
VALTION 

40) Helsinki Rukkilo 

VA K 0 LA 	12 Helsinki 43 41 61 

Pitäjänmäki 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 

1965 	 Koetusselostus 
	

575 
Test report 

HOMELITE-MOOTTORISAHA 
malli XL-12 

Homelite ehain saw 
type XL-12 

Koetuttaja : Kesko 0 y, Helsinki. 
Entrant 

Valmistaja: Homelit e, Port Chester, U.S.A. 
Manufacturer 

Ilmoitettu hinta (2. 3. 65) : 16" terällä varustettuna 735 mk. 

Ryhmä 181 
	

4914/65/1 



2/575 

Rakenne ja toiminta 

Sylinteri on vaaka-asennossa, kevytmetallia ja sen sisäpinta; on 
kovakromattu. Moottori on - varustettu Tillotson-kal-vokaasuttimella 
ja Wico-magneetolla. • Terän voitelua varten on käsikäyttöinen 
mäntäpumppu. 

Sahassa oli . Homelite-terälevy ja Oregon-teräketju, jonka jako 
on 

Sahan mukaan kuuluivat seuraavat työkalut ja varusteet: yli- 
distelmäavain sytytystuliPpaa ja terää varten: - 

M i t t o j a: 

Sahan valmistusnumero 	  
pituus 	  

1692375 
78,0 cm 

terän pituus ilman kuoritukea 	  39,5 	11 paino ilman kuoritukea säiliöt täynnä 	  7,61 kg 
säiliöt tyhjänä 	  7,21 	„ 

Moottorin sylinterin läpimitta 	  44,5 mm 
iskun pituus 	  34,9 	„ 
iskutilavuus 	  . 	54 cm3 
suurin nopeus n. 	  10 550 ''r/min 
joutokäyntinopeus n. 	  -1 900 	„ 

Terän harituksen leveys 	  7,5 mm 
terälevyn.  paksuus 	: 	  4,5 „ 

.Polttonestesäiliön tilavuus 	  0,45 1 
Terän voiteluainesäiliön tilavuus 	  0,09 „ 
Moottorin voitelu- ja polttoaineen suhde 	 1: 16 
Teoreettinen kannon pituus_ 	  2,0 cm 

Arvostelu 

Rakenne ja käyttöominaisuudet 
Saha on suoravetoinen. Terän voitelua varten on käsikäyttöi-

nen mäntäpumppu. 
Koetuksen aikana. ',-(10. 9 64-28. 2.-.65) sahaa käytettiin teholli-

seen työhön n. 200 tuntia. Tästä ajasta kului n. 31 tuntia tukin 
tekoon, n. 3 tuntia leikkuutehon ja . polttonesteen kulutuksen mit-
tauksiin sekä loput paperipuun, halon ja rangan tekoon. Sahaa 
käytettiin melkoisesti karsintaan. - 

Teräketjun suurimmaksi tehoksi loppujarrutuksessa saatiin n. 
1,7 hv moottorin nopeuden ollessa n. -6 200.. . 6 400 r/min, mikä 
vastaa teräketjun nopeutta 13,5 . . . 14,0 m/s. Tällöin painettiin 
terää puuta vasten n. 6,7...,5,8.  kp voimalla. , Kytkin alkoi luistaa 
n. 7,6 kp voimalla.. - Moottorin nopeus oli tällöin n. 3 .850,.'r/inin. 
Noin 25 cm läpimittaista tuoretta, kuoretonta koivua uudella te-
rällä sahattaessa saatiin 'suurimmaksi leikkuunoPeudeksi n. 65 -ctn2/s 
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Teröketjun teho hv 
Ghoin power metri° 	hp 
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Piirros 1 

moottorin nopeuden ollessa n. 5 700 . . . 6 400 r/min. Lastun pak-
suus oli tällöin n. 0,8 mm ja terän haritus 7,5 mm (piirros 1). 1) 

Terä kytkeytyy moottorin nopeuden ollessa n. 3 600 r/min. 
Polttonesteen kulutus mitattiin erillisten käsivaralla suoritettu-

jen leikkuunopeuden mittauskokeiden yhteydessä. Se oli n. 30 cm 
läpimittaisia kiekkoja jatkuvasti sahattaessa tuoreesta kuusesta n. 
1,74 ja joutokäynnissä n. 0,21 litraa tunnissa. Yksi litra poltto-
nestettä riitti n. 13,1 m2  poikkipinnan leikkaamiseen sulasta kuu-
sesta. Tutkimuslaitoksella tähän mennessä kokeillun 44 sahan jou-
kosta valitussa 22 polttonesteen kulutukseltaan edullisimmassa sa-
hassa yksi polttonestelitra on riittänyt keskimäärin 12,9 m2  leik-
kaamiseen sulasta kuusesta. Edullisin tulos vertailuryhmässä on 
16,0 m2  ja epäedullisin 10,2 m2. 

Käynnistyskokeissa moottori käynnistyi eri olosuhteissa seuraa-
vasti: 

1) Alkujarratuksessa n. 40 käyttötunnin jälkeen saatiin teräketjun suurim-
maksi tehoksi n. 1,6 hv moottorin nopeuden ollessa n. 5 900 ... 6 350 
r/min. Suurimmaksi leikkuunopeudeksi uudella terällä saatiin n. 60 cm2/s 
moottorin nopeuden ollessa n. 6 200 ... 6 350 r/min. Lastun paksuus oli 
tällöin n. 0,8 mm ja terän haritus -7,5 mm. 
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Käynnistysolosuliteet 
,Sitarting conditions 

Käynnistymiseen tarvit- 
tujen vetäisyjen 

lukumäärä 
The number of jerks 

needed to start 
the engin e 

Lämmin huone +15° 0 ja kylmä. moottori 	 
Warm room +15° C and cold engine 
Lämmin moottori 	  
Warm engine 
18 tuntia jäähdytyshuoneessa —15° C 	  
18 hours in the cold chamber 15° C 
-18 tuntia jäähdytyshuoneessa —30° C 	  
18 hours in the cold chamber —30° C 

Melun mittaukset suoritettiin avoimella kentällä. Mikroloni si-
joitettiin mahdollisimman lähelle sahaajan korvaa. Melun voimak-
kuus jakautui äänen eri - taajuusalueille seuraavasti: 

2 

1 

3 

5 

Melun voi-
makkuus 

Noise level 
dB 

77 

85 
99 
78 
86 
94 
97 

100 
101 

97 
108 
104 
109 
105 
97 
95 
95 
97 
97 
97 
98 
91 
91 
92.  
86 

Taajuus- 
alue 

Frequency 
ra,nge 

Hz 

50 
63 
80 

100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 

1 000 
1 250 
1 600 
2 000 
2 500 
3 150 
4 000 
5 000 
6 300 
8 000 

10 000 
12 500 
16 000 

Melun kokonaisvoimakkuus sahauksen ai-
kana oli 117 dB (C). 

• Moottorin melu aiheuttaa jo lyhyen ajan 
kuluttua kuulovaurioita. Melun haitallinen 
vaikutus on torjuttavissa käyttämällä sahat-
taessa sopivia kuulosuojaimia, esiin, erityistä 
kuuloa suojaavaa vanua. 

Tärinän aiheuttama tehollinen poikkeama 
oli katkaisusahauksessa takakädensijassa .0,09 
mm vastaavan värähdysluvun ollessa 100 Hz 
(värähdystä sekunnissa) sekä etukädensijassa. 
0,08 mm, 100 Hz. 

Seuraaviin käyttö ominaisuuksiin vaikutta-
viin seikkoihin nähden on huomauttamista: 
leikkuunopeus, etukädensija ja sen asento, 
terän voitelulaitteet, polttoneste- ja voitelu-
ainesäiliöt, sekä edellisen venttiili ja jälkim-
mäisen täyttöaukko. Vähäistä huomautta-
mista:: .kaasuvivun liike,. .terän kiristys ja 
käynnistyslaite. 

...Lopputarkastuksen yhteydessän. 
200 ••käyttötunnin kulnttua havaittiin seu-
ra.avaa: 

Ketjupyörä oli runsaasti kulunut. 
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Yksi ruuveista, joilla kampikammio kiinnitetään sahan oikean-
puoleiseen polttoneste- ja öljysäiliön muodostamaan rungon osaan, 
oli löysällä. 

Vähäisempiä huomautuksia 
Terän kiristysruuvin kannan ura oli jonkin verran vioittunut. 
Vauhtipyörä,n puoleinen kampiakselin tiiviste oli hieman vuotanut. 
Sylinterin suurin kulumismittaus oli 0,063 mm sylinterin läpi-

mitan dm : ä kohden. Tähän mennessä samaan tapaan tutkitun 33 
- sahan joukosta valitun 17 tämän ominaisuuden suhteen edullisim-
man sahan vastaavien lukujen keskiarvo on 0,037 mm dm : ä koh-
den. Kulumista on pidettävä melko suurena. Männän ylin tiivis-
tysrengas oli kulunut 0,06 % ja alin 0,13 % alkuperäisestä pai-
nostaan. Tähän mennessä samaan tapaan tutkitun 34 sahan jou-
kosta valitun 17 tämän ominaisuuden suhteen edullisimman sahan 
vastaavien lukujen keskiarvot ovat 0,52 % ja 0,41 %. 

Käyttöominsisuuksiltaan sahaa voidaan pitää koh-
talaisen hyvänä. 2 ) 

T he f un et ion al performance of the chain saw ts .fairly good. 2) 
Suoritetussa koetuksessa saha osoittautui k est äv yy d e I-

tään erittäin hyväksi. 3) 
The dur ab ilit y of the chain saw tested, rated after 200 hours of 

operation, was very good. 3) 
Koetuksen päätyttyä käytiin lisäksi tarkastamassa 4 metsätyö-

miesten ja maanviljelijäin käytössä. olevaa - Homelite XL-12-mallista 
sahaa ja haastateltiin niiden käyttäjiä. 

Käyttöominaisuudet arvostellaan seuraavia arvosanoja käyttäen: erittäin 
hyvä, hyvä, kohtalaisen hyvä, tyydyttävä, runsaasti huomauttamista ja 
huono. 
Function,a1 performance ratings: very good, good, fairly yood, satisfactory, 
many remarks and poor. 
Kestävyys arvostellaan seuraavia arvosanoja käyttäen: erittäin hyvä, 
hyvä, kohtalaisen hyvä, tyydyttävä, runsaasti huomauttamista ja huono. 
Durability ratings: very good, good, fairly good, satisfactory, many 
remarks and poor. 

Helsingissä huhtikuun 7 päivänä 1965. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Kesko Oy:n ilmoituksen mukaan: 
1. Homelite-moottorisahoja on Suomessa myyty 1. 3. 65 mennessä n. 

55 000 kpl. 
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Valmistaja . on luvannut sahan aine- ja valmistusvioille määräehdoin 
8 kuukauden takuun. Terälevyn ja teräketjun takuu on 60 päivää. 

Sailaan on tehty seuraavat muutokset: 
,Toutokäynnin nopeus voidaan säätää osia irroittamatta. 
Öljysäiliöu täyttöaukon ympärille on asennettu suojuslevy. 
Käynnistimen palautusjousi on suojattu likaantumiselta. 
Moottorin voitelu- ja polttoaineen suliteeksi suositellaan 1: 20 huhtikuussa 

1965 tehtaalta saadun ilmoituksen mukaan. 
Kauppaan tulee myös sahoja, joissa on lisäksi seuraavat muutokset: 
Salassa on automaattivoitelu. 
Polttonestesäiliötä on suurennettu. 
Öljysäiliötä on suurennettu. 
Etukädensij-an muotoa on muutettu. 

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 

tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 

Helsinki 1965. Valtioneuvoston kirjapaino 


