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3Forord

Trelastindust.rien har i de senere år blitt gjennomgående
godt dekket med, opplysninger om aktuelle produksjonsmaskíñe.. Dette har vel nærmest sammenheng med den sterke utvikling og konkurranse når det gjelder maskinutrustning, innsatã av aktive selgere, detaljerte brosjyremateriell og reklame i tidsskrifter.
For så spesielle utrustnÍnger som spikersØkere/metalldetektorer stiller disse forhol-d seg naturlig nok betydelig annerIedes. Fremmedlegemer i tØmmer har imidlertid også i de senere år utgjort et problem i mange distri-kter, og en synes å ha
savnet nærmere opþIysninger om utvikling og hva som finnes av
detektorutrustninger, alctuelle for våre forhold.
å gi
Prosjektet "spikersØkere"/metalldetektorer har som målav
de
vurdering
med
og
oversikt
om
utvikling
en oiientering
på
markedet.
finnes
som
enkelte metalldetektorer
Vi retter en takk til hver av sagbrukene som positivt har
Iatt oss foreta stikkprØver på installerte detektorutrustninger t og forØvrig hver og en som har bidratt med erfaringer õg opplysninger til gjennomf/ring av prosjektet'
Medarbeider har vært ingeni@r Tom Ekeli.

Oslo, august 1982
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1. Konklusion

Blant det relativt store antal-l "spikersØkere"/metalld"på sagtektorer for kontroll av tØmmer som er innstatlerthar
en god
tilbake,
par
ti-år
et
brukene her i landet innom
og et
halvbra,
bare
rekke
en
del fungert tilfredsstillende,
få til
å
problematíske
vært
har
forholdsvis betydelig antall
koblet
ut.
blitt
sist
t.il
å fungere brukbãrt og har
Ved nærmere gjennomgåelse av flere eksempler på sagbruk som
har hatt proÈlemer med installerte detektoranlegg ' anser en
utrustningene'
at årsakene ikke alene kan tilskrives selve klart
nok også
det
har
i
dag,
under tiden og helt frem tÍl
bitdet'
i
vært en rekke andre årsaker med
De synes bl.a.

å utgjØre hovedposter

som:

For liten erfaring om hvilke hensyn man må ta t'il stedegne forhold på tómmermottak, hvor utrustníngene skulle
monteres og sviLt i det å gjennomfØre en god planlegging fØr ivãrksettelse av instatlasjon
Svikt under gjennomfQring av montasje og oppf@lging'
samt kontroll med at aflã detaljer i de retningsLínier/
anvisninger som er gitt er fulgt
Manglendeerfaring,/vitenformidlingomhvorstrengekrav
de forskjellige enhet"r stiller til vibrasjoner, avmetallformål og elektriske forstand til foráfiellige
styrrelser i deres nærmeste omgivelser
uheldig valg av plassering og montasje av selve deteksamt signalkabelfØring mellom
tor/eléktroñifkenfret,
denne og s@kersPole.
Erfaringer fra våre undersØkelser viser at det fortsatt
forekommer en og annen betydelig feil som begås på dette
området, ag som fØrex til át installerte og innjusterte detektoranlegg ikke fungerer som de kan og skal' En-gjennomgåe1se .n á" metalldelektorer som fi-nnes på marke9.! i dag
og som anses sær1ig aktuelle tilpasset norske forhold, víser at det i senere tid har skjeãd en betydelig videreutvikling og nyutvikling på området detektorutrustninger, bl.a.
som
til koñtroff av tØmmer. Vurdert ut fra de stikkpr@ver
har
en
bruk
rekke
en
er foretatt og erfaringer hØstet ved
tatt kontakt ñed, skal en kunne trekke den konklusjon at
@nskelig
det nå finnes flere konkurrerende fabrikat som harEn
avgjØdriftssikkerhet'
og
graa av fØ1somhet, stabilitet
deler
alle
i
montasjen
at
rende forutsetning er imidl-ertid
blir gjennomfØrt etter forskriftene.

-8En vi1 også til avslutning understreke at det nå finnes
flere typer håndsØkere som det er hØstet god. praktisk erfaring med til kontroll av de "spikerstokker" som den stasjonære detektorenhet har sortert, samt spore opp hvor metallgjenstanden sitter. En slik enhet som prismessig må anses å være en rimelig utrustningr vil således være et nyttig

hjelpemiddel til

å føLge opp at den stasjonære fungerer som
den skal, dessuten til å påvise hvor mye som må bultes/
kappes ut for å "redde" verdifulle stokker som for anslagsvis 90å av dem innfatter rotstokker og med forurensninger
nederst på rotenden/treleggen.

92. Generelt om metalldetektorer/spikersøkere

*

utvikling og erfaringer giort i senere år

De fØrste metaltdetektorert populært katt spikersØkere,
for kontroll av tØmmer ble utviklet omkring r950-tallet
og har under tiden gjennomgått betydelige moderniseringer
forbedringer i bl.a. føLsomhet og stabilitet'

"é

En metalldetektorutrustning består av

to

hovedkomponenter:

- En sØkerspole/sØkerhode,/giver og
- En detektor,/elektronikkenhet/kontrollenhet,
samt en skjermet signalkabel for sammenkobling av disse
to enheter. spolene er i sin form og stØrrelse tilpasset
de ulike anvenaefsesområder. For kontroll av tØmmer finnes
det på markedet runde-, rektangulære-, sekskantede- og åtte-

kantede spoler.
TiI montering på innmatningstransportører, ror å beskytte
huggere, barkrivere eller LØrtkLØvsager o9 h@velmaskiner
mol-metallformå1, finnes det flate-r bueformede-, uform-spoede- og rektangulære i avpsset format. De fleste typer
Ier kan utstyrãs med skjeiming mot forstyrrelser fra metallav
formål i spo-lens nærhet. Gjennom senere tids utvikling omskjermede konstruksjoner, har kravene til metallfritt forråáe nær spolene ¡f¡-tt redusert til et minimum. Dette
enkler transportØropplegget ved s@kerspolen betraktelig,i
men reduserer i føIge opplysninger sØkernes fØlsomhet
en liten grad, noe varierende med fabrikat og type'
For detektorenes del kan alle metaller indikeres såvel magnetiske som umagnetiske. Det er dessuten mulig å individuelt variere fØtÁomheten for magnetísk og umagnetisk materiale. En metallgjenstand, for eksempel i en tØmmerstokk,kom"oppdages" ide[-gjenstanden under stokkens fremmating
*.i-j-nn i spolenã elektromagnetiske felt. Metallgjenstanden
feltet' som
forårsaker dermed variasjoner/ubalanse i dette Dermed
aktiblir registrert av elektronikken i detektoren.
bruk
veres et utgangsrelé i detektoren som gir impuls til

for styring av lys-/ 1yd-signal, stoppbryter for transporLØr
stokkavlegger, eventuelt merkeapparat'
på prinsippskissen , fLg. I, er vist en sammenstilling over
komþtett mãtatt¿etektorutrustning tit kontroll av sagtØmmer (Sakset fra Televa's brosjyre).
erfaringer som er gjort i de senere år under oppfØlging
av metalldetektorer al- forskjellige typer og fabrikat vedrØrende deres fØlsomhet, driftssikkerhet og stabilitet har
vært ganske forskjellige.
De

,
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Stort sett kan de rel-ativt mange anlegg en kjenner til sorteres i tre hovedgrupper:
a) har fungert tilfredstill-ende
b) har vært ustabile - varslet stokker med metall,
uten metall og også "s1uppet" stokker forbi med
store spiker og metallgjenstand.er i uten å varsle.
Noen er etterhvert blitt utbedret/jusLerL/" j-nnkjØrL"
c) har ikke vært mulig å få ti1 å fungere tilfredsstiltende og er koblet ut,/demontert.
Selvom det har skjedd en betydelig og interessant utvikling
ved modernisering av hovedkomponenter med nye elektronikkdetaljer i detektorenhetenr ny utforming av spoler, nye materialer for oppbygging av selve sØkerhodene/spolene, både
i isolerende og styrkemessig henseende m.v., opplever en
fortsatt problemanlegg ute i praksis.
Vurdert ut fra de observasjoner og opplysninger som etterhvert er samlet, vil en påpeke en del av de viktigste mulige
årsaker til at installerte utrustninger ikke fungierer iføÌge
ti lbudrZf orventni nger :
Ikke tilstrekkelige hensyn tatt til stedegne forhold
ved fundamentering, opplagring/feste av spole og installasjon av detektor, elektrisk opplegg/signalkabel.
svikt i gjennomfØring av montasje,/installasjon i overinstruksjoner fra leverandØr.
for dår1ig instruksjon/oppf@lging i innkj@ringsperioden.
noe for svak innsats i å forsØke spore opp feilårsaker
og utbedring av dem.
ensstemmelse med
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a

2.r

orientering om de viktigste del
meta I

nenterlen

k

Iett

ldetektorutrus tning

oppsumï det fØlgende gis som eksempel en konsentrert
i detekmering av de .riËtig=te delkoirponenter
_som inngår
tor "g sØkerspoteeáhet (hos en av de fabrikat som inngår i raPPorten).

ttTransformatorrl

"stabilisator" for nettspenningen
ItOscillator"
,'Effektforsterker'' for signal fra oscillator ut til
en av de t; (tre) viklingàne i sØkerspoLe/giver '
I'Inngangsforsterker" for signaler fra de to viklingene i sØkerspolen.
Innstil-lingsenhet ("í detektoren")'
,,Diskriminator" for filtrering av innkommende signaler
Íkke skriver seg fra
og utsiling av de signaler som(uvedkommende
sigñaler)'
Bâ.sseren¿e-metaffgj"ñ=tã"ã.i

"utgangskrets"medpulsforlengerogutgangsreléfor
tilkobling/sLyring ã-'t varselanlegg' stokkavlegger m'v'
SØkerspole/giver med to (tre) viklinger'
Signatkabel i spesielt skjermet utfØrelse'

T2

3. Viktige momenter vedrørende montering av
metal ldetekto rutrustn i n ger

Detektorspolen

l.

2.
3.

4.

Spolen kan monteres utomhus. Det anbefales imidlertj-d
at den beskyttes mot direkte solskinn og regn, idet
raske temperatursvingnj-nger ved skiftende værforhold
kan ha uheldig innvirkning på spolens funksjon.
Innbyggingea må utfØres i konstruksjoner som er metallfrie.
Spolen bØr såvidt mulig monteres på eget fundament
fritt fra selve tØmmertransport@rens fundamenter.
Spolen får ikke monteres direkte på et hardt underlag
og heller ikke festes stivt til dette. Balatrem, gummirem med strekkfisker for fastspenning til- festepunkter
nede på siden av fundamentet er en praktisk ordning.
Spolen bØr i sin opplagring hvile på et tilstrekkelig
tykt underlag av vibrasjonsdempende materi-ale, for
eksempel Trelleborg's dempere type ltrovibra RA 350 EM
eller 16 millimeter tybk cellgummi som tåler et trykk
på 0r3 - 016 kg pr. mm-, avpasset til spolens tyngde.
Transport@rrenne/båndtransportØr som fØrer gjennom
spolen, må monteres med en så god klaringr/Iuftespalte
og ha en slik form at hverken transport@r eller stokker ved eventuell vibrasjonrzskjelving kommer i ber@ring

med spolen.

5.

Elektriske apparater/utrustninger og deres kabler som
kan gi sterke koblingsforstyrrelser, må en også være
på vakt overfor og, s@rge for at det btir en tilstrekkellg avstand mellom spolens plassering og slike utrustninger. Særlig viktig er det å holde god avstand fra
tyristorstyrte enheter.

6.

Spesielt viktig er det at det ved montasje av detektorspolen s@rges f.or/konLrolleres

:

at det absolutte metalLfrie område som leverandØr
forskriver, at det må være omkring detektorspolen,
virkelig holder sine måI i de oppgitte retninger.
- at det også holdes sikker styring på de Øvrige foreskrevne grenseområder for uskjermede - og skjermede
spoler.

-
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Det-ektoreJrheten

Selve detektorenhet er et elektronisk måleinstrument som er
bygd opp med tanke på å fungere hvor det kreves stor grad
av-robusthet. Men for ikke å nedsette fØlsomheten og dríftsikkerheten eller forkorte detektorens levetid", bØr det tas
hensyn til dette under planlegging og gjennomfþrLng av install-erinqen.
1.
For ikke å utsette elektronikken for stØrre påkjenninger enn nØdvendig bØr apparatskapet monteres innomhus Dersom den må plasseres utomhus, bør enheten beskyttes
mot vær og vind og direkte sollys, selvom den i dag er
montert inn i stØvtette/vanntette skap.
2.

Unnvik montasjeplass hvor det forekommer:

sterke vibrasjoner
sterke elektriske forstYrrelser
store og raske temperaturvariasjoner
xabelfØring, opplggg
1.

Signalkabelen får ikke fØres sammen med sterkstrØmskabler eller Parallelt med disse i nærmere avstand. enn
en meter.

2.

Dersom andre strØmfØrende

3.
4.

kabler, motorer eller maskiner finnes i nærheten av signalkabelenr bØr den fØres
i metallrØr eIler spiralslange som jordes.
Se til at kabelen monteres så vibrasjonsfritt som

mulig.

Bruk foreskreven skjermet kabel og vær oppmerksom på
at enkelte leverandører av detektorutrustninger opererer med noe begrensede maksimum lengder mellom spole
g detektor.

3.1 Hensyn ti1 JnetallformåI omkring sØkerspole+
Forat s@kerspolene skal fungere uten å bli påvírket/"forstyrret" av metallformål i sine nærmeste omgivelserr stilles det en del ganske bestemte krav til forskjellige soner
regnet ut fra spolen som midtpunkt.
For'spoler uten skjerming til kontroll av sagtøruner kan en
ski1le mellom tre soner.
Sone a er område nærmest omkring spolen som må være absolutt
metall.
EIFror
for bolter
Sone b er neste område som (bØr) må være fritt
girove
spiker i
eksempel
for
formåI
tilsvarende
og ãffire
,
tre,
som
av
av
transportØrkonstruksjoner
sammenfØyninger

L4

skal føre stokkene gjennom spolen. Her må for eksempel
l-imeteknikk og treplugger tas i bruk.
c danner det ytterste grenseområdet og (bør) må
ñFãTritt for bevegetige metallformåt som for eksilmpet
kjerratmedbringere og vibrerende stålkonstruksjoner/
transortØrer. Videre bØr maskiner, tyristorstyrte enheter, ståIbje1ker i stØrre dimensjoner og vegger/Lak
av metallplater holdes utenfor dette området.
For spoler med skjerming er inndeling i soner og krav
til forekomst av ulike metallformåI redusert til å omfatte det som står oppgítt for sone a og c.
Blant de firmaer en kjenner til, er det i fØrste rekke
Televa som har gitt detaljerte beskrivelser og data om
disse forhold for sine forskjellige detektorspoler.
Dette er viktige moment å kjenne til for å kunne gjennomfØre en tilfredsstil-Iende installasjon.
Til orientering kan det derfor være av interesse å gi
en sammenstilling over de minimumskrav til "romstØrrelser" i lengde, bredde og hØyde som d.ette firma oppgir
for sine forskjellige typer av spoler til kontroll av
sagt@mmer med stØrste diameter på 80 til 100 centimeter. Lengde, bredde og hØyde er her gjengitt i meter
og spolen stasjonert midt i "rommet" (For den runde
spolen vil bredde, hØyde tilsvare dj-ameter på en tenkt
sylinder omkríng sPolen) .
Sone

Sone

RommaI

Ringspole
uskjermet
DR8

a

b

c

O

DRlOO

Sekskantspole
skjermet
DH8

O

DHlOO

Rektangulær

skjermet

DQ7

5x7

5

DQ8 5xB 5

L

Lr9

2r3

2 t35

2r5

2,3

2rJ

B

1r5

2r0

1r3

lr3

1r3

L,4

H

rr5

2,0

lr3

f,3

rr3

L,4

L

3r6

4,2

B

2rr

2,4

H

2rL

2,4

L

4r7

5r5

3,15

3r5

B

2rB

3,4

lr5

H

2,8

3,4

r,4
r,4

fr5

Foruten den betydelige forskjell denne sammenstitling
viser mellom uskjermet og skjermet spole innen hver
stØrrelse/dimensjon med hensyn til den spesielle plass
de krever ved installasjon i tra,nsportøropplegget på
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sìagbrukene, er d.et også av interesse å være oppmerksom på
at den uskjermede spolen l<rever et uarmert find.amentr mens
den skjermãde kan plasseres på et. armert eller også dj-rekte
på ståttrjetker som underlag. En annen detalj som fremgår av
sammenst.itlingenr €r at kravet tif forskjellige grader av
metallfrie soner omkring spolene også varierer og @ker relativt betydelig med spolenes stØrrelse, særlÍg for de uskjermede. Detle, sámmen mãd at spolenes fØlsomhet avtar med Økende
stf,rrelse, tilsÍer at en skal være på vakt og ikke velge unØd-

vendig stor spole.

-L6

4. Oversikt over metalldetektorer for köntroll av

sagtømmer og annet virke

4.I

l,letalldetektor

A/S

Det norske firma }letalldetektor A/S innledet sin produksjon med å utvikle "spikersØkere" til kontroll av t@mmeret
på sagbrukene under siste halvdel av 1940-ta11et og har nå
mange år bak seg i produksjon av metalldetektorutrustninger
til skogindustrien og annen Índustrj-. Det har i dag et allsidig produksjonsprogram.
VedrØrende selve detektorenheten så har firmaet utviklet
to hovedtyper med kodebetegnelse JST-68 cT og JST BB 70
(Fie . 2) .

Model
JST-BB-70

ModelJSI-68G

f

*i,f

Hll
¡====T

':

!-i-q.

2

er gitt st@rst grad av fØlsomhet og er beregnet for bruk til omsluttende/lukkede spoler og de and.re
til fl-ate, brede, u-formede, åpne spoler.
Hver av elektronikkenhetene er bygget opp utelukkende med
transistorer og integrerte kretser som sammen med andre
spesielle komponenter utgj@r avanserte kretsl@p med sikte
på å oppnå best mutig driftssj-kkerhet.
Den fØrstnevnte

VedrØrende detektorenheten JST-68GT gj@res

det

oppmerksom

på at firmaet i den senere tÍd har gått inn for å utvikle
en modernisert elektronikkenhet til erstatning for denne.

Fra rnottatt forhåndsorientering vil en trekke frem f@lgende

viktige

momenter:

StØrre fØlsomhet enn eksisterende utgave.
Automatj-sk innjustering av vibrasjoner.
I.{er upåvirkelig overfor vibras joner.
Innebygget overvåking med varsling ved eventuelle feil.
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Egen plug-in serviceenhet med kontroll av inntil åtte
målepunkter på hvert kretskort (S stk.).
Innebygget mulighet for manuell kontroll av spole.

hjelp av en rekke nye komponenter og modernisert utforming satses det således på å komme frem til en detektor med,
som nevnt ytterligere, hØyere fØlsomhet og bedre stabilitet
har vist seg
enn hva eksj-sterende modell ved flere tilfeller
å ha i praksis. Et moment en spesielt har merket seg er at
den nye skal Være "mere immun overfor vibrasjonertt. Dette er
en delalj som anses å være et sær1ig tungtveiende moment å ta
hensyn til ved oppbygging av en slik utrustni-ng. Erfaringene
Ved

fra installerte metalldetektoranlegg som det har vært problemer med å få til å fungere tilfredsstillende,
9år ut på at
det nettopp er de stedegne forhold på tØmmerinntakene med
sterkt varierende styrkegrad i rystelser/vibrasjoner som anses å ha vært en medvirkende årsak til svikt i funksjonen hos
detektorutrustningene ved en rekke bedrifter.
Når det gjelder sØkerspolene, har firmaet en rekke varianter
som i sin form er tilpasset de forskjellige transportØrer og
produkter de skal kontroll-ere (nig. 3) .

È9
Fig.
utgaver som er gjengitt på fig. 3 er utformet med tanke på fØl_gende funksjoner innen skogindu-

De forskjellige

strien:
Rund spole for innmontering i kjerrat til kontroll
t.
av sagtØmmer.
la. .Ã,ttekantet spole for kontroll av sagtØmmer.
2. Rektangulær spole for innmontering i rulle-transporLØr til kontroll av slip/cellul-osetØmmer.
3. Flat og også u-formet spole til kontroll av slip,/
cellulosetØmmer

.

3
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4.

FIat, buet og også u-formet spole for innmontering i
bånd- og vibrasjonstransport@rer til kontroll av honved, ce1luloseflis, bark m.m.
5. Rektangulær spole for innmontering i rullebane eller
båndtransportør til eksempelvis kontroll av planker og
bord foran innmating i LØrrkLØvsager og hØvelmaskiner.
Med hensyn til de to hovedtyper spoler for kontroll av sagtØmmer, I og 1a, produseres disse i dag i standardstØrrelser
med innvendig måI på 900 millimeter i diameter eller avstand
mellom parallelle sider i åttekant.
Den runde spole som utgjþr den opprinnelige utgave er uskjermet og krever en helt metal-lfri sone på mi-nst fire meter i
lengderetning, det vil si minst to meter t.il hver side for
innmatj-ng,/utmatingsiden av spolen. Dessuten må det under,
over og til sidene for spolen også være en helt metallfri
sone som ut fra sentrum i spolen har en radius på omkring en
meter. Denne spolen må derfor hvile på et uarmert fundament.
Oen åttekantede utgave derimot er skjermet ved at spolen er
gitt en utvendig kappe av ståIptate og ikke metall-isk material-e innvendig i spoleåpningen og krever en metallfri sone
på bare ca. en meter til hver side på j-nn- og utmatingssiden.
Ved.rØrende montasje kan den plasseres på armert fundament
eller også på stålbjel-ker. Dermed er denne typen langt enklere å innpasse i kjerraLer/transportØrer på eksisterende
tØmmerinntak hvor det ofte vil kunne være trangt om plass.
Den skjermede spole er opplyst å være noe mindre fØ1som enn
den uskjermede.

Blant de Øvrige spoler vist på fig. 3 er vanligvis de to lukkede spoler , 2 oq 5 r innkapslet i ståtplate og skjermet i
likheL med foran nevnte åttekantspole Ia. De fl-ate- og bueformede åpne spoler derimot er f@rst og fremst skjermet på
kantene mot forstyrrelser fra inntil- grensende stålruller
og stålkonstruksjoner. Over og und.er, der de ikke er skjermet,
krever de imidlertid en metallfri some på minimum 0,4 0r5

meter.

En interessant detalj ved de flate og buede spoler er at
de er robuste når det gjetder å tåle vibrasjoner uten å
gi blindvarslinger. Et avgj@rende moment er at de blir
solid festet t.il transportØren og vibrer i takt med denne.
Disse typer spoler kan derfor til og med monteres inn i
utskårne åpninger i vibrasjonstransport@rer.

Deres rekkevj-dde i registrering av metallforurensninger som
passerer i materiale på transportØren, ligger innen området
25 40 centimeters hØyde over banen.
VedrØrende dimensjoner på de

vanligste flate- og buede spoler, blir de produsert i stØrrelser avpasset tiI standardtverrsnittene på båndtransportØrer for hon, celluloseflis,
bark m.v. For den rektangul-ære type, 5 fig. 2, er det eksempel på leveranse ti1 hØvlerivirksomhet hvor en har valgt
en spole med lysåpning på 350 x 350 milimeter. Bedriften
har hatt god erfaring med denne.
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Det finnes også eksempel på flatspole konstruert for kontroll av sponplater med bredde opp ti1 3.000 millimeter
(Fis. 4) .

Fig

Selve spolene med viklinger er stþpt inn/omsluttet av et
j-solerende vanntett matefiale som kap tåle temperaturer
varierende i område 40o C til + 50o C. vedrørende styrkeegenskapene hos dette materiale oppgis det også å være
meget seigf/robust og slitesterkt.

Erfarigg,er vedrØrende fØLsomhet og stabilite!
Detektorutrustninger med både rund- og åttekantet sØkerspole er satt På prøve i praksis hos utvalgte sagbruk.
Det er dessuten tatt kontaktr 09 holdt kontakt, med en
rekke bruk for å |'øre om deres erfaring med installerte
anlegg og om utviklingen hvor de under innkjØringen har
hatt problemer med detektorutrustningens fØlsomhet, stabi-litet m.v.
PrØvene som må betraktes som stikkpr@ver, er gjennomfØrt
ved at en på innjusterte anlegg har fått slå inn vanlig
blank firkántet spiker av forskjellig st@rrelse, L7/35,
25/65, 28/75 og 34/100 mitlimeter í mellomstor og stor
stokk. De ble qrienter! rett ut og inn i radiens retni-ng
og i område 60t tit 45" helning med aksialretning i stokkene. Dessuten varierte en plasseringen en de1 fra i overkant til ned på sj-d.en av stokkene og dessuten stikkpr@ver
med småspiker inn i enden av stokkene.
For begge typer spoler var hovedresultat at en ikke fikk
noe sikkert signal dersom spikerne ble festet rett ut og
inn i stokkene. Med bare liten helning kom signal for
34/IOO, og i område fra 60u 45' med aksialretning i stokkene fikk en også varsel- for de mellomste stØrrelser 25/65
og 28/75, men for den minste på 25/65 noe variabelt avhãngig av stokkdimensjon og plassefing av spiker. FØlsomheten Øker jo nærmere spiker kommer spolens innsider.
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ForØvrig opplevde en også en del eksempler på "overf@lsomhet"/blindvarsling. På ett anlegg var det íØyenfallende
mange grove rotstokker som ble registrert som "spikerstokk"
og slått av i oppsamlerl-omme. En noterte seg samtidig at
dette anlegget var utstyrt med firmaets spesielle rulletransportør for mating av stokkene gjennom sØkerspolen. Her oppstod det merkbart til dels store vibrasjoner idet de grove
rotstokkene passerte gjennom sØkeren. Et annet sagbruk som
har saÍìme type detektorutrustning og rulletransport@r, har
gitt uttrykk for god erfaring bortsett fra en del blindvarsling for grove rotstokker som ble kontrollert med håndsØker.
Ved seneste kontakt ble det fremholdt at dette forhold er
blitt bedre etter at bruket for noen tid tilbake fikk installert rotreduserer. Det synes å underbygge mistanken om
at vibrasjoner av en viss stØrrelse kan være medvirkende
årsak til at ovenfor nevnte anlegg ikke fungerte som det
skul1e.

har besØkt og kontakter en har tatt,
er det en rekke som gir uttrykk for at deres detektoranlegg
har fungert tilfredsstillende. Men det er også en del som
har hatt til dels betydelige problemer med sine anlegg.
Ut fra de erfaringer og observasjoner som er gjort og oppIysninger fått under den tiden en har studert installerte
detektorutrustninger og utviklingen som har skjedd, anses
årsakene til problemene ofte å kunne spores tilbake til
stedegne forhold, måten anlegget er instaltert på, st@rre
og mindre feil gjort ved montasje av en bg annen delkomponent, anvisninger som ikke er fulgt, godhetsgrad hos delkomponenter og materiale brukt til oppbyggingen av dem og
endelig: Svikt i oppsporing av feilårsaker og utbedring av

Ved de mange bruk en

dem.

En ser i denne forbindelse frem til å få studere nærmere
firmaets nye detektor-/eLekLronikkenhet som under ferietiden i år ble installert
ved en av våre store sagbruk.
Der er den koblet sammen med en skjermet åttekantspole man
had.de fra før.

I telefonkontakt med bruket har en fått opplyst at den nye
detektor etter noen tids innkj@ring har fungert bra.

Firmaets forskjellige typer av flate spoler er meget vel
ansett og levert i et stort antall tit land i Europa og
Canada.

-2r
4.2

Firma TeIeva-ELOC

Det finske firma Televa begynte sin prodgksjon av metalldetektorer for industribruk tidlig på So-tallet. I 1978
ble produksjon og markedsfØring overfØrt til firmaet ELOC
(eteî<troniikkayhÉymä Ov) som selv hadde vid erfaring på
området industri-elektronikk

.

I en lO-årsperiode har firmaet i brosjyrer og reklame brukt
en typebetegnelse t{D 500 som et felles begrep for sine metalldetektorutrustninger. En slik t4D 50O enhet består av
to hovedkomponenter, detektor/elektronikkenhet og sØkerspole hvor detektor er en standardutrustning/bas|senhet
*ãa typebetegnelse DB I til bruk i kombinasjon med ulike
søkersþoler. Disse kan velges individuelt med hensyn til
type og stØrrelse avpasset til sitt formål.

Fig.
Detektorenheten DB 1 er i likhet med tilsvarende el-ektronikkutrustning fra Metalldetektor A/S heltransistorisert,
og i de viktigste forsterkere inngår det integrerte kretser.

For å oppnå en stabil funksjon også under store klimatiske
variasjoner/temperaturforskjeller t êt utrustningen utstyrt
med såkalte automatiske balanseringskretser.
I og med at det ofte vil kunne forekomme betydelige vibrasjoñer og rystelser i d.e områder hvor det er aktuelt å inslallere- stike utrustninger , ]6at detektoren gjennomgått
spesi-ell PrØve når det gjelder disse forhold.
l4ed hensyn til oppf{Iging/skjØtsel av detektorenheten er den
utstyrt med en serj-e målekretser som via en omkobler kan
foreñes til en indikator. Derved kan de forskjellige kretskortenes funksjon kontrolleres og eventuelle feil lett lokaliseres. Kort med feil byttes ut mot nytt og sendes til re.

parasjon.

ForØvrig fungerer Televa's metaltdetektorutrustninger i
hovedtrekkene på sanìme måte som de en har beskrevet ved-

5
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rørende Metalldetektor A/s. ved for eksempel registrering
av metallformål i skurstokk, aktj-veres et relé i detektoren
som etter Ønske kan styre lyssignal, lydsignal, stanse transport@r, operere stokkavpuffer og også gi impuls til merkeapparat.
Når det gjelder detektorsporer, har firmaet i likhet med Metall-detektor A/s i sitt produksjonsprogram fire hovedtyper
som omfatter 1) ringspoler, 2) sekskantige spoler, 3) rektangulære spoler og 4) flatspoler av forskjellige standardstØrre1ser.

Ringspole

f,il
Rektangulär spole

Sexkantig spole

Flatspole

Fig. 6.
Av disse er type 1) uskjermet, mens de Øvrige er i skjermet
utfØrelse (som Metalldetektor). Foruten de detaljerte opplysninger firmaet gir i sine montasjeanvisninger om hvil-ke
hensyn som må tas til metaltformåt i de nærmeste soner omkring sØkerspolene, referert under avsnitt 3.1, har det også oppgitt tall for f@lsomheten hos de uli-ke typer og stØrrel-ser av spoler for kontroll av tØmmer. FØlsomheten er her
uttrykt ved diameteren på den minste stålkute som under testing b1e registrert av detektoren idet pr@vekulene passerte
aksielt gjennom spolens sentrum med en hastighet på 0r5 m/sek.
(FØlsomheten oppgis forØvrig å være praktisk talt konstant
ved hastigheter mellom 0 ,2 0, 3 m/sek. ) . Til orienteri_ng
kan nevnes at f@lsomheten er svakest i sentrum og btir betydelig bedre med Økende avstand ut mot sidene i spolen,
slik at stØrrelsen på en stålkuIe som regj_streres i nærheten av sidene er bare halvparten så stor som d.en som er
oppgit for sentrum av spolene.
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Itabellenened'enforervistensamstillingoverfØlsomtre typer spoler i forskjel-80'
heten firmaet oppgir for tirs]ne
kontroll av tømmer. Tallene
lige standard"Lãïiãr""r
på spolene, Iysåpning i cenI00, 120 osv.-;;;i; størretsen
diameter
timeter , og t"iïán" for fØlsomheten er ståIkulens
í millimeter.
Ríngspole, uskjermet'
DR

Spole tYPe/sLØrrelse

1OO

DR I2O

DR 160

- minste
i
stålkule sentrum
- D. i mm

FØIsomhet

Sekskantet sPole, skjermet
DH lOO

DH 120

Spole tYPe/stØrrelse

DH 80

FØlsomhet - minste

e (r2) L2 (r5) L4 (rB)

stålkule i
- D. i mm

sentrrun

Rektangulær sPole, skjermet

Spole EYPe/si.Ørrelse

DQ 35x35

DQ 75x75

DQ 85x85

- minste
i
stålkule sentrum
- D. i. mm

FØIsomhet

fra testing ved max ittttTallene uten ( ) viser resultaL
garantert
stillbar føfsomíret, og tallene innom ( ) angir
fØlsomhet.

tabeltallene for fØlsomheten som
og
spoler
av
stØrrelser
rene viser fcr de urike typer og
plass
og
til
t1=
ãom.må
dessuten trekker inn de hãnsyn
skjermede spoler krever
og
s"*
fundamentering
"=Liermet
tilsammen i retning
ved instaffaslon, pe*el disseeriorfróf¿
praktiske'
mest
den
av at den ="kåL"åtig" spolen
er at firmaet har
Som nytt for denne spoles vedkommende
"skredder=y{d" gjennomf@ringsgått inn t"t p.ããt,x"jott. av.
transporLørrenne i gtass?iberarmert prait. Dette å ha en

Dersom en sammenholder
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renne som er nøye avpasset til spolens formr êr også en
viktig detalj for at detektorutrustninger skal fungere med
best mulig fØlsomhet.
Er-faringer vedrØrende åØlsomhet og stabilitet
Også for dette fabrikat har en foretatt stikkprØver og innhentet opplysninger om et flertall
forskjellige anlegg og
deres godhetsgrad i tikhet med det som er orientert om for
utrustninger fra Metalldetektor A/5.
Vurdert ut fra de relativt enkle stikkprØver som er foretatt t vãT fØl-somheten i hovedtrekkene den sanìme for begge
disse fabrikat. Ved et av brukene hvor det var installert
en sekskantspole, var fØlsomheten stØrst. StikkprØve med
gav ikke resultat.
rifleprosjektil
VedrØrende stabilitet
og driftssikkerhet
synes de anlegg
som er montert i de senere år gjennomgående å fungere t.ilfredsstillende. l,Ien også for dette fabrikat er det registrert noen problemanlegg hvor årsaken synes å kunne spores blant de sanìme momenter som er gjengitt for l4etallde-

tektor-anleggenes

vedkommende

.

For@vrig har dette firmaet en omfattende referanseliste,
noe variabelt i antall l-everte enheter avhengíg av type
spole.

4.3

Fj-rma TØrnbloms Kvalitetskontroll

AB

Det svenske firma T@rnbloms Kvalitetskontroll har under
70-årene utviklet to metal-ldetektorer MDI 8000 og }4D-II
som markedsfØres av firmaet Indutest i Väterås. Det er i
fØrste rekke MD-II detektoren som er tiltenkt brukt i kombinasjon med sØkerspoler for kontroll av tØmmer og honved
føT innmating i huggere, cellul-osef1is, bark m.v.

detektor er et virvelstrØmsinstrument som
konstruert både for materialsorterj-ng og for å indikereerfremmede
metallformål- i materialet som srát kontrorleres. Alle metal_l-er kan i-ndikeres, såver magnetiske som umagnetiske. Det
er dessuten mulig individuett å variere fØ1ãomheten for
magnetiske og umagnetiske metaller.
ForØvrig består ¡{D-rr-d.etektoren av de delkomponenter som
er nevnt 1 avsnittet 2.r. ved nyrig kontakt méa firmaet
bl-e det fremholdt at man for selve detektorenheten var i
ferd meg å modernisere den med automatisk utbalansering.
Når det gjelder s@kerspoler, har dette firmaet hittíl ikke
gått inn for produksjon av noen standardenheter, men reverer i utforming og stØrrelse etter kundens
runde,
åttekantige, rektangulære lukkede spoler ogØnske,
flatspoler.
På figur er vist eksempel på uskjeriret åttétantig spole
som her omrammer detektorskapet.
Denne

25

Fis.

7

Fig. I

er lespolens lysåpning er 800 millimeterr og utrustningien
spefremholdt
firmaet
vert svensk sagbiuk. Representant for
som
spole
liten
sielt at de gåi inn for å tilvikle en så
for derved
mulig med tilpasning til oppgitte forutsetninger
som
oppgitt
har
følsõmhet sõm mutig. Firmaet
ã-ia-." så høy
en
iMinsLe
ha
skal
indikerbare metallgjenstand
sitt mål at:
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diameter som er ca. rz av sporens diameter". Dette gjelder
for stålkurer i ringspoler. også for de fleste andrã-metal1er, som for eksempel kobber og aluminiumr êr fØlsomheten
den samme. Men for rustfritt stål kreves det noe st@rre

gj enstand

.

Erf,arínger vedrØrende _fØ]somhet og_ stabilitet.
En har ikke hatt anledning å sette detektorutrustninger fra
dette firmaet på noen direkte pr@ve. Men ved gjentatle kontakter med bedriftsleder ved svensk sagbruk som har installert den uskjermede åttekantige spole og t{D-rr- detektoren,
går erfaringene ut på at 3" spiker indiÈeres sikkert. 2u
spiker kan gå igjennom dersom den står orientert i stokken
i radiens retning og passerer i nærheten av spolens sentrum.
For dette sagbruket som har fått en god der tØmmer fra et
område med rifl-e- og pistolskytebanei, har detektorutrustningren også ofte indikert prosjektirer i tØmmeret fra sl-ik
ammunisjon.

4.4 Firma_Gori.ng Serr L.td.
Det engelske firma Goring Kerr Ltd. har i rikhet med firmaene l4etalldetektot A/S og Televa produsert metall-detektorer
hel-t siden like fØr 195O-tarlet. vurdert ut fra brosjyrer
og ØvrLge opplysninger ser det også ut til at firmaeL- i produksjonsprogram og utvikling har tilsvarende grad av alll
sidighet som disse. T utforming av sine detektorutrustninger
synes det som det særlig har satset på tekstil-,
næringsmiddel, farmasØitisk, samt skogindustrien. Av referansetiste
fremgår at dets leveranser tit utlandet i fØrste rekke har
gått til de store sagbrukene og celluloseindustrj-en i usA
og canada, samt Ny-Zeeland og Australj_a. Men firmaet har
også i lengre tid tilbake engasjert hovedrepresentant for
skandinavia ved AB Lerona rndustriel servicã, uddevalla
(som igjen har kontakt med representant i Norge) .
Til detektoren/kontroll-enheten er det utformet et instruogså i rustfritt
stål som
er vanntett.

mentskap i st@pt al-uminj-um eller

På fì-guren er enheten vist med nedfelt frontdØr. Av detaljert beskriverse fremgår at den i hovedtrekkene er bygget
opp med tilsvarende moderne delkomponenter som de fabrikat
en har omhandlet tidligere i avsnittet. Blant hovedmomenter
kan forØvríg nevnes at enhetet innbefatter:
Helautomati sert balanseringssystem

Automatisk faseinnstirling med hensyn tatt til om det
kontrorlerers lØrt eller ikke ledende material-e og
rått eller ledende materlale (magnetisk - umagnetisk)
Automatisk selvkontrollerende system (innebygget funksjonskontroll )
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INDICATOR LAMPS
METER
SENSITIVITY CONTROL
PHASE CONTROL
SELF CHECK AND TIME DELAY
EXTEBNAL CONNECTION TERMINAL BLOCK
FAULT RELAY

ON/OFFSWITCH
DETECT RELAY
MAINS AND BELAY OUTPUT TERMINAL
ACCESS TO MODE AND SENSITIVITY RANGE

swrTcH
TWO STAGE VARIABLE TIMERS
WIRING DIAGRAM

TESTSAMPLES
INDICATOR LAMP LENSES
DOOR SEAL

DooRcr-AMPrNGBoLrs

Ti

ì
I

\

Fig. ,

d

"timing"-system og elektronisk
stopp eller avlegging på valgt sted av de produkteninneholder metallformå1heter som det er registrert,

Et totrinns

variabelt

hukommelse for styring av transportØr med hensyn ti1

har en også merket seg
at dette firma har gått inn for å bygge denne og sØkerspole
sammen til en kompakt enhet

VedrØrende detektor/kontrollenhet

l¡il

Tektamet 22æmm wide 200mm high apedurc.

Fig.

10

Tektamet350mm wide x 125mm high. Control unitopened.

2B

Dette synes å måtte være en interessant utforming til en
rekke produksjonsforhold bI.a. innen hØvleri og trevareindustrien. FÍrmaet har forøvrig levert utrustning til
hØvleri i England. Når det gjelder s@kerspoler til skogindustrien, har firmaet gått inn for å produsere rektangulære
og runde spoler i format som også dekker de dimensjoner
som er aktuelle for skandinaviske forhold. ForØvrig utviklet det sin skjermede spole alt i l-970 med en metallkappe
utvendig og et ikke metallisk materiale på innsiden i spolens åpning. I fQlge opplysninger er det også oppnådd en
effektiv skjerming imot forstyrrelser fra metallformål i
spolens nærmeste omgivelser. For en spole med innvendig
måt på eksempelvis 800 millimeter, kreves den en metallfri
sone på inn- og utmatingssiden på lr4 meter.

Fig. ll
Ø¡,,levtFREE

AREA

En spesiell detalj det kan være av interesse â g)øre oppmerksom på er at dette firma, foruten sin rektangulære
spole i hel utfØrelse, også har konstruert en utgave med
avtagbar ende-/sideseksjon. Dette er gjort med tanke på de
tit bånds@kerspolen skal monteres i tilknytting
tilfeller
jo
av
skjØting
forholdet
vedrØrende
transporLØr ¡ hvorved
ferdig,
helt
til
å
bestilles
transportØrbåndet forenkles
fra fabrikk.
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E.r.farínge5 vedrØr.ende- fØlåomhet- og staLbilitet

Det er hit.til

ikke innstallert noen detektorutrustning fra
dette firma ved sagbruk her i landet t og en har ikke hatt
anledning til å sette den på noen direkte prØve. l,Ien ved
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kontakt med driftsleder ved svensk sagbruk ble det gitt uttrykk for at de var meget godt fornØyd med den utrustningen
de hadde fått innstallert for ca. to år siden, både når det
gjaldt fØlsomhet og stabilitet.

4.5 Firm-a

ASEA A/9

er og et av de skandínaviske firmaene som har lang
tids erfaring i produksjon av metalldetektorert ca. 20 år.

ASEA

Ved forespØrsel om deres detektorutrustninger ble det oppgode erfaringer
lyst at en ikke har hatt tilfredsstillende
av tØmmer.
for
kontroll
med sin utgave med rund s@kerspole
tid har
I
senere
den
Men det arbeides med å utbedre den.
på
med
en
videreutviklet
markedet
imidlertid firmaet kommet

metalldetektorutrustning kalt type QSDM 103. Den er utformet f@rst og fremst med sikte på innstallasjon i tíIknytting til- båndtransportØrer.

ASEA

Metalldetektor
typ QSDM 103

[,
Fig.2. Komplett utrustn¡ng bestående

av

sökspole, ânslutn¡ngslåda och apparatlåda.
Observera handbokens placering i skâpdötr
ren (770 99).
1

Fig.13
Elektronikkenheten omfatter i hovedtrekkene de samme komponenter som beskrevet i avsnitt for de andre fabrikat, så
som oscill-ator, forsterkere, regulerbar diskriminator,
filtere , samt relé for j-mpuls til styring av varslingssignal, stopp transportØr m.v. All elektronikk er bygget opp
på ett kretskort som er lett å bytte ut for eventuell service. Detektoren har også i-nnebygget en såkalt autotestfunksjon: Automatisk sel-vkontroll- for varsling av feil som opp-

står.

Spolen er utfØrt i gtassfiberarmert plast med innstøpt. vikIing med tilkobling. Dermed har en oppnådd en mekanisk stabil spole og som er ufØlsom for vann og tilsØling. Den leveres i fem forskjellige standardstØrrelser, lengde x hØyde
fra 400 x 150 millimeter til f365 x 558, forØvrLg også
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etter Ønskede måI. Spolen er i sin form beregnet for montasje, eksempelvis i tilknyttning tit båndtransport@rer på
tre forskjellige måter:
I.
2.
3.

Båndet passerer gjennom én spole
Båndet passerer mell-om to spoler
Båndet passerer over én spole

Fig.3. Exempel på minsta ¡nd¡kerbara stâlkulav¡d tre alternativ försökspolens placering. Sökspolarna ¡ de tre f igurerna har samma storlek och form, D"r" : 550 mm. Känsl¡ghetsinställningen
är H6, d¡skrim¡natorinställningen :0.
Placeringsalternaliv 1, mater¡alø89

;

llödèt genom spolen

ø11.0

Placer¡ngsallernaliv 2, materialf lödel mellan
lvå 3polar

Placer¡ngsallernativ 3, malerialflödel över en
spole

'0.w
0.6

0.4

0.2

Fig.

0

L4

Utrustningens bruksområde innen skogindustrien vil fØrst
og fremst være for beskyttelse av honvedhuggere, barkrivere, eventuelt tØrrkl@vsager og hØvelmaskiner, samt for
kontroll av cel-luloseflis.

4.6

Firma Vallon Industrieelektronik GmbH
Baurngartenweg 13, D-7410 R.eutlingen I
og

Firma Dr. Hans Bockels & Co.
inmess-technik

3 Hannover-BuchhoIz
Gr. Buchholzer Str.
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Dette er to tyske firmaer som en har henvendt seg til og
mottatt opplysninger fra vedlagt brosjyrer om deres prod.uksjon av metal-ldetektorer for bl.a. skogindustrj-en. En
gjennomgåelse av dette materiel-I gir inntrykk av at hver
av dem nok har detektorutrustninger som det kunne være av
interesse å kjenne nærmere til godhetsgraden hos. Men i
og med at ingen av dem såvidt vites har representant i
Skandinavia, avgrenses denne orientering til eksempel på
deres utrustninger fra deres brosjyrer.
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5. Et utvalg av bilder fra besøkte sagbruk.

Søkerspolemontasjer og erfaringer fra disse anlegg

Fig. L7a
Eksempel på innebygget skjermet åttekantet

s@kerspole med

rullebane i spesialkonstruksjon av ikke metallisk materiale
for gjennomf@ri-ng av stokkene.

Spoleenheten er montert med vibrasjonsdempende mellomlegg
på eget solid fundament adskilt fra kjerrat på inn- og
utmatningssi-den. Det hele er gjennomfØrt etter tegning
og beskrivelse fra leverandØr.

Fis. 17 b
Grove rotstokker som denne bevirket betydelige vibra-

sjoner under transport på rulletransport@ren. Under
flere opphold på dette tØmmerinntaket ble det gjentatte
ganger også observert at spesielt store stokker b1e registrert som "spikerstokk" og slått av i oppsamlerlomme,
vist på nig. 17 c.

-
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Fig

17 c

på knekter
selve detektoren/elektronikkenheten er plassert
c'
f7
på vegg i huset foran avslaglomme vist på rig '
Und"er gjennomfdrj.ng av våre stikkpr@ver viste anlegget tilfredsstillend" gt.á u..t fØlsomhet ved nyjustertsåinnstilling'
iØyenfalMen under dagli! drift har det ved et ellers
med
problemer
lende bra anlegi i planl@sning vært store
detektorutrustñingens stabilit eL/ drLftssikkerhet.
Her kunne en Ønske seg en "spesialsØker" til å spore opp
spesih.rot feilårsakene rigger. Et forhold synes klart:
grov
rotstokk
el-le betydelige víbrããio.ter som oppstår når
med stor rotslellr/rotbein passerer gjennom spolen' er en
elektroav d,em. En har også på fØlelsen at eksísterendehele.
nikkenhet burde lært montert godt klar av det
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Fig. lB

a

Fig

IBb

Den skjermede rektangul-ære spole festet tit "tårn" av
krysslagt firkant hvj-lende på betongfundamentkrone ca.
en halvmeter over bakkenivå fungerte ikke.

Anlegget er av nyere dato bygget om og er und.er ínnkj Øring .

Fundamenteringen av spolen ti1 }:'þyre (fig.

18 b)kunne tjene
"modell". Dette anlegget fungerte bra ved stikkprØven.

som
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Fig.19

Dette anlegget med skjermet 900 millimeter åttekantspole fungerte ikke brukbart ved fØrste montasje av
spolen festet til stålrammen på ben på gulvet.
Etterat man kom på ideen å henge den opp i fire stå1wirer, har den fungert tilfredsstillende.
Her har en et av flere eksempler på at spolen er fØIsom
for rystelser.

-36

Fig

20

Dette anlegget med uskjermet 1000 millimeter sØkerspole
har fungert tilfredsstillende
etter at bØIgeblikktaket
på overbygget ble fjernet.
Forklaringen må være at ved visse vibrasjoner i kjerraten
kom også bØlgeblikktaket i vibrasjon. Dermed b1e balansen
i spolens magnetfelt "forstyrret"
varsling.

, og detektor gav blind-

I montasjeveiledningens avsnitt om metallformål i de tre
soner omkring en uskjermet spole står det om den ytre sone
som her omfatter bØlgeblikktaket:
Området må være fritt

for bevegLíge/vibrerende metallformål
bl.a. vegger og tak av metallplater i en avstand på
minst 1r7 meter fra spolens sentrum.
som

På en prima overbyggkonstruksjon som denne vil en foreslå
at det ble nestet et tak av tre på1agt takpapp. Hardt regn
vil kunne påvirke spolen.

Våre stikkpr@ver viste her stor grad av fØlsomhet. Blank
firkantspiker i dimensjoner fra 25/65 til L7 /35 mm ble
varslet ved forskjellig plassering i mellom-grov og grov
stokk.
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Fig. 21 a

Fig. 21

b

Eksempel på to mØnstergyldige fine montasjer med uskjermede
spoler hvilende på vibrasjonsdempende mellomlegg.

På den Øvre som ble
Hver av dem fungerte tilfredsstillende.
satt på prØve, var fØlsomheten god. Her ble varslede spikerstokker kjØrt om igjen for kontroll.
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Fig.

22

Antegget på d.ette bruket var nylig installert da stokkpr@ven ble gjennomfØrt. Utrustnj-ngen som omfattet skjermet
sekskantspole (120 mm), viste stor grad av fØlsomhet under
forutsetning av at'spi.kerne var slått inn i stokken med noen
helning.

Fin montasje med spolen innomhus i målestasjon og kort
signalkabelfØring ti1 detektorenheten.
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6. Håndsøkere for kontroll av tømmer

Bærbare metalldetektorer/håndsØkere kan også være

et nyttig

hjelpemiddel for kontroll av t@mmer, og det finnes i dag en
del forskjellige fabrikat/Lyper på markedet som det er
hØstet tj-If::edsstillende god erfaring med i praksis.
Disse vil fØrst og fremst ha interesse for kontroll av
"spikerstokk" som allerede er sortert ut ved permanente
detektoranlegg, men ved enkelte sagbruk har de også vært tit
god nytte for kontroll av sagt@mmerpartier fra områder hvor
en kjenner tit at tØmmer kan ha fått metall i seg.
6.1

Electronic Research Instruments Limited

Protavale

: Me.talldetektor Al'S
Dette er et engelsk fÍrma som bl.a. har utviklet to håndsØkere som har vist seg også å være praktiske til bruk
for kontroll- av tØmmer.
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Fig. 23 b

vist på Fig. 23 a kalt Totalscanr €r en
på
23 b kalt Imp, en noe mindre utgave.
stØrre, 09

HåndsØkeren

noe

For begge utgavene gis varsel om metall ved både Iyd og
viserutslag på detel<torenhet som veíer henholdsvis 2rA og
0,4 k9. SØkerhodet er likt for begge med rÍngspolediameter
på 22 cm og aktivt felt 20 cm. Den største er drevet av
batterier som kan lades opp og gir 9 - 10 timers driftstid
(14 16 timer fulladet).
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Den minste har tØrrbatterier'med 10 timers driftstid ved
kontinuerlig bruk og omkríng 30 timer ved intermittent/
avbrutt operering. HåndsØkerens vekt er 1ik for begge,
0,6 kg.

Eksempel på f ØI somhet/rekkevidde

IvIetallformå1

" lang piggt.råd
3" spiker
L L/2" krampe
5" x 3/8" bolt
5

Totalscan

:

Ig

29

cm

22

32

rr

25'

32

ti

25

42'

cm

r'

29'

Tre sagbruk som en har hatt kontakt med, hvorav to har den
store, et den mindre, har alle sagt seg forn@yd. med disse
håndsØkerne.
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.2 Firma Whiters Electroni-cs
Forhandler: Fossum as, Hokksund

Dette firma er amerikansk og skal være stØrste produsent av
metalldetektorer i USA. HåndsØkeren fra dette firma, kalt
CM-6000, er hit,til, såvidt vites, levert til et par sagbruk
her i landet. De har sagt seg godt forn@yd med denne typen.
For denne metall-detektor gis varsel om metall ved. hØytaler
og viserinstrument og dessuten avstand i cm fra sØkerhodet
til metalrgjenstand. rnstrument for avstandsmålet går t.il
20 cm som maksimum. Dersom avstanden er st@rrer viser sØkeren ttover 20 cmrr. Selve detektoren har for innstilling av
fØlsomhet to såkal-te kontroll-er og i tilregg en hukommelsekrets som når en trykker på dens knapp, etterjusterer den
innstilling en foretok i starten.
Detektor drives av oppladbare batterier med lader som standard tilleggsutstyr.
Detektoren veier 1r0 kg og sØker ca. 1r5.
SØker leveres med to hoder på henholdsvis 20 oq 40 cm dia-

meter.

