Klavteknik
SCAs Virkesvärdesutbildning

Klavteknik
En riktig klavteknik är helt avgörande för hur bra en maskin mäter.
• Med en riktig teknik kan du lätt få ett kvitto på om maskinen är rätt kalibrerad,
eller om det finns några mekaniska fel på maskinen.
• Dålig teknik, eller om man fuskar, leder ofelbart till en massa extrajobb och du
får en maskin som både mäter och går dåligt.
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Skriv alltid in vem som gör klavningen

Vill du se resultatet av flera stammar?
Gör så här: (rensa inte minnet)

Så här ska alla klavar vara inställda på SCA.

3

Skalman 7.13
• Du ska använda Skalman 7.13 (DP II) 6.13 (DP).
Den versionen ger möjlighet att samla på sig fler stammar i klaven innan
kalibreringsdata skickas till maskinen.
• Fördelen med det är att man kan samla på sig större statistiskt material och
därmed säkrare avgöra om maskinen mäter fel och vad felet beror på.
• Klaven ska vara inställd så här:
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Skalman 7.13 forts.
 Anslut klaven till maskinen.
 Skicka stam 1 till klaven.
 Mät stam 1.
 Titta på resultat för stam 1.

 Utifrån resultatet avgör du om det behövs mer data.
I det här fallet ser vi att maskinen inte har godkänt
resultat vare sig på längd eller diameter.
Diametern har stor kalibrerings-potential som tyder
på kalibreringsfel. Längden har däremot ingen
kalibrerings-potential vilket tyder på ett mekaniskt fel.
 Här behöver du alltså mer data för att bekräfta
vilken typ av fel det rör sig om.
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Skalman 7.13 forts.
• Anslut klaven till maskinen.
• Skicka stam 2.
• Mät stam 2.
• Titta på resultat för stam 2.

• Titta på samvägda resultat
för stam 1 + stam 2
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Skalman 7.13 forts.
 Känner du dig fortfarande osäker, samlar in ytterligare träd.
 Kan du konstatera att det är ett kalibreringsfel ska du samla in ytterligare några stammar
så att du får nog stort statistiskt material att kalibrera på. Vi rekommenderar minst fem
stammar.

 Svarar du som föraren NEJ kommer de träd du har mätt upp att skickas tillbaka till
maskinen.
 Om inga träd ska skickas tillbaka överhuvudtaget ska du rensa klavens minne manuellt.
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Kontroll av mätutrustningen
 Kontrollera huggarmåttbandet!
Det är oftast den första delen (plastbandet) som går sönder eller är felaktig.
Du kan kolla det enklast genom att mäta ut en meter (från 1 till 2 m) med
stålskalan och sedan sätta i kroken och mäta med måttbandet.
 Kontrollera klaven och kalibrera den enligt rutin i klaven.
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Kontroll och kalibrering av Digitape
Kontrollera det digitala måttbandet varje vecka
 Kontroll av längdgivare i DT görs enklast med ett känt
5 metersmått eller ett bra mekaniskt måttband.
 OBS: Kroken måste tryckas in helt i stockänden.
1.

Kontrollera måttbandet när t ex längden på rotstocken ska mätas

2.

Lägg ut måttbandet på rotstocken

3.

Kontrollera att längden från DT i displayen
stämmer med måttbandet – kontrollera 1 m och 4 m eller 5 m.

4.

Om DT visar 1 cm fel eller mer måste måttbander kalibreras, se näste bild.

OBS: rengör wiren från kåda med T-sprit eller terpentid om den har blivit smutsig.
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Kontroll och kalibrering av Digitape
forts.
Kalibrering av måttband
1.

Montera först på DT tape.

2.

Välj menyn ”Inställningar ” i Skalman

3.

Bläddra ner till ”DT Tape” och tryck Enter.

4.

Se till att måttbandet är inmatat. Tryck Enter.

5.

Kontrollera offsetinställningen i menyn ”Offset”.
Detta offset ska vara avståndet från kroken till avläsningsmarkeringen.
Markeringen är slutet på stålfjäderna (enligt bild)

6.

Ändra vid behov offset genom att stega upp
eller ner med piltangenterna. Spara med Enter.

7.

Välj menyn ”Kalibrera” och tryck Enter.
Mata ut bandet till ca 700 cm – använd ett bra måttband som referens!

8.

Ange avståndet 700 med piltangenterna och spara med Enter.

9.

Kontrollera DT genom att använda menyn ”Test”.
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Kontroll av mätutrustningen
Det är inte ovanligt att klavens
skänklar inte är parallella.
Detta går lätt att justera med en
insexnyckel.
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Välj rätt kontrollträd


Välj bara mycket fina och släta träd och följ stammen med
kranen för att få så bra stamprofil och längdmätning som möjligt.



Använd inte träd där maskinen har backat.
Kör gärna på förvalslängder.



Ta inte med toppbiten på grova stammar.



Välj träd i alla dimensioner.
På 5 provträd bör 1 vara klent, 3 normala och 1 grovt.



Klena träd används för att mäta klena dimensioner



På en vecka ska 10 träd av de två huvudträdslagen på aktuell
avverkning finnas med.
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Innan du börjar klava
Där det finns möjlighet (JD, Ponsse och Komatsu med Maxi S):
Kontrollera alltid att stamprofilen ser bra ut innan du för över den till klaven.
Dålig stamprofil

Bra stamprofil
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Friklavning
 Montera Digitech Tape innan mätning.
 Om du inte monterar Digitech tape blir det ”vanlig mätning”
 Skalman V6.6 (Friklavningen stängs inte av om man ej monterar tape)
Skänkel upp
Position
måttställe

1/6 40dm Timber

201cm
402 397

Diameter enl.
skördaren
Klave diameter

Diameter 1

Diameter 2
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Tips i samband med klavningen
 ”Ställ för er” - se till att lägga upp kontrollstammarna
så att dom är lätta att mäta (bänk)
 Vi ska mäta diameter så likt maskinen som möjligt
d v s ALLTID RIKTIG KORSKLAVNING helst på
samma ställen som maskinen mäter.
Ett bra tips är att alltid vrida stocken så att
märket efter mäthjulet ligger uppåt. Då kommer
du automatiskt mäta som maskinen har mätt när
du korsklavar.

Märke
efter
mäthjul

Dia 1

upp.

Dia 2
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Tips i samband med klavningen forts.
• Titta aldrig i klaven på vilken diameter maskinen har haft. Det är lätt att
påverkas då och anpassa sig efter hur maskinen har mätt. Det kommer
ofelbart innebära att du ”kalibrerar sönder maskinen”.
• Var noga med ansättningen av klave på stammen - inget skräp eller gren mellan
skänklarna.
• Hoppa över mätpunkter som är dåliga (barksläpp, kvistbulor etc).
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Tips i samband med klavningen forts.
 Hoppa över alla mätvärden där klaven signalerar planområden, stamhack
och ovalitet.
 Mät alltid om ett värde om du är osäker på om det blev korrekt inmatat.
Om man mäter en gång till inom 20 cm skrivs den tidigare mätningen över.
 Får du en varning att det är planområde etc. på en topp måste ett mätvärde
tas där. Tryck då ihop klaven och registrera 0 mm.
 Ta ingen diameter den första 1,5-2 metern från roten, innan aggregatet har
stabiliserat sig.
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Tips i samband med klavningen forts.
 Klava ”skänkel ner” första klavningen i korsklavningen.
Det är då längdmåttet tas i Digitapen, och med skänkeln ner är måttbandet
som rakast.
 Se till att måttbandet ligger efter stammen och att det inte finns t ex kvistar
som gör att det blir en bukt på måttbandet.
 Hoppa över att ta längd och diameter på bitar där du vet att mäthjulet följer
stammen dåligt, t ex på grovkvistiga stockar. Hoppa över stock genom att
trycka högerpil i klave.
 Ta klena, fina stammar för att få mätvärden på klena diametrar.
Mätning på toppar ger ofta dåliga mätvärden på både diameter och längd.
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Tips i samband med klavningen forts.
 Kontrollera alltid resultatet i klaven.
Är det sämre än 80 % på diametern eller 90 % på längden ska felet
åtgärdas snarast möjligt.
 Rensa alltid klaven efter överföring till maskinen.
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Att tänka på!
Om maskinen inte mäter bra


Tänk på att det är stor risk att man ”kalibrerar sönder ” maskinen om man inte
har nog med mätdata och har uteslutit att det är ett mekaniskt fel.



Har man väl fått till en bra ”kurva” på maskinen ska man passa sig för att kalibrera sönder
denna. Mekaniskt är det liten risk för att det händer nåt på knivar och valsar. Vid kalibrering
räcker det troligen att flytta hela kurvan upp eller ner om det t ex har blivit varmare.



Peta INTE i kalibreraknappen om du inte vet vad du gör!



Använd inte ”gamla” mätdata när du väl har bestämt dig för att kalibrera.
Ta minst fem nya träd vid ett och samma tillfälle.



Snabbt försämrade mätresultat beror oftast på mekaniska fel.



Ett mekaniskt fel upptäcks lättast på att det är låg kalibreringspotential, men ändå ett
dåligt resultat (syns i klaven).
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Att tänka på!
Om maskinen inte mäter br
 Längd kan många gånger vara bättre att kalibrera manuellt, särskilt vid snabba
temperaturväxlingar.
 Var försiktig med att regressionskalibrera diametern!
Ofta räcker det med en brytpunktskalibrering för ett visst diameterintervall.
Dock är det skillnad på olika märken om det går eller ej (endast regr. på äldre
Komatsuversioner t ex).
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