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Kuva 1. 

MYLLYNKIVIEN TEROITIN VAKO-HAKKU/1200 

Ilmoittaja ja valmistaja: Wärtsil ä-y htymä Oy, Vaasan kone- 
paja, Vaasa. 

Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (1. 3. 53): 6 510 mk. 

Rakenne ja toiminta 
Vako-Hakku/1200 on tarkoitettu kaupparnyLlyjen kivien (01050.... 

1200 mm) teroitukseen. Laitteen muodostavat kiven päälle asetettava 
ja haluttuun asentoon kiinnitettävä rautainen kolmiorunko ja kolmion 
yhdestä kärjestä lähtevään tankoon jousella varustetulla mutteripul-
tina kiinnitetty kääntövarsi, jonka päässä on varsinainen teroitinosa. 
Teroitinosa on kiinnitetty niveltyvästi kääntövarteen ja •  tällä tavoin 
voidaan säätää rihlan kaltevuutta. 

Teroitinosan kehys on tehty hitsaamalla ja siihen on sijoitettu lo-
mittain neljä laatan ja sokkanaulan avulla paikoilleen kiinnitettyä, 
jousella varustettua, alaosastaan hylsymäistä terää, joita kiveä teroi-
tettaessa lyödään vasaralla. Teroitinosaan kuuluu vielä säädettävä 
rihlan syvyydensäätölaatta, mikä samalla toimii siirtojalaksena ja 
osoittimena, sekä puuvarrella varustettu vaihtoehtoisesti teroitinosan 
kumpaankin päähän asennettava kädensija. 

1 
. 	Ryhmä 114 

VAKOLA 



Siirtämällä kääntövarren kiinnityspulttia kääntövarteen ja kärki-
tankoon poratuissa rei'issä„ voidaan säätää rihloille kussakin tapauk-
sessa sopiva kaarevuus. 

Mittoja: 
Hakkuuleveys 	  55 mm 
Terähylsyjen pituus 	  85 	» 

läpimitta 	  17 	» 
iskun pituus 	  25 	» 
ontelon syvyys 	  23 	» 

Teroittimen paino 	  6,45 kg 

Koetus 
Koetus suoritettiin vuosina 1951-53 maatalouskoneiden tutkimus-

laitoksella ja eri myllyissä. Kiviparien läpimitat vaihtelivat 1050.... 
1200 mm. Yhden hyvin kuluneen ei aikaisemmin Vako-Hakulla te-
roitetun kiviparin teroittaminen kun kiven läpimitta oli 1200 mm ja 
rihlamäärä 36 kpl, kesti n. 61/2  tuntia ja vähemmän kuluneen, vain 
pintahakkausta tarvitsevan kiviparin (0 1200 mm, 36 rihlaa) teroit-
taminen n. 5 tuntia. Kokeiltavana olleessa laitteessa hylsyterät kului-
vat keskimäärin kiviparia kohden n. 2 mm. 

Arvostelu 
Myllynkivien teroitin Vako-Hakku/1200 • 

Ilmoittaja ja valmistaja: Wärtsilä-yhtymä Oy, Vaasan kone-
paja, Vaasa. 

Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (1. 3. 53): 6 510 mk. 
Vako-Hakku/1200 on tarkoitettu kauppamyllyjen kivien (0 1050.... 

1200 mm) teroitukseen. Teroittavana osana on neljä vasaralla lyötä-
vää, samassa kehyksessä vierekkäin olevaa alapäästään hylsymäistä 
terää. 

Laite toimi koetuksen aikana hyvin. 
Yhden hyvin kuluneen, ei. aikaisemmin Vako-Hakulla teroitetun 

kiviparin teroittamiseen, kun kivien läpimitta oli 1200 mm ja rihlojen 
lukumäärä 36 kpl, kului aikaa n. 61/2  tuntia ja vähemmän kuluneen, 
vain pintahakkausta tarvitsevan kiviparin (0 1200 mm, 36 rihlaa) 
teroittamiseen n. 5 tuntia. Teroittimen hylsyterät kuluivat keskimää-
rin n. 2 mm kiviparia kohden. 

Rakenteeseen ja kestävyyteen nähden esitetään seuraavat huomau-
tukset: 

Hylsyterät saisivat olla enemmän lomittain. Nykyisessä asennos-
saan ne tekevät erillisiä uria. Terät saisivat olla myös ohemmat ja 
kovemmat. 

Teroitinhylsyjen palautusjousen pidätinrenkaan sokkanaula ei ole 
riittävän kestävä. 

Laitteella saavutettava työn säästö käsinhakkuuseen verrattuna on 
pieni, mutta työn laatu on parempi, rihlojen muoto ja kaarevuus voi-
daan pitää oikeana eikä teroittajan tarvitse olla ammattitaitoinen. Te-
roitin estää myös kiven sirujen sinkoamisen teroittajan silmille. 

Teroitinta voidaan edellämainituin huomautuksin pitää käyttökel-
poisena. 

Helsingissä marraskuun 30 päivänä 1953. 
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Helsinki 1954 — Lehtipaino Oy. 


