Koesahaukseen valittiin tukkimäärän perusteella seuraavat tukkiluokat:
Mäntytukit
175A, 195A 210A,
140B, 155B

220A,

230A,

250A,

270A

Kuusitukit
170A, 190A, 210A , 250A
160B, 190B, 230B

4.

Kaikkiaan
4 453
tukkia
koesahattiin .
Mäntytukit koesahattiin kesäkuussa 1982
ja kuusitukit tammi-helmikuussa 1983.
Silmävaraisesti katkotuista tukeista valittiin tasausvaran tarkasteluun lisäksi
mäntytukkiluokat 210A, 250A ja 140B sekä
kuusitukkiluokat 210A, 250A ja 160B . Näihin luokkiin kuuluvat tukit jaettiin kuuteen pituusluokkaan sen mukaan , kuinka
paljon tukin pituus poikkesi moduulimitasta .
Pituusluokkien erillään pitämiseksi
kullekin 5 cm : n luokalle oli oma värinsä .
Se maalattiin tukin latvaan ennen sen
sahausta ja sahatavarakappaleen tyviosaan
ennen sen tasausta .
Kunkin tukkiluokan tukit sahattiin tavanomaisin asettein (taulukko 2) . Silmävaraisesti ja määrämittaan katkotut tukit sahattiin peräkkäin samoin asettein . Sahauksessa syntyneet sydäntavarakappaleet pidettiin erillään tukkiluokittain ja kat. kontatavoittain .
Neljä luokittelijaa määritteli tasaamossa
sydäntavarakappaleiden laadun . A- mäntytukkien laatuluokat olivat I - III ja IV - V
sekä vajaasärmä VI, B-tukkien taas u/s - V
ja VI - kotimaan VI . Kuusitukkien laatuluokat oliva t u/s - V ja VI - vajaasärmä
VI.

TAULUKKO 2

Sydäntavaran sahausasetteet

Tukld1uokk~

1408
1558
175A
195A
210A
220A
230A
250A
270A

6

Ase te
44
50
50
50
63
63
63
75
50

X
X
X
X
X
X
X
X
X

100/2
100/2
125/2
150/2
150/2
150/2
175/2
175/2
225/2

Tukkiluokka
1608
l70A
1908
190A
210A
2308
250A

/

/

Top t.nd

1110cful.t.

~ (4MI!f4)

Laatutasaus IIOduul ien
kerraMaisina ( tarvittaessa}
Top end qua.t.i..ty ~g

~ng(~)

(&dtt.n

>tt.t.dt.dJ

Tyvien l aatutasaus
(tarvi ttaessal
8u..tt end qua.t.i..ty w-u.g
(&dtt.n

Kuva 1.
F..i.g . 1.

nt.t.dt.dJ

Sydäntavaran tasaus
The. OILdeA o6 .tJWrrn.i.ng o6 ce.ntAe. good6

Sydäntavarakappaleen tyvipäästä erotettiin
ensiksi trimmipala eli ns . korppu . Näin
tyvi saatiin yleensä suoraksi.
Toiseksi
kaksi henkilöä tasasi tyveä tarvittaessa
lisää siten, että ensimmäisen moduulin
matkalta katkottiin portaattomasti ja sen
jälkeen 30 cm :n kerrannaisina . Kolmanneksi
latvapää tasattiin lähimpään sahatavaran
moduulipituuteen, ns. moduulitasaus . Neljänneksi tehtiin mahdollinen laatutasaus
30 cm:n kerrannaisina (kuva 1) .
Tasausten pituudet ja valmiiden Sahatavaroiden pituudet mitattiin . Lisäksi värillä
merkityis t ä sahatavarakappaleista mitattiin tyvitasausten ja moduulitasausten pituus kussakin pituusluokassa (tasausvaran
tarkastelu) .
Sydäntavaran
laatujakauma
selvitettiin tukkiluokittain ja katkontatavoittain.
Pint alautoj en tasaus t a ja laatua ei tutkittu . Tukit lajiteltiin ja sahattiin sekä
sydäntavara tasattiin tavanomaisella vauhdilla.

Kuusitukit

Mäntytukit

Moduul;;n tasaus
<aina)

1. 2.

TriMipala eli
korppu (aina)
8u..tt end

\

Ase te
38
56
63
63
63
50
75

X
X
X
X
X
X
X

100/3
100/2
125/2
115/2
150/2
175/2
175/2

3
3.1

TUTKIMUSTULOKSET
Tasaukset

Mäntysydän tavaran ~yv~~a~en pituus oli
koko aineis t ossa keskimäärin 5 . 1 cm ja
kuusisydäntavaran 3 . 5 cm (taulukko 3) .

TAULUKKO 3

Tukkiluokka

tehtävä ennen laatutasausta , jotta edellä
mainittu olettamus pitäisi paikkansa .

Tyvitasauk.se t

Sydäntavaran
tasaus tyve1tä,
cm

Trimmitasausta
pitemmät tyvit:asaukset, osuus

sydäntavarakappaleista, %

Mäntytuk.it
1408
210A
250A

3.2
6. 1
6.0

10
19
24

Keskimäärin

5. 1

18

Kuusitukit
1608
210A
250A

3.7
4.1
2. 8

6
6
5

Keskimäärin

3.5

6

Trimmitasausta pitempien
(yli 1 cm : n)
tasausten
syynä
olivat
vinoonsahaus ,
tukin paan rikkoutumat ja kuivumisesta
johtuneet halkeamat sekä männyn kohdalla
oksat .
Sekä kuu si- että mäntysydäntavaroissa oli
kuivumishalkeamia vähän, alle 10 %: ssa
sahatavarakappaleista .
Laho tai S1n1stymä ei ollut tyvitasauksien syynä .
Jos
tasattavissa
sydäntavarakappaleissa
on
edellä mainittuja vikoja, tyvitasausten
pituus kasvaa .
Mäntysydäntavaran tyvitasaus on pitempi kuin kuusisydäntavaran ,
koska mäntysahatavaran laadun parantaminen
on tärkeämpää kuin kuusisahatavaran. Varastointivikojen lisäksi sydäntavaran tyvitasauksessa
poistetaan
myös
oksaista
osuutta, jos siten saadaan aikaan homogeenisempi sydäntavarakappale .
Moduulin pituutta lyhyempien ja 10 cm:ä
pitempien tyvitasausten osuus oli keskimäärin mäntysydäntavarassa 7 % ja kuusisydäntavarassa 2 %.
Moduulin pituisia
tyvitasauksia tehtiin etenkin mäntysydäntavaralle sen laadun parantamiseksi .
Tyvitasauksissa ei katkootatapojen välillä
ollut eroa .
Silmävaraisesti katkotuista tukeista sahatuo sydäntavaran moduulit~auh on teoriassa keskimäärin 5 cm pitempi kuin määrämittaan katkottujen tukkien sydäntavaran .
Tämä pitää paikkansa, jos silmävaraisesti
katkottujen tukkien pituusjakauma on tasainen kunkin 30 cm:n moduulin sisällä ja
määrämittaiset tukit on katkottu 10 cm:n
tasausvaraan (pitemmiksi kuin lähin sydäntavarapituus). Lisäksi moduulitasaus on

Käytännössä moduulitasauksen pituus riippuu siitä, mikä on tukkien pituus tyvitasauksen jälkeen . Mäntysydäntavaran moduulitasaus oli silmävaraisessa katkonnassa
3 . 3 cm pitempi kuin määrämittaan katkonnassa . Kuusisydäntavaran vastaava ero oli
7 . 6 cm, joten keskimäärin moduulitasauksen
pituusero eri katkootatapojen välillä oli
melko lähellä teoreettista arvoa .
Laatut~aukhen pituus riippuu olennaisesti
laatutasauksen syystä .
Mäntysydäntavaran
laatutasauksen pääasiallisena syynä olivat
oksat . Kuusisydäntavaran laatutasaus johtui lähes yksinomaan vajaasärmästä . Kuivumishalkeamien vuoksi laatutasauksia tehtiin sekä mänty- että kuusisydäntavaralle
harvoin. Kuusisydäntavaran laatutasauksen
pituus vaihteli tukkiluokittain tuntuvasti ,
koska pienet tukit sahattiin ns . tiukemmin
asettein kuin suuret .
Mänt ysydäntavaran
homogeenisuutta taas paranne t tiin eri tukkiluokissa suurin piirtein yhtä pitkin
tasauksin (taulukot 4 ja 5) .

Määrämittaisten mäntytukkien sydäntavaralle teh t iin keskimäärin 1 . 0 cm lyhyempi laatutasau s kuin silmävaraisesti katkottujen
mäntytukkien .
Kuudessa määrämittaisessa
tukkiluokassa
yhdeksästä
sydäntavaralle
oli tehty lyhyempi laatutasaus . Määrämittaisten kuusitukkien sydäntavaralle taas
tehtiin keskimäärin 2.8 cm pitempi laatutasaus kuin silmävaraisesti katkottujen
kuusitukkien.
Kahdessa määrämittaisessa
tukkiluokassa
seitsemästä
sydäntavaran
laatutasaus oli lyhyempi . Pienien ja tukkiluokittain ristiriitaisten erojen vuoksi
katkootatapojen välistä eroa ei todettu .
Kun verrataan katkootatapojen välistä laatutasauksen pituutta, on otettava huomioon,
että laatutasauksen pituus riippuu tässä
tasausjärjestyksessä teoriassa moduulitasauksen pituudesta, koska mitä pitempi
moduulitasaus on, sitä epätodennäköisemmin
sahatavarakappale joutuu laatutasaukseen .
Esimerkiksi, jos moduulitasaus on hyvin
lyhyt, on todennäköistä, että sahatavarakappaleen
kuivumishalkeamaa
ei
pelkkä
moduulitasaus poista.
Sen S1Jaan pitkä
moduulitasaus voi poistaa kyseisen vian
sahatavarakappaleesta eikä laatutasausta
enää tarvita.
Lisäksi on otettava huomioon, että laatutasauksen todennäköisyys eri moduulitasauksen pituuksin on tukkiluokittainen, koska laatutasauksen todennäköisyyden vaihteluun vaikuttavat laatutasauksen syy ja
laatulajittelun perusteet.

7

TAULUKKO 4

Laatutasaukset tukkiluokittain, mäntytukit

Tasausten pituudet katkontatavoittain,
mäntytukit

TAULUKKO 6

Ta.ble
Tukkiluokka

Katkootatapa

1408

Määrämittainen
Silmävarainen

10.5
6. 8

522
998

1558

Määrämittainen
Silmävarainen

8. 3
9.8

418
730

175A

Määrämittainen
Silmävarainen

11.7
12.5

208
510

195A

Määrämittainen
Silmävarainen

13.8
12 .3

254
522

210A

Määrämittainen
Silmävarainen

8. 2
10.5

354
514

220A

Määrämittainen
Silmävarainen

4. 5
9.6

206
292

230A

Määrämittainen
Silmävarainen

10.8
9. 3

254
302

250A

Määrämittainen
Silmävarainen

4.5
5.7

178
190

270A

Määrämittainen
Silmävarainen

6.8
12.0

102
110

Kaikki
tukkiluokat

Määrämittainen
Silmävarainen

8.9
9.8

2 496
4 168

TAULUKKO 5

TJL.i.nrn.Utg leng.thl,
p.i.ne log<~

Saha tavaraLaatukappaleiden
tasauksen
pituus, cm määrä, kpl

Laatutasaukset tukkiluokittain, kuusitukit
Saha tavaraLaatukappaleiden
tasa uksen
pituus, cm määrä, kpl

601t

buc.IUng meJ:hocU.,

Tyvi- ja
moduuli-

LaatuKatkootatapa

tasaus, cm

tasaus, cm

Yhteensä, cm

Buc.k.utg
me-tltod

Top end

8u.tt and

To.t.al
-tJWrrn.i.ng • c.m

qu.a..Ut.y

module

.tJt..Urm.i.]!g '

.t/t.Urrn.Utg •

c.m

Clll

Määrämittainen
F.Ued lengfu
Silmävarainen

Ra.ndom leng-tlt6
Ero (määrämittainen silmävarainen)

8.8

14 . 5

23 . 3

9.8

17 . 8

27 . 6

-1.0

-3 . 3

-4.3

V.i.6 6eJtence
( 6-i.xed rn.Utu4
Jt.andom)

pituuden vaikutusta laatutasauksen todennäköisyyteen ei voitu tarkasti määrittää
kuin 10 cm : n, 40 cm:n jne. moduulien kerrannaisten etäisyydellä tukin latvasta .
Edellä mainittujen seikkojen vuoksi katkootatapojen välisiä tasauseroja kuvaavat
parhaiten koko~~~aU6i.en erot .
Näin
saatu määrämittaisten mäntytukkien kokonaistasauksen pituusero oli
4 . 3 cm ja
kuusitukkien 4 . 7 cm lyhyempi kuin vastaavien silmävaraisesti katkottujen tukkien
(taulukot 6 ja 7) .

Tukkiluokka

Katkootatapa

1608

Määrämittainen
Silmävarainen

35.2
24.5

661
686

170A

Määrämittainen
Silmäva rainen

1.9
11.0

109

1908

Määrämittainen
Silmävarainen

23.3
15.2

139
114

Määrämittaisten
mäntytukkien
kokonaistasauksen pituus vaihteli tukkiluokittain
17.1 cm : stä 29 . 3 cm : iin ja silmävaraisesti
katkottujen 23 . 8 cm:stä 30 . 6 cm :iin. Määrämittaisten kuusitukkien vastaava vaihteluväli oli 12 . 9 - 46 . 9 cm ja silmävaraisesti katkottujen 17 . 9- 41 . 9 cm.

190A

Määrämi ttainen
Silmävarainen

14 . 0
6.3

132
83

Laatu·tasauksen

210A

Määrämittainen
Silmävarainen

6.6
6.1

170
194

71

todeMlköisyys
<todeMikölsyys 1.0 •
laatutasaus tehdi.in aiMl
0 . 7~----,------------------,,-----------------~

Määrämittainen
Silmävarainen

5. 2
1.3

67
88

250A

Määrämi ttainen
Silmävarainen

0.0
2.0

68

Kaikki
tukkiluokat

Määrämittainen
Silmävarainen

12.3
9.5

1 308
1 366

230B

•

1908
210A

------ ---0 . 3+--,,
.,
--r-------------~~
,,-+-------------------;

-----

0.1

8

• -·-

O.S+---'~'~r-------~~~------+--------o--·__~_n_t_y_2_10_A-;

92

Kuvas sa 2 on esitetty todennäköisyys sille,
että sydäntavarakappaleen laatutasauksen
syy esiintyy tietyn pisteen jälkeen. Todennäköisyys määritettiin määrämittaisten tukkien perusteella, joten moduulitasauksen

• Kwsl 1608

" • -·6

0

---- ......

----

..

--·:..........., ..~ ~--- -___
-- __ _
------

+------+----~~~~~~----+-------------------~

10

70

0

Etlhyys t·u tn latvasta .

c-•

Kuva 2. Sydäntavaran laatutasauksen todennäköisyys
eri etäisyyksillä tukin latvasta

TAliLUKKO

Ta.bte

TAliLUKKO 8

Tasausten pituudet katkontatavoittain,
kuusitukit

TJWnm.Utg te.hg.tlu. 6oJt bucJUng me..thodt. ,

6p!W.~e

tog6

LaatuKatkootatapa

tasaus, cm

Budung
me.tltod

Top end

Määrämittainen

F.iJCed teng-t.h.6
Silm.ä varainen

lUindom teng.tlu.
Ero (määrämittainen silmävarainen)

Tyvi- ja
moduulitasaus, cm
8u.tt a.nd

To.t.al
.tJuirrn.Utg ,

.tJuirrn.Utg,

~

~

12.3

12.7

25 . 0

9.5

20. 2

29.7

2.8

- 7.6

Tukkiluokka

Tasausero, cm

Saantoero, %-yks.

1408
1558
175A
195A
210A
220A
230A
250A
270A

+2.8
-5.6
-{).6
-{).8
-7.6
-8.1
+0.9
-9 . 2
-10.6

-1.1
-{).1
+0.0
+0. 7
+0.6
+1.0
+0.6
+1.5
+0 . 1

Keskimäärin

--.4.3

+0.4

Yhteensä, cm

qu.o.t...Wj
.tJt..UrmUtg ,

modute

Määrämittaisen ja silmävaraisen katkootatavan väliset sydäntavaran tasaus- ja
saantoerot. Määrämittainen - silmävarainen, mäntytukit

~

-4 . 7

V.i66eJten~e

16ued m.Uuu.
Jta.ndoml

TAliLUKKO 9

Tukkiluokka

Tasausero, cm

Saantoero, %-yks.

1608
170A
1908
190A
210A
2308
250A

+5.0
-16.3
+1. 3
-2 . 2
-4.0
- 2. 8
-14.0

+0.1
+1.0
+1.1
+1.8
+0.6
+0.0
+1.4

Keskimäärin

-4.7

+0.9

3 . 2 Sydäntavaran saanto
Määrämittaisista tukeista saatiin sydäntavaraa enemmän tukkikuutiometriä kohti
kuin silmävaraisesti katkotuista, koska
edellisten kokonaistasaus sahatavarakappaletta kohti oli lyhyempi kuin jälkimmäisten . Tukkiluokkien keskiarvojen perusteella männyn saantoero oli 0. 4 prosenttiyksikköä ja kuusen 0.9 prosenttiyksikköä
(taulukot 8 ja 9) .
Männyn sydäntavaran saanto oli kaikissa
A-tukkiluokissa ja kuusen kaikissa tukkiluokissa määrämittaan katkonnassa suurempi kuin silmävaraisessa katkonnassa .
Saantoero vaihtelee tukkiluokittain . Siihen vaikuttavat kokonaistasausten eron
lisäksi myös tukkien pituudesta ja kapenemisesta johtuvat katkontatavoittaiset erot .
Jos oletetaan, että kussakin tukkiluokassa
tukkien pituus ja kapeneminen ovat katkontatavoittain samat ja saantoero on ainoastaan kokonaistasausten pituuserosta johtuvaa, saadaan mäntytukkien saantoeroksi 0 . 3
prosenttiyksikköä ja kuusitukkien 0 . 5 prosenttiyksikköä määrämittaan katkonnan hyväksi .
Nämä saantoerot ovat kuitenkin
käytännössä aliarvioita, koska samanpituisen sydäntavarakappaleen muodostuiDiseksi
tarvitaan silmävaraisessa katkonnassa keskimäärin pitempi tukki, jolloin tukin
kapeneminen vaikuttaa katkootatapoJen väliseen saantoeroon .

Katkootatapojen väliset sydäntavaran
tasaus- ja saaotaerot. Määrä.m ittainen silmävarainen, kuusitukit

Katkootatapojen välinen saantoero johtuu
pääasiassa moduulitasauksen pituuserosta,
johon taas vaikuttavat tyvitasauksen pituus sekä sydäntavarakappaleen alkupituus .
Määrämittaan katkonta antaa paremman saannon kuin silmävarainen katkonta, kun tasausvaraa pitempien tyvitasausten osuus on
vähäinen . Siksi varastointiviat ja kuivumishalkeamat ovat tärkeitä eri katkootatapojen välisen saantoeron kannalta.

3.3

Tukkien ja sydäntavaran laatu

Tukkien karkean laatulajittelun jälkeen
laatujakaumassa ei ollut katkootatapojen
välisiä eroja .
Laatulajittelussa voidaan
kuitenkin vain osittain ottaa huomioon
tukkien mahdolliset laaturajat, joten laatulajittelussa ei välttämättä näy katkootatapojen välisiä eroja.
Sydäntavaran laatujakaumassa ei myöskään
ollut määrämittaan ja silmävaraisesti katkottujen tukkien välisiä eroja (taulukot
10 ja 11).
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TAULIJJ<KO 10

Sydäntavaran laatujakauma koesahauksessa,
mäntytukit
Sydäntavaran laatuluokka
Tukkilaatu

Katkontatapa

mk/tukki-m3
Fmfu/log-m3 (6 )
3

HUräa "ttaan ka koman h) öty
I - III

1

Ga.Ut b~ buclWtg to 6.Ued e.ng

VI

IV - V

Määrämittainen
Silmävarainen

A
A

Mää rämittainen
Silmävarainen

B
B

46
43

41
41

1

män

kuusit ~kit
6poutc.e log6

Osuus, %

13

16

2

./

15
14

85
86

V

V V

tuk it

pUtE log6

/

/

(H~ ArA-

V

V
TAULIJJ<KO 11

Katkootatapa

Tukkilaatu

6.
.ued

le.ng.th6

1

u/s - V

VI

Osuus, %
0

Määrämi t taineo
Silmävarainen

A
A

95
96

5
4

Määrämittainen
Silmävarainen

B
B

92

8
9

91

Laatujakaumaan vaikuttaa
luonnollisesti
myös sydäntavarakappaleiden laadun parantaminen laatutasauksin, mutta kuten aiemmin osoitettiin, ei niissäkään ollut katkootatapojen välisiä eroja. Siten voidaan
päätellä, ettei katkontatapa vaikuttanut
sydäntavaran laatuun.
On kuitenkin otettava huomioon, ettei sydäntavaran laatu
riipu niin selvästi tukin ulkotunnuksista
kuin pintalautojen laatu .
Vasta lautojen
laatujakauman ja -tasausten tarkastelu
olisi mahdollistanut lopulliset päätelmät
siitä, vaikuttiko katkontatapa sahatavaran
laatuun .

Katkontatapojen taloudellinen
vertailu

Katkootatapojen välinen hakkuun kustannusero riippuu jonkin verran leimikon rakenteesta. Kuvassa 3 määrämittaan katkonnan
kustannukset on laskettu mäntyvaltaiselle
leimik<Jlle ,
jossa rungon keskikoko on
300 dm .
Määr~ittaan katkonnan kustannukset (tukki-m :ä kohti), jotka sisältävät myös merkinnät tukkien päihin, on
laskettu vuoden 1982 Etelä-Suomen kustannusten mukaan .
Määrämittaan katkonnan hyödyn taas on
laskettu tulevan kokonaan sydäntavaran
saantoerosta . Saantoero on laskettu tukkiluokkien keskiarvona, joten se vaihtelee
sahal le tule van tukkiluokkajakauman mukaan.
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ka tkonnan
li s kusta nnukset
Add.UUJna.t
c.o6t o6
buclWtg to

Sydäntavaran laatujakauma koesahauksessa ,
kuusitukit
Sydäntavaran laatuluokka

3.4

111 ttaan

450
750
350
550
650
Sydäntavaran,keskihiman ja hakehyvityksen
erotus. mk/.,..
V.i66eJWtc.l'. bUWee.n .the mean p.'t.ic.~ o6 c:l'.lltlle
good6 and .the c:h.i.p po\.ice., Frlu./ m (6)

Kuva 3.
Fi g. 3.
me;thod6

Katkootatapojen taloudellinen vertailu
Gain and c.o1:. t. c.ompa}L(Aott o6 .t.he bu.c.IU.ng

Määrämittaan katkonta on taloudellisempaa
kuin silmävarainen katkonta, jos männyn
sydäntavaran keskihinnan ja hakefyvityksen
hintaero on vähintään 600 mk/m .
Kuusen
vastaava~ hintaeron on oltava vähintään
425 mk/m .
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Tasausvara

Tasausvaran (pituuden) riittävyys riippuu
siitä , miten pitkä tyvitasaus on .
Männyn
tyvitasaus oli keskimäärin 5 . 1 cm ja kuusen 3 . 5 cm , joten moduuli- ja laatutasaukselle jäi latvaan 10 cm : n tasausvarasta
määrämittaan katkottuja mäntytukkeja varten 4. 9 cm ja kuusitukkeja varten 6 . 5 cm
(kun mahdollista ylimittaa ei oteta huomioon) .
Moduulitasauksessa jäljelle jäänyt vara poistettiin aina, joten varsinaiseen laatutasaukseen ei tasausvaraa enää
ollut.
Käytännössä tyvitasauksen pituudet vaihtelevat melkoisesti.
Yli 10 cm:n tyvitasausten osuus (kuvat 4 ja 5) on ratkaiseva,
koska silloin tasausvara käytetään kokonaan ja moduulitasauksessa sydäntavarakappale joudutaan l y hentämään seuraavaan
sahatavaran moduulipituuteen . Laatutasaukset eivät tässä tasausjärjestyksessä ole
tasausvaran kannalta niin olennaisia , joskin laatutasauks en todennäkö isy ys kasvaa
tasausvaran l yhent yessä, kuten kuvassa 2
(s. 8) on e sitetty .
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Kuva 4. Yli 10 cm:n tasausvaran ylittävät tasaukset
(tyvi- ja laatutasaukset yhteensä), mäntytukit

Kuva 5. Yli lO cm:n tasausvaran ylittävät tasaukset
(tyvi- ja laatutasaukset yhteensä>. kuusitukit

Tasausvaran tarkasteluun valituista silmävaraisesti katkotuista mäntytukeista, luokat l40B, 210A ja 250A, sekä kuusitukeista,
luokat l60B, 210A ja 250A, määritetty
pienin tyvi- ja moduulitasauksen summa
saavutettiin, kun tukit olivat +2.6 - +7.5

senttimetriä pitempiä kuin seuraava sahatavaran moduulipituus. ~llintytukkien tasaus
oli kyseisessä luokassa keskimäärin 2.0 cm
ja kuusitukkien 0 .5 cm lyhyempi kuin +7.6 +12.5 cm:n luokassa (kuvat 6 ja 7) .
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Kuva 6. Silmävaraisesti katkotuista äntytukeista.
luokat 1408. 210A ja 250A. määritetty tyv i- ja
moduulitasauksen pituuden riippuvuus tasausvaran
pituudesta
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Kuva 7. Silmävaraisesti katkotuista kuusitukeista .
luokat 1608 . 210A ja 250A, määritetty tyvi - ja
moduulitasauksen pituuden riippuvuus tasausvaran
pituudesta
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Teoriassa silmävaraisesti katkottujen tukkien pituusjakauma kussakin pituusluokassa
on tasainen. Käytännössä tasausvaran määrittämiseen vaikuttaa kuitenkin määrämit taisten tukkien pituusjakauma eli katkootatarkkuus tavoitteeseen nähden.
Mitä tarkempaa on katkonta, sitä paremmin voidaan
käyttää lyhyempää tasausvaraa.
Määrämittaisista tukeista 81 % oli katkottu +3 cm:n
tarkkuudella . Hakkuumiehet olivat tehneet
moduulimittoihin
verrattuna
mieluummin
liian pitkiä kuin lyhyitä tukkeja , sillä
+1 - +3 cm:n päähän moduulimitasta oli katkottu 47 % tukeista ja -1 - -3 cm : n päähän
vain 13 % tukeista .
Kuvassa 8 on laskettu tasausvaran optimipituus toteutuneen katkontatarkkuusjaukauman mukaan.
Mäntytukkien lyhin kokonaistasaus saavutetaan,
kun tasausvara on
7 - 8 cm. Kuusitukkien tasausvaran optimipituus on tukkiluokan mukaan 6 - 7 cm.
Tasausvaran pidentäminen 10 cm: iin lisää
kokonaistasausta vain 1 - 3 cm . Sen sijaan
tasausvaran lyhentäminen optimipituudestaan lisää tasausten pituutta nopeasti ,
koska silloin joudutaan usein tekemään
pitkiä moduulitasauksia tasausvaran loppuessa kesken .

laatu- ja IIIOduu l i tasaus
yhteensä. c•
28

Tasausvaran optimipituutta tarkasteltiin
myös toisenlaisen katkontatarkkuusjakauman
mukaan .
Tällöin mäntytukkien tasausvaran
optimipituudeksi 210A-tukkiluokassa tulee
noin 9 cm ja kuusitukkien noin 7 cm (kuva
9) . Verrattuna 10 cm:n tasausvaraan tasausvaran
lyhentäminen
optimipituuteensa
vaikuttaa vain vähän kokonaistasauksen
pituuteen .
Koneellisissa menetelmissä ei toistaiseksi
päästä yhtä hyvään katkootatarkkuuteen
kuin miestyönä katkonnassa .
Se aiheuttaa
sen, että tasausvaran optimipituus kasvaa
miestyönä katkontaan verrattuna . Kuvan 10
avulla voidaan esimerkiksi tarkastella,
miten katkootatarkkuus vaikuttaa tasausvaran pituuteen.
Monitoimikoneiden kat kontatarkkuudet
perustuvat
Metsätehon
tekemiin mittauksiin.
Monitoimikone 1
on pystynyt katkomaan +3 cm : n päähän
moduulipituudesta 60 % tukeista ja monitoimikone 2
49 % tukeista .
Tällöin
monitoimikoneen 1 tasausvaran optimipituus
on 7 cm ja monitoimikoneen 2 11 cm.
Toisin sanoen katkoota kannattaisi keskittää sahatavaran pituus plus 10 cm:n tasausvaran sijasta edellä mainittuihin tasaus-
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Kuva 8. Tasausvaran pituuden vaikutus tasauksen
pituuteen mitatun katkontatarkkuusjakauman mukaan
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Kuva 9. Tasausvaran pituuden vaikutus tasauksen
pituuteen. kun katkootatarkkuus on sa a kuin tutki muksessa. utta oduuli ittaa pitempiä ja lyhyempiä
tukkeja on yhtä paljon

varoihin . Jos mittalaitteita voitaisiin
kehittää erittäin tarkoiksi, saavutettaisiin esimerkissä kokonaistasauksen pituudessa 5 - 6 cm : n säästö nykytilanteeseen
verrattuna, jos laadun huomioon ottaminen
ei samanaikaisesti muutu. Kuvasta 10 havaitaan myös, että nykyisin tasausvaroin
kokonaistasauksen pituus on esimerkissä
suunnilleen sama , jos mahdollisia koneellisen katkonnan ja miestyönä katkonnan
välisiä laatutasauseroja ei oteta huomioon .
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tarkastellaan
tasauksen
pituuden
Kun
riippuvuutta tasausvaran pituudesta , on
muistettava , että olennaisinta on tyvitasauksen pituus . Jos tukeissa on varastointivikoja,
tasausvaran
optimipituus
kasvaa edellä mainituista.
Esimerkiksi,
jos tyvitasausten keskipituus kasvaa 2 cm
ja pituusjakauman muoto pysyy ennallaan ,
kasvaa mäntytukkien tasausvaran optimipituus 10 cm: iin. Vastaavasti kuusitukkien
keskimääräinen tyvitasauksen pituus saa
lisääntyä 3 . 5 cm.

4

TULOSTEN TARKASTELU JA PÄÄTELMÄT

Määrämittaan katkoota voi lisätä sydäntavaran saantoa silmävaraiseen katkontaan
verrattuna .
Saannon paranemisen syynä on
lyhyempi sydäntavaran tasaus .
Määrämittaisten tukkien ja sahatavaran pituuden
ero on 10 cm , silmävaraisesti katkottujen
tukkien sen sijaan keskimäärin 15 cm . Tämä
katkootatapojen välinen 5 cm:n pituusero
menetetään kuitenkin nopeasti, jos tyvitasausten pituus on suurempi kuin tässä
tutkimuksessa.
Sen vuoksi määrämittaan
katkonnan edullisuutta punnittaessa on
kiinnitettävä erityinen huomio tyvitasausten pituuteen ja syihin . Saantaeraon vaikuttavat myös sahausasete, tasausjärjestys
ja -menetelmät sekä laatutasausten määrä
ja laatulajittelun perusteet, joten katkootatapojen välinen saaotaero on jossain
määrin sahakohtainen .
Katkootatapa ei vaikuttanut sydäntavaran
laatuun, mutta vasta lautojen laatujakauman tarkastelu olisi mahdollistanut tarkemmat päätelmät siitä, onko mittanauhan
käytöstä
hyötyä
sahatavaran
laadulle .
Sydäntavaraa koskevien tulosten perusteella voidaan kuitenkin o lettaa, ettei katkootatavan merkitys ole suuri .
Laatuapteerauksen tärkeyttä onkin korostettava
kummassakin katkontatavassa .
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Kuva 10 . Tasauksen pituuden riippuvuus tasausvaran
pituudesta koneellisissa ja manuaalisissa menetelmissä, kuusitukkiluokka 210A

Tasausvaraa voidaan lyhentää vain, jos
samanaikaisesti tyvitasausten määrä pysyy
pienenä .
Lisäksi on muistettava ,
et t ä
liian lyhyt tasausvara lisää kokonaistasauksen pituutta huomattavasti nopeammin
kuin liian pitkä. Tasausvaran lyhentäminen
liittyy olennaisesti mittaustarkkuuteen.
Jos mittaustarkkuutta pystytään ajan mittaan parantamaan, on myös tasausvaran
lyhentäminen
perusteltua.
Koneellisissa
hakkuumenetelmissä katkootatarkkuuden ja
tasauksen yhtäaikainen tarkastelu mahdollistaa sen, että mittalaitteeseen säädetään sahatavaran pituuteen nähden oikea
tasausvara .
Tulosten yleistämistä vaikeuttaa se, että
tasausten suorittamiseen vaikuttavat olennaisesti tasausjärjestys ja -menetelmä ,
laatutasaukset ja laatulajittelun perusteet sekä varastoinoissa tukkeihin mahdollisesti tulleet viat .
Katkootatapojen
välinen saaotaero ja tasausvara ovat siten
riippuvaisia sahasta ja niistä olosuhteista, joissa saha toimii. Lisäksi määrämittaan katkonnassa voidaan käyttää tukkien
pituuden valintamahdollisuutta ja viedä
siten markkinainformaatiota metsään. Päättelemällä katkootatapojen edullisuudesta
pelkästään saaotaeroista johtuvien tuottojen ja katkootatapojen aiheuttamien kustannusten
perusteella
syyllistytäänkin
helposti osaoptimointiin eikä paranneta
sahaustulosta.
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INFLUENCE OF SAWLOG BUCKING METHOD ON YIELD OF CENTRE GOODS

By

Rainer Häggblom and Olavi Pennanen

S u mma r y
In Finland, sawlogs are harvested by the
shortwood method; i.e. logs are bucked
into sawing lengths in the stand .
The
quality factors of the logs are taken into
account in bucking.
The aim is to buck
logs to fixed lengths of 10 cm (trimming
allowance) longer than the nearest length
of sawn centre goods after
trimming
(module lengths of the logs: 3.7, 4.0, 4 . 3,
.•. 6.1 m).
The logs bucked ocularly to
random lengths are randomly spread, also
between module lengths .
Sawn goods are
trimmed into lengths which are multiples
of 30 cm. The trimming of sawn goods is
also made to improve their quali ty .
The
order of trimming is shown in Fig. 1
(p. 6). This study deals with the differences in sawing results when logs are
bucked
to
fixed
lengths
and
random
lengths.
The influence of bucking to fixed and
random lengths on the yield of centre
goods was studied at Pohjan Saha Oy sawmill by sawing 4, 453 logs and measuring
the sawn centre goods.
1, 799 logs were
bucked to fixed lengths by a cutter using
a measuring tape and 2,654 logs were
bucked to random lengths ocularly.
The trimming of butt end of sawn pine
centre goods was 5.1 cm and that of spruce
3.5 cm. The bucking methods indicated no
difference in butt end trimming results.
Top end trimming indicated differences
with respect to the bucking methods . For
pine logs bucked to fixed lengths the top
end trimming was on average 4.3 cm and for
spruce logs 4.7 cm shorter than for the
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ocularly
bucked .
The difference
in
trimming length was almost completely due
to the length of module trimming.
In the
quality trimming there was no significant
difference between bucking methods (Tables
6 and 7, pp . 8 and 9).
Bucking the logs to fixed lengths yielded
0.4 per cent units more pine centre goods
and 0.9 per cent units spruce centre goods
than when applying ocular bucking. Based
on the difference in yield, the difference
between the average price of pine centre
goods and the chip ~rice should be at
least 600 Fmks/solid m and 3that of spruce
at least 425 Fmks/solid m in order to
compensate for the extra cost of bucking
to fixed lengths (Fig. 3, p. 10).
The quality of the centre goods showed no
difference for the bucking methods.
The
quality of sawn boards was not examined .
For pine logs the optimum trimming allowance (the log longer than sawn and trimmed
centre goods) was 7 - 8 cm and for spruce
6
7 cm.
The short optimum trimming
allowance was a result of the accuracy of
bucking to fixed lengths and of the scarcity of both storage deficiencies and
cracking caused by oven drying (Figs. 6
and 7, p. 11) .
When examining the results i t should be
observed that the difference in yield
between the bucking methods as well as
the trimming al lo nce are dependent on
the sawmill and the c i rcumstances in which
it works.
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