla tukilla siirtämättä 
•sitä sahaan. Syynä tällaiseen vikaan voi olla

i. Syöttötelojen hampaiden tylsyys

Tukkien sahaan syöttäminen tapahtuu kahden syöttötela- 
parin allilla. Telojen alimmainen pari asetetaan sahakoneen 
erikoisille ulkonemille ja niillä on ainoastaan pyörivä liike. 
Mutta ylimmäinen telapari, paitsi pyörimisliikettä, liikkuu 
vielä ylös ja alas, joka sallii telojen välimatkan muuttami
sen. Muutamissa saha systeemeissä tukin eteenpäin kuljetta-
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inisen suorittavat ainoastaan alimmaiset telat ja ylimmäiset 
painavat tukkia. Muissa rakenteissa syöttöön osallistuvat 
anyös ylimmäiset telat. Jotta telat paremmin tarttuisivat tuk
kiin, ei niiden pintaa tehdä sileäksi. Enemmistö teloista on valurautaisia, jotka ovat asetetut akseliin ja joiden pinta on 
hampaallinen. Telan hampaat voivat olla sen muotoisia kuin 
osoitetaan kuvan 40 piirroksissa a ja b. Tela, joka on ham
mastettu, kuten osoittaa piirros, b, on parempi, sillä ham
paiden kumaruus siihen suuntaan, johon syöttö tapahtuu, 
aiheuttaa telan paremman tarttumisen tukkiin kuin piirrok
sessa, a, osoitetut hampaat. Molemmissa tapauksissa ham
paiden tulee olla riittävän terävät. Jos osoittautuu, että telan 
hampaat jatkuvasta puuhun koskettamisesta, erikoisesti puun 
ollessa mutaisen, taikka hiekkaisen, tylsistyvät, niin ne alka
vat luistaa tukin pinnalla, toisin sanoen telat antavat periksi. 
Siinä tapauksessa, jolloin syöttäjinä toimivat ainoastaan alim
maiset kaksi telaa ja ylimmäiset vain painavat, niin syötön keskeytymisien mahdollisuus telojen periksi antamisen takia 
on suurempi kuin silloin kun syötön suorittavat kaikki neljä 
telaa. Tästä syystä on välttämättömästi aina annettava etu- 
tila sellaisille sahakoneille, joissa kaikki neljä telaa ovat syöt
täviä.

Piirroksen, a, osoittamia teloja käytettäessä ilmenee se 
puutteellisuus, että telan hampaiden tylsistymisen jälkeen 
koko tela tulee käyttökelvottomaksi, koska hampaat ovat lei

katut tdan pinnasta. Sen- tähden viimeaikaisissa saha- kone-konstruktsioissa syöttö- telat ovat kootut useasta erillisestä renkaasta, joiden 
pinnalla ovat hampaat, eli oksat. Sellaiset telat tekevät 
mahdolliseksi kuluneitten renkaitten nopean vaihtamisen. Muutamissa tapauksissa voidaan rajoittua muutta
malla tylsistyneet keskimmäiset renkaat reunalle ja reunimmaiset, terävät, kes
kelle telaa.

a~ I

I
t

Kuva 40. a. Yhdeksi kappaleeksi va
lettu syöttötela. b. Renkaista kokoon

pantava syöttötela.
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2 .  yiätelojenvähäinen paine
•Jotta tukin sahaan syöttäminen kävisi mahdolliseksi, on 

syöttötelojen tartuttava tukkiin riittävän voimakkaasti. Se 
paine alemmille teloille, joka aiheutuu sahattavan tukin pai
nosta, ei tavallisesti riitä tarpeellisen kiinni tarttumisen 
aikaansaamiseksi ja siksi täytyy painetta lisätä yiätelojen 
avulla. Riippuen sahakoneen rakenteesta, yiätelojen paine 
tukkiin johtuu joko ainoastaan telojen omasta painosta, tai 
telojen oman painon lisäksi siihen tulee lisäksi vieteristä 
johtuva paine. Toteutettakoon paine millä tavalla hyvänsä, 
tulee sen aina olla riittävän suuren, jotta telat hyvin tarttu
vat tukkiin. Yiätelojen paineen ollessa heikon voi se saada 
aikaan syöttötelojen liukumisen ja sen tuloksena syötön 
hidastumisen, erikoisesti jos tukki on kevyt, eikä painollaan 
kykene muodostamaan riittävää hankausta tuikin ja telojen välille.
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III LUKU
Tarkistus ja tarkistusväiineet
A. Muutamia tarkistussääntojä

Kaikki mitä edellä on sanottu sahausvioista, antaa riittä
vän selvän käsityksen siitä suuresta merkityksestä, joka on kehyssahan eri osien, sahanterien jännityksen ja asettamisen, 
sekä tukkivaunun kiskojen asennon tarkistamisella moitteet
toman sahauksen aikaansaamiseksi ja siis korkealaatuisen 
tuotteen takaamiseksi. Vieläpä ensi silmäyksellä vähämerki- 
tyksellisemmätkin säännöistä poikkeamiset voivat olla sahauksen huonontumisen ja teknillisen hylky tavaran muodostumi
sen riittävinä perusteina. Valitettavasti ei tätä useinkaan 
oteta lukuun ja monessa tuotantolaitoksessa ei anneta tar
kistukselle sen ansaitsemaa huomiota. Millä muulla, ellei 
välinpitämättömällä suhtautumisella tarkistukseen, on seli
tettävissä sahojen tarkistusvälmeiden puutteellisuus ja "sil
mällä” tarkistuksen käyttäminen. Totta on, että sahakoneessa 
sahaaminen on suhteellisesti karkeata työtä, mutta se ei suin
kaan saa vähentää sen oikean ja täsmällisen tarkistuksen 
merkitystä.Ennen kaikkea on jokaisessa tapauksessa "silmällä” tar
kistamista vältettävä, taikka ainakin sitä on käytettävä mah
dollisimman harvoin ja tarkistajan ollessä hyvin kokeneen.. 
Vaikka tarkistaja olisi kuinka kokenut ja vaikka hänen silmä- 
mittansa olisi kuinka hyvä, niin kuitenkin hän on vähemmän 
tarkka ja erehtyy pikemmin silmämitoillaan kuin tarkistus- 
välineillä suoritettaessa tarkistusta.Tarkistukseen ryhdyttäessä on ensin tultava vakuutetuksi 
itse tarkistusvä 1 ineen virheettömyydestä, koska sen epätäsmäl
lisyys ehdottomasti johtaa virheellisiin tuloksiin. Tarkistus- 
välineen valinta on suoritettava erikoisella huolella. Sen käyt-
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tämisessä ja säilyttämisessä on taattava sen vahingoittumat- 
tomuus. Tarkistusvälineitä älköön käytettäkö mihinkään 
muuhun kuin sille määrättyyn tarkoitukseen. Esim. hari
tusta ei saa suorittaa haritusmallilla, tai korjata terien asen
toa pingoitusraudoissa kulmamittarilla lyömällä.

Jotakin kohtaa tarkistettaessa on aina ensin tultava 
vakuutetuksi sen osan virheettömyydestä, ijohon nähden tar
kistus suoritetaan. Esim. ennen kuin tarkistetaan kiskotien 
kohtisuoruutta syöttöteloj en äkseleihin nähden, täytyy ensin 
tulla vakuutetuksi itse telojen asennon virheettömyydestä. 
Sahakoneen täydellinen tarkistus, joka on välttämättömästi 
tehtävä Vähintäin 2 kertaa vuodessa, on suoritettava seuraa- 
vassa järjestyksessä:

1. Pohjailevy ja sahan polviakselin laakerit;
2. Kehyssahan polviakseli ja siihen voiman siirto, sekä 

voiman siirto kiertokangella teräkehykseen;
3. Lavetti liukupintoineen;
4. Teräkehä liukukenkineen ja kiertokangen kannatus- 

tappi ;
5. Syöttömekanismi ja syöttö telat;
6. Tukki vaunut ja niiden kiskot.
Se paikka, jöhon tarkistusväline asetetaan, tulee hyvitt puh

distaa siinä olevasta liasta.
Kaikissa tapauksissa on 'tarkistus välttämättömästi suori

tettava täsmällisesti, eikä sitä saa tehdä hätäillen. Kaikki
nainen hätäillen ja huolimattomasti suoritettu tarkistus ei 
anna tarkkoja tuloksia ja tavallisesti sellainen tarkistus täytyy suorittaa uudestaan. Parempi on heti kuluttaa enemmän 
aikaa ja suorittaa huolellinen ja täsmällinen tarkistus, jotta 
voisi olla täysin varma tuloksista.

B* Tarkistus välineet
Tarkistuksen suorittamisessa täytyy olla seuraa via tarkis- 

tusvälineitä:
1. Luotilanka eli lanka, jonka toisessa päässä on paino. 

Paino vapaassa asennossa, s.o. kun se riippuu, asettuu tar
kasti pystysuoraan suuntaan ja siihen vertailemalla oh mah-
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elollista päättää tarkistettavan osan pystysuora asento, esim. koneen lavetin, sen -liukupintojen, y.m.
2. Vesivaaka. Vesivaakaa käytetään kaikissa tapauksissa, 

jolloin on välttämätöntä määritellä jonkun esineen vaakasuoraa asentoa, esim. pöh j ajevy n, kiskotien, tukki vaunujen 
alustoiden, y.m. asetuksen vaakasuoruutta. Vesivaaka on 
tavallinen puinen piena, johon on kaiverrettu syvennys ja 
siihen on upotettu molemmista päistään umpinainen lasi- 
torvi. Lasi torvessa on vettä niin paljon, että sinne on jää
nyt myöskin vähän ilmaa. Kun vesivaaka asetetaan vaaka
suoralle pinnalle, niin ilmakupla virheettömässä vesivaa’assa 
aina sijoittuu lasiputken keskikohdalle. Jos pinta ei ole 
vaakasuora, niin ilma, joka on vettä kevyempää, siirtyy lasi- 
torven siihen päähän, joka on korkeammalla.

3. Piikillä, tai nuolella varustettua rengasta (reismus). 
käytetään sahakoneen syöttöteloj en aseman tarkistamiseen. 
Sen rakenteen ymmärtää kuvasta 41. Nuolta ei saa tehdä 
lyhyeksi, koska se vähentää tarkistuksen täsmällisyyttä. Sen sopiva pituus on 1—1,5 m ja paksuus noin 12—15 mm. Ren
kaan kiinnittämisen syöttö,teloihin tulee taata sen kestävyys 
den.4. Kulmmnitta sahanasetuksen tarkistamista varten. Kul
mamitan ulkomuoto eri puolilta ja mitat osoitetaan kuvassa 
42. Tällaisen kulmamitan avulla suoritetaan terien pysty
suoran asennon tarkistaminen teräkehyksessä, sekä niiden 
yhdenmukaisuus kisko tiehen nähden (kts. sivu 26).

5. Krunnarirnsmitta. Sitä käytetään sahojen kumaruuden 
tarkistamisessa teräkehässä. Eniten
levinnyt on luotilauta. Sen rakenne * on sangen yksinkertainen. Puiseen

Kuva 41. Nuolella rengas. varustettu Kuva 42. Terien asetuksessa käytetty suorakulma*
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lautaan kiinnitetään (kts. kuva 43) 
luotilanka. Langan kiinnityspaikasta 
50 cm päähän sovitetaan messinki
nen levy, johon on merkitty kuma- 
ruus mmrssä. Jotta sahanterät eivät 
leikkaisi sitä, tehdään sen reunoihin 
leikkaukset, joihin kiinnitetään mes
sinkiset levyt. Luotilangan tulee olla 
mahdollisimman ohutta ja painon 
voimasta helposti suoriutuvan.

ovat yhdistetyt niin, että alapäätä
voidaan siirtää. Se osa, jossa on vesivaaka, asetetaan aina 
pystysuoraan, toinen osa voi olla vedetty ulos, joten se muo
dostaa kulman edellisen kanssa. Sen alapäässä on millimet- 
reihin jaettu asteikko. Teräkumaruus tällä kumaruusmitalla 
tarkistetaan seuraavasti: kumaruusmitta asetetaan sahan
terän hampaita vastaan ja haarottaen sitä niin, että ilma- 
kupla on vesivaa’an keskellä ja siinä asennossa kiinni
tetään kiinnitysruuvilla. Sen jälkeen asteikon mukaan 
määritellään kumaruus. Siinä tapauksessa, että, tällaisen 
kumaruusmitan avulla tulee suorittaa terien asettaminen, me
netellään seuraavalla tavalla: ensin asetetaan kumaruusmitta 
tarvittavalle kumaruudelle asteikon mukaan ja kiinnitetään 
se siihen asentoon ruuvilla. Tämän jälkeen kumaruusmitta 
sovitetaan sahaterän hampaita vasten. Sahaterää siirretään 
pingoitusraudoissa siihen saakka, kunnes vesivaran kupla 
tulee oikealle paikalleen.

6. H aritusmcdli hampaiden harituksen tarkistamista var
ten. Kaikkein tavallisin haritusmalli osoitetaan kuvan 44 
piirroksessa a. Tällaisella haritusmallilla on kuitenkin se 
puutteellisuus, että on vaikea noudattaa sen kohtisuoruutta 
terälevyyn nähden. Sen kaltevuus terälevyyn nähden aiheut-

Tarkempi ja mukavampi on ny
kyään puutavaran sahauksessa käy
täntöön tullut Verdashkinin kuma
ruusmitta, jossa luodin sijasta on Qu
vesivaaka. Tällainen kumaruusmitta Kuva 43. Kumaruusmittarit. a. luotilanka. b. Verdashkinin kumaruusmittari.
on tehty kahdesta osasta (kts. a
kuva 43, piirros b), jotka yläpäästä
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taa epätarkan tarkistuksen —- 
hari tus jää liian pieneksi. Ku
va 44 piirroksessa, b, osoite
taan . haritusmalli, jossa on 
"poikkipuu”. Sellainen hari
tusmalli on käytännöllisempi 
siksi, kun siinä on poikittain 
asetettu levy. Se asettuu aina 

Kuva 44. Haritusmalleja. kohtisuoraan terälevyyn näh
den, jonka seurauksena tällaisella haritusmallilla tarkistaminen on yksinkertaisempi ja tu

lokset ovat tarkemmat. Molempien yllämainittujen haritusmal- 
lien yhteinen puutteellisuus on siinä, että niiden haritusmittaa ei 
voida muuttaa. Sentähden täytyy niitä olla useampia, joissa 
on erisuuruiset kolot, jotta olisi mahdollista tarkistaa teriä 
joissa on erisuuruinen 'haritus.

On olemassa myöskin sellaista rakennetta olevia haritusmalleja, joissa kolon asemesta on liikutettava nasta ja myös
kin sellaisia haritusmalleja, jotka ovat osoittimen (indikaatto
rin) muotoisia. Nämä haritusmallit kelpaavat mittaamaan 
minkä suuruista haritusta hyvänsä.

7. liukupintojen tarkistamista varten tehdään
puusta taikka metallista, joka tietenkin on parempi. Raken
teeltaan yksinkertainen malli on osoitettu kuvassa 45 ylhäällä. 
Kuten kuvasta näkyy, mallin muodostaa viivotin ja kaksi 
siihen tiiviisti kiinnitettyä puupalaa, joiden kärjet vastaavat 
liukupintojen muotoa. Niiden kärkien välimatka, e, on yhtäläinen kuin prismanmuotoisten liukupintojen välimatka siinä 
kehyssahassa, jota tällä mallilla tarkistetaan. Puoliväliin mallin viivottimen pituudesta tehdään merkki, jonka tarkoitus on 

-selostettu suuntaajien tarkistuskeinojen kuvauksessa (kts. 
-sivu 17). Tämän mallin puutteellisuus on se, että puupalojen 
tiivis kiinnitys tekee mahdottomaksi* niiden kärkien välimatkan 

.{muuttamisen, sekä niiden vaihtamisen toisiin, joissa on toi
senlainen kärki ja siis 1 tällaisella mallilla voidaan tarkistaa vain sellaisten sahakoneiden liukupinnat, joissa ne ovat pris- 
manmuo toisia ja niiden välimatka täsmälleen vastaa tällaista mallia. Nykyään on käytäntö muokannut sellaisia malliftyyp- 
pejä, joissa puupalojen kärkien välimatkaa on mahdollista 
muuttaa ja helposti vaihtaa toisiin. Yksi sellainen malli esi-
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tetään kuvansa 45 alhaalla. Mallin muodostaa viivotin, a, kaksi 
levyä, b, sekä 4 pulttia kiinnitysruuveineen (piirros c). Viivot- 
timen leveät sivut tasoitetaan huolellisesti, sekä kapeiden sivu
jen on oltava ehdottoman suorat ja saman suuntaiset keske
nään. Viivottimen päihin tehdään kaksi niin leveää lovea, 
että pulttien neliömäinen osa (tiiviisti sopii jokaiseen niihin. 
Levyjen alaosa on suorakaiteen muotoinen. Yläosa tehdään 
sahakoneen liukupintojen muotoiseksi. Levyyn tehdään 
kaksi samanlevyistä aukkoa kuiin viivottimeenkin. Niin 
levyijen kuin viivottimenikin aukkojen tulee olla saman
suuntaiset niiden reunojen kanssa. Levyt kiinnitetään viivot- 
timeen ennen mainituilla pulteilla. Nämä aukot tekevät 
mahdolliseksi levyjen siirtämisen eri suuntiin. Jokaista 
kehyssaihaa varten täytyy olla niiden liukupintoihin hyvin 
sopivat levyt; viivottimet voivat olla samat kaikille 
levyille. Samaa viivotinta voidaan käyttää tarkistettaessa 
teräkehän litukukenkiä. Silloin levyt ovat toisennäköisiä. Niiden kärjet ovat vastakkaiset liukupinnan tarkistamis-

Kuva 45. Y lh ä ä llä : liukupintoja tarkistettaessa käytetty yksinkertainen malli.
A lh a a lla : parannettu, kokoonpantava malli, joka voi tarkistaa liukupinnat samoin kuin liukukengätkin.
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levyn kärjille (kts. kuva 45, piirros d). Kärkien täiee täs
mälleen vastata sataan prismanmuotoisten liukupintojen muo
toa. Levyjen ja viivottimen mitat ovat osoitetut kuvissa.8. T<arkistiisviivotin terien jännityksen tarkistamista var
ten. Nämä viivottimet valmistetaan hyvästä, lujasta teräk
sestä. Viivottimen yhden puolen tulee välttämättömästi olla 
suoran, tasalevyllä hyvin tarkistetun, koska sillä puolella toi
mitetaan terien jännityksen tarkistus. Viivottimen toiset puo
let eivät osallistu tarkistukseen ja siis voivat olla minkämuo- 
toisia hyvänsä.9. Vahvuusmittaa (kaliberimetri) käytetään sellaisissa 
tapauksissa, jolloin on välttämätöntä määritellä sahanterän 
numero. Ne valmistetaan hyvästä teräksestä pyöreiksi, taikkasoikeiksi levyiksi, joiden reunois

sa ovat leikkaukset. Jokainen 
leikkaus vastaa määrättyä terä- 
paksuutta. Paitsi tällaista mittaa 
teriä varten, täytyy olla mittari 
myöskin välipalikoiden paksuu
den tarkistamista varten. Yksi 
tällainen mittari, joka on val
mistettu —4 ” välipalikoille,
on esitetty kuvassa 46, piirrok
sessa, a. Muutamissa .tapauksissa 
käytetään eri mittaria jokaiselle 

välipalikoiden vahvuudelle. Sellaisen mittarin muoto esitetään saman kuvan piirroksessa, b.
Luetellut yhdeksän instrumenttia ovat aivan välttämättömiä tarkistuksen suorittamisessa ja sentähden tulee ne 

olla aina käsillä kehys sahaa tarkistettaessa. Mitä tulee 
itseensä tarkistusmenettelyihin näillä taikistusvälineillä, niin 
se on sisällytetty kysymyksen käsittelyyn sahauksen vikojen 
syistä. Sentähden tässä rajoitutaan osoittamalla vain kirjan vastaaviin paikkoihin.

1. Pohjalevyn tarkistaminen, sivu 23, 2 4 .
2 . Kehyssahan liukupintojen tarkistaminen, sivu 16, 17, 18.
3. Syöttötelojen tarkistaminen sivu n , 12, 13, 14, 15, 16, 17.
4. Teräkehän ja liukukenkien tarkistaminen, sivu 17, 18, 19, 20,

2 1 , 22.
5. Kiskotien tarkistaminen, sivu 53, 54, 55.
6. Terien jännityksen tarkistaminen, sivu 27, 28, 29, 30.

Kuva 46. Välipalikoiden pak- 
suusmallit —  kaliberit.
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7- H arituksen tarkistaminen, sivu 38 , 39 , 40, 4 1 , 42.
8. Sahanasetuksen /tarkistam inen, sivu 25 , 26, 27 .
9. T eräkum aruuden tarkistam inen sivu 43 , 44, 45, 46, 47, 48.
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