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KASVIÖLJYJEN KÄYTTÖ MOOTTORISAHOJEN
TERAKET JUN VOITELUSSA
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Esa Vuollet

Kasviöljyt soveltuivat hyvin moottorisahojen teräketjun voiteluun. Kasviöljyn kulutus oli noin 30
prosenttia pienempi kuin mineraaliöljyn kulutus.
Kasviöljyä käytettäessä terälevyjen ja -ketjujen
kuluminen oli myös selvästi vähäisempää. Kasviöljyjen hinta oli yli kolminkertainen verrattuna
vastaaviin mineraaliöljyihin. Kasviöljyn käyttö
moottorisahan teräketjuöljynä mineraaliöljyn sijasta lisäsi hakkuun kokonaislwstannuksia vajaan prosentin.

TAUSTAA JA TAVOITE
Metsätöissä käytettävien mineraaliöljyjen tilalle on
kehitetty luonnolle vähemmän haitallisia vaihtoehtoja. Biohajoavat öljyt hajoavat luonnossa mineraaliöljyjä nopeammin vaarattomiksi aineiksi. Biohajoavia öljyjä on alettu käyttää moottorisahojen ja
hakkuukoneiden teräketjuöljynä sekä metsäkoneiden
ja puutavara-autojen hydrauliöljynä. Teräketjun
voitelussa on käytetty pääasiassa rypsistä valmistettua kasviöljyä. Lisäksi teräketjuöljynä voidaan käyttää mäntyöljyä ja jäteöljystä valmistettua biohajoavaa uusioöljyä . Hydrauliöljyksi soveltuvat kasviöljyjen lisäksi synteettiset esterit.

~ METSÄTEOLUSUUS

Vuoden 1994 alusta alkaen Metsähallitus on edellyttänyt metsureiltaanja koneurakoitsijoiltaan, että
moottorisahojen ja hakkuukoneiden teräketjuöljynä
sekä metsäkoneiden ja puutavara-autojen hydrauliöljynä käytetään biohajoavaa öljyä. EnsoGutzeit Oy siirtyi biohajoavien öljyjen käyttöön vastaavassa laajuudessa vuoden 1994 aikana. Myös
muut metsäyritykset suosittelevat biohajoavien öljyjen käyttöä.
Metsäteho kokosi vuonna 1993 tutkimustulokset ja
kokemukset biohajoavien öljyjen käytöstä ja julkaisi
ne Metsätehon katsauksena 8/1993. Kasviöljy soveltui erittäin hyvin moottorisahan ja hakkuukoneen
teräketjun voiteluun. Kasviöljyn käytön kustannuksista ei kuitenkaan tiedetty riittävästi.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää moottorisahoissa k äytettävän biohajoavan teräketjuöljyn
kustannukset verrattuna mineraaliöljyn k äyttöön.
Tutkimuksessa selvitettiin öljyn kulutus ja hinta
sekä terälevyjen, -ketjujen ja kärkipyörien kuluminen. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää, kun
sovitaan biohajoavien öljyjen käytöstä metsureille
maksettava korvaus. Tutkimus rajattiin koskemaan
rypsiöljyä, sillä muiden biohajoavien teräketjuöljyjen käyttö on vähäistä.

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO
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Kuva 1. Husqvarna oli tutkimuksen yleisin sahamerkki

jyn ja polttoaineen kulutuksen, työpäivät, sahatun
puumäärän, terälevyn, -ketjun ja kärkipyörän vaihdon ja vaihdon syyn. Käytännössä moottorisahan
kärkipyörää ei vaihdeta erikseen, vaan se sisältyy
terälevyn vaihtoon. Aineisto jäi osin puutteelliseksi
tutkimuksen lyhyen keston vuoksi (t"aulukko 2).
Tutkimuksessa selvitettiin kasviöljyjen hintataso
tutkimuksen aikana. Mineraaliöljyjen hinnat selvitettiin tutkimukseen osallistuneiden metsureiden antamien ilmoitusten perusteella. Kasviöljyn hintataso
selvitettiin tutkimukseen osallistuneiden metsureiden lisäksi erillisellä kyselyllä, joka lähetettiin yhdelle metsurille Metsähallituksen jokaiseen 26 yksikköön. Selvityksessä kysyttiin biohajoavan öljyn
ostohintaa ja öljyastian kokoa sekä öljyn käytöstä
kertyneitä kokemuksia.

Tutkimuskohteet
Tutkimus tehtiin Enso-Gutzeit Oy:n , Metsähallituksen ja Metsätehon yhteistyönä. Tutkimukseen osallistui sekä Metsähallituksen että Enso-Gutzeit Oy:n
metsureita. Metsähallituksen metsurit olivat
Rovaniemeltä ja Pudasjärveltä. Enso Gutzeit Oy:n
metsurit olivat Joensuun ja Varkauden alueilta.
Teräketjuöljyn kulutuksen tutkimus toteutettiin siten, että kullakin työmaalla puolet metsureista käytti teräketjuöljynä kasviöljyä ja puolet mineraaliöljyä.
Öljyn kulutus mitattiin tarkasti työpäivittäin. Öljyn
kulutuksen lisäksi kirjattiin polttoaineen kulutus,
työtunnit, pääpuulaji ja sen oksaisuus, hakattu puumäärä kuutiometreinäja runkoina, kausiluokka sekä
ilman lämpötila. Näiden tietojen lisäksi metsurit
merkitsivät lomakkeille sahaa koskevat tiedot, öljyn
merkin, astian koon ja ostohinnan.

TAULUKKO 1 Öljynkulutuksen hakkuuaineisto oli
noin 17 000 ma
Käytetty
teräketjuöljy

Rungon
keskikoko,
dm 3

Mineraaliöljy
Kasviöljy

TAULUKKO 2

Hakattu puumäärä
ma

Runkoa

222

9 158

41 292

173

7 612

43 935

Terälevyjen ja -ketjujen kulumista
kuvaava aineisto jäi suunniteltua
pienemmäksi
Vaihdettu

Teräketjuöljyn kulutus mitattiin kahden viikon ajalta talvella ja kahden viikon ajalta kesällä. Talvikautena tutkimukseen osallistui 43 ja kesällä 42
metsuria.
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TUTKIMUKSEN TULOKSET
Kasvi- j a mineraaliöljyn välinen kulutusero voidaan
laskea hakattua kuutiometriä, työtuntia tai käytetyn polttoaineen määrää kohti. Rungon koko vaikuttaa huomattavasti teräketj uöljyn kulutukseen, minkä vuoksi hakattu puumäärä ei ole paras öljynkulutusta selittävä tekijä. Teräketjuöljyn kulutus vaihtelee enemmän sahaukseen käytetyn ajan tai polttoaineen kulutuksen mukaan. Koska teräketjuöljyn laatu vaikuttaa jonkin verran polttoaineen kulutukseen, kasvi- ja mineraaliöljyn kulutus on luotettavinta suhteuttaa sahaukseen käytettyihin työtunteihin.
Kasviöljyä käytettäessä terälevyjen kuluminen oli
selvästi vähäisempää kuin mineraaliöljyä käytettäessä. Myös teräketjut kestivät kauemmin. Käytännössä teräketjut ja -levyt eivät aina kulu loppuun
asti, vaan ne voivat rikkoontua ennenaikaisesti työnteon yhteydessä. Teräketju voi vaurioitua esimerkiksi kiveen sahauksessa, ja terälevy voi vääntyä
kaadon yhteydessä.
Kasviöljyn hinnat vaihtelivat lähinnä ostopaikan ja
astian koon mukaan. Kun kasviöljy ostettiin pienissä
astioissa, jotka olivat kooltaan neljästä kymmeneen
litraan, litrahinta vaihteli 10,40 markasta 18,00 markkaan. Suurissa, 200 litran, astioissa kasviöljyn litrahinta oli alimmillaan 10,30 markkaa. Mineraaliöljyn
litrahinta vaihteli 2,65 markasta 4,50 markkaan.
Mineraaliöljyn hintaan vaikutti lähinnä astian koko.
Metsähallituksen metsurit antoivat hintakyselyn
yhteydessä lähes yksinomaan myönteistä palautetta
biohajoavien öljyjen käytöstä. Osa metsureista korosti kasviöljyjen työsuojelullista merkitystä.
Siirtyminen kasviöljyn käyttöön on muun muassa
vähentänyt teräketjuöljyn käsittelyn aiheuttamaa
käsien ihottumaa. Erään uusioöljyn voiteluominaisuudetja pakkasenkesto eivät olleet riittävän hyviä.
Öljykustannusten laskennassa on käytetty seuraavia oletuksia:
• Työpäivän pituus kuusi tuntia
• Terälevyn hinta 100 mk ja teräketjun 60 mk
• Mineraaliöljyn hinta 3,68 mk/1
• Kasviöljyn hinta 12,72 mk/1
• Öljyistä 15 % 200 litran astioissaja 85% neljän
litran astioissa.
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Kuva 2. Kasviöljyn kulutus oli keskimäärin 1,47
ja mineraaliöljyn 2,15 desilitraa tunnissa
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Kuva 3. Sahamerkillä ei ollut vaikutusta
kasviöljyn kulutukseen
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Kuva 4. Öljynkulutus oli talvella noin seitsemän
prosenttia pienempi kuin kesällä

TAULUKKO 4 Kasviöljyä käytettäessä terälevyt ja -ketjut
kuluivat vähemmän kuin mineraaliöljyä
kaytettaessa
..
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Kasviöljyn käytön kustannukset olivat 13,97 mk
päivässäja vastaavasti mineraaliöljyn kustannukset
9,79 mk päivässä, joten kasviöljyn käytöstä aiheutui
4,18 markan lisäkustannukset työpäivää kohti. Tutkimusjakson aikana Metsähallituksen metsureiden
sahakorvauksen sisältävä keskimääräinen ansio oli
566 mk työpäivässä. Kasviöljyn käytön kustannukset olivat 0,74% korkeammat verrattuna mineraaliöljyn käyttöön.
Vakolan laboratoriotestissä pyrittiin selvittämään
kasviöljyn ja mäntyöljyn voiteluominaisuudet verrattuna mineraaliöljyyn. Vertailu perustui siihen,
että terälevyn ja -ketjun lämpötila nousee kitkan
kasvaessa. Terälevyn lämpötilaa mitattiin termoparilämpömittarilla. Terälevyssä oli kymmenen eri
mittauskohtaa. Alkukokeiden perusteella todettiin,
että lämpötila oli korkein lähellä kärkipyörää olevissa mittauspisteissä. Varsinaiset mittaukset tehtiin
tämän vuoksi neljässä lähimpänä kärkipyörää olevissa mittauspisteissä.
Terälevyjen lämpötilat eivät eronneet toisistaan
merkittävästi eri öljyjen käytön jälkeen. Sahan öl- jynsyöttöä ei saatu säädettyä niin pieneksi, että
öljyjen voitelukyvyn erot olisivat tulleet esille.

TULOSTEN TARKASTELU
Valtion Tekninen Tutkimuslaitoksen (VTT) tutkija
Matti Kytö onjulkaissut tutkimusraportin 14.08.1993
biohajoavien kasviöljypohjaisten voiteluaineiden käytöstä puunkorjuussa. VTT:n tutkimukseen osallistui
27 metsuria, jotka käyttivät moottorisahojen teräketjuöljynä kasviöljyä. Raportin tulokset ovat samansuuntaisia tämän tutkimuksen tulosten kanssa.
Tässä tutkimuksessa kasviöljyn kulutus oli noin
30 % pienempi verrattuna mineraaliöljyn kulutukseen. Käytännössä öljynkulutusta ei voitu pienentää
riittävästi sahojen rajallisten säätömahdollisuuksien

takia. VTT:n tutkimuksessa kasviöljyn kulutus oli
30- 50 % pienempi kuin mineraaliöljyn kulutus.
Kasviöljyä kului 5,71litraa sahattua 100:a kuutiometriä kohti. Vastaavasti VTT:n tutkimuksessa kasviöljyä kului keskimäärin 6,45 litraa. Tuloksia ei voida
verrata suoraan keskenään, sillä VTT:n tutkimusaineistosta ei selviä esimerkiksi runkojen järeys,
joka vaikuttaa oleellisesti öljyn kulutukseen sahattua kuutiometriä kohti.
Kasviöljyä käytettäessä terälevyjen ja -ketjujen
vaihtoja oli selvästi harvemmin kuin mineraaliöljyä
käytettäessä. VTT:n tutkimuksessa terälevyt ja
-ketjut kuluivatkasviöljyä käytettäessä vielä vähemmän kuin tässä tutkimuksessa.
Kasviöljyjen hinnat vaihtelivat huomattavasti maan
eri osissa ja eri kokoisissa astioissa ostettaessa. Öljyn
hinta oli selvästi halvempi 200 litran astioissa kuin
muutaman litran astioissa ostettaessa.
Kasviöljyt soveltuivat tutkimuksen· mukaan moottorisahan teräketjun voiteluun erittäin hyvin. Niiden käytön suurin haitta on kallis hinta, jota mineraaliöljyä pienempi kulutus osittain kompensoi. Sahojen rajallisten säätömahdollisuuksien vuoksi kasviöljyn mineraaliöljyä vähäisempää tarvetta ei pystytä täysin käyttämään hyödyksi.
Uusia biohajoavia öljyjä on tullut markkinoille viime
aikoina runsaasti. Niiden käytöst ä olisi hyvä saada
myös tutkimustuloksia. Esimerkiksi m äntyöljy voi
olla varteenotettava vaihtoehto moottorisahojen ter äk etjun voiteluun. Biohajoavien öljyjen lisääntyvä
käyttö ja eri valmistajien kilpailu halventavat niiden
hintaa.
Mineraali- ja biohajoavien öljyjen käytön biologiset
vaikutukset maaperään, pohjavesiin ja vesistöihin
pitäisi selvittää myös suomalaisissa olosuhteissa.
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ON THE USE OF VEGETABLE OILS
FOR LUBRICATING CHAINSAW CHAIN
Vegetable oils were observed to function well as
chainsaw chain lubricants. The consumption ofvegetable oils was 30 per cent smaller than tha t of mineral
oils. Vegetable oils were also noted to reduce the wear
on the bar and chain. Theprice ofvegetable oils was

three times that of corresponding mineral oils. The
use of vegetable oils in place of mineral oils for
lubricating the chainsaw chain increased the total
costs of timber harvesting by less than one per cent.
Key words: forestry work, vegetable oils, chainsaws
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