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FÖRORD
Ett varmt tack till dem som gjorde denna studie möjlig, speciellt till Modo Skog AB, Iggesunds förvaltning som ställde personal, maskin och mark till förfogande samt till de som
medverkade ute i "busken".
Ett speciellt tack till Per Berg, Tommy Helgesson och Rickard Uusijärvi på Trätek som
hjälpt till med råd, synpunkter samt konkret hjälp. Dessutom ett varmt tack till Gert Andersson och Johan Freij på Skogsarbeten som gett många värdefulla synpunkter under
arbetets gång.
Stockholm april 1991
Gert Adolfson

SAMMANFATTNING

Syfte och genomförande
Syftet med studien var att en teknisk och säkerhetsmässig utvärdering av två aggregat för
maskinell röjning, MKR 70 K (klingaggregat) och MKR 80 (slagaggregat). Aggregaten var
monterade på FMG 0450 "Lillebror" i röjningsutförande. Studien genomfördes som ett
samarbetsprojekt mellan Trätek och Skogsarbeten. Modo/Iggesunds förvaltning stod som
mark- och maskinvärd.

Effekt, tryck och flöde
Kännetecknande för maskinell röjning är det relativt låga effektuttaget för maskinen. Klingaggregatet uppvisade en något högre effektåtgång som kan förklaras av en 15 procent
högre avverkad grundyta för aggregatet. (Se Diagram 2.)
Tabell 1. Medeltryck och medelflöde.
Aggregat

Medeltryck

Medelflöde

Klingaggregat

42 bar

70 lit/min

Slagaggregat

35 bar

72 lit/min

När det gäller tryck och flöde är maskinerna relativt likvärdiga.
Klingaggregatets högre medeltryck kompenseras av slagaggregatets högre medelflöde.
Bägge aggregaten är kraftigt överdimensionerade för sin uppgift. Jämfört med andra maskintillämpningar är medeltrycket väldigt lågt. Värderna baserar sig på 15 provytor per
aggregat där varje yta tog ca 4-8 minuter. Maskinen kördes med ungefär lika arbetsvarvtal
på motorn.

Vibration och konstruktion
Mest kritiskt ur hållfasthetssynpunkt är de lågfrekventa vibrationerna där slagaggregatet
uppvisar ca 3-4 gånger högre vibrationsnivå. Förklaringen är att aggregatet är försett med
två slagor samt arbetar med ett lägre (15-1700 rpm) varvtal jämfört med klingaggregatet
(2500 rpm). Vid motstånd viks slagoma in över aggregatets tallrik och åstadkommer dynamisk obalans. Slagaggregatet upplevs därför som "skakigare" av föraren då vibrationerna
fortplantas genom kranen till maskinen. Klingaggregatets lägre vibrationsnivå förklaras
med antalet tänder, tändemas fasta montage i klingan ett samt högre varvtal. Det innebär
att tiden mellan avskiljningsverktygen stöter på en stam blir kortare för klingaggregatet

vilket i sin tur innebär en lugnare och vibrationsfriare gång. Generellt leder mer vibrationer
till kortare livslängd. En lång exponering av kraftiga vibrationer för speciellt utsatta delar kran och ram - kan slutligen, på grund av materialutmattning, leda till allvarliga haverier.
(Se Diagram 6.)

Säkerhet

Klingaggregatet
Klingaggregatets skydd innebär att vid ett haveri kommer tanden, oberoende av tandens
läge i förhållande till skyddet, med största sannolikhet att förlora en stor del av sin rörelsemängd genom kollision med en eller flera av skyddets metallprofiler. Klingaggregatets
fasta infästning av tänderna innebär att 1/3 av tanden eller mindre, genom sprickbildning
kan lossna och kastas iväg. (Se figur 5.)
Beräkningar visar att en havererad slaga har ca 9 gånger högre rörelseenergi jämfört med
en havererad tand och rörelseenergin är fullt jämförbar med en kula avfyrad från ett jaktgevär. Skillnaden i rörelseenergi bygger på antagandet att tanden tappar halva sin rörelseenergi vid kollision med skyddet.

Slagaggregatet
Slagaggregatets skydd är symmetriskt placerat på aggregatet. Det innebär att skyddets uppgift, att ge en skyddad sektor mot maskinen, inte till fullo uppfylls. Se figur 7, skyddets
skyddande förmåga med nuvarande placering, och figur 8, med sidoförflyttat skydd. För
vissa maskintyper innebär skyddets placering att hytten i vissa kranlägen och arbetsmoment
är oskyddad. Följande figur visar att slagan kan - om olyckan är framme - träffa hytten
(1)*, tränga igenom rutan och därigenom, i värsta fall träffa föraren. Om skyddet sidoförflyttas (2)** skyddar det dock hytten bättre.

Allmänt
Klingaggregatets skydd ar bättre utfomiat genom att skyddet är heltäckande runt aggregatet. En havererad tand kan genom rikoschettverkan kastas ut mellan skyddets metallprofiler.
Fördelen är dock att tanden, genom en eller flera kollisioner, förlorat en stor del rörelseenergi. Säkerhetsnivån jämfört med slagaggregatet bedöms därför som avsevärt högre. Den
bärande idén bakom konceptet med lösa och lätt utbytbara tänder är hög säkerhet och låg
kostnad. Tänderna levereras utan skarpslipade eggar. Tanden skall när den är utsliten bytas
ut mot en ny, alltså ingen slipning eller reparation. Tandens form är direkt anpassad för
fastsättningen i skivan medelst utfrasta säten och passningen mellan tand och säte är

mycket noggrann. Formen samt materialet gör det svårt att tillverka piratklingor av kanske
en sämre kvalitet än originaltänderna. Ur säkerhetssynpunkt är lösningen mycket bra men
kostnaden för tänderna måste av tillverkaren hållas på en så låg nivå att inget ekonomiskt
incitament finns för att slipa, reparera eller själv tillverka tänder.
Klingans lösa tänder levereras obearbetade utan någon framslipad egg. Erfarenhetsmässigt
kan man få följande fördelar vid slipning av tänderna:
1.
2.
3.
4.

Längre livslängd
Lägre erforderligt arbetsvarvtal
Aggregatet skall hålla sig rent bättre
Mindre påfrestning på kranen

Slipning kan, om den utförs felaktigt innebära större säkerhetsrisker då risk finnes att man
slipar tänderna så att hållfastheten äventyras. Dessutom måste man ekonomiskt utvärdera
om det lönar sig vid beaktande av säkerhetsriskerna (se figur 9). Fördelen med tändemas
nuvarande utformning är att de är billiga, svåra att kopiera samt att säkerheten är bra. Idén
bakom konceptet är att de skall vara så billiga att det inte skall löna sig att slipa eller
reparera dem. Naturligtvis måste man oberoende av aggregat iakttaga största försiktighet
vid arbete vid eller med maskinen och nogsamt följa fastställda säkerhetsinstruktionerna
när det gäller säkerhetsavstånd, skötsel och handhavande.

1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Det årliga röjningsbehovet i Sverige är ca 400 000 ha årligen. Enligt tillgänglig statistik
kommer den slutavverkningsmogna skogen i framtiden att öka och därmed också behovet
av röjning.
De första maskinerna för maskinell röjning började användas i början på 1980-talet. De
första röjaggregaten var enkla och mycket robust uppbyggda. Principen med löst lagrade
slagor fastsaita på en cirkulär stålskiva var den vanligaste lösningen. De första maskinerna
var dåligt anpassade för maskinell röjning. Sikten, viktfördelningen samt markfrigången var
inte anpassad för röjningsarbetet. Ofta fick ombyggda skötare tjäna som bavSmaskin.
Aggregatets stabila och robusta konstruktion (slagans vikt 3 kg) innebär att höga energimängder lagras under drift. Beräkningar visar att en slaga har ungefär samma energimängd
som en kula från en älgstudsare samt kan om den lossnar, i värsta fall flyga så långt som
200-300 meter. De säkerhetsmässiga aspekterna uppfylls därmed dåligt och risken för vad
en lösflygande slaga kan åstadkomma har tvingat fram försök till förbättringar.
Obalansen i arbetskraftsbehov mellan skogsvårds- och avverkningssäsong innebär svårigheter för förvaltningarna vid planering och rekrytering av personal. Den bästa tidpunkten

för röjning och plantering är naturligtvis under vår, sommar och höst. Vintertid har man ett
generellt överskott på personal som får sysselsättas med motormanuell avverkning och
övriga förekommande servicearbeten. Om möjligheter finns att öka maskinell röjning kan
förvaltningarna minska sin fasta personal och mekanisera avverkningen i högre utsträckning än vad som är fallet idag.
En ökad användning av maskinell röjning kan innebära frikoppling av kunnig personal från
röjningsarbetet och möjlighet att använda sådan personal som exempelvis planteringsförmän istället. Motormanuell avverkning och röjning är ett ansträngande och relativt riskfyllt
arbete. Företagen har därför en vilja att öka mekaniseringen för röjning och avverkning.
Alla arbeten inom skogen kan dock inte göras av maskiner och i de flesta fall är det nödvändigt med både maskinell och motormanuell insats för att lösa uppgiften på bästa sätt.
Det är därför av största vikt att maskinerna är säkra och kan användas i kombination med
motormanuell personal, naturligtvis med hänsyn till de bestämda riskavstånden. Föreliggande rapport skall därför belysa de säkerhetsmässiga aspektema samt göra en grundläggande
teknisk analys av två aggregat för maskinell röjning.
Trätek utförde 1988, tillsammans med Skogsarbeten, en pilotstudie på ett slagaggregat.
Studien hade två syften, dels att prova den använda studiemetodiken, dels att få en uppfattning om vilken effekt som åtgår för att avskilja röjstammar. Vidare studerades det om
verktygsutformningen hade någon betydelse för effektåtgången samt vad en annodunda
verktygsutformning innebar ur säkerhetssynpunkt. Slutsatserna var att energiinnehållet i
slagoma var väldigt stort och innebar stora säkerhetsmässiga risker, samt att den för studien använda mätningsmetodiken inte fungerade tillfredsställande. Dessutom framkom det att
enda sättet att sänka energiinnehållet var att sänka rotationshastigheten, ändra den geometriska utformningen och/eller reducera slagans massa. Vid tidpunkten för studien hade
klingaggregatet endast presenterats som prototyp och aggregatet var under vidareutveckling
och testning.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är alt göra en teknisk och säkerhetsmäs.sig utvärdering av två på
marknaden förekommande aggregat för maskinell röjning. Aggregatens beteckning är MKR
80 (slagaggregat) och MKR 70 K (klingaggregat). Aggregaten har välvilligt ställts till
förfogande av tillverkaren, Bror Hulth maskinkonstruktion AB. Aggregatet säljs och marknadsförs numera av FMG.

2. BESKRIVNING AV ..

2.1 ..Genomförande

2.1.1 Inledande kontakter samt planering
I de inledande kontakterna med Skogsarbeten beslöts att försöksuppläggningen skulle vara
parallell, d v s att Trätek och Skogsarbeten skulle genomföra sina studier samtidigt på
samma provytor. Tillvägagångssättet valdes för att rationalisera och effektivisera studiens
utförande. Det bedömdes också att synergistiska effekter kunde uppnås vid utvärdering och
sammanställning av materialet. Dessutom skulle maskinen kunna sättas in i ordinarie drift
fortare.

2.1.2 Utfommingen av mätinsamlingsprogrammet samt vibrationsundersökningen
Trätek utformade ett mätinsamlingsprogram för de hydraulisk-tekniska mätningarna. För
vibrationsundersökningen lånades mätutrustning från Tekniska högskolan i Stockholm, som
också hjälpt till med utvärderingen av materialet.

2.1.3 Beskrivning av försöksmetodiken
Hydraulisk-tekniska mätningarna
På tryckledningen till röjaggregatet monterades flödes- och tryckgivaren. Enheten monterades fast på maskinens kranpelare (se bild 1). Vi eftersträvade att montera givarna så nära
aggregatet som möjligt för att undvika förlusterna i maskinens hydraulsystem. Givarna
kopplades till digital/analog omvandlare och sedan till Träteks speciellt utvecklade mätinsamlingsdator. Samplingsintervallei var för datorn 16 värden i sekunden. Dessa värden
medelvärdesbildades för varje sekund och lagrades sedan i datorn.
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V

Bild 1. Tryck- och flödesgivarna monterade på maskinens kranpelare.

Rent principiellt kan man beskriva Skogsarbetens mätningar med att arealhastigheten uppmättes på olika provytor med olika förutsättningar. I maskinens hytt satt en tidsstudieman
som tog tid för respektive provyta. Varje provyta var ca 140-200 m^ stor och det tog ca 48 minuter för maskinen att avverka en provyta. (Se figur 1.) Träteks mätinsamlingsdator är
försedd med en strömbrytare som har två lägen, på- respektive avslagen. Idén var att tidsstudiemannen, som var placerad inne i maskinens hytt, samtidigt skulle slå på tids.studieklockan och vår mätdator. Vid varje påslag av mätinsamlingsdatom registrerades realtiden,
d v s verklig tid. Tidsstudiemannen skulle då anteckna starttiden i realtid för respektive
provyta, så atl det vid bearbetningen av materialet klart skulle framgå vilken mätperiod
som var korrelerad med respektive provyta. Denna metodik fungerade i praktiken ganska
väl med det förbehållet att av- och påslag av mätinsamlingsdatom inte alltid skedde exakt
vid ytans areala början och slut utan i de flesta fall strax innan eller strax efter. Avvikelsen
vid av- och påslag berodde på tidsstudiemannens svårigheter att utföra alla moment samtidigt men den bedömningen gjordes att det inte skulle ha någon större betydelse för resultatet. Fördelen med att använda samma provyior var att man eventuellt skulle finna korrelation mellan effektåtgång och prestation och kunna använda mätvärden i mer än ett syfte.

Fältdatainsamling
Den avverkade grundytan på varje provyta, d v s i princip de avverkade trädens genomskärningsarea, inmättes genom att varje träd indelades i klasser. Klass I motsvarade alla
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träd med en diameter på 10-19,99 mm, Klass II alla träd med en diameter på 20-29,99
mm. För dessa klasser räknades bara varje träd inom respektive klass för varje provyta. För
avverkade träd med en diameter överstigande 30 mm, klass III, mättes diametern individuellt med ett digitalt skjutmått. Detta förfaringssätt valdes på grund av att röjningsträd med
stor diameter i mycket hög utsträckning bidrar till den avverkade gmndytan (se följande
figur).
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provyta

-o

: >|0

•2,82.

II

•C3

•a

:0

:0

4V

II
t(
II

®

kvarstående stammar

O f ä l l d a stammar

Provyta

Maskinen röjning

Protokoll för f ä l t d a t a

TRÄTEK
Cirkel
yta

_

Kloss I
(10<d< 20mm)

Klass I I
(20<d<30mm)

Klass I I I
(d >30mm)

2

A

10

5

34 , 36 , 45

2

B

6

8

34.

3

A

Figur 1. Schematisk beskrivning av fältdatainsamlingen.
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Vibrationsmätningen
Vibrationsmätningen utfördes helt fristående. Det visade sig nödvändigt att mätningen
utfördes under mindre besvärliga förhållanden på grund av svårigheten att applicera utrustning och placera personal inne i maskinens hytt. Ett försöksområde utsågs utefter en
skogsbilväg för att maskinen skulle förflytta sig på vägen och röja i beståndskanten. Det
gjorde det möjligt att montera utrustningen på maskinens motorhuv samt låta personal sitta
på maskinen, för att under pågående mätning kunna sköta mätinsamlingen och kontrollera
utrustningens funktion.
2.2 .. FMG 0450, kombinerad gallrings- och röjningsmaskin
Den i studien använda maskinen, FMG 0450 "Lillebror" i kombinerad gallrings- och röjningsversion, har en markfrigång på 0,9 m. Maskinen finns dessutom i ytteriigare två versioner, som träddelslunnare och som engreppsskördare för gallring. Den studerade maskinen används i gallring under vintersäsongen och som röjningsmaskin under vår, sommar
och höst.

Tabell 2. Teknisk beskrivning av FMG 0450 "Lillebror".
Benämning

Tekniska uppgifter

Maskintyp

Kombinerad gallrings- och röjningsmaskin

Motoreffekt, kW
Vikt, kg

59
5600

Kraftöverföring, typ

Hydrostatisk-mekanisk

Hydraulsystem, typ

Begränsat variabelt tryck

Sy stem tryck, bar

230

Pumpdeplacement, kran, cmVr

43

Pumpdeplacement, aggregat, cmVr

43

Krankonstmktion, typ
Kranräckvidd, m

Parallellförd vikarm
6

Maskinen har producerats sedan 1987 och för närvarande finns det ca 130 maskiner i drift
varav ett tiotal i röjningsversion.
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Bild 2. FMG 0450 "Lillebror" i röjningsutförande.

2.3 .. MKR 70 K klingaggregat och MKR 80 slagaggregat

Tabell 3. Teknisk beskrivning av röjaggregaten.

Beteckning

MKR 70 K

MKR80

Avskiljande verktyg

Klinga

Slaga

Infästning av verktyg

Fräst säte

Tapp

Arbetsdiameter, cm

70

86

Deplacement motor, cm^

32

45

Flödesbehov, lit/min

80

80

200-250

200-250

2500

1700

160

195

Metallprofiler

Plåtskydd

79.000:-

84.000:-

Arbetstryck, bar
Rekommenderat arbetsvarvtal, rpm
Aggregatvikt, kg, ca
Typ av skydd
Pris, kr, ca (1990)
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Vad som särskilt bör observeras är skillnaden i rekommenderat arbetsvarvtal samt aggregatens vikt.
Klingaggregatet är försett med 4 demonterbara tänder. Tänderna som har fomien av en
treudd med tre skärytor kan alltså vändas två gånger innan de är utslitna och skall kasseras.
Tänderna är monterade i urfrästa säten mellan två skivor som kläms samman med skruvförband och de väger ca 1,2 kg per styck.
^S2££i^sat

med 4 fasta

tänder

Figur 2. Klingaggregatet sett underifrån.

Slaggaggregatet är försett med två slagor som väger ca 3,2 kg per styck. Slagorna är löst
lagrade på tappar och låses genom att tapparna längst upp är försedda med ett stopp, en s k
"hatt".

Slagaeeregat med 2 slagor

Pi B-l»-ll

Figur 3. Slagaggregatet sett underifrån.
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2.4 Beskrivning av försökslokalen
MoDo Skog AB, Iggesunds förvaltning var mark- och maskinvärd och studien genomfördes i närheten av Delsbo, Hälsingland.

Bild 3. Försöksområdet låg i en sydväsisluttning ner mot sjön Norra Dellen.

Försöksområdet karaktäriserades av det höga stamantalet. Speciellt i områdena nedåt sjön
var det mycket tätt med lövstammar. Längre upp på sluttningen var stamantalet "normalt"
med relativt stora barrplantor.

Tabell 4. Försöksområdets beståndsparametrar.
Försöksområdets beståndsparametrar
1

Grundförhållande
Ytstruktur

1-2

Lutning

'

Lövstamantal, St/ha

ca 54.000

Barrstamantal St/ha

ca 2.700

Barrhöjd, dm

1-2

8-20
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3. RESULTAT

3.1 Små uppmätta tryck-, flödes- och effektskillnader mellan kling- och
slagaggregat
För att rätt kunna tolka hydraulik- och vibrationsmätningarna måste man jämföra provytorna för respektive aggregat. Provyteuppläggningen syftade till att provytorna för varje aggregat skulle bli så lika som möjligt, med avseende på stamantal, lutning och övriga beståndsfaktorer.
Tabell 5. Medelvärden för provytorna.

Provyteparameter
Antal godkända provytor
Totalt avverkad Gu, medelvärde i m-/ha
Fördelning, I - I I I , i %
Antal avverkade träd, klass I - I I I , 1000-tal/ha

Klingaggregat

Slagaggregat

14

15

6,78

5,92

41/45/14

47/34/19

16/6/1

15/4/1

16

Medellryck [bar] och
Medelflöde [lit/min]
80

70

60

Kim,
Slagagg.
[MKRBO]
Medeltryck

Medelflöde

TOAm/GA

91-01-31

Diagram 1. Medeltryck och flöde för kling- och slagaggregatet. Värdena baseras på ca 15
provytor per aggregat.

Diagrammet visar att endast marginella skillnader finns mellan aggregaten.

Avgiven medeleffekt
[kW]

Klingagg.
[MKR 70 K]
Slagagg.
[MKR BO]
Medeleffekt
TUTK/Ct

Diagram 2. Avgiven medeleffekt för klinga respektive slagaggregat. Värdena baseras på ca
15 provytor per aggregat.
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Klingaggregatet uppvisar fem procent högre avgiven medeleffekt. Dock var den avverkade
grundytan ca 15 % högre per hektar vilket förklarar klingaggregatets högre effektåtgång.
Tomgångseffekten - den avgivna effekten då ingen avverkning sker - beräknas ligga strax
under den redovisade medeleffekten. Den maximalt avgivna effekten från hydraulpumpen
var under försöken aldrig över 10 k W . Jämfört med andra avverkande maskiner, exempelvis kapsågen på en tvågreppsskördare - med en avverkningskapacitet på ca 1000-1500 cmV
sekund och ett momentant effektuttag på 40-50 k W - är den momentant uttagna effekten
relativt låg.
Den momentant totalt uttagna effekten v i d avverkning är dock högre. Förklaringen är att
huvuddelen av den uttagna effekten kommer från aggregatets rörelseenergi. Aggregatets
roterande massa fungerar principiellt som ett "lager" av energi. V i d tillfällen då ingen eller
liten avverkning sker, byggs "lagret" upp genom varvtalsökning. V i d avverkning utnyttjas
"lagrets" rörelseenergi och varvtalet hos aggregatet sänks.

Frekvensanaivs
För att mer i detalj studera skillnader mellan aggregaten gjordes en frekvensanalys på en
yta för vardera aggregatet. Ytorna valdes ut med kriteriet att den avverkade grundytan samt
fördelningen mellan diameierklasserna skulle vara ungefädigt lika. Diagrammet skall därför
ses som en enkel fallstudie med syftet att redovisa eventuella skillnader i relativ effektfördelning mellan aggregatet.
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Diagram 3. Frekvensanalys av den avgivna effekten från hydraulpumpen.
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Skillnaden i relativ effektfördelning mellan aggregaten är marginell. Klingaggregatets fördelning är förflyttad något åt höger vilket styrker resultatet att den avgivna medeleffekten
är högre för klingaggregatet.

Trvck- och flödesvariationer
Trycket varierar i högre utsträckning än flödet och variationerna beror på det motstånd som
röjstammarna innebär vid själva avskiljningen. När aggregatet stöter på stort motstånd
sänks varvtalet. Flödet minskar men n-ycket Ökar. Skeendet beskrives väl i följande diagram som tydligt visar de tidsmässiga tryck- och flödesvariationerna.
Flödesvariationema är relativt små, ± 10 lit/minut, medan tryckvariationerna är avsevärt
större, ± 150 bar. Lågt tryck och högt flöde (t ex vid 55 sekunder) kan innebära att motståndet för tillfället har varit litet, d v s ingen eiler liten avverkning har skett.

Avgiven medeleffekt
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Tryck Ibeir]
Flöde [lit/miii]
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Effekt
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Tryck
10
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Diagram 4. Tryck-, flödes- och effektdiagram för en provyta (klingaggregat)
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3.2 Sambandet mellan avverkad grundyta och uttagen medeleffekt
För att få en uppfattning om hur medeleffekien påverkades av den avverkade grundytan
gjordes regressionsanalyser på det insamlade materialet. Eit flertal olika regressionsanalyser
gjordes men då materialet är litet och insamlat under fältmässiga förhållanden har sambandet i de flesta fall ur statistisk synpunkt blivit dåligt. Bäst resultat med avseende på
regressionskoefficient - den matematiska funktionens överensstämmelse med materialet gav följande tillvägagångssätt.

Följande parametrar användes i regressionsanalysen:
1. Avverkad grundyta per hektar i |m^/hal, för varje provyta.
2. Det inverterade värdet på prestation, d v s arealhastigheten, [ha/GO-timmeJ.
Skogsarbetens prestationsvärden användes individuellt för varje provyta.
3. Den avgivna medeleffekten ur hydraulmotorn i | k W ) f ö r varje provyta.
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Diagram 5. De erhållna funktionerna samt observationerna för kling- respektive slagaggregatet plottade.
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Som grund för de utförda regressionsanalyserna ligger följande resonemang:
Resonemang I : V i d avverkning av ett bestämt antal stammar per arealenhet bör medeleffekten öka om avverkningshastigheten ökar. Därför bör arealhastigheten, d v s det inverterade värdet på prestationen, ingå som variabel i regressionsanalysen.
Resonemang I I : V i d avverkning av en bestämd areal bör medeleffekten öka om den avverkade grundytan ökar (vid konstant arealhastighet). Därför bör den avverkade grundytan
per arealenhet ingå som variabel i regressionsanalysen.
Resonemang I - I I ger alt som oberoende variabel (x-axel) i regressionsanalysen bör kvoten
mellan avverkad grundyta per hektar (mVhal dividerad med arealhastigheten |ha/GO-timme]
användas, vilket innebär att för varje provyta divideras 1 med 2 och v i får följande enhet:
([mVha]/[ha/GO-timme|). Den avgivna medeleffekten avsätts på y-axeln och den oberoende
beskrivna variabeln på x-axeln för varje observation (provyta). För denna lösning erhölls
de högsta korrelationsvärdena (r).

3.3

Vibrationsmätning, stora skillnader i vibration mellan kling- och slagaggregatet

För varje aggregat utfördes vibrationsmätningen på två olika typer av ytor, en med
klena stammar och en med grövre. Ytan med de klena träden får karakteriseras som en
relativt tidig röjning, ytan med de grova som en sen röjning. Den piezoelektriska
givaren placerades på kranens vipparm, knappt en meter från verktyget. Givaren var fastskmvad i vipparmens gods.
t i l l mä+insam
Lare

/

givare

Figur 4. Givaren för vibrationsmätningen placerad på maskinens kranarm.
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Vibrationsmätningen visar att v i d låga frekvenser genererar slagaggregatet avsevärt större
vibrationer än vad klingaggregatet gör.

Acceleration, toppvärde i [m/s2j

Klingagg.
[MKR 70 K]
Slagagg.
[MKRBO]
Grovt bestånd
TRATEK/GA

Klent bestånd
91-03-21

Diagram 6. Toppvärde för accelerationerna (m/s^) för aggregaten vid körning i grovt
respektive klent bestånd. Gäller lågfrekventa vibrationer (f<5() Hz).

Orsaken till de större vibrationerna vid låga frekvenser torde vara att varje gång slagoma
träffar ett föremål viks de in över aggregatet. Slagomas stora vikt m e d f ö r att obalans uppstår vilket i sin tur genererar vibrationer. A t t slagaggregatet dessutom endast har två verktyg och arbetar med låga varvtal innebär att del tar "relativt" lång tid mellan varje tillfälle
en slaga möter på motstånd av en stam eller annat föremål. Slagaggregatet upplevs därför
av föraren som "skakigare" jämfört med klingaggregatet.
Vid ett flenal tillfällen har det på maskiner med röjaggregat konstaterats sprickor i kranen.
Om det har varit vanligare hos maskiner som körts med slagaggregatet har ej kunnat v e r i f i erats. Vibrationerna har en stor betydelse för kranens livslängd och sprickor i kranens olika
delar kan upp.stå genom långvarig exponering av kraftiga vibrationer.
För de högfrekventa vibrationerna bli resultatet annorlunda. Här är toppvärdesaccelerationerna högre för klingaggregatet. Konsn-uktionen och massans fördelning bestämmer aggregatets självsvängningsfrekvens och kan delvis förklara klingaggregatets högre toppvärdesacceleration. Att klingaggregatet är försett med fyra verktyg och arbetar med ett högre
varvtal påverkar också resultatet.
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Acceleratioa txjpp-

värde i [m/s2r

Klmgagg.
[MKR70 K]
Slagagg.
[MKR 80]
Grovt bestÅnd
TRA'i'EK/GA

Klent bestånd
91-03-21

Diagram 7. Toppvärde för accelerationerna (m/s') för aggregaten vid körning i grovt respektive klent bestånd. Gäller högfrekventa vibrationer (f>50 Hz).

Lågfrekventa vibrationer har större betydelse för dimensioneringen av kranen än de högfrekventa då de innehåller en relativt stöire energimängd. V i d bedömning av en aggregattyps vibrationer skall därför större hänsyn främst tagas till de lågfrekventa vibrationerna.

3.4 Energi- och kastviddsberäkningar vid haveri av kling- och slagaggregat

Energiinnehåll
V i har beräknat energiinnehållet då hela eller del av avskiljningsverktyget för kling- respektive slagaggregatet lossnar från aggregatet under drift. Beräkningarna har utförts för
ideala förhållanden, d v s inga energiförluster, exempelvis för luftmotstånd, är medtagna.
Syftet har varit att få en uppfattning om rörelseenergin för avskiljningsverktygen under
olika antaganden.
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Tabell 6. Beräkningar på energiinnehåll för verktyg på kling- respektive slagaggregatet.
Aggregattyp

Klingaggregai

Slagaggregat
Studsarkula

Varvtal

Rörelseenergi

(kg)

(rpm)

(Nm)

1,2

25(K)

2570

1285!

0,4

2500

857

428!

0,4

2100

605

302!

3,2

1500

4041

2021!

3,2

1300

3036

1518!

3,2

1100

2174

1087!

9,5 gram

850 m/s

3034

Verktygsvikt

(Red Nm)!

*(Red Nm)! Detta antagande simulerar att verktygets rörelseenergi halveras genom kollision med respektive aggregats skydd eller annat föremål.

Kastvidderna
Kastvidden, d v s del teoretiska avstånd som avskiljning.sverktyget eller del av det kastas
iväg vid haveri, beror på fyra faktorer.
Periferihastigheten (1), d v s den initialhastighet föremålet har, beror på (a) rotationshastigheten på aggregatet samt (b), diametern på aggregatet. Större rotationshastighet samt
större diameter ger högre periferihastighet. Elevationsvinkeln (2) har stor betydelse för
kastvidden. Den teoretiska maximala elevationvinkeln under ideala förhållanden (inget
luftmotstånd) är 45 grader mot horisontalplanet.
Kollision (3) med aggregatets skydd eller annat föremål innebär att rörelseenergin övergår
i annan f o m i och att verktygsdelen föriorar i hastighet. Utan utförda laborationsprov eller
avancerade beräkningar antar vi här att halva rörelseenergin går förlorad vid kollision med
aggregatets skydd eller annat fysiskt föremål.
Luftmotstånd (4) har stor betydelse. Men även här är det svårt att bedöma hur stor betydelse luftmotståndet har utan genomförda prov eller aerodynamiska beräkningar. Här
antas ideala förhållanden, d v s att ingen rörelseenergi går förlorad på grund av luftmotstånd. Det innebär att kastvidderna alltid är maximala och att v i på det sättet kalkylerar
med en säkerhetsmarginal.
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Tabell 7. Beräkningar på kastvidder för kling- respektive slagaggregat.
Aggregattyp

Klingaggregat

Slagaggregat

Varvtal
(rpm)

Elevationsvinkel
(grader)

Kastvidd
(m)!

Red(m)

2500

7

106!

53

2100

7

75!

37

2500

45

437!

218

2100

45

308!

154

1500

7

62

31

1100

7

33

16

1500

45

258

129

1100

45

138

69

Anmärkning: ( m ] ! innebär att för klingaggregatet sker ingen kollision med aggregatets
skydd. Detta antagande har låg sannolikhet då konsffuktionen innebär att verktyget eller del
av verktyget kommer att träffa skyddet (se figur 5). Red (m) innebär att verktyget eller del
av det har träffat aggregatets skydd eller annat föremål och därigenom, förlorat halva sin
rörelseenergi enligt tidigare antagande.

Figur 5.

Möjliga utkastvägar för tand eller del av tand. Pilarna anger möjliga

riktningar.

Konstruktionen och utfominingen av metallprofilerna innebär att v i d ett haveri kommer
tanden eller del av den med största sannolikhet att träffa skyddet. Det innebär förlust av
rörel.seenergi samt en slumpmässig styrning av delen. Skyddets utfomining innebär att ingen sektor runt aggregatet är helt säker, men att rörelseenergin hos tanddelen kommer att
reduceras högst avsevärt vid kollision med skyddet. Infästningen av tanden gör dessutom
att endast 1/3 av den kommer att avskiljas vid ett haveri under förutsättning att skivorna
som håller fast tanden är ordentligt åtdragna och att inget misstag har gjorts vid monteringen eller utbyte av tänderna.

25

GA 910n8

Figur 6. Möjliga utkastvägar för slaga eller del av slaga. Pilarna anger möjliga riktningar.

Utformningen av skyddet för slagaggregatet innebär att sektorn bakom skyddet (mot maskinen) kan anses säker. Skyddet består av plåt av Velox 7(X)-material. Skyddet är förstärkt
genom att plåten har lagts dubbel på "kollisionssidan" och man har därigenom skapat en
deformationszon.
Pilarna i figuren anger att en havererad slaga har f u l l rörelseenergi - om den inte redan
kolliderat med ett föremål exempelvis en sten eller stam - då den lossnar från aggregatet.
Skyddets utformning innebär att maskinen och maskinföraren är skyddade, men att omgivningen vid ett haveri löper risk för att träffas. Om en människa i maskinens omgivningar skulle träffas av en slaga i f u l l hastighet kan resultatet bli förödande. Figuren visar även
att den skyddade zonen bakom sektorn inte är symmetriskt lika på höger respektive vänster
sida. Vad det innebär kommer att vidare behandlas i analysdelen av rapporten.

4. A N A L Y S A V S Ä K E R H E T E N F Ö R K L I N G - O C H

SLAGAGGREGATET

Den primära skillnaden när det gäller skyddens utformning mellan kling- och slagaggregatet är huvudtanken bakom skyddets konstaiktion. Båda skydden är kompromisser. V i d
konstruktionen har man gjort en avvägning mellan säkerhet och funktion. Slagaggregatets
skydd är i första hand tänkt för att skydda förare och maskin. Omgivningen är fullständigt
oskyddad om en havererad slaga har annan riktning än mot maskinen. Energimängden hos
en obromsad slaga är stor och fullt j ä m f ö r b a r med en kula avfyrad från ett jaktgevär. A t t
stå i närheten av maskinen under körning eller då aggregatet fortfarande roterar kan, v i d ett
haveri, innebära stora säkerhetsrisker.
Figur 6 visar att den skyddade sektorn ej är symmetriskt lika runt aggregatet, vad detta
innebär för skyddets ursprungliga idé med att skydda maskinen redovisas i följande figurer.
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Bild 4.

Klingaggregatet sett underifrån.

Figur 7.

Slagaggregatets skyddande f ö r m å g a i ett kritiskt läge med nuvarande konstruktion (principiell figur).
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Som figuren visar fungerar skyddet dåligt v i d vissa kranlägen. Speciellt v i d enkelställning
av en stam då man tiltar aggregatet är risken stor att en havererad slaga kan träffa hytten.
Skyddets hållfasthet spelar i de kritiska lägena ingen roll med nuvarande placering då
slagan har en f r i rörelsebana in i hytten.
Skyddet kan dock omkonstrueras så att man eliminerar de kritiska lägena, se figur 8.

Figur 8.

Slagaggregatets skyddande funktion i det kritiska läget men med omkonstruerat
skydd (principiell figur).

Skyddet har i figuren flyttats sidledes f ö r att erhålla en symmetrisk skyddad sektor bakom
aggregatet. Inget kritiskt läge uppstår med hänsyn till förarens säkerhet. Skyddet kan göras
mer ändamålsenligt genom att det byggs om och får en mndare form.
Klingaggregatets konstruktion innebär att vid ett haveri kommer med stor sannolikhet
endast en mindre del av tanden att avskiljas från aggregatet. Tanddelen kommer att träffa
skyddet och därigenom föriora en stor del av sin rörelseenergi (se tabell 6). Antag att 1/3
av tanden (0,4 kg) haverar och avskiljs från aggregatet. Tanddelen kommer sannolikt att
träffa skyddet och därigenom förlora halva sin rörelsemängd. J ä m f ö r t med en havererad
slaga har tanddelen 1/9 av slagans rörelsemängd, d v s endast 11 % av slagans totala rörelsemängd. Antagandet gäller under ideala förhållanden.
V i konstaterar slutligen att klingaggregatet - v i d ett haveri - har en avsevärd mindre rörelsemängd och ur säkerhetssynpunkt är det av stor betydelse. Dessutom konstaterar v i att
den nuvarande utformningen av slagaggregatets skydd innebär att hytten i vissa kritiska
arbetsmoment (kranlägen) är oskyddad. Figurerna är principiella och man bör därför f ö r
varje enskild maskinmodell studera de kritiska lägena f ö r kranen.
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5. DISKUSSION

De hydrauliska mätningarna
Resultatet från de hydrauliska mätningarna visade att det inte var några större skillnader
när det gäller flöde och effekt mellan aggregaten. Trycket varierar dock beroende på vilken
belastning aggregaten var utsatta för. Den redovisade medeleffekten f ö r respektive aggregat
är i paritet med lomgångseffekten eller strax över. Aggregaten är därför kraftigt överdimensionerade för sin uppgift. Basmaskinens hydraulkapacitet utnyttjas endast till liten del v i d
de uppmätta körningarna, vilket innebär att den uttagna effekten är låg jämfört med tillgänglig effekt.

Vibrationsmätningarna
Mätning av vibrationer ställer stora krav på försöksmetodik och använd utrustning. Det
stora antalet påverkande faktorer samt tidsmässigt snabba förlopp gör att vibrationsmätning
är svår att analysera på grund av många mer eller mindre säkra indata. Speciellt fältförhållanden då många faktorer inte är helt säkra eller inmätta gör att den här utförda vibrationsmätningen skall ses som en j ä m f ö r a n d e studie och en nivåläggning av aggregatens
vibrationsnivå.
Resultatet visar att slagaggregatet har ca 3 gånger högre toppvärdesacceleration än klingaggregatet. gällande de lågfrekventa vibrationerna som är mest kritiska ur hållfasthetssynpunkt. Förklaringen till slagaggregatets högre vibrationsnivå är troligen den obalans som
uppkommer i aggregatet då slagoma viks in över aggregatet. Slagornas höga vikt (3,2 kg)
innebär att stora dynamiska krafter påverkar hela aggregatets balans. Klingaggregatets fasta
infästning av tänderna innebär att vibrationerna främst åstadkoms v i d avverkning. Infästningen innebär att hela aggregatet utsätts för stötar v i d avverkning av stammar och att hela
rörelsen fortplantas i aggregatet.
Klingaggregatets varvtal och antal tänder innebär att frekvensen då tänderna träffar ett
föremål blir ca 160 Hz, för slagaggregatet blir motsvarande värde ca 50 Hz. Maskinföraren
upplever därför slagaggregatet som mycket skakigare än klingaggregatet.

Klingaggregatet
Säkerheten för klingaggregatet får anses som tillfredsställande. Lösningen med skyddet
fungerar väl både ur röjnings- och ur säkerhetssynpunkt. Tänderna är laserskurna ur ett
höghållfasthetsmaterial som härdats till lämplig kombination av hårdhet och seghet för att
få lång livslängd och säkerhet. Tillverkaren levererar verktygen utan slipade skäreggar f ö r
att verktyget skall b l i så billigt som möjligt. Erfarenhetsmässigt vet man att skärtekniska
fördelar uppnås om skäreggen slipas på tänderna. Detta har också provats i praktisk drift
på en entreprenörsägd maskin där föraren har lång erfarenhet av maskinell röjning. De for-
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delar som han anger är följande:
• Lägre erforderlig kraftinsats av kranen på grund av att aggregatet blir aggressivare
• Arbetsvarvtalet på dieselmotorn kan sänkas ulan att prestationen på aggregatet sjunker
• Aggregatet håller sig bättre rent från trädrester
Dessutom tror man sig uppnå längre livslängd på tänderna. Det senare beror dock på hur
slipningen utförs. Möjligheten att sänka varvtalet innebär givetvis att p å k ä n n i n g a m a i konstruktionen minskar och säkerheten ökas. En anledning som framförts mot slipning av
eggen är att r ö j s t a m m a m a skulle trasas sönder mindre och att det i sin tur skulle innebära
större återväxtfrekvens. A v undersökningar som utförts v i d Skogshögskolan har någon
sådan effekt ej kunnat konstaterats. Från tillverkaren har det också påpekats att en felaktig
slipning av tanden kan äventyra infästningen samt hållfastheten och därmed sänka säkerheten. Om slipning av tänderna skall utföras bör det göras enligt anvisningar från tillverkaren.

6mm

= os Ii pad

tand

= t a n d med s l i p a d egg

Figur 9. Exempel på slipning av tand.

Tillverkarens lösning med laserskurna tänder - hög noggrannhet på formen - är ur säkerhetssynpunkt mycket bra. Att själv tillverka sina tänder av kanske undermåligt material blir
därmed svårt då stora krav ställs på formen för exakt passning i tandens urfrästa säte.
Kostnaden för tänderna måste därför av tillverkaren hållas på en så låg nivå att inget ekonomiskt incitament finns för att slipa, reparera eller själv, trots svårigheterna, tillverka
tänder av kanske sämre kvalitet och hållfasthet än originaltänderna.
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Slagaggregatet
Säkerheten för slagaggregatet kan ej anses som tillfredsställande. Konceptet med tunga,
löst lagrade verktyg och höga periferihastigheter innebär att stora m ä n g d e r rörelseenergi
lagras i slagoma. V i d ett haveri släpps energimängden lös och kan, om olyckan är framme,
åstadkomma stora skador.
Analysdelen visade att skyddet är felplacerat d å det i vissa kranlägen inte ens skyddar
maskinen. Slagaggregatets koncept är svårt att göra säkrare med bibehållna krav på funktion och prestation och användningen bör noga övervägas. Om slagaggregatet överhuvudtaget skall användas bör skyddet göras om enligt föreslagen princip.
Stor vikt bör oberoende av aggregat läggas på säkerhetsinstruktioner för berörd personal,
speciellt viktigt är det att följa bestämmelserna o m säkerhetsavstånd.

Basmaskinen
Basmaskinens hydraulkapacitet är för röjningsarbete fullt tillräcklig. Om maskinen enbart
skall användas f ö r maskinell röjning vore det säkert möjligt att minska motoreffekten.
Effektbehovet f ö r röjning är inte speciellt stort j ä m f ö n med andra maskintillämpningar. A t t
det går att använda basmaskinen i gallring och som träddelsskördare betyder alt maskinen
är ett resultat av ett flertal kompromisser. För att maskinen skall kunna fungera som röjningsmaskin måste den ha en hög markfrigång, vilket innebär en sämre balans. Maskinen
skall vara tillräckligt liten för att ta sig fram skonsamt i gallringar men också tillräckligt
stor f ö r att kunna bära de redskap som erfordrats. F M G 0450 "Lillebror" uppfyller de flesta
krav och fungerar mycket bra som aggregatbärare för maskinell röjning.
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Bilaga

Schematisk beskrivning
av använd utrustning vid
vibrationsmätningen
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INTEGRATOR OCH

VIBRATIONSGIVARE MONTERAD PA KRANARM

LADDNINGSFÖRSTARKARE

MATPROCESSOR

BANDSPELARE

UTRUSTNING SOM ANVÄNDES VID VIBRATIONSMATNINGEN
* Vibrationsgivare
* Integrator

: Bruel & Kaer, Piezoelektrisk, v i k t 60 gram
: Bruel & Kaer

* L a d d n i n g s f ö r s t ä r k a r e : Bruel & Kaer,Impulse precision sound level meter t y p 2209
* Mätprocessor

: Technics Audioprocessor SV-100

* Bandspelare

: Panasonic portabel videobandspelare
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