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Jari Marjomaa Kimmo Uurtamo 

Tutkimuksessa selvitettiin kuitupuun tehdasmitta
uksen otantanippujen mittaukseen tarkoitetunAQS-
300-mittaus- ja laadutusaseman mittaustarkkuus, 
-kapasiteetti ja -kustannukset. Asema valmistui 
keväällä 1995 Oy Metsä-Botnia Ab:n Kemin tehtaal
le. Mittausjärjestelmässä sovelletaan kzwankäsit
tely- ja lasermittaustekniikkaa kuitupuun pölkyit
täiseen mittaukseen. Järjestelmä laskee nipun tila
vuuden ja laadun automaattisesti pölkyittäin nii
den m ennessä poikittain mittausalueen läpi. Ase
man työvoimantarve työvuorossa on nippujen syöt
tökoneen kuljettaja ja kaksi laaduttajaa, jotka vuo
rottelevat laadutustyössä. 

Tilavuuden mittauksen ero mittasaksilla tehtyyn 
pätkittäin mittaukseen oli havukuilupuulla keski
määrin -0,23 %. Nippukohtaisen mittauseron vaih
teluväli oli -3,62 % - +0,53 %. Koivukuilupuulla mit
tausero oli keskimäärin 0,02 %. Nippukohtainen 
vaihteluväli oli -2,90 % - + 1, 73%. Vajaalaadun pölk-

kykohtainen määrittäminen onnistui havukuilu
puulla 82 %:nja koivukuilupuulla 64 %:n tarkkuu
della. AQS-300-mittaus- ja laadutusaseman todet
tiin soveltuvan hyvin kuitupuun otantanippujen 
mittaukseen. 

Aseman kapasiteetti riippuu pölkyn koosta ja mit
tausnopeudesta, sillä pölky t mitataan y ksitellen 64 
cm:n levyisissä kuljetinväleissä. Normaalia havu
kuilupuuta mitattiin keskimäärin 14,8ja koivukui
lupuuta 11,1 pölkkyä minuutissa. Havukuilupuun 
lwpasiteetiksi saatiin siten 43,1 m 3 tunnissa ja 
77 500 m 3 vuodessa ja lw ivukuitupuun kapasitee
tihsi 29,0 m 3 tunnissa ja 52 100m3 vuodessa yhdes
sä työvuorossa. 

Aseman hankintahinta on noin 5,5 milj. mh. Mitta
uhsen yksihhöhustannukset riippuvat paljon aseman 
kapasiteetista. Yhdessä vuorossa mitattaessa ha
vukuitupuun mittauslwstannukset ovat 25,30 ml~ 1 
m 3 ja koivukuilupuun 37,90 mh 1m3. 
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JOHDANTO 

Oy Metsä-Botnia Ab:n Kemin tehtaalla kuitupuu 
mitataan pääasiassa eräkohtaisella paino- ja nippu
lukuotantamittauksella. Eräkohtaisen mittauksen 
k äytön laaj entaminen edellyttää otantanippujen 
mittausmäärän merkittävää lisäystä. Manuaalisen 
otantanippujen mittauksen tilalle oli löydettävä te
hokkaampi ja kilpailukykyisempi vaihtoehto. 

Kuitupuun automaattinen mittaus- ja laadutusase
ma AQS-300 valmistui maaliskuussa 1995. Asemal
la mitataan kuitupuun otantanippujen tilavuus ja 
laatu pölkyittäin laser- ja kuvankäsittelytekniikkaa 
käyttäen . Puutavaran laatukriteereistä aseman mit
tausjärjestelmä r ekisteröi pölkkyjen keskiläpimitan 
ja -pituuden, lenkouden , alamittaisen osan ja laa
duttaj a n osoittaman vajaalaadun tilavuuden. Ase
man mitta us- ja automaatiojärjestelmän kehitti ja 
valmisti Vision Systems Oy, joka toimi aseman ko
konaistoimittaj ana . Puunkäsittelymekaniikan kehit
ti ja valmisti Nordautomation Oy. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mittaus- ja 
laadutusaseman soveltuvuus kuitupuun tehdasmit
tauksen otantanippujen mittaukseen. Tavoitteen 
saavuttamiseksi selvitettiin puutavaralajeittain pöl
kyn läpimitan, pituuden ja tilavuuden mittaustark
kuus , nipun tilavuuden mittaustarkkuus, pölkyn 
laadutuksen tarkkuus, mittauskapasiteetti ja -kus
tannukset. 

AQS-300-MITT AUS- JA LAADUTUSASEMA 

Mittaus- ja laadutusaseman (kuva 1) ja otantanip
pujen varastokentän (noin 35 nippua) tilantarve on 
yhteensä 0,6 ha. Otantaniput siirretään autosta tai 
junasta varastokentälle kurottajatrukilla ja kuljete
taan pyöräkuormaajalla 1 - 3 m3:n taakkoina ase-

1 = ketjukuljetin 1 
2 = ketjukuljetin 2 

3 = porrasannostin 
4 = mittauskuljetin 

man ensimmäiselle hajotuspöydälle, mitatut niput 
varastoon ja tarkastuspölkyt mittaukseen. 

Mittaus- ja laadutusasemalla on kaksi hajotuspöytää 
ennen kuusiportaista porrasannostelijaa, josta pöl- A 
kyt syötetään yksitellen mittauskuljettimen kolavä- W' 
leihin. Laaduttaja voi säätää porrasannostelijanjyrk-
kyyttä ja iskunopeutta suurimman nopeuden olles-
sa 22 iskua minuutissa. Mittauskuljettimen kolavä-
leissä pölkyt kulkevat valolta suojatun mittaus
katoksen läpi, missä tapahtuu pölkyn automaatti-
nen mittaus. Mittauksen jälkeen pölkyt tipahtavat 
lokeroon, josta ne viedään pyöräkuormaajalla pois. 
Mittauskuljettimen loppupäässä on jakoläppä, josta 
mittausjärjestelmän arpomat tarkastuspölkyt putoa-
vat lajittelukuljettimelle. Lajittelukuljetin vie pölkyt 
erilliseen lokeroon. 

Puunkäsittelylaitteiston alla on raappakuljetin,joka 
kerää nipuista tippuvan lumen, jään ja roskat. Kul
jettimet toimivat hydraulimoottoreilla. Pölkkyjen 
oikomista varten on laaduttajalla käytössä puuta
varanosturi. 

5 = kuitupuun mittaus 
6 = jakoläppä 

7 = raappakuljetin 
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Kuva 1. Mittaus- ja laadutusaseman osat 
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Aloittaessaan otantanipun mittausta laaduttaja ha
kee nipun tunnistetiedot mittausjärjestelmän ohjaus
päätteeltä. Laaduttaja määrittää pölkyn laadun 
(laho, haarapuu ja väärä puulaji) ja tarvittaessa kuo
rilisäyksen tai jäävähennyksen mittauskuljettimen 
laadutusalueella ennen pölkyn siirtymistä mittaus
katokseen. Lahon määrityksessä ovat apuna pölkyn 
molempiin päihin tarkennettavat värikamerat. 

Kun kaikki nipun pölkyt on mitattu, laaduttaja 
tallentaa nipun mittaustuloksen ja tulostaa nipusta 
mittausraportin. Se sisältää nipun tunnistetietojen 
lisäksi tiedot kiintotilavuudesta, vajaalaadun koko
naistilavuudestaja osuudesta raakkisyittäin, keski
pituudesta, .keskiläpimitasta, kappaleittaisesta kes
kiläpimittajakaumasta, mahdollisesta kuorilisäyk
sestä tai jäävähennyksestä ja mittausajasta. 

Pölkyn mittaus tapahtuu sen kulkiessa kuljettimel
la poikittain katoksessa sijaitsevan mittausalueen 
läpi. Katos suojaa mittausjärjestelmän ulkoa tule
valta valolta sekä vesi- ja lumisateelta. 

Pölkkyä valaistaan mittausalueen molemmilta puo
lilta 30 asteen kulmassa 8 puolijohdelaservaloläh
teen muodostamaila 7 m pitkällä ja 5 mm paksulla 
infrapunasäteellä. Puolijohdematriisikamerat (7 kpl) 
kuvaavat lasersäteiden heijastuman pölkyn yläpin
nalta 4 mm:n väleiP., jolloin 3 m pitkästä ja 12 cm 
paksusta pölkystä saadaan noin 20 000 mittauspis
tettä (kuva 2). Mittausjärjestelmä määrittää kuva
informaation perusteella pölkyn yläpuoliskon (180 
astetta) muodon ja säteen sekä pölkyn korkeusläpi
mitan ja -säteen (kuva 3). Pölkyn läpimitan lasken
nassa käytetään sekä pölkyn yläpuoliskon sädettä 
että pölkyn korkeussädettä. Pölkyn pituus määrite
tään läpimittahavaintojen lukumäärän perusteella. 
Ennen tilavuuden laskentaa järjestelmä suodattaa 
pölkyn pinnan epätasaisuuksia. Tilavuus lasketaan 
5 cm:n pätkissä lieriön kaavalla. 

Mittausjärjestelmän tarkkuutta seurataan säännöl
lisesti joka vuoron alussa mitattavalla tarkastuskap
paleella sekä satunnaisesti arvottavilla tarkastuspöl
kyillä. 

Kuva 2. Kameroiden ja lasereiden sijainti 
mittauskatoksessa 

Vision Systems Oy:n ilmoittamat mittalaitteen tek
niset arvot ovat: 

Toimintalämpötila 
tietokonekaappi 
laservalolähteet ja kamerat 

Mittausalue 

+5 - +35 oc 
-40 - +50 oc 

pölkkyjen pituuden mittausalue 
pölkkyjen halkaisijan mittausalue 

7,0 m 
20 -750 mm 

Erottelukyky 
halkaisija 
pituus 

Mittaustarkkuus 
pölkyn halkaisija 
pölkyn pituus 
nipun tilavuus 

±0,6 mm 
±2,0 mm 

±2 mm 50 % pölkyistä 
± 1 cm 50 % pölkyistä 

±2 % 

Dk = Pölkyn korkeusläpimitta 
r = Pölkyn yläpuolen 

laskennallinen säde 

.---------

Kuva 3. Pölkyn läpimittojen mittausmenetelmä 

TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimusaineistossa oli neljä osaa: kalibrointiaineis
to, seuranta-aineisto, kokeellinen aineisto ja ka
pasiteettiaineisto. Ne kerättiin maalis-kesäkuussa 
1995. 
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Kalibrointiaineisto kerättiin mittausjärjestelmän 
säätöjen testaamiseksi. Aineistoon valittiin syste
maattisella otannalla puutavaralajeittain viisi nip
pua. Jokaisen nipun sata ensimmäistä pölkkyä 
tarkastusmitattiin mittasaksilla 1 m:n pätkissä ja 
kuutioitiin lieriön kaavalla. Pölkyn pituus mitattiin 
cm:n ja läpimitta mm:n tarkkuudella. Tarkastus
mittauksen jälkeen pölkyt mitattiin asemalla. 

Seuranta-aineiston perusteella selvitettiin aseman 
nippukohtaista tilavuuden ja laadutuksen mittaus
tarkkuutta, olosuhteiden vaikutusta mittaustark
kuuteen , toiminnan luotettavuutta ja aseman kapa
s iteettia. Jokaista puutavaralajia kerättiin syste
maattisella otannalla seitsemän nippua. Otantaväli 
valittiin siten , ettäjokaisella puutavaralajilla aineis
ton keruu kesti noin 2 kk. Nippujen tilavuus mitat
tiin pölkyittäin samalla tavalla kuin kalibrointiai
neistossa. Laatuvähennysosan (natsan) tilavuus las
kettiin pituuden ja keskiläpimitan perusteella lieri
ön kaavalla. Laho pölkynosa arvioitiin silmävarai
sesti . 

Kokeellisen aineiston avulla selvitettiin nipun ja 
pölkyn ominaisuuksien vaikutusta mittaustarkkuu
teen . Aineistoon valittiin nippuja,joissa esiintyi vain 
yksi nippua kuvaava ominaisuus. Ominaisuusmää
rityksen tekivät puutavaran vastaanotossa työsken
televät työnjohtajat heti otantanipun arvonnan jäl
keen. Tutkitut ominaisuudet olivat puutavaralajeit
tain: 

Havu- Havu- Koivu- Koivu- Mänty-
Ominai- kuitu- kuitu- kuitu- kuitu- tukki 

suus puu, puu, puu, puu, 
3m ranka 3 m ranka 

Normaali X X X X X 

Ensiharvennus X X X X 

Tyveys X 

Mutkainen X X 

Kuoriutunut X X 

Lumisia ja jäisiä nippuja ei saatu aineiston keruun 
aloituksen myöhästymisen vuoksi. 

Nipuista mitattiin sata ensimmäistä pölkkyä. Pöl
kyt numeroitiin ja niiden mittausjärjestys asemalla 
rekisteröitiin, jotta voitiin verrata pölkkykohtaisia 
mittaustuloksia. Pölkyt ristiinmitattiin 0,5 m:n pät
kinäja tilavuus lasketti in katkaistuna kartiona. Sen 
antama mittaustulos on lähellä pölkyn oikeaa tila
vuutta ja aseman mittausjärjestelmän kuutiointi
menetelmää . 

Pölkkyjen laadutus tehtiin samalla tavalla kuin seu
ranta-aineistossa. Mutkainen-ositteista mitattiin li
säksi pölkyn lenkous. Kuoriutunut-ositteista mitat
tiin pölkyn vaipan kuoreton osuus. Tarkastusmitta
uksen jälkeen pölkyt mitattiin asemalla. Läpi mitan, 
pituuden ja tilavuuden mittauksen sekä laadutuk
sen onnistumista tarkasteltiin pölkyittäinja ominai-
suuksittain. 
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Kapasiteettiaineistoon kerättiin kaikki tutkimusai
kana asemalla mitatut otantaniput. Työnjohtaja 
määritti ennen otantanippujen mittaamista niiden 
ominaisuudet pinotiheysluokituksen mukaan. Mää
ritettävät ominaisuudet olivat puutavaralaji, järeys, 
mutkaisuus, oksaisuus, kuoriutuminen ja jäisyys. 
Kapasiteetin laskemista varten rekisteröitiin otanta
nipun tilavuus, pölkkyjen kappalemäärä ja mittaus
aika. 

Mittausaikajaettiin pölkkyjen mittausaikaan ja mit
tauksen lisäaikaan. Pölkkyjen mittausaika on ensim
mäisen ja viimeisen pölkyn mittauksen ajankohtien 
erotus, joka sisältää nipusta johtuvat mittauksen 
keskeytykset. Asemasta tai syöttökoneesta johtuvat 
yli kolmen minuutin keskeytykset lisättiin nippujen 
mittausaikoihin niiden puutavaralajiosuuksien mu
kaan. Mittauksen lisäaikaan kuuluu nipun tunniste
tietojen haku päätteeltä, nipun ajo mittauskuljetti
mene ja nippuraportin tulostus. 

Kapasiteetti laskettiin puutavaralajeittainja ominai
suusositteittain. Lisäksi kapasiteettiaineistosta sel- A 
vitettiin puutavaralaji- ja ominaisuusosuudet sekä W' 
pölkyn keskitilavuus puutavaralajeittain. Aseman 
kapasiteetin sekä muuttuvien ja kiinteiden kustan
nusten perusteella laskettiin puutavaralajeittaiset 
mitta uskustann ukset. 

TULOKSET 

Mittaustarkkuus 

Läpimitta 

Läpimitan pölkkykohtainen mittaustarkkuus -ai
neistossa oli 1 096 pölkkyä. Siitä oli poistettu kuo
riutunut-ositteet. Läpimitan tarkastelukohdaksi 
valittiin 1 m:n etäisyys pölkyn tyvileikkauksesta. 

Läpimitan mittauksessa ei ollut systemaattista mit
tauseroa. Havukuitupuun läpimitan mittaustark
kuus oli koivukuitupuuta parempi (taulukko 1 ja 
kuva 4). Syynä oli koivukuitupuun pölkkyjen suu
rempi epäpyöreys ja mutkaisuus. Ristiinmittausero 
oli havukuitupuulla keskimäärin 4,98 mm ja koivul
la 5,26 mm. Mutkaisuus vaikeutti saman mittaus
kohdan löytämistä tarkastusmittauksessa. 

Pituus 

Pituuden mittaustarkkuus -aineistossa oli 1296 pölk
kyä. 

Pituuden mittaustarkkuuteen (taulukko 2 ja kuva 
5) vaikuttivat pölkkyjen järeys ja mutkaisuus. Jä
reiden pölkkyjen pituuden mittauksessa oli syste
maattinen yliarvio. Koivukuitupuun suuret mitta
userot johtuivat siitä, että mutkaiset pölkyt "katosi
vat" osaksi mittauskuljettimen tason alle. Tässä esi
tettyjen tulosten perusteella tehtiin korjaus mitta
usjärjestelmän pituuden mittausohjelmaan,jolla sys
temaattinen järeiden pölkkyjen mittausero pois
tui. Muutos testattiin 800 pölkyn lisämittauksin. 
Mutkaisten pölkkyjen pituuden mittauksen epätark
kuuteen ei löydetty teknistä parannuskeinoa. 
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Kuva 4. Pölkyittäinen läpimitan mittaustarkkuuden jakauma 

TAULUKKO 1 Läpimitan pölkyittäiset mittauserot TAULUKKO 2 Pituuden pölkyittäiset mittauserot 

Puutava- Pölk- Keski- Vaihteluväli , Osuus, Puutava- Pölk- Keski- Vaihteluväli , Osuus, 

ralaji kyjä, arvo, mm 0/o ralaji kyjä, arvo, cm % 

kpl mm ±2mm kpl cm ±1 cm 

Havu- 498 0,24 -38,5 - +26,0 48,2 Havu- 598 1,63 -7- +36 38,5 

kuitupuu kuitupuu 

Koivu- 598 0,20 -33,5 - +39,0 29,8 Koivu- 698 -0,44 -176 - +37 33,2 

kuitupuu kuitupuu 
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Kuva 5. Pölkyittäinen pituuden mittaustarkkuuden jakauma 
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Tilavuus 

Keskimääräinen tilavuusero ositteissa oli ±2 % lu
kuun ottamatta lyhyen havu- ja koivukuitupuun 
ensiharvennus-ositteita ja pitkän havukuitupuun 
kuoriutunut-ositetta (taulukko 3). Kuoriutuneiden 
pölkkyjen tilavuusero korjataan mittauksessa pai
namalla kuorinäppäintä, joka lisää pölkyn tilavuu
teen puuttuvaa kuorta vastaavan tilavuuden. Kuo
rinäppäintä ei tutkimuksessa käytetty,jotta kuoriu
tuneille pölkyille voitiin määrittää tarvittava tila
vuuskorjaus. Koivukuitupuulla on kuorinäppäimen 
käytössä otettava huomioon tuohen repaleisuuden 
aiheuttama positiivinen mittausero, joka kumoaa 
osaksi kuoren puuttumisesta aiheutuvan negatiivi
sen mittauseron. 

Koivukuitupuun pölkyittäisen tilavuuseron keskiha
jonta on selvästi havukuitupuuta suurempi. Tila
vuuserolle lasketun luottamusvälin perusteella ha
vukuitupuun nippukohtainen tilavuusero on ±2 % 
ja koivukuitupuun vastaavasti ±3 %. Lyhyen kuitu
puun ensiharvennus-ositteen suurten mittauserojen 
takia laitevalmistaja teki mittausjärjestelmään kor
jauksen, minkä ansiosta tilavuusero pieneni havu
kuitupuulla 0,89 %:iinja koivukuitupuulla 2,3 %:iin. 

Nippukohtaisen seurantå-aineiston perusteella tila
vuudenmittauksen tarkkuudessa ei havaittu ajallista 
muutosta. Seuranta-aineistoon ei sattunut yhtään 
jäistä tai kuoriutunutta nippua. 

TAULUKKO 3 Tilavuuden mittaustarkkuus 

Tilavuusero, % 
(1 00 pölkyn otos) Tilavuuseron 

Puuta- Ominai- keski- pölkyit- 95 %:n 
vara- suus arvo täinen luottamusväli 

laji keski-
hajonta 

Havu- Normaali -0,69 4,73 -1,62- +0,24 
kuitu- Ensi-
puu , harvennus -3,62 3,44 -4,29- -2,95 

3m Tyveys +0,53 4,99 -0,45-+1,51 

Havu- Normaali +0,03 5,03 -0,96- + 1 ,02 

kuitu- Ensi-
puu, harvennus -0,49 4,84 -1 ,44 - +0,46 

ranka Kuoriutunut -2,31 6,41 -3,59 - -1 ,03 

Koivu- Normaali -1 ,28 6,42 -2,55- +0,01 

kuitu- Ensi-
puu, harvennus -2,90 7,03 -4,28--1,52 

3m Mutkainen 0,00 12,56 -2,46- +2,46 

Koivu- Normaali -1,64 6,00 -2,82 - -0,46 

kuitu- Ensi-
puu , harvennus +1 ,52 7,40 +0,07- +2,97 

ranka Mutkainen +1 ,73 9,74 -0,18- +3,64 
Kuoriutunut +0,40 7,74 -1 ,15 - +1,95 

Mänty- Normaali -0,58 3,81 -1,51 - +0,35 

tukki 
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Laatu 

Pölkkykohtaisen laadun ja laatuvähennyksen (nat
sauksen) määrityksen tarkkuutta tarkasteltiin ko
keellisen aineiston perusteella (taulukot 4ja 5). Mit
tausjärjestelmässä pölkyn alamittaisuus määritetään 
automaattisesti ja muut viat laaduttajan toimesta. 
Oy Metsä-Botnia Ab:n laatuohjeen mukaan alamit
taisesta pölkystä vähennetään vähimmäisläpimittaa 
pienempi osuus. Jos pölkky ei vähennyksen j älkeen 
täytä vähimmäispituutta, koko pölkky on vajaalaa
tua. Vajaalaatuisista pölkyistä 77 % oli alamittaisia. 

Sekä havu- että koivukuitupuun pölkkykohtainen 
laadun määritys onnistui melko hyvin. Mittausjär
jestelmä rekisteröi koivukuitupuulla liikaa alamit
taisia pölkkyjä. Alamittaosuuden vähennys pölkyis
tä onnistui huonosti. Mittausjärjestelmä havaitsi alle 
puolet alamittaisista pölkyistä ja teki toisaalta ala
mittavähennyksen vähimmäisläpimitan täyttäneis
tä pölkyistä. Mittausjärjestelmä rekisteröi koivukui
tupuupölkkyjä alamittaisiksi tarkastusta enemmän 
ja toisaalta havukuitupuupölkkyjä vähemmän. • 

Vajaalaadun tilavuuserot olivat määritysvirheistä 
huolimatta sekä havu- että koivukuitupuulla hyvin 
pienet. Mittausjärjestelmä rekisteröi vajaalaatua 
havukuitupuulla 0,41m3, kun tarkastuksessa saatiin 
0,42 m3 . Tilavuusero oli koko er än tilavuudesta vain 
0,07 %. Vastaavasti koivukuitupuulla vajaalaatua 
löytyi tarkastuksessa 0,26 m3 , kun mittausjärjes-
telmä rekisteröi 0,33 m3. Tilavuusero oli vastaavasti 
0,29 %. 

Mittauskapasiteetti 

Kapasiteettiaineisto sisälsi 688 nippua, 7 747m3 ja 
156 564 pölkkyä. Kokonaisajasta (229 h 39 min) mit
tauksen osuus oli 96 % ja asemasta tai työkoneesta 
johtuvien häiriöiden osuus oli 4 %. Kapasiteetin las
kennassa on käytetty 7,2 tunnin tehollista työaikaa/ 
työvuoro ja 250 työpäivää/vuosi. • 

Kapasiteetti riippuu paljon pölkkyjen koosta ja laa
duttajan taidoista puutavaranosturinja säädettävän 
porrasannostelijan käytössä. Aineiston keruun aika-
na laaduttajat harjaantuivat käyttämään aseman 
nipunhajotusmekaniikkaa. Tämän vuoksi k apasi
teettitulokset (taulukko 6) on laskettu aineiston vii
meisen neljänneksen perusteella. Se vastaa parem-
min aseman todellista kapasiteettia kuin koko aineis-
tosta laskettu kapasiteetti,jokajäi havukuitupuulla 
9,5 % ja koivukuitupuulla 7,2 % pienemmäksi kuin 
viimeisen neljänneksen t ulokset. Otantanippujen 
ominaisuudet eivät muuttuneet aineiston keruun 
aikana. 

Jos mutkaiset koivukuitupuuniput (pinotiheys
luokituksen mutkaisuusluokat III- V) mitataan ken
tällä mittasaksilla, on pitkän koivukuitupuun kapa
siteetti 11,3 pölkkyälmin ja lyhyen koivukuitupuun 
kapasiteetti 10,6 pölkkyälmin. Havukuitupuun ka
pasiteetti on 14,8 pölkkyälmin. 



TAULUKKO 4 Laadun pölkkykohtainen määritys 

Havukuitupuu Koivukuitupuu 

Pölkkyä Asema Tarkas- Sama Osuma- Asema Tarkas- Sama Osuma-
tus pölkky tarkkuus, % tus pölkky tarkkuus,% 

Hyväksyttyjä 372 371 368 99 577 587 573 98 
Hylyt yhteensä 27 28 23 82 21 11 7 64 
Alamitta 25 26 22 85 12 4 2 50 
Laho 1 0 0 0 1 1 1 100 
Tekninen vika 1 2 1 50 8 6 4 67 

Yhteensä 399 399 391 98 598 598 580 97 

TAULUKKO 5 Laatuvähennyksen (natsauksen) pölkkykohtainen määritys 

Havukuitupuu Koivukuitupuu 

Pölkkyä Asema Tarkas- Sama Osuma- Asema Tarkas- Sama Osuma-
tus pölkky tarkkuus, % tus pölkky tarkkuus,% 

Hyväksyttyjä 366 349 338 
Hylyt yhteensä 33 50 22 
Alamitta 32 48 21 
Laho 1 2 1 

TAULUKKO 6 Kapasiteetti 

Pölk- Pölkyn m3/ m3/ 
Puutavaralaji kyäl keskiko- tunti vuosi 

min ko, dm3 

Havu , 3m 15,1 41 37,5 67 500 
Havu , ranka 14,6 56 48,9 88000 
Koivu , 3m 8,2 35 18,3 33 000 
Koivu, ranka 9,4 52 32,9 59 200 

Yhteensä 12,7 49 39,0 70100 

e Kustannukset 

Mittauskustannusten määrittämistä varten selvitet
tiin aseman pääoma- ja käyttökustannukset. 

Pääomakustannukset: 

hankintahinta 
pitoaika 
vuotuinen korko 
jäännösarvo 

Käyttökustannukset: 

Laaduttajien (2) palkat 
Syöttökone ja kuljettaja 
Työnjohto ja kontrolli 
Sähkö 
Kunnossapito 

797 500 mk/vuosi 

5 500 000 mk 
10 vuotta 
10 % 

550 000 mk 

440 000 mk/vuosi 
350 000 II 

30 000 " 
20 000 " 

- mittausjärjestelmä 25 000 " 
- puunkäsittelymekaniikka 125 000 " 

Yhteensä 990 000 mk/vuosi 

97 
44 
44 
50 

562 582 553 95 
36 16 7 44 
35 13 6 46 

1 3 1 33 

Otantanippujan mittauksen kustannukset olivat 
25,50 mk/m3. Puutavaralajeittain kustannukset oli
vat seuraavat: 

lyhyt havukuitupuu 
pitkä " 
lyhyt koivukuitupuu 
pitkä 

26,73 mk/m3 

20,24 
57,67 
33,86 

" 
" 

Pölkkyjen käsittelynopeus vaikuttaa keskeisesti mit
tauskustannuksiin (kuva 6). Jos aseman mittaus
nopeus on vain 8 pölkkyälmin, ovat otantanippujen 
mittauskustannukset 42,22 mk/m3. Aseman kapasi
teettia voidaan nostaa tuntuvasti käyttämällä sitä 
kahdessa vuorossa. Käyttökustannusten noususta 
huolimatta otantanippujen mittauskustannuksiksi 
jää tällöin noin 18 mk/m3. 

m3fvuosi mk/m3 

120000 .----,---.----r---~---r--~--~ 60,00 

100 000 50,00 

80000 40,00 

30,00 

40 000 20,00 

20 000 10,00 

0+---~---+----r---+---~---4--~ 0,00 
6 8 10 12 14 16 18 20 

kpllmin 

Kuva 6. Pölkkyjen mittausnopeuden vaikutus aseman 
kapasiteettiin ja mittauskustannuksiin 
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PÄÄTELMÄT 

Mittaus- ja laadutusasema soveltuu hyvin tehdas
mittauksen koenippujen mittaukseen. Havukui
tupuulla saavutetaan ±2 %:n nippukohtainen mit
taustarkkuus. Koivukuitupuulla mutkaisuuden ja 
epäpyöreyden vuoksi mittaus on epätarkempaa kuin 
havukuitupuulla . Koivukuitupuun ±3 %:n mit
taustarkkuutta voidaan pitää tyydyttävänä tulokse
na. Lyhyen ensiharvennuspuun tilavuuden mitta
uksessa havaittiin eroja, joiden takia mittausjärjes
telmää säädettiin. Tämän jälkeen tehdyillä lisämit
tauksilla varmistettiin, että säädöt pienensivät mit
tauserot hyväksyttävälle tasolle. 

Laadun pölkkykohtainen määrittäminen vajaalaa
tupölkyillä onnistui hyvin . Sen sijaan laatuvähen
nyksen (natsauksen) osumatarkkuudessa oli alami
tan osalta puutteita. Alamitan määrityksen mit
tausperiaatetta korjattiin tulosten perusteella, mut
ta korjaukset eivät parantaneet tuloksia. 

Aseman mittaustarkkuutta voidaan edelleen paran
taa seuraavilla toimenpiteillä: 

- Mittaustasoaja -kuljetinta olisi kehitettävä siten, 
että mutkaiset pölkyt tai pölkkyjen tyvilaajentu
mat eivät pääse painumaan mittauskuljettimen 
tason alapuolelle. 

Metsäteho Review 1 0/1995 

- Läpimitan mittausta on kehitettävä tapauksessa, 
jossa pölkyn osa on irti mittaustasosta. Nykyinen 
mittaustapa ei anna tällöin tarkkaa mittaustulos
ta, mikä vaikuttaa erityisesti alamitan määritys
tarkkuuteen . 

Asemalla saavutettiin sille asetetut pölkkyjen mit
tausnopeudet sekä havu- että koivukuitupuun osal
ta ja aseman kapasiteetti osoittautui riittäväksi. 
Valmistajan mukaan uusilla asemilla voidaan kapa
siteettia nostaa pienin lisäinvestoinnein noin 20 %, 
ja siten alentaa havukuitupuun mittauskustannuk
sia alle 20 mk:aan/m3. Yhdessä työvuorossa mitat
taessa mittaus- ja laadutusaseman kapasiteetti riit
tää 1,2- 1,4 milj. m3:n eräkohtaisten otantanippu
jen mittaukseen. Aseman kapasiteetti ja kustannuk
set sekä mittauksen tarkkuus ja luotettavuus niin 
määrän kuin laadunkin osalta mahdollistavat erä
kohtaisen tehdasmittauksen lisäämisen Oy Metsä
Botnia Ab:n Kemin tehtaalla. 

Asiasanat: puutavaran mittaus, 
tehdasmittaus, 
optinen mittaus 

AUTOMATIC MEASUREMENT AND QUALITY GRADING STATION FOR PULPWOOD 

The study looked into the accuracy of measurement, 
capacity, and costs of an AQS 300 measurement and 
quality grading station intended for dealing with 
sample bundles of wood in connection with the mill 
measurement of pulpwood. The station went into 
operation in the spring of 1995 at the Oy Met
sä-Botnia Ab's Kemi mills. The measurement sys
tem is an application of image processing and laser 
technology in the bolt-by-bolt measurement of pulp
wood. The system automatically computes the vol
ume and quality of each bolt ofwood as they proceed 
past the measurement point crossways oriented. The 
station requires a three man crew to operate it; Oper
ator for the log stacker and two graders, who take 
turns in grading the bundles. 

The difference in volume between the result given 
by the automated system and that of section
by-section measurement using callipers averaged at 
-0.23 % for softwood pulpwood; the differences per 
bundle varied between -3 .62 % and +0.53 %. The dif
ference for birch pulpwood averaged at 0.02 %; the 
differ ences per bundle varied between -2.90 % and 
+1.73 %. The degree ofsuccess in determining quali
ty shortcomings per bolt of softwood pulpwood was 

METSÄTEHO ~ 

82 % while for birch pulpwood it was 64 %. The AQS 
300 measurement and quality grading station was 
found to be well suited for the measurement of sample 
bundles of pulpwood. 

The capacity of the AQS 300 station depends on bolt 
size and measurement rate as the bolts are meas
ured one at a time using conveyor gaps 64 cm in 
width. Normal softwood pulpwood was measured at 
an average rate of 14.8 bolts per minute while that 
of birch pulpwood was 11.1 bolts per minute. Thus, 
the capacity in the case of softwood pulpwood, when 
working a single shift, was 43.1 m 3 per hour and 
77,500 m3 per annum; the corresponding figures for 
birch pulpwood were 29.0 and 52,100. 

The acquisition price of the station is ca. FIM 5.5 
million. The unit costs of measuring depend largely 
on the station's capacity. When working a single shift, 
the measurement costs for sample bundles of soft
wood are FIM 25.30 per m3 and FIM 37.90 for birch 
pulpwood. 

Key words: timber measurement, measurement 
at mill , optical measurement 
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