
VOLVO BM 980 -PROSESSORI 

Esko Mikkonen Hannu Peltola 

Vol-vo BM 980 ·-prosessori on jatkuvatoimi
nen iso prosessori, jossa puu syötetään 
nautapuomi Z.la ka1•sinta-katkontalinjaan 
joko suoraan tai esikarsintal-in,ian kautta. 
Karsinta-katkontalinjassa puuta käsitel
lään automaatti- tai kä.siohjaukseUa. 
ProsessoriUa pystytään käsittel-emään sa
manaik.aisesti 2 .. .. 3 puuta. Tut kittu kone 
ol-i esitte l-ykone, jol-l-a saavutettiin 0. 2 
... 0. 6 m3 :n k.okoisil-l-a kuusirungoiUa 15 
... 53 m3 :n käyttötuntituotos . Ku l-.jetto.._ian 
amnatti"taito vaikutti käyttötuntituotok
seen. Tut Ä:irrusaineiston pienWAden takia 
vain rungoittaisia tuotostuloksia voidaan 
pitää käyttqkelpoisina. 

24/1975 

Koneen maastokelpoisuus tutkf.mustyömaUla 
oli hyvb:. Suhteellisen pieni maavara ja 
pohjan muoto rajoittavat kuitenkin proses-· 
so1•in l-iikkwnista pinna-y~.r.zv.odoltaan epä"!;a-· 
saisissa maastoissa. Ohjaamon ergonor~:iset 
ominaisuudet ovat hyvät . 

YLEISTÄ 

Volvo BH 980 - :r;Jrosessori on Volvo-yhty:nän 
valmist~~a iso ~rosesso~i. Sen perus-
koneena on lyhyellä tA.karun~olla varustet -· 
tu Volvo ru1 971 -kuornatraktori, jonka 

Kuva 1. Volvo BM 980 -:prosessori. Va.lok. Volvo EM AB 
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Kuva 2. Volvo~~ 980 -prosessori . Mittapiirros (mitat mm:einä) 

kuormatilaan monitoimiosa on asennettu . 
Puut syötetään karsintalinjaan noutopuo
milla . Monitoimikonetta on valmistettu 
1975-09-30 mennessä 53 kpl, joista 5 kpl 
on viety Kanadaan, yksi Suomeen ja loput 
ovat Ruotsissa. Suomeen tuotu kone on 
täällä esiteltävänä, testattavana ja ko
keiltavana.' 

Konetta markkinoi ja huoltaa Oy Volvo-Auto 
Ab. Sen hinta oli 1975-09-31 noin 900 000 
mk . Koneelle annetaan 6 kuukauden takuu . 

TUTKIMINEN 

Met sät eho tutki Volvo ~~ 980 -prosessoria 
huhti-toukokuussa 1975 Tehdaspuu Oy:n työ
mailla Savonlinnan ja Lappeenrannan alu
eella . Tutkimus suoritettiin kelloaika
tutkimuksena l~etsätehossa kehitettyä moni
toimikoneiden tuotoslaskentamenetelrnää 
käyttäen. Työntutkijat seurasivat erik
seen sekä puun otto- että karsintalait
teistoa. Leimikkotiedot saatiin pysty
mittaustiedoista. Runkojen yksikkökuutiet 
selvitettiin rinnankorkeusläpimitan ja 
pystymittaustietojen avulla. 

Tutkimusaineiston määrä ja laatu 

Työmaa 
Puu- I II 
laji 

m3 m3/runko m3 m3/runko kpl keskim. kpl keskim. 

Mänty 56 22 0.386 4 1 0. 242 

Kuusi 700 242 0.346 132 27 0.205 

Yhteensä 756 264 0 . 349 136 28 0 . 206 

Kone valmisti palstalla tukkeja j .a 3 m kui
tupuuta lajittelematta. Konetta käytti 
kolme kuljettajaa , j oista kahdella ol i hyvä 
ammattitaito ja usean kuukauden kokemus 
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tämäntyyppisen prosessorin käyttämisestä 
ja kolmas oli harjoittelija. 

TEKNISET TIEDOT 

Esitettävåt tekniset tiedot perustuvat pää
osin valmistajalta saatuihin tietoihin. 
Hetsäteho on suorittanut erÄitä mittauksia 
ja mittoj en tarkistuksia. 

Peruskone Volvo BM 971 

Peruakoneen kokonaispaino on 16 000 kg ja 
kantavuus 14 000 kg. Volvo B! 971 -kuorma
traktori on esitelty yksityiskohtaisesti 
l~etsätehon katsauksessa 22/1974 . Prosesso
rin peruakone eroaa vain takarungon pituu
den ja hydrauliikan suhteen mainitusta kuor
matraktorista ja sen akseliväli on 4 000 mm 
eli 1 100 mn lyhyenpi kuin mainitun kuorma
trru~torin akseliväli . Hydrauliikka selos
tetaan tarkemmin monitoimiosan yhteydessä . 

Monitoimiosa 

Päämitat 

Nonitoimiosan leveys on 2 510 mm ja se. 
painaa 8 500 kg . Koko prosessorin pituus 
ön 14 300 mm, leveys 2 830 mm ja korkeus 
4 350 mm. Koneen kokonaispaino on 23 650 
kg, josta etuakselilla 8 100 kg ja taka
akselilla 15 550 kg. Monitoimiosa kääntyy 
.:!:. 135° . 

Moottori (Valmistajan mukaan) 

Monitoimiosa saa voimansa peruakoneen m~ot
torista, joka on Volvo D 70 B. Moottorin 
suurin teho on 118 kW (160 hv) SAE/ 42 ~/s 
j a suurin vääntömomentti 490 Nm ( 50 kpm ) 
SAE/ 23 r/s. 



Hydrau Uikk.a 

Koska monitoimiosan toiminnot ovat pääosin 
hydraulisia, peruskoneen moottoriin on 
lisätty yksi hydraulipumppu ja muiden pump
pujen tehoa on lisätty. Järjestelmässä 
on neljä moottorin eteen sijoitettua Abex 
Denison -hydraulipumppua, joista kahden 
tuQtto on 140 dm3/min sekä kahden muun 115 
dmj/min ja 62 dm3/min. Järjestelmään kuu
luu lisäksi tehostinjärjestelmä, jo3sa on 
yksi servopumppu. Sen tuotto 28 dm / min 
on rajoitettu 15 dm3 : iin/min. 

Hydraulijär jestelmä on jaettu nelj ään pll
riin. Ens immäistä piiriä käyttää minuutti
tuotoltaan 62 dm3:n pumppu. Sen työ~aine 
on 12 .2 ... 12 . 7 HPa (124 ... 130 kp/cm ) . 
Ensimmäisestä piiristä saavat käyttövoi
mansa j äähdytystuulettimen moottori, ohja
us ja vakiopainejärjestelmä. Toista ja 
kolmatta piiriä käyttävät minuuttituotol
taan 140 dm3 :n pumput. 2 Niiden työpaine 
on 17.2 HPa (175 kp /cm ) . Toisesta pii
ristä saavat käyttövoimansa alasyöttörul
lat ja kolmannesta piiristä yl äsyöttörul
la, katkontasirkkeli ja tasku . Neljättä 
piiriä käyttää minuuttituotoltaan 115 dm3:n 
pumppu . Sen työpaine on 17.2 HPa (175 kp/ 
cm2·). Tästä ,piiristä saavat voimansa 
kaikki nosturitoiminnot, 

Koko hydraulijärjestelmässä on yksi öljy
säiliö ja sen tilavuus on 175 dm3. 

Tehostinjärjestelmän työpaine on 1.5 HPa 
(15 kp /cm2) ja öljysäiliö on yhteinen pää
j ärjestelmän kanssa. 

Noutopuomi 

Noutopuomi on asennettu esikars intalinjan 
yläpuolelle, joka on varsinaisen karsinta
linjan vieressä. Puomia liikutellaan nes
temoottorin ja puomin yläreunassa olevan 
ketjun avulla . Noutopuomi ja karsintayk
sikkö on kytketty kiinteästi toisiinsa, 
ja ne muodostavat lajittelupöydän kanssa 
monitoimiosan. Noutopuomin päässä olevas
sa tarttumapihdissä on esikarsintaterät. 

Teknisiä tietoja 

Ulottuvuus 14 m 
Nopeus 2 m/ s 
Vetovoima 17 .7 kN (1800 kp) 
Nostomomentti 137 . 3 kNm (14000 kpm) 
Kääntö.momentti 63 . 8 kNm (6500 kpm) 
Kääntösektori 270 0 

Työskentelysektori 60 0 

Liikevara ylöspäin 5 
0 

Liikevar a alaspäin 30 
0 

Pihtien avautuma 0 .7 m 

Siir toajossa puomi käännetään koneen pi
tuusakselin suuntaiseksi ja lukitaan . 

Kuva 3. Volvo E~ 980 -prosessorin noutopuomin 
ulottuvuus maanpinnan tasossa 

Karsintalaitteet 

Karsintaelin koostuu kahdesta terämatos
ta, jotka on kiinnitetty hydraulisesti 
liikuteltaviin tukivarsiin . Terämatot 
puristetaan puun ympärille ylhäältä ja 
alhaalta. Karsintaläpimitta on 0 ... 650 mm, 
ja esikarsitun tai oksattoman rungonosan 
on oltava vähint ään 1.5 m. Terämattojen 
avaamisaika on 2 . 5 s ja sulkemisaika 1.5 s. 

SytJttöZaitteet 

Puut syötetään karsintalinjassa kolmen 
vaakatasossa olevan piikkirullan avulla, 
joista kaks i on tiimalasin muotoisia ja 
yksi ·on suora. Etumainen, tiimalasin muo
toinen, alarulla on sijoitettu aivan kar
sintamaton taakse. Kaksi muuta on SlJOl
tettu ensimmäisen rullan takapuolelle pääl
lekkäin . Näistä ylempi rulla liikkuu pys
tysuunnassa , ja sen avulla saadaan aikaan 
tarvittava puristusvoima liikuteltavaa run
koa vasten. Alempi rulla on suora ja kiin
teä . Tiimalasin muotoisissa rullissa pii
kit on sijoitettu keskiosaan, suorassa 
rullassa koko vaippapinnan alalle. Kaikki 
rullat ovat vetäviä. 

Rullien väliin mahtuu tyviläpimitaltaan 
enintään 65 cm:n puu. Rullien syöttönope
us on 2 m/s ja vetovoima 41 . 2 kN (4200 kp) . 
Rullissa olevien kartiopiikkien korkeus on 
17 mm . Rullien puristusvoima vaihtelee 
rungon koon mukaan 24:stä 57 kN:iin. 

KatkontaZaite 

Puut katkotaan sirkkelillä, joka on sijoi
tettu puutavarataskun etupäähän. Tuki t 
apteerataan halutun pituisiksi käsiohjauk
sella valitsemalla sopiva tukinpituus ja 
antamall a siitä käsky katkontasirkkelille. 
Seuraavat tukit apteerataan samaan tapaan . 
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Latva- tai muu 3 m kuitupuu voidaan val
mistaa koneella taskuun myös täysin auto
maattisesti. Prosessorissa ei ole latvan
katkaisuveistä vakiovarusteena. Katkonta
sirkkeliä käyttää hydraulimoottori. 

Katkontasirkkeli 

Terän halkaisija 
Suurin katkontaläpimitta 
Katkonta-aika 

1 000 mm 
420 mm 

l äpimitan mukaan 0.8 ... 5.0 s 
Katkontasirkkelin tehontarve 34 kW 

Lisävarusteet ovat latvankatkaisulaite ja 
elektroninen kappalelaskin puiden, tukkien 
ta~ kuitupuupölk~yjen laskemiseksi, 450 
dm :n ylimii.ii.r äinen polttoainesäiliö sekä 
hytin suojakaari. 

Lajittelu 

Kuitupuun lajittelua varten koneessa on 1.5 
m3:n tasku. Yhtä puulajia valmistettaessa 
tukit voidaan ajaa taskun yli suoraan maa
han pitämällä lajittelupöytä alhaal~a. 
TWU'iosan loputtua nostetaan pöytä ylös ja 
kuitupuu menee taskuun. Kahta tai use~
paa puulajia l ajiteltaessa otetaan ensin 
työpisteen valtapuulaji ja toimitaan selos
tettuun tapaan. Sen loputtua käännetään 
monitoimiosaa hieman ja t yhjennetään tasku. 
Tämän · j älkeen voidaan siirtyä 1 ... 2 m ja 
ottaa vähemmistöpuulaji. Se valmistetaan 
samalla tavoin, mutta tasku tyhjennetään 
kääntämällä monitoimiosa toiseen suuntaan. 
Siirrytään uuteen työpisteeseen ja sama 
työkierros toistetaan. 

TOIMINTAPERIAATE 

Palstalla toimiessaan kone liikkuu ajo
uralla, jota vastaan puut on kaadettu koh
tisuoraan. Rungot voivat olla joko kasaa
mattomia tai esikasattuja. Kone voi ottaa 
puita vain ajosuunnan oikealta puolelta. 

Puu otetaan noutopuomilla esikarsintalin
jaan, josta se vivulla siirretään sivulta 
vaakatasossa syöttörullien väliin. Nouto
puomilla voidaan suorittaa esikarsinta 
puun ollessa joko esikarsinta- tai karsin
talinjassa. Käsiteltäessä puuta karsinta
linjassa voidaan ottaa uusi puu esikarsin
talinjaan odottamaan ja samalla noutaa 
kolmatta puuta. Käsiteltävä puu voidaan 
syöttää myös suoraan karsintalinjaan esi
karsintalinjan ohitse. Tukit putoavat 
taskun yli suoraan maahan ja kuitupuu m~
nee taskuun. Latvankatkaisijan puuttuessa 
koneesta viimeinen kuitupuupölkky putoaa 
tukkipuukasaan. 
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Kun työpisteen kaikki puut on käsitelty, 
siirrytään uuteen työpisteeseen. Uudelle 
ajouralle siirrytään siten, ettii. joko pe
ruutetaan uuden ajouran alkuun palstan toi
seen päähän tai ajetaan uudella ajouralla 
takaperin, koska kone ei voi ottaa kulku
suuntansa vasemmalla puolella olevia puita. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Maastokelpoisuus 

Maaperän pehmeyden vaikutus 

Teoreettisilla pintapaineilla kuvataan ko
neen uppoamisalttiutta pehmeillä maapoh
jilla. Volvo BH 980 -prosessorin pinta
paineet olivat seuraavat. 

Etuakseli 

Taka-akseli 

Teoreettiset pintapaineet 

Pintapaine, kPa (kp/cm2 ) 

ilman teloja 

75 (0.76) 
128 (1.30) 

teloilla 

75 (0.76) 
74 (0.75) 

Pintapaineet vastaavat j äreiden kuormatrak
toreiden arvoja. Prosessori selviytyy te
lavarusteisena suhteellisen hyvin pehmeäh
köillä maapohjilla. Ilman teloja kone 
soveltuu käytettäväksi vain kantavilla 
mailla. Kone selviytyy matalapohjaisista 
pehmeiköistä verraten hyvin. 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus 

Tutkimustyömaiden maanpinnan tasaisuuden 
vuoksi koneen mäennousukykyä ei voitu tar
kalleen selvittää. Havaintojen perusteel
la ajosuunnassa ollut noin 25 %:n kalte
vuus ei haitannut koneen liikkumista. 
Pr6sessorin syöttöpuomin liikkeet pysty~ · 
tasossa rajoittavat osaltaan työskentelyä 
sivukaltevassa maastossa. Käytännössä 
prosessorin työskentelyn kannalta suu
rin mahdollinen sivukaltevuus on 10 ... 12 %. 

Prosessorin stabiliteettia voidaan pitää 
hyvänä. 

Maanpinnan epätasaisuuden vaikutus 

Volvo BM 980 -prosessorin suhteellisen pie
ni maavara ja pohjan muotoilu rajoittavat 
esteiden ylitystä. Kevyen ohjauksen ansi
qsta pystytään esteet usein vaivattomasti 
kiertämään. Lurita tutkimustyömaalla oli 
paikoitellen noin 50 cm, mikä ei vielä sa
nottavasti vaikeuttanut koneen liikkumista. 



Ket teryys j a kulkuleveys 

Kuvassa 4 esitetään Volvo BM 980 -proses
sorin käänt ösät eet ja kääntöleveys . Perus
koneen l yhyen t akarungon ansio~ta koneen 
käänt ösäteet ovat pi enet ja oikaisu varsin 
vähäinen . Peruskoneen vaatima kulkuleveys 
on näin ollen noin 4 m. Se ei kapeissa 
pai koissa rajoitakaan koneen kul kua , vaan 
si tä rajoittavat pitkälle peruskoneen ul
kopuolelle ulottuvat tasku ja noutopuomi. 

Ajankäyttö 

Prosessorin työskentelyajat jaettiin kah
teen pääosaan, puun ottamiseen ja puun 
käsittelemiseen, joita kumpaakin seurasi 
eri työntutkija. Tämä j ärjestely oli 
välttämätön, koska prosessori saattoi kä
sitel lä yhtaikaa 2 . . . 3 puuta . 

Volvo BM 980 -prosessoria seurattiin 
kahdella työmaalla, j oilla se käsittel i 
moottorisahalla kaadettuja puita. Koneen 
kolmen eri kuljettajan aikatutkimustiedot 
pidettiin erillään , mikä mahdollisti mies
kohtaiset vertailut. 

Tehoajan rakenne ja aenekki 

Kuljettaja 
1 2 3 

LBimikko 1 

I'UUKOHTAISET AJAT cmin/ % cmin/ % cmin/ % cmin/ % 
puu puu puu puu 

Ottolaitteisto 

Puomi ulos + 
tarttuminen 

Puun tuonti 
Eaik.arsinta 
Odotus ilman puuta 
Odotus puun kanssa 
Siirron odotus 
Häiriö 

13 19 
30 43 
2 3 
0 0 

12 18 
11 16 

1 1 

Yhteensä 69 100 

Käsi ttelrlai tteisto 

Työpisteen 1. puun 
odotus 

Karsinta + katkoota 
Hi.iria 
Odotus ilman puuta 
Ta.altun tyhj ennys 

8 12 
40 56 
4 6 

16 23 
2 3 

Yhteeni'Ä. 70 100 

TYÖPISTEKOHTAISET AJAT 

Siirron va.l.l:l.istelu 0 
Siirtyminen 7 
Siirron påättål!tinen 2 

Yhteensä 9 

TEHOAIKA 78 

9 
23 

2 
1 

12 
7 
0 

54 

3 
45 
1 
3 
2 

54 

17 9 20 8 20 
42 14 33 19 48 

4 0 0 0 
2 20 4 11 

22 11 5 
13 16 13 

0 0 3 

100 44 100 39 100 

6 3 7 6 15 
82 40 85 22 54 

2 1 2 1 2 
6 1 2 11 27 
4 2 4 1 2 

100 47 100 41 100 

cmin/puu 

1 
7 
1 

9 6 

60 51 47 

-------------~~~------------=-------·· 
~öntutki.z:1ustiedot 

Keakim. siirtomatka, m 5.0 7.6 5. 7 6.4 
Keskimääräinen 3 

rungon koko, rl 
0.325 0.391 0.369 0.213 

Pu.ita keakim. työ- 4 . 1 5 .9 4. 3 4 . 7 
pisteessä, kpl 

Leimikoiden u•tl!!:i ttaustiedot 

Kealdm. rungon koko, m3 0.389 0.205 
Leimikon tiheys , runkoa/ba 654 545 

Kuva 4 . Volvo BM 980· -prosessorin 
kääntösäteet ja kääntöleveys, m 

Puun otto- ja käsittelylaitteistojen osa
ajat on pyöri stetty , joten niiden summat 
eivät ole täsmälleen kokonaisai kojen suu
r uiset . Tämän ja keliotustarkkuuden vuok
si kunkin l aitteiston kokonaisajat poikke
avat toisist aan. 

Ott olaitteiston odotukset johtuvat käsit
telylaitteiston työskentelystä, ts. siitä , 
kun käsi ttelylaitteisto karsii ja katkoo 
edellist ä puuta tai tyhjentää taskun puiden 
l oputt ua työpisteestä . Odotusta voi syntyä , 
j os seuraavaksi karsittava puu on nout opuo
min pihdeissä, "esikar sintakäpälässä", ja/ 
tai noutopuomi odottaa ilman puuta. Syötet
tyään työpisteen viimeisen puun karsinta
linjaan ottolaitteisto joutuu odottamaan 
siirtoa. 

Käsi ttel yl aitteiston osa- ajat johtuvat sen 
omista toiminnoista ja ottolaitteistosta . 

Kuljettaj a 1 oli harjoittelija . Hänelle 
t uotti vaikeuksia käsitellä useaa puuta 
samanaikaisesti. Hän ei pystynyt ennakoi
maan edellisen puun l äpäisynopeutta karsin
ta-katkontalaitteistossa , vaan otti seuraa
van puun nout opuomiin odot t amaan. 

Kokenut kulj ettaja pyst yy ottamaan työpis
teestä puun keskimäärin nopeammin, kuin 
karsinta-katkontalaitteisto käsittelee 
edellistä . Siten kuljettajalla ei ole kii
rettä ottaa noutopuomilla seuraavaa puuta 
odottamaan , joten noutopuomin odotus puun 
kanssa j ää l yhytaikaiseksi. Kokenut kul
jettaja pyst yy· siis ennakoimaan edell isen 
puun käsittel yajan. Tällöin karsinta-kat 
kontalaittei sto joutuu odottamaan yleensä 
vain vähän aikaa toimettomana. 

Viereisessä asetelmassa on esitetty kolmen 
kuljettajan tehoajan rakenne . Tulokset ovat. 
vertailukelpoiset vain leimi kon 1 osalta , 
j ossa kunkin kuljettajan käsittelemien 
runkojen keskikuutiet vastas i vat toisiaan. 
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~~a 5. Volv~.BM 980 -prosessorin siirtymisajan 
r11ppuvuus s11rtymismatkasta ja maastoluokasta 

l=isessa maastossa. Lunta < 30 cm 

Parasta kuljettajaa seurattiin lisäksi 
leimikossa 2. Tehoajan rakenne selviää 
samasta asetelmasta. Leimikon 2 leimikkoa 
1 pienempi rungon keskikoko aiheutti 
tehoaj~raken~een muutoksen, koska pienet 
puut ovat hitaampia käsitellä ja läpäise
vät karsinta-katkontalaitteiston nopeammin 
kuin suuret puut. Ammattitaitoisen kuljet
tajan ja harjoittelijan tehotuntituotosten 
ero oli aineiston perusteella noin 32 % 
rungon keskikoen ollessa 0.330 m3. ErojOh
tuu pääasiassa työvaiheiden lomittumi~mah
dollisuuden erilaisesta hyväksikäytöstä . 
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Ku~ 6. Volvo BM 980 - prosessorin tuotos ja 
yks1kkökustannukset . Leimikon tiheys 500 
runkoa/ba. Maastoluokka II. Kåyttötun.tikus-

tannukset 183 mk 

Työpistekohtaisissa aJolssa mieskohtaiset 
erot eivät tull eet selvästi esille. Volvo 
H1 980 -prosessorin keskimääräinen siirty
mismatka oli 5 •.. 8 m kerralla. Kaistan 
leveyden ollessa noin 12 m saatiin keski
määrin 4.1 ... 5 . 9 puuta samasta työpistees
t ä tutkituissa olosuhteissa. 

Kuvassa 5 esitetään Volvo BM 980 -proses
sorin siirtymisajat siirtymismatkan funk
tiona kuljettajakohtaisesti . Maastoluokat 
I ja II eivät havaintojen perusteella näy
tä suuresti vaikuttavan koneen siirtymis
nopeuksiin. 

Työjälki 

Työjälki mitattiin tuoreesta, vasta val
mistetusta puutavarasta. Tutkittu määr ä 
oli 238 kpl prosessorin käsittelemiä 
tukki- ja kuitupuupÖlL~yjä . Niistä pyrit
tiin kartoittamaan koneen puille aiheutta
mat vauriot. Suuri vauriomäärä johtui 
pääasiallisesti karsintamaton väärästä 
säädöstä sekä syöttörullan tai -rullien 
toimintahäiriöistä . Kuitupuussa karsin
taj älki oli vain tyydyttävää , koska noin 
16 %:ssa pölkyistä esiintyi yli 1 cm:n 
pituisia oksantynkiä . Tukkipuut karsiu
tuivat hyvin . Repeä:miä ja teränviiltoja 
(0 . 5 .. . 5 cm:n) oli kuitupuussa keskimåärin 
o.68.kpl/pölkky ja tukkipuussa 1 .17 kpl/ 
tukk1. Repeä:mät ja teränviillot olivat 
yleisimmät vauriot, 90 % tapauksista . 
Halkeamia oli vain 10 % vaurioiden koko
naismäärästä j a vain kuitupuupölkyissä. 

Kuoren irtoaminen on yleistä monitoimi
koneilla työskenneltäessä. Volvo H1 980 
-prosessori irrotti kuorta pääasiassa 
kuitupuusta, mutta vain noin 25 %:ssa tapa
uksista kuori irtosi pölkyn tai tukin vai
pasta laajemmalta kuin 10 %:n alalta. 

" " .~ .., .., 
" " +' 

3 
(/) 

80 

60 

0 750 1000 

Leicikon tiheys , runkoa/ ha 

Kuva 7. Lei mikon tiheyden vaikutus Volvo BM 980 
-prosessorin tuotokseen eri maastoluokissa. Run
gon koko 330 dm3. 100 ~ tuotos, kun tiheys on 

500 runkoa/ha ja maastoluokka II 



TUOTOS JA YKSIKKöKUSTANNUKSET 

Kuvassa 6 esitetään Volvo BM 980 -proses
sorin käyttötuntituotos ja yksikkökustan
nukset rungon koon funktiona. Samaan ku
vaan on piirretty parhaan kuljettajan sekä 
harjoittelijan tuotoskäyrät rinnan. Kuva 
esittää vain kuusen tuotoslukuja . Käyttö
tuntituotos on 0.2 ... 0.6 m3:n kuusirun
goilla parhaalla kuljettajalla 30 ... 53 m3 
sekä harjoittelijalla 15 ... 39 m. Käyttö
tuntikustannuksien ollessa 183 mk vastaa
viksi m3-kustannuksiksi tulee 9,0 . .. 3,5 mk 
ja 12,0 ... 5,0 mk. 

Työtehoseura 
Erkki Wuolijoki 

ERGONOMISET OMINAISUUDET 

Volvo BM 980 -prosessorin ergonomiset omi
naisuudet arvosteltiin Metsätehon katsauk
sessa 9/1975 esitetyllä tavalla. Tutkittu 
kone oli melko uusi ja se testattiin hel
pohkossa lumettomassa metsämaastossa . 

Ohjaamo ja hallintalaitteet 

Kohde 

Näkyvyys 
Tärinän vaimennus 
Heiluntavakavuus 
Ääneneristys 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
Istuin 
Lämpimyys 
Ilmänvaihto 
Tiiviys 
Ajo- ja työvalot 
Lasinpyyhkimet 
Ikkunoiden suojasäleiköt 

Hallintalaitteet 

Ohjauspyörä 
Kaasupoljin 
Jarrupoljin 
Pysäköintijarru 
Vaihteen valitsin 
Tasauspyörästön lukko 
Valonkytkimet 
Virrankytkin, käynnistin 
Pysäytin 
Mittaristo 
Merkkivalot 
Monitoimiosan hallintalaitteet 

Arvosana 

tyyd. 
eritt.hyvä 

hyvä 
hyvä 
tyyd . 
huono 
hyvä 
hyvä 

eritt.hyvä 
hyvä 

eritt .hyvä 
hyvä 
tyyd. 

eritt .hyvä 
hyvä 
hyvä 
tyyd. 
hyvä 

eritt.hyvä 
hyvä 
hyvä 

eritt.hyvä 
hyvä 
hyvä 
tyyd. 

Kuvassa 7 esitetään prosessorin tuotoksen 
muuttuminen leimikon tiheyden muuttuessa . 
Tiheyden kasvaessa 500 runkoon/ha pr9ses
sorin .tuotos nousee selvästi. Tätä tiheäm
missä leimikoissa tuotoksen lisäys laantuu. 
Käyristä voidaan päätellä myös, että koke
nut kuljettaja pystyy hyÖdyntämään leimi
kon tiheyden kasvun paremmin kuin harjoit
telija . Korostettakoon , että tuotos pe
rustuu vain yhdestä koneesta saatuun ly
hytaikaiseen aineistoon . 

Äänitaso 

TAULUKKO l Äänitaso ohjaamossa 

Äänitason Äänitason 
Mittaus- yleinen huippu-
tilanne arvo, arvo, 

dB (A) dB (A) 

Työskentely paikallaan, 
moottorin pyörimisnopeus, 86 ... 88 89 r/s (r/min) 
37 ... 38 (2200 ... 2300) 

Tae.juue , Hz 

Kuva 8. Ohjaamon äänitason analyysi 

7 



Tärinä Tarkastelua 

TAULUKKO 2 Tärinä istuimessa 
Nä.kyvyytt P. ohjawnosta haittaa katon leve
ähkö tukipilari, joka sijaitsee juuri kes
kellä nrucökenttän työn aikana. 

Moottorin 
pyörimisnopeus, 
r/s (r/min) 

Joutokäynti 8 ... 10 
(500 ... 600) 

Normaali- 37 ... 38 
työskentely (2200 .. . 2300 ) 

Kaasu t äysin 42 ... 43 
auki (2500 ... 2600) 

Metsäteho Review 24/1975 

Tärinän 
kii~tyvyys, 
m/s 

0.4 

0.2 

0.4 

Tärinän vaimennusta voidaan pi tää erittäin 
hyvänä, sillä istuin t ärisee vähiten juuri 
moottor'in normaalin työskentelyn pyörimis
nopeuden alueella. Ohjaamon tilavuutta 
voidaan pitää huonona , sillä tuolia kään
nettäessä vaikeasti liikuteltava hellinta
vipuj en kotelo on nostettava ylös . Loka
suojan alle sijoitettu pakoputki kuumentaa 
ohjaamon toista sivua Melkoisesti . Ikkunoi
den suojasäleikköjen irrottaminen i kkunoi
den puhdistamiseksi on melko hankalaa , sil
lä suojasäleiköt on kiinnitetty ruuveilla. 

VOLVO PM 980 PROCESSOR 

Test report on the processor. 
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