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Aulis E. Hakkarainen :

Järeiden pölkkyien halkaiseminen räjähdyskiilalla
Halkoj en hakkuun yhteydessä esiintyy usein sellaisia järeitä ja oksaisia pölkkyjä, joiden ha lkaiseminen
kirveellä, kiilalla ja lekalla tuottaa suuria vai keuksia.
Vapon työmai lla t älla i ten pölkkyjen halkaisemisessa
on kokeiltu suotuisin t uloksin erityistä räjä hdy kiilaa
(kuva 1).
Kii lan on amerikkalaisten esikuvien mukaan kehittänyt Vapon autovarikko ev.luu tn. E . I ivosen johdolla. Sen käyttö perustu u siihen, että räj ähdyspanoksen räjä htäes ä pölkyn päähän kiinnitetyssä kiilassa
räjähdyspaine suuntautuu pölkkyyn ja halkaisee sen .
Kiilan , joka on valmistettu erikoisteräksestä, pituus
on n. 40 cm. Sen kärj essä ovat pi enet piikit a lkukiinnitystä varten ja sivu sa ketjuilla varustetut koukut,
joi lla kiila ankkuroidaan pölkkyyn kiinni. Kiila painaa ketj uineen n . l l kg.
Räj ä hdysai nc, j ona on käytetty mustaa ruu tia tai
räjähdyssalpi etaria n . 20 gr suurui sina panok ina,
kaadetaan kiilan pää hän porattuun pano kammioon

Kuva l. Vapon o.uwvarikolla
suunnite lt u räjähdyskiila (oikea lla) - K a ikki kuvat valok.
kirj.

Fi g. 1. An exploaive wedge d ained at the car depot of th e ulle
Fttel Gommiasion (V A PO ). All photoa taken by the writer

(kuva 2) . P anos tiivistetä-än en jälkeen paperi-,
hu opa-, tms. tulpalla. K esällä on edu lli. inta käyttää
hu opatii vistettä, l mm :n ha ulikon patruunan buopatu lppaa, sillä paperitii vi. te saattaa jäädä kytemään
ai heuttaen palovaaran.
Panostettu kiila a etetaan pölkyn ii hen päähän
jo a saha uspinta on tasainen ja jossa ten 7 että, kovaa.
puuta on eniten , mi eluimmin tyvipäähän. l ii lan
y lä päähän lyöd ään sen v rran , e tä kiila n kärje ä
olevat piiki uppoavat puuhun ja pano kammion uu
on tiivi isti puu a kiinni. - J o pölkyn ja kii la n väliin
jää ra ko, räjähdyspaine pää ee iitä ula , ja. pölkky ei

Kuva 2. Räjähdysainetta kaadetaan kiilan päässä olevaan pano kanunioon. Panoksen suuruuden mittaamisessa käytetään haulikon patruunan hylsyä
(ylh.)

F ig. 2. T"M expl{)ait:e ia poured
i nto the charger a1 the end of
the u·edge. A sh{) f.{/Un cartridgeca.a ia tLBed to meaau re th e aize
of the charge

ha lkea. - Tämän jälkeen kiinnity koukut lyödään
puuhun niin, ·että ketjut ovat kireänä (ku va 3).
Tervcessä pölkyssä kiila sijoitetaan ke kiosaan ja
pölkyssä, j onka ke. ki osassa on )a hoa, iihen o aan,
jos. a kovaa puuta on eniten .
P ano
ytytet ään kiilan ivussa olevaan ankkirei kään asetetulla ai katulilangalla. ank.kireikä on
a ina ennen kiilan pano tamista puhdi tettava, si llä
t ulilangan palae a muodostuva piki tukk aa en. ~ alli a ei sytytyk essä tarvita, sillä ruuti ja räjähdy salpi et a ri yttyvät tulilangan pi toli eki tä. K äytän nö ä n. 20 cm pituinen tulilanka on o oittautun ut

1

Ku\"a .J.. P ölkky räjäytyksen jälkeen

F:ig . .J. 'l'he log after the explosion

Kuva 3. Panostettu kiila kiim1itettynä pölkyn päähän.
Tulilanka on asetettu kiilan sivussa olevaan sankkireikään.
Pölkky on räjäyty tä varten asetettu pystyasentoon

F ig. 3. The charged wedge fastened to -the end of the log.
The fuse has been placed in the tottch-hole on theside of the wedge.
The log has been lifted upright for the explosion

riittäväksi . R äjäytyksessä ei ta.valli sesti ole suure mpaa i rpalevaaraa eivätkä pölkyn osat eikä kii Ia yleensä
lennä mihinkään. T ästä huolimatta räjäytyksen ajaksi
on poistuttava kiilan välittömästä lä heisyydest ä.
Räjähdyskiila n on todettu pystyvä n halkaisemaan
hyvinkin järeitä ja oksaisia halkopölkkyjä (kuva 4) tai
ainakin rikkomaan ne niin, että n e saadaan ha lki kirveellä. Järeät p0lkyt ha lkeavat useasti kolmeen osaan .
Räj ä hdysaine- ja tulila nkakustannukset mustaa
ruutia k äytettäessä ovat mudin maa ha n varisemisesta
ja tulila ngan pään tasaamisesta ai he utuvine mittatappioineen olleet pölkkyjä kohden seuraavat:
ruutipanos 8. 20 gr hinnasta
riippuen
n. 6,0... 8,0 mk
aikatulilanka a 20 sm
11. 3,5
--------~--------------Yhteensä 9,5... 11 ,5 mk ,_, 10... 12 mk

Splitting Lorge-sized Logs

by

:\Iikäli pa noksen tii vistämisessä käytetään huopa t ulppi a, ai heutuu näistä pieni li säkustannus. R äjii.hdyssalpietari , jonka. lopullista hintaa ei vielä ole
tiedossa, tulee todennäköisesti olemaan huomattavasti ha lvempaa kuin ruuti.
R äjähdyskiila on tarkoitettu pölkkyjen ha lka iRemiseen lähinnä varastoi lla, jolloin työ voidaan uskoa
yhden mi ehen, esimerkik i >>ianssimi ehem tai t yönjohtajan tehtäväksi. TäUöin kiilan käy töstä ei a nottavasti ai heudu varsinaisia palkkaku ta nnuksia. uoritetuissa kokeiluis a tottuneelta mie heltä on kulunut
ai kaa pa nosta miseen, kiila n kiinni ttärniseen ja panoksen sytyttä mi seen y hteensä ke kimäärin n . 5 min.f
pölkky.
Erä iden tietojen mukaan k oi vupölkkyjen ha lkaisemisesta vamstoilla joudutaan, ellei niitä jätetä
mittata ppi oks i, nykyään maksamaan n . 200 ... 220
mk/ p-m 3 . K oska ma inittuj a pölkkyjä voidaan katsoa
menevän yhteen pinokuutiometriin ke kim äärin n .
10 ... 12 kpl , ha lkaisukustannukset kiilaa käytettäessä
ovat ilma n työpalkkoja n . 100 .. . 150 mk/ p-m3 .
R äjä hdyskii laa on t oista.iQek i käytetty ha lkopölkkyjen ha lkai emise sa, mutta si tä voitaneen käyt tää myös ha lkaistaes a ylijärei tä paperipuupölkkyj ä,
jotka eivät sellaisenaan mahdu hakkuriin tai kuorim akoneeseen .

Meons of on Explosive Wedge

SU.lVJMARY

The article reports on the experience gained frorn the
use of an explo ive wedge in splitting large-sized and
knotty j1teltrood logs. The u·edge is intended for u e
principally at storage sites to split logs that corne in

1tnspli t from the forest. Th experitmce gained has been
positive_ The wedge can possibly b 11 ed al o at mill
to split orer-sized pulpwood log which camwl b fed
as such into the chipper or bark r.
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