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Jaakko Salminen 

Rankojen 
2-miehen 

va ra,sto katko nta 
moottorisahalla 

~ l e t ä teho suoritti kevää llä 1954 G. A. Serlachius 
Oy:n työmaa lla Keuruulla lyhyen tutkimuksen 2-mie
hen moitorisahan käytö tä kuusira nkojen va rastokai
konna sa. 

Työolosuhteet ja -menetelmä 

~!e tsässä pa rillisille metreille ka tkotut 4 · · · 10 m pi
tui et rangat, kokona ismääräitää n n. 700 k-m 3, oli va
rar.toitu 1" · 1.7 m korkuisiin ja 10· · ·20 m pituisiin 
ranka pinoihin. Jatkokäsittelyä varten rangat katkottiin 
2-metrisiksi Pioneer Twin-merkkisellä 2-miehen moot
torisaha lla. Työryhmää n kuului kaksi miestä, jotka 
työ kentelivä t ura kka pa lkalla. ~ioottori aha kuului yh 
ti ölle, joka m yös vasta i sahan huollosta ja en vaati
lui s ta kus ta nnuksista. Työmenetelmä oli euraava : Mie
het nosti,·a t rangat yhden kerra llaa n kolmen erilli en 
k:1t ko nta pukin varaan. Sopiva nkokoisen, 15· · ·30 ran
kaa käsittävä n 1·anka nipun muodo tuttua m erkittiin 
kaikaisuk ohdat mittakeppiä käyttäen , moottorisaha 
käynniste ttiin ja uo riteltiin ka tkaisu a hau . Katkotut 
pölkyt heite ttiin 1 · · ·1 .3 m korkuisiin pinoihin erotei
len sam a lla 5· · ·8 cm la tvaläpimittai et pölkyt omaan 
pinoon sa. 

Kuva 1. - Rankanipun teko kolmelle erilliselle katkonta
pukille. Kaikki kuvat valok. Metsäteho. 

Fig. 1 - Making of bolt bundle on three different cutting 
trestles. Ali photographs taken by Metsäteho. 

Tutkimusaineisto 

Koko ra nkakatkonta työmaa kä itti n . 700 k-m3. 

Aika tutkimusaineis toa kerä ttiin vain n. 28 kuorellisesta 
k-m3 : tä. Tämä n aineis ton karakteri tiika L olivat eu
raavat: 

Rankojen koko: 0.01· · ·0.31 kuorelli ta k-m3 keski
koon ollessa 0.0586 kuorelli ta k -m3. 

Ra nkojen keskipituus: 5.2 m , jakaantuen eri pituuk
siin seuraavasti : 

10 m ra nkoja 
8 

6 " 
4 

2 0/o 
10 Ofo 
37 Ofo 
5 1 Ofo 

kappaleluvu ta. 

Ha nkanipun koko: 1.0· · ·1.8 kuorellista k -m3 keski
koon ollessa 1.34 k-m3. 

Tutkimustulokset 

A. ~fiesten ja mooUori a ha n ke kimääräinen työ
ajan menekki ja rakenne ovat esite tyt taulukas a 1. 

Kuva 2. - Rankanipun katkontasahaus 2-miehen moottori
sahalla. 

Fig. 2. - Cutting-into-lengths sawing of the bolt bundle 
with a 2-man chain saw, 



Taulukko 1. Mieslen ja m oollorisahan k eskimiiiiriiinen työajan mend:ki ja rakenne katkollaessa 2-miehen moot
torisahalla 4 · ·· JO m rankoja 2-m etrisiksi laskelluna kuorellisla k-m3 kohden. 

Työ,·aihc 1 Sahaaja 

min/ k-m3 1 Dfo 

Päät yöaika 
Rankanipun teko .. . .. ... .... .... 3.34 ? - -_ ;).;) 

Sahaus ••••• • • 0 ••• • •••• • ••• 0 ••• 1.33 t O. t 
Pölkkyjcn pinoon he itto .. ..... .. . .J.ll 8.78 3 1.3 66.9 

Aputyöaika 
Rankojen laottaminen 0 • ••• • 0 • ••• 0.12 0.9 
Pukkien siirliiminen . . . ...... .... 0.32 2.4 
Kaikaisukohtien merkit emincn .. 0.33 2.5 
Sa haukscn valmistelu . . .. ... . .. . . 0.03 0.2 
Siirtyminen saha uskohdasta toi ecr 0.27 2. 1 
Sahan käyt111i tys ja pysäylyi •• 0 0 0.12 0.9 
Sahan muu hoito ja huolto ...... 0.07 1.26 0.5 9.5 

1\eskeytykset 
Hukka-aika 

Hukkatyöaika .. .. . ........ ; .. .. 0.21 1.6 
Pakollinen työtauko ••••• ••••••• 0 0. 14 1.0 

Le poaika 2.75 3.10 21.0 23.6 
• • ••••••••• •• • 0 • •• •• ••• • • 

r yömaa-aika 13.14 100.0 . ... .. . ... . .... . . .. .. .. 

" 
min/ p-m3 (2-m) • • 0 ••• • 0. 9.59 

B. Poltto- ja voiteluaineiden kulutus koko ra nka
katkontatyömaalta laskettuna oli keskimää rin seu -
raava : 

Polttoainetta 
Voiteluainetta 

0.09 ltr/ kuorellis ta k -m3 

0.0 1 lt r/ kuorell ista k -m 3 

Tutkimustulosten lä_hempi .~arkastelu 

Keskimääräisfaulukon ja a ika tutkimusaineis ton lä 
hemmän analyysin perusteella todetaa n mm : 

l. Keskimääräinen miestyöajanmenekk i oli 26.28 
miesmin./kuorellis ta k -m 3 eli 19.18 miesm in./kuorel
lista 2-m p-m 3. Sitä ,·astaava työtulos oli siis 6.26 kuo
rellista p-m3/ työmaatunti eii 3. 13 kuorellista p-m3/ 

miestyömaa tun ti. 
2. Suurin osa työmaa-ajasta eli keskimää rin n . 57 °/o 

kului rankojen ja pölkkyjen s iirtelyy n. Siirtoajan 
osuus oli näin suuri huolima tta sii tä , että tutkimus
työmaalla iirloetäisyydet pyrittiin pitämään m ahdol
lisimman pieninä siirtämällä k a tkon ta pukit a ina mah 
dolli imman lähelle ra nkapinoa ja sam oin tekemä llä 

· pölkkypinot mahdollisimman lä helle ka tkon tapaikkaa. 
Tällöin ra nkojen iirtoetä isyys vaihteli 1.0 · · · 2.0 m ja 
pölkkyjen 1.5 · · ·5.0 m. Siirtelyyn kuluva n ajan osuus, 
niin kuin edempänäkin todetaan , on sitä suurempi mitä 
pienikokoisempia rangat ja pölkyt ovat. 

3. Var inaiseen tehotyöhön, ka tk aisusahauk een 
kuluvan ajan osuus koko lyömaa -a jas ta oli suh teelli -
en pieni, vain 10.1 °/o, mikä osoittaa, e ttä leikkaus

tehon muutok illakin on suhteell isen vä hä inen vaiku
tus koko työmaa-ajan menekkiin. T_oi elta puolen se 
o oittaa myös, e ttä moottorisahan käyttöaika on jää
ny t suhleelli en lyhyek i. Saha n käytön tehos tam inen 
ta as on mahdollista vain n opeuttamalla muita työvai
heita, lä hinnä iir to työtä sekä uurentamalla työryh~ 
mää. Edellinen on ma hdollista e tupäässä mekaanisia 
apukuljettimia tai -kuormaajia käyttöön otta m a lla , jäl
kimmä inen taas muuttamalla organisaatio ta iten , e ttä 
o a miehistä valmis taa ra nka nippuja ja p inoaa pölkyt. 

2 

1 Apusahaaja 

min/k-m3 1 °/o 

1 Mies työaika, yht. 

min/ k-m3 l 0/o 

1 :'\loottorisaha 

min/ k-m3 1 °/o 

3.34 ?- -_ ;) .;) 6.68 ? - -_ ;).;) - - - -
1.33 10.1 2.6() 10.1 1.33 10. 1 
-1 .15 8.82 j 31.6 67.2 8.26 17.60 . 3 1..J 67.0 - 1.33 - 10.1 

0.12 0.9 0.24 0.9 - -
0.33 2.5 0.65 ? -__ ;) - -
- - 0.33 1.3 - -

0.19 1..J 0.22 0.8 0.19 1..J 
0.26 2.0 0.53 2.0 0.27 2. 1 
- - 0. 12 0.4 0.12 0.9 
- 9.90 - 6.8 0.07 2.16 0.3 8.2 0.07 0.65 0.5 .J .9 

0.21 ·1.6 C..J2 1.6 - -
O..J.J 3.3 "0.58 2.2 11.16 85.0 
2. 77 3.-12 21.1 26.0 5.52 6.52 21.0 2-1 .8 - 11.1 6 - 85.0 

13.14 100.0 26.281 100.0 13. 14 100.0 

1 9.59 19. 18 9.59 

Työ ryhmä n suurentaminen vaikuttaa kuitenkin koko
naism ie työajanmenekkiä uurenta,·a Ii. 

4 . ~roottori ahan käytön onni lumisen ka nnalta leik
kausaikaa merkittä ,·ämpi on aha n hoitoon , huoltoon 
ja käyttöhäi riöihin kuluvan ajan merkitys. Tutkimuk
sen alaisella työmaalla nä ihin kuluvan ajan osuus oli 
hyvin pieni, mikä johtuu ennen kaikkea ii tä, e ttä 
2-miehen mootto risaha t ovat verra tta in kes täviä ja nii
den suurite lloi e t moottorit eivät ole niin herkkiä häi
riöille kuin pienemmät, e im. 1-miehen moottori a ho
jen käyttövoima na oleva t moottori t. Kun aha n pai
nosta ei varastotyö sä ole suurtakaan ha ittaa , oveltu
vat 2-miehen moottorisaha t kestävyy tensä ja käyttö
\·armuutensa takia hyvin varastotyöhön. 

5. Varastokaikonnan apu töihin kuluvan ajan osuus 
oli hyvin pieni e li 7.5 °/o, kuuluen s iitä uurin osa 
katkontapukkien iirtoon ja mie Ien iirtymi een a 
ha u kohdasta toi een. 

6. Pakolli iin työtaukoihin kuluvan ajan osuus oli 
a ivan ,·ä hä inen , mikä mm. o oittaa. että p ientä työ
ryhmää käytettäe ä toiminta on jou tavaa ja työk uor
mitu jakaantuu h yvin ta ai e Ii ryhmän m olemmille 
miehille. 

7. Hukkatyöaika mikä johtui pääa ia a ahan ah
distami e ta ja yk it ' i en puun putoami e ta ranka
nipusta, oli m -ö uhteelli en vähäinen. 

8. Lepoajano uu eli 21.0 °/o on likimain a ma kuin 
tämänka itai e a vara toi ·ö ä ylei e ti e iintyvä. 

Työajanmenekin riippuvuus rankojen ja ranka
nippujen koosta 

Rankojen ja r.anka nippujen k oon ekä lyöajanmene
kin vä lillä todettiin rankakoon va ihdelle a 0.01 · · ·0.30 
k-m 3 ,·allit e ,·an euraa,·a n yhtä lön o oittama riippu
vuu uhde : 

Z = 0.56 + ~ + a·· X y 13.44 , mi 
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Kuva 3. - Miestyöajanmenekin riippuvuus rankojen ja ranka
nlppuJen koosta katko ttaessa varasiolla 2-miehen moottori-
. sahalla 4· · ·10 m rankoja 2-metrisiksi. 

F1g. 3. ---: The correlation between the expenditure of 
work~ng t1me per man and the size of the bolt bundles 
when cutting 4 .. -1 0-metre bolts into lengths of 2 metres 

at a storade site with a 2-man chain saw. 

X = rangan koko, ku orelli sta k-m3, 

Y = rankanipun koko , kuorelli sla k-m3, 

Z = työmaa-aika , miesmin/ kuorelli ta k-m3. 

Yhtälö on graafises li es il elly km·assa 3. Si itä tode
taan seuraavaa : 

1. Rangan koon suurele a mie lyömaa-aja n me
nekki tilavuusyksikköä kohti Ia kee a luksi jyrkästi 
0.04 · · · 0.05 k-m 3 ra nkakokoon saakka , jo La alkaen 
hyv in loivas ti. 

2. Ra nkanipu n koon suurelessa mies lyö maa-ajan 
menekki myös laskee aluksi voimakkaasti aina 0.5· · · 
1.0 k-m3 rankanippukokoon saakka , josta alkaen 
rankanipun koon suurenemisella ei enää aavulela 
huomallavaa ajansääs löii. Kä ytä nnössä moollori sahan 
te rä npituus sekä nipun kork eus ra joilla,·at rankanipun 
koon tavalli ses ti korkeintaa n 2.0· · ·2.5 k -m3 :iin . 

3. Rankojen nippuina ka lkonl ::t o n huoma llavas li 
yksin puin ka lkonlaa nopea mpaa ja sii myös kanna t
la ,·a mpaa. 

-l . :\!itä pienempiä ra nga t o ,·a t, sitä edulli sempaa 
nippukatkonla on yk sin puin katkonlaa n verra lluna . 

Loppupäätelmät 

Tämän tutkimuksen perus teella voidaa n 2-miehen 
moollori sa ha n kä ytöstä ra nkojen vara loka ikoniaan 
tehdä euraavia päätelmiä: 

1. Työ tulos ka hden miehen lyöryhmäll ii o li tutkimus
lyömaa lla keskim iiäri n n. 6 kuorell i ~ l a p-m3 työmaa
lunni a , mik ii on 2· · ·3 kert aa va laa ,·aa kä ityö
tul os la uurempi. e o oill aa, ett ä moo tt ori~ahojen 
käytt ö v:1 rasloka tk onl aa n on kiis i a hojen käyttöä edu l
li empaa ja kanna tt ::t ,·::tmpaa. T iimä edulli !> uus johtuu 
lä hinnä moo tt ori sahojen kelpoi uudesta mvö. uureh-
kojen nippujen ka lkonlaan. . 

2. 2-miehen moo tt ori sah a ll a uoril elun vara loka t
konla lyö n edelleen kehill ä minen on m ahdolli ta pää
a ia sa puiden, etenkin pienikokoisten p uiden. iirlo
käs illelyä tehos tama lla . Tämä voi ta pahtua 

Kuva 4.- Traktor ikäyitäisen Valo-kuorimakoneen yhteyteen 
rakennetulla tasapainokatkaisusirkkelillä rangat kaikotaan 
määrämi talle ennen kuo rimista. Katkomis-kuorimistyöryhmän 

. suuruus on kolme miestä. - Kuva Etelä-Norjasta. 
F1g . 4. - Bolts being cut into fixed lengths prior to bark
ing by a radius circular saw constructed for operatien 

wilh a tractor-driven Valo bark ing machine. 

a ) lyhenlämällä siirtomatkoja, 
b) nopeuttamalla siirtämistä erila isilla a pukuormaa-

jilla tai -kuljettimill a, 
c) py rkimällä iirtämään pieni ä yksikköjä nipui ssa, 
d ) tekemäll ä rankanippu suoraa n ajokuormasta. 
Näiden menetelmien käy llöä va ikeutta va t kuitenkin 

useimmiten joko varastoj en pienuus ta i työn järjestely
teknilli se t seikat. 

3. ~[oo llorisahoje n sijas ta k iiy letää n varastokatkon
taa n usein joko tava lli sia , kiint eä te rä isiä ta i tasapaino
ka tkaisusirkkelisahoja. Työ tul okset näillä 2-miehen 
moollori sahojen käy llöön verralluna kuit enkaan tu . 
kin paraneva t. 1iinpä Olli :'ll akkosen suorittaman 
erää n a ika tutkimuksen (:\!e tsä tehon tied . n :o 88) mu
kaa n miestyöa ja nm enekki -1· · · 6 m rankoja kiint eä 
terä ise ll ä sirkkel isahalla 2-metri siksi katkottaes a oli 

Kuva 5. - Lähikuva em. tasapainokatkaisusirkkelisahasta . 
Fig . 5. - A close-up of the above-mentioned radius circular 

saw. 
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keskimäärin 3 1.3 mie min/ k -m 3, eli siis tässä 2-miehen 
moottori ahalla saatua tulosta huonompi. Tasapaino
ka tkaisusirkkelillä työtulokset ilmeisesti ovat kuiten
kin kiinteäte rä isillä s irkkelisahoilla saatuja paremmat. 
Sirkkelisahojen käytön va rjopuolena moottorisahaa n 
verra ttuna on y leensä niiden hankalampi ja aikaa ku 
luttavampi siirtäminen sekä työpaikalle että itse työ
paikalla. Tässä uhtee sa moottorisaha t, myös 2-mie
hen saha t, ovat erittä in joustada ja käytännössä sen
tähden useinkin käyttökelpoisempia. 

Jos rankojen ka ikonnan yhteyde sä uoritetaan 
myös koneellista kuorintaa mää rä mitta ista tavaraa 
edell yttäYillä kuorimakoneilla, on kuorimakoneen yh
tey teen rakennetun ta ·apainoka tka isusirkkelisahan 
käy ttö ilmeisesti edu llis inta . koska tavaran iirtokäsit
telyjä voidaan -upistaa. Jos samalla pyritään mahdol
lisimman pieneen katkonta-kuorintaryhmään, ei mah
dollisten konehä iriöiden aiheuttami lla työke keytyk
sil!ii o le miestyötuloksiin niin suurta vaikutu ta kuin 
suu rta ryhmää käytettäes · ~i. 

CUTTING INTO LENGTHS WITH A 2-MAN CHAIN 

SAW OF STORED PULPWOOD BOLTS 

Summary 

The article is based on a min o r study cond uctcd by 
~lctsiiteho in thc spring of 195-! on thc cu tting into 2-mctrc 
lcngths of .J .. . 10-mctrc holts a t a s torage s it e with a 
:l-man chain saw. 

The work team co ns is ted of two me11. The cutting was 
done in lhe form of bundlcs (Figs. 1 and 2) ~ tacker on 
three differcnt tres tles. 

The tudy showcd that 

(1) 25.5 °/o of thc man -working-~ it c- tim c was spent in 
making bundles or lhe holts ; sawing look 10.1 °/o, throw
ing lhc pieces on lo a pile 31.4 °/o, a uxilia ry work 8.2 Ofo 
and breaks 24.8 Ofo. 

(2) A correla lion, showed by lhe equa tio n below, was 
es tablished between the size o f the bolts and boll bundles 
and lhe consumplion of wo rking time per man. In lhe 
equation 

0.3!i 3.8.J 
z = ----x- +-y + t3..J.j 

X bolt s izc, unbarked cu.m. olid mcasurc 
\' s izc of the bolt bundle, unba rkcd cu.m . olid m easure 
Z working-sitc-time, man-minutc per unbarked cu.m. 

solicl measurc. 
.-\ccording to the equa tion and the graph (Fig. 3) the 

hundle c utting of the bolts is considcrably more rapid 
Ihan cutting !he bolts individually. 

.-\ :.1-man cha in saw gi ,·es approx imatcly the ame re
sults as lhc circula r aw for the cutting opera tion. The 
chain saw is con cqucntly, thank lo ea ier handling, often 
advantageous for the work of cutting into lengths in a 
s to rage. T he u e of the circular a w, especially of the 
radius circular saw, i morc ra tional on the other hand 
when cutting is followcd immediately by e.g. m echan ical 
barkinn (Firts. 4 and 5). 

F.ri fHti nos .1/r/ siilrt/rl/ule/lisr s/a ..Ii /;rtl;fluslrhclt•s/ri II." II !J . /!/ ,) ', . 

IJdsinki ! Oj l. Kirjapaino 0~ SAN.\ 


