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VOLVO BM 971 -METSÄTRAKTORI
(

Metsäteho
Esko Mikkonen

Martti Tynkkynen

Volvo BM 9?1 on ensisijaisesti avohakkuualueille soveltuva j~e~ kuormaa kantava
mets~traktori.
Kone on muuten maastokelpoinen, mutta suurehkot pintapaineet vaikeuttavat Liikkumista pehme~ZZ~ maaper~Z
~.
Ohjaamo on tilava ja tayt~ ergonomisiZta ominaisuuksiZtaan hyvin nykyiset
vaatimukset.
Kokonaisuutena Volvo BM 9?1 on teknisiZ~
ominaisuuksiZtaan korkealuokkainen, mutta
sen j~eys ja ~ttn mytJ~ vaikeahko tytJZZistett~yys Suomen oloissa rajoittavat
koneen ~ytttJtt.

Kuva 1.

YLEISTÄ
Volvon uusin metsätraktori kuuluu markkinoittemme Jareimp11n.
Sen kaikki kuusi
pyörää ovat vetäviä ja siinä on nivelohjaus. Koneen suunnittelussa on otettu pitkälle huomioon käyttäjien tarpeet. Niinpä
samaan eturunkoon voidaan asentaa vaihtoehtoisesti kolme eripituista takarunkoa
käyttötarkoituksen mukaan.
Eripituisille
takarungoille voidaan asentaa karikat puutavaran kuormajuontaa varten tai puristuspankko
laahusjuontoa
varten.
Volvoprosessorin monitoimiosa voidaan asentaa

Vo1vo BM 971 ""11letalitraktori. Valok. Oy VolYo-Auto Ab
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Kuva 2.

Volvo BM 971. Mittapiirros (mitat mm:einä)

0
koneen takarungolle. Yksiakseliselle lyhyelle takarungolle voidaan asentaa juontovinsai tai kaato-kasauslaite.
Kone on
näin oLlen peruakoneena erilaisille nykyaikaisessa
puunkorjuusaa · käytettäville
metsäkoneille.

Raideväli edessä 1 325 tai 1 625 mm, takana 1 450 tai 1 750 mm
Akseliväli 5 100 tai 5 700 mm
Maavara edessä 540 mm, keskinivelessä ja
takana 600 mm

Kuormatraktoriversiota on valmistettu elokuuhun 1974 mennessä 90 kpl, ja näistä
on toistaiseksi yksi tuotu Suomeen.
Koneen hinta on 383 000 mk varustettuna
keskipitkällä takarungolla ja ÖSA-382kuormaimella.

Painot

(Valmistajan mukaan)

Omapaino etuakselilla 9 000 kg, taka-akselilla 7 000 kg, yhteensä 16 000 kg
Kantavuus 14 000 kg ja kokonaispaino
30 000 kg
Moottori

(Valmistajan mukaan)

VOLVO BM 971: n TUTKIMINEN
Merkki ja tyyppi
Metsäteho tutki konetta huhtikuussa 1974
Puulaaki Oy:n työmaalla Orivedellä. Pikatestaus koostui tavanomaisesta aikatutkimuksesta, mittauksista ja ajokokeista.
Aikatutkimusaineisto 3 käsitti yhteensä 21
kuormaa ja 248.0 m . Tutkimuksen yhteydessä haastateltiin koneen kuljettajia.
Työtehoseura mittasi koneen melua ja
tärinää.

Volvo D 70 B, 6-sylint.,
4-taht. suorasuihkutusdiesel3
Sylinteritilavuus 6.7 dm
Suurin teho
118 kW (160 hv) SAE/2400
r/min
Suurin
vääntömomentti 490 Nm (50 kpm) SAE/1500
r/min
Polttoainesäiliön
tilavuus
230 1

Voimansiirto

(Valmistajan mukaan)

TEKNISIÄ TIETOJA
Esitettävät tiedot perustuvat joko valmistajalta saatuihin tietoihin tai Metsätehon omiin tai muiden tutkimuslaitosten
suorittamiin mittauksiin.
Päämitat

Pituus 9 700 mm, leveys 2 500
mm, korkeus 3 090 mm

2

tai

2 800

Koneessa on Twin Disc -momentinmuunnin,
jossa on vapaakytkimellä varustettu johtopyörä. Tämän ansiosta moottorilla on mahdollista jarruttaa.
Moottorin suurin
vääntömomentti saadaan muuntimen avulla
enintään 2.3-kertaiseksi.
Vaihteisto on Volvo BM:n hydromekaaninen
vaihteisto, jossa on neljä nopeusaluetta
sekäeteenpäin-että taaksepäinajoa varten.
Nopeudet ovat samat sekä eteen- että taak-

Suurimmat teoreettiset ajonopeudet
Vaihde

Ajonopeusalue,
km/h

1
2

o- 4.7
o- 7.6

3
4

0- 19.7
0- 30.0

sepäin ajettaessa. Ajosuunnan vaihto voidaan suorittaa joko käsivivulla tai polkimella.

/

Sekä etu- että taka-akselien tasauspyörästöjen lukot toimivat paineilmalla. Käyttö
tapahtuu painonappien avulla. Voima siirtyy telipyöriin telikoteloiden suojassa
olevien hammaspyörien välityksellä. Telipyörien veto kytkeytyy automaattisesti pois
ajettaessa suurilla vaihteilla (vaihteet
3 ja 4).

Pyörävarustus

Edessä on 23.1 x 34":n teräsvyörenkaat, ja
takatelin renkaat voivat alla j:>ko 17.5 x 25"
tai 20.5 x 25". Tutkitussa koneyksikössä
takapyörät oli varustettu teloilla.

kaksoispumppuja, joiden tuotto, 115 dm3 /
min, jaetaan Monsun Tison -venttiilien
avulla eri toiminnoille.
Pääjärjestelmän
hydrauliöljysäiliön tilavuus on 110 dm3 ja
paine on 16 MPa (160 kp/cm2), Kolmas hydraulipumppu on servopumppu, jonka tuotto~
28 dm3/min, käytetään pääjärjestelmän toimintojen ohjailuun.
Paine on tässä järjestelmässä rajoitettu 1.5 MPa:iin (15
kp/cm2), joten servo-ohjain on kevyt käyttää.
Kaksoispumput saavat voimansa vaihdelaatikon kautta moottorista ja servopumppu suoraan moottorista.

Painelimalaitteet

Westinghouse-paineilmakompressori on ksksisylinterinen ja vesijäähdytteinen, ja sen
tuotto on 340 dm3/min. Työ~kentel~air;e on
0.7 ••. 0.8 MPa (7 ••• 8 kp/cm ).
Palnellmasäiliöitä on kaksi, kumpikin 10 dm3:n
vetoinen.
Järjestelmään kuuluu lisäksi
paineensäädin ja vedenerottelija.
Paineilmalla toimivat jarrujen käyttöjärjestelmä, tasauspyörästöjen lukot, suurten
ja pienten vaihteiden kytkentä sekä kardaaniakselin automaattinen vapaakytkentä
suurille vaihteille vaihdettaessa.

Sähkölaitteet
Ohjaus

Ohjauspyörästä ohjausta varten koneessa on
orbitrollaite.
Maastossa ajetaan vipuohjausta käyttäen. Ohjaussylinterit ovat
kaksitoimiset ja niillä saadaan 35 .. • 40
kNm:n ohjausmomentti. Ohjauskulman suuruus
on+ 0.75 rad (~ 43°). Pituusakselin suunnas;a rungot voivat kiertyä ~ 0.35 rad
(~ 20°).

Jarrut

(Valmistajan mukaan)

Ajojarrut ovat kuivat monilevyjarrut;
niitä on yksi joka pyörässä. Jarruteho
on 12 t. Etupyöriin vaikuttavat jarrut
ovat paineilmakäyttöiset, takapyörien jarrut hydrauliset ja paineilmakäyttöiset.
Työskentelyjarru- on vivusta ohjattava ja
vaikuttaa kaikkiin pyöriin.
Seisonta- ja
hätäjarru on paineilmakäyttöinen ja vaikuttaa etupyöriin. Jarru kytkeytyy automaattisesti, jos paine järjestelmässä laskee alle 600 kPa:n (6 kp/cm2).

Hydraulllkka

(V almi staj an mukaan)

Hydraulipumppuja on
on pääjärjestelmään

kolme. Kaksi näistä
kuuluvia
Hydreco-

(Valmistajan mukaan)

(Valmistajan mukaan)

Sähköjärjestelmän jännite on 24 V. Akkuja
on kaksi; niiden yhteinen kapasiteetti on
120 Ah. Vaihtovirtalaturi kehittää 27 .5
V:n latausvirran ja sen teho on 1200 W.
Käynnistysmoottori on BOSCH ID ja sen
teho on 4.7 kW (6.3 hv).
Työvalaisimia
on 6 kpl, kunkin lampputeho 70 W.
Ajovalaisimia on 4 kpl.

Kuormain

Tutkittu Volvo BM 971 oli varustettu ÖSA382-kourakuormaimella. Kone voidaan varustaa myös Cranab SK 5000, 7010, 9010, Hiab
670 tai Jonsereds Jet 66 -kuormaimella.
Teknisiä tietoja: (Valmistajan
7.1 m
Suurin ulottuvuus
1.2m
Jatkopuomin työntymä
Bruttonostomomentti
77.5 kNm
63.0 kNm
Nettonostomomentti
16.3 kNm
Nettovääntömomentti
Kuormaimen kääntökulma 6.6 rad
Rotaattorin
4.7 rad
kääntökulma
1.5 kNm
vääntömomentti
Kouran poikkipinta-ala 0.40 m2
Kuormaimen
1 760 kg
kokonaispaino

mukaan)

(7900 kpm)
(6420 kpm)
(1660 kpm)
(380°)
(270°)
(155 kpm)
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Kuormaimen liikenopeudet(Metsätehon

mukaa~

Teoreettiset pintapaineet

(moottorin pyörimisnopeus 1200 r/min)
Liike
Kuormaimen kääntö
Kostopuomin nosto
"
lasku
Siirtopuomin nosto
"
lasku
Jatkopuomin liike
Kouran kääntö
Kouran aukaisu tai sulkeminen

0.4
1.1
1.5
1.0
1.2
0.4
2.3
2.2

rad/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
rad/s
s

Edessä
Takana

Kuormaimen toimintoja ohjataan tavanomai~
kuuden vivun sijasta kahden ohjausvivun
avulla.
Kuormaimen liikenopeudet riippuvat huomattavasti suoritetuista säädöistä. Verrattaessa ÖSA-382-kourakuormaimen liikenopeuksia Kockums 850:n pikatestauksen y~ssä
mainittuihin Cranab SK 5000 -kuormaimen
liikenopeuksiin ÖSA-382:n liikenopeudet
ovat selvästi pienemmät.

KÄYTTÖOMINAISUUDET
Maastokelpoisuus

Maanpinnan kantavuuden vaikutus
Seuraavassa asetelmassa on esitetty teoreettiset pintapaineet silloin, kun renkaat ovat uponneet 15 % läpimitastaan.
Pintapaineet on laskettu sekä ilman teloja
että teloilla.
Koneen pintapaineet ovat niin suuret, ettei kone sovellu käytettäväksi pehmeällä
maaperällä.
Kuormattuna ajettaessa k~or
man paino
kohdistuu kokonaisuudessaan
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Kuva 3. Volvo BM 97l : een asennetuo ÖSA-382kuormaimen ulottuvuus pystytasossa
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Pintapaineet, kPa (kp/cm2 )
12 t:n
tyhjänä
kuormalla

Renkaiden
koko

Nopeus

8

23.1 X 34"
17 . 5 X 25"
ilman teloja
teloilla

85 (0 . 85)

85 (0.85)

58 (0.58)
31 (0.31)

158 (1.58)
84 (0.84)

taka-akselille.
Teloja käytettäessä
pintapaine takana on huomattavasti pienempi kuin ilman teloja ja tällöin täydellä kuormalla ajettaessa pintapaineet
edessä ja takana ovat lähes yhtä suuret,
koska paino on jakautunut tasaisesti kummallekin akselille.
Maanpinnan kaltevuuden vaikutus
Tutkimustyömaan
maanpinnan tasaisuuden
vuoksi koneen mäennousukykyä ei voitu tarkalleen selvittää .
Ajokokeessa ajettiin
täydellä kuormalla rinteestä, jonka kaltevuus oli 18 %.
Tällaisesta kaltevuudesta
kone selviytyi vaivatta. Voimakkaan moottorin ansiosta koneen mäennousukykyä voidaankin pitää hyvänä . Lisäksi Volvo BM
971: n stabiliteettia parantaa keskini velen sijainti lähellä etuakselia.
Maanpinnan epätasaisuuden j a
lumen vaikutus
Volvo BM 97l:n maavara on verraten pieni
kuten useiden muidenkin ruotsalaisten kuormatraktoreiden. Tästä on hait taa liikutta-
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Kuva 4. Volvo BM 97l :een asennetuo ÖSA-382kuormaimen ulottuvuus maanpinnan tasossa
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essa pinnanmuodoltaan epätasaisessa maast ossa .
Toisaalta kevyen ohjauksen ansiosta esteiden kiertäminen on helppoa .
Lisäksi telin suuri liikevara helpottaa
esteiden ylitystä.
Lumen paksuus oli tutkimustyömaalla noin
50 cm.
Tällainen lumimäärä ei vielä vaikeuttanut koneen liikkumista umpihangessakaan, vaikkakin koneen pohjan muoto ei
ole lumessa- aj oon paras mahdollinen.
Ketteryys ja kulkuleveys
Kuvassa 5 on esitetty Volvo BM 97l:n kääntösäteet ja kääntöleveys.
Koneen kääntösädettä on pidettävä suurena . Koska keskinivel sijaitsee lähellä etuakselia, telipyörät oikaisevat melkoisesti koneen kääntyessä. Koneen kääntöleveys on noin 4 m
telipyörien oikaistessa 1.5 m. Tarvittavan
ajouran leveys on tällöin noin 5 m.
Ajonopeus

Tutkimustyömaiden maasto oli keskimäärin
metsätraktoreiden ohjemaksun mukaista II
maastoluokkaa.
Ajonopeuksia samoin kuin
kuormaus- ja purkamisaikoja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että kolmesta
tutkimustyömaasta yksi oli väljennyshakkuuleimikko ja muut olivat avohakkuuleimikoita.

Kuva 5.

Volvo BM 97l:n kääntösäteet
ja kåäntöleveys, m

Kuormaus- ja purkamisajat ovat verraten
suuret.
Yhtenä syynä on ollut kuljettajan vähäinen kokemus kaksivipujärjestelmästä; ennen tätä tutkimusta hän oli ajanut kyseistä konetta vain noin kuukauden
ajan.

Kuorman koko

Seuraavassa asetelmassa esitetään eri puutavaralajeille lasketut
kuorman koot
kuorman ulottuessa sivupylväiden tasalle.

Keskimääräiset ajonopeudet
Ajon laatu

Ajomatka,
m

Ajo tyhjänä
Ajo kuormattuna
Ajo kuormattaessa

Eri puutavaralajeille laskettu
kuorman koko ja paino

Ajonopeus,
m/min

42

41

81

39
29
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Puutavaralaji

Kuormaus- ja purkamisajat
Keskimääräiset kuormaus- ja purkamisajat kuusisahatukkeja ja 2 ••• 6 m kuusikuitupuuta kuormattaesaa
Aika,
minitaakka

Työvaihe

KUORMAUS
Varsinainen kuormaus
Kuormauksen ja kuormausajoo valmistelu
Kasan ja kuorman järjestely
yhteensä

2m
2.4 m
n . 3m
n. 5 m
n. 6 m
2 m + 2.4 m

(2 nippua)
(

-"-

)

-"-

)
)

(1 nippu )
(
(

"

(2 nippua)

Kuorman
koko,
p-1113

Kuorman
paino,
t

18.0
21.6
13.5
22.5
27.0
19 .8

10.0
12.5
7.7
12.6
13.5
11.1

Edullisin puutavaralaji kuormatilan tehokkaan käytön kannalta on noin 6 m kuitupuu
ja epäedullisin noin 3 m kuitupuu.

0.59
0.07
0.07

0.73

ERGONOMISET OMINAISUUDET

Varsinainen purkaminen
Purkamisen ja purkamisajon valmistelu
Kasan ja kuorman järjestely

0.52
0.01
0.04

yhteensä

0.57

Ohjaamon ja hallintalaitteiden arvostelussa käytetyt arvosanat ovat: erittäin hyvä,
hyvä, tyydyttävä, huono ja erittäin huono.
Arvostelussa on pyritty siihen, että trakt orin hint a ja tyyppi eivät vaikuta arvosteluasteikon tasoon.

PURKAMINEN

m3
Kuormaustaakan
Purkamistaakan
Keski määräinen
Keskimääräinen

koko
koko
kasan koko
kuorman koko

0.27
0.82
0.48
11.80

Vol•o BM 97l :n ohjaamo on ergonomisilta
omi naisuuksiltaan hyvä .
Ohjaamoon pååsy

5

Ohjaamon ja hallintalaitteiden arvostelu
Kohde

Arvosana

Ohjaamo
l'lllcyvyys

Tärinån vaimennus
Heiluntavakavuus
Äåneneristys
Pääsy ohjaamoon
Ohjaamon tilavuus
Istuin
Lämpim:y:ys
Ilmanvaihto
Tiiviys
Ajo- ja työvalot
Lasinp:y:yhkimet
Ikkunan auojasäleikkö

hyvä
hyvä
hyvä
hyvä
huono
hyvä
hyvä
hyvä
eritt.hyvä
hyvä
hyvä
hyvä
t:y:yd.

Tärkeimpien huoltokohteiden S1Jn1nnin ja
huoltamisen helppouden arvostelu
Kohde

Arvosana

hyvä
hyvä
Ilmanpuhdistimen sijainti
hyvä
Suodattimien sijainti
hyvä
Akkujen sijainti
hyvä
Varokkeiden sijainti
eritt.h:yvä
Hihnojen kiristys ja vaihto
hyvä
Sähköjohtojen sijoitus
hyvä
Kuormaimen öljyputkien sijoitus hyvä
Muiden öljyputkien sijoitus
hyvä
Voitelunippojen sijainti
hyvä
Säiliöiden .~yhjentäminen

eritt.hyvä
hyvä
hyvä
_t:y:yd.
hyvä
hyvä

hyvä
eritt.hyvä
hyvä
hyvä
eritt. hyvä

on tosin hieman hankalaa, sillä alin askelma on liian ylhäällä. Ohjaamo on tilava ja istuin hyvin suunniteltu. Ohjaamossa on kaksi erillistä lämmityslaitetta,
joissa on kaksinopeuksiset puhaltimet.
Lisäksi katon rajassa on neljä raitisilmaventtiiliä.
Tämän vuoksi ohjaamo on lämmin ja ilmanvaihto erittäin hyvä.
Hallintalaitteet on hyvin sijoitettu lukuun ottamatta seisontajarrun käyttönappe-
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HUOLTO

Täyttöaukkojen sijainti

Hallintalaitteet
Ohjauspyörä
Kaasupoljin
Jarrupoljin
Seisootajarru
Vaihdelaatikko
Valonkytkimet
Virrank:ytkin, käynnistin
P:ysä:ytin
Mittaristo
Merkkivalot
Kuormaimen hallintalaitteet

ja, jotka ovat H,ieman liian kaukana. Mittaristo ja katkaisimet ovat hyvät, joskin
kierroslukumittari puuttuu.
Kuormaimen
käyttövivut on sijoitettu ergonomisesti
oikein, ja kuormaaminen sujuu kaksivipujärjestelmän ansiosta kevyesti.

Asetelmasta nähdään, että koneen tankkaus
ja päivittäiset huolto- ja tarkastustoimet
ovat helposti suoritettavissa.
Volvon metsäkoneiden huollosta ja korjauksista vastaa 29 piiriedustajaa, joilla on
41 toimipaikkaa eri puolilla maata. Volvon
huoltoverkosto on näin ollen kohtalaisen
kattava.
Varaosien keskusvarasto on Helsingissä ja sitä pitää Oy Volvo-Auto Ab.
Piiriedustajilla on myös yleisimpien varaosien varasto.

Työtehoseura
Erkki Wuolljoki

ÄÄNITASO

Tarkastelua

Mittauksen suoritus

Eri traktoreiden välillä saattaa olla eroja ohjaamon äänitasossa.
Tutkittu kone
oli . varsin uusi.
Ääneneristys saattaa
muuttua traktorin vanhetessa.
Tutkitun
traktorin ohjaamon äänitaso jäi alle N-85käyrän suurimmalla osalla mittausaluetta.
Kuljettajien väliset ajotavan erot voivat
vaikuttaa tulokseen.

Äänitaso traktorin ohjaamossa mitattiin
kuormaamattomalla traktorilla vaikeahkossa
maastossa eri nopeuksilla kaasu täysin
auki ajettaessa. Korkeinta melutasoa vastaavalla ajonopeudella suoritettiin oktaavianalyysi.
Mikrofoni oli kiinnitetty kuljettajan kyparaan noin 5 cm:n päähän korvasta .
Mikrofoni oli kytketty Bruel & Kjaer 2204äänitason
tarkkuusmittariin
10 m:n pituisella kaapelilla.
Laitteisto kalibroitiin välittömästi ennen mittausta oktaavisuodattimen avulla 93.6 dB:n äänitasoon 1000 Hz:n taajuudella.
Tulokset
TAULUKKO 1

Äänit aso ohj aamossa
Moottorin

Mittaustilanne

arvioitu

pyörimi s nopeus,

r/min
Ajo tasaisella
palstatiellä

1 800 2 000

Aj o noin 20 %
jyrkässä ylämäessä pyörien
liukumatta

2 000 2 200

Äänitason
yleinen

Äänitason
huippu-

arvo,

arvo,

dB (A)

dB (A)

85 - 87

TÄRINÄ
Mittauksen suoritus

Tutkimuksessa mitattiin traktorin mootocrin
aiheuttamaa nopeajaksoista tärinää koneen
seistessä paik~ kuormaamattomana. Mittaus suoritettiin istuimen pehmusteenpWUtä, kun istuinta kuormitettiin noin 490 N:n
(noin 50 kp:n) voimalla.
Laitteisto
(Bruel & Kjaer -impulssitarkkuusmittari ja
Stellavox Sp-7 -instrumenttinauhuri) kalibroitiin välittömästi ennen mittausta rekisteröimällä 9.81 m/s 2 :n kiihtyvyyden
omaavaa 79.6 Hz:n taajuista standardit ärinää.
Tietoa purettaes sa laitteisto
kalibroitiin
nauhurin
vertailutärinän
avulla.

87

Tulokset
87 - 89

92
TAULUKKO 2

Tärinä i s tuime s s a
Tärinän

Moottorin arvioitu
pyörimi s nopeus , r/min

Joutokäynti

700 -

kiihtiTs,
m/s

800

0.4

Normaalityöskentely

1 600 - 1 800

0 .2

Kaasu täysin
auki

2 100 - 2 300

0.3

Tarkastelua

Istuimesta mitatut moottorin aiheuttamat
tärinäarvot jäävät useimmilla moottorin
pyörimisnopeusalueilla niin
alhaiselle
tasolle, etteivät
ne aiheuta väsymystä
eivätkä alenna työtehoa.

TaaJuue , Hz

Kuva 6.

Ohja.amon äänitason analyysi

Eri traktoreiden välillä
saattaa olla
eroja ohjaamon tärinäarvoissa.
Tutkittu
kone oli varsin uusi. Tärinän vaimennus
saattaa muuttua traktorin vanhetessa.
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