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Tiivistelmä
Markkinoilla ei ole laitteita kokopuun kosteuden mittaukseen. Sama koskee myös muita puun laadun mittauksia.
Kaikkien tässä läpikäytyjen menetelmien osalta soveltaminen kokopuulle edellyttää huomattavaa kehityspanosta.
Jos pyritään läpäisymittaukseen ja vieläpä pöllinipun mittaukseen, niin silloin vaihtoehdot rajoittuvat neutronimenetelmään käyttäen uusia neutronigeneraattoreita. Kuitenkin investointi suhteessa pelkkään kokopuun kosteusmittaukseen voi muodostua liian suureksi ellei samanaikaisesti saada myös muuta prosesseille arvokasta tietoa.
Siksi on syytä puhua puun ominaisuuksien mittausjärjestelmästä, eikä pelkästä kosteusmittauksesta neutroneihin perustuen. Menetelmästä saa suoraan kaiken aineen vedyn ja alkuainepitoisuuden tilavuusosuuden, jonka
vuoksi tarvitaan lisäksi punnitusmenetelmiä ja (laser)kehysmittauksia. Kosteuspitoisuuden osalta rakennevedyn
määrä on myös pystyttävä laskennallisesti tai mittauksin erottamaan vesimolekyylien sisältämästä vedystä. Toisaalta menetelmä voi antaa mahdollisuuden mitata jopa suoraan kuitu(sellu)pitoisuutta C/O- ja C/H –suhteiden
kautta.
Yksittäisen pöllin mittaukseen voidaan kehittää yhdistettyjä menetelmiä perustuen nir- ja röntgen tai gammasäteilymittauksen tai impedanssimittauksen ja läpäisevien menetelmien yhdistämiseen. Yhdistäminenkin edellyttää lisäksi dimensiomittausta ja mahdollisesti etukäteistä kuvankäsittelyä mitattavasta kohteesta. Menetelmä
on paikkaspesifinen ja parhaimman tuloksen saa kuoritusta pöllistä. Neutronimenetelmä, jossa mittaus perustuu
nopeiden neutronien läpäisyyn, on myös mahdollinen uusi mittausmenetelmä. Kehittämisen aikajänne voi olla
tällöin lyhyempi. NMR –menetelmä esim. yhden pöllin kosteuden mittauksessa johtaa vähintään em. neutronimenetelmän tasoiseen investointiin, mutta tuloksena saadaan vain kosteus(jakauma) magneettitomografiakuvana.
Hakkeen kosteuden mittaus on helpoimmin toteutettavissa. Kaupallisia menetelmiä on olemassa mikroaaltojen ja
termisten neutronien hyödyntämiseen perustuen. Suodinkiekkoihin perustuvaa ir-mittausta on myös sovellettu.
Räätälöityjä nir-laitteita lienee tehdaskohtaisesti käytössä, mutta niistä ei löydy julkista tietoa. Markkinoilla olevat laitteet eivät ole yleistyneet. Ir-mittaus on hyvin kilpailukyinen, jos prosessista löytyy mittauspaikka, jossa
kosteus on homogeenisesti jakautunut ja nir-mittauksen tunkeutuvuutta sekä algoritmeja kehitetään yleiskäyttöisemmiksi. Tätä asiaa voidaan viedä eteenpäin myös yhdistelmäratkaisulla. Menetelmä voi perustua pintamittaustyyppisen mittauksen (esim. ir, impedanssi) korjaamiseen läpäisevillä mittausmenetelmillä. Tällöin nir-mittaus
toteutetaan useilla aallonpituuksilla ja selkeällä, yksinkertaisella algoritmilla sekä gammasäteily pienienergisellä
pitkäikäisellä radioisotoopilla, jonka lineaarinen vaimennus mitataan. Lisäksi tarvitaan hakepatjan pintamittaus.
Myös tässä tapauksessa ir-mittauksen tunkeutumissyvyyden kasvattaminen nostaa tarkkuutta. Tuloksena yhdistelmämittauksesta saadaan kosteuden lisäksi hakkeen tiheys. Yhdistäminen ratkaisee myös lumi- ja jääongelmaa.
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Alkusanat
Metsäteho Oy tilasi vuoden 2006 lopulla VTT:ltä State of art –selvityksen puun kosteusmittauksesta tavoitteena kuitupuulle soveltuvat on-line –mittausmenetelmät tehdasvastaanotossa,
ennen kuorintaa tai sen jälkeen sekä hakkeesta. Selvitys on pyritty tekemään hyvin laajalla
pohjalla hyödyntäen koko VTT:n ja Jyväskylän sekä Kuopion yliopistojen fyysikkojen asiantuntemusta. Aikanaan on Puun Laatu –teknologiaohjelmassa tehty vastaavantyyppinen selvitys Timo Lappalaisen toimesta 1999, jota on myös tässä hyödynnetty. Eri menetelmien ja sovelluksien kehittäminen on ollut kuitenkin niin nopeaa, että on ollut paikallaan käydä niitä
uudelleen läpi ja erityisesti hakea sovelluksia em. kohteisiin.
Tavoitteena hankkeessa on myös, että selvityksen perusteella tutkimusta voidaan suunnata
potentiaalisimpiin menetelmiin ja niiden sovelluksiin. Tuloksien perusteella pyritään käynnistämään kehityshankkeita yhdessä loppukäyttäjien ja instrumentti-, laite- sekä systeemitoimittajien kanssa.
Hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Heikki Pajuoja ja Metsätehosta johtoryhmään ovat kuuluneet myös Antti Korpilahti, Jarmo Hämäläinen ja Samuli Hujo selvityksen tekijöiden lisäksi.
Hankkeen päätekijöinä on ollut tutkijaryhmä: Jouko Malinen VTT Oulu, Pekka Teppola VTT
Kuopio, Markku Tiitta Kuopion yliopisto fysiikan laitos ja Timo Järvinen VTT Jyväskylä.
Lisäksi merkittävästi työhön ovat osallistuneet Ari Virtanen ja Taneli Kalvas Jyväskylän yliopisto fysiikan laitos. Muuta apua on saatu mm. VTT:n Pekka Suopajärveltä Oulusta ja Kaj
Nummilalta Espoosta.
Tutkijaryhmän puolesta tilaajaa haastavasta työstä kiittäen!
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TIMO JÄRVINEN
projektipäällikkö
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1

Johdanto

Biomassojen, kuten puumateriaalinkin, kosteuspitoisuuden mittaus on vaikeaa verrattuna moniin muihin materiaaleihin siksi, että kosteus (vesimolekyylit) on suurimmaksi osaksi huokosissa, kuitujen ja solukkorakenteiden sekä solujen sisällä. Lisäksi kosteus on useimmiten
epätasaisesti jakaantunut pinnan ja materiaalin sisäosan välillä.
Puutavaran kuivamassan määrittäminen vaatii lähtötiedoikseen puuaineen tuoremassan ja
keskikosteuden. Pyöreällä kuitupuulla tuoremassan mittaus voidaan toteuttaa olemassa olevilla puutavaran mittaustekniikoilla kuten siltavaaka- ja kuormainvaakatekniikalla, mutta ongelmaksi muodostuu etenkin kosteusnäytteiden oton ja kosteuden määrittämisen toteuttaminen.
Parhain tilanne olisi, jos puutavaran kosteus saadaan mitatuksi hakkuun yhteydessä pyöreästä
kuitupuusta ilman näytteenottoa on-line -mittauksena. Mitä aiemmin hakatun puutavaran kosteus ja massa, ja siten myös kuivamassa, ovat tiedossa, sitä paremmin tiedot voidaan hyödyntää ja ohjata raaka-aine tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.
Koska hakkuun yhteydessä tapahtuva kosteuden on-line –mittaus on hyvin haasteellista, niin
seuraava hallitumpi vaihe mitata kuitupuun kosteuspitoisuutta on tehtaan puuvastaanotossa ja
edelleen nipuista tai irtopölleistä ennen kuorintaa tai sen jälkeen. Hakkeesta tuoremassan mittaaminen, edustavien kosteusnäytteiden otto ja edelleen keskikosteuden määrittäminen myös
on-line -periaatteella ovat helpoimmin toteutettavissa.
Kosteuden (on-line) mittauksen voidaan käyttää hyvin monenlaisia menetelmiä, esimerkiksi
laajaa aluetta sähkömagneettista spektriä (gamma, röntgen, ir, rf, mikroaalto), sähkökentän
ominaisuuksien muutoksen mittaukseen perustuvia menetelmiä, ydinmagneettista resonanssia
ja neutroni(absorptio)menetelmää. Vertailumittauksena käytetään puun kosteuden standardin
mukaista määritystä kuivaamalla kosteusnäyte lämpökaapissa (103 ± 2 °C) vakiopainoon, joka kestää 12-24 h riippuen näytteestä ja lämpökaapista. Standardimenetelmä on sellaisenaan
tai eri modifikaatioina (esim. pikakosteusmittarit: kuivaus mm. lämpölampun/ir:n tai mikroaaltojen avulla, johtokykymittaus jne.) käytössä useimmissa teollisissa kohteissa ja tutkimuksessakin kaikkialla maailmassa.
Kosteuspitoisuus voidaan määritellä veden massaprosenttina (m- tai p-%) kokonaispainosta
(märkäpaino), tilavuusprosenttina, jolloin on kyse vesimäärän tilavuuden suhteesta märkäaineen tilavuuteen (v- tai t-%), tai kosteussuhteena (kosteussuhde-%), jolloin kyseessä on vesimäärän massan suhde kuiva-aineen massaan. Kuiva-ainepitoisuus (ka-%, DS-%) määritellään
kuiva-aineen massan suhteena kokonaismassaan (märkäpaino). Ensin ja viimeksi mainittua
käytetään yleisesti massa- ja paperiteollisuudessa ja kostesuhdetta mekaanisessa puunjalostuksessa. Kosteussuhteena ilmoitettuna %-määrät ylittävät usein 100 %:a so. 50 m-% = 100 %
kosteussuhteena.
Koska puun ja muidenkin biomassojen nopea (on-line) kosteusmittaus on ollut vaikeasti ratkaistavissa, niin kosteuden määritykseen on pyritty myös kiertoteitä laskemalla jälkikäteen
massa- ja energiataseista raaka-aineen kosteuspitoisuus ja/tai ennustamalla kosteutta puulajien, kasvuolojen, korjuutapojen ja tilastojen avulla. Myös erilaisia otanta- ja osavirtamittauksia
on käytetty, jolloin monimutkaisemmat mittaukset voivat olla mahdollisia.
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Laajemman raaka-ainemateriaalierän (esim. kuitupuunippu, hake siilossa) kosteuden mittaukseen ei ole ollut menetelmiä käytettävissä. Käytännössä vain neutronimenetelmällä voitaneen
näin kosteutta mitata. Vastaaviin sovelluksiin muilla alueilla on aikaisemmin vaikuttanut investoinnin kalleus ja laitteiden käytettävyys. Tässä suhteessa tilanne on muuttumassa, koska
neutronimenetelmä kehittyy voimakkaasti muiden sovelluksien vuoksi. Em. menetelmällä
materiaalivirrasta on saatavissa myös paljon muutakin tietoa (alkuainetasolla) kuin kosteus.

2

Tavoitteet

Tavoitteena on ollut tehdä kuitupuun teolliseen kosteuden mittauksen fokusoituva ”state of
art” – selvitys siten, että mittaus tapahtuu:
1.
2.
3.
4.

Tehdasvastaanotossa
Pölkkyjen syötössä kuorimarumpuun tai rummun ulostulossa
Prosessiin menevässä hakevirrassa
Johtopäätökset ja toiminpide-ehdotukset

Kussakin em. kohteessa on keskitytty soveltuvimpiin menetelmiin ja tarkastellaan kehittämistyöhön vaadittavia resursseja.

3

Puun ja (kuitu)puutavaralajien rakenne

Taloudellisesti hyödynnettävät puukasvit jaetaan yleisesti englanninkielisillä termeillä: hardwood ja softwood, jotka suomeksi vastaavat suurin piirtein jakoa lehti- ja havupuut, joista
ensimainittuun ryhmään massa- ja paperiteollisuuden osalta tärkeimpinä kuuluvat esim. koivu,
haapa ja eucalyptus sekä jälkimmäiseen mänty ja kuusi. Selluloosassa ja paperissa tarvittavia
kuituja voidaan saada myös muista kuin puuvartisista kasveista. Kuidut muodostuvat soluista,
joiden pääasiallinen kemiallinen rakenneyhdiste on selluloosa. Vesi on puille elintärkeä ravinteiden kuljettaja mahdollistaen fotosynteesiin neulasissa ja lehdissä sekä kasvun. Puun rungon
säteen suuntainen pintaosa heti kuoren alla ns. jälsikerros on ainoastaan kasvavaa solukkoa;
sydänpuu sekä kuori ovat kuollutta solukkoa. Siksi myös kosteuspitoisuus puun ja puun rungon eri osissa vaihtelee suuresti. Se vaihtelee myös kasvuvaiheen mukaan. Kuvassa 1 on puun
näkyvä poikkileikkausrakenne.

Kuva 1 Puun rungon poikkileikkauksen rakenne (KnowPap).
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3.1

Veden jakautuminen puun rakenteessa

Puu voidaan biologisesti eritellä koostuvaksi pitkistä ontoista putkimaisista kuiduista
(tracheids) ja paremkyymisoluista. Lehtipuilla on myös ns. putkilosoluja. Kuidut sijoittuvat
pääosin vertikaalisesti ja niiden osuus soluista on havupuilla 90-95 t-% ja pituus 2,5-7 mm ja
halkaisija sadasosa pituudesta. Kuidut antavat puulle lujuuden ja toimivat veden ”johtimina”
kaikkialle puussa. Veden nousu (liike) tracheid –soluissa perustuu pääosin kapillaarilmiöön,
joka riittää maapallon painovoimakentässä teoreettisesti satojen metrien korkeuteen. Nousua
voimistaa myös puun neulasten ja lehtien haihdutuksen synnyttämä imu. Puun juuristossa
liikkeen (juuripaineen) aiheuttaa osmoosi yhdessä kapillaari-ilmiön kanssa. Solut, jotka eivät
johda vettä, muodostavat sydänpuun. Lehtipuilla kuituja on vähemmän (koivulla n. 65 t-%) ja
niiden pituus on pienempi ja halkaisija suurempi. Sydänpuu on kuivempaa kuin pintapuu, vettä hylkivämpää ”kestopuuta”. Kuvassa 2 on semanttisesti puusolukkorakennetta säteen ja tangentin suuntaisesti leikattuna ja kuvissa 3 ja 4 vastaavasti elektronimikroskooppikuvat.

Kuva 2 Puusolukkorakennetta säteen ja tangentin suuntaisesti leikattuna (Time 1998)
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Kuva 3 Tangentiaalinen (kuitujen suuntainen) pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva männyn
pintapuusta (Rosenskilde et. al. 2002).

Kuva 4 Säteen suuntainen pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva männyn pintapuusta (Rosenskilde et. al. 2002).
Puu ei kasva pohjoisella boreaalisella vyöhykkeellä talvella. Kasvukausi nähdään puussa vuosirenkaina. Kasvukauden soluissa on eroja: ns. kevät/kesäpuu, jotka vaikuttavat kuidun ominaisuuksiin ja vesipitoisuuteenkin. Kevätkuitujen tehtävänä on kuljettaa vettä ja ravinteita nopeasti yhteyttäviin soluihin. Niissä on ohuet soluseinät ja suuret ontelot. Kesäkuidussa on
paksut seinät ja pienemmät ontelot ja ne ovat tärkeitä puun lujuuden kannalta. Yksittäinen
puukuidun soluseinä rakentuu kuvan 5 mukaisesti.
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Kuva 5 Puukuidun rakenne (suomenkielessä käytetään muuten vastaavia eri kerroksien S –
kirjain/numero yhdistelmiä, paitsi W = kyhmykerros ja cell lumen = soluontelo) (Time 1998).
Puun soluseinä koostuu kolmesta pääkomponentista: selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini.
Selluloosa muodostaa tukirangan, hemiselluloosa väliaineen (rakennematriisi) ja ligniini sitoo kuidut yhteen. Lisäksi puussa on uuteaineita, kuten vahoja, pihkaa etc. Taulukossa 1 on
esimerkkinä eri komponenttien pitoisuuksia.
Taulukko 1 (Retulainen 2004)

3.2

Fysikaaliset, kemialliset ja korjuutekijät tekijät

Vesi voi esiintyä puussa kiinteänä aineena (jää), nesteenä ja kaasumaisena (vesihöyry). Vesi
voi olla puussa vapaana (kapillaarisena vetenä) tai (fysikaalisesti) sidottuna. Vesipitoisuuden
mittauksen kannalta tärkeä pitoisuus on puun syiden kyllästymispiste (fibre-saturation point,
FSP), joka on 25 … 30 m-%. Tuoreessa puussa soluseinä on yleensä kyllästymispisteessä.
Semanttisesti veden jakautuminen puusolussa voidaan yksinkertaistaa kuvan 6 mukaisesti.
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Kuva 6 Yksinkertaistettu veden jakautumisen kaavio puusolussa: soluseinässä vesi on pääosin
aina sidottuna, soluontelossa nesteenä ja enemmän tai vähemmän höyrynä riippuen kummalla puolella FSP – pitoisuutta liikutaan (Tiitta 2006).
Selluloosalla ja hemiselluloosalla on eräs hyvin tärkeä ominaisuus, joka mahdollistaa veden
sitomisen lähinnä monomolekulaarisena kerroksena ja vaikuttaa myös kapillaariseen veden
nousuun. Selluloosassa on hydroksyyliryhmiä ja hemiselluloosassa sekä ligniinissä myös karboksyyliryhmiä, jotka pystyvät muodostamaan heikkoja vetysidoksia (kuva 7). Ne lujittavat
kuituja sitomalla selluloosamolekyylejä yhteen ja sitovat osaltaan vettä sekä vaikuttavat siten
myös kapillaariseen veden nousuun. Vetysidos on heikko sidos (osa ns. van der Waals voimia tai molekyylien koheesiota), jonka merkitys puussa perustuu sidoksien lukumäärään
verrattuna esim. kemialliseen (kovalentti) sidokseen.

Kuva 7 Vetysidoksen periaatekaavio (Retulainen 2004) .
Kuten kuvasta 7 näkee, niin vain osa hydroksyyliryhmistä kykenee sitomaan vettä, koska niiden tehtävänä on lujittaa kuiturakennetta (crystallined cellulose molecules). Kuvassa 8 on esitetty kaavio oletetusta molekulaarisesta veden sitoutumisesta, jossa vyöhyke 1 on tuloksena
van der Waals`in voimista ja vyöhyke 2, kun ensimmäinen on kyllästynyt ja vyöhyke 3 edustaa tilannetta, jolloin soluontelossa on vapaata kapillaarista vettä.
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Kuva 8 Molekulaarisen veden jakaantumisen kaavio (sorptioisotermin yleinen muoto) (Jannot
2003/ Bastias, Cloutier 2005).
Kuun puu kaadetaan, niin sen yhteys kapillaariseen vedennousuun katkeaa. Tästä alkaa raakaainepuun kosteuspitoisuuden muutos. Tuorekosteus vaihtelee puuosion ja puulajin mukaan
(kuvat 9 ja 10). Jos tuoretta puuta pidetään riittävän kauan varastossa tai esim. huonetilassa,
niin se asettuu ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden määrittämään tasapainokosteuspitoisuuteen. Jos ilman kosteus muuttuu, niin puu seuraa muutosta ja näin saadaan tasapainokäyrät
(sorptio-desorptio –käyrät), jotka riippuvat myös puulajista ja osiosta (pinta/sydänpuu) sekä
kuorintavaiheesta.
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Kuva 9 Eri puulajien puuosioiden tuorekosteustietoja (Nousiainen 2001)
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Kuva 10 Männyn ja kuusen keskikosteuspitoisuus rungon korkeuden funktiona (Nousiainen 2001).
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Puuraaka-aineen kosteuspitoisuuteen vaikuttaa myös kasvuvaihe, joka näkyy kuvista 11 ja 12.
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Kuva 11 Kosteuden muutokset riippuen kasvu- ja hakuuvaiheesta (Eh = ensiharvennus) (Nousiainen 2001).
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Kuva 12 Männyn ja kuusen kosteuspitoisuudet eri korjuuvaiheissa (Nousiainen 2001).
Veden fysikaalinen olomuoto ja määrä vaikuttavat huomattavasti puun vesipitoisuuden mittaustapaan ja – mahdollisuuksiin. Siksi on olennaista tuntea puun kuivumisen prosessi eri tapauksissa ja osissa sekä korjuuketjun eri vaiheissa, jotta puu saadaan riittävän tuoreena so. myös
halutussa kosteuspitoisuudessa tehtaan vastaanottoon.
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4

4.1
4.1.1

Nopeat nykyisin käytössä ja kehittämiskohteena olevat suorat kosteuspitoisuuden mittausmenetelmät
Sähkömagneettisen spektrin hyödyntämiseen perustuvat menetelmät
Optiset menetelmät

Optisista menetelmistä infrapunasäteilyn absorptiota on käytetty jo pitkään kosteuden mittaamiseen erilaisista materiaaleista. Infrapunaspektroskopia on hyvin monipuolinen materiaalien kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analysointimenetelmä ja kosteusmittaus lienee yleisimpiä käytännön sovelluksia. Infrapunamenetelmät jaetaan hyödynnetyn aallonpituusalueensa
puolesta yleensä lähi-infrapuna- (NIR, Near Infrared), keski-infrapuna- (MIR, Mid Infrared)
ja kauko-infrapuna- (FIR, Far Infrared) alueen menetelmiin. Mittauksissa yleisesti käytetyt
absorptioaallonpituudet sijoittuvat NIR-alueelle 700 – 2500 nm. Kuvaan 13 on koottu tyypillisiä piirteitä kuvaamaan NIR-, IR- ja Raman-spektroskopian menetelmiä (Siesler et al 2002).
a)

b)

c)

Kuva 13 Raman-, MIR- ja IR-spektroskopian ominaispiirteitä a) molekyylien värähtelyaallonpituuksien ja ilmiöiden, b) kvantitatiivisten mittausten ja näytteenkäsittelyvaatimusten sekä
c) prosessimittauksiin soveltuvan optisen liitettävyyden näkökulmasta (Siesler et al 2002).
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4.1.1.1

Infrapunakosteusmittauksen perusteita

Nestemäisen veden voimakkaimmat absorptiokaistat löytyvät IR-aallonpituuksilta (6.1 ja 2.95
µm), mutta näiden käyttöä kosteusmittauksissa rajoittaa suuri absorptiokerroin ja absorption
saturoituminen kosteuden lisääntyessä. Sen sijaan NIR-aallonpituuksille sijoittuvia absorptiomaksimeja (1.93, 1.44, 1.19 ja 0.97 µm) käytetään useissa kaupallisissa mittalaitteissa, kuva 14. Heijastusmittauksissa käytetään usein 1.93 µm absorptiokaistaa suurimman herkkyyden vuoksi. Läpäisygeometrialla käytetään sen sijaan 0.97 µm aallonpituusaluetta, koska alhainen absorptio mahdollistaa suuremman tunkeutumissyvyyden ja näytepaksuuden.
Absorption Coefficient of Liquid Water at Room Temperature
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Kuva 14 Nestemäisen veden absorptiokerroin [mm-1] NIR-aallonpituusalueella perustuen
julkaisuihin ja VTT:n Cary spektrometrillä tehtyihin kokeisiin.
Varsinkin kiinteän aineen IR-spektroskopiassa tulee esille useita optisen säteilyn ja materiaalin vuorovaikutuksia, kuten kuvassa 15 on esitetty (Saarinen 1993). Absorptiossa osa sähkömagneettisesta säteilystä muuttuu toiseen muotoon esimerkiksi molekyylien pyörimis- ja värähtelyenergiaksi. Sironnassa ainoastaan säteilyn etenemissuunta muuttuu kokonaissäteilyenergian säilyessä. Sironta aiheutuu kappaleen ja väliaineen rajapinnoilla tapahtuvista heijastuksista (reflection), taittumisista (refraction) ja taipumisista (diffraction). Sironnan merkitys absorptiomittausten häiritsevänä tekijänä kasvaa lyhyemmille aallonpituuksille mentäessä,
ja esimerkiksi NIR-spektroskopiassa on kehitetty spektrin esikäsittelymenetelmiä sirontavaikutusten hallitsemiseksi. Luonnon materiaalien kuten puun fysikaalinen rakenne vaikuttaa
siten sironnan kautta mitattavaan informaatioon, kuten kuvassa 16 on esitetty. Heijastusgeometrialla suoritettavassa kosteusmittauksessa hyödynnetään lähinnä näytteestä tapahtuvaa diffuusia heijastusta (diffuce reflectance).

Kuva 15 Säteilyn ja yksittäisen hiukkasen vuorovaikutustekijät.
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Kuva 16 Periaatekuva optisen säteilyn ja materiaalin vuorovaikutuksesta fysikaalista rakennetta sisältävän näytteen mittaustilanteessa.
Kuivan puumateriaalin komponenttien absorptio aiheuttaa omat vaikutuksensa mitattuun
spektriin. Selluloosalla on useita absorptiokaistoja nestemäisen veden kaistojen tuntumassa
kuvan 17 mukaisesti (Saarinen 1993). STFI on tutkinut materiaalin lämpötilan vaikutusta NIR
menetelmällä tapahtuvaan puun kosteusmittaukseen (Thygesen et al 2000). Kuvassa 18 esitettyjen tulosten perusteella 1450 ja 1930 nm absorptiokaistat siirtyvät lämpötilan laskiessa n.
+0.4nm°C-1 kohti pitempiä aallonpituuksia. Jäätymispisteessä absorptioaallonpituuksissa havaitaan lisäksi askelmainen muutos, esimerkiksi 1930 nm kaistalle pintapuulla +25 nm ja sydänpuulla +5 nm.
Edelleen puun tiheyden muutokset näkyvät NIR spektrissä absorptiotason kasvuna tiheyden
kasvaessa koko NIR kaistalla (Schimleck et al 2003), kuva 19.

Kuva 17 Nestemäisen veden ja selluloosan absorptiospektrit (Sturm 1985).
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Kuva 18 Kuusen pintapuusta mitattuja NIR-spektrejä näytteen lämpötilan funktiona: —
+10° C, ····· +5° C, - · - · 0° C, - - - −5° C, —— −10° C (Thygesen et al 2000).

Kuva 19 Tiheyden vaikutus puun NIR spektriin tiheysalueella 0.4 g/cm3 to 0.7 g/cm3 (Schimleck
et al 2003).
4.1.1.2

Erillisiin aallonpituuksiin perustuva kosteusmittaus

Kuva 20 esittää periaatekuvan pyörivään suodinkiekkoon perustuvasta infrapunamittarista,
joita on käytetty pitkään eri materiaalien on-line kosteusmittauksissa. Tyypillisellä mittalaitteella voidaan mitata 2 – 8 aallonpituutta, joista yksinkertaisimmillaan yhdellä mitataan veden
absorptiokaistaa ja kahta molemmin puolin valittua kaistaa käytetään sironnan aiheuttaman
pohjaviivan vaihtelun kompensointiin. Lisäaallonpituuksilla voidaan kompensoida muiden
häiritsevien tekijöiden vaikutusta. Tekniikan eräs rajoitus tulee aallonpituuksien mittaamisesta
ajallisesti peräkkäin, jolloin näytteen liikkuessa nopeasti aallonpituudet kohdistuvat materiaalissa eri kohtiin ja tulosten hajonta lisääntyy. Nopeasti liikkuvan materiaalin mittaukseen soveltuu paremmin kuvassa 21 esitettyyn integroituun 4-kanavadetektoriin perustuva menetelmä, jolla saadaan neljän aallonpituuden mittaus täysin samanaikaisesti. VTT on kehittänyt 4kanavasensoreihin perustuen teollisuudelle useita mittalaitteita mm. paperikoneen märän pään
kosteusmittaukseen (Känsäkoski et al 2003). Infrapunamittauksiin on kehitetty viime vuosina
myös LED valolähteisiin perustuvia sensoreita, joilla on voitu mitata 4 – 32 aallonpituutta
(Malinen et al 1998). LED-tekniikkaan perustuvan mittauksen etuna on pieni tehonkulutus ja
lampun vaihdosta aiheutuvien kalibrointimuutosten välttäminen. Muutamaan erilliseen mittausaallonpituuteen perustuvat infrapunamittaukset ovat toimineet hyvin homogeenisten materiaalien kuten esim. paperin ja vehnäjauhojen on-line mittauksissa (Osborne et al 1993). Laajaa
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laatuvariaatiota sisältävien luonnonmateriaalien kuten turpeen ja hakkeen kosteusmittauksiin
on kehitetty paikallisia kalibrointeja, joita on jouduttu kalibroimaan uudelleen raaka-aineen
laadun muuttuessa merkittävästi.

Kuva 20 Pyörivään suodinkiekkoon perustuva infrapunakosteusmittari (NDC Infrared Engineering, www.ndcinfrared.com).
a)

b)
detector element
channel filter

IR-window
IR-module

temp.sensor
TO-8 package

peltier cooler

c)

d)

Kuva 21 Infrapunakosteusmittaukseen soveltuvia sensoriratkaisuja: neljän aallonpituuden
detektorimoduuli (a), detektorimoduulin poikkileikkaus (b), 8 aallonpituuden LED sensori (c)
ja 32 aallonpituuden LED spektrometri.
4.1.1.3

Rividetektoriin perustuvat koko spektrin mittausmoduulit

Rividetektoriin perustuvat spektrometrimoduulit ovat viime vuosina tuoneet uuden mahdollisuuden toteuttaa jatkuvan spektrin mittauksia myös kenttäoloissa ja on-line sovelluksissa, kuva 22. Moduuleja on tarjolla useilta valmistajilta (Ocean Optics Inc., Control Development
Inc., Zeiss, Hamamatsu jne) ja erilaisilla rividetektoreilla varustettuna. Si-detektoriin perustu-
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vat moduulit kattavat tyypillisesti aallonpituusalueen n. 400-1100 nm (hintataso > 2000 €) ja
InGaAs-detetoktoriin perustuvat moduulit vastaavasti n. 900 – 1700 nm (hintataso > 5000 €).
Potentiaalisimmalle 1930 nm absorptiokaistalle on ollut tarjolla Extended InGaAs riviin perustuvia spektrometrimoduuleja, mutta näiden suorituskyky ei ole ollut riittävä vaativimpiin
sovelluksiin (Lindström et al 2004). Tilanne on tältä osin paranemassa kun fotojohtavaan
HgCdTe materiaaliin perustuvia ja spektroskopiakäyttöön paremmin soveltuvia rivejä on tullut markkinoilla (Marbach et al 2007). Rividetektoriin perustuvan spektrometrin etuna on koko spektrin mittaus nopeasti ja täysin rinnakkaisesti rividetektorin pikselien määrästä riippuen
tyypillisesti 128-, 256- tai 512 aallonpituuden resoluutiolla. Koko spektri mittaamalla saadaan
siten aikaisempaa huomattavasti enemmän informaatiota mitattavasta materiaalista. Lisäinformaatiota voidaan käyttää joko ainekoostumuksen kattavampaan monitorointiin tai aikaisempaa tehokkaampaan häiritsevien tekijöiden kompensointiin. Laajemman spektridatamäärän tehokas hallinta ja kalibrointi edellyttävät kehittyneiden mallinnus- ja kalibrointimenetelmien hyväksikäyttöä.
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Kuva 22 Rividetektroriin perustuvan spektrometrin periaate (yllä) ja kaupallinen 256 aallonpituuden InGaAs spektrometrimoduuli alueelle 1600 – 2350 nm: Hamamatsu PMA-11 (alla).
4.1.1.4

Monimuuttujamenetelmät kosteusmittauksen kalibroinnissa

Monimuuttujamenetelmillä voidaan paremmin hyödyntää jatkuvan spektrin mittalaitteella saatavaa
informaatiota (Antti 1999). Koko spektrin mittaukseen ja monimuuttujamenetelmiin perustuvan
selluhakkeen on-line kosteusmittausta on testattu Ruotsissa mm. Gävlessä ja Piteåssa järjestetyissä
tutkimuksissa (Axrup ate al 2000, Jonsson et al 2004).
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Kuva 23 Periaatekuva 800 – 1100 nm spektrimittaukseen ja monimuuttujamallinnukseen perustuvasta selluhakkeen on-line kosteusmittausjärjestelystä (Axrup et al 2000).
Taulukko 2 Yhteenveto edellisen kuvan laitteistolla saaduista tuloksista (Axrup et al 2000).
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4.1.2

Mikroaallot ja radiotaajuudet

Mikroaaltoja käytetään monissa sovelluksissa mikroaaltouuneista edistyneisiin tutkajärjestelmiin. Sellu- ja paperiteollisuudessa mikroaaltotekniikkaa käytetään erityisesti sakeusmittauksissa perinteisten mittausmenetelmien rinnalla. Mikroaaltotekniikan etuna on IR-aluetta huomattavasti pienempi absorptiviteetti, jolloin mikroaaltotekniikalla voidaan mitata huomattavasti korkeampia vesipitoisuuksia ja kääntäen pienempiä sakeuksia kuin IR-tekniikalla. Tunkeuma mikroaalloilla on oleellisesti parempi kuin IR-tekniikoilla.
Käytetyt mikroaallot ovat yleensä K-kaistalla 18,0 - 26,5 GHz. Kosteuden mittaamiseksi mikroaaltoalueella käytetään yleensä 22.2 GHz taajuutta, joka vastaa vesimolekyylin resonanssiabsorption taajuuskaistaa.
Osa mikroaaltoantureista toimii absorptioalueen alkupäässä 0,5 – 10 GHz alueella. Näiden
mittareiden toiminta perustuu pääasiassa dielektrisiin ominaisuuksiin eikä K-kaistalla tapahtuvaan energian resonanssiabsorptioon.
Kosteus- ja sakeusmittauksissa käytetään kahta ominaisuutta hyödyksi joko vaimenemaa tai
mikroaaltojen nopeutta. Jälkimmäisessä menetelmässä mikroaaltojen tunkeutumisnopeus
riippuu kääntäen näytteen permittiivisyyden neliöjuuresta.
Kaava 1
v=

c

jossa

ε
v = mikroaaltojen nopeus
c = valonnopeus

ε = suhteellinen permittiivisyys eli dielektrinen vakio
Puun permittiivisyys on noin 2.5 – 6.8 ja vapaan veden permittiivisyys on noin 80 (lämpötilassa +20 ºC). Puuperäisellä materiaalilla on taipumus imeä tehokkaasti vettä. Permittiivisyys
ero puun ja veden välillä on noin 30-kertainen. Tätä eroavaisuutta voidaan hyväksikäyttää
kosteuden mittaamisessa. Mitä korkeampi on vesipitoisuus, sitä suurempi on mikroaaltojen
nopeus.
Mikroaaltotekniikassa veden mittaus onnistuu usein hyvin laajalla mittausalueella. Vettä voi
olla käytännössä 25 -100 %. Toiset valmistajat mittaavat huomattavasti kuivempiakin materiaaleja. IR-aluetta pienempi absorptiviteetti ei yleensä mahdollista hyvin kuivien näytteiden
mittaamista.
Mittausperiaatteessa on myös samoja piirteitä kuin ydinmagneettisissa säteilymenetelmissä
(esim. gammasäteet), mutta mittaustapoja on useampia. Sen sijaan suuri ero on siinä, että
mikroaallot ovat suhteellisen turvallisia. Kuvassa 24 on esitetty yleinen mittausperiaate. Tekniikan kehittämisessä oleellista on lähettävän ja vastaanottavan antennin suunnittelu.
Mikroaaltotekniikan hyödyt ovat
• suuri tunkeuma näytteeseen ja mittauksen edustavuus
• laaja mittausalue ja soveltuvuus hyvin märille näytteille
• ei liikkuvia osia
• puulajiriippumattomuus ja verraten helppo kalibroitavuus

22 (90)

Mikroaaltotekniikan ongelmat johtuvat yleensä suurimmaksi osaksi
• tiheyden muutoksista
• johtokyvyn muutoksista
• ilmakuplista tai huokoisista materiaalissa
• IR-tekniikkaan verrattavaa referenssisignaalia ei pystytä toteuttamaan
• alhaiset lämpötilat
• antennien päällystyminen
Tiheysmuutokset ja huokoisuus pyritään yleisesti kompensoimaan esimerkiksi ultraäänimittauksen ja materiaalivirran mittaustiedoilla (esim. liukuhihnan nopeus). Muita mittauksiin vaikuttavia tekijöitä on mm. eri materiaalien permittiivisyys ja lämpötila. Veden ominaisuudet
voivat muuttua lämpötilan mukaan. Veden sitoutuminen puuhun voi myös muuttua. Voimakkaimmin tämä näkyy veden ollessa jäänä, sillä jään ja puun permittiivisyydet ovat hyvin lähellä toisiaan. Tämä seikka tulee huomioida esimerkiksi puun tai ostohakkeen vastaanotossa
talviaikaan.
Sellu- ja paperiteollisuudessa sakeusantureita ovat tuoneet markkinoille mm. Metso Automation (MCA), BTG ja Yokogawa. Laajemmin tekniikkaa ovat hyödyntäneet myös Callidan Instruments (MoistScan), Grecon, Berthold Technologies (LB356) (kuva 25), Kett, Intalysis ja
Harrer & Kassen GmbH. MoistScan toimii myös verraten laajalla lämpötila-alueella -5 …
+60 ºC. MoistScan käyttää tiheyden muutosten kompensoimiseksi ultraääntä. Berthold käyttää samaan tarkoitukseen gammasäteilyä.

Kuva 24 MoistScan Callidan Instruments-yritykseltä.
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Kuva 25 Bertholdin hakkeen kosteusmittaus. Tiheyskompensointi gammasäteilyllä.
4.2

Radiometriset menetelmät

Läpäisevään ionisoivaan säteilyyn perustuvia menetelmiä käytetään paljon erilaisten aineominaisuuksien mittauksessa. Tyypillisiä ovat materiaalien sisäisten muutoksien, epäpuhtauksien
ja olomuodon tutkimukset, joita ”puhtaimmillaan” edustaa röntgenkuvan käyttö mitä erilaisimmissa tarkoituksissa lääketieteestä suurten metallikappaleiden läpivalaisuun. Myös eri materiaalien kosteuspitoisuuden mittaukseen röntgen ja gammasäteilyä sekä neutroniabsorptiota
on sovellettu.
Kaikki radiometriset mittalaitteet perustuvat säteilyn ja tutkittavan aineen välisiin vuorovaikutuksiin. Näitä vuorovaikutusmuotoja ovat absorptio, sironta, väliaineen atomien virittyminen,
ydinreaktiot ja sekundäärisen säteilyn syntyminen. Mittaukset voivat perustua yhteen vuorovaikutustapaan tai näiden yhdistelmiin. Säteilyyn perustuvien menetelmien etuna on, ettei
mekaanista kosketusta mitattavan polttoaineen kanssa tarvita. Lisäksi menetelmät eivät muuta
tutkittavan aineen rakennetta eivätkä ominaisuuksia.
4.2.1
4.2.1.1

Röntgen ja gammasäteily
Röntgen ja gammasäteilymittauksen perusteista

Sähkömagneettisessa säteilyspektrissä röntgen (X) ja gammasäteily edustavat lyhytaaltoisinta
ja siten läpäisykykyisintä aluetta (kuva 26).
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Kuva 26 Sähkömagneettinen spektri
Säteilyn vaimenemista väliaineessa voidaan kuvata Beer-Lambert –yhtälöllä (2).
Kaava 2

I= I0 e

−µd

= I0 e

−ρµ

ρ

d

missä µ on lineaarinen vaimennuskerroin, µρ on massavaimennuskerroin ja ρ on väliaineen
tiheys. Massavaimennuskerroin on kullekin alkuaineelle ominainen.
Vuorovaikutuksia on neljää tyyppiä ja ne voivat johtaa kolmeen erilaiseen tulokseen.
Tämä on esitetty taulukossa 3. Kaiken kaikkiaan vuorovaikutusmuotoja on yhteensä kaksitoista. Näistä merkittäviä ovat yleensä vain valosähköilmiö (1A), Comptonin sironta (1C) ja
parinmuodostus (3A).
Taulukko 3 Taulukko Fotonien ja aineen välisen vuorovaikutuksen muodot (Marttila 1971)
Vuorovaikutuksen (Vv) laatu

Vuorovaikutuksen tulos

1. Vv. atomin elektronien kanssa

A. Täydellinen absorptio

2. Vv. nukleonien kanssa

B. Kimmoinen sironta

3. Vv. ydintä tai elektroneja ympäröivän C. Kimmoton sironta
sähkömagneettisen kentän kanssa
4. Vv. ydinvoimakentän kanssa
Kulloinkin todennäköisin vuorovaikutuksen muoto riippuu fotonin energiasta ja väliaineen
järjestysluvusta kuvan 27 mukaisesti. Kuvan 27 viivat esittävät alueita, joissa vierekkäiset
vuorovaikutustavat ovat yhtä todennäköisiä.

25 (90)

Kuva 27 Vallitsevat vuorovaikutukset fotonin energian ja väliaineen järjestysluvun funktiona
[STUK/julk].
Kuten kuvasta 27 nähdään, pienillä energioilla (alle 0,1 MeV) valosähköilmiö on todennäköisin vuorovaikutusmuoto kaikissa muissa paitsi pienen järjestysluvun omaavissa väliaineissa.
Valosähköisessä ilmiössä fotoni luovuttaa kaiken energiansa atomin elektronille, joka irtoaa
atomista. Tämä jättää ionin virittyneeseen tilaan, joka purkautuu karakteristisena röntgensäteilynä tai Auger-elektroneina.
Kun fotonien energia kasvaa suuremmaksi kuin tiukimmin sidottujen elektronien sidosenergia, alkaa Comptonin ilmiö, fotonien kimmoton sironta elektroneista, tulla merkittävämmäksi
vuorovaikutukseksi. Compton-sironta on vallitsevin vuorovaikutusmuoto laajalla energiaalueella. Comptonin sironnassa fotoni siroaa elektronista, joka saa sirontakulmasta riippuvan
osan energiasta ja loppu jää fotonille.
Suurilla fotonienergioilla (yli 1,022 MeV) nousee parinmuodostus Compton-sironnan rinnalle
todennäköiseksi vuorovaikutusmuodoksi. Vallitsevaksi muodoksi se muuttuu vasta yli 4
MeV:n energioilla ja vain raskailla alkuaineilla.
Parinmuodostuksessa fotoni muuttuu ytimen kentässä elektroni-positroni-pariksi. Syntyneet
elektroni ja positroni menettävät energiaansa beetasäteilyn tavoin törmäyksissä atomien elektroneihin ja ytimiin. Kun positroni on menettänyt lähes kaiken liike-energiansa, se yhdistyy
elektroniin. Positronin tuhoutuessa syntyy kaksi 511 keV:n annihilaatiokvanttia, jotka lähtevät
vastakkaisiin suuntiin. Säteily vaimenee juuri näiden vuorovaikutusten vuoksi. Vuorovaikutusprosessit ovat toisistaan riippumattomia, joten niiden yhdessä aiheuttama kokonaisvaimennus µ voidaan ilmaista kaavan muodossa
Kaava 3

µ = τ + σ + κ,

missä τ on valosähköilmiön vaimennuskerroin, σ on Comptonin sironnan vaimennuskerroin,
ja κ parinmuodostuksesta aiheutuva vaimennustermi. Vaimennuskerroin sisältää sekä absorptiosta että sironnasta johtuvat vaimentumiset. Usein lineaarisen vaimennuskertoimen sijasta
käytetään massavaimennuskerrointa µρ, joka määritellään kokonaisvaimennuskertoimen ja
aineen tiheyden ρ suhteena µρ = µ/ρ. Massavaimennuskerroin on verrannollinen väliaineen
järjestysluvun neljänteen potenssiin, µρ∝ Z4. Mikäli väliaine koostuu useammasta komponentista, voidaan massavaimennuskerroin ilmaista yhtälön 4 muodossa
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Kaava 4

µρ = ∑ ai µ ρ i ,

missä ai on aineen i suhteellinen osuus väliaineesta, siten että ∑ ai= 1. Aineen järjestysluku ja
fotonienergia vaikuttavat massavaimennuskertoimeen (kuva 28). Tällä on suuri merkitys siihen, mitä menetelmää so. vuorovaikutusta määrityksissä voidaan käyttää. Käytännössä esim.
gammasäteilyllä se rajaa useimmiten ratkaisun vain lineaarisen vaimennuksen (absorption)
hyväksikäyttöön puun vesipitoisuuden mittauksessa, kun taas esim. hiilen tuhkapitoisuuden
määrityksessä voidaan hyödyntää myös massavaimennuskertoimien eroja käyttämällä eri
energiatasolla olevia gammalähteitä.
Taulukossa 4 on esitetty Monte Carlo simuloinnilla lasketut ja mittauksilla varmennetut massavaimennuskertoimet erilaisille rakennusmateriaaleille Brasiliassa fotonienergian funktiona
gammasäteilylle.

Kuva 28 Massavaimennuskerroin fotonin energian ja atomiluvun funktiona (Kirchner/IEA
1991).
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Taulukko 4 Massavaimennuskertoimet (cm2/g) brasilialaisille rakennusmateriaaleille eri
gammasäteilyn fotonienergiatasoilla (Salinas et al. 2006).
Energy
(keV)

Brick_2L

50
60
70
80
90
100
150
200
250
300
500
662
750
1000
1250
1500
1750
2000
2500
3000

0.6611
0.4515
0.3414
0.2791
0.2400
0.2138
0.1538
0.1311
0.1178
0.1093
0.0875
0.0772
0.0727
0.0633
0.0565
0.0517
0.0479
0.0449
0.0401
0.0370

Brick_1L

Brick

Concrete

Asbestos

Wood

0.6433
0.4399
0.3352
0.2753
0.2365
0.2102
0.1523
0.1308
0.1179
0.1092
0.0872
0.0767
0.0725
0.0634
0.0565
0.0517
0.0477
0.0448
0.0400
0.0368

0.5940
0.4130
0.3179
0.2632
0.2275
0.2035
0.1511
0.1299
0.1172
0.1088
0.0870
0.0769
0.0727
0.0633
0.0565
0.0517
0.0476
0.0396
0.0396
0.0366

0.3840
0.2892
0.2388
0.2094
0.1898
0.1762
0.1422
0.1262
0.1151
0.1073
0.0870
0.0768
0.0725
0.0632
0.0564
0.0514
0.0473
0.0444
0.0396
0.0363

0.7136
0.4816
0.3596
0.2925
0.2485
0.2194
0.1551
0.1313
0.1175
0.1089
0.0869
0.0765
0.0721
0.0631
0.0563
0.0516
0.0475
0.0446
0.0399
0.0368

0.2046
0.1889
0.1786
0.1715
0.1656
0.1611
0.1428
0.1301
0.1200
0.1125
0.0918
0.0814
0.0770
0.0674
0.0600
0.0548
0.0505
0.0471
0.0415
0.0377

Taulukossa olevan brasilialaisen puumateriaalin tiheys on ollut 0,79 g/cm3.
Seuraavassa kuvassa (29) on esitetty mitattu ja laskettu kahden eri energiatason gammasäteilyn suhteellinen vaimennus vesivanerille paksuuden funktiona. Beer-Lambert –yhtälöllä (2)
lasketut arvot on saatu käyttäen melkein samaa (60 keV; 0,180 cm2/g) tai samaa (662 keV;
0,0814 cm2/g) massavaimennuskertoimen arvoa kuin em. taulukossa. Vesivanerin tiheys oli
0,6877 g/m3 ja kosteus n. 10 m-%.
suhteellinen vaimennus
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60

I, Cs, vvan lask.
0.50

I, Am, vvan lask.
Im, Am 11.8.06 tark.

0.40

Im,Cs, 11.8.06, vvan
0.30
0.20

Cs:n (662 keV) massavaimennuskerroin 0,0814 (kirjallisuudesta)
Am:n (60 keV) 0,180 cm2/g (kirjallisuudessa 0,182 - 0,1889)

0.10
0.00
0

5

10

15

20

25

30

35

40

paksuus, cm

Kuva 29 Vesivanerilla mitattu ja laskettu gammasäteilyn vaimennus paksuuden funktiona
(Järvinen 2006).
Pienellä fotonienergialla (esim. 241Am 60 keV:n gammalähde) on mitattu vedelle, männylle ja
kuuselle taulukon 5 mukaiset massavaimennuskertoimet (µρ) eri tiheyksillä (ρ).
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Taulukko 5 Männyn, kuusen ja veden tiheydet, massavaimennuskertoimet ja lineaariset vaimennuskertoimet 60 keV:in gammasäteilylle (Johns and Cunningham 1972, Olson and Arganbright 1981/Tiitta 2001).
ρ (g/cm3)
1,000
0,370-0,550
0,300-0,470

Materiaali
vesi
mänty
kuusi

µρ (cm2/g)
0,2046
0,192
0,192

µ (1/cm)
0,2046
0,071-0,105
0,058-0,090

Kuten em. taulukoista nähdään, niin puun massavaimennuskerroin on lähellä veden vastaavaa
kerrointa jo 60 keV:n fotonienergialla. Röntgensäteilyllä joudutaan käytännössä hyvin vastaavaan tilanteeseen, koska säteilyn vuorovaikutukset ovat samantyyppisiä. Tosin esim. röntgenputkesta saadaan laaja spektri alkaen 20-30 keV:sta.
4.2.1.2

Gammasäteilylähteet

Gammasäteily syntyy ytimen viritystilan purkautuessa. Säteilylähteinä käytettävissä aineissa
ydinten viritystilat muodostuvat radioaktiivisten emonuklidien hajotessa. Tällöin syntyy
yleensä myös hiukkassäteilyä. Gammalähteet nimetään emoytimiensä mukaan, vaikka syntyneet fotonit ovatkin peräisin tytärytimistä. Gammasäteilyn hyvän läpäisykyvyn vuoksi gammalähteet ovat yleensä aina ns. umpilähteitä. Gammalähteen valinnassa käytetään tavallisesti
kriteereinä säteilyn energiaa ja lähteen puoliintumisaikaa T1/2. Lähteen elinikää määritettäessä
käytetään nyrkkisääntöä, jonka mukaan viiden puoliintumisajan kuluttua lähde on käyttökelvoton.
Radiometrisissä mittalaitteissa käytetään useimmiten nuklideja 60Co, 137Cs, 241Am ja 55Fe.
Näiden ominaisuuksia ja tyypillisiä teollisuuden käyttökohteita on esitelty taulukossa 6.
Taulukko 6 Yleisimmin käytettyjä gammalähteitä ja niiden tyypillisiä sovelluskohteita
(STUK/käy)
Nuklidi
60

Co

137
241

5,27 a

Energia

Tyypillinen käyttötarkoitus

1170 keV;
1330 keV pinnankorkeusmittari, pintakytkin, kuljetinvaaka

Cs

30,2 a

662 keV

pinnankorkeusmittari, pintakytkin, kuljetinvaaka

Am

432,7 a

60 keV

ioni-ilmaisin, neutronilähde, tiheysmittari, analysaattori

22 keV;
87 keV

analysaattori

Cd

1,27 a

Fe

2,68 a

5,9 keV

tuhkamittari, analysaattori

74,0 d

320 keV;
470 keV

gammaradiografialaite

109
55

Puoliintumisaika

192

Ir

Kobolttilähteet (60 Co) lähettävät suurienergistä gammasäteilyä, joten ne tarvitsevat erityisesti
suurilla aktiivisuuksilla ympärilleen raskaan säteilysuojuksen. Lähteiden aktiivisuudet ovat
välillä 37 MBq - 3,7 GBq. Koboltin puoliintumisaika on lyhyt, vain vähän yli viisi vuotta.
Näin ollen pitemmän aikavälin käytössä aktiivisuuden väheneminen on merkittävää vaikuttaen mm. lähteen vaihtotaajuuteen.. Cesiumlähteiden 137Cs-lähteiden tyypillinen aktiivisuus on
välillä 37 MBq – 37 GBq, mutta käytössä on aktiivisuudeltaan jopa 1,85·1012 Bq:n lähteitä.
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4.2.1.3

Röntgensäteilyn tuottaminen

Röntgensäteily kattaa suhteellisen laajan aallonpituusalueen (n. 10-2-102 nm), joten sen fysikaaliset ominaisuudet vaihtelevat aallonpituudesta riippuen. Kuten aikaisemmasta kuvasta
voidaan nähdä, menee röntgensäteilyn alue selvästi päällekkäin gammasäteilyn kanssa. Säteilylajit erotetaankin toisistaan lähinnä syntymekanismiensa perusteella. Gammasäteily syntyy
atomin ytimestä vapautuvien energioiden seurauksena, ytimen hajotessa vakaampaan muotoon. Röntgensäteily sen sijaan syntyy ytimen ulkopuolisten vuorovaikutusten seurauksena.
Röntgensäteilyä tuotetaan valtaosin ns. röntgenputkella ja joissakin tapauksissa radioisotoopeilla.
Röntgenputkessa syntyy röntgensäteilyä, kun elektronit törmäävät putken anodiin suurella
nopeudella. Röntgenputki on tyhjiöputki, jonka sisällä on negatiivisesti varautunut katodi ja
positiivisesti varautunut anodi. Katodin ja anodin välille synnytetään suurjännite (putkijännite), jolloin katodilta irtoaavat elektronit kiihdyttävät sähkökentässä nopeuttaan ja törmäävät
anodiin. Katodilta irtoavien elektronien määrä riippuu lineaarisesti putken läpi kulkevasta
putkivirrasta. Putkijännitteen suuruus määrää suoraan putkessa syntyvän röntgensäteilyn maksimienergian.
Suurin osa katodilta irtoavien elektronien liike-energiasta vapautuu anodilla lämpöenergiana
ja vain pieni osa energiasta menee säteilyn tuottoon. Röntgenputken hyötysuhdetta pienentää
myös, koska säteilyä lähtee anodilta joka suuntaan, mutta siitä käytetään hyödyksi vain kuvaus-alueelle suuntautuvan pienen avaruuskulman suuruinen säteilykeila.
Röntgenputki tarvitsee toimiakseen myös röntgengeneraattorin (kuva 30), jonka avulla muodostetaan putken tarvitsema korkeajännite ja virta. Virran ja jännitteen säädön lisäksi joillain
generaattoreilla voidaan säätää myös valotusaikaa. Valotusajalla tässä yhteydessä tarkoitetaan, että putki virta synnytetään vain lyhyeksi ajanjaksoksi kerrallaan. Kun virta katkeaa,
lakkaa putki välittömästi tuottamasta röntgensäteilyä.

Kuva 30 Röntgengeneraattorin ja röntgenputken rakenne (Seibert et. al. 2004).
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4.2.1.4

Ionisoivan säteilyn käyttö ja ilmaisimet

Tyypilliset säteilyä hyödyntävät mittausmenetelmät ovat sironta, absorptio, luonnollisen aktiivisuuden hyödyntäminen ja neutroniaktivaatio. Näiden menetelmien yksinkertaistetut mittausgeometriat on esitelty kuvassa 31.

Kuva 31 Erilaisten mittausmenetelmien geometrioita (Kirchner/IEA 1991).
Eri säteilylajien ilmaisuun on kehitetty omat mittausmenetelmänsä. Tunnetuimmat detektorit
ovat tuikeilmaisimet, kaasutäytteiset ilmaisimet (”geiger putki”) ja puolijohdeilmaisimet. Mittauksissa ja analysaattoreissa käytetään eniten ensiksi ja viimeksi mainittuja menetelmiä. Taulukossa 7 on esitetty eri ilmaisintyyppien ominaisuuksia.
Taulukko 7 Ilmaisintyyppien ominaisuuksia (Päiviö/Viita/Järvinen 2005/2006)
Ilmaisin
tuikeilmaisin

haitat
• huono energian erotuskyky

geigerputki

hyödyt
• suhteellisen edullinen
• hyvä havaitsemistehokkuus
• halpa

puolijohdeilmaisin (pii)

•

tuikeilmaisin + puolijohde
(CCD) kenno (käytetty
röntgensäteilylle)

•

•
•
•
•

•

hyvä energian erotuskyky
hyvä energian erotuskyky
hyvä havaitsemistehokkuus

•

ei informaatiota energiasta, toimii vain pulssilaskurina
kallis
herkkä säteilyvaurioille
vielä kallis
käyttöiän pidentämiseksi käytetty suojauksia
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4.2.1.5

Sovellukset

Gamma-röntgen säteilymittauksia on jo pitkään käytetty puu- ja puutuotenäytteiden tiheys- ja
kosteusjakautuman määritykseen laboratorio-oloissa (Laufenberg 1986, Ojanen 1990, Tiitta
1992). Useimmiten ao. laitteet ainakin alkuvaiheessa rakennettiin ja myöhemmin hankittiin
kyseisen laboratorion tai tutkimusyksikön tarpeisiin (kuva 32).

Kuva 32 Gammasäteilyyn perustuva mittalaite puun sisäisten kosteus- ja tiheysjakaumien
määritykseen (Tiitta et al. 1993)
Tarkoissa mittauksissa tulisi kuitenkin kuivan puun tiheys puun eri osissa tietää, jos ei tunneta
kunkin mittauskohdan aiheuttamaa vaimennusta tunnetussa kosteuspitoisuudessa tai kuivana.
Siksi ao. kohdasta joudutaan ottamaan näyte, joka kuivataan tai siitä määritetään erikseen kosteuspitoisuus ja mitataan säteilyn absorptio.
Veden ja puun gammasäteilyn lineaaristen vaimenemiskertoimien välille voidaan johtaa yhtälö (Tiitta 2006):
Kaava 5

μv/μp = MC (μ/ρ)v / (μ/ρ)p,

jossa μv ja μp ovat veden ja puun lineaariset vaimenemiskertoimet ja vastaavasti tiheydet
(ρ) sekä MC on kosteussuhde so. veden massan suhde kuivan puun massaan. Veden ja puun
massavaimennuskertoimet (μ/ρ)tunnetaan ja mittavaksi jää kuivan ja kostean puun vaimennus, jos halutaan tietää näytteen kosteuspitoisuus (MC). Sanallisesti ilmaistuna em. yhtälö
merkitsee, että veden ja puun lineaaristen vaimennuksien suhteen suhde massavaimennuskertoimien suhteeseen on suoraan verrannollinen veden ja puun kosteussuhteeseen. Tällöin yhtälö
on riippumaton tiheydestä.
Jos voidaan olettaa, että puun tai puumateriaalin tiheys ei mitattavassa kohteessa suuresti vaihtele, niin kosteuspitoisuus voidaan suoraan arvioida gammasäteilyvaimennuksen perusteella,
kun tunnetaan säteilyn kulkema matka. Näin voidaan olettaa esim. pitkillä hakekuljettimilla,
jos haketusmenetelmä (palakoko) ei vaihtele eikä puulaji suuresti muutu. Mm. siksi VTT on
vuonna 2000 tehnyt kansainvälisen patenttihakemuksen (WO2000045157) pistemäisen gammasäteilyn vaimenemiseen perustuvasta kosteuden mittausmenetelmästä (kuva 33).
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Kuva 33 Hakkeen kosteuspitoisuuden on-line –mittaus hihnakuljettimelta gammasäteilyn vaimenemiseen perustuen. 4- gammalähde + kollimaattori (10), 5-detektori + kollimaattori (11),
6-pinnankorkeusmittaus (ultraääni), 12-pinnankorkeuden tasaaja.
Em. patenttihakemus perustui myös laboratoriomitassa tehtyihin kokeisiin (Tiitta et. al 2001)
Puun Laatu – teknologiaohjelmassa.
Vähän myöhemmin Tekesin ClimBus –teknologiaohjelman Käsittelytekniikkahankkeessa jatkettiin myös radiometristen mittausten kehittämistä, jolloin yhtenä osatehtävänä oli kosteuden
on-line –mittaus. Tässä tapauksessa mittaukset tehtiin dynaamisesti täydenmitan hihnakierrätyslinjalla (kuva 34) käyttäen kahta kaupallista eri pistemäistä gammalähdettä (Cs ja Am) sekä tuikeilmaisimia. Mittalaitteiden aikavakio ja tiedonkeruunopeus oli 1 s. Pinnankorkeus
mitattiin pintauimurista ultraäänellä. Lisäksi kosteutta mitattiin jatkuvasti tavanomaisella irmittauksella ja kokeina myös impedanssimittauksella. Mittauksissa lähdettiin kuivasta koivuhakkeesta, jota kostutettiin vähitellen kierrätyksen aikana. Gammamittaukset antoivat hyvän
korrelaation kosteuslisäyksen kanssa (kuva 35). Mittauspisteiden keskiarvoistus oli 30 s.. Kokeet osoittivat, että kuljettimien ja hakkeen liike (1 m/s) sekä pudotukset eivät muuttaneet tiheyttä niin paljon, että se vaikuttaisi merkittävästi gammasäteilyn vaimenemiseen ja siten mittausten tarkkuuteen. Kierrätyslinja-ajoissa ei kuiva-ainetiheyden muutosta tapahdu, koska
kiertävä perusmateriaali ei sinänsä muutu tai vaihdu, vain kosteuspitoisuus kasvaa kostutuksen
myötä.
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Kuva 34 Koivuhaketta VTT:n kierrätyslinjalla, ylhäällä vasemmalla 137Cs –lähde ja keskellä
ylhäällä keltaisessa suojakuoressa 241Am –lähde ja sen takana ir-kosteusmittari.

Cs/pinta ja Am/pinta -tiedoista 2.6.05 ajomallin perusteella vs. vesilisäyksestä laskettu kosteus
30.6.05 hakeajossa
- koivuhake tehty Laitexin ruuvihakkurilla, lähtökosteus < 10 %, lisätty vettä vähitellen muutaman 10 l:n erissä
50
lask. kost. p-% (Cs/pinta 2.6.malli)

- kuiva-ainetta 361,0 kg ja vettä lisätty 271 l

lask. kost. p-% (Am/pinta 2.6.malli)

45

Y=X
Linear (Y=X)

40

35

Cs/pinta standardipoikkeama 1.31 p-% (piirretty),
vastaava arvo Am/pinta 2.88 p-%
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- kastelukannulla vähitellen lisätyssä kostutusvedessä pinta-aktiivista ainetta (Deconex), jonka
vaikutus imeytymiseen näkyi myös ir-mittauksissa
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5
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vesilisäyksestä laskettu kosteuspitoisuus, p-%

Kuva 35 Koivuhakkeen kosteuspitoisuus vs. radiometrisistä mittauksien perusteella saatu
kosteuspitoisuus (Järvinen 2006).
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Ruotsissa (Nordell, Vikterlöf 2000) on kokeiltu kahden eri energiatasolla (40 ja 70 keV) olevan röntgensäteilyn käyttöä polttoaineiden kosteuspitoisuuden mittauksessa. Mittauksissa käytettiin sairaalalaitetta (dual photon x-ray –laite: DPX-L 7392/ Örebron aluesairaala) ja ne tehtiin staattisesti laatikoista (n. 3 l), joihin polttoaineet tai niiden sekoitukset oli pantu. Mittausaika (scanning time) oli 3 min näytettä kohti. Polttoaineet olivat puru, palaturve, metsähake,
kuori, sahahake, pelletit ja pajuhake sekä seoksia 50/50 kuori ja puru sekä 40/60 metsähake ja
puru.
Lähteen (Nordell, Vikterlöf 2000) mukaan käyttämällä kahta energiatasoa voidaan hyödyntää
kevyempien alkuaineiden, kuten hiilen, typen ja hapen röntgensäteilyn absorptiota, jonka aiheuttaa valosähköilmiö. Ennen kaikkea hiili ja happi ovat merkittäviä absorbentteja pienillä
energiatasoilla, jolloin niitä voidaan käyttää erottamaan vesi ja rasvat muusta materiaalista
(luumassa so. Ca, Mg jne. ?). Kosteuspitoisuusmittauksen tarkkuudeksi referenssimenetelmään nähden on saatu ±1,9 % -yksikköä mittausvälillä 10-75 p-% (kaikilla polttoaineilla mitatut pisteet, 19 kpl).
Röntgensäteilylle löytyy eri energiatasoilla kirjallisuudesta massavaimennuskertoimet vedelle
ja lukuisille yhdisteille sekä lähes kaikille alkuaineille (Hubbell, Seltzer 1996). Sen mukaan
40 keV:in röntgensäteilyn μ/ρ vedelle on 0,2683 cm2/g ja puulle 0,2605 cm2/g puun alkuainekoostumuksesta laskettuna (tuhkan osuus jätetty pois, n. 0,3 %). Vastaavat arvot 70
keV:in röntgensäteilylle ovat 0,1948 ja 0,1988 cm2/g. Siksi ainakin vastaavan menetelmän ja
periaatteen, jota on sovellettu menestyksellä hiilen tuhkapitoisuuden määrityksessä, ei käy
veden ja puun erottamisessa so. puumateriaalin vesipitoisuuden mittauksissa em. röntgensäteilyn energiatasoilla. Röntgensäteilyn energiatasoilla 40 ja 70 keV kalsiumin (Ca) massavaimennuskertoimet ovat 1,830 ja 0,5117 cm2/g, jälkimmäinen arvo on approksimoitu väliltä
60-80 keV. Em erot verrattuna veden vastaaviin arvoihin jo mahdollistavat esim. veden erottamisen luumassasta ainakin tarkoissa pitempikestoisissa mittauksissa.
Röntgen tomografiaa (X-ray computed tomography, kuva 36) on käytetty paljon tukkien läpivalaisuun sahaussuunnan, laatuvikojen ja epäpuhtauksien mittaukseen (Lister 2001, Oja et. al.
2003). Niistä löytyy myös muutama käytännön sovellus suomalaisilla sahoilla.

Kuva 36 Röntgentomografia (CT)-asema Kanadassa tutkimuskeskuksessa ja kuusen rungon
läpivalaisukuva (Lister 2001).
VTT:n entisessä Puulaboratoriossa on myös 90-luvulla rakennettu laboratoriokäyttöön soveltuva, kaksiulotteisia puun kosteus- ja tiheysjakautumia mittaava automaattinen laitteisto (Tiitta, Olkkonen 1993). Tomografialaiteiden kuvissa näkyy myös kosteusvaihtelut harmaasävy-
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eroina, mutta ne ovat olleet toistaiseksi liian kalliita ja raskaita varsinaisiksi puun kosteuspitoisuuden analysaattoreiksi.
Kosteuden määritystä puuaineksesta on yritetty myös sirontamittauksella (esim. Comptonsironta), mutta niissä on tullut samoja ongelmia kuin kaksienergiamittauksessa ja virhettä aiheuttaa myös eri energisten säteilyjen tunkeutumaerot (Lappalainen 1999).
4.2.2
4.2.2.1

Neutronimenetelmä
Mittausmenetelmien perusteista

Neutronit ovat varauksettomia ja massiivisia hiukkasia, jotka eivät siis koe sähköisiä vuorovaikutuksia. Neutronien suuren massan vuoksi vuorovaikutukset atomin elektronien kanssa
ovat merkityksettömiä. Koska mikään ei estä neutroneja tunkeutumasta ytimen voimakenttään, vuorovaikuttavat ne pääasiallisesti väliaineen ytimien kanssa.
Neutronit jaetaan energiansa mukaisesti eri luokkiin. Luokkia on useita, mutta yleensä riittää
yksinkertaistettu luokittelu termisiin, hitaisiin ja nopeisiin neutroneihin. Termisten neutronien
energia on keskimäärin 0,025 eV ja niiden kineettinen energia noudattaa Maxwell-Boltzmann
-jakautumaa, aivan kuten kaasumolekyylien energia ideaalikaasussa. Hitaiden ja nopeiden
neutronien erotteluun käytetään usein 0,5 keV:n rajaa.
Neutronisuihkun intensiteetin vaimenemista väliaineessa voidaan tarkastella samoin matemaattisin menetelmin kuin fotonienkin vaimenemista, eli Beer-Lambert -yhtälöllä (2). Neutronien vuorovaikutukset aineen kanssa ovat kuitenkin erilaisia kuin fotonien. Nopeimmin
neutronit hidastuvat vetypitoisissa aineissa, sillä sironta protonista, jonka massa on lähellä
neutronin massaa, vie keskimäärin puolet neutronin energiasta. Raskaampiin ytimiin törmätessä energianmenetys on vähäisempää ja neutroni hidastuu hitaammin. Jo noin 20 cm paksuinen vetypitoisen aineen kerros riittää hidastamaan nopeat neutronit termisiksi.
Neutronien vuorovaikutuksista väliaineen ytimien kanssa tärkeimmät ovat kimmoinen sironta,
kimmoton sironta ja säteilevä kaappaus. Kimmoisessa sironnassa neutroni siroaa ydinvoimakentästä luovuttaen osan liike-energiastaan ytimen liike-energiaksi. Usein energianluovutus
on tarpeeksi suuri, jotta atomi pääsee irtautumaan molekyylisidoksestaan ja etenee väliaineessa vähän matkaa rekyyli-ionina. Kimmoinen sironta on vallitseva vuorovaikutustapa, kun
neutronin energia on pienempi kuin ytimen alin viritysenergia.
Kimmottomassa sironnassa neutroni siroaa ytimestä siten, että sen luovuttama energia kuluu
ytimen siirtämiseen viritystilaan. Viritystila laukeaa ytimen emittoidessa gammakvantin.
Kimmottoman sironnan todennäköisyys on sitä suurempi, mitä suurempi on neutronin energia
ja mitä raskaampi on kohtioydin.
Säteilevässä neutronikaappauksessa ydin absorboi neutronin ja muuttuu viritystilassa olevaksi
naapuri-isotoopikseen. Tätä on havainnollistettu kuvassa 37. Virityksen lauetessa ydin emittoi
useita gammakvantteja. Neutronikaappauksessa syntyvä ydin on usein lisäksi radioaktiivinen,
joten sen hajotessa hetkeä myöhemmin emittoituu mahdollisesti vielä lisää gammoja ja muita
hiukkasia. Neutronikaappaus tulee todennäköiseksi vasta kun neutronin energia alittaa 1 keV.
Tällöin neutronikaappauksen vaikutusalat kasvavat voimakkaasti.
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Kuva 37 Säteilevän neutronikaappauksen vaiheet (Glascock 2006).
Neutroneilla tehtävä kosteuden mittaus voi perustua useampaan erilaiseen mittaustapaan: mittaus voi perustua kohteen ytimistä sironneiden termisten tai nopeiden neutronien havaitsemiseen (esim. Rosenberg et al. 2001 ja Vakkilainen et. al 1983-1984, Naqvi 2002), emittoituneiden gammojen havaitsemiseen tai molempiin havaintoihin. Yleisessä käytössä olevassa neutroniaktivointianalyysissä (NAA eli Neutron Activation Analysis) käytetään mitattavasta kohteesta emittoituneita gammoja analysointiin. Gamma-analyysiä voidaan tehdä reaaliaikaisesti
niin sanotulla PGNAA-menetelmällä (Prompt-Gamma Neutron Activation Analysis) tai analyysi voi sisältää myös viivästyneen gammaemission analyysin, jolloin puhutaan DGNAAanalyysistä (Delayed-Gamma Neutron Activation Analysis). NAA-analyyseissä saadaan emittoituneista gammoista energiaspektri, josta nähdään analysoitavan kohteen alkuainekoostumus (ks. kuva 38).

Kuva 38 Esimerkkinäytteen NAA-gammaspektri. Energiaspektristä nähdään kullekin näytteen
alkuaineelle luonteenomaiset piikit, joiden intensiteettien suhteista voidaan laskea näytteen
alkuainekoostumus (Glascock 2006).
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Runsaasti vetyä sisältävissä keveistä atomeista koostuvissa aineissa, kuten vesi tai puu neutronin absorboi todennäköisesti protoni, jolloin muodostuu vedyn isotooppi 2H (deuteroni).
Deuteriumytimen sidosenergia vapautuu gammakvanttina, jonka energia on 2223 keV. Neutronin termisillä energioilla tämän reaktion vaikutusala on muutamia tuhannesosia kimmoisen
sironnan vaikutusalasta, joten neutroni siroaa noin 100-200 kertaa ennen absorboitumistaan.
Reaktion todennäköisyys eli piikin korkeus gammaspektrissä antaa indikaation aineessa olevan vedyn määrästä.
Kun käytetään termisten neutronien havaitsemista, niin perusta on vetyatomien kyvyssä hidastaa nopeita neutroneja termisiksi neutroneiksi useiden törmäysten jälkeen. Törmäyksistä
sironneet neutronit muodostavat nopeita neutroneita tuottavan lähteen ympärille termisten
neutronien pilven. Neutronipilven tiheys on suurin säteilylähteen vieressä ja termisten neutronien määrä pilvessä on verrannollinen aineen sisältämien vetyatomien määrään.
Nopeisiin neutroneihin perustuva materiaalin analysointi perustuu materiaalin läpäisevien
neutronien mittaamiseen. Tällöin menetelmää käytetään kuten fotoneilla tehtävää läpivalaisua. Ratkaiseva ero neutroneilla ja fotoneilla tehtävällä läpivalaisulla on, että fotonit absorboituvat tehokkaammin raskaisiin alkuaineisiin kun taas neutronit absorboituvat kevyisiin aineisiin. Näin ollen neutroniläpivalaisu on tehokkaampi mm. veden havaitsemiseen (Naqvi
2002).
Neutronien havaitseminen perustuu tyypillisesti epäsuoraan havaitsemiseen, missä neutronit
muodostavat jonkin ydinreaktion kautta hiukkasen, joka voidaan havaita suorasti. Esimerkiksi
tyypillinen neutroni-ilmaisin on täytetty BF3 kaasulla ja perustuu boorin isotoopin 10B ja termisten neutronien reaktioon
Kaava 6

n + 10B → 7Li + α.

Tässä reaktiossa litium jää viritettyyn tilaan ja litium purkaa viritystilan emittoimalla 0,48
MeV:n gamman. Neutroni-ilmaisin voi havaita joko tämän gamman tai havaitseminen voi perustua reaktion aiheuttamaan ionisaatioon. Ionisaatiokammiossa mitataan syntynyt virta, joka
on suoraan verrannollinen neutronisäteilyn intensiteettiin (Lappalainen 1999).
Kaikkia em. menetelmiä käytettäessä tulee mitatuksi kaikki aineessa oleva vety, myös kidevesi ja mahdollisesti muu kemiallisesti sitoutunut vety, joka voi joissakin tapauksissa aiheuttaa
huomattavaakin yleensä systemaattista mittausvirhettä. Puussa oleva selluloosa (C6H10O5) sisältää mm. huomattavasti vetyä, joten kuivan puun mittauksessa suhteellinen systemaattinen
virhe muodostuu suureksi. Virhettä voidaan korjata kalibroinnilla ja olettamalla kuivan puun
vetypitoisuudeksi kullekin puulajille tyypillinen arvo. Termisten neutronien ja nopeiden neutronien havaitsemiseen perustuvat menetelmät mittaavat vesimäärää (vetyä) tilavuusyksikössä,
joten tiheyden vaihtelun ollessa merkittävää tarvitaan erillinen tiheyden mittaus tai korjaus,
joka voi perustua sironneen tai lähteestä samanaikaisesti syntyvän gammasäteilyn absorptioon.
Neutroniaktivaatioon perustuvassa gamma-analyysissä saadaan usein mitatuksi eri alkuaineiden suhteet, ei pelkästään vedyn tiheyttä, joten kosteusprosentti voidaan laskea esimerkiksi
C/O-suhteen tai C/H-suhteen (tai näiden molempien) muutoksena. Tässä menetelmässä saadaan suoraan mitattua kosteuden suhteellinen määrä analysoitavassa materiaalissa eikä erillistä tiheysmittausta tällöin tarvita. Lisäksi NAA-analyysissä voidaan samalla mitata mahdolliset
epäpuhtaudet näytteestä.
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4.2.2.2

Neutronien lähteet ja tuottaminen

Yleisimmin käytetyt radioisotooppeihin perustuvat neutronilähteet tuottavat neutroneita (α,
n)-ydinreaktiolla tai raskaan ytimen spontaanilla fissiolla. Alfa-aktiivisiin radioisotooppeihin
perustuvat lähteet valmistetaan sekoittamalla pitkäikäistä alfasäteilijää mahdollisimman homogeenisesti beryllium- tai litiumpulveriin ja puristamalla seos tabletiksi. Seos suljetaan sitten kaksinkertaiseen teräskapseliin. Neutronituotto näissä lähteissä perustuu ydinreaktioihin
Kaava 7

α + 9Be → n + 12C ja
α + 7Li → n + 10B.

Nopeiden neutronien lisäksi reaktiossa syntyy suurienergistä gammasäteilyä. Yleisin pitkäikäinen alfasäteilijä, jota lähteissä nykyään käytetään, on 241Am. Sen puoliintumisaika on
432,7 vuotta, joten Am-Be-neutronilähteen neutronituotto pysyy hyvin pitkään vakiona.
Kaliforniumin isotooppi 252Cf on spontaanisti hajoava nuklidi, jonka jokaisessa fissiossa vapautuu neutroneja. Vallitseva hajoamismekanismi on kuitenkin alfahajoaminen, mikä on 32
kertaa todennäköisempää kuin spontaani fissio. Tyypillisen 252Cf-säteilijän neutronituotto on
lähes 2000-kertainen verrattuna Am-Be-neutronilähteeseen. Suuren tuoton vuoksi pieni määrä
252
Cf:ia riittää ja lähde voi olla hyvin kompakti. Lyhyen puoliintumisajan (2,56 vuotta) vuoksi
252
Cf-lähteitä joudutaan kuitenkin vaihtamaan usein.
Kun halutaan suuri neutronituotto, ovat radioisotooppeihin perustuvat lähteet epäkäytännöllisiä ja vaikeita käsitellä massiivisen muovisuojauksen tarpeen vuoksi. Nykyään käytetäänkin
usein kompakteja kiihdytinpohjaisia neutronilähteitä eli neutronigeneraattoreita suurien neutronimäärien tuottoon. Neutronigeneraattoreiden kanssa työskentely on huomattavasti turvallisempaa sillä laite voidaan kytkeä pois päältä aivan kuten röntgenputki. Neutronien tuotto näissä laitteissa perustuu tyypillisesti vedyn isotooppien deuteriumin (d tai 2H) ja tritiumin (t tai
3
H) fuusioon eli reaktioihin:
Kaava 8

d + 2H → n + 3He, missä En ≈ 2.5 MeV
d + 3H → n + 4He, missä En ≈ 14.1 MeV ja
t + 3H → 2n + 4He, missä En ≈ [0-9] MeV.

Neutronigeneraattoreista d-d-reaktioon perustuvat ovat turvallisimpia ja helpoiten valjastettavissa käyttöön ja siksi laajalti käytössä tutkimuksessa ja teollisuudessa. Deuterium-tritiumreaktioon perustuvat neutronigeneraattorit tuottavat jopa sata kertaa enemmän neutroneita d-dreaktioon verrattuna suuremman vaikutusalan vuoksi (ks. kuva 39), mutta tritiumin käyttäminen aiheuttaa huomattavia lisävaatimuksia vakuumitekniikalle ja lupamenettelyyn, sillä tritium on ydinaine, radioaktiivista ja se saattaa korvata vetyatomin vesimolekyylissä muodostaen
aktiivista kovaa vettä (T2O). Tritium-tritium-reaktiota käytetään jos neutroneille tarvitaan jatkuva energiaspektri, t-t neutronien tapauksessa jatkuva spektri välillä 0-9 MeV.
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Kuva 39 Neutronigeneraattorin tuotto eri reaktioita käyttäen ionisuihkun kiihdytysjännitteen
funktiona.
Kaikki vedyn isotooppien fuusioon perustuvat kompaktit neutronigeneraattorit ovat rakenteeltaan samanlaisia (ks. kuva 40). Esimerkiksi dd-neutronigeneraattoriin kuuluu ionilähde, joka
ionisoi deuteriumkaasua muodostaakseen intensiivisen tyypillisesti noin muutaman milliampeerin ionisuihkun, joka ekstraktoidaan ionilähteestä ja kiihdytetään 100-200 kV jännitteellä
titaanikohtioon. Osa ionisuihkun deuterium-ioneista reagoi titaanikohtioon implantoitujen
deuterium-ytimien kanssa em. reaktioiden mukaan tuottaen neutroneita. Reagoimattomat deuterium-ionit jäävät titaanikohtioon, joten kohtiossa on aina suurin mahdollinen määrä deuteriumia reaktiota varten. Tällaista ionisuihkulla ladattavaa kohtiota kutsutaan itsestään latautuvaksi kohtioksi. Deuterium-tritium-neutronigeneraattorit toimivat muutoin vastaavalla tavalla,
mutta niissä käytetään usein valmiiksi tritiumilla ladattuja kohtioita, joita pommitetaan deuterium-ioneilla. Tällaisella tritium-kohtiolla on kuitenkin rajallinen elinaika, sillä tritium kuluu
kohtiosta ja korvautuu deuteriumilla. Tämän ominaisuuden vuoksi pelkästään yhden tyyppistä
isotooppia käyttävien generaattorien huoltovapaa käyttöaika on huomattavasti pidempi, sillä
kohtion elinaika ei rajoita laitteen käyttöikää.

Kuva 40 Tyypillisen aksiaalisen deuterium-deuterium-fuusioon perustuvan neutronigeneraattorin rakenne.
Neutronigeneraattoreita kehitetään mm. Kalifornian valtionyliopiston alaisessa Lawrence Berkeley National Laboratoryssä (LBNL) Yhdysvalloissa Plasma & Ion Source Technology ryhmässä. Tässä neutroni- ja ionilähteisiin erikoistuneessa ryhmässä on ollut mukana myös
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Jyväskylän yliopiston fyysikoita ja yhteistyötä ryhmän kanssa tehdään edelleen (Virtanen
2006). Berkeleyssä kehitetyt neutronigeneraattorit ovat pitkäikäisiä ja niistä saadaan suuri
neutronituotto verrattuna aikaisempiin generaattoreihin. Lisäksi generaattorit (kuva 41) ovat
hyvin kompakteja ja ne tarvitsevat vain vähän ulkopuolisia laitteita. Yksinkertaisimmillaan
neutronigeneraattori tarvitsee vain tyhjiöpumppauksen, korkeajännitelähteen suihkun kiihdyttämistä varten sekä RF-teholähteen ja impedanssimuuntimen ionilähdettä varten. Näiden ominaisuuksien vuoksi laitteet ovat helposti sovellettavissa moniin käyttötarkoituksiin.

Kuva 41 Kaksi uusinta LBNL:n d-d-reaktioon perustuvaa neutronigeneraattoria. Vasemmalla BNCT:llä (Boron Neutron Capture Therapy) tehtävään syöpähoitoon tarkoitettu 1011 n/s
tuottava koaksiaalinen neutronigeneraattori ja oikealla tutkimuskäyttöön tarkoitettu 108 n/s
tuottava aksiaalinen neutronigeneraattori (Kalvas 2005).
4.2.2.3

Sovellukset ja käyttö

Berthold (Vakkilainen et al.1983-84) on aikanaan kehittänyt kosteusmittarin perustuen neutronien hidastumiseen vetypitoisessa aineessa ja termisten neutronien detektointiin lähinnä siiloissa tai tankeissa (kuva 42). Anturi oli tyyppimerkinnältään LB 3641 L. Kyseessä oli yhdistelmäanturi sisältäen myös tiheyskompensaation gammasäteilyä käyttäen. Neutronilähteenä
käytettiin 241Am-Be -lähdettä (3700 MBq) ja gammasäteilijänä erillistä 137Cs -gammalähdettä
(370 MBq). Kiinteille aineille Suomessa kosteusmittaukset ja niiden kalibrointi suoritettiin
aikanaan eri laatuisilla turpeilla tynnyrissä. Turpeen sisältämä muu rakennevetypitoisuus (keskimäärin n. 5- 6 m-% kuiva-aineesta) aiheutti mittauksien suurimman virheen, jota jonkin verran lisäsi tiheyskompensaation epätarkkuus.
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Kuva 42 Kosteuden mittaus neutronimenetelmällä siiloanturia käyttäen (Berthold/Vakkilainen 1983-1984).
Nykyisin vastaava Berthold`in laite on tyyppimerkinnältään LB350 (kuva 43) Se perustuu hitaitten neutronien detektointiin 3He anturilla. Neutronien tuottamiseen käytetään Am/Be –
lähdettä.

Kuva 43 Berthold`in laitteen (LB350) mittausjärjestely eri tapauksissa (Berthold Neutron
Moisture Measurement esite).
LB350-kosteusmittaria suositellaan kivennäismateriaalien ja koksin kosteuden mittaukseen.
Ohmart corporation on myös aikanaan (1979) saanut patenttihakemuksen Suomessa mittauslaitteelle, jolla määritetään kosteuden painoprosentti irtoaineelle, jota kuljetetaan kuljettimella.
Menetelmä perustui neutronien hyväksikäyttöön. Hakemus on rauennut samana vuonna.
Suomessa Sunila Oy:ssä on ollut käytössä neutronimenetelmään perustuva kosteusmittaus
hakkeelle. Neutronilähteenä on kaliforniumin isotooppi 252Cf. Kosteusmittauksen on toimittanut Kouvo Automation Oy.
Norjaan Moelven Våler AS: in mekaaniselle puunjalostuslaitokselle on asennettu radiometrinen kosteuden mittauslaitteisto, joka perustuu nopeita neutroneja tuottavaan lähteeseen ja ter-
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misten neutronien detektointiin (Rosenberg 2001). Laitteistolla mitataan laudan kosteuspitoisuutta ja lähde lasketaan lautapakettien väliin, kun kuivuria täytetään ja puretaan. Kosteutta
mitataan puolipallon sisältä, jonka halkaisija on 0,6 m. Mitatun ja lämpökaappikuivatun kosteuspitoisuuden ero on ollut – 0,7 - + 0,4 % (keskimäärin – 0,13 %).
Acrowood Corporation myy neutronimenetelmään perustuvaa on-line hakekosteusmittaria
(Drywood III Moisture Measurement System), jossa on myös gammasäteilyyn perustuva tiheyskompensaatio. Heillä on myös erillinen laitteen kalibrointiympäristö hihnakuljettimille
testilaboratoriossaan (Acrowood – Creating solutions lehti 2005).
Laboratoriossa on mitattu puu- ja sokerinäytteiden kosteuspitoisuutta perustuen myös nopeiden neutronien läpäisyn mittaukseen (Naqvi 2002). Neutronit (2,8 MeV) tuotettiin d-dreaktiolla ja sokeri sekä revitystä puumateriaalista saadut näytteet asetettiin ohutseinäisiin
pleksiputkiin. Nopeat neutronit mitattiin sylinterimäisellä NE213 tuikeilmaisimella. Puumateriaalilla saatiin kuvan 44 mukaiset tulokset.

Kuva 44 Nopeiden neutronien detektorin signaali mitatun puumateriaalin kosteuden funktiona (Naqvi 2002).
Perinteisten PGNAA- ja DGNAA-menetelmien lisäksi erilaisia neutroniaktivaatioon perustuvia menetelmiä on kehitetty moniin sovelluksiin. Osa menetelmistä pystyy antamaan alkuainekoostumuksen lisäksi paikka-informaatiota näytteen sisältä käyttämällä pulssitettua neutronisuihkua. Yksi esimerkki tällaisista menetelmistä on PFNA (Pulsed Fast Neutron Analysis), jonka toiminta on esitetty kuvassa 45. Kiihdyttimeen perustuvalla d-dneutronigeneraattorilla tehdään muutaman nanosekunnin pituisia neutronipulsseja. Aikalaskuri
(TAC) käynnistetään neutronipulssin muodostuessa. Havaitut gammat lajitellaan aikalaskurin
avulla erillisiin spektreihin (kuvassa spektrit 1-5), jotka vastaavat eri syvyyksiä näytteessä.
Tämä voidaan tehdä, sillä neutronien nopeus tunnetaan. Näin saadaan erilliset gamma-spektrit
eri syvyyksiltä, jolloin gamma-spektrin signaali-kohina-suhde sekä koko laitteiston herkkyys
paranee.
Kuvassa 46 nähdään LBNL:ssä sijaitseva neutronisäteilytysasema, jolla tehdään neutroniaktivaatioanalyysejä laboratorio-olosuhteissa pienille näytteille. Koaksiaalisella neutronigenerattorilla tuotetaan 1010 n/s, jotka termalisoidaan(hidastetaan) muovisella moderaattorilla. Suurin
termisten neutronien vuo on neutronigeneraattorin päällä, johon näytteet tuodaan paineilmajärjestelmän avulla. Säteilytyksen jälkeen näytteet siirretään nopeasti gamma-analyysiin.
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Kuva 45 Periaatteellinen kuva PFNA-menetelmään perustuvan laitteistosta, jolla voidaan
etsiä räjähteitä ja kiellettyjä aineita laivakonteista satamassa (Virtanen 2006).

Kuva 46 Vanhempi koaksiaalinen d-d-neutronigeneraattori LBNL:ssä ja siihen liittyvä säteilytysasema moderaattoreineen (Kalvas 2005).
Edellä mainittuja neutroneihin perustuvia menetelmiä voidaan käyttää myös esimerkiksi puukuorman kosteuspitoisuuden ja/tai epäpuhtauksien mittaukseen. Mittausjärjestelyssä voitaisiin
käyttää samantyyppistä koaksiaalista neutronigeneraattoria kuten LBNL:ssä. Aktivaation indusoimia gammoja mitattaisiin gammailmaisimilla, joiden avulla voidaan havaita epäpuhtauksia ja määrittää kosteuspitoisuus C/O- ja C/H-suhteista. Lisäksi mittausjärjestelyssä voidaan
mitata joko termisten tai nopeiden neutroneiden määrää kosteuspitoisuuden määrittämiseksi.
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Tällaisella kahteen rinnakkaiseen menetelmään perustuvalla mittauksella saadaan lisää toimintavarmuutta (ks. kuva 47).

Koeasetelma; esimerkki
gammailmaisimet

C/O-suhde
ja
”epäpuhtaudet”

+
n-generaattori

H + -absorptio

Kuva 47 Esimerkki puukuorman mittausjärjestelystä neutroneihin perustuvilla menetelmillä
(Virtanen 2006).
4.3

Sähköiset menetelmät

Sähköisten menetelmien käyttö puun kosteuden mittauksessa perustuu siihen, että kosteuden
vaikutus puun sähköisiin ominaisuuksiin on huomattava, alhaisilla kosteuksilla puun sähköiset ominaisuudet muuttuvat pikemminkin eksponentiaalisesti kuin lineaarisesti kosteuden
funktiona (Tiitta 2006, Lappalainen 1999, Torgovnikov 1993, Skaar 1988). Kaksi yleisesti
käytettyä menetelmää puun kosteuden mittaukseen ovat puun sähköisen vastuksen mittaus
sekä puun dielektrisyyden mittaus. Vastusmittareissa elektrodit työnnetään puun sisään, jolloin materiaa joudutaan osittain rikkomaan. Dielektrisyyteen perustuvissa mittausmenetelmissä riittää yleensä pintakontakti, jolloin voidaan puhua täysin ainetta rikkomattomasta menetelmästä. Pintakosteusmittareiden luotettavuus on käytännössä huono, mikä johtuu erityisesti
siitä, että menetelmä on erittäin herkkä pintakosteudelle (James 1986, MacKay 1976).
Vastusmittareiden (kuvat 48 ja 49) puun kosteuden mittausalueen maksimiarvot ovat puun
syiden kyllästymispisteessä (Skaar 1988, Forsen ja Tarvainen 2000). Syiden kyllästymispistettä suuremmilla kosteuksilla puun soluontelot sisältävät vapaata vettä puun syihin sitoutuneen veden lisäksi ja näin ollen puun vastus ei enää juuri muutu kosteuden funktiona. Dielektrisyyteen perustuvilla menetelmillä on voitu mitata puun kosteutta myös syiden kyllästymispistettä suuremmilla kosteussuhteilla (yli 100 %:iin saakka). Teoriassa puun dielektrisyysvakio kasvaa kunnes soluontelot ovat kokonaan täyttyneet vedellä, käytännössä dielektrisyyttä
mittaavien kosteusmittareiden tarkkuus heikkenee kun kosteus ylittää syiden kyllästymispisteen johtuen mm. siitä että tällöin kosteusjakauma on yleensä suuri ja yhdellä taajuudella mittaava laite reagoi herkästi puun pinnan kosteuden muutoksiin.
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Kuva 48 Sähköisiä käsikäyttöisiä puun kosteusmittareita (Forsen ja Tarvainen 2000).

Kuva 49 Esimerkkejä puuteollisuudessa käyttävistä kosteusmittaussysteemeistä: a) monikanavainen piikkimittaus moduuli puun kosteuden monitorointiin; b) sahatavaran kosteuden
in line -mittaus (Brookhuis.com).
Monikanavainen piikkimittaus perustuu sähköisen vastuksen mittaukseen. In line mittari käyttää matalataajuisia radioaaltoja, jolloin sähkökenttä muodostuu mitattavan kohteen sisään
(www.brookhuis.com).
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4.3.1

Vastus/johtokyky

Menetelmässä mitataan puumateriaalin sähköinen vastus. Kosteuden määrittäminen mittaamalla puun sähkövastus perustuu siihen, että puun kosteuden kasvaessa puun sähkövastus
alenee voimakkaasti. Kuiva puu on erittäin hyvä eriste ja sen vastus on luokkaa 1017 Ω-cm.
Vastaavasti puun syiden kyllästymispisteessä vastus on luokkaa 104 Ω-cm. Vastusten arvot
vaihtelevat puulajin mukaan, mutta puulajista riippumatta ero kuivan ja kostean puun välillä
on erittäin suuri. Mittaus voidaan tehdä DC-jännitteellä, mutta usein käytetään pulssimuotoista mittausta jolloin elektrodipolarisaation aiheuttama mittauksen ryömiminen vähenee merkittävästi. Vastusmittareissa elektrodit hakataan tai työnnetään puun sisään, jolloin materiaali
joudutaan osittain rikkomaan. Usein käytetään elektrodeja, joissa pelkästään päät ovat johtavia ja muu osa eristetty. Näin voidaan eliminoida pintajohtavuuden vaikutusta mittaukseen.
Puun sähkönjohtokyky aiheutuu pääasiassa puun sisältämien suolojen synnyttämästä ionijohtavuudesta. Puun sähkövastus ei riipu puun tiheydestä, mutta mittaussuunnan vaikutus on
huomattava. Puun pituus-, säteen-, ja tangentin suuntaisten vastuksien suhde on 5:9:10. Lämpötilan ja uuteaineiden vaikutus mittaukseen on huomattava, joten tarkoissa mittauksissa joudutaan käyttämään jokaiselle puulajille ja lämpötilalle spesifistä kalibrointia. Monissa mittareissa on automaattinen lämpötilan mittaus ja kompensointi sekä tyypillisesti valmiit kalibroinnit eri puulajeille. Jäisen puun kosteutta vastusmenetelmällä ei voida mitata tarkasti.
Sähköiseen vastukseen perustuvan puun kosteusmittauksen alaraja on noin 7 m-% ja yläraja
puun syiden kyllästymispisteessä (24-30 m-%). Puun syiden kyllästymispisteen yläpuolella
puun vastus on lähes vakio, jolloin vastusmenetelmällä ei voida mitata kosteuksia yli puun
syiden kyllästymispisteessä. Lisäksi kosteuden epätasainen jakautuminen vaikeuttaa mittausta, virta kulkee sieltä missä elektrodien läheisyydessä on paras johtavuus (suuri kosteus). Toisaalta jos toinen elektrodi on kuivassa ja toinen kosteassa alueessa niin kuivan alueen kosteus
dominoi mittausta. Usein mittareille luvataan tarkkuudeksi noin 1 % koko mittausalueelle,
mikä tarkkuus on yliarvioitu erityisesti kosteassa päässä. Forsenin ja Tarvaisen tutkimuksessa
(VTT 2000) tutkittiin 16 kaupallista kosteusmittaria. Parhaalla tarkkuusalueella (kosteussuhde
9% - 17%) laboratoriossa tasaannutetuille näytteille mittarien tarkkuuksiksi saatiin ±1,5 - ±2,5
% (kosteussuhde). Teollisuudesta kerätyille näytteille saatiin ±2,0 - ±5,0 %.
Teollisuudessa sähköisen vastuksen mittaukseen perustuvia piikkimittareita käytetään rutiininomaisesti puuteollisuudessa tiettyjen standardien mukaan esimerkiksi lähtö- ja vastaanottotarkastuksissa sahatavaran ja muiden puutuotteiden osalta. Yleensä parhaat mittarit toimivat
luotettavasti mikäli puu ei sisällä kosteusjakaumia ja puun kosteus on selvästi alle puun syiden kyllästymispisteen.
Sähköiseen vastukseen perustuvia linjamittareita on kehitetty viilujen in line -mittaukseen
(Mecanogroup, Kuva 50) ja pellettien mittaukseen (EWS, Kuva 51).
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Kuva 50 Puuviilun on line kosteusmittaus perustuen sähköiseen menetelmään
(www.mecanogroup.com).

Kuva 51 Sähköisen vastuksen mittaukseen perustuva kosteusmittaus pelletin tuotantoon
(www.electronic-wood-systems.com).
Kaupallisia sähköisen vastuksen piikkimittaukseen perustuvia käsimittareita
KPM Aqua Boy HM1
BES Bollmann Combo 200
Brookhuis (useita malleja)
CSA electronic DELTA-8N
Delmhorst RDM-2S
Delta 8
Doser (useita malleja)
Exotek (useita malleja)
Gann Hydromette (useita malleja)
Protimeter (useita malleja)
Timber Test FM510
Viva 12
Waltteri / Valmet
Wagner (useita malleja)
WSAB (useita malleja).
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4.3.2

Kapasitanssimittaus

Dielektrisyyteen perustuvat käsimittarit ovat yleisesti käytettyjä puun kosteusmittareita erityisesti puurakenteiden tutkimuksessa koska menetelmä on täysin ainetta rikkomaton. Mittaus
voidaan suorittaa pintakontaktissa tai myös ohuen ilmakerroksen läpi (on line -mittarit). Mittauksessa puu on dielektrinen väliaine kondensaattorissa, jonka elektrodit muodostavat. Puun
dielektriset ominaisuudet riippuvat voimakkaasti puun kosteudesta, sillä kuivalla puulla dielektrisyysvakio 20 °C lämpötilassa on noin 5 ja vastaavasti vapaalla vedellä noin 80. Kosteuden mittaus perustuu tyypillisesti joko dielektrisyysvakion tai tehohäviön mittaukseen. Kapasitiivisten mittareiden mittausalue on noin 8-150 %. Tosin kosteuden ylittäessä puunsyiden
kyllästymispisteen kapasitiivisen menetelmän tarkkuus huononee huomattavasti. Dielektrisyyteen perustuvilla menetelmillä voidaan siis kuitenkin mitata puun kosteutta myös puun
syiden kyllästymispistettä (noin 30 %) suuremmilla kosteuksilla.
Puun dielektrisiin ominaisuuksiin vaikuttavat myös puun tiheys, lämpötila, syysuunta ja mittauksessa käytettävä taajuus. Lämpötilan vaikutus on pieni verrattuna lämpötilan vaikutukseen vastusmittauksessa (vain noin kymmenesosa). Kapasitiivisella menetelmällä ei voida mitata jäätyneen puun kosteutta, koska jään dielektrisyysvakio on lähes sama kuin kuivalla puulla (voimakas taajuusriippuvuus, alhaisilla taajuuksilla on merkittävä ero) ja lisäksi se vaihtelee lämpötilan funktiona. Puun ionipolarisaation vaikutus on huomattava alhaisilla taajuuksilla, mutta se alenee mittaustaajuuden kasvaessa. Kapasitiivisten pintamittareiden tarkkuutta
heikentää se, että ne ovat erittäin herkkiä materiaalin pintakosteudelle. Puun dielektrisyysvakio ja häviötekijä ovat syysuuntaan mitattuina 20 - 50 % suurempia kuin kohtisuoraan syysuuntaan mitattuina. Puun tiheyden kasvaessa dielektrisyysvakio ja häviötekijä kasvavat. Näin
ollen sähköiset mittarit ovat yleensä kompensoitu kunkin puulajin keskimääräisen tiheyden
mukaan, mutta puulajin sisäiset tiheyden vaihtelut aiheuttavat merkittävää virhettä kosteusmittaukseen mikäli tarkkaa tiheyskompensaatiota ei ole tehty.
Forsenin ja Tarvaisen tutkimuksessa (VTT 2000) tutkittiin 6 kaupallista käsikäyttöistä kosteusmittaria. Parhaalla tarkkuusalueella (kosteussuhde 9% - 17%) laboratoriossa tasaannutetuille näytteille mittarien tarkkuuksiksi saatiin ±2,0 - ±4,0 % (kosteussuhde). Teollisuudesta kerätyille näytteille saatiin ±3,0 - ±5,0 %. Trätekin tutkimuksissa kosteuden mittaustarkkuus neljän in-line mittarin teollisuustesteissä vaihteli ±2,4 - ±3,7% (Esping 2000).
Kaupallisia käsikäyttöisiä pintakosteusmittareita
Brookhuis (useita malleja)
CSA (useita malleja)
Doser (useita malleja)
Exotek
Logica H&S
Merlin HM8-WS13
Timber Test FM600
Troxler Electronics
Wagner (useita malleja)
On line –mittareita
Brookhuis
CSA
Exotek
Quasar
Wagner
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Puuhakkeen kosteusmittareita
ACO
Acrowood
Berthold
Exotek
Farmcomp
Malcam
Pandis
Schaller
Troxler
4.3.3

Impedanssimittaukset

Impedanssispektroskopiassa mitataan tutkittavan kohteen sähköinen taajuusspektri, jolla voidaan selvittää mittauskohteen rakennetta sekä elektrodien ja mittauskohteen vuorovaikutuksia (Tiitta 2006, Barsoukov and Macdonald 2005, Lappalainen 1999, Macdonald 1987). Mittauskohteesta voidaan fysikaalisella ja matemaattisella mallintamisella muodostaa mittauskohdetta kuvaava sähköinen malli, jonka parametrit kuvaavat näytteen rakennetta. Impedanssispektroskopian tyypillisiä sovelluskohteita ovat olleet erilaisten materiaalien rakennetutkimukset sekä kemiallisten reaktioiden tutkimus.
Sähköinen impedanssi (Z) voidaan esittää kompleksisena suureena, mikä koostuu reaaliosasta
(resistanssi R) ja imaginääriosasta (reaktanssi X). Reaktanssi voi olla induktiivinen (XL=2πfL) tai
kapasitiivinen (XC=(2πfC)-1), missä f on taajuus, L induktanssi ja C kapasitanssi. Impedanssi
voidaan esittää myös käänteisessä muodossa Y=1/Z=1/(R+jX)=G+jB, missä Y on admittanssi, G
konduktanssi ja B suskeptanssi. Impedanssi-moduulilla kuvataan kokonaisimpedanssia
|Z|=(R2+X2)1/2 , vaihekulma voidaan laskea θ=tan-1(X/R). Dielektrisyysvakio ε′ voidaan määrittää impedanssispektristä mittaamalla samalla elektrodikonfiguraatiolla materian ja ilman kapasitanssi. Nyt ε′ voidaan laskea kaavasta ε′=k(Cm/C0), missä k on elektrodikonfiguraatiosta riippuva kerroin, Cm materian ja C0 ilman kapasitanssi.
Sähköisiltä ominaisuuksiltaan erilaiset materiaalit polarisoituvat eri tavoin sähkökentässä. Polarisoitumiseen vaikuttaa materiaalin sähköinen epähomogeenisuus, joka on mahdollista todeta vain spektrimittauksella. Mittauksessa voidaan arvioida mitattavan materiaalin dispersiivisiä ominaisuuksia eli materiaalin sähköisten ominaisuuksien muuttumista epälineaarisesti taajuuden funktiona. Tyypillisesti biologiset materiaalit kuten puu ovat sähköisiltä ominaisuuksiltaan hyvin dispersiivisiä johon vaikuttaa erityisesti näytteen kosteusjakauma.
Kosteusgradientin mittauksessa kohteeseen kehitetään muuttuva sähkökenttä elektrodeilla ja
materiaalin syvyyssuuntainen kosteusjakauma määritetään tutkittavan materiaalin dispersiivisten ominaisuuksien vaikutuksesta sähköiseen spektriin. Kehitetyssä menetelmässä sekä
pinnan että syvemmän kerroksen kosteutta voidaan arvioida, jolloin materiaalin pinnan alainen kosteusjakauma voidaan määrittää ja siten arvioida näytteen syvemmän kerroksen kosteutta. Tarkka arvio pinnan kosteusjakaumalle voidaan saavuttaa käyttämällä spektristä määritettyjä parametreja eri taajuusalueilta valitsemalla parametrit niiden efektiivisen mittaussyvyyden perusteella. Näin voidaan muodostaa jatkuva funktio kosteuden mittaamiseksi pinnan
eri syvyyksillä, jolloin saadaan arvio tutkittavan materiaalin syvyyssuuntaisesta kosteusgradientista.
Mittausalue on vastaava kuin kapasitiivisella menetelmällä. Etuna on kuitenkin, että mittaus
tehdään useilla eri taajuuksilla, josta edelleen spektrin mallinnuksen avulla saadaan tietoa kos-
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teudesta eri syvyyksiltä puussa. Tällöin myös pintakosteuden vaikutus tuloksiin voidaan minimoida.
Kuten kapasitiivisessa menetelmässä myös impedanssispektroskopiassa mittaukseen vaikuttavat myös puun tiheys, lämpötila ja syysuunta. Kuiva-aineeseen sitoutunut ja jäätynyt vesi vaikuttavat sähköiseen spektriin eri tavoin kuin soluonteloissa sijaitseva kosteus ja näin ollen
spektrianalyysiin perustuen on mahdollista analysoida eri tavoin puuhun sitoutunutta vettä.
Impedanssispektroskopian sovelluskohteita ovat olleet erilaisten orgaanisten ja epäorgaanisten
materiaalien rakennetutkimukset sekä kemiallisten reaktioiden tutkimus. Menetelmän käyttöä
puun kosteuden ja kosteusgradientin määrittämiseen on selvitetty (Tiitta et al.1999, Tiitta ja
Olkkonen 2002) Puututkimuksessa impedanssispektroskopiaa on käytetty myös lahon ja puun
kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien tutkimuksissa sekä elävän puun fysiologian tutkimuksessa (Tiitta et al. 2002 ja 2003, Repo 1993, Repo ja Zhang 1993)
Valmista mittaria puun kosteusjakaumien mittaukseen ei ole vielä kaupallisesti saatavissa,
mutta kaupallisia pääasiassa laboratoriokäyttöön tarkoitettuja impedanssianalysaattoreita valmistaa mm. Agilent, Hioki, Novocontrol, Solartron ja Tomco Electronics. Vuonna 2005
markkinoille tuli myös uusi impedanssimuunninsiru (AD5933, Analog Devices), jossa yhdellä piirillä voidaan toteuttaa impedanssimittaus. Tietokonepohjaisia prototyyppejä puun kosteusgradientin mittaukseen on kehitetty (Tiitta et al. 2000, Tiitta 2001, Tiitta ja Olkkonen 2002,
Tiitta 2003, Tiitta 2006). Laitteistoa on testattu myös pyöreän puun kosteusgradientin määritykseen (Kuva 52, Tiitta 2001). Tutkimuksessa pyöreän puun kosteusgradienttia voitiin arvioida sekä kuoritun että kuorellisen puun pintamittauksella. Puulajit olivat koivu ja kuusi. Tarkimmat tulokset saavutettiin kuorettomalle koivulle, jolloin ero punnitus/kuivaus menetelmällä ja impedanssimenetelmällä määritetyn kosteuden välillä vaihteli 1,1% - 1,5%.
Kuoren läpi tehdyillä mittauksilla impedanssimenetelmän epätarkkuus kasvoi sekä kuusella
että koivulla. Kuusella ongelmia tuottivat erityisesti hyvin suuret kosteudet, kosteuden ollessa
yli 50% (kosteussuhteena 100 %) kontaktimittauksen epätarkkuus kasvoi selvästi. Toisin kuin
sahatavaratutkimuksissa, pyöreän puun tutkimuksessa kosteus määritettiin suhteessa kokonaismassaan eikä kuivamassaan.

Kuva 52 Kuitupuun kosteusgradientin mittaus impedanssispektroskopialla (Tiitta 2001).
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4.4
4.4.1

Muut menetelmät
Ydinmagneettinen resonanssi

Ensimmäiset ydinmagneettiset resonanssikokeet tehtiin jo 1945 (Bloch ja Purcell). Sitä käytettiin aluksi laboratoriomittalaitteena. Paljon myöhemmin menetelmää oivallettiin käyttää
ainetta rikkomattomassa testauksessa ja mittauksessa.
Menetelmä perustuu siihen, että atomiytimellä, joka pyörii akselinsa (spin ≠ 0) on magneettinen momentti. Jos ydin saatetaan magneettikenttään, B; sen kulma (ω) tai prekessioliike suhteessa em. kenttään muodostuu seuraavan Larmorin yhtälön (9) mukaiseksi:
Kaava 9

ωL = γB, jossa γ= gyromagneettinen suhde.

Jos magneettikentässä olevaan näytteeseen vaikuttaa samanaikaisesti sähkömagneettinen säteily, niin tietyillä magneettikentän ja säteilyn taajuuden arvoilla näytteeseen absorboituu
energiaa taajuudella, joka vastaa ytimen prekessioliikettä. Tällöin syntyy ydinmagneettinen
resonanssi (NMR), joka voidaan mitata. Tärkeimpiä ytimiä, joita helposti voidaan mitata, ovat
1
H, 18F ja 31P. Yleisesti nmr soveltuu parhaiten paljon vetyä sisältävien materiaalien analyysiin. Hyvin sähköä johtaviin materiaaleihin ei saa synnytettyä riittävää radiotaajuista kenttää.
Molekyylin ja ympäristön luomat pienet paikalliset magneettikentät aiheuttavat, että nmr –
spektrissä on useita resonanssisignaaleja.
4.4.1.1

NMR-mittaus

NMR –laitteiden pääkomponentit ovat magneetti, joka luo voimakkaan homogeenisen magneettikentän, radiotaajuisen säteilyn (RF) lähde, RF-taajuuden pulssitus tai magneettikentän
muutos, RF-vastaanotin ja spektrin rekisteröinti sekä näytejärjestely. Kuvassa 53 on esitetty
erään nmr-laitteen rakenne.

Kuva 53 NMR –laitteen kaavio (Barale et. al. 2002).
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NMR-laitteilla on mitattu kosteutta aluksi ennen kaikkea laboratoriossa, jossa sitä on sovellettu paljon elintarvikkeille, maaperänäytteille, öljylle ja kivihiilelle (Fagernäs, Ranta & al.
1980).
Viime vuosina nmr-laitteita on kehitetty kevyemmiksi ja halvemmiksi sekä yleiskäyttöisemmiksi ja lähemmäksi myös on-line –mittaussovelluksia (kuva 54). Jopa kannettavia nmrlaitteita on käytetty myös puumateriaalille (Casieri, Senni 2004). Magneetti, jolla saadaan
homogeeninen kenttä, on nmr-laitteen tärkeimpiä komponentteja. Se määrittää, mitkä mittaukset ovat mahdollisia. Esim. lääketieteessä käytetyssä kerroskuvauksessa kohde so. potilas
työnnetään sisään ”magneettikammioon”. Siksi kohde/magneetti vaikuttaa olennaisesti laitteen hintaan, käytettävyyteen ja käyttökustannuksiin (Magnuson 2005). Mitä vahvempi magneettikenttä on, sitä hinnakkaampi ratkaisu. Kalleimmissa sovelluksissa magneettikenttä tehdään suprajohtavilla keloilla. Hintakysymykset ovat pakottaneet kehittämään tarvittavaan signaaliin optimoituja kenttiä. Myös RF-kela –ratkaisua on kehitetty edelleen esim. Quantum
Magnetics Inc. ns. Magic Echo ja vahvistimia (VILNAD so. variable-impedance low-noice
amplifier design) (Magnuson 2005).

Kuva 54 Kevyt nmr-laitteisto (pöydällä magneetti, RF-kela ja vahvistin sekä ”teollisuuskotelossa” pc + virransyöttöjärjestelyt). Kaapeli mittausyksikköön on 6 m (Magnuson 2005).
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4.4.1.2

Puun mittaus ja sovellukset

NMR –tekniikkaa on kahta tyyppiä: magneettikuvaukseen soveltuvat laitteet ja kevyemmät
nmr –analysaattorit, jotka ovat kehittyneet kuvauksen suuntaan. Viimeksi mainituilla laitteilla
on mm. mitattu puun keskimääräistä kosteuspitoisuutta ja edellisillä tuotettu kuvaa kosteusjakautumista puun sisällä. Aikaisemmin nmr-laitteilla ei voitu juuri mitata kosteuspitoisuutta
puun syiden kyllästymispistettä (FSP) pienemmissä pitoisuuksissa. Nykyisin näin voidaan
tehdä, koska säätöpiirit ja signaalin käsittelytekniikka sekä magneetikentän gradienttien (muutoksien) hyödyntäminen on kehittynyt (Prado 2001, Rosenkilde, Glover 2002). Tämä tekniikka on mahdollistanut myös kiinteän aineen ja nesteen erottamisen, jolloin puunäytteessä saadaan määritetyksi veden osuus selluloosasta ja ligniinistä erikseen. Lisäksi voidaan määrittää
mm. jäätyneen veden osuus (Barale et. al. 2002).
Kuvan 54 kevyellä nmr-laitteistolla on mitattu myös lehtipuunäytteitä, jotka oli saatu eri lähteistä. Näytteet olivat leppää, sypressiä, poppelia ja tammea (kuva 55). Kuvassa nmrmittaustulos on esitetty neste/kiinteä –amplitudi suhteena ja lämpökaappikosteus kosteussuhteena.

Kuva 55 Neste/kiinteä –amplitudisuhde vs. lämpökaappikosteus erilaisilla lehtipuunäytteillä
(Magnuson 2005).
Yksittäisillä näytteillä korrelaatio on vielä lineaarisempi.
Laitteistolla mitattiin myös mäntynäytteitä lastulevytuotantoa varten. Seuraavassa kuvassa
(56) ovat nämä tulokset.
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Kuva 56 NMR-laitteella mitattu kosteuspitoisuus vs. lämpökaappikosteus mäntynäytteillä,
kosteuspitoisuus esitetty kosteussuhteena (vesi/kuiva-aine x 100) (Magnuson 2005).
Lawrence Berkeley National Labortoryssä (LBNL) on kehitetty aikaisemmin myös penkkikokoluokan nmr- laitteisto, jolla voidaan mitata kosteuspitoisuutta hakkeesta, kuoresta ja mustalipeästä. Laitteessa on kestomagneetti ja mittaukset tehdään käyttäen tavanomaista vety nmr
aluetta, 20 MHz (Barale et. al. 2002). Laitteisto vastaa nmr-kaaviokuvan mittausjärjestelyä
sivulla 53. Kuvassa 57 on esitetty tulos hakkeen kosteuspitoisuusmittauksesta LBNL:n laitteistolla.

Kuva 57 Kahden eri hakenäytteen kosteus nmr:llä vs. lämpökaappimäärityksenä.
Kaikki edellä kuvatut laitteet ovat kuitenkin vielä laboratoriossa tai kentällä käytettäviä analysaattoreita, joista saa nopeasti hyvinkin spesifistä tietoa puumateriaalista. Esim. seuraavassa
kuvassa (58) on esitetty hakkeen kosteuspitoisuus pinnalla ja huokosissa sekä jäätyneenä ja
nesteenä mitattuna LBNL:n nmr-laitteella.
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Kuva 58 Hakkeen pinta- ja huokoskosteus sekä hakkeessa oleva jää ja vesi -20 ja + 20
o
C:ssa (Barale et. al. 2002).
Kuvassa 59 on esitetty männyn sydänpuunäytteen kosteusprofiilin tarkkaa kehittymistä (kuivumista) tunnetuissa oloissa. Kosteus on mitattu magneettikuvauksella (MRI magnetic resonance imaging). Kukin käyrä edustaa tiettyä aikaa kuivauksen aloituksesta.

Kuva 59 Männyn sydänpuun kuivuminen MRI:llä mitattuna (Rosenskilde et. al. 2004).
Kaikissa em. tapauksissa tutkimuslaitteeseen asetetaan tietyn kokoinen näyte, josta ominaisuudet mitataan. Tulos saadaan hyvin nopeasti ja luotettavasti verrattuna esim. lämpökaappikosteusmittaukseen. Niitä voidaan hyvin käyttää in-line- tai at-line -mittareina. Varsinaisia
on-line –kosteusmittauslaitteita perustuen nmr-menetelmään ei esim. hakkeellekaan vielä ole.
Tällaisten laitteiden kustannus, toteutus/koko ja mahdollisesti nopeus muodostavat vielä suuren haasteen (vrt lääketieteessä käytetty magneettikuvaus).
4.4.2

Muut menetelmät

Teollisuudessa on paljon käytössä ns. pikakosteusmittareita (rapid test methods tai rapid
moisture gauges). Niissä käytetään hyväksi näytteen esim. lyhennettyä uunikuivausta tai kui-
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vausta infrapunalampun, mikroaaltojen tai kylmäkuivauksen avulla punnitusastiassa termogravimetrisesti. Samaan pikakosteusmittauskategoriaan voidaan laskea mukaan myös kohdassa 4.3 esillä olleet kapasitiiviset ja johtokykyyn perustuvat käsimittarit. Muita vastaavia sähköisiä mittareita on mm. perustuen mikroaaltoihin ja TDR (Time-Domain-Reflectometric
Method) –menetelmään (dielektrisyysvakiomittaus). Myös heijastusperiaatteella toimivia irkäsimittareita on ollut käytössä Suomessakin esim. Turveruukki Oy:n ”pistoolimittari” turpeelle. Jopa ilmankosteusmittausperiaatteella toimivia epäsuoria kosteusmittauksia on saatavana, joissa hake asetetaan tiiviiseen näytesäiliöön, jonka ilman kosteutta ja lämpötilaa mitataan. Sorptioisotermien avulla voidaan edelleen laskea hakkeen kosteus. Valmistajia näille
laitteille löytyy kymmeniä.

Kuva 60 Pikakosteusmittausmenetelmiä, laitteita ja valmistajia.
Kuvassa 60 on esitetty kaavio eräässä vertailututkimuksessa (Hartmann, Böhm 2000) mukana
olleista laitteista ja kuvassa 61 vertailun tulokset. Tämän testin mukaan tarkimmat tulokset
saatiin gravimetrisillä menetelmillä, jotka kuitenkin ovat kertaluokkaa muita hitaampia.

Kuva 61 Vertailututkimuksessa saatuja em. mittausmenetelmien hajontoja (m-%), kun referenssinä on ollut standardin mukainen lämpökaappikuivaus.
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5

Epäsuorat mittausmenetelmät

Epäsuorat kosteudenmittausmenetelmät tarkoittavat menetelmiä, joissa kosteuden kanssa korreloivan ominaisuuden mittauksen, taselaskennan tai kokemustiedon perusteella pystytään
arvioimaan raaka-aineen esim. hakkeen tai kokopuun kosteuspitoisuutta tai sen muutosta.
Tyypillisiä tällaisia menetelmiä muilla alueilla on esim. mekaanisessa puunjalostuksessa ilman suhteellisen kosteuden ja sorptiokäyrien perusteella arvioitu lopputuotepuutavaran kosteuspitoisuus.
Energiatekniikassa on melko yleisesti käytössä polttoaineen lämpöarvon (kosteuspitoisuuden)
jälkikäteinen laskenta kattilan energiataseesta. Tätä pitoisuutta on käytetty myös laskutuksen
perustana ja prosessiohjauksessa.
Kokopuun kosteuspitoisuuden arvioinnissa kokemustieto on ollut merkittävässä asemassa.
Tämä tarkoittaa, että puulajeittain ja alueittain sekä hakkuiden ja toimituksen ajoituksesta
riippuen on olemassa pitkäaikainen seuranta, jonka perusteella puun kosteuspitoisuus voidaan
arvioida. Tämän perusteella voidaan suunnitella myös puun hankintaa.
Kun puuta hankitaan varastoon kentälle, niin puuta myös usein kostutetaan sprinklaamalla,
jotta se pysyisi tuoreena. Kostutuksen ohjaukseen voidaan käyttää esim. päivittäistä haihdunnan mittausta. Tällöin tunnetaan puun kuivumisominaisuudet tietyissä oloissa ja pyritään
puun kosteuspitoisuuden hallintaan.
5.1.1

Puutoimituksien seurantaan perustuvat menetelmät ja puun kosteuspitoisuuden hallinta

Kokemustietoon perustuvat menetelmät ovat tilastoihin perustuvaa analyysiä, jossa voidaan
nykyisin hyödyntää moderneja menetelmiä. Tässa voidaan käyttää hyväksi esim. valtakunnallisia puutavaran tuoretiheystaulukoita, joita Metla on tehnyt, sekä yrityskohtaista seurantaa.
Menetelmä edellyttää myös puulajikohtaista ja kasvutietoa.
Männyn ja kuusen puuaineen kosteus muuttuu rungossa sekä rungon poikkileikkauksen säteen
että rungon pituuden suunnassa (kuva 9 ja 10). Kosteusvaihtelu selittyy pääosin sydän- ja
pintapuun kosteuserosta. Nuorilla puilla ja rungon latvaosissa, jossa sydänpuuta ei ole tai sen
osuus on pieni, riippuu poikkileikkauksen kosteus lähinnä pintapuun kosteudesta. Pintapuun
kosteusvaihtelu aiheutuu pääosin kevät- ja kesäpuun osuuksien vaihtelusta, koska pintapuun
kosteus kevätpuussa on huomattavasti suurempi kuin pintapuun kesäpuussa (Nousiainen
2001).
Runkojen välinen kosteusvaihtelu aiheutuu pääasiassa sydänpuuosuuden ja kasvunopeuden
eroista kuten rungon sisäinen vaihtelukin (kuva 11 ja 12). Alhaisemmasta sydänpuuosuudesta
johtuen nuorilla puilla kosteus on keskimäärin suurempi kuin vanhoilla puilla (Nousiainen
2001). Nopeakasvuinen puu on puolestaan hidaskasvuista kosteampaa. Suuren tiheyden
omaavassa puuaineessa kosteus on pienempi kuin kevyessä puuaineessa (Hakkila et. al. 1995
ja Kärkkäinen 1985/Nousiainen 2001).
Leimikkokohtaiseen kosteuspitoisuuteen vaikuttavat selvimmin leimikon ikä ja kasvunopeus.
Leimikon ikääntyessä sydänpuuosuus lisääntyy ja kasvu hidastuu, jolloin puuaineen leimik-
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kokohtainen kosteus laskee. Ensiharvennuksesta saatavan kuitupuun kosteus on korkein sekä
männyllä että kuusella (kuva 12). Päätehakkuista saatavassa kuitupuussa männyllä kosteus on
korkeampi kuin myöhemmistä harvennuksista saatavassa puussa (Nousiainen 2001).
Kokopuunkosteuspitoisuuden hallintaan puukenttävarastoinnissa käytetään yleisesti sprinklausta. Menetelmää on tutkittu mm. siten, että kastelu on sopeutettu vallitseviin sääoloihin so.
haihduntaan. Tutkimusten mukaan kostutus estää kokopuun liian kuivumisen, vähentää kuorintaongelmia ja sinistymistä, mutta laskee mekaanisen massan vaaleutta. Massan lujuudessa
verrattuna tuoreesta puusta tehtyyn ei ollut eroja (Persson et. al. 2002). Taulukossa 8 on esitetty kuoritun ja kuorimattoman kokopuun kosteuspitoisuus kasteltuna ja sellaisenaan varastoituna 8 viikon varastoinnin aikana. Kuvassa 62 on esitetty kasteluintensiteetti ja sadanta.
Taulukko 8 Kuorimattoman ja kuoritun kokopuun kosteuspitoisuuden kehittyminen kenttävarastossa kasteltuna ja sellaisenaan toukokuussa ja kesäkuussa (Persson 2002).
May
MC

start
mean st dev.

4 weeks
mean st dev.

8 weeks
mean st dev.

unsprinkled, w bark

57

4.5

51

8

46

9.8

unsprinkled, debarked
sprinkled, w bark
sprinkled, debarked

57
57
57

4.5
4.5
4.5

47
60
59

10
4
5

42
59
59

9.5
4.4
3.8

June
MC

start
mean st dev.

4 weeks
mean st dev.

8 weeks
mean st dev.

unsprinkled, w bark

54.2

7.3

49.2

6.4

45.2

9.6

unsprinkled, debarked
sprinkled, w bark
sprinkled, debarked

54.2
54.2
54.2

7.3
7.3
7.3

39.8
59.6
54.6

9.7
4.2
7.3

30.3
58.9
57.5

8.4
5.3
4.4

Kuva 62 Kasteluintensiteetti ja sadanta (mm) seurantakuukausien aikana.
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5.1.2

Sahoilla käytetyistä epäsuorista kosteuden mittausmenetelmistä

Sahatavaralle on kehitetty lukuisia kuivausmalleja eri puolilla maailmaa (Ekono 1989). Lähtökohtana niissä on ollut yleinen huokoisen materiaalin kuivaus perustuen Fickin diffuusioyhtälöön:
Kaava 10

F = - D (δ u/δ z),
jossa D = diffuusiokerroin, u konsentraatio ja z paikkakoordinaatti.

Fickin yhtälöstä johdettu konsentraatiomuutoksen huomioonottava osittaisdifferentiaaliyhtälö
pystytään erikoistapauksissa ratkaisemaan myös analyyttisesti, mutta laskentapotentiaalin
kasvaessa sen numeerinen ratkaisu tuli mahdolliseksi. Tällöin mm. diffuusiokerrointa ei ollut
pakko enää olettaa vakioksi.
Puu on hygroskooppinen aine, joka asettuu tasapainokosteuteen ympäröivän ilman kosteuden
kanssa. Tasapainokosteus on ilmankosteuden ja lämpötilan funktio. Tätä riippuvuutta kuvataan sorptiokäyrästöllä. Malleja varten em. käyrästö on muokattu myös yhtälömuotoon.
Malleja varten ainetaseen on liitetty myöhemmin myös energiataseen yhtälöt. Ainevakioiden
tarkentuessa em. osittaisdifferentiaaliyhtälöryhmien numeerinen ratkaisu on mahdollistanut
kuivumiskäyrien laskennan eri (lämpötila- ja kosteus)oloissa erilaisiin kuivuriratkaisuihin sovellettuna. Laskentaa on edelleen tarkentanut FEM (finite element method) –menetelmä ja sen
variaatiot, joilla voidaan samanaikaisesti laske myös muodon muutokset (Ferguson 1997).
Kuvassa 63 on esimerkki laskentatuloksesta.

Kuva 63 VFEM –menetelmällä lasketut jännitykset ja kosteuspitoisuudet laudan poikkileikkaukse kahdessa pisteessä (yläpinta ja keskiosa).
Nykyiset säätömenetelmät, esim sumea- ja adaptiivinen säätö mahdollistavat fysikaalisten
mallien käytön lisäksi kokeellisten mallien käytön, jotka perustuvat mittauksiin (Wang et. al.
2001).
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5.1.3

Energiatekniikassa käytetyistä epäsuorista kosteuden mittausmenetelmistä

Energiatekniikassa on jo kauan käytetty menetelmää, jossa kattilan energiataseesta jälkikäteen
lasketaan polttoaineen lämpöarvo. Polttoaineen lämpöarvo, erityisesti biomassapolttoaineilla,
riippuu valtaosin sen kosteuspitoisuudesta, koska yleensä näiden polttoaineiden kuiva-aineen
tehollinen lämpöarvo ei kovin paljon vaihtele. Erityisesti puupolttoaineilla kuiva-aineen alkuainekoostumus ei kovin paljon vaihtele ja tuhkan osuus on pieni. Tämä tarkoittaa, että käytännössä suurimmaksi osaksi mitataan epäsuorasti polttoaineen kosteuspitoisuutta. Esimerkiksi
lähes kaikilla suomalaisilla puupolttoaineilla kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo vaihtelee välillä 18,5 - 20 MJ/kg, ainoan poikkeuksen tekee koivun kuori, jolla se on selvästi korkeampi
(21-23 MJ/kg) (Puupolttoaineiden laatuohje). Lämpöarvo määritetään alla olevan kaavan (11)
mukaisesti:
Kaava 11

Qgr, d = Qgr, ad x

100
, jossa
100 − Mad

Qgr,d = kuiva-aineen kalorimetrinen eli ylempi lämpöarvo (MJ/kg)
Qgr,ad = analyysikostean (ilmakuivan) näytteen kalorimetrinen
eli ylempi lämpöarvo (MJ/kg)
Mad= näytteen (ilmakuivan) analyysikosteus (%).
Menetelmä perustuu siihen, että polttoaine-energia määritetään laitoksen prosessimittauksien
perusteella, joiden pohjalta voidaan laskea jatkuvasti kattilan hyötysuhde. Hyötysuhteen ja
laitoksen tuottaman energian avulla määritetään jakson aikana käytetty polttoaine-energia.
Hyötysuhteen määrittämistä varten prosessista mitataan jatkuvasti kattilan teho, savukaasun
loppulämpötila sekä happipitoisuus ja palamisilman lämpötila sekä polttoaineen lämpötila
(ulkolämpötila). Käytännössä mitataan energiahäviöitä, joista merkittävin on savukaasuhäviö.
Hyötysuhdelaskentaa varten tarvitaan seuraavat oletustiedot: polttoaineen alkuaineanalyysi
(hiili, vety, typpi, happi, rikki) ja tuhkapitoisuus sekä keskimääräinen kosteus (Lämpölaitosyhdistys 1989). Hyötysuhteen laskenta reaaliajassa antaa suhteellisen luotettavan tuloksen.
Hyötysuhteen määritysvirheet ovat tyypillisesti kattilan tehon, polttotavan ja polttoaineen
mukaan 1,0-2,5 %. Pienimpään virheeseen (1,0-1,5 %) päästään leijukerroskattiloiden hyötysuhteen määrityksessä. Myös mitä suurempi yksikkö, sitä tarkemmin hyötysuhde saadaan
käytännössä lasketuksi.
Suurissa yksiköissä puhutaan polttoaineen syötön ja lämpöarvon hallinnasta perustuen polttoainetehon laskentaan kattilataseesta. Polttoaineen lämpöarvo on toteutunut polttoaineteho jaettuna syöttömäärällä. Estimoitu lämpöarvo voidaan kytkeä säätöjärjestelmään kuvan 64 mukaisesti. Lämpöarvolaskentaa voidaan edelleen tarkentaa esim. yhdistämällä energiatase ja
hapenkulutus, joka korreloi hyvin kattilan tulitehon kanssa (Joronen 2004).
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Kuva 64 tehonsäätö energiataseeseen perustuvalla lämpöarvokorjauksella (Joronen 2004).
Energiatekniikassa on tutkittu myös massataseen hyödyntämistä polttoaineen lämpöarvon laskennassa (Kessel, Leskens et. al. 2002). Tätä on sovellettu mm. jätteen poltossa. Lämpöarvon
laskenta perustuu oletukseen, että poltettava jäte koostuu palavasta osasta, vedestä ja inertistä
materiaalista. Palava aines koostuu yhdisteestä, jota voidaan kuvata kaavalla CHyOz . Analyyseillä on määritetty, että y:n vaihtelu jätteessä on pieni ja että hiilen palaminen tunnetaan
(vaihtelee välillä 0,95 -1,0) ts. reagoimatonta hiiltä on vähän. Tällä perusteella voidaan O2,
CO2 ja H2O:n massatase laskea, kun näiden kaasujen osuutta jatkuvasti mitataan. Mallin perusteella lasketaan jatkuvasti jätteen lämpöarvo, jätteen palavan osan lämpöarvo ja jätteen
keskimääräinen kosteus. Kuvassa 65 on esitetty kaavio mittaus- ja laskentajärjestelmästä.

Kuva 65 Kaavio lämpöarvon mittaus- ja laskentajärjestelmästä perustuen massataseeseen.

62 (90)

6

Muiden (analogisten) materiaalien kosteusmittauksen nykytilasta, kehittämisestä ja markkinoilla olevista laitteista

Kuitupuu on biomassamateriaali, jota luonnollisesti muistuttavat muu puuaines esim.
biomassapolttoaineet, sahatavara, monet elintarvikkeet ja yleensä kasveista lähtevät
tuotteet sekä paperi.
6.1

Biomassapolttoaineet

Biomassapolttoaineille ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta pystytty kehittämään laajasti
käytössä olevaa kosteusmittausratkaisua. Yksittäisiä sovelluksia on, mutta ne eivät ole yleistyneet.
Eniten on tutkittu ja sovellettu ir-mittausta perustuen näytteen pinnasta takaisin heijastuvan
säteilyn absorptioon. Laitteet toimivat lähi-infrapuna (nir) alueella (700-2500 nm). Kaupallisesti markkinoilla on lähinnä ns. suodinkiekkoihin perustuvia laiteita, jossa on kaksi tai nykyisin useampia esim. kahdeksan interferenssisuodinta, jotka on jaettu kunkin laitetoimittajan
teknologian mukaisesti referenssi- ja mittausaallonpituuksille (vesimolekyylin absorptiokaistat). Suodinkiekon pyörimisnopeus on nykyisissä laitteissa suuri ( esim. 8 000 1/min). Kuvassa 66 on esitetty kaavio ir-säteen kulusta NDC Inrared Engineering MM710 –mittapäässä.

Kuva 66 Infrapunasäteen kulku MM710 –mittapäässä (NDC Infrared Engineering manuaali
2004).
Suodinkiekkoihin perustuvat laitteet ovat suhteellisen edullisia. Ne vaativat aina materiaalispesifisen kalibroinnin ja ovat melko herkkiä myös olosuhdemuutoksille (mittatavan materiaalin lämpötila, muualta tuleva lämpösäteily, jääkiteet). Niiden suurin heikkous on kuitenkin,
että ne mittaavat aina pintakosteutta. Kuvassa 67 on esitetty radiometrisesti ja ir-laitteella mitattu hakkeen kosteuspitoisuus ”kostutusajon” aikana kuljetinhihnan päältä. Haketta on kostutettu panoksittain hitaasti vedellä, jossa oli myös pinta-aktiivista ainetta.
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Koivuhakeajo 30.6.05: ir kosteus ja standardikosteus sekä lasketut radiometriset kosteuspitoisuudet
IR-kosteus (%)
60

kost.p-%
Cs/pinta-vasteesta laskettu kosteus, p-%

55

Am/pinta-vasteesta laskettu kosteus, p-%

50
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30 per. Mov. Avg. (Cs/pinta-vasteesta laskettu kosteus, p-%)
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30 per. Mov. Avg. (Am/pinta-vasteesta laskettu kosteus, p-%)
40
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5
0
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Kuva 67 Koivuhakkeen kosteuspitoisuus ir:llä ja radiometrisesti mitattuna (Järvinen 2006).
Tasalaatuisella materiaalilla, jossa kosteus on homogeenisesti jakautunut, ir-mittaus antaa luotettavan tuloksen suhteellisen edullisesti.
Yksinkertaisen (n)ir –mittauksen puutteiden vuoksi on 1990-luvulta lähtien kehitetty kymmeniä tai jopa satoja aallonpituuksia hyödyntäviä laitteita, joissa käytetään erikseen monimuuttujamenetelmillä kuhunkin olosuhteeseen tehtyjä mittausalgoritmeja. Laitteet ovat olleet
tiettyihin kohteisiin räätälöityjä ratkaisuja.
Mikroaaltotekniikasta löytyy paljon sovelluksia hiilelle, mutta ei niinkään biomassapolttoaineille. Syyt tähän ovat todennäköisesti:
- mikroaaltomittaus on myös luonteeltaan pintamittaus, vaikka materiaalin läpikin voidaan
mitata ja tunkeutuvuus yleensä suurempi kuin ir:llä,
- ennen kosteuden määrittämistä on tunnettava kaikkien muuttujien vaikutus materiaalin
sähköisiin ominaisuuksiin, joka johtaa monimutkaisen mittausalgoritmin luontiin,
- materiaalin tiheyden muuttuessa tarvitaan erillinen tiheyden mittaus tai kompensaatio,
esim gammasäteilyä käyttäen (tämä on usein tilanne esim. kaupallisissa (sellu)hakemittareissa).
Kirjallisuudesta löytyy tietoja useista muistakin menetelmistä (taulukko 9), joita on kokeiltu
ja tutkittu puupolttoaineille, mutta kaupallisia sovelluksia ei ole.
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Taulukko 9 Tietoja eri menetelmillä tapahtuvasta puun kosteuden mittauksesta
(Nyström, Dahlquist 2004).

6.2

Sahatavara

Lankkujen kosteuden perusmittaus on yksinkertainen johtokyky-, vastus- tai kapasitiivinen
mittaus, joista löytyy useita kymmeniä, ellei satoja kaupallisia sovelluksia. Mittarit ovat käytännössä kannettavia yleensä kahdella puikkoelektrodilla varustettuja laitteita. Muita mittauksia ja erityisesti on-line -mittauksia käytetään vähän.
Kapasitiivisessa mittauksessa mitataan puun eristevakiota (dielektrisyysvakio), joka on puumateriaalin atomien ja molekyylien polarisaation mitta tunnetussa sähkökentässä. Tässä mittaustavassa voidaan mitata joko dielektrisyysvakion reaaliosaa (polarisaatio) tai imaginääriosaa (häviö). Johtokyky mittaa puun sähkönjohtokykyä, joka on käänteinen vastusmittaukselle.
Mittarit toimivat luotettavasti suhteellisen tasalaatuisella puumateriaalilla. Eri puulajeille on
jopa alueittain määritetty kalibrointikäyrät (kuva 68). Johtokyky ja vastusmittaus eivät toimi,
jos kosteuspitoisuus on suurempi kuin puun syiden kyllästymiskosteus (FSP). Pintakosteus ja
tiheyden muutos vaikuttavat merkittävästi sahatavaralle käytettyyn kapasitiiviseen mittaukseen (so. tavanomainen vaihtovirtamittaus). Niitäkin käytetään yleisesti vain kosteuspitoisuuksissa, jotka ovat < FSP.

Kuva 68 Vastusmittauksen riippuvuus puulajista ja vastus eri mittareilla (Forsen ja Tarvainen 2000).
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6.3

Paperi

Paperin kosteuden ir-mittaus on pitkään tunnettu ja laajasti sovellettu paperin valmistuksen
on-line -mittauksissa. Laitteet toimivat lähi-infrapuna-alueella mitaten useimmiten 1900 nm
absorptiokaistaa.
Perinteisissä ratkaisuissa mitataan 2-4 aallonpituutta: yksi aallonpituuskaista veden absorptiovyön kohdalta ja yksi referenssikaista vöiden välistä. Tämän lisäksi voidaan mitata myös
toinen referenssi ja mahdollisesti vielä paperin neliöpainokompensointia varten yksi aallonpituus selluloosan absorptiovyön kohdalta.
On-line mittauksen yksi suurimpia haasteita on suuri mittausnopeusvaatimus. Paperirainan
nopeus on noin 30 m/s. Kun spektroskopisessa mittauksessa optista tehoa absorptiokaistalla
verrataan referenssikaistan tehoon, tulisi paperin opasiteettieroista johtuen kunkin aallonpituuden mittaus tehdä mahdollisimman samasta paikasta. Tästä vaatimuksesta huolimatta osa
vanhemmista paperin kosteusmittauksista on toteutettu ns. suodinkiekkorakenteella. Tällöin
eri aallonpituudet mitataan koneen pitkittäissuunnassa eri kohdasta paperia, ja tästä aiheutuva
kohina on helposti mittauksen suurin virhelähde. Suurempaan mittausnopeuteen ja parempaan
tarkkuuteen pääsevät moniväridetektoreihin tai säteenjakotekniikoihin perustuvat ratkaisut.
Näissä kukin aallonpituuskaista mitataan erillisellä detektorilla, jonka edessä on kapeakaistainen interferenssisuodatin. Etuna on eri aallonpituuskaistojen mittaus yhtäaikaisesti. Tällöin
mittaustaajuus voi olla 1 kHz luokkaa, toistettavuus alle 0.1 kosteusprosenttia ja sovellukset
tissuepapereista aina paksuihin kartonkeihin.
Mittaus toteutetaan useimmiten läpimittauksena (kuva 69). Tällöin heijastusmittauksen ongelma, suurempi herkkyys pintakosteudelle, vältetään. Ongelmaksi jää kuitenkin mittauksen
neliöpainoriippuvuus, mikäli kosteutta mitataan pelkästään vesikanavan absorptiopiikistä.
Ongelmaa voi korjata ulkoisella neliöpainotiedolla, joka saadaan esimerkiksi beta-absorptioon
perustuvasta erillisestä mittarista. Parhaaseen mittaustarkkuuteen ja kalibroinnin luotettavuuteen päästään kuitenkin ratkaisulla, jossa mitataan myös korjaus selluloosan absorptiopiikkistä
optisesti.

Kuva 69 Metso Automationin IQMoisture -kosteusmittarin optinen tie (Metso Automation
White Paper ”Uniform Moisture, Key to Better Profitability”).
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Tyypillisesti paperikoneen on-line mittauksissa mittalaite traversoi radan poikki noin
0,25…1,0 m/s nopeudella ja mittaa paperirainan kosteusprofiilin korkeintaan muutaman kerran minuutissa. Yhtäaikaisia kokoradan mittauksia on toistaiseksi markkinoilla ainoastaan yksi. Tämä Metso Automationin tuote – IQInsight – on koko Nir-spektrin mittaukseen perustuva
paperikoneen märän pään mittaus (kuva 70).
IQInsight mittaa paperin kosteutta puristimen jälkeen ennen kuivatusosaa. Mittaus eroaa teknisesti kahdella tavalla perinteisestä paperikoneen kosteusmittauksesta. Mittaus on ns. koko
radan mittaus, jossa koneen poikkisuuntainen kosteusprofiili mitataan yhdellä kertaa. Toinen
merkittävä ero on mittauksen spektraalinen resoluutio. Perinteisessä paperin kosteusmittauksessa mitataan ainoastaan muutama aallonpituuskaista, mutta IQInsightissa mitataan koko
Nir-alueen spektri. Lisäksi mittauksessa on myös sovellukseen liittyviä eroja, sillä mittaus on
toteutettu paperikoneen märkään päähän, eli paikkaan, missä ei ole muita mittauksia tarjolla.
Suuren mittaustaajuuden (5 Hz) ja yhtäaikaisen koko paperiradan mittauksen ansiosta, sillä
voidaan erottaa radan poikkisuuntaiset kosteusmuutokset pitkittäissuuntaisista muutoksista.

Kuva 70 Metso Automationin kokoradan kosteusmittari IQInsight (Metso Automationin
WWW-sivut http://www.metsoautomation.com.
6.4

Vilja ja elintarvikkeet

Viljan mittauksessa on jo hyvin kauan sovellettu ir-mittausta työkoneissa ja viljan käsittelyssä. Erityisesti kehittyneitä nir-mittauksen kalibrointimalleja sovelletaan paljon. Laajamittaisimmin kehittyneitä kalibrointeja siirretään tänä päivänä elintarviketeollisuuden ja viljan vastaanoton mittalaitteissa. Viljan vastaanotossa on maailmalla käytössä tuhansia valkuaisen ja
kosteuspitoisuuden analysaattoreita, jotka hyödyntävät valmistajan toimesta laitteeseen siirrettyjä infrapunaspektriin perustuvia kalibrointimalleja (Foss Electric A/S).
Infrapunamittauksen tunkeutumissyvyyttä on kasvatettu mittarin optiikkaa kehittämällä. Tyypillisesti infrapunamittausten optiikka perustuu joko diffuusin heijastuksen tai läpäisyn mittaukseen, joista kiinteän aineen mittauksissa on käytetty lähinnä heijastusgeometriaa. Näitten
välimuotona on tarjolla geometrioita, joista käytetään nimitystä interaktanssi tai transflektanssi, kuva 71. Tällä geometrialla näytteeseen liitytään vain yhdeltä puolelta, mutta valaisu ja
detektointi kohdistetaan näytteen pintaan pienen etäisyyden päähän toisistaan. Mittaus saadaan tunteettomaksi pintaheijastukselle ja valaisu- ja keruukohtien etäisyydellä määrätään haluttu tunkeutumissyvyys.

67 (90)

Kuva 71 Periaatekuva heijastukseen, läpäisyyn ja interaktanssiin perustuvista mittausgeometriosta
Interaktanssimenetelmästä on julkaistu tutkimuksia hedelmien sisäisen laadun mittauksissa
(Greensil ja Walsh 2000). Kuva 72 esittää kehitettyä mittausoptiikkaa, jolla interaktanssimittaus on voitu toteuttaa näytettä koskettamattomana mittauksena optiikan avulla. Hedelmien
laatumittauksissa interaktanssiin perustuvilla infrapunamittauksilla on voitu saavuttaa useiden
senttimetrien tunkeutumissyvyys ja eri geometrioita vertailevassa kokeessa interaktanssi havaittiin parhaaksi vaihtoehdoksi mm kiivien kiintoaineen (soluble solids content, SSC) ja tiheyden mittauksissa (Schaare & Fraser 2000).

Kuva 72 Interaktanssiin perustuvia optiikkavaihtoehtoja hedelmän sisäisen laadun infrapunamittaukseen, joka voidaan järjestää lähietäisyydeltä ilman kosketusta näytteeseen
(Greensil & Walsh 2000).
Mikroaaltosovelluksena Suomessa on VTT:n toimesta tutkittu mm. maltaan kosteuspitoisuuden mittausta mallastusprosessin aikana. Tavoitteena oli yhden prosenttiyksikön tarkkuus ja
on-line –mittaus. Mittauskohteeseen liittyvät vaikeudet pakottivat suurentamaan anturin kokoa näytekoon kasvattamiseksi ja tekemään sen rakenteesta suljetumman, jolloin mittaus tapahtui noin neljän litran erässä. Laboratoriossa tehdyissä testeissä tarkkuudeksi saatiin ± 0,5
% yksikköä alueella 42-48 m-%. Mittaus tehtiin alueella 1.0-1.7 GHz ja se perustui läpäisyyn
(Nummila et. al. 2002). Samassa hankkeessa mitattiin myös kondenssimaidon vesipitoisuutta
5 GHz:n taajuudella läpäisyperiaatteella. Menetelmän toimivuutta testattiin laboratoriossa.
Mittauksen tarkkuus (σ) oli alueella 20-30 m-% ±0,1 – 0,2 %-yksikköä. Tavoite oli ± 0,5
%-yksikköä (Nummila et. al. 2002).
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7

Nykyinen kosteusmittaus vastaanotosta hakkeeseen ja markkinoilla olevat laitteet

Parhaimmassakin tapauksessa nykyisin puun vastaanotossa kuormat punnitaan, tilavuus mitataan laserlaitteilla tai kuvauksen/kuvankäsittelyn sekä laserin yhdistelmällä (kehysmittaus)
(esim. Vision Systems AQS-300, nk. Mila –asema ja vastaavanlaiset uudemmat Genera Oy:n
MITLA ja Codator Oy:n MODUS 1000 -asemat) ja joissakin tapauksissa, lähinnä näyte- ja
otantaerien mittauksissa myös pölkyittäin em. tekniikoilla. Laatua mittaavia laitteita ei markkinoilla ole. Punnitus tehdään yleensä puuvastaanoton yhteydessä sähkömekaanisesti siltavaa`alla, joka on käytössä lähes kaikilla puuta kuiduttavilla laitoksilla.
Kuvassa 73 on esitetty kaksi kehittynyttä kuitupuun mittausjärjestelmää Vision Systems:in
AVM –mittaus ja Codator Oy:n Modus – 1000.

Kuva 73 Kehittynyt puun tehdasvastaanotto ja kehysmittaus (Vision Systems, Codator).
Vastaanotosta seuraava vaihe puun käsittelyssä on varastointi puukentällä tai kuljetus kuorintaan ja siitä edelleen haketukseen esim. kuvan 74 mukaisesti.

Kuva 74 Kaavio puukentän laitteista (Metso).
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Pöllien tai hakkeen ominaisuuksien mittausta ei tässä vaiheessa juuri ole. Kosteuden mittaus
hakkeesta tapahtuu juuri ennen prosessia. Käytössä olevat hakkeen kosteusmittaukset perustuvat mikroaaltotekniikkaan ja radiometrisiin mittauksiin. Tällaisia laitteita ovat mm. Berthold`in Micro-Moist ja Acrowood`in Drywood III (kuvat 75 ja 76).

Kuva 75 Micro-Moist kosteusmittauksen periaatekuva (KnowPulp).
Berthold`in laitteessa mikroaaltomittauksen tiheyskompensaatio tapahtuu gammasäteilyä
käyttäen. Acrowood on kehittänyt Drywood III -laitteen (kuva 76), josta saadaan kosteus,
massavirta, kuiva-ainetiheys- ja märkätiheys sekä hihnanopeus ja patjapaksuus hihnalla.

Kuva 76 Drywood III Moisture Measurement System (Acrowood`in esite 2007).
Acrowoodin laitteessa patjapaksuus hihnalla mitataan ultraäänellä, tiheys gammasäteilyabsorptiolla, hihnanopeus takometrillä ja kosteus neutronimenetelmällä (termisten neutronien
detektointi). Aikaisempi laite oli nimeltään Drywood II (KnowPulp).

70 (90)

8

Tehdasvastaanottoon soveltuvat mittausmenetelmät

Puunkäsittelylaitoksen vastaanottojärjestelyt ja käytetty laitetekniikka ovat erilaisia sellu-, TMP- ja hiokepuuta raaka-aineenaan käyttävillä tehtailla (KnowPap).
Pyrkimyksenä on tuoreen puun käyttö prosessissa, mikä edellyttää suhteellisen pientä
varastokokoa. Varastoalueella on järkevää varata jokaiselle lajikkeelle omat alueensa.
Lajikkeiden erottelu ja kuorinnan aiheuttama tuotannon jaksottaisuus aiheuttavat lisävarastointitarvetta, mikä vaikeuttaa varastojen pienentämispyrkimyksiä (KnowPap).
Kesällä varastoidun puun kuivumista voidaan hidastaa kastelemalla. Liiallinen kastelu
aiheuttaa värivaurioita ja muutakin vahinkoa. Kastelulla ei myöskään voida lisätä puun
kosteutta (KnowPap).
Tehtaan puutavaran vastaanottoon soveltuvat kosteudenmittaus menetelmät edellyttävät mittausta kuorellisesta kokopuusta (pölli), joko kuormasta tai kuorman purkauksen yhteydessä tai
välittömästi sen jälkeen (kuva 77).

Kuva 77 Pöllinippujen syöttöä sulatukseen ennen kuorintaa (KnowPap).
Tässä tapauksessa kosteusmittaukselta edellytetään läpäisevyyttä, suureen tilavuuteen kohdistuvaa mittausta (nippu), nopeutta, mahdollista epäpuhtauksien sietokykyä ja riittävää edustavuutta, tarkkuutta ja käytettävyyttä teollisissa oloissa. Nopeus tulee olla riittävä. Mittaus ei
saa olennaisesti hidastaa purkausta tai vaikuttaa kuorimon toimintaan. Vaatimukset automaattiselle kosteuden on-line –mittaukselle ovat sellaiset, että hyvin harvoja menetelmiä voi tähän
yhteyteen suunnitella.
Käytännössä vaihtoehtoja ovat radiometristen mittausten käyttö tai epäsuorat kosteudenmittausmenetelmät. Pöllinipun mittauksessa eräs vaihtoehto on sellaisen neutronimenetelmän soveltaminen, jossa neutronilähteenä on ns. neutronigeneraattori. Tällöin puusta mitattaisiin samanaikaisesti myös muita alkuaineita neutroniaktivointianalyysillä (NAA/PGNAA ja
DGNAA), jolloin hinnakkaasta mittausmenetelmästä saadaan muutakin lisäarvoa. Neutroniaktivointianalyysiä voidaan käyttää suorana ja myös epäsuorana menetelmänä mahdollisesti myös muiden ominaisuuksien mittauksessa. Menetelmässä pöllinipun tilavuus kuormas-
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sa mitataan laserilla kehysmittauksena (vrt. kuva 73), jolloin sähkömekaanisen punnituksen
kautta saadaan tiheystieto, joka voidaan yhdistää neutronimenetelmällä saatuun tilavuusperusteiseen kosteus(vety)pitoisuustietoon. Koska vetypitoisuus voidaan mitata useaa kautta, niin
tulos varmentuu. Puun mittauksessa syntyvä systemaattinen virhe johtuen rakennevedyn suuresta määrästä, on pystyttävä menetelmässä eliminoimaan. Se voidaan mahdollisesti tehdä
mittaamalla myös C/O ja/tai C/H-suhde, jolloin selluloosan osuus saadaan vähennetyksi. Toisaalta em. suhteilla voidaan ehkä suoraankin päästä kuorman sisältämään kuitumäärään käsiksi vähentämällä kuoren ja ligniinin osuus esim. epäsuoran alkuainemittauksen avulla. Näin
suuressa skaalassa menetelmää ei kuitenkaan aikaisemmin ole sovellettu ja läpäiseviä bulkkimateriaaleja mitattaessa on käytetty d-t –reaktioon (14,1 MeV) perustuvaa generaattoria,
jolloin turvallisuuskysymykset nousevat myös merkittäviksi (Dokhale et. al. 2001). Kuitenkin
d-d –reaktiolla päästään yhtä tarkkaan kosteuden mittaukseen ja NAA –analyysiin kuin d-t –
reaktiolla tuotetuilla neutroneilla, mutta turvallisemmin. Käytännössä d-t –reaktiota käytetään
pulssitetuissa neutronigeneraattoreissa esim. hyvin tarkoissa konttien turvallisuus (muoviräjähde) mittauksissa. Ongelman d-t –reaktiossa muodostaa tritium, joka on ydinaineena luvanvarainen.
Säteilyturvallisuus on otettava huomioon neutronimenetelmän ja –generaattorin käytössä samoin kuin muissakin ionisoivia läpäiseviä menetelmiä käytettäessä. Nopeat neutronit voivat
aktivoida erityisesti rakenteissa olevia metalleja (esim. rauta, Fe, alumiini, Al) pitkäaikaisemmin. Huomattava on, että kevyempien alkuaineiden vaikutusalat ovat yleensä kertaluokkaa suurempia erityisesti vedyn osalta kuin em. metalleilla, joka tarkoittaa, että mitatuissa
kosteuspitoisuuksissa neutroneista 90 % tai yli törmää protoniin (vetyyn) ja n. 10 % voi osua
muuhun mitattavan materiaalin sisältämään tai rakenteissa olevaan rautaan. Neutronivuota
luonnollisesti myös kohdistetaan ja generaattori toimii on-off –periaatteella, joten neutroneita
tulee vain mittauksen ajan. Neutroneita vaimennetaan ja suunnataan generaattoriratkaisuissa
yleisesti boori-parafiini –materiaaleilla (Borax). Mittauksessa mahdollisesti syntyvä eitoivottu aktivoituminen voidaan varsin tarkkaan laskennallisesti arvioida ja myös mitata. Varsinaisen generaattorin osalta käyttö aiheuttaa metallien merkittävää aktivoitumista ja siitä vastaa laitetoimittaja säteilyturvallisuuslupien kautta. Aktivoitumisen aste riippuu ennen kaikkea
kokonaismittausajasta (ja neutronivuon tiheydestä).
Ir-, mikroaalto-, kollimoitu gamma -mittauksissa joudutaan tilanteeseen, jossa puuvirrasta on
erotettava pölli (sivuvirta), josta mittaukset tapahtuvat. Tällainen mittaus voi olla toteutettavissa jo nykyisten otanta- ja kontrollinippujen automaattisten mittaus- ja laadutusasemien yhteydessä, joilla kuitupuupölkyt mitataan myös kappaleittain (vrt. sivu 68 1. kappale ja esim.
kuva 73). Yhden tai muutaman pöllin mittauksessa edustavuus on ratkaistava. Infrapuna- ja
mikroaaltomittauksessa läpäisevyys on ongelma. Jos luotetaan pintamittaukseen, niin kosteusjakautuma puussa on tunnettava. Pelkän gammasäteilyn käytössä puun tiheysvaihtelut voivat
olla ongelma. Em. menetelmiä käytettäessä niitä voidaan yhdistää systemaattisten virheiden
ratkaisemiseksi.
Tukkipuun yhteydessä ir-menetelmällä saattaa olla käyttöä yhdistettynä mittauksena radiometrisen menetelmän kanssa. Menetelmällä voitaisiin määrittää pintakosteus tarkasti ja mahdollisesti likiarvo tiheydelle mittauskohdassa.
Toinen mahdollisuus infrapunamenetelmän hyödyntämiseen tukkipuun mittauksessa voi perustua näytteenottavaan menetelmään. Mikäli tukkipuuerästä sahataan edustava otos kiekkoja
ja nämä hienonnetaan esimerkiksi sahanpuruksi, voidaan infrapunamenetelmää hyödyntää
valmistettujen näytteiden pikamittauksena. Sahan purusta mittaus olisi mahdollista järjestää
myös läpimittauksena, jolloin tulos edustaisi kokonaiskosteutta näytteessä. Näytteen valmistuksessa todennäköisesti haihtuisi osa kosteudesta: näyte olisi punnittava uudelleen mittauksen yhteydessä, jolloin kuiva-aineen pitoisuus tai kuivamassa voitaisiin laskea. Menetelmän
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hyödyntäminen teollisessa mittakaavassa edellyttäisi näytteenoton edustavuuden selvittämistä
sekä myös näytteenoton, käsittelyn ja mittauksen mekanisointia tai automatisointia.
Kehittyneillä infrapunamenetelmillä saadaan seuraavia etuja:
-

mittaus on hyvin nopea, onnistuu liikkuvasta materiaalista ja antaa tarkan tuloksen
pintakosteudelle,
mittauksen edustavuutta hakkeen mittauksessa voidaan parantaa hyvinkin suurilla
keskiarvostusajoilla (1 sek – 1 min – 1 h),
mittauksen huollon tarve on vähäinen,
mittalaite on kohtuuhintainen,
hienonnetun näytteen läpimittauksessa menetelmä antaa näytteen kokonaiskosteuden
kehittyneillä kalibrointimenetelmillä menetelmä saadaan riippumattomaksi puuraakaaineen laadun ja lämpötilan vaihteluista,
kalibrointimalli voidaan laajentaa myös jäätyneen puun mittaukseen, mutta kiinteän
jään ja lumen läpi mittaus ei ole mahdollista,
kehittyneitä kalibrointimalleja on aina mahdollista päivittää, mikäli tulee esille uuden
häiritsevän tekijän kompensointitarpeita,
muissa sovelluksissa on käytössä infrapunamittauksia, joissa kalibrointia ylläpidetään
ja päivitetään laitevalmistajan toimesta etäyhteydellä,
parhaimmillaan kehittynyt kalibrointimalli voidaan sisällyttää mittalaitteen mukana tulevaksi ominaisuudeksi, jonka laitevalmistaja siirtää koko valmistuserään.

Infrapunamenetelmän rajoituksia:
-

yksipuoleisena heijastusmittauksena menetelmä antaa tietoa vain pintakosteudesta,
koko spektrin informaatiota hyödyntävien kalibrointimallien kehittäminen vaatii työtä
ja osaamista,
kalibrointi voi olla merkittävä kustannuskysymys, joka kohdistuu asian organisoinnista riippuen joko laitetoimittajan tai käyttäjän vastuulle.

Ir-mittauksen kalibroinnin kehittämiseen tarvittava näytemäärä ja kehityspanostus kasvavat
kalibroinnille asetettujen vaatimusten mukana: paikalliseen kalibrointiin riittää tyypillisesti
kymmeniä näytteitä, hyvin kattava kosteuskalibrointi voi vaatia satoja ominaisuuksiltaan huolellisesti valittuja kalibrointinäytteitä; kaikille tarvitaan kosteusmääritys referenssimenetelmällä (esim. uunikosteus).
Impedanssimittaus on suhteellisen uusi kosteuden mittausmenetelmä, jonka soveltaminen voi
olla tässä yhteydessä mahdollista seuraavalla järjestelyllä:
Tukkikuorman purkuvaiheessa purkukouraan on kiinnitetty elektrodimatriisit ja mitataan impedanssi kouran piikkien väliltä. Mahdollisesti myös poikittain koko kuormasta jolloin sähkökenttä muodostuu koko nipun läpi, toisaalta tällöin ilmatilavuus vaikuttaa voimakkaasti
mittaukseen eli olisi tunnettava kuinka paljon puuainetta on sähkökentässä. Mahdollisesti tämä voitaisiin mitata optisesti jos saataisiin kuva päädystä. Kouraan voitaneen kytkeä myös
useita elektrodipareja siten, että osa niistä osuu aina pyöreän puun reunaan, jolloin mittaus
tapahtuu. Näin voitaisiin siis määrittää kosteudet kouraa lähinnä olevista kuitupuista.
Toisaalta jos purun jälkeen tukit lähtevät hihnalle niin hihnan alle voidaan mahdollisesti asentaa elektrodisysteemit, jotka mittaavat vastaavasti. Tällöin todennäköisesti parhaiten voisi
toimia pituussuuntaan tapahtuva mittaus. Menetelmä soveltunee myös poikittain liikkuville tai
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pyöriville tukeille, jolloin mittauksen nopeusvaatimus on suurempi. Toisaalta voidaan käyttää
jälleen elektrodimatriisia ja monikanavaista mittausta.
Puuaineen osittainen jäätyminen on suuri ongelma koska todennäköisesti ei voida millään mitata kuinka paljon puusta on jäätyneessä tilassa. Toisaalta tällöin mittausta dominoi se osuus,
joka ei ole jäässä.
Kuoren vaikutus on ongelmallinen varsinkin havupuilla, joilla kuori voi olla hyvin paksu.
Esimerkiksi männyn tyvitukin mittaus kuoren läpi on erityisen ongelmallinen. Sähköisten
mittausten tarkkuus on sitä parempi mitä kuivempaa puu on, mittausten tarkkuus heikkenee
huomattavasti, mikäli kosteuspitoisuus kosteussuhteena on yli 100% (kosteus 50 m-%) tai
puun pinnalla on vapaata vettä. Tällöin vapaan veden johtavuus dominoi mittauksia tasavirralla ja matalilla taajuuksilla mutta vaikuttaa myös suurilla taajuuksilla mittaukseen.
Kuoren vaikutus sähköiseen mittaukseen vähenee, mikäli on mahdollista käyttää läpimittausta. Toisaalta tällöin näytteen dimension mittaus täytyy olla huomattavasti tarkempi kuin pelkästään toiselta pinnalta tehtävässä mittauksessa. Yhdeltä pinnalta tehtävässä mittauksessa
päästäneen jo jonkinasteisiin tarkkuuksiin myös ilman dimension mittausta mikäli vaikuttava
sähkökenttä muotoillaan siten, että se kohdistuu pelkästään kapealle vyöhykkeelle siten, että
pituussuunnassa sähkökentän koko voi olla suuri mutta poikittaissuunnassa pieni. Tässä tapauksessa eri paksuisten pöllien kaarevuuden vaikutus vähenee. Toisaalta kaarevuus voidaan
ottaa kalibroinnissa huomioon, mikäli kaarevuus tunnetaan.

9

Pöllien mittaus ennen ja kuorinnan jälkeen

Kuorinnan tavoite on kuoria kapasiteettivaatimuksen mukainen määrä puita jatkoprosessin edellyttämään puhtausasteeseen mahdollisimman pienin puuhäviöin. Kuitupuun
kuorinta (kuva 78) suoritetaan tehtailla kuorimarummuissa, ja aina kun on mahdollista
kuivakuorintana (KnowPap).

Kuva 78 Pöllien kuorinta paperitehtaalla (KnowPap).
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Syöttö kuorimarumpuun tapahtuu syöttöpöydän ja sulatuskuljettimen avulla. Syöttöpöydällä voi olla joissakin tapauksissa mahdollista mitata virrassa olevaa erillistä pölliä,
jolloin voidaan käyttää ir-, mikroaalto- tai gammasäteilyyn perustuvia mittausmenetelmiä. Ir- ja osin mikroaaltomittauksissakin kuori ja sulatuksen jälkeinen vesi saattavat
häiritä mittausta liikaa. Kuoren vaikutusta voidaan minimoida mittaamalla kosteutta
pöllin päästä. Kollimoitu gammasäteily läpäisee pöllin, jolloin siitä voi mahdollisesti
saada riittävän tarkan vasteen. Kuitenkin kuoren osuuden vaikutus tiheyteen ja muu
puun tiheysvaihtelu vaikuttavat mittauksen tarkkuuteen, jotka on selvitettävä ennen sovellusta. Lineaarisen vaimennuksen käyttö edellyttää pöllin dimensioiden mittausta
esim. laserilla (so. säteilyn kulkeman matkan mittaus).
Kuorimarummun purkauslinjan purkauskuljetin on leveä hihna- tai ketjukuljetin, joka kuljettaa puut pesu- ja kivienerotusrullastolle. Rullastolla kuorittuja puita pestään ns. pesusuihkuverhoilla. Pesuun voidaan käyttää kiertovettä, mekaanisesti puhdistettua vettä ja tuorevettä.
Kuorinnan jälkeen puut purkautuvat portin kautta hakun syöttölinjalle (KnowPap/Pulp).
Yksittäiset kuoritut pöllit lienevät parhaiten mitattavissa juuri ennen hakkuriin syöttöä tai heti
kuorimarummun jälkeisellä kuljettimella ennen pesua. Tällöin voidaan käyttää mahdollisesti
impedanssi tai ir-mittausta. Kumpaakin häiritsee, jos kuorinnassa käytetään paljon vettä, jolloin pintakosteus voi muodostua ongelmaksi. Toisaalta kuoren poistaminen parantaa tyypillisesti kaikkien mittausmenetelmien tarkkuutta, koska tällöin kuoren häiritsevä vaikutus poistuu. Tässäkin tapauksessa pintakosteuden häiritsevä vaikutus on huomattavasti pienempi läpimittauksessa kuin yhdeltä pinnalta tehtävässä mittauksessa. Pesun jälkeisessä mittauksessa
tilanne voi olla samantyyppinen kuin edellä pintaveden vuoksi. Tämä voidaan mahdollisesti
ir-mittauksella hallita siten, että käytetään suurempia tehoja, jolloin vastetta saadaan myös
”pintaa” syvemmältä. Pesupintaveden osuus voidaan mahdollisesti eliminoida systemaattisena
virheenä määrän ja imeytymistutkimuksen avulla. Vesi imeytyy kapillaarisesti puuhun pituussuunnassa monikertaisesti helpommin kuin säteen ja tangentin suunnassa. Gammasäteilymittauksen osalta tulos muodostuu tarkemmaksi kuorettomasta pöllistä, mutta puun muun tiheysvaihtelun aiheuttama virhe on selvitettävä ennen mittauksen soveltamista. Vastaavasti tässä
yhteydessä on mittava myös pöllin ”läpäisydimensio”. Sekä ir-, gamma- ja impedanssimittaus
edellyttävät huomattavaa keskiarvoistusta.
Neutronimenetelmä voi käydä myös kuorellisen pöllin mittaukseen. ”Linjamittauksessa”
neutronien tuottamiseen käytettäisiin kuitenkin radioisotooppeihin perustuvaa lähdettä. Neutroniaktivointianalyysiä ei ole liitetty tällaiseen mittaukseen, mutta sekin on mahdollista.

10 Hakkeen kosteuden mittaus
Hakkeen kosteus voidaan mitata ennen seulontaa tai sen jälkeen. Hakkeesta seulotun purun
mittaus voi tapahtua erikseen. Jos hakkeen kosteustietoa käytetään prosessiohjauksessa, niin
mittauksen on tapahduttava juuri ennen prosessia, sillä varastoinnissa hakkeen laatu muuttuu.
Ostohakkeen kosteuspitoisuus voidaan mitata mahdollisimman lähellä vastaanottoa tai vastaavasti juuri ennen prosessia tai mahdollista sekoitusta pöllihakkeeseen.
Kuvassa 79 on esimerkkinä hake- ja kuorikuljetin, joille mittaukset ovat toteutettavissa.
Hakkeen kosteuden on-line –mittaus hihnakuljettimelta on yksinkertaisimmin ja edullisimmin
järjestettävissä. Vaikka näin on, niin teollisuudessa käytössä olevia laitteita on vähän. Neutroni- ja mikroaaltomittauksesta varustettuna gammatiheyskompensaatiolla on olemassa kaupal-
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lisia laitteita (Acrowood, Berthold). Ne eivät ole kuitenkaan Suomessa eivätkä muuallakaan
yleistyneet.

Kuva 79 Tehtaan hake- ja kuorikuljettimia kuljetinnelissa (KnowPap).
Useiden selluteollisuudessa (Axrup et al 2000, Jonsson et al 2004) ja lämpölaitoksilla (Axrup
et al 2002) tehtyjen linjatutkimusten perusteella kehittyneet infrapunamenetelmät soveltuvat
kohtuullisen hyvin hakkeen kosteuden mittaamiseen hihnakuljettimelta. Koko spektrin mittaaminen lähi-infrapunaiselta alueelta (esim. 1000-1700 nm tai 1200 – 2200 nm) onnistuu nykyisin kohtuuhintaisella ja ympäristösietoisella laitetekniikalla, jolloin saadaan kattavampi
informaatio näytteen koostumuksesta ja osin myös rakenteesta. Koko spektriä hyödyntävät
kehittyneet kalibrointimenetelmät vaativat työtä ja osaamista kalibroinnin kehitysvaiheessa,
mutta etuna saadaan minimoitua puuraaka-aineen laatutekijöiden ja näytteen lämpötilan vaikutus mittaustuloksiin. Menetelmällä voidaan samalla kertaa saada myös muuta informaatiota
puuraaka-aineen koostumuksesta ja ominaisuuksista, mikä edellyttää vastaavia lisätoimenpiteitä kalibrointimallien kehittämisessä. Suurin haaste menetelmän soveltamisessa on kuitenkin
mittauksen edustavuus, koska tällä järjestelyllä saadaan informaatiota vain pintakerroksen (<
1mm) kosteudesta. Raportoiduista lupaavista koetuloksista huolimatta menetelmää ei ole toistaiseksi tuotteistettu hakkeen kosteusmittaukseen.
Ir-mittauksen yleisemmän soveltamisen kysymyksenä on, että menetelmää voidaan kohdentaa, algoritmia yksinkertaistaa ja saada edustava mittaustulos hakkeen pintaosista sopivassa
käsittelyn ja prosessin kohdassa hyödyntäen kuitenkin useita aallonpituuksia. Ratkaisun voi
pelkistää siten että, jos sopivassa hakkeen käsittely- ja syöttövaiheessa muodostuu sellainen
tilanne, että pintakosteuspitoisuus on mahdollisimman lähellä hakkeen keskikosteutta, niin
silloin ir-mittaus on sellaisenaan hyvin kilpailukykyinen.
Gammasäteilymittauksen etuna on yksinkertaisuus ja halpuus, kun se perustuu lineaariseen
vaimennukseen. Mittaus vaatii lisäksi hihnakuljettimella olevan hakepatjan paksuuden mittauksen. Mittauksessa on oletuksena että, hakkeen kuivatiheys ei kovin paljon muutu pitkillä
hihnakuljettimella samoilla hakelaaduilla ja haketusmenetelmillä. Jos hakelaatu (so. tiheys)
muuttuu, niin kalibrointi on tehtävä uudelleen. Menetelmän käytettävyys on hyvä ja se ei reagoi ympäristöoloihin (lämpötila, ilman kost. etc.) eikä hakkeen joukossa mahdollisesti oleviin
jääkiteisiin.

76 (90)

Suhteellisen varman ja yleiskäyttöisen mittauksen saisi ir- ja gammamittauksen yhdistämisellä. Yhdistäminen voitaneen tehdä jo signaalitasolla, mutta ainakin erillisinä mittauksina. Perustana yhdistämiselle on, että kosteuspitoisuuden noustessa kummankin mittauksen on reagoitava samansuuntaisesti ja suhteellisesti samalla tavoin. Näin voidaan eliminoida irmittauksen pintamittausominaisuutta, mutta saada kuitenkin ir:n sinänsä tarkka vaste käyttöön. Ongelman tässäkin voi muodostaa hakkeen kuivatiheyden suuri vaihtelu, jos sitä esiintyy. Kuitenkin todennäköisyys sille, että pintakosteuspitoisuus vaihtelee samassa tahdissa
kuivatiheyden kanssa, on pienempi kuin pelkkä tiheyden vaihtelu. Em. kysymykset on ratkaistava selvittämällä niitä menetelmäkehityksen yhteydessä.
Neutronimenetelmästä perustuen hitaitten, termisten neutronien detektointiin on olemassa jo
kaupallisia sovelluksia hakkeelle (Acrowood Drywood III, Moisture Measurement System).
Kuitenkin tämä neutronien mittausmenetelmä on luontevampi siilomittauksessa, joka näkyy
myös Berthold`in vastaavassa laitteessa (LB 350). Sovelluksia nopeiden neutronien detektoinnista ei juuri ole. Kuitenkin tämä mittausmenetelmä hihnalla kulkevan hakkeen kosteuden
määrityksessä voisi tuoda etuja, koska neutronit todennäköisimmin hidastuvat törmätessään
kevyisiin ytimiin, erityisesti protoniin (vety) eikä niinkään raskaisiin ytimiin. Mittausmenetelmä on hyvin analoginen gammasäteilyn lineaarisin vaimennuksen kanssa, mutta spesifisempi. Systemaattinen virhe tässä kuitenkin muodostuu rakennevedystä (esim. selluloosa),
joka on pystyttävä huomioimaan. Lisäksi menetelmässä edelleen tarvitaan erillinen tiheyden
mittaus, jotta päästään veden (vedyn) massaosuuteen.
Sähköisellä impedanssimenetelmällä voitiin mitata hakkeen kosteutta VTT:llä 2006 tehdyissä
kokeissa liikkuvalta hakehihnalta. Impedanssimenetelmään tai matalataajuisiin radiotaajuusmenetelmiin perustuvilla tekniikoilla voidaan toteuttaa myös kontaktiton hakkeen kosteuden
määritys. Tässä ongelmaksi muodostuvat samat tekijät kuin mikroaalloillakin. Käytännössä ei
ole olemassa mittausmenetelmää, joka mittaisi pelkästään kosteutta, vaan mittaukseen vaikuttavat hakepalakokojakauma, kiintotiheys, tiiviys, hakekasan ja hakepalojen kosteus- ja tiheysjakauma syvyys-, poikittais- ja pituussuunnassa, hakekasan muoto jne. Yksi haastavimmista
tulevaisuuden kehitystutkimuksista on se, kuinka voidaan tehokkaasti kompensoida eri mittausmenetelmien erilaiset efektiiviset mittausalat. Käytännössä myös hakkeen ominaisuuksien
vaihtelut ovat suuria joka suunnassa, jolloin esimerkiksi hakemassan kompensointimittaus
tulisi tehdä mahdollisimman tarkkaan samasta pisteestä kuin tehdään varsinainen kosteusmittaus.
Eräs mahdollinen mittaustapa on myös käyttää akustisia menetelmiä hakkeen kosteuden määrityksessä. Nykyisin on jo olemassa ilmakytkettyjä kaupallisia ultraäänimittaussysteemejä ja
antureita, joita käyttämällä matalaa ultraäänitaajuutta lienee mahdollista mitata esimerkiksi
ultraäänen vaimentumista heijastus- tai läpimittauksena. Olennaista on käyttää kohtuullisen
matalaa taajuutta, jotta kokonaisheijastus ei tapahdu pelkästään pinnasta. Toisaalta myös matalien audiotaajuuksien käyttö on ongelmallista äänikentän epämääräisyyden takia. Näin ollen
käyttökelpoisimmat taajuudet lienevät matalilla ultraäänitaajuuksilla kuten esim. 40 - 100
kHz. Menetelmän käytössä on huomioitava myös se, että akustiset menetelmät ovat tyypillisesti vielä kertaluokkaa herkempiä pinnan epätasaisuudelle ja hakekasan geometrialle kuin
sähkömagneettiset menetelmät.
Pöllihakemittauksesta on vaikea tehdä tarkkoja päätelmiä, mikä on ollut tehtaalle tuodun kuitupuun kosteuspitoisuus, mutta ostohakkeesta saa kuivatuoretiheyden.
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11 Potentiaalisimmat kehittämisvaihtoehdot tavaralajien kosteusmittaukseen
Pyöreän puun mittaus liikkuvasta linjasta mitaten puut yksitellen olisi todennäköisesti toteutuskelpoisin vaihtoehto tarkimmalle kosteusmittaukselle ao. kohteesta kaikilla mittausmenetelmillä. Pöllinipun mittauksessa neutronimenetelmä uusia teknikoita hyödyntäen voi olla
mahdollinen erityisesti, jos NAA –analyysiä voidaan hyödyntää.
Yksittäisen pyöreän puun mittauksessa voidaan yhdistää useita eri mittauksia sähkömagneettisen spektrin eri alueilta, jolloin voidaan tehokkaasti määrittää sekä pinnan että sisempien
osien kosteutta sekä erottaa jäätynyttä ja sulaa puuta. Käytännössä tarkkaan mittaukseen pääsemiseksi tarvittaneen esimerkiksi konenäköön perustuva dimension mittaus. Paitsi sähkömagneettisten menetelmien käyttöä, on syytä selvittää myös akustisen menetelmien mahdollisuuksia, esimerkiksi kuoren paksuuden mittauksessa. Akustisten aaltojen vaimennus kasvaa
voimakkaasti puun syiden kyllästymispisteen yläpuolella, joten myös akustiset ja ultraäänimenetelmät voisivat olla hyödyksi pyöreän puun kosteusmittauksessa. Toisaalta akustisten
menetelmien vasteita dominoi puun elastiset ja rakenneominaisuudet, joten ei ole todennäköistä että pelkästään akustisilla menetelmillä voitaisiin päästä tarkkoihin kosteusmittauksiin.
Mikäli on mahdollista käyttää ionisoivaan säteilyyn perustuvia menetelmiä (röntgenmenetelmä) pyöreän puun tiheysjakauman määritykseen, voidaan tällä tekniikalla tehokkaasti kompensoida massan vaikutus samalla kun vesipitoisuudelle herkemmillä menetelmillä mitataan
kosteutta. Uusia optimaalisia kosteuden mittausmenetelmiä suunniteltaessa on huomattava,
että nykyisin in line -toimivan röntgenlaitteiston materiaalikustannukset ovat merkittävästi
alentuneet.
Samoin kuin pyöreän puun mittaukseen, myös hakkeen kosteuden tarkkaan mittaukseen lienee ainoa mahdollisuus käyttää useita mittaustekniikoita joita yhdistelemällä voidaan päästä
riittävän tarkkoihin tuloksiin. Kaupalliset mikroaaltotekniikkaan ja neutronimenetelmään perustuvat puuhakkeen in-line kosteusmittarit eivät ole yleistyneet. Tähän vaikuttaa tietysti
kaikki edellä mainitut ongelmat mutta erityisesti myös se, että mikroaaltotaajuuksilla tapahtuva kosteuden mittaus perustuu sähköisten dipolien pyörimiseen jolloin jäisen hakkeen tarkka
kosteuden mittaus ei ole mahdollista. Toisaalta matalammilla taajuuksilla mittaukseen vaikuttaa erityisesti sähkökentässä liikkuvat ionit ja rajapintapolarisaatio, joka taas mahdollistaa
myös jäätyneen hakkeen mittauksen, koska ionit liikkuvat ja rajapinnat polarisoituvat kentän
muutoksen tahdissa. Käytännössä mittaus ei tässäkään tapauksessa ole ongelmatonta, koska
osa hakkeesta on joka tapauksessa ei jäätyneessä tilassa, jolloin tämä osa dominoi sähköisiä
mittauksia. On huomattava myös että hakevirran kiintotiheys, joka vaikuttaa kaikkiin mittauksiin, muuttuu jäätymisen seurauksena.
11.1

Optiset menetelmät

Optiikan ja optoelektroniikan komponenttiteknologiat ovat olleet voimakkaan kehityksen
kohteina viime vuosina, mikä antaa uusia mahdollisuuksia infrapunamittauksen suorituskyvyn, koon ja valmistuskustannusten optimointiin. Edullisimmillaan jatkuvan spektrin mittausmoduuleja on saatavissa kaupallisilta valmistajilta n. 2000 € hintaan, mikäli mittaus toteutetaan lyhytaaltoisimman infrapunasäteilyn aallonpituusalueella 800 – 1100 nm. Toinen mahdollisuus olisi hyödyntää infrapunasäteilyä emittoivien puolijohdevalolähteiden (LED) teknologiaa, jota on kaupallisesti saatavissa vielä laajemmalla aallonpituusalueella (700 … 2300
nm). LED teknologialla on mahdollista kehittää puun kosteusmittaukseen optimoitu ratkaisu
integroituna pieneksi, ympäristösietoiseksi ilman liikkuvia osia toimivaksi sensori- tai mittalähetinmoduuliksi.
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Kehittyneiden kalibrointimenetelmien laajamittainen hyödyntäminen hakkeen kosteusmittauksessa edellyttäisi kalibrointimallin integroimista osaksi valmistettavaa sensoria tai mittalaitetta. Tällöin olisi mahdollista kohdistaa merkittävä työpanos suorituskykyisen ja kattavan
kalibrointimallin kehittämiseen, joka sitten siirrettäisiin tai monistettaisiin kaikkiin mittalaitteisiin laitevalmistajan toimesta. Käytännössä eri puulajeille tai erityyppisiin mittauskohteisiin
voitaisiin joutua kehittämään mallista omat versionsa. Kalibroinnin siirtäminen laitteesta toiseen edellyttää asian huomiointia laitekehityksessä mm. integroimalla aallonpituus- ja fotometrisen asteikon standardointitoiminnot laitteeseen sekä asettamalla tuloksiin vaikuttaville
komponenteille toleranssivaatimukset. Näitä asioita on paljon tutkittu maailmalla ja laitetasolla vastaavia menetelmiä on jo käytössä lähes kaikissa prosessianalysaattoreissa. Tunkeutumissyvyyttä hakkeen mittauksessa voidaan kasvattaa mittarin optiikkaa kehittämällä samalla tavoin kuin hedelmien ja paperin mittauksessa (vrt. sivut 66-67 ja kuvat 69 ja 72) perustuen interaktanssiin. Tällöin vastaavalla mittausperiaatteella on mahdollista kehittää ratkaisu kiinteän
puun tai hakkeen mittaukseen. Jopa metriluokan mittausetäisyys optiikasta näytteen pintaan
on todennäköisesti mahdollista järjestää optiikan suunnittelun keinoilla. Puumateriaalin optinen vaimennus asettaa rajan tunkeutumissyvyydelle, riippuen puun tiheydestä ja puulajista.
VTT:llä on aikaisemmin tutkittu viilun on-line -kosteusmittausta läpäisymenetelmällä, mihin
perustuen voidaan arvioida että n. 1 cm tunkeutumissyvyys olisi mahdollista saavuttaa kuusija mäntypuun interaktanssimittauksessa, kuva 80. (Malinen et al 2001).
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Kuva 80 Lyhytaaltoisen infrapunasäteilyn 830-1050 nm läpäisyyn perustuva viilun on-line
kosteusmittari (vasen) ja eri paksuisille kuusiviiluille 1.5 – 7.8 mm mitattuja läpäisyspektrejä
(oikea).
Edellä esitetyt kehittämisajatukset olisi mahdollista yhdistää yhteen kehityshankkeeseen, jonka alustava kustannusarvio on 200-300 kEUR. Kustannuksista noin puolet kohdistuu laitetekniikan parantamiseen (mittaussyvyyden kasvattaminen, siirrettävän kalibroinnin asettamien
vaatimusten täyttäminen sekä kustannusten ja suorituskyvyn optimointi), vastaavasti toinen
puoli kohdistuisi kattavan kalibrointimallin kehittämiseen. Laitetekniset kehitysasiat olisi
mahdollista toteuttaa koelaitetasolle asti yhden kalenterivuoden aikana. Moneen mittalaitteeseen siirrettävän kalibrointimallin kehittäminen voisi tapahtua osin laiteteknisen kehityksen
rinnalle ja vaatisi aikaa 2 kalenterivuotta. Kalibroinnin vaatimaa aikaa pidentää toisaalta vuosirytmiin liittyvän raaka-aineen laatuvaihtelun keruu ja hyväksikäyttö, toisaalta lopulliset kalibrointimittaukset voidaan aloittaa vasta kun koemittalaite on valmiina. Kehitettävien tulosten tuotteistaminen tulisi järjestää tämän jälkeen erillisenä hankkeena yhdessä sopivan laitevalmisajan kanssa.
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11.2

Radiometriset menetelmät

Radiometrisistä menetelmistä fokusoidun gammasäteilyn ja neutronimenetelmän soveltaminen näyttävät potentiaalisimmilta vaihtoehdoilta kuitupuun kosteuden mittauksessa.
Gammasäteilymenetelmä sopii parhaiten hakkeen mittaukseen pitkillä hihnalinjoilla ja mahdollisesti yksittäisen pöllin kosteuden mittaukseen. Gammasäteilyn etuna on:
- halpa ratkaisu hakkeelle,
- mittauksena luotettava,
- mittauksesta saa myös hakkeen tiheystiedon,
- ainakin hakkeella voidaan käyttää matalaenergistä gammalähdettä esim. 241Am (60 keV),
- käytettävyys kaikissa oloissa hyvä,
- yhdistettävissä helposti muihin menetelmiin.
Haittana on:
- hakkeen tiheyden vaihdellessa tarkkuus laskee ja joudutaan käyttämään useita kalibrointikäyriä,
- tarvitaan erillinen hakepatjan paksuuden mittaus,
- mittaus on kuljetinkohtainen (ei voi kalibroimatta siirtää toiselle kuljettimelle).
Gammamittauksella päästään penkkikoeajoissa hakkeen kosteusalueella 10–50 m-%, 3-4
% tarkkuuteen alueesta, joka vastaa 1-2 m-%-yksikön hajontaa kosteusmittaustuloksessa.
Kuvassa 81 on tuloksia eri vuosina vähän eri laskentatavoin tehdyistä koeajoista.
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Kuva 81 Hakkeen kosteuspitoisuus (y) gammasäteilyn lineaarisen
vaimennuksen (x) funktiona (Järvinen 2006).
Erillisenä menetelmänä hakkeelle gammasäteilymittaus on jo kehitetty Tekesin ClimBus –
teknologiaohjelman Käsittelytekniikkahankkeessa. Siinä on ollut mukana myös jatkossa tarvittavia instrumenttitoimittajia ja laitevalmistajia. Soveltaminen teolliseen ympäristöön on
tekemättä. Pinnankorkeuden mittaus vaatii vielä jonkin verran kehitystyötä, mutta siihen on
ratkaisumalleja olemassa.
Aika-arvio laitteen saamiseksi markkinoille Suomessa on n. yksi vuosi. Sovelluskustannukset
ovat n. 80 kEUR. Laitteiden hintataso tulee olemaan 25-35 kEUR yksittäisinä laitteina. Jos
laitteita saadaan kaupaksi enemmän, niin hinta voi laskea huomattavasti. Tämä edellyttää
myyntiä Suomen ulkopuolelle ja mahdollisesti sovelluksia (bio)energia-alueella.
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Gammasäteilymittauksen mahdollinen soveltaminen pöllien kosteuden mittaukseen vaatii perusteiden tutkimista ja tehdasmittauspaikan tarkempaa selvittämistä. Menetelmää käytettäessä
tarvitaan myös ”läpäisydimension” nopea mittaus, joka on selvitettävä. Tarvittava aika-arvio
tälle alkuvaiheen tutkimukselle on n. vuosi, jonka jälkeen voidaan tehdä päätös kehitystoiminnan jatkamisesta. Tutkimuksen kustannusarvio laboratoriossa koe- ja osin tehdasoloissa
on n. 120 kEUR.
Nykyiset neutronimenetelmät voivat tarjota aivan uutta ”mittausnäkymää”. Selvitettävänä on
vielä kuitenkin mm. riittääkö nopeus, käytettävyys ja kohoaako kustannus vielä liian suureksi.
Neutronigeneraattorilaitteilla on analysoitu kontteja, joita periaatteessa voidaan seisottaa mittauksissa tarvittava aika. Niin ikään nopeiden neutronien sovelluksissa kysymyksinä on mm.
detektointiaika ja detektorien hinta sekä käytettävyys.
Neutronimenetelmä nykyisiä neutronigeneraattoreita käyttäen voi tarjota uuden kokopuullekin
ja jopa tehdasvastaanottoon soveltuvan mittausmenetelmän, jolla puusta saadaan paljon muutakin tietoa kuin pelkkä kosteuspitoisuus. Kyseessä voi olla varteenotettava tulevaisuuden
menetelmä kuivatuoretiheyden, kuitupitoisuuden, epäpuhtauksien ja jopa kuituominaisuuksien ja kuoren osuuden on-line –mittaukseen.
Kehittämisen koko aikajänne on suhteellisen pitkä, varovaisestikin arvioiden 5 vuotta. Menetelmän kehittämiseksi on luotava vahva ”konsortio”, mittauslaite-, järjestelmä- ja systeemikehittäjistä loppukäyttäjiin (sellu- ja paperin valmistajat) muukaan lukien perus- ja soveltavat
tutkijat.
Kehittämisessä edetään vaiheittain siten, että aluksi täällä mitataan riittävästi NAA –spektrejä
puusta ja samanaikaisesti tai sen jälkeen täällä tehdään d-d -neutronigeneraattori Jyväskylän
yliopiston fyysikoiden toimesta yhteistyössä Berkeley`n ”neutroniryhmän” kanssa . Laitteella
tehdään mittauksia hallituissa oloissa eri vasteiden käyttökelpoisuuden selvittämiseksi. Ensimmäinen vaihe maksaa n. 350 kEUR, josta huomattava osa (n. 50 kEUR) menee mittalaitehankintoihin. Tämä vaihe kestää n. 2 vuotta. Tuloksien perusteella päätetään jatkosta.
Lopputuotteena on kokopuun neutronimenetelmään ja NAA –analyysiin perustuva on-line –
ominaisuuksien mittausjärjestelmä, jolle on hyvin vaikea määrittää yhtä hintaa. On huomattava myös, että menetelmällä saadaan pitoisuuksia tilavuusosuuksina, joka vaatii tuekseen myös
muita kuin radiometrisiä mittauksia. Kehittyneissä vastaanotoissa on jo kuitenkin samantyyppisiä muita esim. kehysmittauksia ja punnitukset, joita voidaan mahdollisesti käyttää myös
tässä yhteydessä. Käsityksen suuruusluokasta saa, jos olettaa, että uuden tyyppisen neutronigeneraattorin hintaluokka on n. 150 kEUR (Virtanen 2006). Generaattori on vain yksi,
tosin hinnakkain, yksittäinen osa koko laitteistoa.
Nopeiden neutronien detektointisovellus (transmissiomitaus) on mahdollisesti kehitettävissä
suhteellisen lyhyellä aikavälillä (3 vuotta). Tässäkin on syytä edetä vaiheittain keskittyen
aluksi detektointiin ja mittauksien kautta tapahtuviin mittaustapojen ja -mallien luontiin. Tämän vaiheen kustannus on n. 200 kEUR ja kesto 1-2 vuotta. Tulosten perusteella päätetään
sovellusvaiheesta. Tuloksena pitää saada selkeästi tulkittava vaste kosteuspitoisuudesta ja parempi sovellus hihnakuljettimelle verrattuna termisten neutronien detektointiin perustuvaan
laitteeseen. Sovellusvaihe tehtailla maksaa n. 150 kEUR. Arvio laitteen hinnaksi pienissä sarjoissa on n. 40 kEUR. Laitteen hinnan täytyy olla kilpailukykyinen nykyisten hitaitten neutronien detektointiin perustuvien tuotteiden kanssa. Hankkeen toteutukseen voidaan mahdollisesti saada mukaan gammasäteilymittauksen kehittämisessä mukana olleita yrityksiä, mutta
myös loppukäyttäjiä (sellu- ja paperiteollisuutta) tarvitaan.
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Yksittäisen pöllin mittaus perustuen nopeiden neutronien mittaukseen on mahdollista, jos tiheysmittaus esim. radiometrisesti ja/tai läpäisydimensiomittaus on myös toteutettavissa. Pelkällä neutronimittauksella saa läpäisykohdan tilavuuden (matkan) sisällä olevan vedyn määrän. Tätä voi kehittää edelleen, jos hakemittaus onnistuu.
11.3

Yhdistetyt menetelmät

Ir- ja mahdollisesti mikroaaltoihin sekä muihin materiaalin sähköisiin ominaisuuksiin perustuvat menetelmät ja niiden kehittäminen on helposti yhdistettävissä gammamittauksen kanssa.
Yhdistämisessä ratkaistaan lähinnä eri menetelmien pintamittausluonteesta johtuvat ongelmat.
Yhdistelmämittaus soveltuu parhaiten hakkeen kosteuden mittaukseen lisäten tarkkuutta,
käyttöaluetta ja käytettävyyttä.
Yhdistelmämittauksen kehittäminen hakkeelle siten, että mittaukset toimivat erillisinä toisiaan
tukien, vie aikaa arviolta 2 vuotta. Jos pyritään signaalitasolla tapahtuvaan yhdistämiseen, niin
aika-arvio on pitempi. Mittauksien yhdistäminen tapahtuisi esim. monimuuttajakalibrointimallin kautta. Tällöin esim. ir-mittaus toteutetaan perustuen kuitenkin mahdollisimman selkeään ja yksinkertaiseen algoritmiin ja useiden aallonpituuksien hyödyntämiseen.
Kustannukset yhdistelmämittauksen kehittämiselle ovat n. 350 kEUR prototyyppiasteelle, josta edetään tehdassovelluksen kehittämiseen (150 kEUR).
Lopullisen tuotteen hinta-arvio on n. 40 kEUR.
Yhdistettyjen menetelmien soveltaminen yksittäisen pöllin mittaukseen vaatii perusteiden tutkimusta ja tehdasmittauspaikan selvittämistä. Jos hakemittaukseen tehtyä työtä voidaan hyödyntää, niin aika-arvio esivaiheelle on vuosi ja kustannus n. 100 kEUR. Esivaiheen pohjalta
voidaan tehdä jatkopäätökset.
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11.4

Yhteenveto(taulukko)

Taulukko 10 Yhteenveto potentiaalisten menetelmien kehittämisestä menetelmittäin
Menetelmä

Sovellus

I-vaihe aika/vuosi ja kustannus; kEUR

IR

hake

vuosi,
300

hake/puru
monist. kalib.malli
pölli
Mikroaallot

hake
pölli

Gamma

hake
pölli

Neutroni/
generaattori

pölli/pöllinippu

Neutroni/
nopeiden neutr.
detektointi

hake

pölli
Impedanssi

hake
pölli

Yhdistelmät

hake
pölli

vaatii yhdistelmämittauksen
olemassa kaupallisia sovelluksia
mikroaallot yhdistettävä muihin menetelmiin
ClimBus/Käs.
vuosi,
120
2 vuotta,
350,
pelkkä kosteus
ei riitä
1-2 vuotta,
200
päätös hakemittauskehittämisen
perusteella
vuosi,
100
kuoren läpi mittaus vaikeaa,
kuorittu pölli,
vuosi, 100
2 vuotta,
350
vuosi ed., että
hakekeh.tietoja
käytettävissä,
100

Koko kehittämisLopputuote ja hinaika (a) ja
ta-arvio (kEUR)
kustannus/tuotteistaminen (kEUR)
2 vuotta,
250

yleiskäyttöinen
hakekosteusmittari,
10 - 50

vuosi,
80
jatkopäätös
erikseen
jatkopäätös
erikseen

hakekosteusmittari
25-35
_

vuosi, 150,
kuitenkin
jatkopäätös
erikseen
_

hakekosteusmittari
40
_

2 vuotta,
200
kuorittu pölli,
2 vuotta,
200

hakekosteusmittari
10
pöllin/sahatukin
kosteusmittari,
10

vuosi,
150
jatkopäätös erikseen

Yhdistelmämittaus
hakkeelle, 40
_

puun ominaisuuksien mittausjärjestelmä
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12 Yhteenveto ja johtopäätökset
Markkinoilla ei ole laitteita tai valmiita menetelmiä kokopuun kosteuden mittaukseen. Sama
koskee yleensä myös muita puun laadun mittauksia, jos röntgentomografiaa ei oteta lukuun.
Periaatteessa röntgenkuvasta pystyy arvioimaan jonkun verran myös kosteustasoa, mutta sitä
ei voi pitää ainakaan valmiina on-line –kosteusmittauksena. Kaikkien läpikäytyjen menetelmien osalta soveltaminen kokopuulle edellyttää huomattavaa kehityspanosta. Jos pyritään läpäisymittaukseen ja vieläpä pöllinipun mittaukseen, niin silloin vaihtoehdot rajoittuvat neutronimenetelmään käyttäen uusia neutronigeneraattoreita. Kuitenkin investointi suhteessa
pelkkään kokopuun kosteusmittaukseen voi muodostua liian suureksi ellei samanaikaisesti
saada myös muuta prosessille arvokasta tietoa. Siksi tässä yhteydessä on syytä puhua puun
ominaisuuksien mittausjärjestelmästä, eikä pelkästä kosteusmittauksesta. Analogia on nykyaikainen konttien läpimittaus turvallisuuskysymysten vuoksi. Menetelmästä saa suoraan
kaiken aineen vedyn tai alkuainepitoisuuden tilavuusosuuden, jonka vuoksi tarvitaan lisäksi
punnitusmenetelmiä ja (laser)kehysmittauksia. Kosteuspitoisuuden osalta rakennevedyn määrä on myös pystyttävä laskennallisesti tai mittauksin erottamaan vesimolekyylien sisältämästä
vedystä. Toisaalta menetelmä voi antaa mahdollisuuden mitata jopa suoraan kuitu(sellu)pitoisuutta C/O ja C/H –suhteiden kautta.
Yksittäisen pöllin mittaukseen voidaan kehittää yhdistettyjä menetelmiä perustuen nir- ja
röntgen tai gammasäteilymittaukseen tai impedanssimittauksen ja läpäisevien menetelmien
yhdistämiseen. Yhdistäminenkin edellyttää lisäksi dimensiomittausta ja mahdollisesti etukäteistä kuvausta/kuva-analyysiä/käsittelyä mitattavasta kohteesta. Menetelmä on suhteellisen
paikkaspesifinen ja parhaimman tuloksen saa kuoritusta pöllistä. Kuvankäsittely korostuu, jos
mittausta harkitaan kuorimattomaan puuhun. Neutronimenetelmä, jossa mittaus perustuu nopeiden neutronien läpäisyyn (transmission) on myös mahdollinen uusi mittausmenetelmä, joka vaatii erillisen tiheystiedon ja rakennevedyn huomioimisen, niin kuin kaupalliset termisten
neutronien mittaamiseen perustuvat laitteetkin. Kehittämisen aikajänne tässä menetelmässä
voi olla lyhyempi. NMR –menetelmän soveltamisessa puulle, esim. yhden pöllin kosteuden
mittaukseen, on mahdollista, mutta investoinnin hintaluokka on sama ellei suurempi kuin
neutronimenetelmässä, mutta tuloksena saadaan vain pöllin kosteus(jakauma) ”magneettitomografiakuvana” eikä muuta.
Hakkeen kosteuden mittaus on helpoimmin toteutettavissa. Kaupallisia menetelmiä on olemassa mikroaaltojen ja termisten neutronien hyödyntämiseen perustuen. Suodinkiekkoihin
perustuvaa ir-mittausta on myös jonkin verran sovellettu. Räätälöityjä monipuolisempia nirlaitteita lienee tehdaskohtaisesti käytössä, mutta niistä ei löydy julkista tietoa. Markkinoilla
varsinaisesti olevat laitteet eivät ole yleistyneet. Ir-mittaus on hyvin kilpailukyinen, jos prosessista löytyy mittauspaikka, jossa kosteus on mahdollisimman homogeenisesti jakautunut
hakepalassa ja hakemassassa sekä nir-mittauksen tunkeutuvuutta ja algoritmeja kehitetään
yleiskäyttöisemmiksi. Tätä asiaa voidaan kehittää myös yhdistelmäratkaisujen kautta, jolloin
saadaan tarkempi mittaustulos, jos yhdistäminen voidaan kilpailukykyisesti tehdä. Menetelmä
voi perustua pintamittaustyyppisen mittauksen (esim. ir, impedanssi) korjaamiseen läpäisevillä mittausmenetelmillä. Tällöin nir-mittaus toteutetaan useammilla aallonpituuksilla ja selkeällä, yksinkertaisella algoritmilla sekä fokusoitu gammasäteily pienienergisellä pitkäikäisellä
radioisotoopilla, jonka lineaarinen vaimennus mitataan. Lisäksi tarvitaan hakepatjan pintamittaus. Myös tässä tapauksessa ir-mittauksen tunkeutumissyvyyden kasvattaminen senttimetriluokkaan nostaa tarkkuutta. Tuloksena yhdistelmämittauksesta saadaan kosteuden lisäksi
hakkeen tiheys. Vastaava yhdistäminen voi olla mahdollista myös impedanssimittauksen ja
muidenkin sähköisten mittausten kanssa.
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Jää ja lumi muodostavat kuoren ohella suuren haasteen kaikille mittausmenetelmille. Mikroaaltomenetelmät eivät toimi juuri lainkaan ja ir-mittaus on myös hyvin vaikeaa. Läpäisevät
menetelmät (röntgen/gamma ja neutronimenetelmät) eivät ole aivan yhtä herkkiä. Tässä tilanteessa mittauksien integroimisesta ja yhdistämisestä on suurta hyötyä. Lisäksi joudutaan hyvin todennäköisesti käyttämään hyväksi myös kuvamittausta ja – analyysiä.

13 Toimenpide-ehdotukset
Jatkoehdotukset voidaan esittää kahtena linjana, joista kumpaakin tulisi toteuttaa samanaikaisesti:
1

Neutronigeneraattoreihin perustuvan neutronimenetelmän kehittäminen puun ominaisuuksien mittausjärjestelmäksi ja nopeiden neutronien detektointiin perustuvan
pöllin ja hakkeen kosteuden mittausmenetelmän kehittäminen.

2

Yhdistelmämittauksen kehittäminen hakkeen kosteuden mittaukseen ja saman menetelmän pöllimittaussovellusmahdollisuuden tutkimus.

Ensimmäinen linja kohdistuu sellaisen mittausjärjestelmän kehittämiseen, josta saadaan ulos
kosteuden lisäksi paljon muuta tietoa puusta esim. C/O- ja C/H –suhteet sekä alkuaineita, joiden perusteella voidaan mahdollisesti saada suhteellisen tarkasti kuidun(selluloosan)pitoisuus
ja jopa kuoren määrä. Lisäksi eri alkuainepitoisuuksien avulla voidaan mahdollisesti määrittää
puulajeja ja kuituominaisuuksia, joiden avulla tietty puuerä saadaan haluttuun kohteeseen
edelleen prosessoitavaksi (”oikea puu oikeaan paikkaan”). Samanaikaisesti tutkitaan neutronien transmissiomittauksen soveltuvuus hakkeen ja yksittäisen pöllin pelkän kosteudenkin mittauksessa. Koska kyseessä on laajempi puun ominaisuuksien mittausjärjestelmä, niin hanketta
kannattaa viedä erillisenä projektina eteenpäin.
Yhdistelmämittauksen kehittäminen (linja 2) suuntautuu luotettavan ja kilpailukykyisen kosteuden mittauksen kehittämiseen ensi vaiheessa hakkeelle. Menetelmässä yhdistetään gamma
tai röntgen menetelmä nir-mittaukseen tai mahdollisesti johonkin sähköiseen menetelmään,
kuten impedanssimittaus. Nir –mittauksessa sovelletaan mahdollisimman suurta tunkeutuvuutta ja suhteellisen yksinkertaista algoritmia ja rividetektoritekniikkaa, jolloin aallonpituuksia saadaan riittävä määrä. Lisäksi selvitetään tämän menetelmän soveltuvuus yksittäisen pöllin kosteuden mittauksessa. Samanaikaisesti selvitetään ne puun käsittely- ja syöttöpaikat,
joissa hakkeen tai kokopuun (pölli) kosteus ja tiheys ovat homogeenisia, jolloin em. menetelmien käyttö myös erillisinä voi olla mahdollista.
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