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SAMMANFATTNING 

Tre stycken engreppsskördaraggregat har studerats med avseende på matningsskador i 
det upparbetade virket. De studerade maskinerna är ERCO-Master 500 och Ponsse H60 
från Finland, bägge med bandmatning, samt Grangärde 626 PAN med gummihjulsmat
ning och dubbförsedda slirskydd. 

ERCO-Master 500 är ett delvis nytt maskinkoncept. Maskinen har en bandmatnings-
anordning där stocken vilar på det under bandet vid upparbetning. Resultaten visar att 
ERCO-Master 500 ger mycket små matningsskador. Medelskadedjupet är < 0,1 mm, 
vilket givetvis är försumbart ur utbytessynpunkt. 

Ponsse H60 har en bandmatning mycket l ik Keto 150/1/ och får också ungefär lika 
medelskadedjup, 1,1 mm. Tyvärr ger ett felaktigt utformat stödhjul, monterat intill 
mäthjulet, större skador, medelskadedjup 2,1 mm. Dessa skador framstår som helt 
onödiga då stödhjulel inte har någon matande funktion. 

Grangärde 626 PAN slutligen, är ett litet aggregat avsett för tidiga gallringar. Timmer
uttaget är normalt mycket begränsat i dessa avverkningar. Matarrullama har en diameter 
av 0 310 mm och mycket tunt gummipålägg, ca 20 mm. Slirskydden är försedda med 
parvis svetsade dubbar. Medelskadedjupet blev 2,7 mm. På grund av kraftspelet pressas 
den främre dubben in djupare i veden. Skillnaden är ca 1,5 mm (medeldjup) mellan 
främre och bakre dubbarna. Med en bättre kraftfördelning borde medelskadedjupet totalt 
kunna minskas. 

De uppmätta mekaniska virkesskadoma är så små att de inte kan bedömas ha någon 
negativ påverkan på sågutbytet. Skadorna från ERCO-Master 500 kan jämställas med 
skador från slirskyddsförsedda matarrular av gummi av standardtyp. 

Däremot vet vi från tidigare studier att skadorna in i veden utgör inkörsporten för 
blånadssvampsporer och därmed ökar risken för blånadsutveckling vid oskyddad lagring 
under sommarhalvåret 121. 

BAKGRUND 

Utvecklingen av matningsanordningar på skördare har ur virkesskadesynpunkt varit 
mycket framgångsrik under de sista tio åren. Vid mätningar som Trätek gjorde 1984-85 
på virke upparbetat med de då vanligaste engreppsskördama varierade medelskadedjupet 
mellan 2,1 och 7,8 mm (inträngning i veden). Maxi mal värdena varierade mellan 4,3 och 
13,8 mm. 

Flertalet maskin tillverkare övergick i mitten på 1980-talet till matarvalsar med gummi
beläggning och slirskydd av kätting. Ur virkesskadesynpunkt är gummirullar med 
slirskydd ganska harmlösa. De skador som slirskydden förorsakar leder sällan t i l l 
mätbara mekaniska skador i veden. Uppmätt medelskadedjup < 0,5 mm och maximalt 
djup på ca 1,0 mm. Däremot har barkavskav och slirskador ökat. Studier 1988 visade att 



för de tre vanliga engreppsaggregaten förekom slirning på 5-25 % av de upparbetade 
stockarna. Barkavskavet varierade mellan 2 och 20 % beroende på årstid. 

Parallellt med utvecklingen av gummirullar har det också skett en utveckling av band-
matningsutrustningar. Bandmatningsutrustningen är idag inte så vanlig och återfinns f n 
endast på maskiner tillverkade i Danmark och Finland. En studie 1989 av de två 
maskiner med bandmatning som då fanns på marknaden visade, att medelskadedjupet 
varierade mellan 0,3 och 1,8 mm / I / . Alltså obetydligt mer skador än vad gummirullar 
med slirskydd förorsakar. 

UPPLÄGGNING OCH OMFATTNING 

Tre engreppsskördaraggregat har studerats under hösten 1991. Studien av ERCO-
Master 500 genomfördes i granbestånd utanför Urjala i Finland. Beståndet var ett sent 
gallringsbestånd med förhållandevis lite kvist, många stammar per ha och ganska stor 
medeldiameter. Medelstam 0,12 m^fjpb. Flertalet provbitar togs från andrastockar. 
Beståndet var väl anpassat för maskinen. 

Studien av Ponsse H60 genomfördes utanför Kolsva i ett granbestånd, ålder ca 30-40 år. 
Ponsse H60 är i första hand ett slutawerkningsaggregat utan nedre kvistknivar, vilket 
gör att det har vissa problem med kvistning (lågt sittande kvistar på klena granar) i 
gallring. 

Grangärde 626 kördes i ett sent gallringsbestånd utanför Ludvika. Flertalet provbitar 
togs från de kvistiga delarna av träden, d v s ur andrastockar. 

Uttagning av provbitar genomfördes på samma sätt som vid tidigare studier /3/. 

Respektive maskintillverkare var närvarande vid studierna och fick ställa in maskinerna 
för att de skulle fungera bra i provbeståndet innan provtagningen startades. 

MASKINBESKRIVNING 

ERCO-Master 500 tillverkas av Erco-Mek AB i Finland. Företaget är ganska nytt i 
skogsbranschen och aggregatet finns ute i ca 25 exemplar. Aggregatet väger 610 kg 
inklusive rotator och klarar fäll snitt upp till 530 mm med lägsta svärdet (tillverkarens 
uppgift). Det har fyra kvistknivar, tre hydrauliskt öppnings- och ansättningsbara och en 
fläderansatt kniv. De tre hydraulstyrda knivarna kan manövreras separat. 



Figur 1. Matningsanordningen på Erco-Master 500. 

Matningsanordningen består av matarband. Maskinen är okonventionell så t i l l vida att 
aggregatet, efter avskiljning av trädet, falls åt sidan så att trädet kommer att vila på det 
undre matarbandet. Banden är uppbyggda av T-profiler (se figur 1), svetsade med 
32 mm delning på 4 rullkedjor. Banden är 220 mm breda, underbandet har ca 315 mm 
anliggningslängd ( - 9 kammar) mot stammen. Överbandet är något kortare, anligg-
ningslängd mm ( ~ 7 kammar). I det ideala fallet fördelas alltså matningskraften till 
stammen på 16 punkter. Detta ger bra dragkraft och små virkesskador, vilket också 
studieresultatet visar. Dragkraften anges till 20 kN vid 19 MPa hydraultryck. 

Ponsse H60 tillverkas av Ponsse Oy i Finland. H60 är ett slutavverkningsaggregat som 
tillverkats i ca 250 exemplar. Aggregatet väger 805 kg inklusive rotator och klarar 
fallsnitt upp ti l l 620 mm med längsta svärdet (tillverkarens uppgift). Det har tre kvist
knivar, två hydrauliskt öppnings- och ansättningsbara och en fast. 

Matningsanordningen består av matarband av samma typ och storlek som på Keto-
maskinema IM. En skillnad är att kammarna, som består av plattjärn 40 x 3 x 8 mm, 
svetsats i 30° vinkel över kedjelänken istället för vinkelrätt över kedjan, se figur 2. För 
att minska friktionen mellan stam och aggregat vid matning är ett stödhjul monterat i 
aggregatet mitt för matarbanden. Vid matning kläms stammen mellan matarbanden och 
stödhjulet. Stödhjulet har utfrästa kammar som ger större skador i stammen än matarban
den. Konstruktionen bör ändras då kammarna inte fyller någon annan funktion än att 
rotera rullen vid matning. 



Figur 2. Detaljbild av matarbanden på Ponsse H60. 

Grangärde 626 tillverkas av Grangärde Maskin AB i Sverige. 626 är ett gallringsaggre
gat och har tillverkats i ca 160 exemplar. Aggregatet väger 325 kg inklusive rotator och 
klarar fällsnitt upp ti l l 360 mm (tillverkarens uppgift). Det har fyra rörliga kvistknivar 
med lägesstyming som minskar friktionen mellan stam och kvistknivar. 

Matningsanordningen består av två gummibelagda matarrullar med dubbförsedda 
slirskydd. Matarrullens diameter (utan slirskydd) är 310 mm och gummitjockleken ca 
20 mm. Ansättningskraften mot stammen anpassas hydraulmekaniskt efter stamdiame
tern. För att kompensera det tunna gummisldktet mot ojämnheter hos stammen är 
matarruUamas ansättningscylinder hydrauliskt avQädrad. 

Slirskyddens utformning med parvis svetsade dubbar, se figur 3, gör att dubbinträng-
ningen blir olika för de främre och bakre dubbarna. De främre dubbamas skadedjup är 
ca 1,5 mm större (medelvärde) än de bakre. Skillnaden kan troligen elimineras genom 
annan utformning på dubbarna. 

Ro+otionsrik+ning 

CQ 20 mm qumm 

Figur 3. Slirskydd Grangärde 626. 



R E S U L T A T 

Erco-Master 500 

Trädslag = gran Medelskadedjup = < 0,1 mm 
= 15,4 cm Maximalt skadedjup = 3,5 mm 

Barktjocklek = 4,0 mm Barkavskav = < 1 % 

Densitet = 408 kg /m3 Slirskador = 8 % 

Antal mätpunkter = 227 st Klämtryck = 8 MPa 

Antal mätpunkter = 222 st 
med skadedjup 0 

Skadefrekvens 

Erco-Master 500 
91 09 12 

- 2 - 4 - 6 - 8 
Skadedjup, mm 

Kommentar 

Längdsättningen kontrollerades på 40 slumpmässigt valda timmerbitar. Enligt de finska 
reglerna är längdtoleransen för timmer ± 3 cm. 89 % av de kontrollerade bitarna 
klarade detta krav. 

För svenska förhållanden används toleransen ± 2 cm, vilket ger 81 % inom toleransen. 

Resultatet är bra, men endast att betrakta som ett pilotförsök med hänsyn till det 
begränsade antalet observationer. 

Barkavskavet < 1 % är lågt, även med hänsyn till årstid och beståndstyp. En bidragan
de orsak är troligen att man oftast inte behöver backa stocken och ta fart för att klara 
kvistningen, utan kan mata på oskadad bark hela tiden /4/. 



Matningsskadorna in i veden är mycket små, både med avseende på medelvärde 
och maximalt djup. De ger inte några utbytesförluster på sågtimmer. Ur blånads-
skadesynpunkt innebär perforeringen av barken dock en inkörsport för blånadssporema 
och därmed risk för stockblånad under i övrigt gynnsamma betingelser. 

Slirskador uppmättes på 8 % av de inmätta bitarna. Jämfört med gummihjulsmatning är 
detta en låg siffra. Även här är dock resultatet osäkert med hänsyn till de få observatio
nerna. 

Kvistningsresultatet var bra, d v s det uppfyllde definitionen "väl kvistat" enligt de 
svenska mätningsreglema. 

Hydraultrycket för ansättning av matarbanden mot stammen var vid försöken inställt på 
8 MPa. För att klarlägga eventuella samband mellan klämkraft mot stammen och skador 
ökades hydraultrycket till 12 MPa. Detta ledde dock ej till någon signifikant ökning av 
skadedjupet. 

Matningsanordningen på Erco-Master 500 är så uppbyggd att klämkraften mot stammen 
erhålles genom ansättningskraften i hydraulcylindem. Vid stockdiametrar < 300 mm 
erhålles dessutom ett klämkraftstillskott beroende på hur stor dragkraft matnings
anordningen ger. Vid 10 kN dragkraft och stamdiameter 20 cm är tillskottskraften ca 
20 % av totala klämkraften. Den totala klämkraften vid 8 MPa hydraultryck och matning 
kan beräknas till ca 15 kN. 

Slutsatsen från studien är att Erco-Master 500 ger mycket små mekaniska virkesskador 
som inte påverkar sågutbytet. Resultatet gäller för den studerade maskinen med dess 
inställning och det bestånd och förhållande som gällde vid studietillfället. Å andra sidan 
finns inget som talar för att resultatet bör avvika från studieresultatet förutsatt att 
maskinen ställs in rätt och används för den typ av bestånd den är avsedd för. 



Ponsse H60 

Trädslag = gran Medel skadedjup = 1,1 mm 
= 13,7 cm Maximalt skadedjup = 8,0 mm 

Barktjocklek = 3,8 mm Barkavskav = 4,5 % 
Densitet = 365 kg /m3 Slirskador = 9 % 
Antal mätpunkter = 181 st Klämtryck = 9,5 MPa 
Antal mätpunkter = 74 st 
med skadedjup 0 

Ponsse H60 
91 09 12 

Matarband 

Skadefrekvens 

100 

-2 - 4 - 6 
Skadedjup, mm 

8 -

Konunentar 

Längdsättningen har kontrollerats på 172 slumpmässigt valda virkesbitar i en special
studie. 74 % hamnade inom toleranser ± 2 cm. Resultatet indikerar att H60 har bra 
längdmätnoggrannhet jämfört med merparten övriga engreppsaggregat /5/. 

Barkavskavet, ca 5 %, är normalt för årstid och beståndstyp /4/. 

Matningsskadorna i veden är små. Resultatet är mycket lika Keto 150 / ! / som har 
samma matningsanordning. Tyvärr ger stödhjulet på H60 större skador än matarbanden, 
se diagram nedan. 
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Ponsse H60 
91 09 12 
Stödhjul 

Skadefrekvens 

100 

- 2 -4 -6 
Skadedjup, mm 

Skadorna efter stödhjulet totalt antal mätpunkter = 156 st, antal mätpunkter med 
skadedjup O = 61 st, medelskadedjup = 2,1 mm. 

Slirskadorna, 9 %, är en låg siffra jämfört med gummihjulsmatning men också osäker 
p g a de få observationerna. 

Kvistningsresultatet var mindre bra på klena stammar med kvist ända ner till marken. 
Orsaken är att H60 saknar nedre kvistkniv. Aggregatet är dock i första hand avsett för 
slutavverkning där detta problem oftast inte förekommer. Kvistknivama på den studerade 
maskinen hade en tendens att skära in i veden. Det inträffade på något mer än 10 % av 
stockarna. Oklart om det berodde på föraren eller slipning av kvistknivama. 

Hydraultrycket för ansättning av matarbanden var vid försöken inställt på 9,5 MPa och 
ansättningen av kvistknivama 5 MPa. Normal tryckinställning för ansättning av matar
banden är 9,5 - 12 MPa. 

Slutsatsen från studien är att Ponsse H60 aggregatet ger små mekaniska virkesskador 
som knappast påverkar sågutbytet. Genom relativt enkla åtgärder, ändring av stödrullar, 
kan skadoma minskas ytterligare. 

Aggregatet borde också utrustas med en nedre kvistkniv för att bättre klara kvistning av 
rotstockar i kvistiga bestånd. 



Grangärde 626 
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Trädslag 

Barktjocklek 
Densitet 
Antal mätpunkter 
Antal mätpunkter 
med skadedjup O 

= gran 
= 13,8 cm 
= 3,8 mm 
= 430 kg/m^ 
= 208 st 
= 15 st 

Medelskadedjup 
Maximalt skadedjup 
Barkavskav 
Slirskador 
Klämtryck 

2,7 mm 
8,0 mm 
4 % 
O % 
12 MPa 

Grangärde 626 
91 10 31 

Skadefrekvens 

1001— 

75 

50 

25 

- 2 4 - 6 
Skadedjup, mm 

- 8 8 -

Kommentar 

Längdsättningen kontrollerades inte vid studien. 

Barkavskav, 4 %, är normalt för årstid och bestånd. 

Matningsskadorna i veden är större än för de bandmatade maskinerna. Som tidigare 
påpekats tränger den främre dubben in djupare (medeldjup 3,4 mm) än den bakre 
(medeldjup 1,9 mm) i varje dubbpar. Genom förändring av dubbformen och placeringen 
kan förmodligen inträngningen för de främre dubbarna minskas. 

Slirskador. Inga slirskador noterades vid försöket. 

Kvistningsresultat bra vid försöket. 
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Hydraultrycket på aggregatet var vid försöken inställt på 12 MPa. Normalt inställnings
område 12-15 MPa. Genom påverkan av matningskraften och de mekaniska hävarmsför-
hållandet varierar klämkraften mot stammen mellan 10 och 15 kN. 

Slutsatsen från studien är att Grangärde 626 ger mekaniska virkesskador men att dessa är 
så små att de endast i undantagsfall kan tänkas påverka sågutbytet. Det torde också vara 
möjligt att utan alltför omfattande ändringar minska skadorna ytterligare. 

SLUTSATSER 

I en tidigare rapport IM konstaterade vi att utvecklingen av bandmatningsaggregaten gått 
tämligen långsamt och att de kan utvecklas ytterligare. Bandmatningen på 
Erco-Master 500 är ett bevis på detta. Ur matningsskadesynpunkt är detta aggregat helt 
jämförbart med de bästa aggregaten med gummihjulsmatning. Beträffande livslängd på 
matarbanden och maskinens prestation har vi inga resultat utan får hänvisa t i l l maskin
tillverkaren. 

V i har tidigare också påtalat önskvärdheten av att en matningsanordning har en stor 
anliggningsyta mot stammen 161. Lencab i Orsa har tagit fasta på detta och utvecklat en 
kedjematta som drivelement i en bandmatningsanordning. Mattan har provats i test-
körningar i laboratorieprov och givit mycket intressanta värden på förhållandet mellan 
anliggningskraft och matningskraft. 
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SUMMARY 

Three one-grip harvester units of machinery were studied in view of feed damage to the 
processed timber. The studied machines were an ERCO-Master 500 and a Ponsse H60 
originating from Finland, both with belt feeding, as well as a Grangärde 626 PAN with 
rubber roll feeding and anti-skid devices provided with spikes. 

The ERCO-Master is a partly new machine concept. The machine has a belt feeding 
device: the log rests on it under the belt when being processed. The results show that the 
ERCO-Master 500 gives very little damage caused by the feeding operation. The average 
damage depth is < 0.1 mm which is, of course, negligible from the yield point of view. 

The Ponsse H60 has a belt feeding very much like the Keto 150/1/ and it gets about the 
same average damage depth, 1.1 mm. Unfortunately a wrongly designed support wheel, 
mounted next to the measuring wheel, will result in greater damage, average damage 
depth is 2.1 mm. This damage appears to be completely unnecessary as the support wheel 
does not have a feeding function. 

The Grangärde 626 PAN, finally, is a small unit of machinery, intended for first 
thinnings. Normally, the extraction of timber is very limited in these loggings. The 
diameter of the feed rolls is 310 mm, and the rolls are provided with a thin rubber coat, 
approx. 20 mm. The anti-skid devices are provided with welded spikes in pairs. The 
average damage depth was 2.7 mm. Due to the interaction of forces, the front spike is 
pressed deeper into the wood. The difference between the front and rear spikes is approx. 
1.5 mm (average depth) in this respect. With a better distribution of forces, the overall 
average damage depth should be possible to decrease. 

The measured mechanical damage to the timber is so small that it cannot be estimated to 
have any negative effect on the sawing yield. The damage originating from the ERCO-
Master 500 can be compared to damage caused by standard type rubber anti-skid feed 
rolls. 

On the other hand, we know from earlier studies that damage to the wood can lead on to 
attacks of blue stain fungi and, thereby, increases the risk of development of blue stain at 
unprotected storage during the summer season. 
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