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T I I V I S T E L M Ä 

Tämän tutkimuksen ovat suorittaneet yhteisvoimin Rauma-Repola Oy ja Metsäteho 
vuonna 1970. Pika 50 -monitoimikoneella pölkytettyjä sahatukkeja sisältyi aineie
toon 72 kpl. Näistä 32 kpl oli käsitelty tammi-helmikuussa pakkasaikana ja loput, 
40 kpl, huhti- ja toukokuun vaihteessa. Tukeista valmistettiin tavanomaista kei
nollisesti kuivatettua sahatavaraa, jonka lyhentymisestä syntyneet tappiot selvitet
tiin yksityiskohtaisesti toukokuun lopussa. 

Pika 50 -koneessa on yksi giljotiinimallinen leikkuuterä, jonka vahvuus on 12 mm 
ja teräkulma 30 °. Leikkuuvoima on 15 000 kp. Kiinnipitolaitteen reunasta on kat
kaisukohtaan 10 cm. 

Valmiin sahatavaran lyhentyminen oli tukin päätä kohti kesäkaadossa kuusella 1.27 
litraa ja männyllä 1.21 litraa sekä talvella vastaavasti 3.73 litraa ja 2.70 litraa 
(taulukko 1, s. 5). Sydäntavaran lyhentyminen oli kuusitukeilla katkaisua kohti ke
sällä 8.9 cm ja talvella 19.7 cm. Männyllä vastaavat luvut olivat 7.7 cm ja 16.4 cm. 

Tappio vähennettynä haketuloilla oli kesäaineistossa kuusella 17,0 penniä/tukin 
pää ja männyllä 17,2 penniä/tukin pää. Talviaineistossa vastaavat tappiot olivat 
47,6 penniä ja 37,8 penniä (taulukko 2, s. 6). Tappio suureni tukin latvaläpimitan 
kasvaessa. Tappio koski erityisesti sydäntavaraa (taulukko 3, s. 8). Kesäaineis
tosta todettiin, että ulospäin virheettömältä näyttäneessä sydäntavarassa esiintyi 
vuosilustojen suuntaista halkeilua, joka tuli ilmi vasta sitten, kun sydäntavaran 
päästä sahattiin ohuita kiekkoja. Halkeamat ulottuivat vajaan 10 cm:n päähän (kuva 
3, s. 9). 

Jos moottorisahakaadon ja~atkaisun aiheuttamat tappiot jätetään ottamatta huo
mioon, tappiot hydraulisesta leikkuuterällä suoritetusta katkaisusta ovat pieneh
köillä väli- ja latvatukeilla kesäaikana 25 ••• 40 penniä/tukki ja talviaikana 40 ••• 80 
penniä/tukki. Jos silmin havaitsemattomien, luston Suuntaisten halkeamien merkitys 
on niin suuri, kuin pistokokeiden perusteella voi olettaa kesäkaadossa olevan, tap
pio nousee vielä suuremmaksi. Joka tapauksessa hydraulisen leikkuuteräkatkaisun ai
heuttamat tappiot ovat tämän aineiston mukaan sitä suuruusluokkaa, että ne asetta
vat leikkuuteräkatkaisun käytön sahatukkirunkojen käsittelyssä vaakalaudalle. 
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Viime aikoina on monitoimikoneita rakennettaessa turvauduttu kaadon tai katkai

sun tai molempien osalta hydraulisten leikkuuterien käyttöön. Leikkuuteräkatkaisun 

on todettu aiheuttavan puutavarassa halkeamia, joilla ei liene sanottavaa taloudel

lista merkitystä kuitupuuta käsiteltäessä. Sahatukkirunkojen käsittelyssä synty

neillä halkeamilla voi sen sijaan olettaa olevan merkitystä. Asian selvittämisek

si suoritettiin keväällä 1970 suuntaa antava tutkimus, joka kohdistettiin maassam

me rakennettuun Pika 50 -monitoimikoneeseen, joka suorittaa moottorisahalla kaadet

tujen runkojen karsinnan ja hydraulisella leikkuuterällä katkaisun. 

Tutkimus liittyy Pohjoismaiden Neuvoston aloitteesta Norjassa, Ruotsissa, Suomes

sa ja Tanskassa asianomaisten valtioiden rahoittamina suoritettaviin yhteispohjois

maisiin metsäteknillisiin kehittämistutkimuksiin. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Käsillä oleva tutkimus suoritettiin Rauma-Repola Oy:n ja Metsätehon yhteisvoimin. 

Aineiston määräksi saatiin 72 tukkia (mäntyjä 34, kuusia 38). Talvella katkottuja 

niistä oli 32 kpl. Aineistossa oli hydraulisesti leikkuuterällä katkaistuja päitä 

(tyvi- tai latvaleikkauksia) 106 kpl. Lisäksi oli moottorisahalla katkaistuja ty

vipölkkyjen tyvipäitä 38 kpl. 

Eri ryhmien kaato- ja ajoajat olivat seuraavat. 

-Kuusi, talvikaato: katkaisu 19.1.-15.2.1970, Mouhijärvi, Haavisto. Ilmatie

teen laitoksen Rauman kaupungin havaintoaseman mukaan vuorokauden keskilämpöti

lojen keskiarvo oli katkaisuaikana -9.7°C ja vaihtelu - 4.3 ... -20.7°C. Tukkien 

ajo Rauman sahalle suoritettiin 16.-21.3.1970 

-Mänty, talvikaato: katkaisu 12.- 18.1.1970, Rauman mlk., Välikorpi. Lämpötilan 

keskiarvo oli -13.8° C ja vuorokausittainen vaihtelu -4.4 •.. --20 . 4 °c. Tukkien 

ajo Rauman sahalle tapahtui 16.- 21. 3.1970 

- Kuusi ja mänty, kesäkaato: katkaisu 29.4.- 5. 5.1970, Rauman mlk. , Välikorpi. 

Lämpötilan keskiarvo oli +4.7°C ja vaihtelu +2.3 ••. +6.5°C. Ajo Ra;uman sahal

le tapahtui 14.5.1970. 

Tukkien valinnan, numeroinnin ja kuljetuksen sahalle hoiti Rauma-Repola Oy: stä 

metsäteknikko Heikki Kurola. 
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Talviaineistoon ei otettu sellaisia tukkeja, joissa katkaisuun oli tarvittu use

ampia kuin yksi isku. Taivikaadon tukit peitettiin sahalla huolellisesti. 14.-15. 

5.1970 suoritettiin Metsätehon toimesta sahalla tukkien mittaus ja ulospäin näkyvi

en vikojen tarkastus. Tällöin todettiin, että talvikaatoryhmän säilytys peitettynä 

oli onnistunut niin hyvin, ettei sydänpuussa näkynyt sanottavasti halkeamia. 

Tämän jälkeen Rauma-Repola Oy huolehti koetukkien kuorinnasta, koesahauksesta 

(aloitettiin 21.5.1970) ja sahatavaran numeroinnista ja keinollisesta kuivauksesta. 

Sahauksessa käytettiin tavallisuudesta poikkeavaati männylle ja kuuselle samojaaså

teita. Asetteita oli kaksi, toinen 6 ... 8 tuuman ja toinen 10 ... 12 tuuman tukeille. 

Työstä vastasi sahanhoitaja Pentti Järvenpää. Lopputarkastus suoritettiin 28.- 29. 

5.1970 Rauma-Repola Oy:n ja Metsätehon yhteisvoimin. Jokaisen koetukin jokaisen 

laudan ja soironmolemmat päät tarkistettiin ja arvioitiin, mistä niiden katkaisu 

suoritetaan tukin katkaisussa syntyneiden vikojen ollessa mukana tai poissa. Sydän

tavarasta (soiroista) tavaran lyhentyminen arvioitiin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 

jne. cm:n tasaavissa luokissa. Pintatavarasta otettiin ensin 5 cm:n tasausvara ja 

vasta sen jälkeen lyhentymä 5 cm:n tasaavin luokin. 

Aineiston käsittelyssä leikkuuterällä katkaisusta aiheutuneiden vahinkojen arvo 

on määritetty Rauma-Repola Oy:n Rauman sahan vuoden 1970 vientihintojen perusteella. 

Tällöin on otettu huomioon vahingoittuneesta osasta hakkeena saatava hinta. Aineis

ton käsittely on suoritettu Metsätehossa. 

Pika 50 -koneessa on yhdellä hydraulisylinterillä toimiva giljotiinityyppinen 

leikkuuterä, jonka paksuus on 12 mm ja teräkulma 30 ~ Katkaisuvoima on 15 000 kp. 

Katkaisua suoritettaessa on kiinnipitolaitteen reunasta 10 cm katkaisukohtaan.Kiin

nipitolaitteen puristusvoima puuta vasten on 2 800 kp. Tutkimusaineiston käsitel

lyt Pika 50 -kone oli Rauma-Repola Oy:n omistama uusi kone. 

Katkaisun 

ulkonäkö 

T U T K I M U S T U L 0 K S E T 

jättämä 

Pika 50 -koneella kesäaikana katkotut tukit olivat ulkonäöltään vähintään tyy

dyttäviä, kun sen sijaan talvipakkasella Pika 50:n katkaisujälki oli paljon huonom

paa, kuten sivulla 5 olevasta asetelmasta ilmenee. 

Katkaisupinnan alareunassa olevien sälöytymien yleisyys aiheutunee lähinnä sii

tä, ettei katkaisukohdan alapuolella ole mitään vastaterää tai vastaavaa. Mainitut 

sälöytymät eivät kuitenkaan olleet syvälle tunkeutuneita. Muualla näkyvät halkea

mat sen sijaan olivat vaarallisempia. 
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Kuusi Mänty 

KESÄ k p 1 

Katkaisupinta moitteeton 22 28 
-"- tyydyttävä 7 
-"- heikko 

Halkeamia ei nähtävissä 23 23 
-"- katkaisupinnan alareunassa 5 4 
-"- muualla 2 2 

TALVI 
Katkaisupinta moitteeton 1 1 

-"- tyydyttävä 19 12 
-"- heikko 5 6 

Halkeamia ei nähtävissä 11 6 

-"- katkaisupinnan alareunassa 4 4 
_rr_ muualla 10 11 

Lyhentymien m ä ä r ä 

Hydraulisesta leikkuuteräkatkaisusta aiheutuneiden sahatavaran lyhentymien mää

rät on esitetty taulukossa 1. Lyhentymät on esitetty sydäntavaran (50 x 100 mm ja 

63 x 175 mm) osalta ilman tasausvaraa ja pintatavaran osalta 5 cm:n tasausvaraa 

käyttäen. Tuloksista todetaan, että kesällä katkaistujen tukkien sahatavaraa on 

jouduttu lyhentämään tukin päätä kohti kuusella 1.27 litraa ja männyllä 1.21 lit

raa. Talviaineistossa vastaavat luvut ovat 3.73 litraa ja 2.70 litraa. Kesäaineis

tossa lyhentymät keskittyvät melkein kokonaan sydäntavaraan, kun taas talviaineis

tossa ja etenkin kuusella pintatavaran vahingoittuminen on merkittävää. Lyhentymi

en määrä kasvaa tukin latvaläpimitan suuretessa verraten selvästi. 

T a u 1 u k k o - Table 1 

Hydraulisen leikkuuteräkatkaisun aiheuttamat valmiin sahatavaran lyhentymät. Sydäntavarasaa 
ei tasausvaraa, pintatavarasaa 5 cm:n tasausvara. Pika 50 

Shortening of f.inished sawnvood due to bucking by hydraulic shear blade . No allovance for 
trimming in the centre yield, an allovance of 5 cm in the side yield. Pika 50 

Kuusi 
Tukin 

- Spruce Mänty - Pine 

latvaläpimitta Kesä - Summer Talvi - Winter Kesä - Summer Talvi - Winter 
kuoren alta, 

diameter 
Sydän- Pinta- Sydän- Pinta- Sydän- Pinta- Sydän- Pinta-

Top tavara tavara tavara tavara tavara tavara tavara tavara 
of the log Centr e Side Centre Side Centre Side Side belov bark, Centre 

yield yield yield yield yield yield yield yield 
cm 

Valmiin sahatavaran lyhentymä, litraa/tukin pää 
Shortening of finished savnvood, litres/log end 

14 0.75 0. 10 - - 1.04 0 . 05 1.29 0.27 

17 0 . 92 0.11 2.17 1.09 0.66 0 . 24 1. 54 0.84 

20 1.00 0.22 2.17 1.11 0.72 0 . 54 1.00 0 .39 

23 2.76 0 .11 2. 51 1.22 1.84 0.23 4.41 0.55 
26 - - 4.78 1.31 1.38 0.63 2.21 1.82 

Keskimäärin 1.11 0.16 2 .58 1.15 0.93 0.28 2 .12 0 . 58 Average 
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Sahatavaran lyhentymien suuruuden havainnollistamiseksi mainittakoon, että sy

däntavaran keskimääräinen lyhentyminen oli leikkuuteräkatkaisun takia keskimäärin 

seuraava. 

Kuusi, kesä 8.9 cm/tukin pää 

- II - talvi 19.7 II - II -
Mänty, kesä 7.7 II - II -
- II - talvi 16.4 II - II -

Valmiin sahatavaran lyhentymiin ovat olleet syynä selvästi silmin nähtävät hal

keamat, joiden suunta ja SYvYYS ovat vaihdelleet suuresti (kuvat 1 ja 2). Pintata

varassa halkeamien merkitys on jäänyt pienemmäksi kuin sydäntavarasaa sen takia, et

tä pintatavarasaa on laudan päässä yleisesti vajaata särmää, mikä pakottaa lyhentä

mään lautaa ja samalla vähentää halkeamien merkitystä. 

T a 1 o u d e 1 1 i n e n t a p p i o 

Sahatavaran lyhentämisistä aiheutuva tappio vähennettynä hakkeesta saadulla vas

taavalla tulolla on esitetty taulukoissa 2 ja 3 (s. 8). Sydäntavaralle ei ole käy

tetty tasausvaraa, joten sydäntavaraa koskevat tappiot ovat suurimmat mahdolliset. 

Keskimäärin saatiin tappion suuruudeksi kesäaineistossa molemmilla puulajeilla 

noin 17 penniä tukin päätä kohti. Jos kysymyksessä on väli- tai latvatukki, jossa 

molemmat päät ovat leikkuuterällä katkaistuja, tappio on kaksinkertainen. Talviai

neistossa, joka oli kokonaisuudessaan peräisin melko kovan pakkasen ajalta, tappio 

oli yli kaksinkertainen kesäaineistoon verrattuna (kuusi 47,6 penniä ja mänty 37,8 

penniä/tukin pää). Tappio kasvoi selvästi tukin latvaläpimitan suuretessa. Tappio 

kohdistui voimakkaasti sydäntavaraan, ja etenkin kesäaikana sydäntavara vaurioitui 

enemmän kuin pintatavara. Lisäksi on vielä pidettävä mielessä , että kesäaikanale~ 

kuuterällä katkotuissa tukeissa esiintyy silmin havaitsematonta halkeilua, joka on 

Puulaji 
Species 

T a u 1 u k k o - Table 2 

Hydraulisesta leikkuuteräkatkaisusta sahatavaralle aiheutuva tappio 
vähennettynä haketuloilla . Pika 50 

Loss to sawnwood caused by hydraulic shear-blade bucking, after de
duction of chip income. Pi ka 50 

Tukin latvaläpimitta kuoren alta, cm 

Kaatoaika Top diameter of the log below bark , cm 

Felling time 14 17 20 23 26 

Keskimäärin 
Average 

Tappio , penni ä/tukin pää - Loss, pennies/ log end11 

Kuusi Kesä - Summer 11,4 13,5 15 ,9 40 ,2 - 17 ,0 
Spruce Talvi- Winter - 39 , 4 41 ,0 48 , 3 84 ,2 47,6 

Mänty Kesä - Summer 15,2 12,1 18 ,0 31 ,8 31,0 17,2 
Pine Talvi- Winter 21,3 31 ,6 18,6 70 ,8 63,6 37 , 8 

l) 1 US doll. • 4,20 Fmk; 1 Fmk • 100 pennies 
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Kuva 1. Hydraulisesti leikkuuterällä katkotuista tukeista tehtyä sydäntavaraa kui
vattuna, mutta ennen päiden tasausta. Rauma Repola Oy:n saha Raumalla 28.5.1970. 

Valok. Rauma-Repola Oy 

Fig . 1. Centre yield made of logs bucked hydraulically by shear blade, seasoned, 
but before trimming of ends. Rauma-Repola Oy's sawmill at Rauma, May 28, 1970. 

Photo by Rauma-Repola Oy 

Kuva 2 . Hydraulisen leikkuuteräkatkaisun aiheuttamia tyypillisiä halkeamia sydän
tavarassa. Tukissa n : o 72 , josta saatu soiro kuvassa, tappio oli 52,2 penniä/pää ja 
tukissa n:o 74 vastaavasti 31 ,7 penniä . Molemmat tukit olivat kovalla pakkasella 

käsiteltyä kuusta. Rauma, 28.5.1970. Valok. Rauma-Repola Oy 

Fig. 2 . Typical splits in t he centre yield caused by hydraulic shear-blade bucking. 
The loss vas 52 ,2 pennies/end for log No. 72 , a batten from vhich is seen in the 
picture . The corresponding loss for log No. 74 vas 31 , 7 pennies . Both vere of spruce, 
handled under severe frost conditions. Rauma, May 28,1970 . Photo by Rauma-Repola Oy 
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T a u 1 u k k o - Table 3 

Hydraulisesta leikkuuteräkatkaiausta sahatavaralle aiheutuva tappio vähennettynä 
baketuloilla. Sydäntavaran mitat 50 x 100 mm ja 63 x 175 mm. Pika 50 

Loas to savnwood caused by hydraulic shear-blade bucking, arter deduction or chip 
income. Centre yield measures 50 x 100 mm and 63 x 175 mm. Pika 50 

Kuusi - Spruce Mänty - Pine 
Tukin 

latvaläpimitta Kesä - Summer Talvi - Winter Kesä - Summer Talvi - Winter 
kuoren alta, 

Sydän- Pinta- Sydän- Pinta- Sydän- Pinta- Sydän- Pinta-
Top diameter tavara tavara tavara tavara tavara t avara tavara tavara 
or the log Centre Side Centre Side Centre Side Centre Side 
belov bark, yield yield yield yield yield yield yield yield 

cm Tappio, penniä/tukin pää - Losa, pennies/log end 

14 10,2 1,1 - - 14,6 0 ,6 18,1 3,1 

17 12,5 1,0 29,5 9.9 9,3 2,8 21,8 9,8 

20 13,7 2,2 29,5 11,5 10,2 7,0 14,1 4,5 

23 39,2 1,0 35,5 12,8 28 ,0 3,8 65,1 5,7 

26 - - 67,9 16,3 21,0 10,0 33,5 30,1 

Keskimäärin 15,4 1,6 35,8 11,8 13,5 3,7 30,7 7,1 Aver.age 

lustojen suuntaista ja joka pistokoehavaintojen mukaan näyttää ulottuvan vajaan 10 

cm:n päähän. Tätä halkeilua ei voi havaita edes kuivatetussa sahatavarassa. Vasta 

sitten se todetaan, kun sahatavaran päästä sahataan ohuita kiekkoja (kuva 3). Tämä 

viittaa siihen, että jokaisesta leikkuuterällä katkaistun sahatukin päästä pitäisi 

katkaista noin 10 cm, vaikka mitään vikaa ei näkyisikään, jotta voitaisiin ollavar

moja sahatavaran virheettömyydestä päästä päähän. 

Sahatavaran lyhentymistä aiheutuvat tappiot eivät koske vain joitakin yksityisiä 

katkaisuja, vaan melkein jokaisen leikkuuterällä suoritetun katkaisun yhteydessä 

syntyy vikaa (kuva 4). 

Tukista ulospäin näkyvien vikojen suuruuden perusteella näyttää olevan hyvin 

vaikeaa arvioida sahatavaralle aiheutuneiden tappioiden suuruutta, kuten seuraa

vasta talvikaatoa koskevasta asetelmasta ilmenee. 

Tukista ulospäin 
näkyvän halkeaman 

pituus, 
cm 

0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
90 

Tappio sahatavaralle, 

penniä/tukin pää 

Kuusi Mänty 

38 27 
64 30 
36 39 
57 59 
71 
35 
52 
45 

Lustonleveyden ei voitu todeta vaikuttavan tappioiden suuruuteen. 
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Kuva 3. Soiron pää on virheettömän näköinen, mutta kiekkojen sahaus paljastaa, ·että 
hydraulinen leikkuuteräkatkaisu on kesäaikana aiheuttanut silmin bavaitsemattomia vuo
silustojen suuntaisia halkeamia. Vika näyttää pistokokeiden mukaan ulottuvan kesäajan 

katkaisussa korkeintaan 10 cm :n päähän. Rauma, 28 . 5.1970 . Valok. Rauma-Repola Oy 

Fig. 3. The end of the batten appears faultless, but sawing of discs reveals that 
hydraulic shear-blade bucking during the summer caused splits parallel to the annual 
rings. The splits are not detectable by the naked eye . Judging by random sam~s, the 
damage appears to extend to a maximum distance of 10 cm in summertime bucking. Rauma, 

May 28, 1970. Photo by Rauma-Repola Oy 

Kuva 4. Hydraulisen leikkuuterällä 
suoritetun katkaisun aiheuttamat tap

piot tukin päätä kohti. Pika 50 

"' " " ...... .. 
" ... 
~ 
" Po 

.; .. s 

:~ 
Po ...... 
'" ... 
~ 
" Po 

ö ... 
~ 

E< 

120 

llO 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

4o 

30 

20 

10 

0 

K U u s 
Spr ce 0 

" 
;., 

0 0 

~ 0 

~ 0 

0 . 

0 . 
.. ~ 

0 

MÄ N T 
Pin 

'"' 

0 

0 

0 

0 . 
8 0 

r1 0 
. 

~ 

q; Jl. 6 

<2! ! b , 
V : . 

: 
14 1 7 20 23 26 

Fig. 4. Losses per log end caused by 
hydraulic bucking by shear blade. 

14 17 20 23 26 
Tukin latvaläpimitta Top diameter of tbe log, cm 

Pika 50 processor 
Kesä 
Summer 

Talvi 0 
Winter 
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V e r t a i 1 u m u i h i n 

t u t k i m u k s i i n 

Ruotsalainen Martin Wiklund on tutkinut eniten puiden hydraulisen leikkuuterä

kaadon aiheuttamia vahinkoja. Hänen vuonna 1967 julkaisemansa tutkimuksen mukaan 

Beloit Tree Harvester -monitoimikoneen aiheuttamat vahingot olivat sahatukeilla seu

raavat. - Kone suorittaa puiden karsinnan ja latvan katkaisun pystyssä sekä tämän 

jälkeen kaadon. 

Mänty, 

Kuusi, 

Mänty, 

Kuusi, 

talvikaato 

-"-
kesäkaato 

-"-

Tappio, 

penniä/kaatoleikkaus 

72,2 

42,6 

24,6 

11,5 

Voidaan todeta, että mäntytukkirunkojen talvikaadossa vahingot ovat olleet Be

loit Tree Harvester -koneella selvästi suuremmat kuin Pika 50 -koneella, mutta että 

kesäkaadossa ja kuusen talvikaadossa tulokset ovat hyvin yhtäläiset. Beloit Tree 

Harvester -koneessa on leikkuuelimenä sakset, joiden terän paksuus on 20 mm. 

50 -koneessa on vain yksi terä, jonka vahvuus on 12 mm. 

Pika 

Martin Wiklundin vuonna 1970 julkaisemassa Sund Clipper -nimistä hydraulista kaa

tokonetta koskevassa selvityksessä todetaan, että vahingot olivat tuntuvasti suure~ 

mat (noin kaksinkertaiset) kuin Beloit Tree Harvesterilla. Kysymyksessä oli nytkin 

hydraulinen leikkuuterällä suoritettu kaatoleikkaus, jonka suoritti yksi terä. Puun 

ollessa sulana vaippapinnalla näkyneiden halkeamien pituus oli keskimäärin 38.6 cm 

ja pisimpien halkeamien keskipituus oli 47 cm. 

Pölkytyskatkaisusta ei ole tiedossa vertailevia tutkimuksia. 
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w 0 0 d Damage R e s u l t i n g f r o m Bucking 

b y S h e a r B l a d e s 

P i k a 5 0 P r o c e s s o r 

By Arno Tuovinen 

SUMMARY 

The study is associated with the Joint Nordic forest technology development stud

ies to be conducted on the initiative of the Nordic Council in Denmark, Finland, 

Norway and Sweden. The studies will be financed by the respective governments. 

The study was carried out jointly by Rauma-Repola Oy and Metsäteho in 1970. The 

material comprised 72 sawlogs bucked by a Pika 50 processor. Thirty two of them 

were handled in January-February during the period of severe cold and the remaining 

40 at the turn of April. The usual kiln-dried sawnwood was made of the logs and the 

losses incurred through shortening them, done to trim off the split parts, were 

worked out in detail at the end of May. 

The Pika 50 processor has one shear blade of guillotine type, 12 mm thick, blade 

angle 30 °. Its cutting power is 15,000 kiloponds. The distance from the edge of the 

catch device to the bucking point is 10 cm. 

The shortening of finished sawnwood per log end was 1.27 litres for spruce and 

1.21 litres for pine 1n summer felling, and in winter felling 3.73 and 2.70 litres, 

respecti vely (Table l, p. 5). The shortening of the centre yield = the main product 

per cut was 8.9 cm for spruce logs in the summer and 19.7 cm in the winter. The cor

responding figures for pine were 7.7 cm and 16.4 cm. 

Th l . . . 1 l) e oss 1n the summer mater1al was 17,0 penn1es log end for spruce and 17,2 

pennies for pine. The corresponding losses in the winter material were 47,6 and 

37,8 pennies (Table 2, p. 6). The damage increased with the increase in thetop di

ameter of the log. The damage affected especially the centre yield (Table 3,p. 8). 

It appeared from the summer material that splitting parallel to the annual rings 

appeared in the centre yield that seemed outwardly to be faultless; the damage was 

not revealed until thin discs were sawn from the end of the centre yield. The splits 

reached to the distance of under 10 cm (Fig. 3, p. 9). 

If the losses caused by chain-saw felling and bucking are disregarded, the losses 

incurred by hydraulic bucking by shear blade for fairly small middle logs and top 

logs was 25 ••• 50 pennies/log 1n the summer and 40 ••• 80 pennies/log in the winter. 

1 ) l US dollar = 4,20 Fmk; l Fmk = 100 pennies 
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If the significance of splits parallel to the annual ring and undetected by the eye 

is as great as it may be assumed to be in summer felling on the basis of random 

samples, the loss becomes even greater. In any case, according to this material 

the damage caused by hydraulic shear-blade bucking is of such a magnitude that it 

makes it necessary to weigh the use of shear-blade bucking in the handling of saw

log boles. 
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