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JOUKKOKÄSITTELYHARVESTERI FMG 990/756 H
ENSIHARVENNUSMÄNNIKÖSSÄ
Risto Lilleberg

FMG 990/756 H -hakkuukoneeseen kehitettyä
joukkokäsittelylaitetta tutkittiin ensiharvennusmännikössä Pohjois-Karjalassa. Tutkimuksessa
selvitettiin joukkokäsittelytekniikan soveltuvuutta
ja tuotosta pienikokoisten runkojen käsittelyssä
männikön ensiharvennuksessa ja verrattiin sitä
yksinpuinkäsittelyyn.
Männiköt edustivat tyypillisiä ensiharvennuskohteita. Aikatutkimus toteutettiin vertailevan aikatutkimusperiaatteen mukaisena koealatutkimuksena. Kaikkiaan koneen työskentelyä tutkittiin 27
aikatutkimuskoealalla. Joukkokäsittelyä tutkittiin 14 koealalla ja vertailumenetelmänä käytettyä
yksinpuinkäsittelyä 13 koealalla.
Joukkokäsittelyllä voidaan parantaa koneellisen
hakkuun tuotosta merkittävästi ensiharvennusmännikössä. Joukkokäsittelytekniikalla kahden
puun taakan käsittely vaati keskimäärin 75 % siitä
ajasta, mikä kuluu samojen puiden valmistamiseen yksitellen. Kolmen puun taakkojen valmistus
vähensi ajanmenekkiä verrattuna kahden puun
taakan käsittelyyn. Vastaavasti vielä neljän puun
samanaikainen käsittely vähensi ajanmenekkiä
verrattuna kolmen puun käsittelyyn.
Työn tuottavuuden lisääminen joukkokäsittelytekniikan avulla riippuu paljon myös siitä, kuinka
suuren osan hakattavista puista kuljettaja
onnistuu valmistamaan joukkokäsittelynä. Tässä
tutkimuksessa keskimäärin 76 % puista käsiteltiin

joukkokäsittelytekniikalla. Suurimmillaan joukkokäsittelyosuus oli 95 % ja pienimmillään 59 o/o.
Joukkokäsittelytekniikkaa käytettäessä koneen tehotuntituotos vaihteli keskirungon koon mukaan
7:stä 16 m 3:iin ja yksinpuinkäsittelyssä 5:stä 15
m 3:iin.

JOHDANTO
FMG 9901756 H -hakkuukoneeseen kehitettyä joukkokäsittelylaitetta tutkittiin Pohjois-Karjalassa.
Tutkimuksessa selvitettiin joukkokäsittelytekniikan soveltuvuutta j a tuotosta pienikokoisten runkojen käsittelyssä männikön ensiharvennuksessa ja
verrattiin sitä yksinpuinkäsittelytekniikkaan.
Tutkimus kuuluu osana Metsätehossa meneillään
olevaan maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan projektiin,jonka tavoitteena on kehittää toimiva ja taloudellisesti kannattava joukkokäsittelyharvesteri puutavaran valmistamiseen pienikokoisista
rungoista.
Joukkokäsittelyharvesterin prototyyppi valmistui
marras-joulukuun vaihteessa 1992, jolloin sen
toimintoja testattiin metsässä. Testausten jälkeen
prototyyppiä paranneltiin. Seuraavan kerran
konetta kokeiltiin metsässä tammikuussa 1993.
Maaliskuun 1993 jälkeen koneesta on tehty kolme
laajempaa aikatutkimusta .

.M. METSÄTEOLLISUUS

TOTEUTUS
Tutkimus tehtiin yhteistyössä Metsätehon, EnsoGutzeit Oy:n ja Outokummun Metalli Oy:n kanssa.
Metsäteho vastasi kokeilun suunnittelusta, koealaverkoston muodostamisesta ja siihen liittyvistä mittauksista, aikatutkimuksesta, laskennasta ja
analysoinnista ja raportin ki:rjoittamisesta. Tutkimuksesta vastasi Risto Lilleberg. Aikatutkimukset
ja niihin liittyvät mittaukset teki Reima Liikkanenj a
aineiston käsittelyvaiheessa oli mukana Jarmo
Lindroos.
Enso-Gutzeit Oy:n Karjalan hankinta-alue jä:rjesti
tutkimuskohteen ja avusti koealojen mittauksissa.
Enso-Gutzeit Oy:n osuudesta vastasivat Ahti Ullgren ja Tarmo Pesonen.
Outokummun Metalli Oy hankki urakoitsija Urho
Hakulisen FMG 9901756 H -hakkuukoneen tutkimusta varten ja asensi siihen joukkokäsittelylaitteen sekä vastasi tutkimuksen aikana laitteen
toimintakunnosta. Kuljettajana oli Vesa Hakulinen.
Outokummun Metalli Oy:n osuudesta vastasi Jussi
Makkonen.

AINEISTO
Tutkimus tehtiin Ilomantsin Mekrijärvellä, Sortokankaalla ja Kuoppasaaressa. Tutkimuskohteet
edustivat tyypillisiä ensiharvennusolosuhteita, joissa puusto on taimikon hoidonjälkeen varsin tasaista.
Puuston valtapituus oli hiukan alle 13m. Oksaisuudeltaan puusto oli tavanomainen.
Puutavara valmistettiin ketjukarsinta-kuorintahakkurille hakattavan puutavaran mitta- ja laatuvaatimuksien mukaisesti. Kuitupuu valmistettiin
noin 5-metriseksi. Minimilatvakappaleen pituus oli
2. 7 m ja minimilatvaläpimitta 5 cm. Tukkeja ei
ensiharvennuksesta tehty, vaan kaikki rungot valmistettiin kuitupuuksi.
Tutkimus toteutettiin vertailevan aikatutkimusperiaatteen mukaisena koealatutkimuksena.
Koealojen koko oli pääsääntöisesti 2 000 m 2 , mutta
myös pienempiä 1 000 m 2 :n koealoja käytettiin
koealojen sisäisen vaihtelun pienentämiseksi. Koeala oli joko 100 x 20 m tai 50 x 20 m. Koealat
sijoitettiin metsiköissä puustoltaan tasaisiin kohtiin. Koealat valittiin niin, että saatiin tarvittavaa
vaihtelua puuston tiheydenja rungon koon suhteen.
Joukkokäsittelykoealoilla kuljettajaa kehotettiin
käyttämään mahdollisuuksien mukaan joukkokäsittelyä. Vertailukoealoilla joukkokäsittelyn käyttö
oli kielletty. Kuljettaja ha:rjoitteli ennen aikatutkimusta joukkokäsittelytekniikan käyttöä koealoja vastaavissa olosuhteissa. Kuljettaja omaksui
nopeasti uuden työskentelytekniikan.
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Koealoilta mitattiin kaikista puista rinnankorkeusläpimitta ja pituus runkolukusa:rjan muodostamiseksija pituuskäyrän laatimiseksi yksikkökuutioiden määrittämistä varten. Hakattavien puiden
valinnan teki kuljettaja annettujen ohjeiden mukaan. Harvennus tehtiin Enso-Gutzeit Oy:n uusien
harvennusmallien mukaisena männikön laatuharvennuksena. Hakkuun jälkeen puuston tavoiterunkoluku oli 1 000 runkoa hehtaarilla. Harjoitteluvaiheessa seurattiin mittauksin kuljettajan onnistumista poistettavien puiden valinnassa ja kuljettajan
"silmää" kalibroitiin jäävän puuston määrän saamiseksi hallintaan.
Koneen työskentelyä tutkittiin yhteensä 27
koealalla; joukkokäsittelyä 14 ja vertailumenetelmänä käytettyä yksinpuinkäsittelyä 13 koealalla.
Vertailun onnl"stumisen takaamiseksi muodostettiin
puuston mittauksen jälkeen puustoltaan ja muilta
ominaisuuksiltaan samankaltaisista koealoista koeala pareja.
Lähtöpuuston määrä vaihteli koealoittain. Harvimmalla koealalla se oli 1 170 runkoa ja tiheimmällä
2 505 runkoa hehtaarilla. Hakatun puuston runkoluku vaihteli joukkokäsittelykoealoilla 325:stä
1 530 runkoon/ha ja yksinpuinkäsittelyn koealoilla
415:stä 1250 runkoon/ha. Joukkokäsittelykoealoilla
hakatun puuston rungon keskikoko vaihteli
0.029:stä 0.083 m 3 :iinja yksinpuinkäsittelynä hakatuilla 0.030:stä 0.073 m 3 :iin. Joukkokäsittelykoealoilla hakatun puuston rungon keskikoko oli keskimäärin 0.062 m 3 ja yksinpuinkäsittelynä hakatuilla 0.058 m 3 .
Aluskasvillisuutta koealoilla oli vain vähän, eikä sitä
raivattu pois. Aluskasvillisuudesta aiheutunut
ajankäyttö mitattiin aikatutkimuksessa. Lunta oli
noin 50 cm. Se ei haitannut työskentelyä. Puissa oli
lunta kahtena tutkimuspäivänäja se häiritsi hiukan
työskentelyä erityisesti joukkokäsittelytekniikkaa
käytettäessä.

TULOKSET
Joukkokäsittelyn vaikutus hakkuutyön
ajanmenekkiin
Joukkokäsittelyllä voidaan parantaa koneellisen
hakkuun tuotosta merkittävästi ensiharvennusmännikössä (kuva 1).
Yksinpuinkäsittelyn tehoajanmenekki kuvassa 1 on
yksinpuinkäsittelykoealojen keskimääräinen ajanmenekkiarvo, ja joukkokäsittelyn ajanmenekkiarvot eri kokoisille taakoille ovat vastaavasti joukkokäsittelykoealoilta saatuihin ajanmenekkiarvoihin
perustuvia.
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Kuva 1. FMG 990/756 H -joukkokäsittelyharvesterin
tehoajanmenekki yksinpuin- ja joukkokäsittelyssä

Taakan koolla on suuri merkitys ajanmenekin vähenemiseen. Ajanmenekki runkoa kohti väheni
vielä, kun taakkaan otettiin neljä puuta. Tässä suhteessa FMG 756 eroaa aiemmin joukkokäsittelytekniikan kokeilussa mukana olleista Valmet 955:stäja
942:sta, joilla useamman kuin kolmen puun samanaikainen käsittely ei onnistunut (Lilleberg 1990
ja 1991).
Useamman kuin neljän puun taakkoja oli vähän,
eikä niiden pohjalta voida tehdäjohtopäätöksiä ajanmenekistä. Suurimmillaan samassa taakassa oli
seitsemän puuta, jotka kone onnistui ongelmitta
valmistamaan puutavaraksi.
Joukkokäsittelytekniikkaa käytettäessä ei ole mahdollista käsitellä kaikkia puita usean puun
taakkoina. Ne puut, jotka ovat vaikeasti otettavissa
tai eivät muutoin sovi joukkokäsittelytekniikalla
käsiteltäviksi, joudutaan valmistamaan yksin puin.
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Kuva 2. Yksinpuinvalmistuksen tehoajanmenekki
yksinpuin- ja joukkokäsittelytekniikkaa käytettäessä

Joukkokäsittelyn yhteydessä yksin puin valmistettujen puiden vaatima ajanmenekki oli keskimäärin 5 % suurempi kuin pelkkää yksinpuintekniikkaa käytettäessä (kuva 2). Ero on selvä ja se
kertoo, että kuljettaja on käyttänytjoukkokäsittelyä
tehokkaasti hyväksi. Joukkokäsittelyn ajanmenekki- ja tuotosvaikutuksia määritettäessä se on
otettava huomioon.
Joukkokäsittelytekniikalla kahden puun taakan
käsittely vaati keskimäärin 75 % siitä ajasta, mikä
kuluu samojen puiden valmistamiseen yksitellen.
Kolmen puun taakkojen valmistus vähensi ajanmenekkiä verrattuna kahden puun taakan käsittelyyn. Vastaavasti vielä neljän puun samanaikainen käsittely vähensi ajanmenekkiä verrattuna
kolmen puun käsittelyyn. Ajanmenekin vähentyminen vielä neljän puun taakoissakin viittaa siihen, että koneella on tarkoituksenmukaista olosuhteiden salliessa pyrkiä suureen taakan keskikokoonja sitä kautta korkeaan tuotostasoon. Kolmenja
erityisesti neljän puun taakkojenlisääminen edellyttää, että hakattavien runkojen määrä/hehtaari on
riittävän suuri.

TAULUKKO

Käsittelytaakan koon vaikutus
ajanmenekkiin ja eri kokoisten
taakkojen osuus

Taakan koko

Suhteellinen
ajanmenekki

Osuus
taakoista, %

Yksinpuinvalmistus
2 puuta taakassa
3 puuta taakassa
4 puuta taakassa

100
75
69
61

24
53
19
4

Joukkokäsiteltyjen runkojen osuus
ja taakan koko
Työn tuottavuuden lisääminen joukkokäsittelytekniikan avulla riippuu suuresti siitä, kuinka
suuren osan hakattavista puista kuljettaja onnistuu
valmistamaan joukkokäsittelynä. Tässä tutkimuksessa kuljettaja valmisti keskimäärin 76 % puista
joukkokäsittelytekniikalla. Sitä on pidettävä aiempiin kokeiluihin verrattuna hyvänä tuloksena
(Lilleberg 1990 ja 1991). Suurimmillaan joukkokäsittelyosuus oli 95 % ja pienimmillään 59 %. J aukkokäsittelyosuuteen vaikuttavat merkittävästi metsikön olosuhteet ja etenkin hakattavan puuston
runkoluku hehtaarilla (kuva 3).
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Kuva 3. Hakattavan puuston tiheyden vaikutus
joukkokäsittelynä valmistettavien puiden osuuteen

Joukkokäsittelyosuus nousi varsin suoraviivaisesti
hakattavan puuston tiheyden lisääntyessä. Joukkokäsittelytekniikan käyttämisen kannalta ei ole siten
merkittävää haittaa, vaikka metsikkö olisi kasvatettu tiheänä ensiharvennusvaiheeseen, kuten
. nykyään u sein tapahtuu. Sen sijaan harvana (alle
1 500 runkoalha) kasvatetuissa ensiharvennuskohteissa, joissa ensiharvennuksessa hakattavien runkojen määrä on alh ainen, joukkokäsittelyosuus jää
pieneksi, eikä tekniikkaa voida hyödyntää tehokkaasti. Tiheydeltään tavallisiin ensiharvennu smänniköihin, joissa tiheys on 1 800 - 2 000 runkoa/ha
ennen harvennusta, joukkokäsittelytekniikka soveltuu hyvin. Tämän tutkimuksen mukaanjoukkokäsittelytekniikalla voidaan niissä valmistaa noin
80 % hakattavista rungoista.
Taakan koko oli keskimäärin 1.8 puuta. Se ei ole
kovin suuri, mutta kokeilu oli ensimmäinen ja
kuljettajan kokemus tekniikan käytöstä vähäinen.
Suurimmillaan taakan keskikoko oli 2.6 puuta ja
pienimmillään 1.4 puuta. Taakan koon kasvattaminen on työn tuottavuuden lisäämiseksi kannattavaa
ja teknisesti mahdollista.
Taakan keskikoko, puita/taakka
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Kuva 4. Hakattavan puuston tiheyden vaikutus
joukkokäsittelytaakan kokoon
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Kun hakattavien puiden lukumäärä on noin 1 000
kpllha, niin taakan koon kasvu hidastuu . On
todennäköistä, että joukkokäsittelytekniikan käyttöön hyvin perehtynyt kuljettaja voi saavuttaa
kolmen puun keskimääräisen taakankoon tavanomaisissa olosuhteissa.

Merkittävin yksiotehakkuukoneen tuotokseen vaikuttava tekijä on hakattavan rungon koko. Rungon
koon kasvaessa tuotos kasvaa. Sama pätee myös
joukkokäsittelyharvesteriin (kuva 5).
Joukkokäsittelyharvesterin tuotos kasvaa hyvin
suoraviivaisesti hakattavan puuston keskikoon kasvaessa. Ensiharvennuskohteella rungon keskikoko
ei yleensä ole yli 100 dm3 , joten kuvassa 5 esitetty
havaintojoukko kattaa hyvin ensiharvennusmänniköiden olosuhteet.
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Kuva 5. Hakattavan puuston keskikoon vaikutus
tehotuntituotokseen yksinpuin- ja joukkokäsittelyssä

Hakkuukoneen t ehotuntituotos joukkokäsittelytekniikkaa käytettäessä vaihteli keskirungon koon
mukaan 7:stä 16 m 3 :iin/tunti. Jotta vertailu yksinpuinkäsittelyyn olisi olosuhteiltaan täysin vakioi~u,
simuloitiin koneen tuotos yksinpuinkäsittelyssä samoille runkolukusa:rjoille. Runkolukusarj an muodon erilaisuus ei tällöin päässyt aiheuttamaan
menetelmästä johtumatonta harhaa, ja simuloinnissa ei tule ongelmaa taakkojen muodostamisesta.
Kuvassa 5 on esitetty myös näin saatu yksinpuinkäsittelyn tehotuntituotoksen riippuvuus hakattavan
puuston keskikoosta.
Tuotoksen riippuvuus rungon keskikoosta yksinpuinkäsittelyssä on myös suoraviivainen, mutta
tuotostaso oli selvästi alhaisempi. Yksinpuinkäsittelyssä tehotuntituotos vaihteli välillä 5 - 15 m 3/tunti.
Ero joukkokäsittelyn j a yksinpuinkäsittelyn tuotoksessa on erityisen suuri rungon keskikoon ollessa
pieni. Silloin joukkokäsittelyn tehotuntituotos oli
noin 30 % suurempi kuin yksinpuinkäsittelyn. Kun

rungon keskikoko oli noin 80 dm 3 , joukkokäsittelyn
tehotuntituotos oli noin 18 % suurempi kuin
yksinpuinkäsittelyn. Tutkituilla kohteilla tehotuntituotos oli joukkokäsittelytekniikassa keskimäärin
20 % suurempi kuin yksinpuinkäsittelyssä. Koska
kuljettajan kokemus joukkokäsittelytekniikan käytöstä oli aikatutkimusta tehtäessä suhteellisen vähäinen, voidaan olettaa, että työrutiinien hallinnan
ja työtekniikan kehittyessä on joukkokäsittelyssä
mahdollista päästä havaittua suurempaan tuotostasoon.
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Latvaläpimittaluokka, cm

Joukkokäsittelytekniikkaa käytettäessä puutavaran mittavaatimusten täyttäminen ei ole yhtä hyvin
hallinnassa kuin yksinpuinkäsittelytekniikkaa käyt ettäessä. Erityisiä ongelmia t uottaa mimmilatvaläpimitan pitäminen työohjeen mukaisella tasolla.
Pölkkyjen pituuden pysyminen ohjeiden mukaisena
ei tuota yhtä suuria ongelmia. Tässä tutkimuksessa
käytettiin minimilatvaläpimittana poikkeuksellisesti 5 cm:ä, koska puutavara oli tarkoitus hakettaa
välivarastolla ketjukarsinta-kuorintahakkurilla.
Joukkokäsittelyssä minimilatvaläpimittatavoitteen
täyttäviä latvapölkkyjä oli 71 %, ja pääosa sen alle
j ääneistä oli latvaläpimitaltaan yli 4 cm. Latvaläpimittatavoite toteutui ennakoitua paremmin joukkokäsittelyssä. (Kuva 6)

Kuva 7. Latvaläpimitan vaihtelu yksinpuinkäsittelyssä,
kun minimilatvaläpimittatavoite oli 5 cm

vasti latvaläpimitaltaan yli 9 cm olevien pölkkyjen
määrä oli 4 7 % eli selvästi suurempi kuin joukkokäsittelyssä.
Latvaläpimitan parempi hallintajoukkokäsittelyssä
edellyttää, että kuljettaja pyrkii välttämään eri
kokoisten puiden ottamista samaan taakkaan. Taakkaan on otettava siinä määrin samankokoisia puita,
että katkaisukohdissa minimiläpimittavaatimukset
toteutuvat. Kuljettajalta se vaatii huolellisuutta ja
kykyä arvioida katkaisukohdan läpimitta oikein.

Yksinpuinkäsittelyssä mimmilatvaläpimitta onparemmin hallinnassa. Latvapölkyistä 89 % täytti
minimilatvaläpimittatavoitteen (kuva 7). Vastaa-

Puutavaran tavoitepituuden toteutuminen oli läpimittaa huomattavasti paremmin hallinnassa, ja
menetelmien väliset erot olivat vähäisiä. Alle
tavoitepituuden oli joukkokäsittelynä valmistetuista latvakappaleista 37 % ja yksinpuinkäsittelyssä hiukan enemmän eli 43 %. Vastaavasti tavoitepituuden ylittijoukkokäsittelynä valmistetuista latvakappaleista 22 % ja yksinpuinkäsittelynä valmistetuista 19 %. Latvakappaleiden keskipituusjoukkokäsittelyssä oli 4.5 mja yksinpuinkäsittelyssä 4.4 m.

Osuus,%

LÄHTEET

Vastaavasti voidaan havaita, että latvaläpimitaltaan yli 9 cm olevien pölkkyjen osuus oli myöskin
suhteellisen vähäinen, 24%. Joukkokäsittelytekniikan käyttö kasvattaa hakkuukertymää. Osa kertymälisästä menee todennäköisesti kuorintajätteenä
energiakäyttöön.
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Kuva 6. Latvaläpimitan vaihtelu joukkokäsittelyssä,
kun minimilatvaläpimittatavoite oli 5 cm

LILLEBERG, R. 990. Puiden joukkokäsittelyn
mahdollisuuksista harvennushakkuissa. Tuloksia esitutkimuksesta. Metsätehon moniste
2.3.1990. Helsinki. 7 s.
" 1991. Harvennustapaja puiden joukkokäsittely
ensiharvenn usmännikön koneellisessa hakkuussa. Summary: The Thinning Method and
Multi-tree Handling in Mechanized First
Thinning ofPine Stands. Metsätehon tiedotus
- Metsäteho Report 406. H elsinki. 11 s.
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puunkorjuu, puiden joukkokäsittely,
pienpuu
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Metsäteho Review 8/1994
A MULTI-TREE HARVESTER FMG 990n56 H IN FIRST THINNING OF PINE

A multi-tree processing device developed for FMG
990/756 H harvesters was examined in operation in
first-thinning stands of pine in Pohjois-Karjala,
eastern Finland. The study delved into the appropriateness of multi-tree technology and the output
when processing small-sized stems in first-thinning
stands ofpine. The results were compared to those
ohtained in single-tree processing.
The stand ofpine represented typical first-thinning
stands. The time study was executed as a comparative time study using sample plots . The operating of
the machine was studied on a total of 27 time study
sample plots. Multi-tree processingwas examined on
14 sample plots while the comparative method of
single-tree processing was examined on 13 sample
plots.
The density of the initial stands varied. The most
widely spaced stand had 1 170 stems per hectare
while the most closely spaced stand had 2 505 stems
per hectare. The numher of stems removed per
hectare varied hetween 325 and 1 530 stemslha on
the multi-tree processing plots and hetween 415 and
1 250 stems/ha on the single-tree processing plots.
The mean stem size on the former was 0.062 m 3 and
0.058 m 3 on the latter.
Multi-tree processing can significantly improve
productivity in wood harvesting in first-thinning
stands of pine. When multi-tree processing, the
processing oftwo trees simultaneously consumed, on
average, 75 % ofthe time required to process the two
trees one at a time . Bundles of three trees further
reduced the time consumption when compared to
processing two trees at the one time. Similarly, the
simultaneous processing of four trees further
reduced time consumption when compared to
processing a hundle of three trees.

Improving the productivity of work hy means of
multi-tree processing is also greatly dependent on
how large a proportion of the trees to he harvested the
harvester operator is ahle to process using the multitree method. In this study, an average of76 % ofthe
trees were processed using multi-tree technique with
variation hetween 95 % and 59 %.• The multi-tree
processing proportion is influenced hy stand
conditions and especially hy the numher oftrees to he
harvested per hectare.
The average size of a hundle was 1.8 trees.
Increasing the hundle size in order to attain higher
productivity is profitahle and technically feasihle .
Harvester productivity per effective hour when
using multi-tree processing varied hetween 7 and 16
m 3/h depending on average stem size. In single-tree
processing, the corresponding figure varied hetween
5 and 15 m 3 . The difference in productivity per
effective hour hetween multi-tree processing and
single-tree processing is especially hig when the
average stem size is small (c. 0.03 m 3 ) at which level
the productivity in multi-tree processing was c. 30 %
higher. With average stem size at c. 0.08 m 3 , the
corresponding figure was c. 18 %. On the sample
plots, multi-tree processing resulted in 20 % higher
productivity, on average, than single-tree
processing.
When using multi-tree processing technique, timher
measurement requirements are not fulfilled as well
as in single-tree processing. Particular prohlems
arise in keeping the correct minimum top diameter.
Bolt length is not as great a prohlem, however.
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