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Förord 

Skadefri matning av träd och kvistning med skördare är ett mål som visat sig svårt att uppfylla. 
Trätek har utvärderat flera olika lösningar men ingen av dem har fungerat optimalt. Då Lencab 
i Orsa AB presenterade sin idé till lösning med ett "vävt" kättingband som ger en stor 
anliggningsyta mot stammen verkade den så intressant att vi beslöt göra mätningar på sambandet 
mellan anliggningskraft och dragkraft. 

Lencab i Orsa AB tillhandahöll kättingmatta monterad i en provbänk. Mätningarna har 
genomförts i Träteks laboratorium av teknolog Gustaf Brodin som ett examensarbete vid KTHs 
institution för träteknologi. Arbetet har finansierats genom det skogstekniska ramprogrammet. 



4 

0. Sammanfattning 

Vid utvecklandet av en ny matningsanordning för upparbemingsaggregat finns många saker alt 
ta hänsyn till. Det viktigaste är att mamingsanordningen kan överföra en stor dragkraft till 
stammen utan att sliming uppstår. Några ved- eller barkskador får dessutom inte uppstå. 

För att med skadefri maming uppnå hög dragkraft har Lencab i Orsa AB utvecklat en ny mat
ningsanordning av typ kättingband. Med denna fördelas dragkraften över en stor yta på stammen 
så alt sliming kan undvikas. Att fördela kraften är speciellt viktigt under savningsperioden då 
barkens skjuvhållfasthet är mycket låg. 

För att testa kättingbandets funktion gjordes en funktionstest vid Trätek i Stockholm. Vid testen 
jämfördes vanliga matarhjul med kättingbandet under provkörningar i en provbänk. Fömtom den 
överförbara dragkraften kontrollerades även evenmella mamingsskador, milmotstånd och funk
tion vid hög mamingshastighet. Vikt, pris och livslängd i produktionsutförande har uppskattats. 

Efter avslutade försök kan det konstateras att kättingbandet förenar en hög dragkraft med få 
skador på bark och ved. Dragkraften är nästan dubbelt så stor som för vanliga matarhjul. Vid 18 
kN anpressningskraft blir den överförbara dragkraften för två kättingband cirka 19 - 27 kN 
medan två matarhjul inte kan överföra mer än 11 - 14 kN dragkraft till stammen. Dessa siffror 
gäller för en hjuldiameter av cirka 300 mm hos både kättingband och matarhjul. Siffrorna är 
framtagna efter försök med tall- och grantimmer i diameterintervallet 120 - 200 mm. 

Vid försöken kunde inga skador på bark och ved konstateras under normal matning. Kättingnätet 
pressades ner i barken utan att göra hål i den eller tränga ned i veden. 

Utmstningens mllmotstånd (friktionsmotstånd) är av betydelse ur kraft- och energisynpunkt. 
Vid mätningar av detta konstaterades ett större mllmotstånd för kättingbandet än för 
matarhjulen. Detta torde bero på de höga sidokraftema som orsakat stora friktionskrafter i 
provutmstningen. Rullmotståndet i ett aggregat blir för kättingbandet ca 12 kN och för 
vanliga matarhjul ca 7 kN vid 18 kN anpressningskraft. Rullmotståndet bör kunna minskas 
genom bättre sidostyming av banden. 

Kättingbandets funktion vid hög mamingshastighet 
bedömdes vid 2 m/s med och utan stock. Att bedöma 
funktionen med stock ilagd var svårt p.g.a. den korta 
observationstiden. Några negativa kommentarer fmns 
dock ej. 

Vikten, priset och livslängden för den nya mamings
anordningen är ungefär jämförbara med vanliga matar
hjul. De stora sidokraftema ställer dock krav på utmst
ningens konstruktion för att en acceptabel livslängd 
skall kunna nås. 

Principbild av Lencabs nya mainingsanordning 



1. Bakgrund och målsättning 

Under det senaste årtiondet har matningsanordningama på upparbetningsaggregaten utvecklats i 
snabb takt. Slirskyddstillverkaren Lencab i Orsa AB har nu utvecklat en en helt ny mamings-
anordning och tillverkat en utrustning för laboratorieprov. 

Efter överenskommelse med tillverkaren genomfördes en funktionstest av den nya utrustningen 
på Trätek i Stockholm. Arbetet har genomföns som examensarbete på Kungliga Tekniska 
Högskolan under perioden November 1991 - Februari 1992. 

Den här rapporten redovisar resultaten och slutsatserna från funktionstesten. Rapporten redovisar 
även de jämförande mätningar som genomfördes med vanliga matarhjul. 

1.1 Förutsättningar för konstruktion av nv matningsanordning 

Under upparbetning av ett träd behövs stora dragkrafter. En tvågreppsskördare som går i slutav
verkning har idag en bruttodragkraft på ca 40 kN. Nettodragkraften är dock lägre då en stor del 
försvinner i form av hydraulmekaniska förluster och rullmotstånd mellan matningsanordning och 
stam.Nettodragkraften används till följande ändamål. 

- Kvistavskäming 
- Acceleration ( Nästan ögonblickligen till 3-4 m/s ) 
- Friktion mellan kvistknivar och stam 
- Friktion mellan matarbord och stam 
- Friktion mellan trädkrona och mark 

Det är dock inte säkert att hela den nöd
vändiga dragkraften kan överföras till 
trädet utan att sliming uppstår. Hur stor 
kraft som verkligen kan överföras ull 
stammen beror på anpressningskraften 
och matningsanordningens konstruktion 
samt på barkens hållfasthet och vid
häftning mot stammen. Speciellt under 
savningsperioden uppstår stora problem 
med slirskador och medföljande tids
förluster. Under den här tiden är det 
vanligt att skjuvspänningen mellan bark 
och ved blir högre än vad barken klarar 
av. 

(D 

Fig. 1 Krafter under upparbetning. 1. Anpressningskrqft, 
2. MatningskKrft, 3. Kvistavskärningskraft, 4. Friktion 
mellan kvistknivar och stam, 5. Friktion mellan matarbord 
och stam, 6. Friktion mellan trädkrona och mark. 
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Fig. 2 Barkens skjuvhällfasthet under året. Streckade linjer markerar att ytterbarken har gått sönder. 
De undre kurvorna representerar tangentiell belastning. De övre longitudinell. (Källa: Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Rapport 167) 

Efter upparbetning bör barken helst vara oskadad. Barken skyddar veden mot t.ex. blånad och 
uttorkning. Med de matningsanordningar som är vanliga idag är det dock svårt att undvika 
skador på bark och ved. De skador som kan uppstå är av tre slag: 

- Slirskador varvid barken skavs av och det ofta blir djupa ingrepp i veden. 
- Klämskador orsakade av det stora anpressningstr^'ckei från matarhjulen. Barken kläms därvid 
loss från stammen i framförallt tangentiell riktning. 
- Perforeringsskador. D.v.s. slirskyddens genomträngning av barken. Ibland kan de även gå in i 
veden. 

Homogengummihjul med slirskydd är den idag vanhgaste matningsanordningen. Dessa orsakar 
ofta de ovan beskrivna skadorna varför en ny skonsammare matningsanordning vore efter
längtad. 

Vilka krav kan man då ställa på en ny matningsanordning? 
En "optimal" matningsanordning skall: 

- kunna överföra hela den nödvändiga dragkraften ti l l stammen under hela året utan att sliming 
uppstår. 
- inte göra märken i veden eller förstöra barkens skyddande förmåga. 
- kunna användas med låga anpressningskrafter och ha lågt rullmotstånd för att spara energi. 
- vara liten för att aggregatet skall bli smidigt i gallring. 
- vara lätt för att möjliggöra lång räckvidd med kranen. 
- vara billig. 
- vara underhållsfri. 
- ha lång livslängd. 
- vara mittcentrerande och kunna bära stammen under upparbetningen. Detta skulle förbättra 
kvistresultatet och minska friktionsförlustema mellan knivar och stam. En förbättring av längd-
och diametermätningen skulle dessutom kunna uppnås. 



Den nya matningsanordningen, i rapporten kallad kättingband, består i princip av ett kättingnät 
uppspänt mellan två specialtillverkade 1 1/2" rullkedjor. Dessa löper var för sig över två drev
hjul enligt fig. 3 nedan. Axelavståndet är 360 mm och drevhjulen har 291,9 mm delningsdia
meter. Kättingnätets bredd är 240 mm. Det bör här påpekas att anordningen endast är tillverkad 
för provkörning i laboratoriemiljö. Detta har medfört att t.ex. vikten varit av underordnad betyd
else vid konstruktionen. 

Fig. 3 Lencabs nya matningsanordning av typ kättingband 

Den här konstruktionen medför goda förutsättningar för mittcentrering av stammen. Kontaktytan 
mot stammen blir större än för vanliga matarhjul. Storleken på kontaktytan bestäms av stammens 
dimension. På försöksutrustningen kan kontaktytans storlek även ändras genom axiell förskjut
ning av dreven varvid nätet blir mer eller mindre skålformat. Nätet kommer därmed att omsluta 
stocken mer eller mindre. 

Nätet är vävt efter Lencabs patenterade vävmönster modell" Extra tät". Lencabs patent innebär 
att länkarna är stoppade genom varandra och sedan vridna 90 °. De länkar som belastas hårdast 
är dessutom uppstukade för att kättingen skall bli tillräckligt aggressiv. Ef ter ihopsättning är nätet 
seghärdat. 

Fig. 4 och 5 Kättingnätet monterat i kedjorna. Fig. 5 visar en länk. Länken är uppstukad på mitten. 
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1.3 Målsättning 

Hur bra är egentligen den nya matningsanordningen? Målsättningen var att ge klarhet i den 
frågan. Vissa saker bedömdes som speciellt intressanta. Framförallt skulle följande testas 
och kontrolleras: 

- Til l stammen överförbar dragkraft vid olika anpressningskrafter 
- Funktionen vid matning i normal hastighet 
- Rullmotståndet 
- Skadeförekomsten på timmer efter genommatning 

Även en bedömning av livslängden på ingående komponenter samt en bedömning av vikt och 
pris skulle utföras för den prototyp som var under utveckling vid arbetets start. 

För att kunna utvärdera resultaten skulle även vanliga matarhjul provköras i Lencabs provbänk. 
En utvärdering av testresultaten skulle då kunna utföras på direkt jämförbara värden. 



2.Litteraturstudie 

I inledningsskedet gjordes en litteraturstudie. Målsättningen var bl.a. att hitta tidigare resultat 
från dragkraftsmämingar på andra matningsanordningar. Resultaten från dessa skulle kunna 
användas i den senare utvärderingen av den nya utmstningen. De sökregister som användes var 
Träteks eget sökregister TRADOK samt CAB ( Commonwealth Agricultural Bureau, Walling-
ford, England ). De nyckelord som användes vid litteratursökningen var bl.a.: 

Feed rolls Harvest 
Damage Harvesting equipment 
Decay Logging machines 
Forces Delimbing 
Pulling 

Mycket lite har dessvärre skrivits om matningsanordningars förmåga att överföra dragkraften till 
stammen. Endast en rapport som behandlade detta kunde hittas. Den rapporten , "Nya matnings
anordningar för kvistningsmaskiner", är skriven på Svenska Träforskningsinstimtet 1974.1 rapp
orten testas den överförbara dragkraften vid olika anpressningskrafter. Vid försöken har man 
använt ett luftfyllt gummihjul som mamingsanordning. Man har även provkört ett luftfyllt 
gummihjul med en längsgående kedja som slirskydd. Rapporten innehåller intressanta resultat 
och ger tillfälle till eftertanke. Gummihjul utan normala slirskydd används dock sparsamt idag 
varför resultaten endast har använts som bakgmndsinformation. 

Under litteratursökningen hittades dock många rapporter som behandlar skadeförekomsten och 
skadorna på timmer upparbetat med olika matningsanordnmgar. De mest intressanta av dessa 
återfinns under kapitiet Referenslitteratur. De flesta rapporterna behandlar dock endast skador 
från dubbvalsar vilka knappt används längre. 

Bristen på tidigare dragkraftsprov gjorde det helt nödvändigt att, vid funktionstesten, även prov
köra vanliga matarhjul. Utan denna jämförelse hade det varit svårt att utvärdera resultaten. 
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3. Provbänken 

Fig. 6 Provbänken med stock ilagd och krafter inritade 

Provbänken består av Lencabs nya matningsanordning 1. 
som drivs av två stycken Danfoss kugghjulsmotorer 2. med 
63 cm^ deplacement. Ett ovanliggande homogengummihjul 
3. (diameter 345 mm och hårdhet 70° Shore) svarar för 
anpressningskraften nedåt mot stocken 6. och kätting-
mattan. En hydraulcylinder 4. med 63 mm kolvdiameter 
och 40 mm kolvstångsdiameter trycker gummihjulet nedåt 
via hävarmen 5. 

För att kunna mäta den maximalt överförbara dragkraften 
innan sliming så får matningsanordningen via stocken 6. 
dra ut en 2 m lång hydraulcylinder 7., i rapporten kallad 
mothållscylinder. Flödet stryps till dess att sliming uppstår 
och dragkraften kan sedan beräknas ur det maximala 
trycket. Hydraulcylindera är en utskjutscylinder av fabrikat 
FMG med 63 mm kolvdiameter och 32 mm kolvstångs
diameter. Se bilaga 1. 

Fig. 7 Matningsanordning med motorer 
och anpressningshjul. 

Dragkraften F^ anbringas på stockens undersida. På stockens ovansida finns alltså ingen drag-
kraft utan endast ett fritt roterande hjul som dessutom har ett milmotstånd F̂  verkande åt samma 
håll som mothållskraften F . 

I provbänken kunde även de vanliga matarhjul som vi ville testa och jämföra med användas. 
Dessa placerades i det högra motorfästet enligt fig. 6 ovan. Hävarmen för anpressningshjulet fick 
då förlängas för att anpressningshjulet skulle hamna ovanför matarhjulet. De matarhjul som an
vändes i provbänken var två homogengummihjul med 280 mm diameter. Det ena med Lencabs 
nät modell" Softgrip". Det andra med Tirecos tvärgående kättingar. Gummihårdheten var 60° 
Shore på båda hjulen. 
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Fig. 8 och 9 Matarhjul Lencab och Tireco under provkörning. Lencabs hjul 
till vänster. 
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4. Försöksuppläg^ning 

Några inledande försök skulle först utföras hos tillverkaren i Orsa varefter utrusmingen skulle tas 
ner till Trätek där de egentliga försöken utfördes. 

För att kunna bedöma kättingbandets förmåga att överföra dragkraften till stammen skulle en 
försöksserie om 18 gran- och 18 tallstockar köras i provbänken på Trätek. Vid försöken skulle 
anpressningskraften varieras. Anpressningskraften skulle vara 10, 15 eller 20 kN. Dimensionen 
på stockarna (toppdiametem ) skulle varieras och vara antingen 120-140 mm eller 160-180 mm. 
Även nätets djup skulle varieras mellan två lägen. Vid försöken skulle dragkraften registreras, 
under det att den ökades genom tillstrypning av mothållscylindem till dess att sliming inträffade. 
Den maximalt överförbara dragkraften skulle då kunna registreras. Under dragkraftsmätningama 
skulle även eventuella skador kunna registreras. 

Rullmotståndet skulle mätas i samband med dragkraftsmätningama. Detta skulle utföras genom 
att med mothållscyhndem dra stocken baklänges genom provbänken, med fritt roterande moto
rer, och samtidigt registrera kraften mellan mothållscylindem och stocken. 

Kättingbandets funktion vid hög matningshastighet skulle först studeras utan stock i hög hastig
het. Helst 4 m/s. Därefter skulle en stock provmatas i hög hastighet. En grov bedömning av 
funktionen vid hög matningshastighet skulle då kunna göras. 

Kättingbandets livslängd, pris och vikt skulle bedömas för den prototyp som var under planering 
vid arbetets start. Detta skulle göras efter genomförda försök då en viss antydan om förslitning 
skulle kunna observeras och prototypen dessutom skulle vara färdigritad. 

Efter det att kättingbandet provkörts skulle även de vanliga matarhjulen provköras i provbänken. 
Förmågan att överföra dragkraften till stammen skulle registreras genom matningsförsök med 8 
gran- och 8 tallstockar. Även här skulle skador regisseras och en mätning av milmotståndet 
skulle utföras. 
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5. Utrustning och mätteknik 

Efter de inledande försöken i Orsa då bl.a. olika kättingnät provkördes togs provbänken ner till 
Trätek. På Trätek mättes krafter och hastigheter för ett större material. Mätvärdena samlades in 
via en mikrodator och kunde sedan efter bearbetning skrivas ut som kraft-och hastighetskurvor. 
Detta gjorde att vi sedan kunde tolka slimingens förlopp. 

Provbänken kopplades till ett befintligt hydraulaggregat bestående av tre stycken axialkolv-
pumpar. Pumparna finns beskrivna i bilaga 2. 

Provbänkens motorer kopplades ti l l pumpkrets 1 enligt bilaga 2. Anpressningscylindera till 
pumpkrets 2 och mothållscylindem ti l l pumpkrets 3. 

Pumparna är utvinklingsbara varför både varvtal och deplacement kan ändras. Detta var av 
betydelse för både pumpkrets 1 och 3 där en varvtalsmanövrering var nödvändig. 

5.3 Strvpning av oljeflödet från mothållscvlindern 

För att få fram den maximala dragkraften upp till sliming ökades motkraften kontinuerligt till 
dess att sliming inträffade. Detta gjordes genom att strypa utflödet ur mothållscylindem. Flödet 
begränsades av en tryckreducerventil av fabrikat Fluid Controls Inc. Ventilen finns beskriven i 
bilaga 3. 

Ventilen fungerade bra och var tillräckligt reaktionssnabb för att ta bort eventuella tryckstötar 
som t.ex. alltid uppstår vid start av stocken. 

För registrering av matnings- och anpressningskrafteraa användes tryckgivare av fabrikat 
Dynisco med max tryck 34,5 MPa. Kraftema kunde sedan räknas fram via kolvareoma. Tryck-
givarna finns beskrivna i bilaga 4. 

5.5. Registrering av stock- och handhastighet 

Pulsgivare av fabrikat Leine&Linde användes för att mäta hastighetema på kättingband och 
stock. Skillnaden mellan hastighetema är ett mått på slimingen. Pulsgivama är av typ 581 OA och 
ger 2540 pulser/varv. 

Registreringen av kättingbandets hastighet gjordes genom att montera en pulsgivare på axeln till 
det stödkugghjul som sitter ovanför drevkedjan. Se fig. 10. 

Registreringen av stockhastigheten gjordes genom att montera en pulsgivare till ett roterande 
hjul som sattes fast på mothållscylindem. Hjulets diameter 111,4 mm valdes lika med stödkugg
hjulets delningsdiameter. En fjäderbelastad lina lades sedan över hjulet och monterades fast i 
stocken. Se fig. 11. 
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Fig. 10 Pulsgivare för registrering av bandhastigheten. Puls givaren är monterad på 
stödkugghjulets axel. 

Fig. 11 Pulsgivare för registrering av stockhastigheten. Pulsgivaren är monterad på 
mothållscylindern. 

5.6. Uppsamling av mätvärden 

De fyra signalerna ft-ån tryckgivare och pulsgivare samlades in i en mikrodator konstmerad på 
Trätek. A/D-omvandling har skett med 8 bitars upplösning. Den centrala enheten i mikrodatom 
är en 1-chips mikrodator i Intel 8051-serien. Fabrikat Dallas Semiconductor. Modell DS 5000 
32-12. Styrprogrammet till denna, skrivet i PLM och Assembler, är mycket omfattande och 
endast några få delprogram har behövt ändras för den här tillämpningen. Programvaran redovisas 
därför inte här. 
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I mikrodatorn samlades värdena in i hexadecimal form varför de senare behövde konveneras till 
decimalform. För att erhålla jämnare och mer överskådliga kurvor gjordes en s.k. rullande 
medelvärdesbildning av värdena. Programvaran ti l l konverteringen och medelvärdesbildningen, 
skriven i Basic, finns som bilagor 5 och 6. 

Med hjälp av ett plottprogram kunde sedan kurvorna över krafter och hastigheter skrivas ut. Ur 
kurvdiagrammet, se fig. 12 nedan, kunde sedan händelseförloppet tolkas. 

Sllrn. 
<CB/a> 
20.0 , 

18.0 

16.0 4. 

14.0 

12.0 

10.0 i 

8.0 

6.0 i 

4.0 

2.0 

0.0 

B.Hast Anprk. 
<cm/s> <N> 

20.0 , 25000 , 

18.0 i 22000 . 
T 

16.0 I 20000 * 

Katnk. 

POOCC 

18000 

16000 

14.0 I 17500 i 14000 

12000 

12500 i 10000 

8.0 i 10000 ^ BOOO 

6.0 1 7500 ^ 6000 

5000 + 

2.0 i 2500 i 2000 

PB/ALyi991-l3~14 
7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 

Tid 

22.5 25.0 
<s> 

Fig. 12 Diagram över hastigheternas och krcrfternas variation under ett försök. 
1 = Slirningens storlek ( cm/s) 
2 = Bandhastighet ( cm/s) 
3 = Anpressningskraft ( N ) 
4 = Matningskraft (Dragkraft )(N ) 

5.7. Kraftgivare för rullmotståndsmätning och kontroll 

Vid uppmäming av rullmotståndet gick det inte att mäta kraften med med hjälp av trycket. Frik
tionskraften i hydraulkolven blir för stor i förhållande till rullmotståndet. Speciellt vid låga hast
igheter. En kraftgivare, Bofors Typ KRG-4, med mätområde O - 20 kN användes därför för att 
mäta kraften vid rullmotståndsmämingama. Denna placerades mellan stocken och mothålls-
cylindern. 

Kraftgivaren kunde även användas för att kontrollera riktigheten i den, av tryckgivaren, upp
mätta dragkraften. 

Även en annan kraftgivare, Bofors Typ LSK-2, med mätområde O - 20 kN användes för att 
kontrollera anpressningskraftens storlek. 
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5.8. Kommentarer om utrustning och mätteknik 

Registrering av krafterna genom mätning av trycket medförde vissa bekymmer då en friktions
kraft av varierande storlek alltid uppstår i en hydraulcylinder. För att kunna mäta kraften genom 
trycket så måste vi veta något om friktionskraftens storlek. Friktionskraften beror av många 
faktorer. De faktorer som har störst inverkan på friktionskraften är: 

- Packningarna 
- Cylinderns dimension 
- Trycket 
- Hastigheten 

En beräkning av friktionskraften i mothållscylindem ansågs nödvändig varför cylindertillver
karen FMG och packningstillverkaren Sealmaster kontaktades. Kontakt togs även med flera 
andra hydraulikföretag och med Institutionen för hydraulik och pneumatik på Tekniska Högsko
lan i Stockholm. 

För de packningar som sitter i mothållscylindem gäller i princip diagrammet enligt fig. 13 nedan. 
Den använda matningshastigheten har varit av storleksordningen 0,1 m/s och trycket har varit av 
storleksordningen 5 MPa. Vid uträkningen av den överförda dragkraften har, efter diagrammet, 
en överslagsmässig kompensation för friktionskraften i mothållscylindem med 1000 N gjorts. 
Riktigheten i detta har sedan kunnat kontrolleras genom att parallellmäta med en kraftgivare 
monterad mellan stock och mothållscylinder under några försök. 

För anpressningscylindem som var av okänt fabrikat gjordes istället en jämförande mätning med 
en kraftgivare direkt. Friktionskraften som är skillnaden mellan den med kraftgivare och den 
med tryckgivare uppmätta kraften kunde sedan beräknas och kompenseras för. Friktionskraften 
åskådliggörs i f ig. 14 nedan. 

De värden på dragkraft och anpressningskraft som är redovisade i resultaten är således de riktiga 
värdena där hänsyn är tagen till friktionen i cylindrarna. 

Att mätningarna genomfördes med tryckgivare istället för kraftgivare berodde på att kraftgivaren 
var svår att hantera vid försöken. Dessutom gick den inte att koppla till mikrodatorn vilket var en 
fömtsättning för användning. 
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5000 

25 MPa 
^ 2000 

20 MPa 
15 MPa 

10 MPa 

5 MPa 

OMPa 

0,2 0,3 
Hastighet, m/s 

Fig 26 Friktionsförlust för cylinder 0 100/60 vid 45''C som funktion 
av slaghastigheten. 
BALMASTER DBM-D20WO kolvtätning och BALMASTER SBM-
S20WO kolvstångstätning. 

Fig. 13 Friktionskraften för packningarna i mothållscylindern. (Källa: Sealpool produktblad) 
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Fig. 14 Friktionskraften i anpressningscylindern vid olika anpressningskrafter uppmätta med tryckgivaren 
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6. Försökstimmer 

Stockar till försöken hämtades på en av Mälarskogs awerkningsplatser vid Åkersberga norr om 
Stockholm. De 52 stockarna höggs motormanuellt och kvistades sedan noggrant på Trätek. Detta 
för att undvika udda resultat då kättingnätet får tag i någon enstaka kvist. 

Stockama valdes ut noggrant och kapades i 2,5 meters längder med en toppdiameter på antingen 
120-140 mm eller 160 - 180 mm. Granstockar valdes med normalbark ( slätbark ) och tall
stockar med glansbark. Med något enstaka undantag uppfylldes detta. Grövre bark skulle ha gett 
ett bättre fäste, vilket tillsammans med de klena dimensionerna och avsaknaden av kvistknaggar 
gör att stockama i försöken har gett ett förhållandevis dåligt fäste jämfört med ett verkligt fall. 
Detta om man undantar savningsperioden. 

Timret har hämtats kontinuerligt under försöken och stockar har aldrig legat och " torkat t i l l " . 
De har alltid använts inom högst 3 dagar efter huggning och har i väntan på provkörning lagrats 
utomhus i höst-/ vinterklimat. 

I de fall stockama har varit frusna så har de alltid tinats före försöken. 
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7. Utförande 

7.1. Draykraftsmätningar 

För att bestämma den överförbara dragkraften för kättingbandet och matarhjulen utfördes totalt 
sex provserier med kättingbandet och två provserier med vardera matarhjulet. Vid varje 
provserie varierades anpressningskraften mellan försöken. Följande provserier genomfördes: 

Kättingband 

Serie 1 Serie 2 

Trädslag: Gran Trädslag: Gran 
Toppdiameter: 160-180 mm Toppdiameter: 160-180 mm 
Omsluming: Stor Omslutning: Liten 
Antal stockar: 6 Antal stockar: 6 
Försök / stock: 8 Försök / stock: 8 

Serie 4 Serie 5 

Trädslag: Tall Trädslag: Tall 
Toppdiameter: 160-180 mm Toppdiameter: 160-180 mm 
Omslutning: Stor Omslutning: Liten 
Antal stockar: 6 Antal stockar: 6 
Försök / stock: 8 Försök / stock: 8 

Serie 3 

Trädslag: Gran 
Toppdiameter: 120-140 mm 
Omslutning: Liten 
Antal stockar: 6 
Försök / stock: 6 

Serie ^ 

Trädslag: Tall 
Toppdiameter: 120-140 mm 
Omslutning: Liten 
Antal stockar: 6 
Försök / stock: 6 

Matarhjul Lencab 

Serie 1 Serie 2 

Trädslag: Gran Trädslag: Tall 
Toppdiameter: 160-180 mm Toppdiameter: 160-180 mm 
Antal stockar: 4 Antal stockar: 4 
Försök/stock: 12 Försök / stock: 12 

Matarhjul Tireco 

Serie 1 Serie 2 

Trädslag: Gran Trädslag: Tall 
Toppdiameter: 160-180 mm Toppdiameter: 160-180 mm 
Antal stockar: 4 Antal stockar: 4 
Försök / stock: 12 Försök / stock: 12 

Vid försöken ställdes motorerna ( motorn ) så att matningsanordningens hastighet blev ungefär 
0,1 m/s. Detta var av två anledningar en lämplig hastighet. Dels var friktionskraften i mothålls-
cylindera antagligen som lägst vid den här hastigheten. Se fig. 13. Dels var hastigheten tillräck
ligt låg för att trycket i mothållscylindem skulle hinna skruvas upp vid varje provkörning. 
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Försöken utfördes på följande sätt: 

1. Stocken lades i provbänken på mamingsanordningen och förbands med mothållscylindems 
kolvaxel. 

2. Snöret till pulsgivaren för stockhastigheten, spikades fast i stocken. 

3. Mikrodatorn ställdes i startläge för insamling av mätvärden. 

4. Anpressningshjulet fick därefter trycka ner stocken mot matningsanordningen och anpress-
ningskraften justerades ti l l 10, 15 eller 20 kN. 

5. Strypventilen för mothållscylindem ställdes i helt öppet läge. 

6. Mamingsanordningens motorer (motor) startades och stocken matades framåt. 

7.Successiv strypning av flödet ut ur mothållscylindem till dess att sliming uppstod. 

8. Öppnande av strypventilen. Stocken matades nu framåt igen ti l l ny frisk bark där flödet återi
gen ströps, enl. pkt. 7, och ny sliming uppstod. 

På detta sätt kunde upp ti l l tre slimingar utföras under en försöksköraing med kättingbandet. Då 
matarhjulen provkördes så kunde upp ti l l fem slimingar utföras under samma köming. Detta 
p.g.a. skillnaden i slirspårslängd. 

Flera försök kunde utföras efter varandra och lagrades på diskett. Efter försöken konverterades 
mätdata från hexadecimal form till decimal form varefter värdena fick genomgå en rullande 
medelvärdesbildning för att göra kurvorna mer överskådliga. Kurvorna ritades sedan ut av en 
flerfärgsplotter enligt fig. 15 nedan. 

S l l r n . B.Hast Anprk. Matnk. 
< C B / « > <cm/a> <M> <N> 
20.0 . 20 °1 25000 , 20000 

18.0 . 18 0 i. 22500 t 18000 

18.0 J . 16 20000 • 16000 

14.0 K 14 0^ 17500 1 14000 

12.0 J 0 15000 1 12000 

10.0 1. 10 0 
1 

12500 1 
10000 

a.o 8 0 10000 i 8000 j / 

6.0 6 0 7500 • 5000 

4.0 4 0 5000 i 4000 

2.0 r ^ Oj 2500 . 2000 

0.0 0 0 0 1 0 
0 .0 " 

PB/ALyl99i-12-14 

I Anpressningskraft (N) 
K. 

Tid 

Bandhastighet (cm/s) 
Matningskraft (Dragkrctft)(N) 

Slirningens storlek (cm/s) 
23.0 
<8> 

Fig. 15 Diagram över krafternas och hastigheternas variation under ett försök 

I f ig. 15 kan kraft- och hastighetskurvor tydligt jämföras. Då sliming uppstår faller trycket i 
mothållscylindem normalt ögonblickligen. Den i försöken avlästa dragkraften är därför normalt 
toppvärdena på kurvan. I de fall där kraften inte föll ögonblickligen har kraften uppmätts vid 100 
% sliming, d.v.s. då matningsanordningens hastighet är lika med slimingen. 
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7.2. Skadeförekomsten nå timmer efter genommatning 

Under dragkraftsmätningama kunde även eventuella bark och vedskador studeras. Detta gjordes 
framförallt vid den högsta anpressningskraften 20 kN då yttrycket var högst och kättingens ( slir-
skyddens ) inträngning blev som störst. 

Kontroll gjordes av kättingnätets ( slirskyddens ) inträngning i barken och av eventuella 
vedskador efter genomträngning av barken. Denna kontroll gjordes genom lossande av barken 
med kniv direkt efter genommatning. Vid sliming bedömdes slirspårens djup i veden samt 
nednötningshastigheten. 

7.3. RuUT?iQtståy)d 

För att mäta rullmotståndet hos matningsanordningen så användes tall med så lite kvistantyd
ningar som möjligt. Rullmotståndet mättes med anpressningskrafter 10, 15 och 20 kN. Cirka tre 
försök gjordes med varje anpressningskraft. 

Försöken utfördes på följande sätt: 

1. Stocken lades i provbänken och mellan mothållscylindem och stocken sattes en kraftgivare. 
Denna var ansluten till en XT-skrivare. 

2. Anpressningshjulet fick trycka ned stocken mot matningsanordningen och anpressningskraften 
justerades till tänkt värde. 

3. Stocken fick sedan dras baklänges genom provbänken av mothållscylindem varvid 
milmotståndet direkt plottades av XT-skrivaren enligt fig. 18. 

Kraften avlästes på det ställe på kurvan där stocken varit jämnast och kurvan således hade det 
mest konstanta utseendet. I starten var rullmotståndet normalt något högre men sjönk då stocken 
fick hte fart. Se fig. 16 där den avlästa kraften är inritad. 

( N ) 

5 0 0 0 . 

4 0 0 0 -

IUMLI | . |V \ 3 5 0 0 N 

3 0 0 0 . 

2 0 0 0 . 

1 0 0 0 . 

(s) 
Fig. 18 Diagram vid rullmotståndsmätning 

Anm. Vid försöken var motorerna frånslagna. Nätet kunde med lätthet dras runt för hand varför 
något motstånd från motorerna inte bedömdes föreligga. 
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8, Resultat 

1̂ ,1, OygrfOrbar draskraft 

Aiimäm 

Den överförbara dragkraften redovisas här som medianvärdet av de försök som utförts med en 
viss anpressningskraft i en försöksserie. Diagrammen för varje försöksserie finns som bilagor 7 -
16.1 bilagorna är dock anpressningskraften angiven utan hänsyn tagen till friktionskraften i 
cylindern. 

Att inte medelvärdet av dragkraftema redovisas vid varje anpressningskraft beror på att värdena 
inte uppvisar en normalfördelning. Detta beror på att vissa udda extremt höga värden ibland kan 
uppstå då matningsanordningen får tag i någon kvistantydning. Täthetsfunktionen för försöken 
ser därför ut ungefär som fig. 17 nedan. För en sådan fördelning ger medianvärdet ( det mittersta 
värdet) ett riktigare resultat. 

Fig. 17 Täthetsfunktionen för en viss anpressningskraft i en försöksserie 

I resultaten bör det även observeras att matning endast har skett på stockens ena sida. I verklig
heten, med två matningsanordningar, blir således den överförbara dragkraften ungefär dubbelt så 
stor som i försöken. 

Kättingband 

Resultaten från försöken med kättingbandet kan illustreras med två stapeldiagram. Ett för gran 
och ett för tall. Se fig. 18 och 19 på nästa sida. De anpressningskrafter som här redovisas är de 
verkliga anpressningskrafterna där hänsyn är tagen till friktionskraften i hydraulcylindem. 

Granbarken gav genomgående ett bättre fäste under provkörningarna. Då tall provkördes vid låg 
anpressningskraft, 9 kN, uppstod problem vid mätningarna. Sliming uppstod ibland direkt vid 
start trots att ventilen stod helt öppen. Detta beror på att slangar och kopplingar också stryper 
flödet varför det alltid uppstår ett tryck i mothållscylindern oavsett reducerventilen. Detta tryck 
beror av hastigheten och mothållskraften blev i det här fallet ofta större än vad fästet i barken 
medgav. I de fall där sliming uppstod direkt i starten kunde inget riktigt mätvärde erhållas. För 
resultaten innebär det att staplama för tall med 9 kN anpressningskraft troligen har ett något för 
högt värde eftersom de lägsta värdena inte är medräknade. Dessa staplar är därför markerade 
med en pil. 

I resultaten kan fömtom skilbiadema mellan gran och tall även en skillnad i dragkraft mellan 
olika kontaktytor observeras. Stor diameter och stor omslutning d.v.s. stor kontaktyta ger stor 
dragkraft. Mindre diameter och mindre omslutning ger mindre kontaktyta och därmed mindre 
dragkraft. För tall följs dock inte mönstret riktigt. Detta kan eventuellt bero på ett för litet 
försöksunderlag. 
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Fig. 18 Kättingband - Överförbara dragkrafter vid olika anpressningskrcrfter. Gäller för ett band. För en komplett 
matningsanordning skall i princip värdena dubblas. 
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Fig. 19 Kättingband - Överförbara dragkrafter vid olika anpressningskrcrfter. Gäller för ett band. För en komplett 
matningsanordning skall i princip värdena dubblas. 
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Matarhjul Lencab och Tireco 

Resultaten kan åskådliggöras med två diagram. Se fig. 20 och 21 nedan där man kan se att den 
överförbara dragkraften genomgående är mycket sämre för matarhjulen än för kättingbandet. 
Någon egentiig skillnad i dragkraft mellan de båda matarhjulen kan dock inte konstateras. För 
båda matarhjulen blev det dock stor skillnad mellan gran och tall. 

Ofta var det svårt att få fäste i starten. För tall kunde inga mätvärden erhållas för vare sig 9 eller 
13,5 kN anpressningskraft då sliming uppstod direkt i starten vid varje startförsök. T.o.m. vid en 
anpressningskraft på 18 kN kunde sliming ibland uppstå direkt i starten varför detta medianvärde 
trohgen är något högt. Dessa staplar är därför markerade med en pil. För gran erhölls inga 
mätvärden vid 9 kN anpressningskraft men vid de högre anpressningskraftema erhölls så bra 
fäste att riktiga mätningar kunde göras. 
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9kN 13,5kN 18 kN 

Anpressn ingsk ra f t ( kN ) 

Fig. 20 Matarhjul Tireco och Lencab - Överförbar dragkraft vid olika anpressningskrafter. Gäller för ett matarhjul. 
För en komplett matningsanordning skall i princip värdena dubblas. 
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Fig. 21 Matarhjul Tireco och Lencab - Överförbar dragkraft vid olika anpressningskrafter. Gäller för ett 
matarhjul. För en komplett matningsanordning skall i princip värdena dubblas. 

g,2, Skad f̂prgkQmst 

Några perforeringsskador, där kättingen gått igenom barken in till veden kunde inte iakttas för 
vare sig kättingbandet eller matarhjulen då matning skett utan sliming. Matarhjulens kättingar 
gick dock djupare och någon gång kunde en mindre deformation i veden konstateras. Dock utan 
genomträngning av barken. 

Vid sliming med kättingbandet uppstod ett långt, grunt slirspår. Shrspåret efter matarhjulen blev 
istället kort och djupt. Om matningsanordningen fick gå ett tag vid sliming så blev matarhjulens 
slirspår snabbt djupare medan slirspåret efter kättingbandet knappt ändrade djup. 

Fig. 22 Granstock efter slirning med kättingband. 
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Resultaten från mllmotståndsmätningama redovisas här i ett stapeldiagram där det angivna 
värdet är ett medelvärde av de uppmätta värdena. Diagrammen för samtliga uppmätta värden 
fmns som bilagor 17 - 19. 

Rul lmotstånd - T a l l g lansbark Dtopp 160 mm 

6000 

5000 

4000 

3000 

E 2000 

1000 

• Kättingband Stor 
omslutn. 

B Kättingband Liten 
omslutn. 

Tirecohjul 

• Lencabhjul 

9kN 13,5kN 18 kN 

Anpressn ingsk ra f t ( KN ) 

Fig. 23 Rullmotstånd vid olika anpressningskrcrfter. För kättingbandet kan en antydan om ett större rullmotstånd 
göras för den mindre omslutningen. Gäller för ett band eller hjul. För en komplett matningsanordning skall i 
princip värdena dubblas. 

Det kan här observeras att kättingbandet har ett avsevärt mycket högre rullmotstånd än matar
hjulen. Detta beror troligen på de höga sidokraftema i kedjorna enligt fig. 24 nedan. Ju mindre 
omslutning av stammen (mindre a ) desto större blir sidokraften F̂ .̂ I extremfallet blir F^ oänd
ligt stor. 

Fig. 24 Sidokraften i kedjan vid olika omslutning av stammen. Vid liten omslutning blir sidokraften mycket stor. 
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Sidokraften orsakar en mycket stor friktionskraft mellan kedjan och drevhjulen samt framför allt 
mellan kedjan och de stödskenor som är monterade under stödkugghjulen. Se fig. 25 nedan. 
Stödkugghjulen och stödskenoma är monterade mellan drevhjulen för att förhindra att kedjan 
kröker sig p.g.a. de höga sidokraftema. 

Det bör här påpekas att det för kättingbandet egentligen inte är frågan om milmotstånd som för 
ett hjul, utan ett friktionsmotstånd. Det sammanfattande uttrycket milmotstånd har dock använts 
i denna rapport för att beskriva förlusten i dragkraft från motorema. 

Fig. 25 Stödkugghjulens placering ovanför kedjan. Stödskenorna är monterade 
under kedjan mitt emot stödkugghjulet. 

Kättingbandet provkördes först utan stock i 2 m/s. Detta bedömdes under försöken vara en 
tillräckligt hög hastighet för att bedöma funktionen. 

P.g.a. centrifugalkraften buktade nätet ut i slutet av svängen över drevhjulen enligt fig. 26. Nätet 
förde även en del oväsen men i övrigt kan tomgångskömingen inte vidare kommenteras. 

Fig. 26 Kättingbandet buktar ut när det går över drevhjulen. 
Här under matning i 2 m/s. 

Kättingnätet provkördes därefter med stock i 2 m/s. P.g.a. den höga hastigheten och den korta 
längden på stocken ( 2,5 m ) var det dock svårt att göra en riktig bedömning av funktionen. 
Några problem vid matning i den här hastigheten kunde dock inte observeras. 
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Livslängd 

Efter den relativt sett mycket korta provkömingssträckan kunde ett visst slitage ändå skönjas på 
några delar. Livslängden begränsas framförallt av de stora sidokraftema enligt fig. 24. Dg 
nedan redQVisade liv§längdema är gn m y c k e t grpv uppskattning, 

Livslängden på de ingående komponenterna beror bl.a. på de materialkombinationer som väljs. 
Genom val av lämpliga material kan slitaget styras mot vissa utbytbara slitdelar. 

På provutrustningen kunde ett stort slitage konstateras på de stödskenor som är placerade mellan 
drevhjulen. Detta är helt naturligt p.g.a. de höga sidokraftema. Stödskenoma kommer troligtvis 
att tillverkas som en utbytesdel med en livslängd på cirka 500 timmar. 

På kättingnätet kunde inget slitage konstateras. Kättingnätet bedöms i den här utrustningen ha en 
något gynnsammare arbetsmiljö än som slirskydd på ett gummihjul varför livslängden antas 
vara cirka 3000 timmar. Detta kan jämföras med en livslängd av 2000 - 3000 timmar för ett 
vanligt matarhjul. 

På mllkedjoma kunde inte heller något slitage observeras. De höga sidokraftema böjer dock 
kedjan mellan drev och stödskenor vilket måste påverka kedjans livslängd avsevärt. De stora 
krafterna vid start och stopp kommer också att påverka kedjomas livslängd. En regelbunden 
smöijning kommer att vara nödvändig för att kedjoma skall uppnå en acceptabel livslängd. 
Kedjomas livslängd beräknas ligga kring 2000 timmar. På en ft-amtida utmstning kommer troli
gen kedjor och nät att kunna bytas var för sig. 

En viss förslitning kunde även märkas på drevhjulens kanter. Detta antas emellertid vara en 
inkömingsförslitning som inte kommer att fortsätta i samma takt. Drevhjulens livslängd antas 
vara mellan 3000 och 8000 timmar beroende på använd hjulstorlek. 

Anm. De redovisade livslängderna är enl. ovan endast en mycket grov uppskattning. 

Vikt 

Vikten är beräknad för den prototyp som är ritad men ännu inte tillverkad och provkörd. Den 
totala vikten med motor för prototypen beräknades t i l l cirka 38 kg. Detta skall jämföras med den 
totala vikten för ett vanligt matarhjul med motor. Ett hjul i samma diameterklass med motor 
väger cirka 40 kg. 

Prototypen tillverkas under speciella fömtsättningar varför ändringar kan komma att göras. 
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Priset för kättingbandet kommer att ligga på ungefär samma nivå som ett vanligt matarhjul i 
motsvarande diameterklass. Detta är tillverkarens egen bedömning efter att ha gjort en kalkyl på 
tillverkningskosmaden. 

Övrigt 

Under försöken gjordes även en bedömning av kättingbandets förmåga till självrensning. Tack 
vare att nätet hänger fritt utan underliggande gummi så fastnade mycket lite bark i nätet trots den 
låga farten av 0,1 m/s. 

Vid köming i samma fart med Lencabs vanliga matarhjul fastnade däremot mycket bark mellan 
kätting och hjul men även mellan kättinglänkama. Då Lencabhjulet anses ha en god självrens
ning så kan med all sannolikhet även kättingbandet förväntas självrensa på ett bra sätt. 
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9. Kommentarer kring mätningarna 

Under dragkraftsmätningama släppte vulkningen på anpressningshjulet. Rullmotståndet från 
anpressningshjulet blev då mycket stort. Det var därför nödvändigt att montera ett nytt an-
pressningshjul i provbänken. 

För att kunna använda de redan framtagna mätvärdena var då en viss kompensation av dessa 
nödvändig. Av den anledningen kördes en halv försöksserie ( 3 stockar ) med det gamla hjulet 
och en halv försöksserie med det nya hjulet. Försöksseriema finns som bilagor 21-22. Dessa 
försöksserier jämfördes därefter. En kompensationskurva för skillnaden i rullmotstånd kunde 
sedan göras. Se fig. 27 nedan. Mätvärdena för de försök Som gjordes före hjulbytet höjdes däref
ter enligt kurvan. 

De i resultaten och i diagrammen redovisade dragkraftema är således de riktiga dragkraftema dar 
kompensation har gjorts i de försöksserier som gjordes innan hjulbytet. 
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Fig. 27 Kurva för kompensation av mätvärden innan hjulbytet 

Rullmotståndet från det nya anpressningshjulet har däremot försummats då det antas vara relativt 
litet p.g.a. hjulets hårdhet ( cirka 70 °Shore ). 
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Efter försöken kan det konstateras att kättingbandet förenar en hög dragkraft med få skador på 
bark och ved. Dragkraften var nästan dubbelt så stor som för vanliga matarhjul i samma dimen
sion. Dragkraften för kättingbandet vid 18 kN anpressningskraft var mellan 9,5 och 13,5 kN 
beroende på träslag och kontaktytans storlek. Motsvarande dragkraft för matarhjulen var 5,5 - 7 
kN. Dragkraften är här uppmätt på ett drivande hjul. Den höga dragkraften har uppnåtts genom 
att, med en stor kontaktyta mot stammen, utnyttja barkens egen hållfasthet på ett bra sätt. 

För att uppnå en hög dragkraft utanbark-och vedskador krävs det att lasten fördelas över en stor 
barkyta. Kättingnätet måste även gripa tillräckligt långt in i barken utan att gå in i veden. Vid för 
liten inträngning kommer nätet att glida uppe på barken vid sliming. Vid rätt inträngning skall 
hela barkytan skjuvas av ifall sliming uppstår. Detta gör att man utnyttjar barkens hållfasthet mot 
stammen på ett optimalt sätt. 

Rullmotståndet för kättingbandet är relativt sett högre än för vanliga matarhjul. Rullmotståndet 
var vid 18 kN anpressningskraft för kättingbandet ungefär 6 kN och för matarhjulen ungefär 3,5 
kN. Rullmotståndet är här uppmätt på ett drivande hjul. Det stora milmotståndet beror med all 
sannolikhet på de stora sidokraftema som är en följd av anordningens konstruktion. En stor 
friktionskraft uppstår framförallt mellan kedjan och stödskenoma. Detta är t i l l nackdel ur 
energisynpunkt och det medför även att en starkare motor är nödvändig för att uppnå samma 
nettodragkraft. 

Kättingbandet bedöms vara fullt jämförbart med vanUga matarhjul när det gäller vikt, pris och 
livslängd. Kättingbandet kommer dock att kräva ett visst underhåll i form av smörjning av 
milkedjor och byte av stödskenor. 

Vid galMng är kättingbandets konstmktion positiv. Kättingbandets låga höjd i förhållande till 
dess stora anUggningsyta gör att aggregatet blir smalt i utfällt läge. Detta är bra. Särskilt vid 
positionering då träden står tätt. 

Kättingbandet centrerar alltid stammen mitt i , s.k. mittcentrering. Fömtsätmingama för ett bra 
kvismingsresultat ökar därmed. Dessutom kommer stammen antagligen att kunna bäras av 
kättingbandet istället för av kvistknivama. Deua medför mindre friktionsförluster och mindre 
barkskador orsakade av kvistknivama. 

Totalt sett är kättingbandet ett stort steg i utvecklingen mot skadefri matning. Anordningens 
stora sidokrafter orsakar dock stora friktionskrafter vilket kräver ökad motorkraft och orsakar 
onödigt slitage. Genom lämplig konstmktion kan man kanske komma till rätta med de här pro
blemen i framtiden. 

Det skall bli intressant att se resultaten från de kommande provkömingama i skogen. Först då 
kan man verkligen bedöma dess funktion vad avser till exempel livslängd och matning i hög 
hastighet. 
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SVENSKA TRÄFOBSKNINGSINSrnUTET 

Bilaga 2 

ALLIMIJA DATA 

Pumpkrets 1 

Elmotor 

PumiD 

Pum]Dkrets_2 

Elmotor 

PumT3 

Pum2krsi:s_3 

Elmotsor 

Pumr; 

Tank 

effekt 55 kW»varvtal 975 r/min. 

f löde 0 - 2 1 0 1/min, tryckspets hOO bar, 

- n - normal 320 bar. 

Med hänsyn t i l l motoreffekten begränsas trycket t i l l 

150 bar vid max f l ö d e t 210 1/min. 

effekt 37 kW, varvtal IU70 r/min. 

fö lde 0 - 1 5 0 1/min, tryck spets kOO bar, 

trycV^ normal 320 bar. 

Med hänsyn t i l l motoreffekten begränsas tr^'cket och 

f löde t t i l l 250 bar respektive 75 1/niin. 

effekt 18 (̂ W, var^rtal lU70 r/min. 

f löde O - UO 1/min,,tryck spets hOO bar, 

tryck .'lormal 320 bar. 

Med hänsyn t i l l motoreffekten begränsas f lödet t i l l 

25 1/nin vid normaltryck 320 bar. 

Oljevolym cOO 1. 

Pumnkrets ^ r ^ - , , u 1 n ' ( f i l t e r och kylkrets 

Elmotor 

Pump 

F i l t e r 

effekt 1.5 hk, varvtal 2850 r/min. 

f löde 75 1/min. 

RI 1/2" 10 raikron. 

Oljekylare Bowman ?C 100-S. 



g;^,«^i..i,c?fa^-^II^BYGGDjTRYCKBEGRANSNINGSVEI\ITIL 

TRYCKREDUKTION OCH TRYCKBEGRÄNSNING FUR 
FLODEN UPP TILL 115 L/MIN 
Patronutförande finns. Fråga TUBE! 

ANVÄNDNING 
En pilotstyrd ventil konstruerad speciellt för tillämpningar som 
kräver tryckreducering och tryckbegränsning för flöden upp 
till 114 I/min. Någon separat chockventil i den reglerade gre
nen behövs inte. 

FUNKTION 
Den gemensamma pilotventilen används både vid tryckreduk
tion och tryckbegränsning. Huvudventilen är normalt öppen 
och stryper för att hålla det reglerade trycket (utloppstrycket) 
konstant. Tillfälliga överbelastningar och tryckstötar i den 
reglerade grenen skjuter huvudkolven ytterligare mot fjädern 
så att trycket begränsas genom att inloppsoijon strömmar till 
tank genom tankanslutningen (R). 

, — , 

1 
— — 

S Y S T E M 
T R Y C K 

MOTVIKTS-
C/LINDER 

EGENSKAPER 
Lägre kostnad — en ventil gör två jobb. 
Hög kapacitet vid både tryckreducering och tryckbegränsning. 
Två utföranden, med gängade anslutningar eller för platt
montage. 

DATA 
MATERIAL: Ventiikropp av varmbearbetad. hoghållfast aiumi-

niumiegering 
NOMINELL KAPACITET: Tryckreducering 115 I/min 

Tryckbegränsning 115 l/min 
AAAXIMALT INLOPPSTRYCK: 245 bar 
REGLERAT TRYCK: 3>-210 bar 

m 
P I L O T 

V E N T I L 

M A N O M E T E R 

A N S L U T N I N G 
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1 vändning måste fjärrsrvrningsansiut-
ningen vara stängd. Anslutningen Kon 
användas för extern pilotstyrning 
eller för tvåtryckssystem. 
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vändning måste fjärrsrvrningsansiut-
ningen vara stängd. Anslutningen Kon 
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vändning måste fjärrsrvrningsansiut-
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eller för tvåtryckssystem. 

0 

vändning måste fjärrsrvrningsansiut-
ningen vara stängd. Anslutningen Kon 
användas för extern pilotstyrning 
eller för tvåtryckssystem. 

114 95 76 57 38 19 Q 19 38 57 76 95 114 

FLCDE - I/m 
FLÖDE FRAN REGLERAD GREN PLODE VID 
TILL TANK (TRYCKBEGRANSNING) REGLERAT TRYCK 

4.05 
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PT340 SPECIFICATIONS' 
. . .0.5% F.S. accuracy pressure 
transducer and signal 
conditioner/transmitter. 
Voltage or current outputs^ 

^«»temp. range « r^ . . 20 F t o - H 8 r . F , ^ « 

lability. 

: .Compensated 
temp, range 

.Tnermal effects 
on sensitivitv 
Rise time to a 
step pressure 
input 
Stability 

PERFORMANCE CHARACTERISTICS *»r* -
Within 10J% Full Scale output i ^ . * - . 
ttominal linearity) indudinf noo- ^ i^ .^ iT^y 

"z linearity, hysteresis, and repeatability 
Within 0.1% Full Scale output -•s-l.'-vi-V-'.---

-So-Fto^ie??? ^ 4 
Thermal effects ^r.j^>TZ^":^ 

- ^ ^ ^ zero " - Lesithan iO.01%Full Scale/'F i Full Sca^e/^F -fl 

Less than i 0 . b l% Reading/'F 

300 microseconds maximum 
Less than 0.25% Full Scaie/30 days 

- ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

Current 
output 

Input 
voltage '• 
Input 
current 
Zero balance 
adjustment 
range 

Gain adjust
ment range 
Output noise 

Dynisco's Model PT340 pressure transducer Is designed for 
applications which require an accurate, stable pressure trans
ducer and signal conditioner/transmitter in one compact 
package. - , . * t ' ^ " ^ C ^ ^ 
The transducer utilizes Dynisco's field proven bonded strain 
^ge technology. By design, the sensing element has minimal 
deflection and has been tested to withstand over 50,000,000 
pressure cycles. Encapsulation of all criUcal components results 
in an extremely rugged transducer capable of withstanding 
severe shock and vibration. •.. - . -
The PT340 has a rated accuracy of better than ±0.5% full scale. 
This terminal based accuracy specification includes the effects 
of non-linearity, hysteresis and repeatabiljty. The tra^nsducer has 
a compensated temperature range from 0 F to +165 F.-32.-rS:?1: 

The PT340 is available with voltage or current outputs. The 0-5 
V D C or 0-10 V D C outputs are typically used with data logging 
equipment or as the input to an analog to digital converter 
interface. The 0-20 and 4-20 milliampere current outputs are 
used in the applications requiring current transmission. Both 
versions utilize two wires for input power and two wires for the 
signal output " r^-^^-j^^ •• .. -
Should it be desirable to check the transducer calibration, an 
internal calibration option is available which allows the user to 
reset the signal conditioner span control without the need fora 
pressure source. Absolute or gage pressure versions are available 
in ranges up to 20,000 psi. 
When ordering, consult the ordering guide for available pressure 
ranges and outputs. 

Full Scale output ' - - f - " i - V / v - W ^ ^ - i ' ' : 
Voltage 0-5 VDC or 0-10 VDC - ' •' ' 
output Maximum load • 25 ma {2000 ohms) •- ' 

0-20 ma or 4-20 ma into 10 ohm to . 
1000 ohm load at 28 VDC . -: i . . " \ ^ -
(Note: On current output versions^ ^ 
the output cannot be grounded.) - f ~ 

±12 VDC to s i e VDC Of -• ^ ^ ^yrr 
28 VDC ±4 VDC - ™ ' -
50 milliamperes maximum (75 milliamperes _ 
maximum on current output versiorwi. " • 
±10% Full Scale output minimum. Factory set to 
within ±a5%. (On current output versions ±5% FS. 
minimum: onlv positive output will be indicated.) 

±10% Full Scale output minimum. 
Factory set within 0.5%. 
Less than rf).05% Full Scale R.M.S. 
10-400 Hz measured bandwidth 

Insulation 
resistance 

Greater than 500 megohms between 
any pin and ground at 50 VDC 

Connector Bendix PT02A-10-6P mating 
connector supplied 

MECHANICAL CHARACTERISTICS 
Ranges 0-15. 3-15. 25, 50. 100. 250. 500, 

1000. 1500, 2000. 2500. 5000. 
10,000, 15,000, 20.000 PSIG or PSIA 

Safe 
overpressure 

Twice rated pressure without darruge. 
25.000 PSI maximum for 15,000 and 
20.000 PSI ranges. " ^ ' ' 

Burst pressure Four times rated pressure minimum 
Material 17-4 PH Suinless Steel 
Weight 22 ounces 
Natural 
frequency 

1000 PSI and below: 2500 Hz minimum 
Above 1000 PSI: 10,000 Hz minimum 

SpeciHcations .ire subject to change without notice. 

Copyright (C) 1980. Ds msco A BOFORS - f r COMPANY 
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Guskonv.bas February 12, i90Z 

program. f5r att konvertera indatafiler 
från p-dator I hexadecimalt format till 
decimalt format och Sl-enheter. 

Per Berg och Gustav Brodin 92-01 

Start: 

Fel: 
IF COMMANDS = "'" THEN 

PRINT "Programmet startas med GUSKONV <Filnamn> och' 
PRINT "ingen extension anges. Indatafilens extension antas" 
PRINT "då t i l l .DAT och utdatafilen f å r samma namn men med' 
PRINT "extension .DEC." 
END 

END I F 

I n f i l s = COMMANDS + ".DAT" 
Utf i lS = COMMANDS + " .DEC" 

Indatafilen heter "filnamn'.dat 
'Utdatafilen kommer att heta 
' "filnamn".dec 

PRINT "Indatafil : "; InlilS 
PRINT "Utdatafil : ": UtfilS 

INPUT "Ar detta okey 
IF UCASE3(AnsS) O 

GOTO Fel 
END IF 

U). N 
THEN 

. .AnsS Kilnamnen korrsKta 

OPEN Infils FOR INPUT AS . ^ I 
OPEN UtfilS FOR OUTPUT AS 
Counter = .1 

'Öppna filerna 

Insamlinijsintervailet är O.i seK 

'Mail för utdatafilen 
Malis = "###.# # # # # # ## .## ##.##'• 

'1234567890123456789012345678901 
'O 1 

DO WHILE NOT EOF( I) 

LINE INPUT #1 . Rads 

Tills indarafiien tar- älui 

Hämtar en rad ascii-text i f i len 

TriS = MID$(RadS. 1. 2) 
Tr2S = MIDS(RaaS. 5. 2) 
Spis = MIDSCRaaS. 9. 4) 
Sp2S = MIDS(RadS. 15. 4) 

Vaskar rram de olika matvärdena 
Dä raden 

T r l = Tr 1S) Cmvanalar :'ran ascii oc.̂ . he.'-'.fc.-mat 
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Tr2 
Spl 
Sp2 

V A L ( " & H " + Spis) 
V A L C & H " + Sp2$) 

' t i i l decimala värden 

T r l 
'Tr2 
Tr2 

Spl 
Sp2 

T r l 
Tr2 

Tr2 

(Spl 
(Sp2 

1.3519 
i -35 i 9 
1.3519 

7.257) 
7.257) 

231.3 -f- 1000 
294.58 
188.59 

l o 

Vdiff = Spl - Sp2 

PRINT ^2. USI.\'G MallS; Counter: 

Counter = Counter i - .1 
LOOP 

CLOSE 1 
CLOSE 2 
END 

'Ger Dragkraft i fNl m f r i k t . 
'Ger Klämkraft i IN I matta 1 
'Ger Kiämkraft i f.N) hjul 2.3 

'Banahast 
•Stockhast m komo. 

Tr2: Spl; Sp2: Vdiff 

Hoppar tilibaics- ocn hämtar .aästa 
'rad 
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Gusmed.bas February 12, 1992 

Program som med sk. rullande 
nsédelvärde m e d e l v ä r d e s b i l d a r 
:|c6iumn-erna i de resultatfUer soitt 
erhålls efter decimalkonvertering av 
data från u-<iator i G. Brodins 
projekt. 

Per Berg och Gustav Brodin 92-01 

DECLARE SUB Rmedel (Arr!() . Rt!) 

TYPE Rad 'Indatafilens format 

Tid AS STRING 
T r l AS STRING 
Tr2 AS STRING 
Spl AS STRING 
Sp2 AS STRING 
Vdl .AS STRING 
Crp AS STRING 

5 
6 
6 
6 
6 
6 
o 

END TYPE 

DIM Shot AS Rad 

Start: 

IF COMMANDS =• "" THEN 
Fel: PRINT "Programmet startas med GUSMED <Filnamn> och" 

PRINT "ingen extension anges. Indatafilens extension antas" 
PRINT "då t i l l .DEC och utdatafilen får samma namn men med" 
PRINT "extension .R09. " 
END 

END IF 

InfilS = COMMANDS + ".DEC" 
UtfilS = COMMANDS + ".R09" 

'Indatafilen heter 'filnamn.dec 
'Utdatafilen kommer att heta 
, "filnamn".r09 

PRINT "Indatafil : "; InfilS 
PRINT "Utdatafil : UtfilS 

INPUT "Ar detta okey ? (J)/N 
IF UCASES(AnsS) O "J" THEN 

GOTO Fel 
END IF 

-AnsS Kolla om filnamnen är ok ! 

OPEN Inf i ls FOR RANDOM AS \ LEN = LENlShot) 
OPEN UtfilS FOR RANDOM AS ^2 LEN = LEN (Shot) 

Length = LOF( 1 L£N(Shot) 
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REDIM Tid!(Length) 
REDIM TrlKLength) 
REDIM Tr2! (Length) 
REDIM Spl!(Length) 
REDIM Sp2!(Length) 
REDUl Vdi!(Length) 

'Dimensionera dynam. vektorer 

FOR I = 1 TO Length 
GET #1 . I . Shot 
Tid!(I) = VAL(Shot.Tid) 
T r l ! ( I ) = VAL(Shot.TrU 
Tr2!(I) = VAL(Shot.Tr2) 
Spl! (I) = VAL(Shot.Spl) 
Sp2!(I) = VAL(Shot.Sp2} 
Vdi!(I) = V^\L(Shot.Vdi) 

NE.XT I 

Rmedel T r l ! ( ) . 9 
Rmedel Tr2!(). 9 
Rmedel Spl!O, 9 
Rmedel Sp2!(). 9 
Rmedel Vdi!(). 9 

FOR I = i TO Length 
Shot.Tid = STRS(Tid! iD) 
Shot.T.-l = STRS(Trl !(I)) 
Shot.Tr2 = STRS(Tr2!(I)) 
Spl! (I) = h\T(Spl!(I) • 1000) 1000 
Shot.Spi = STRS(Spl!(I)) 
Sp2!'J) = lNT(Sp2!(l) ' i 000) 1000 
Shot.Sp2 = STRS(Sp2!(I)) 
Vdi!(l) = INT{Vdi!(I) ' lOOO) 1000 
Shot.Vdi = STRS(Vdi!u)) 
Shot.Crp = CHRS(iHD) ^ CHRS(.iHA.' 
PUT #2. I . Shot 

N'E.XT I 

PRINT "Reaav !! ! ! ! ! !" 
END 

SUB Rmedei (.\rr!'.). Rt) 

REDI.M Slask: (UBOUND(Arr!)? 

summa = 0 

'Stoppa in data i vektorerna 

'Rullande medelvärde od reso. veK' 

Omv. : i l l s t rängar och skriv 
'utdatafilen 

Subr'Kinen lor :na(iei'.\iraescildn:n2en 

Skaoa dvnam. siaskveKtor 

FOR i = 1 TO Rt 
summa = summa Arr! (I) 

SlasKKRt 2 + 1) = summa Rt 

FOR I = I ro Rl 2 
Slask! 11) = Slask ic^t 1) 
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summa = summa - ArrUI - Rt \ 2 - 1) + Ar r ! ( I + Rt >. 2) 
I F summa < O THExM summa = O 
Slask!(I) = summa / Rt 

N E X T I 

FOR I = UBOUND(.-\rr!) - Rt , 2 + 1 TO UBOUND(Arr!) 
Slask!(I) = Slask!(UBOUND(Slask!) - Rt \ 2) 

NE.XT I 

FOR I = 1 TO DBOUNDCArr!) 

A r r i d ) = Slask! (I) 
. 1 U . I V I i 

Flytta tillbaks t i i i ursp. 
' vektorn 

END SUB 
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