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Tehomnittaugkoe 1) 

HYRY-POLTTOMOOTTORISAHA 

malli PS 91 C 

Koetuttaja ja valmistaja: Au to -K on eist am o Oy, Lemun-
tie 6, Helsinki. 

Ilmoitettu hinta (2. 1. 62) : 18" terällä varustettuna 82 500 mk. 

Malli PS 91 C, valmistusnumero E 7091, eroaa mallista PS 91 
(koetusselostus 434) lähinnä seuraavissa kohdissa: 

Sahan paino on 13,75 kg kun säiliöt ovat täynnä ja 13,2 kg 
kun säiliöissä on polttonestettä ja terän voiteluainetta yhteensä 
0,5 kg. 

1) Tämä koetusselostus sisältää ainoastaan rakenneselostuksen tärkeim-
pine mittoineen, tehon mittaustulokset sekä käyttöominaisuuksien arvoste-
lun. Pitempiaikaista käyttökoetta ja siihen perustuvaa kestävyyden arvos-
telua ei ole suoritettu. 

Ryhmä 181 	 7029/62/1 
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_ . Kampiakselin tiivisteet on sijoitettu runkolaakereiden _ • 
Bensiinihana on jätetty pois. 

„ Ryyppyvlpua on lyhennetty niin, ettei sitä voida.  _vahingossa 
kääntää. 	- 

Puolikaasuvivun rajoitinta on muutettu siten, ettei se: voisi va- 
hingossa jäädä-  käynnistysasentoon. 	 . 	 _ . 

Polttonestesuodattim.en sijoitusta on muutettu. 
. 	Sahan 5 mm läpimittaiset ruuvit on vaihdettu 6 min ruuveihin 
ja ne on varustettu uritetuilla 

Moottori on varustettu uudenmallisella Tillotson-kalvokaasutti-
mella, jonka säätölaitteet on siten varmistettu etteivät säädöt pääsE 
itsestään muuttumaan. 

Sytytystulpan aukkoa moottorin suojuksessa on hieman suuren-
nettu. 

Edellä mainitut muutokset on tehty myös malliin PS 91 valmis-
tusnumerosta C 5668 lähtien (koetusselostus 434). 

Polttonestesälliön tulpan venttiiliä on muutettu siten, ettei 
polttoneste vuoda tulpasta. 

Sahassa on Stridsberg-merkkinen terän tukilevy sekä Sandvik-
merkkinen teräketju. - • 

Sahan suurin nopeus oli 6 450 r/min ja joutokäyntinopeus n. 
1 890 r/min. 

Arvostelu 

Saha on suora.vetoinen ja kalvokaasuttimella sekä käsikä.yttöi-
sellä terän voitelupmnpulla varustettu. 

Koetus suoritettiin 12. 10-23. 11. 61. Ennen kokeita. -sahaa käy-
tettiin metsätöissä ainoastaan hiontakäyttöön tarvittava' aika (n. 21 
tuntia), jonka jälkeen suoritettiin teräkotjun tehon ja leikkuu-
nopeuden, polttonesteen kulutuksen ja sahan aiheuttaman äänen jr 
tärinän mittaus sekä tutkittiin sahan käynnistyminen pakkasessa 
Tulokset mittauksista esitetään taulukossa .1 ja piirroksessa 1. 

Taulukko 1 

. 	Teräketjun tehon mittauskoe (tuore koivu) 

.Teräketjun - teho 	' 	 2,9. hv 
Moottorin nopeus  	4 440 r/min 
Teräketjun nopeus  	11,55 m/s 
Terän kuormitusvoima suurimmalla teräketjun teholla .  	11,6 kp 

kytkimen alkaessa luistaa  	12,1 „ . 
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Moottorin nopeus terää kuormitettaessa kytkimen alkaessa 
luistaa 	  

Moottorin nopeus terän lähtiessä liikkeelle (ilman kuor- 
mitusta) 	  

3 500 r/min 

3 150 „ 

Leikkuunopeuden mittaus teräketjun tehon mittauskokeen 
yhteydessä (tuore koivu) 

Leikkuunopeus 	 95 e1112/s 
Lastun paksuus  	0,8 mm 
Terän haritus  	8  I1 

Puun läpimitta  	25 cm 
Moottorin nopeus  	4 440 r/min 
Terän kuormitusvoima suurimmalla leikkuunopeudella . .  	10,9 kp 

Polttonesteen kulutuksen mittaus 

Kulutus jatkuvassa kiekkojen sahauksessa (tuore kuusi) 	3,15 1/h 
Leikattu poikkipinta 1 litraa kohden (tuore kuusi) 	 7,1 m2 1) 
Kulutus käyntituntia kohden tavallisessa käytännön työssä 

silloin kun sahaajalla ei ole ollut apulaisia 	 1,0 ... 1,4 l/h 
Kulutus joutokäynnissä  	0,42 „ 

Äänen mittaukset suoritettiin siten, että mikrofoni oli mittauk-
sen ajaksi 'sijoitettu mahdollisimman lähelle sahaajan korvaa. Täl-
löin äänen voimakkuus jakautui äänen eri taajuusalueille seuraa-
vasti: - 

Taajuusalue 
Hz 	 20...75...150...300...600...1 200 . 2 400 . 4 800 . • 

' 21: 3 61 1200 2400 4 866 : 10. 000 
Äänen voi- 

dB 	.... 64 74 
makkuus  

- ' 78 84 

, 

84 . 78 72 - 02 

Äänen kokonaisvoimakkuus sahauksen aikana oli 86 dB. 
Moottorin ääni ei aiheuta terveydelle vahinkoa. 

. • Tärinän aiheuttama poikkeama oli taaemmassa kädensijassa 
0,15 .. 0,19 mm ja etumaisessa. käden:Sijassa 0,31 ... 0,38 mm. 
Tähän- tapaan 14 sahasta mitatun tärinän aiheuttamien- suurimpien 
poikke.amien keskiarvot .ovat 0,25 ja 0,20 mm. 

1) Tutkimuslaitoksella tähän mennessä kokeillun 29 sahan joukosta vali-
tussa 15 :ssä p oltt =est een kulutukseltaan edullisimmassa salassa , yksi litra 
on riittänyt keskimäärin 10,85 m2  leikkaamiseen sulasta kuusesta. Edullisin 
tulos vertailuryhmässä on 13,0 m2 ja epäedullisin 8,5 m2. 
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Piirros 1 

Käynnistyskokeissa moottori käynnistyi erilaisissa käynnistysolo- 
suhteissa seuraavasti: 

Käynnistymiseen tarvit- 
Käynnistysolosuhteet 
	

tujen vetäisyjen 
lukumäärä 

Lämpimässä huoneessa + 150  0 	  1 
18 tuntia jäähdytyshuoneessa —15° C 	  4 
18, . 	• - 	 11 	3O0 .0 	  11 , 
Lämmin moottori 	  1 

Sahan käyttöominaisuuksiin nähden - esite-
tään seuraavat huomautukset: 

Polttonesteen kulutus suoritettuun työhön nähden on suuri.. 
Saha .on raskas. 
Puolikaasuvipu saattaa työn aikana vahingossa mennä käsineen 

työntämänä käynnistysasentoon. 
Käsikäyttöisen Mäntäpumpun käyttönappulaa on etenkin kaa-

dossa jonkin verran hankala painaa sen pienen koon johdosta. 
Myös voimaa sen painamiseen tarvitaan normaalia enemmän. 

Voiteluainetta tulee teräketjulle mäntäpumpun painallukSella 
liian vähän. 

Käyttöominaisuudet arvostellaan seuraavia arvosanoja käyttäen: erit-
täin hyvä, hyvä, kohtalaisen hyvä, tyydyttävä, runsaasti huomauttamista 
ja huono. 	 - 	. 
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Käynnistimen •kädensija on liian pieni. 
Terä pysähtyy herkästi sahattaessa. 
Sahan etumaisessa kädensijassa tuntuu voimakkaanlainen 

moottorin aiheuttama tärinä. 

Vähäisempiä huomautuksia 
Sahan tasapainoitus kannettaessa ei ole riittävän hyvä. 
Etumainen kädensija on hieman ohut. 
Kuorituen alimman hampaan tulisi suuntautua hieman alaspäin. 
Terän tukilevyssä olevat reiät vaikeuttavat jonkin verran sahan irroitta- 

mista puusta puun puristuessa terää vasten. 
Polttonesteen täyttöaukko on pienenlainen. 

Käyttöominaisuuksiltaan sahaa voidaan pitää olo-

suhteitamme silmällä pitäen tyydyttävänä. 1-) 

Helsingissä kesäkuun 26 päivänä 1%2. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Auto-Koneistamo Oy:n ilmoituksen mukaan: 

Hyry-polttomoottorisahoja on 15. 6. 62 mennessä myyty n. 3 000 kpl. 
Sahan mukana seuraa suomenkielinen käyttö- ja huolto-ohjekirja varaosa-
luetteloineen. 

Valmistaja on luvannut Hyry-polttomoottorisahoille määräehdoin 12 
kuukauden takuun. 

Hyry-moottorisahoja huolletaan ja korjataan seuraavilla paikkakun-
nilla olevissa korjaamoissa: Mikkeli, Kajaani, Heinävesi, Salomiehikkälä, 
Taivalkoski, Jyväskylä, Parkano, Kuusamo, Saha, Jämsä, Lieksa, Kuhmo, 
Pertunmaa, Hartola, Haapajärvi, Sodankylä, Juuka, Rovaniemi, Lahti, Elämä-
järvi, Kuninkaankylä, Pyhäsalmi, Joensuu, Kouvola, Lappeenranta, Varkaus, 
Muonio, Virrat ja Helsinki. 

Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-

kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 

Helsinki 1962. Valtioneuvoston kirjapaino 


