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Työn tavoitteena oli pienentää kuorinnassa syntyviä puuhäviöitä ja parantaa linjan 

käytettävyyttä nykyaikaisella puunkuorimolla. Tavoitteet toteutettiin 

automaatiojärjestelmään tehdyillä muutoksilla. Rumpukuorintaprosessi on 

säilynyt pitkään samanlaisena. Viime vuosina on markkinoille tullut uusia 

älykkäitä mittalaitteita ja optimointiin kykeneviä säätöjärjestelmiä. Uudenlaisella 

automaatiotekniikalla on mahdollista mitata kuorintatulosta ja kuorinnassa 

syntyneitä puuhäviöitä reaaliaikaisesti. Laaduntarkkailun lisäksi tietoja 

hyödynnetään kuorintaprosessin automaattisessa ohjauksessa. Optimaalisen 

kuorintatuloksen saavuttaminen edellyttää virheetöntä automaation toimintaa ja 

tarkkaa viritystä säädöiltä. Työssä perehdyttiin kuorimon perusautomaatioon ja 

ylemmän tason säädön toimintaan. Prosessinohjauksessa havaitut ongelmakohdat 

korjattiin. Lopputuloksena saatiin vakiokuorintatehon malli, joka pienentää 

puuhäviöitä ja parantaa linjaston käytettävyyttä. Saaduilla tuloksilla on merkittävä 

taloudellinen arvo, ja menetelmät ovat hyödynnettävissä myös toisilla 

rumpukuorimoilla. 
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The goals of this master's thesis were to minimize wood losses and to get a better 

degree of use to a modern debarking plant. The goals were reached by optimizing 

the automation system and control system parameters. In recent years, drum 

debarking process control systems and instruments have developed. New optical 

measuring devices have enabled real-time measurements of log cleanness and 

wood losses. This data can be used in monitoring and for analysis of debarking 

besides in automatic process control. A functional low-level automation and 

accurate tuning of system are needed in order to reach the correct operation of 

new intelligent debarking process control. This research finds the answers to 

optimize function of both low and high-level automation in modern drum 

debarking process. The final results give a model of a static power in drum 

debarking. This new model reduces wood losses, improves energy economy and 

increases the degree of use. Economic interests are significant and the methods are 

also applicable to other debarking plants. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

A tulevan puuraaka-aineen puun kuiva-aine 

a tulevan puuraaka-aineen kuoren kuiva-aine 

B  kuoren polttoon menevä puun kuiva-aine 

b  kuoren polttoon menevä kuoren kuiva-aine 

C  kuorittuihin puihin menevä puun kuiva-aine 

c kuorittuihin puihin menevä kuoren kuiva-aine 

CTMP kemitermomekaaninen massa 

FIR äärellisen pituisen impulssivasteen omaava digitaalinen 

suodintyyppi 

Fs  näytteenottotaajuus, Hz 

Fmax  suurin signaalissa esiintyvä taajuuskomponentti, Hz 

fraja alipäästösuodattimen rajataajuus, Hz  

fs  kasatiheys 

häviö% puuhäviöprosentti, % 

Inim  nimellisvirta, A 

K1 tulevan puuraaka-aineen kuoren ja puun kuiva-aineiden  

suhdeluku, %  

K2 kuoren polttoon menevän kuoren ja puun kuiva-aineiden  

suhdeluku, %  

K3 kuorittuihin puihin menevän kuoren ja puun kuiva-aineiden 

suhdeluku, % 

kuori%  puun kuoren %-osuus puun kokonaistilavuudesta, % 

k-m3 kiintokuutio, puutavaran mittayksikkö 

KOT tuore koivukuitupuu 

KOK puolikuiva koivukuitupuu  

M rummussa oleva puumäärä, k-m3 

MÄT tuore mäntykuitupuu 

MÄK puolikuiva mäntykuitupuu 

N  rummun täytösaste, %  

PID vahvistuksen, integraalin ja derivaatan sisältävä säädintyyppi 
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Qin  rumpuun syötetty puumäärä aikayksikössä, k-m3/h   

Qout  rummusta poistuva puumäärä aikayksikössä, k-m3/h 

Qkuorimo  puuvirta kuorimoon (kuorintakapasiteetti), k-m3/h  

Qhake  hakevirtaus kuorimosta (hakekapasiteetti), kuoretonta k-m3/h 

q massavirta, t/h 

Vkuorellinen  puumäärä kuorellisina k-m3  

Vkuoreton  puumäärä kuorettomina k-m3 

ρ puuntuoretiheys eli tilavuuspainokerroin, kg/k-m3 
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1 JOHDANTO 

Tässä diplomityössä käsitellään nykyaikaisen kuorimon automaatiojärjestelmää ja 

sen toiminnan optimointia. Kuorinnan tarkoituksena on poistaa puun pinnalla 

oleva jälsi- ja kuorikerros. Puun kuorinnalla ja haketuksella vaikutetaan 

keittohakkeen, sellun ja tätä kautta lopputuotteiden eli paperin ja kartongin 

laatuun.  

 

Kiristyneiden laatuvaatimusten ja kustannustehokkuuden takia on kuorimon 

automaatiolla ja toiminnan operoinnilla tärkeä merkitys lopputuloksen kannalta. 

Puunkuorinnassa on tavoitteena löytää kuorintatapa, jolla saavutetaan tehtaan 

vaatima kuorinta-aste ja toisaalta minimoidaan puiden ylikuorinta. Ylikuorinta 

lisää merkittävästi puuhäviöitä, kuorintalaitteiden kulumista ja pienentää 

kuorimon kapasiteettia. Nämä tekijät vaikuttavat suoraan kuorimon tehokkuuteen 

ja taloudellisuuteen.  

 

Nykyaikaisella kuorimon ohjausautomaatiolla on mahdollista seurata puun 

kuoriutumista ja puuhäviöitä reaaliaikaisesti. Älykkäät järjestelmät kykenevät 

säätämään kuorintaprosessia tarvittavaan suuntaan ja näin asettamaan 

kuorintatuloksen kyseille puulajille ja laadulle optimaaliseksi. Kuorinnan 

automatisoituminen asettaa lisää haastetta prosessimittauksien ja säätöjen 

luotettavuudelle. Kuorinnan optimointiin kykenevät ylätason säätöjärjestelmät 

edellyttävät tarkkaa ja luotettavaa toimintaa perusautomaatiolta. Kehittyneiden 

säätöjen myötä myös säätöjen viritys ja kuorintaprosessin tarkka tuntemus on yhä 

tärkeämpää. Oikein toteutettuna ja säädettynä voidaan kuorimon uudenaikaisella 

automaatiolla saada aikaan huomattavia säästöjä ja helpottaa kuorintaprosessin 

operointia merkittävästi.  
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Kuva 1. Puuhäviöitä Kaukopään kuorimolla. Kuva on otettu kuorikuljettimelta keskimääräistä 

hankalamman koivulaadun kuorinnasta. Kuvan tapauksessa noin 10% kuorittavasta puusta 

menetetään puuhäviöinä. 

  

1.1 Erilaiset kuorintatavat 

Kuorikerroksen irrottamiseen pintapuusta on käytetty metsäteollisuuden historian 

aikana erilaisia menetelmiä. 1960-luvun alkuun saakka valtaosa kuitupuista 

kuorittiin metsissä erillisillä kuorintalaitteilla. Kuorinta tapahtui puu kerrallaan 

yksittäiskuorintana ja kuorintatulos oli hyvä. Tehokkuuden kasvattamisen myötä 

paperiteollisuus siirtyi massakuorintana tapahtuvaan tehdaskuorintaan. Tehtaalla 

tapahtuvassa massakuorinnassa käsitellään samanaikaisesti suuria määriä puita, 

jolloin puun kuorintakustannukset saadaan pieniksi, ja kuoriaines voidaan 

hyödyntää energian tuotantoon. Yksittäiskuorintalaitteita käytetään edelleen sellu- 

ja paperiteollisuuden ulkopuolella. Saha- ja vaneriteollisuus kuorii pitkät ja järeät 

puut suurilta osin yksittäiskuorintana. /1/ 

 

Tässä diplomityössä keskitytään massakuorintana tapahtuvaan rumpukuorintaan. 

Rumpukuorinnassa puut laitetaan suuren pyörivän rummun sisään. Rumpu saa 

puut pyörivään liikkeeseen, joka aiheuttaa puiden iskeytymistä ja hankautumista 



 7

toinen toisiaan vasten. Nämä iskut saavat kuoren irtoamaan puiden pinnasta. 

Kuorimarummut voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: ristikkäiskuorinta- ja 

yhdensuuntaiskuorintarumpuihin. Ristikkäiskuorintarummussa puun pituus on 

lyhempi kuin rummun halkaisija. Näin puut mahtuvat pyörimään rummussa 

jokaisen akselin suuntaisesti, eli puut ovat rumputyypin nimen mukaisesti 

”ristikkäin” rummun sisällä. Kuvassa 2 on Kaukopään kuorimon 

ristikkäiskuorintarumpu. Ristikkäiskuorintarumpu on yleisin 

massakuorintamenetelmä Suomen metsäteollisuudessa. 

Yhdensuuntaiskuorinnassa puiden pituuden on oltava pidempi kuin rummun 

halkaisija. Näin puut pysyvät rummun pyöriessäkin rummun suuntaan nähden 

samassa suunnassa. Yhdensuuntaisrummut ovat yleisiä mm. Ruotsissa. /1/ 

 

 
Kuva 2. Kuorimon ristikkäiskuorintarumpu. Kuva on otettu Kaukopään 5,5m x 40m rummun 

purkauspäästä. Kuvassa näkyy myös viisto rummunpurkauspään portti.  

 

1.2 Rumpukuorintalinjan rakenne 

Seuraavassa on esitelty pääpiirteittäin tyypillisen kuorimon rakenne ja toiminta. 

Kuvassa 3 on kuorimon periaatteellinen rakenne. Puut lastataan 
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syöttökuljettimelle, joka kuljettaa puita rumpua kohti.  Syöttökuljettimella puut 

pestään hiekasta ja kivistä veden avulla. Talviaikaan kuoren irtautumista 

tehostetaan sulattamalla puita lämpimällä vedellä tai höyryllä. Syöttökuljettimen 

nopeudella voidaan säädellä rumpuun menevää puumäärää. Rumpuun 

saapuessaan puut lähtevät liikkeeseen ja varsinainen kuorinta alkaa. Rumpu on 

hieman kallellaan ja näin pyörimisen lisäksi puut kulkeutuvat kohti rummun 

purkauspäätä. Iskujen ansiosta irtautunut kuori poistuu rummussa olevista 

kuoriaukoista ja kulkeutuu kuorikuljettimien välityksellä jatkokäsittelyyn 

kuorilinjalle ja lopulta voimalaitokselle polttoon.  

 

Puiden viipymään rummussa ja samalla kuorintatehoon vaikuttavat rummussa 

oleva puumäärä ja rummun kierrosnopeus. Portin avulla voidaan rummun 

purkauspään aukko säätää halutun kokoiseksi ja näin vaikuttaa puiden 

purkautumisnopeuteen ja rummun täytösasteeseen, kuva 2. Rummun jälkeen 

kuoritut puut siirtyvät pesurullastolle, jossa poistetaan puiden mukana 

mahdollisesti kulkeutuneet kuoret ja muut roskat. Pesurullaston jälkeen puut 

syötetään hakkuun hakunsyöttökuljettimen avulla. Kuljettimella on usein 

metallinilmaisin, jolla estetään rautojen pääsy hakkuun. Hakun tehtävänä on 

pilkkoa puut tasakokoiseksi hakkeeksi. Hakun jälkeen hake kuljetetaan kuljettimia 

pitkin jatkokäsittelyyn seulomolle, jossa hakkeesta erotellaan ylisuuret jakeet ja 

puru.

Syöttö/sulatuskuljetin
Pesu

Puiden syöttö

Puhtausaste
mittaus

Metallinilmaisin

Hakku

Hakekasa

Kuorimarumpu

Purkauspään 
portti

Kuoret jatkokäsittelyyn
Kiviloukku

Pätkien erotus Pätkähakku
 

Kuva 3. Tyypillinen rumpukuorimalinjan rakenne. Syöttökuljetin kuljettaa niput rumpuun. 

Jäätyneet puut sulatetaan syöttökuljettimelle johdetun lämpimän veden ja/tai höyryn avulla. Puut 

kuoriutuvat rummussa ja kuori poistuu kuoriaukkojen kautta alakuorikuljettimelle. Pesurullastolla 

poistetaan puiden mukana mahdollisesti tulleet kuorenpalat. Pätkät erotetaan erilliselle 

pätkähakkulinjalle. 
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1.3 Automaatio puunkuorimoilla 

Rumpukuorintaprosessi on pysynyt vuosien saatossa lähes muuttumattomana. 

Rumpukuorinnan prosessinohjaus oli pitkään hyvin alkeellista. Alkusykäyksen 

automaation ja säätöjen kehitykseen antoi taajuusmuuttajakäyttöjen kehittyminen, 

joka mahdollisti rummun portaattoman kierrosnopeuden säädön. Tämän avulla 

rummun pyörimisnopeus voitiin sovittaa kuorintaolosuhteisiin sopivaksi. Pian 

automatiikka alkoi helpottaa myös rummun täytösasteen ja portin asennon säätöä. 

Merkittävimmät kehitysaskeleet kuorinnan prosessinohjauksessa ovat kuitenkin 

tapahtuneet aivan viime vuosina.  

 

Uudet reaaliaikaiset puhtausaste- ja puuhäviömittaukset ovat mahdollistaneet 

kuorimon ohjausautomaation kehityksen uudesta näkökulmasta. Mittalaitteiden 

avulla on mahdollista saada reaaliaikaista tietoa prosessin lopputuloksesta, mikä 

aikaisemmin edellytti työläitä laboratoriokokeita ja harjaantunutta operaattorin 

silmää. Nykyaikainen kuorimon prosessinohjausautomaatio pyrkii optimoimaan 

kuorintaa kuorintatuloksen perusteella. Optimointi perustuu puhtausaste- ja 

puuhäviömittausten tuottamiin takaisinkytkentätietoihin. Tavoitteena on saavuttaa 

tilanne, jossa puu kuoriutuu asetetun tavoitearvon mukaisesti, energiankulutus ja 

puuhäviöt ovat minimissään ja kuorimon kapasiteetti on hyödynnetty 

mahdollisimman tehokkaasti. Automatiikka pyrkii asettumaan aina kulloisenkin 

puulajin ja -laadun mukaisesti. Lisäksi automatiikalla on mahdollista saavuttaa 

yhtenäinen kuorintatapa eri vuorojen kesken. Energiansäästöön pyritään myös 

automaattisella sulatusenergian säädöllä. Periaatteena on mitoittaa puiden 

sulatukseen tarvittava energiamäärä sulatuskuljettimella olevan puumäärän ja 

ympäristöolosuhteiden mukaisesti.  

 

Nykyisin kuorimojen toiminnan tehostamisen mahdollisuudet on huomattu. Sekä 

ohjausautomaatiota että mittalaitteita kehitetään kiitettävällä tahdilla. 

Mielenkiintoisena esimerkkinä voidaan mainita Oulun yliopiston Säätötekniikan 

laboratorion projekti ”Uusi universaali kuorimon hallinta” (Uunikuha). Projektissa 

tutkitaan mm. rumpukuorinnassa syntyviä ääniä, joiden uskotaan kertovan 

täytösasteen ja puulaadun lisäksi puuhäviöiden syntymisestä. Lisäksi 
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kuvankäsittelyn avulla pyritään määrittämään kuorimolle saapuvan raaka-aineen 

laatua samoin kuin puun katkeamista rummussa. Nämä mittausmenetelmät 

pyritään yhdistämään kuorimon ohjausautomatiikkaan tavoitteena optimaalinen 

kuorintatulos, jolloin puuhäviöt, energiankulutus ja ajokatkokset voidaan 

minimoida. /2/ 

 

Mielenkiintoisena tulevaisuuden kehityskohteena voidaan pitää myös muiden 

epäsuorien mittaustietojen perusteella saatavaa lisäinformaatiota kuorimon 

toiminnasta. Esimerkkinä voidaan mainita sulatuskuljettimen, rummun ja hakun 

sähkötehot. Näitä tietoja voidaan hyödyntää kuorimon ohjauksen lisäksi myös 

raportoinnissa. 

 

1.4 Stora Enso Imatran tehtaat 

Stora Enson Imatran tehtaat kuuluvat maailman toiseksi suurimpaan 

metsäteollisuuskeskittymään. Kaakkois-Suomen metsäteollisuusklusterin tuottama 

jalostusarvon lisäys on noin 5 miljardia euroa vuodessa. Yksikkönä Imatran 

tehtaat on maailman kuudenneksi suurin ja Suomen toiseksi suurin paperin ja 

kartongin tuottaja kokonaismyyntimäärän ollessa vuonna 2004 1 100 000 tonnia. 

Vakinaisen henkilöstön määrä on noin 2 300 henkilöä. /3/ 

 

Vuonna 2004 Imatralla valmistettiin 1 090 000 tonnia kartonkia ja paperia. 

Kartonkia valmistui neljältä kartonkikoneelta yhteensä 790 000 tonnia ja paperia 

kolmelta paperikoneelta yhteensä 300 000 tonnia. Sellua valmistettiin 970 000 

tonnia sekä CTMP -massaa 110 000 tonnia. Imatran tehtaiden lopputuotteita ovat 

kuppi- ja nestepakkauskartongit, graafiset kartongit, joustopakkauspaperit, 

laminoidut paperit ja toimistopaperit. /4/ 

 

Tehtaan vuosittainen puunkäyttö on 4,5 miljoonaa kiintokuutiota. Vuoden 2004 

puunkäyttö on eritelty puulajeittain kuvassa 4. Puusta toimitettiin rautateitse 56%, 

autolla 37%, aluksilla 6% ja uittamalla 1%. Tuontipuun osuus on merkittävä, 
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etenkin koivun kohdalla. Kuvassa 5 on esitetty puuraaka-aine jakaumat 

sahahakkeen, tuontipuun ja kotimaisen puun kesken. /3/ 
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Kuva 4. Imatran tehtaiden puunkäyttö puulajeittain v. 2004. Puumäärät on ilmoitettu tuhansissa 

kiintokuutioissa. /3/ 
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Kuva 5. Imatran tehtaiden puiden toimitusjakaumat v. 2004. Puumäärät on ilmoitettu tuhansissa 

kiintokuutioissa. /3/  
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1.5 Työn tavoitteet 

Diplomityön tavoitteena on löytää kuorimolle uusi ajomalli, jolla saadaan 

pienennettyä puuhäviöitä ja tehostettua kuorimon toimintaa nykyisillä 

puhtausastevaatimuksilla. Työssä optimoidaan prosessinohjausautomaatiota, 

ajoparametreja ja operointitapoja. Tämä edellyttää perinpohjaista tutustumista 

käytännön kuorintaprosessiin.  

 

Työ rajoitetaan koskemaan Kaukopään kuorimon linjaa 3. Erityisessä 

tarkastelussa on koivun kuorinta. Koivun osuus on noin 70% kaikesta 

kuorittavasta puusta ja koivun kuorinnan puuhäviöt ovat selvästi havupuita 

suuremmat. Kaukopään kuorintalinjastot ovat käytännössä identtisiä ja tulokset 

ovat helposti siirrettävissä myös toiselle linjastolle.  

 

Työn kulku on seuraavanlainen. Työssä tutustutaan aluksi rumpukuorinnan 

teoriaan ja puunkäsittelyssä esiintyviin käsitteisiin. Tavoitteena on yhtenäistää 

käsitteitä ja soveltaa teoriaa käytännössä. Teoriaosuuden jälkeen selvitetään 

Kaukopään kuorimolla käytettävien mittauksien ja säätöjen toimintaperiaatteet. 

Mittauksien ja säätöjen virityksen jälkeen kuorimon toimintaa testataan 

laajamittaisilla valvotuilla koeajoilla. Tulokset osiossa verrataan koeajoissa 

saavutettuja tuloksia työn aikana suoritettuihin tiedonkeruisiin. Lisäksi 

vertailuissa hyödynnetään tehdasraportointijärjestelmään aikaisemmin tallennettua 

tietoa. Yhteenvedossa pyritään muodostamaan selkeä päätelmä kuorintaprosessin 

nykytilasta ja muutoksilla saavutetuista eduista.  



 13

2 RUMPUKUORINNAN TEORIAA 

2.1 Käsitteet ja mittayksiköt 

Seuraavassa on selvennetty yleisimpiä puunkäsittelyssä tarvittavia mittayksiköitä 

ja käsitteitä. Puunkäsittelyn käsitteissä on havaittavissa tehtaiden välisiä, tehtaan 

sisäisiä ja jopa työvuorokohtaisia tulkintaeroja. Yhtenäinen käsitteistö on 

perusedellytys puhuttaessa ja tehtäessä vertailuja puumääristä, tuotannosta, 

kapasiteetista, puhtausasteesta ja puuhäviöistä.  

 

2.1.1 Kuorellinen ja kuoreton kiintokuutio 

Suomessa puun mittayksikkönä käytetään kuorellista kiintokuutiota k-m3. 

Kiintokuutio tarkoittaa puun todellista tilavuutta. Raakapuun tapauksessa 

lasketaan myös kuoriaines mukaan tilavuuteen. Kuorimolla joudutaan 

käsittelemään kuorellista ja kuoretonta puuta ja haketta. Tällöin 

kiintokuutiomittaa voidaan tarkentaa sen mukaan, puhutaanko kuorellisesta vai 

kuoritusta puutavarasta. Esimerkkinä kuorellisesta kiintokuutiosta on 

kuorintarumpuun syötetty puumäärä ja kuorettomasta kiintokuutiosta hakkeen 

punnitustiedon ja tilavuuspainokertoimen perusteella saatu hakekapasiteetti, jota 

ei ole muunnettu kuorelliseksi kiintokuutioksi.  

 

Yleisesti puun tilavuusmittana tehdasoloissa käytetään kuorellista kiintokuutiota 

eli lyhyemmin kiintokuutiota. Kuorettomat kiintokuutiot voidaan muuntaa 

kuorellisiksi lisäämällä arvioitu kuoren määrä. Puunkuoren määrä vaihtelee mm. 

puulajin, puun iän, kasvupaikan ja korjuumenetelmän mukaan. Käytännössä 

kuoren määrä on arvio, joka perustuu tilastollisiin lukemiin. Keskimääräisiä 

kuoren osuuksia löytyy mm. Metsäntutkimuslaitoksen eli Metlan ja Metsätehon 

julkaisuista. Kun kuoren määrä tiedetään, voidaan kuorellinen kiintokuutio 

määritellä seuraavasti 

 

%%100
%100
kuori

VV kuoretonnkuorelline −
⋅= ,  (2.1) 
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jossa Vkuorellinen on puumäärä kuorellisina k-m3, Vkuoreton on puumäärä kuorettomina 

k-m3 ja kuori% on puun kuoren prosenttiosuus koko tilavuudesta.  

 

Esimerkiksi jos hakevaa’alla tehdyn punnituksen ja tilavuuspainokertoimen 

perusteella lasketuksi hakemääräksi saadaan 200 k-m3 ja koivukuitupuun 

oletetaan sisältävän 12% kuorta, tällöin kuorelliseksi puumääräksi saadaan  

 

3227
88,0

200
12%100

%100200 mkV nkuorelline −==
−

⋅= . (2.2) 

 

Puumäärä on yhtäläisyyden vuoksi syytä ilmoittaa aina kuorellisina 

kiintokuutioina. Kuorellisia kiintokuutioita käytetään Suomessa myös 

kuorettoman aineen, kuten esim. hakkeen mittayksikkönä.  

 

2.1.2 Puuhäviö 

Puuhäviöllä tarkoitetaan kuorinnan yhteydessä kuoren joukkoon menetettyä puun 

määrää. Puuhäviötä syntyy mm. kuorimarummussa tapahtuvasta puiden 

katkeilusta ja päiden pyöristymisestä. Puuhäviöiden määrä vaihtelee puulajien ja 

kuorintaolosuhteiden mukaan noin 2–10%:n välillä. Eli alkuperäisen raaka-

ainepuun määrästä menetetään kuorinnan yhteydessä 2–10% polttoon menevän 

kuoren joukkoon. Kuvassa 1 oli esimerkki keskimääräistä suuremmista 

puuhäviöistä.    

 

Puuhäviön määrittämistä varten yksinkertaistetaan kuorimon materiaalivirrat 

kuvan 6 mukaiseksi. Malli on sovellettu Niirasen /5 s.123/ esittelemästä 

käsittelytavasta. Tulevan puuraaka-aineen ajatellaan koostuvan puusta ja kuoresta. 

Tulevan puun kuoren määrä riippuu luvun 2.2 mukaisista muuttujista esim. 

puulajista, kasvupaikasta ja korjuutavasta. Kaiken tulevan puuraaka-aineen 

voidaan ajatella päätyvän joko kuorittuihin puihin tai kuorikasalle. Ideaalisessa 

kuorinnassa kuorikasalle tulee ainoastaan tulevan puun kuori ja kuorittuihin 
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puihin kuorittu puu-aines. Käytännössä erottelu ei ole täydellistä, vaan kuorta jää 

puiden pintaan ja puuta joutuu kuoriaineksen joukkoon.  

 

Tuleva puuraaka-aine
- puuta A 88 %

- kuorta a 12 %

Kuoritut puut
- puuta C 99,8 %

- kuorta c 0,2 %

Kuorikasalle
- puuta B 25 % 

- kuorta b 75 %

 
Kuva 6. Kuorimolle tulevat ja lähtevät materiaalivirrat ja tyypilliset kuiva-aineiden suhteelliset 

osuudet koivun kuorinnassa.  

 

Kuvan muuttujien perusteella voidaan muodostaa yhtälöpari joka kuvaa kuorimon 

kuiva-aine virtoja  

 

cbakuori
CBApuu

+=
+=

:
:

,   (2.3) 

 

jossa puuta kuvaavat suureet ovat A tulevan puuraaka-aineen puu, B kuoren 

polttoon menevä puu, C kuorittuihin puihin menevä puu ja kuorelle vastaavasti a 

tulevan puun kuori, b kuoren polttoon menevä kuori ja c kuorittuihin puihin 

menevä kuori. Yksikköinä edellä kuvatuille kuiva-aines virroille voidaan käyttää 

esimerkiksi t/h.  

 

Taseyhtälöiden perusteella voidaan kuoren ja puun kuiva-aineiden painosuhteille 

kirjoittaa suhdearvot 
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C
cK

B
bK

A
aK

=

=

=

3

2

1

     (2.4) 

 

Puuhäviö saadaan ratkaistua ratkaisemalla edellä esitetyt yhtälöt B/A suhteen, 

tällöin saadaan  

 

%100
32

31

KK
KK

A
B

−
−

= .   (2.5) 

 

Eli puuhäviön määritys onnistuu mittaamalla kolmen materiaalivirran: tulevan 

puun, kuoritun puun ja kuorikasalle menevän kuoren kuori/puu-suhteet. 

 

Käytännössä kaikkien K suureiden mittaus on hankalaa, etenkin tulevan puun 

kuori/puu-suhde, jota on mahdoton mitata reaaliaikaisesti. Näin ollen puuhäviön 

laskennassa käytetään yleisesti  

 

%

%
1 %100 kuori

kuori
K

−
≈ ,   (2.6) 

 

missä kuori% on arvio puuraaka-aineen kuoren määrästä. Jos puun oletetaan 

kuoriutuvan lähes täydellisesti, saadaan K3≈0 ja puuhäviöyhtälö 2.5 

yksinkertaistuu muotoon 

 

%100
2

1

K
K

A
B

⋅= .   (2.7) 

 

Tällöin puuhäviö voidaan määrittää yksinkertaisesti polttoon menevän kuoren 

kuori/puu-suhteen avulla. Kuorikasalle menevä puumäärä voidaan selvittää 

käsityönä tehtävissä laboratoriokokeissa tai automaattisesti reaaliaikaisen optisen 



 17

puuhäviömittauksen avulla. Puuhäviön määrittämiseen tarvittavat 

laboratoriokokeet ovat työläitä, ja otoksia on tehtävä useita todellisen 

puuhäviötason mittaamiseksi. Optinen puuhäviömittaus tarkkailee kuorivirran 

puumäärää värisävyjen perusteella ja antaa kuori/puu-suhteen jatkuva-aikaisesti. 

Oikein kalibroidun ja huolletun mittalaitteen tuloksia voidaan pitää luotettavina ja 

yhtenäisinä laboratoriotulosten kanssa. Puuhäviömittauksessa lasketaan puun ja 

kuoren suhde kuorilinjalla. Puuhäviöprosentin muodostamiseen tarvitaan edellä 

esitetyn mukaisesti arvio alkuperäisen puuraaka-aineen kuorimäärästä. Kuvassa 7 

on esitetty graafisesti yhtälön 2.7 perusteella laskettu puuhäviön ja puu/kuori-

suhteen riippuvuus eri kuoriarvoilla. Kuvasta voidaan havaita tulevan puun 

kuorimäärän vaikuttavan merkitsevästi puuhäviöprosenttiin, etenkin suuremmilla 

puuhäviöillä.  
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Kuva 7. Tulevan puun kuorimäärän vaikutus puuhäviölukemaan. Kuvasta voidaan havaita tulevan 

puun kuorimäärän vaikuttavan merkitsevästi puuhäviöprosenttiin. Virheellisesti arvioitu tulevan 

puun kuorimäärä aiheuttaa virhettä puuhäviön mittaamiseen ja laskentaan. Kuvaajan arvot on 

laskettu olettamalla puun kuoriutuvan täydellisesti yhtälön 2.7 mukaan.  
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2.1.3 Puhtausaste 

Puhtausasteella mitataan kuorintatulosta. Puhtausaste kertoo kuoritussa puussa 

olevan kuoren osuuden kuorinnan jälkeen. Esimerkiksi 0,2%:n puhtausaste 

tarkoittaa kuoritun puun sisältävän 0,2% kuorta ja 99,8% puuta. Puhtausasteelle 

asetetaan tietty tavoitetaso, jota noudatetaan kuorintaparametreja säädettäessä. 

Puhtausastevaatimus on tehdaskohtainen parametri, johon vaikuttavat 

jatkoprosessin vaatimukset.  

 

Puhtausaste voidaan määrittää pistemäisesti laboratoriokokeiden tai jatkuva-

aikaisesti linjalle sijoitetun optisen puhtausastemittarin avulla. Laboratorio 

määritys perustuu linjalta tai hakekasalta otettuun hakenäytteeseen, jonka pitäisi 

edustaa mahdollisimman hyvin ajotilannetta. Hakenäytteestä erotellaan kuori 

varsinaisesta puuaineksesta. Hakepaloissa kiinni olevat kuorenpalat irrotetaan 

veitsen avulla. Tämän jälkeen näytteitä kuivatetaan vähintään 16 tunnin ajan 

105°C:ssa, minkä jälkeen mitataan hakkeen ja kuoriaineksen kuivapainot /6/. 

Hakkeen puhtausaste saadaan kuivapainojen suhteesta 

 

cC
cePuhtausast
+

⋅= 100 ,   (2.8) 

 

jossa c on kuoren ja C hakkeen kuivapaino grammoina. 

Optisten puhtausastemittareiden toiminta perustuu kuoren ja puun värisävyjen 

erotteluun ja tämän perusteella muodostettuun kuoren ja puun suhdelukuun.  

 

2.1.4 Kuorintakapasiteetti 

Kuorintakapasiteetilla tarkoitetaan tehdasoloissa kuorimon tuotantoa. 

Todellisuudessa pitäisi puhua tuotannosta ja tilavuusvirroista. Yleistyneen 

käytännön vuoksi käytetään tässäkin yhteydessä kuorimon tuotannon 

synonyyminä kuorintakapasiteettia.  

 



 19

Kuorintakapasiteetin mittarina käytetään kuorittua puumäärää aikayksikössä. 

Käyttökelpoisin yksikkö kuorintakapasiteetin mittaukseen on kuoritut 

kiintokuutiot tunnissa eli k-m3/h. Ajanjaksona voidaan käyttää myös työvuoroa tai 

vuorokautta. Tämä kuitenkin hankaloittaa kapasiteettien vertailua, kuorimoiden 

erilaisista työvuorojärjestelyistä johtuen. Seuraavassa käsitellään 

tuntikapasiteettia.  

 

Kuorintakapasiteetti voidaan yksinkertaisesti määrittää kuorimoon syötetyn 

puumäärän avulla. Kapasiteetti kertoo kuorimon käyttämän puumäärän tunnissa. 

Käytännössä tarkan lastatun puumäärän mittaamista voidaan pitää hankalana ja 

epäluotettavana. Yleisimmin kuorimon kapasiteettiä mitataan kuorimarummun 

jälkeisillä pölli- tai hakevaaoilla. Luotettavampi mittaus saadaan hakekuljettimelle 

sijoitetun hakevaa’an avulla, jolloin mitattava puu-aines on huomattavasti 

homogeenisempää kuin esim. sulatuskuljettimelta nipuittain mitattu puutavara.  

 

Yleisimmin mitataan hakekuljettimella menevän hakkeen massaa, joka 

muunnetaan kuljettimen nopeuden ja tilavuuspainokertoimen avulla 

hakekapasiteetiksi k-m3/h. Hakekapasiteetti ilmoittaa puumäärään kuorettomina 

kiintokuutioina, joka voidaan muuntaa kuorellisiksi kiintokuutioiksi yhtälön 2.1 

avulla.  

Hakevaa’asta määritettävään kuorintakapasiteettiin tulisi ottaa huomioon myös 

puuhäviöiden vaikutukset. Kun puuhäviöt tunnetaan, voidaan todellinen 

kuorintakapasiteetti Qkuorimo määrittää hakekapasiteetin Qhake perusteella 

seuraavasti 

 

%%%100
%100

häviökuori
QQ hakekuorimo −−

⋅= , (2.9) 

 

jossa kuori% on puun kuoren prosenttiosuus koko tilavuudesta ja häviö% on 

puuhäviöprosentti. Esimerkkinä jos koivun kuorinnassa yhden linjan 

hakekapasiteetiksi saadaan 200k-m3/h, kuitupuun kuorimäärän arvioidaan olevan 

12%  ja puuhäviöksi mitataan 4% , tällöin kuorimon kapasiteetiksi saadaan 
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hmkQkuorimo /238
%4%12%100

%100200 3−=
−−

⋅= , (2.10) 

 

eli tunnissa yhdellä linjalla pystytään käsittelemään 238 k-m3 raaka-puuta.  

 

2.2 Puulajin ja -laadun vaikutus 

Puun ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus puun kuoriutumiseen. Puun kuoresta 

voidaan erottaa elävä sisäkuori eli nila ja kuollut puuta suojaava ulkokuori. 

Kuoren ja puuaineksen välissä on jälsikerros. Jälsi muodostaa kasvukauden aikana 

sisäpuolelleen uutta puuta ja ulkopuolelleen uutta nilaa. Puun ja kuoren välinen 

sidoslujuus määrittelee kuorintatehon tarpeen. Sidoslujuus vaihtelee puulajeittain 

ja käsittelyolojen mukaan. Kasvavan puun ja kuoren välinen sidos on 

heikoimmillaan vilkkaimpana kasvukautena alkukesästä. Lepokautena sidoslujuus 

on moninkertainen kasvukauteen verrattuna. Kaadetussa puussa puun kuivuminen 

lisää sidoslujuutta. Tämä hankaloittaa maavarastoinnissa olleiden puiden 

kuorintaa varastointiajan pidetessä. Vesivarastoinnissa saadaan sidoslujuus 

pysymään pienenä. Sidoslujuuteen vaikuttaa merkittävästi myös puiden 

jäätyminen. /1 s.160/ 

 

Puun kuoriutumisessa on erityistä merkitystä myös kuoren omalla lujuudella. 

Kuorinnan voimat välittyvät jälsikerrokseen kuoren kautta. Mikäli kuoren lujuus 

on suurempi kuin puun ja kuoren välinen sidoslujuus jälsikerroksessa, irtoaa kuori 

kokonaisena. Tällainen tilanne voidaan havaita esim. sulan kuusen kuorinnassa. 

Männyn korkkimaisen kuoren lujuus on heikompi, ja näin kuori pirstoutuu 

kuorinnan aikana. Kuoren lujuus ei juuri muutu kuoren jäätyessä. Toisaalta 

kuoren ja puun välinen sidoslujuus on jäätyneellä puulla huomattavasti suurempi. 

Tämän vuoksi jäätyneen puun kuori murtuu, ja jälsikerrosta on vaikea irrottaa. 

Puulajeista koivu kuoriutuu selvästi hankalimmin. Puiden pituudella ja 

paksuudella on myös selkeä vaikutus tarvittavaan kuorintatehoon. /1 s.161/ 
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2.3 Syöttö ja syöttökuljetin 

Puiden syöttö rumpuun toteutetaan yleisimmin syöttökuljettimen avulla. 

Puutavara kuljetetaan varastointipaikalta syöttökuljettimen lastauspaikalle ja 

lastataan nipuittain kuljettimelle. Nipun koko riippuu käytettävästä kuormaimesta. 

Suurilla kurottajan kuormaimilla voidaan nostaa kerralla kaikki auton tai junan 

vaunun puut kuljettimelle. Toisaalta käytössä on myös lastauskoneita, jotka 

nostavat vaunun useissa erissä. Tasaisella puiden lastauksella on erityisen tärkeä 

merkitys kuorimon toiminalle. Puiden lastauksessa tapahtuneet katkokset 

häiritsevät ajoa laskemalla rummun täytösastetta, mikä edelleen pienentää 

kapasiteettia ja lisää puuhäviöitä. Kun puiden syöttö toteutetaan syöttökuljettimen 

avulla, voidaan rumpuun menevää puuvirtaa säätää syöttökuljettimen nopeudella. 

Tämä helpottaa puunlastaajan osuutta rummun täytösasteen säätelyssä. Lastaajan 

tehtäväksi jää huolehtia, että syöttökuljettimella on aina riittävästi puita.  

 

Puiden syöttönopeus määrää kuorimon kapasiteetin. Periaatetta voidaan 

tarkastella kuvan 8 avulla. Kun syöttökuljettimelle syötetään Qin verran puita 

tietyssä aikayksikössä, on rummusta poistuvan puuvirtauksen Qout oltava yhtä 

suuri, pois lukien kuoren ja puuhäviön osuus. Jos syötetty puumäärä on erisuuri 

kuin rummusta poistunut puumäärä, on rummun täytösasteen täytynyt muuttua. 

Rummussa olevan puumäärän M muutos aikayksikössä voidaan ilmaista 

seuraavasti  

  

inout QQ
dt

dM
−= .   (2.11) 

 

Syöttökuljetin, rumpu ja rummun jälkeiset kuljettimet muodostavat pitkän 

viivelinjan, joka hankaloittaa lyhyellä aikavälillä kuvan mukaista sisäänulos-

tarkastelua.  

 

Kun puiden lastaus on tasaista, voidaan syöttökuljettimen nopeudella ajatella 

säädettävän rumpuun menevää puumäärää. Kuvassa 9 on kuvattu kapasiteetin ja 
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syöttökuljettimen nopeuden riippuvuutta, kun puiden syöttö oletetaan tasaiseksi ja 

syötettävien nippujen koot vakioiksi. 

Kuorittujen puiden määrä Q
out

Syötettyjen puiden määrä Q
in

Q
in
> Q

out
 täytösaste kasvaa

Q
in
< Q

out
 täytösaste vähenee

 
 
Kuva 8. Puiden syöttönopeuden vaikutus kapasiteettiin. Syöttökuljettimelle syötetyn ja rummusta 

purkautuneen puumäärään suhde on jatkuvuustilassa vakio.  
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Kuva 9. Laskennallinen syöttökuljettimen nopeuden ja kapasiteetin riippuvuus. Laskennassa on 

oletettu puiden syötön olevan tasaista ja nippujen samankokoisia. Käytetyt nippukoot ovat 3m 

puulla 10,5 k-m3, 4m puulla 14k-m3 ja 6m puulla 21k-m3. Kuvaan on merkitty pystyviivoilla 

Kaukopään sulatuskuljettimen nopeusalue ja harmaalla alueella tyypillinen kapasiteettialue.  

 

Kuvan 9 perusteella voidaan havaita syöttökuljettimen kuljetuskapasiteetin olevan 

huomattavasti rummun kuorinta- ja kuljetuskapasiteettia suurempi. 

Syöttökuljettimen tasaisen nopeuden ylläpitämiseksi täytyy nippujen välien olla 
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riittävän suuret. Jos nippujen välit ovat lyhyet, joudutaan sulatuskuljetinta 

pysäyttämään kapasiteetin nousun rajoittamiseksi. Nippujen väli riippuu 

nippukoosta, kuljettimen nopeuden säätöalueesta ja halutusta kapasiteetista.  

 

2.4 Sulatus 

Jäätyneiden puiden sulatuksella on tärkeä merkitys kuorintatulokseen. Tiedetään, 

että puussa olevan veden jäätyminen alkaa n. -2°C:ssa. Jäätyminen lisää 

huomattavasti kuorintatehon tarvetta. Toisaalta sulan puun kuoriutuminen ei ole 

lämpötilasta riippuvainen. Näin ollen sulatus on tarpeellista ainoastaan termisen 

talven aikana, jolloin vuorokauden keskilämpötila on alle 0°C. Ulkolämpötilan 

perusteella puiden sulatusta tarvitaan Pohjois-Suomessa noin 4–5 kk:n ja Etelä-

Suomessa n. 3–4 kk:n ajan vuodesta.  Lämpötilan lisäksi sulatuksen tarpeeseen 

vaikuttaa puihin mukana tulevan lumen määrä. Vaikka lämpötila olisikin lähellä 

nollaa, tarttuu puiden mukana tuleva lumi rummun vaippaan ja lumesta 

muodostunut sohjo estää kuoren puristuksen. /5 s.101/ 

 

Puiden sulatus toteutetaan yleisimmin rummun syöttökuljettimella kuuman veden 

ja/tai höyryn avulla. Teoriassa pölkyistä tarvitsisi sulattaa vain nila ja sen alla 

oleva ohut jälsikerros. Käytännössä tämä on mahdotonta, ja sulamisen 

varmistamiseksi käytetäänkin lämpöä niin paljon, että myös puuaineksen pinta-

kerrokset sulavat. Lisäksi huomattava osa sulatuslämmöstä saattaa kulua puiden 

mukana tulleen lumen ja jään sulatukseen. Lämmön kulutus riippuu ratkaisevasti 

pölkyn kuiva-aineen osuudesta. Niirasen /5 s.101/ suorittamien laskelmien 

mukaan saadaan tietyissä olosuhteissa koivulle, jonka kuiva-ainepitoisuus on 50% 

ja tuoretiheys 950 kg/m3 lämmönkulutukseksi noin 42 MJ/m3.  Vastaavissa 

oloissa kuiva-ainepitoisuuden ollessa 63% olisi lämmön kulutus ollut vain noin 24 

MJ/m3. Automaattisella ja oikein mitoitetulla sulatusenergian säädöllä voidaan 

näin ollen säästää huomattavia energiamääriä.  
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2.5 Rumpu 

Kuorimarummun tarkoituksena on erottaa kuoriaines puusta. Rummun 

pyörittäminen saa rummussa olevat puut liikkeelle ja varsinainen kuorinta 

tapahtuu puiden keskinäisessä törmäilyssä ja hankauksessa. Kun puihin 

kohdistuneet voimat ovat tarpeeksi suuria, murtuu puun ja kuoren sidoslujuus ja 

kuori irtoaa. Irronnut kuoriaines poistuu rummussa olevien kuoriaukkojen kautta. 

Rummun pyöriessä rummussa oleva puuaines kulkeutuu kallistuksen ansiosta 

kohti rummun purkauspäätä, josta se poistuu kuorittuna pesurullaston kautta 

haketettavaksi.  

 

Periaatteeltaan rumpu on pyörivä materiaalitäytteinen lieriö, jossa sisältö kulkee 

eteenpäin lieriön pyörimisliikkeen avulla. Vastaavanlaiset sovellukset ovat yleisiä 

myös muualla prosessiteollisuudessa. Niitä käytetään jauhimina, kuivaimina, 

polttouuneina jne. Kuorimarummussa käsiteltävät pölkyt muodostavat erittäin 

vaihtelevan materiaalipedin muihin prosessiteollisuuden rakeista materiaalia 

käsitteleviin rumpuihin verrattuna. Tämä tekee kuorimarummun sisällön liikkeen 

vaikeasti mallinnettavaksi. Niiranen on tarkastellut rummun materiaalin liikettä 

väitöskirjassaan. /5 s.27-42/  

 

Seuraavassa tarkastellaan rumpuun mahtuvaa puumäärää ja tämän perusteella 

laskettua puiden viipymäaikaa rummussa. Arvioidaan rummussa olevaa 

puumäärää rummun tilavuuden ja täytösasteen perusteella. Esimerkkinä käytetyn 

rummun tilavuudeksi saadaan 

 
322 9504075.2 mlrlAV rumpu =⋅⋅=⋅⋅=⋅= ππ , (2.12) 

 

jossa Arumpu on rummun poikkipinta-ala, r on säde ja l rummun pituus. Tällöin 

rummun puumäärä voidaan määrittää  

 

VfNM s ⋅⋅= ,  (2.13) 
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jossa M on puumäärä k-m3, N on rummun täytösaste ja fs on kasatiheys. 

Käytännössä hankalimmin määritettävä parametri on kasatiheys, jonka avulla 

muunnetaan rummussa olevien puiden irtotilavuus kiintotilavuudeksi. Kasatiheys 

on riippuvainen puiden pituudesta, järeydestä ja rummun täytösasteesta /5 s.29/. 

Kasatiheyden arvo vaihtelee raaka-aineen ja ajoparametrien mukaan noin 0,2–0,5 

välillä. Kasatiheyksien suurimmat arvot voidaan saavuttaa tarkasti pinotulla 

puutavaralla, jolloin puiden väliin jäävä ilmatila on pienimmillään. Esimerkkinä 

puutavaran pinomittauksessa käytetyn taulukon mukaan tarkasti pinotun, 

keskiläpimitaltaan 11 senttimetrisen ja 3,5–4,5m pitkän lehtipuun pinotiheydelle 

saadaan 0,52. Vastaavalla havupuulla on pinotiheys 0,62. /7/ 

 

Kasatiheyden vaikutusta rummun täytösasteeseen on havainnollistettu kuvassa 10. 

Kun rumpuun syötetään 15k-m3 nippu 4m puita, saadaan pinotuilla puilla 

Kaukopään rumpuun noin 30% täytösaste. Todellisuudessa puut eivät ole 

ristikkäiskuorintarummussa pinossa, vaan kasassa ja kasatiheys on lähempänä 

arvoa 0,3. Tällöin täytösasteeksi saadaan noin 50%. Kun rummun kasatiheyden 

arvioidaan olevan 0,3–0.4 ja täytösasteen 40%, saadaan rummussa olevaksi 

puumääräksi M yhtälön 2.13 mukaisesti 114–152 k-m3. Näin ollen puiden 

viipymäajaksi saadaan 250 k-m3/h kapasiteetilla noin 30min. 

 

 

 
 

Kuva 10. Puunipun muodostama täytösaste ja kasatiheyden vaikutus. 15k-m3 nippu 4m puita 

muodostaa kasatiheyden ollessa 0,5 noin 30%:n täytösasteen. Vastaavasti rummussa olevien 

puiden kasatiheyden ollessa 0,35 on täytösaste noin 50%.  
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3 KUORIMON AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 

Kaukopään kuorimon automaatiojärjestelmä on rakennettu metsoDNA 

järjestelmän pohjalle. Järjestelmä koostuu perusautomaation komponenteista ja 

erityisestä kuorinnan optimointiin suunnitellusta ylätasonsäädöstä. Tässä luvussa 

käsitellään Kaukopään kuorimon automaatiojärjestelmän olennaisimmat 

komponentit, joilla vaikutetaan kuorintatulokseen ja linjan ajettavuuteen.  

 

Edellytyksenä toimivalle prosessinohjausautomaatiolle on kaikkien 

järjestelmätasojen luotettava ja virheetön toiminta. Toimivan kuorimon 

prosessinohjauksen voidaan ajatella muodostuvan seuraavista asioista:  

 

 1. Luotettavat mittaukset 

 2. Mittauksen mukainen signaalinkäsittely 

 3. Yksittäisten säätöpiirien toiminta 

 4. Perusteellisesti viritetyt ylätasonsäädön parametrit 

 5. Virheetön ylätasonsäädön sisäinen toiminta 

 

Diplomityön aikana perehdyttiin kaikkiin edellä esitettyihin tasoihin. 

Virhetilanteiden etsintä ja järjestelmän optimointi suoritettiin edellä esitetyn 

numerojärjestyksen mukaisesti. Älykkäinkään ylätason säätöjärjestelmä ei voi 

toimia oikein, jos perusautomaatiossa on virheitä, tai säädön parametrit viritetään 

virheellisesti.  

 

3.1 Mittaukset 

Säätöjärjestelmän toiminnan perusedellytys on luotettavat mittaukset. Kaukopään 

kuorimolla on satoja mittauksia, joiden tieto tuodaan automaatiojärjestelmään. 

Taulukossa 1 on 3-linjan ylätasonsäädön ja ajotuloksen kannalta keskeisimmät 

mittaukset. Taulukon mittaukset esitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 
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Taulukko 1. Kaukopään 3-linjan kuorintatuloksen kannalta tärkeimmät mittaukset. 

 

Mittaus Positiotunnus 
SYÖTTÖKULJETIN   
Kuljettimen vääntömomentti 711-701A.MO:av 
Kuljettimen nopeus 711-701A.OH:av 
Kuljettimen pinta KRO-LI301:av 
Etäisyys puupedistä kulj. lopussa  KRO-WI302.F:LP 
Kuljettimella oleva puumäärä  KRO-WI302:av 
  
RUMPU   
Rummun kierrosnopeus 712-721A.PN:av 
Rummun punnitus alkupäässä KRO-WI300:av 
Rummun punnitus loppupäässä KRO-WI301:av 
Rummun alkupään täytös KRO-LI318A:av 
Rummun loppupään täytös KRO-LI318L:av 
Rummun täytösaste KRO-LI318:av 
Portin asento KRO-GC300.F:PA 
  
PUHTAUS/PUUHÄVIÖ   
3-linj. kuoripitoisuus/puhtausaste KRO-XI311K:av 
3-linj. puuhäviö KRO-XI312:av 
  
PURKAUSKULJETIN / HAKKU   

Purkauskuljettimen käyntitieto KRO-HS311.A:ins 
3 linjan raudanilmaisin hälytys KRO-XS302 
  
VAA'AT  

Hakevaaka (hakekapasiteetti) KRO-WI009:av 

 

3.1.1 Syöttökuljettimen momentti, nopeus ja puumäärä 

Syöttökuljetin on sähkömoottorikäyttöinen ja taajuusmuuttajaohjattu. Kuljettimen 

nopeus- ja momenttitieto saadaan automaatiojärjestelmään suoraan 

taajuusmuuttajalta. Syöttökuljettimen käyttö koostuu kahdesta 60kW 

oikosulkumoottorista, vaihteistosta ja kahdesta kuormanjoustolla yhteen 

kytketyistä taajuusmuuttajista. Kuljettimen nopeuden avulla voidaan suoraan 

vaikuttaa rumpuun menevään massavirtaan. Taajuusmuuttajan estimoimaa 

vääntömomenttia käytetään hyväksi tarkkailtaessa kuljettimella olevaa massaa ja 

estämään kuljettimen ylitäyttö ja sitä kautta tukkeutuminen. Vääntömomentin 

ylittyminen antaa hälytyksen valvomoon ja tietyn viiveen kuluessa pysäyttää 

kuljettimen.  
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Pinnankorkeusmittauksen avulla tarkkaillaan puumäärää ja puiden sijaintia 

syöttökuljettimella. Puumäärä lasketaan kuljettimen nopeuden ja kuljettimen 

syöttöpään suulla olevan pinnankorkeusmittauksen avulla. Syötetyn puunipun 

korkeus mitataan radioaktiivisella vaa’alla. Pinnankorkeus muunnetaan 

tilavuudeksi automaatiojärjestelmässä olevan taulukoinnin avulla, josta edelleen 

saadaan puumäärä käyttämällä kuljettimen nopeustietoa. 

 

3.1.2 Rummun täytösaste ja kierrosnopeus 

Rummun täytösasteenmittauksen tarkoituksena on kertoa rummun puumäärä 

suhteessa rummun tilavuuteen. Kaukopään kuorimarummut ovat hydraulisesti 

kannateltuja. Täytösastemittaus mittaa kannatushydrauliikan painetta rummun 

molemmista päistä. Painelähettimen paine vaihtelee välillä 45–50bar. Tämä 

lukema skaalataan välille 0–100%. Näin saadaan rummun punnitustieto, jonka 

ääripäät vastaavat rummun painoa tyhjänä ja täytenä. 

 

Täytösaste lasketaan punnituksesta kolmen minuutin liukuvana keskiarvona. 

Lisäksi lukema skaalataan siten, että täytös 100% vastaa 50% rummun todellisesta 

täytöksestä. Suodatuspiiri lukitsee täytösasteen mittauksen, kun kuorimarumpu 

pysähtyy, ja aloittaa mittauksen 60 sekuntia rummun käynnistyksen jälkeen. 

Kyseinen toimenpide on tarpeellinen, koska painemittaus muuttuu rummun 

pyörimisen mukaan. Pysäytyksen yhteydessä lukitaan ainoastaan tulevan 

mittauksen arvo ja liukuvan keskiarvon laskenta jatkaa normaalisti toimintaa. 

Tämä vääristää täytösasteen laskentaa ja aiheuttaa tilanteesta riippuen jopa 20%:n 

virheen täytösasteen näyttöön. Kyseinen ongelma saadaan korjattua lukitsemalla 

myös keskiarvon laskenta. Lisäksi täytösasteen laskenta voitaisiin aloittaa noin 20 

sekunnin kuluttua rummun käynnistyksestä nykyisen 60 sekunnin sijaan. Tässä 

ajassa painemittaus ennättää asettua oikeaan arvoonsa.  

 

Kuvassa 11 on rummun punnitustiedot, täytösasteet ja käytön teho normaalissa 

ajotilanteessa.  Kuvasta voidaan havaita rummun sähkötehon korreloivan hyvin 

punnitusmittauksen kanssa. Oikein suodatetun ja käsitellyn sähkötehon avulla 
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voidaan saada täytösaste mittaukseen mielenkiintoista lisäinformaatiota. Kuvasta 

on havaittavissa myös sähkötehon kohtuullisen suuritaajuinen vaihtelu. 

Tarkemmassa tarkastelussa voidaan sähkötehon havaita vaihtelevan sinimäisesti 

rummun pyörimisnopeuden taajuudella. Kyseinen ilmiö kaipaa jatkotutkimusta.  
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0:00:00 0:05:00 0:10:00 0:15:00 0:20:00 0:25:00 0:30:00 0:35:00 0:40:00 0:45:00 0:50:00 0:55:00 1:00:00

Aika [h:min:s]

 
Kuva 11. Rummun punnitustiedon muunto täytösasteeksi. Signaalit ylhäältä alaspäin: yhden 

rummun käytön teho [kW], 120s liukuvakeskiarvo tehosta [kW], syöttöpään täytösaste [%], 

purkauspään täytösaste [%], syöttöpään punnitus ja purkauspään punnitus.  

 

Virhettä täytösasteen mittaukseen aiheuttaa myös vakiona pysyvä tiheyskerroin, 

jolla puiden paino muutetaan tilavuudeksi. Todellisuudessa puiden tilavuuspaino 

vaihtelee huomattavasti esim. vastakaadetun ja ylivuotisen puun välillä. Näin 

vaihtelu näkyy suoraan myös rummun täytöksessä.  

 

Virhettä aiheuttaa myös vakioksi oletettu kasatiheys fs. Todellisuudessa kasatiheys 

vaihtelee puun pituuden ja paksuuden mukaan merkittävästi. Kasatiheyden 

vaihtelu on suoraan verrannollinen täytösasteeseen. Kasatiheyttä voidaan arvioida 

syötettävän puun pituuden ja järeyden perusteella.  
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3.1.3 Purkausportin asento 

Purkausportin asentomittaus kertoo portin asennon 0-100% liikeradasta. Asennon 

mittaus oli alun perin toteutettu ultraäänianturin avulla. Epämääräisen toiminnan 

vuoksi anturi korvattiin laseretäisyysanturilla. Aseman mittausta ja anturin 

huoltoa vaikeutti ultraäänianturin hankala sijoitus. Anturi mittasi etäisyyttä 

porttiin asennettuun vinoon haittalevyyn siten, että koko portin liikerata 0–2,9m 

vastasi haittalevyllä noin 20cm liikettä. Tämä asetti anturille suuret 

tarkkuusvaatimukset ja pienetkin puiden aiheuttamat iskut porttiin näkyivät 

mittaussignaalissa häiriönä.  

 

Uusi asentomittausanturi sijoitettiin mittaamaan portin todellista liikettä. Uudeksi 

mittalaitteeksi valittiin lasermitta hyvän tarkkuuden, pienen mittauskeilan ja 

kohtuullisen hinnan takia. Uudella sijoituspaikalla saatiin huolto helpommaksi ja 

porttiin kohdistuvat mekaaniset iskut pois mittauksesta. Valmistajan ilmoittama 

lasermittauksen tarkkuus on ±10mm alueella 200-5 300mm ja vasteaika 50-

250ms. Tämä vastaa portin liikeradalla tarkkuutta ±0,35%, jota voidaan pitää 

riittävänä asetetuille vaatimuksille, portin toimilaitteelle ja asentosäätöpiirille.  

 

3.1.4 Metallinilmaisin 

Hakun syöttökuljettimella on aukkokelamallinen metallinilmaisin. Sen tehtävänä 

on estää metallinkappaleiden joutumista hakkuun. Metallinilmaisimen hälyttäessä 

pysäytetään hakun syöttökuljetin. Kuljetin saadaan pyörimään ainoastaan linjalla 

olevasta paikallisohjaus paneelista. Tällä varmistetaan, että metallikappaleet tulee 

poistettua linjalta operaattorin toimesta.  

 

Kun hakun syöttökuljetin pysähtyy, ryhmälukitukset pysäyttävät myös rummun 

purkauskuljettimen. Tämä ohjaa automaattisesti rummun purkauspään portin 

kiinni. Rumpu jatkaa pyörimistään minimi kierrosnopeudella 3,5rpm. Mikäli 

metallin poisto ja kuittaus kestää yli kolme minuuttia, pysähtyy rumpu kokonaan. 

Rummun pyörittäminen portti suljettuna muuttaa rummun täytöstä ja lisää 
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puuhäviöitä hyvin kuoriutuvilla puilla. Uutta toimintamallia metallinilmaisimen 

hälyttäessä pohditaan luvussa 4.3. 

 

3.1.5 Hakevaaka 

Hakevaa’an tarkoituksena on mitata linjalla tuotettua hakemäärää ja toimia näin 

kapasiteettisäädön mittauksena. Kaukopään kuorimolla on käytössä useita 

hakevaakoja, joiden toiminta ja rakenne ovat yhteneviä seuraavassa esitetyn 3-

linjan hakevaa’an kanssa. Mittaus suoritetaan hakehihnalle sijoitetulla 

radioaktiivisella hihnavaa’alla. Radioaktiivisen vaa’an toiminta perustuu hihnan 

alle sijoitettuun gamma-säteilijälähteeseen ja yläpuolelle sijoitettuun detektoriin, 

joka vastaanottaa säteilyn. Vastaanotetun säteilyn voimakkuus on verrannollinen 

hihnalla olevaan hakemäärän massaan. Säteilyn määrä kalibroidaan vastaamaan 

massaa hihnalle asetettavien metallisten kalibrointilevyjen avulla. Kalibrointi 

suoritetaan säännöllisin väliajoin huolto-ohjelman mukaisesti. Vaa’alta saadaan 

ulos hakemäärä kg/m. Tämä muunnetaan yhtälön 3.1 mukaisesti massavirraksi q 

t/h 

 

ms
s
mMtvq ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= 360088,2001,0001,0 , (3.1) 

 

jossa 0,001 kerroin muuttaa kilot tonneiksi, v on hakekuljettimen nopeus m/s, t 

tarkasteluaika sekunneissa ja m on hakevaa’an näyttämä kg/m. Suomessa 

puutavaran mittayksikkönä käytetään kiintokuutioita k-m3. Massavirta saadaan 

muutettua tilavuusvirraksi Qhake seuraavasti  

 

qQhake ⋅= 18,1 ,   (3.2) 

 

jossa kerroin 1,18 on puun tilavuuspainokertoimen käänteisarvo. Näin vaa’alla 

käytetyksi tilavuuspainokertoimeksi eli tuoretiheydeksi saadaan  

 
3/5,84718,1/1000 mkkg −==ρ   (3.3)  
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Hakevaaoissa käytettävä tilavuuspainokerroin 847,5 kg/k-m3 on Kaukopään 

tapauksessa vakio kaikilla puulajeilla ja kaikkina vuodenaikoina. Näin ollen 

oletetaan havu- ja lehtipuun tiheys samaksi ja vakioksi esim. kaatoajankohdasta 

riippumatta. Tämä aiheuttaa väistämättä virhettä mittaukseen. Taulukossa 2 on 

otteita Metlan julkaisemasta alueellisista tilavuuspainotaulukoista /7/. Taulukossa 

on Etelä-Suomen alueella kuormainvaakamittauksessa käytettävät ohjeelliset 

tilavuuspainot tuoreelle mänty- (MÄT) ja koivukuitupuulle (KOT), sekä 

puolikuivalle mänty- (MÄK) ja koivukuitupuulle (KOK). Puutavara katsotaan 

puolikuivaksi, jos se on ollut kuorittuna yli kolme viikkoa, tai se on kuivunut 

kuorellisena yli kuusi viikkoa touko-elokuun aikana. /7/ 

 
Taulukko 2. Puutavaran mittauksessa käytettävien tilavuuspainojen vaihtelu kuukausittain ja 

puulajeittain /7/. Taulukkoon on lisäksi laskettu taulukkoarvon ja hakevaa’an käyttämän 

874,5kg/k-m3 lukeman ero prosentteina. Taulukosta voidaan havaita puulajin ja vuodenaikojen 

vaikuttavan puun tilavuuspainokertoimeen merkittävästi.  

 

Kuukausi MÄT MÄT KOT KOT MÄK MÄK KOK KOK 
 kg/m3 ero % kg/m3 ero % kg/m3 ero % kg/m3 ero % 

1 911 7,5 953 12,5 811 -4,3 881 4,0
2 924 9,0 959 13,2 824 -2,8 887 4,7
3 919 8,4 954 12,6 819 -3,4 882 4,1
4 892 5,3 925 9,1 792 -6,5 853 0,7
5 856 1,0 895 5,6 756 -10,8 823 -2,9
6 821 -3,1 874 3,1 721 -14,9 802 -5,4
7 799 -5,7 869 2,5 699 -17,5 797 -6,0
8 797 -6,0 876 3,4 697 -17,8 804 -5,1
9 812 -4,2 887 4,7 712 -16,0 815 -3,8

10 834 -1,6 899 6,1 734 -13,4 827 -2,4
11 860 1,5 916 8,1 760 -10,3 844 -0,4
12 884 4,3 936 10,4 784 -7,5 864 2,0

         
Keskiarvo 859 1,4 912 7,6 759 -10,4 840 -0,9
Min 797 -6,0 869 2,5 697 -17,8 797 -6,0
Max 924 9,0 959 13,2 824 -2,8 887 4,7
 

 

Taulukosta voidaan havaita tilavuuspainojen vaihtelevan vuodenaikojen, puulajin 

ja puun tuoreuden mukaan. Vaa’an virheen voidaan havaita vaihtelevan 

taulukkoarvoihin verrattuna kuivan mäntykuidun elokuun arvosta -17,8%, tuoreen 
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koivukuidun helmikuun arvoon +13,2%. Tilavuuspainovaihtelujen aiheuttama 

virhe kapasiteettimittauksessa havaittiin myös koeajoissa. Tuloksia käsitellään 

kappaleessa 5.2.1.  

 

3.1.6 Puhtausaste ja puuhäviö 

Kaukopäässä on käytössä optiset puhtausaste- ja puuhäviömittaukset. 

Puhtausastemittauksen avulla tarkkaillaan kuorittujen puiden puhtautta, eli miten 

hyvin puu on rummutuksen jälkeen kuoriutunut. Puhtausastemittaus perustuu 

Teknosavo Oy:n valmistamiin ja markkinoimiin BarkSmart-mittareihin /8/. 

BarkSmart™ on kehitetty mittaamaan reaaliaikaisesti puiden puhtausastetta 

rumpu-hakku linjalla. BarkSmart™ on optinen mittalaite, joka mittaa värikameran 

avulla kuoren osuutta puun pinnasta. Laitteisto koostuu kamerakaapista ja 

analysointiohjelman sisältävästä PC-kaapista, joka analysoi kuvan perusteella 

puiden puhtausasteen. BarkSmart™ antaa puhtausasteen suoraan prosenttilukuna 

automaatiojärjestelmälle.  

 

Puuhäviömittauksen tarkoituksena on antaa tieto kuoren joukossa olevasta 

puumäärästä, eli puuhäviöstä. Mittaus on toteutettu Teknosavo Oy:n ProfiSmart-

mittalaitteella /9/. Mittalaitteen toimintaperiaate ja kokoonpano ovat vastaavia 

kuin puhtausastetta mittaavalla BartSmark-mittarilla. ProfiSmart™ kuvaa 

värikamerayksikön avulla rummulta poistuvaa kuorivirtaa kuorikuljettimen päältä 

ja PC-pohjainen analysointiohjelma antaa tuloksen puuhäviöstä kuorimon 

automaatiojärjestelmään. 

 

3.2 Automaatiojärjestelmän säätöpiirit 

Kuorimon automaatio koostuu useista prosessisäädöistä. Työn aikana seurattiin 

useiden yksittäisten säätöpiirien toimintaa ja tutustuttiin tarkemmin 

kuorintatuloksen kannalta olennaisiin säätöihin. Tällaisia ovat mm. 

syöttökuljettimen nopeus, sulatusenergian säätö, rummun nopeus ja portin 

asemasäätö. Yksittäisten säätöpiirien luotettava toiminta on perusedellytys 
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ylätasonsäädön toiminnalle. Seuraavassa on tarkasteltu esimerkkinä portin 

asemasäätöä. 

 

Rummun purkauspään portin säätöpiiri siirtää portin annettuun asetusarvoon. 

Asetusarvo annetaan liikeradan suhteellisena arvona 0–100%, jossa 0% vastaa 

täysin suljettua porttia ja 100% täysin avointa. Säädin on toteutettu 

automaatiojärjestelmän PID-lohkoa käyttäen. Todellisuudessa PID-lohkosta 

käytetään ainoastaan erosuuretuloa, eli kyseessä on pelkkä P-säädin. Koska 

toimilaitteena on kaksitoiminen ja kahdella eri nopeudella varustettu 

hydrauliikkasylinteri, muutetaan säätimen lähtö viisitilaiseksi. Nopeuden valinta 

on toteutettu vertaamalla erosuuretta. Kun erosuure on alle 35%, käytetään 

pienempää liikenopeutta, ja erosuureen ollessa yli 35% valitaan suurempi nopeus. 

Suurempaa liikenopeutta käytetään nopeutta vaativissa tilanteissa, kuten portin 

sulkemisessa rummun purkauskuljettimen pysähdyttyä. Tällöin portin nopea 

sulkeutuminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta vältytään helposti syntyviltä 

ruuhkatilanteilta.  Hitaampaa nopeutta eli säätönopeutta käytetään, kun aseman ja 

asetusarvon ero on alle 35%. Lisäksi säätimeen on lisätty 2%:n kuollut alue. 

Tämän tarkoituksena on estää säätimen porttia reagoimasta alle 2%:n muutoksiin. 

Lisäksi kuolleella alueella on pyritty kompensoimaan viiveitä ja toimilaitteen 

suurta liikenopeutta. Säädin katkaisee sylinterin ohjauksen 2% ennen asetusarvoa, 

jolloin suurehko liikenopeus ja säätöpiirin hitaus pysäyttävät sylinterin todelliseen 

asetusarvoon.  

 

3.3 Ylätasonsäätö 

Kuorinnan ohjausautomaation ylimmän tason muodostaa Teknosavo Oy:n 

valmistama WoodSmart -ylätasonsäätöjärjestelmä. WoodSmart™ on kuorinnan 

ohjaukseen kehitetty järjestelmä. Se pyrkii maksimoimaan kuorintakapasiteetin, 

pitämään rummun läpi kulkevan puuvirran tasaisena ja kuorimaan puut 

puhtausastevaatimuksen mukaiseen puhtauteen minimi puuhäviöllä. Järjestelmä 

mittaa rummun täytösastetta, puiden puhtausastetta, kuoren puuhäviötä ja laskee 

optimiarvot syöttökuljettimen nopeudelle, rummun kierrosluvulle ja portin 
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asennolle. Lisäksi WoodSmart™ laskee tarvittavan energian sulatuskuljettimella 

olevia puita varten. Oikein toteutetulla puiden sulatuksella säästetään energiaa ja 

tuotettu jätevesimäärä vähenee. /10/ 

 

WoodSmart -ylätasonsäädön perusparametrit otetaan käyttöön yksinkertaisesti 

valitsemalla puulajia vastaava resepti esim. 3m koivu talvi, 6m mänty kesä. 

Resepti on eräänlainen asetusarvotaulukko, johon on koottu lähtöparametrit ja 

säätörajat, jotka soveltuvat kyseiselle puulajille. Reseptissä säädetään mm. 

rummun kierrosnopeuden, portin asennon ja halutun puhtausasteen ohje- ja raja-

arvot. Reseptien avulla helpotetaan puulajin vaihtoja ja yhtenäistetään 

samanlainen kuorintatapa jokaiseen työvuoroon. Ylätason suorittama varsinainen 

säätö tapahtuu aina reseptin asettamissa rajoissa. Tämä edellyttää reseptien 

tarkkaa virittämistä kyseisen puulajin ja tehtaan asettamien vaatimustasojen 

mukaan.  Ajoparametrien viritystä käsitellään luvussa 4.4. 

 

3.3.1 Java-ohjelmointikieli automaatiossa 

Nykyaikainen automaatiopiirien suunnitteluympäristö on yleensä CAD-tyylinen, 

jossa automaatiokomponentit on kuvattu graafisilla lohkosymboleilla, ja liitynnät 

lohkojen välille tehdään suunnitteluohjelmassa hiiren avulla johdottamalla. 

Tällainen suunnitteluympäristö tarjoaa helpon ja nopean tavan yleisimpien 

automaatiopiirien suunnitteluun ja toteutukseen, eikä suunnittelijalta vaadita 

lausekielen tuntemusta. Graafiset automaatiokuvat ovat usein havainnollisia ja 

niiden avulla voidaan helposti selvittää piirin toiminta.  

 

Ongelmaksi CAD-pohjaisessa suunnittelussa tulee komponenttimäärältään laajat 

ja monimutkaisia operaatioita vaativat piirit, jolloin piirustuksen selkeys ja 

johdonmukaisuus katoavat. Lisäksi käytettävissä olevat 

signaalinkäsittelyoperaatiot riippuvat käytettävästä järjestelmästä ja tiettyjen 

operaatioiden kuvaaminen peruslohkoilla voi olla mahdotonta. 

Järjestelmätoimittajilta löytyy usein myös lausekielinen ohjelmointityökalu, jolla 

vaativat automaatiopiirit voidaan toteuttaa. Esimerkkejä CAD-pohjaisiin 
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toteutuksiin hankalista sovelluksista ovat mm. erilaiset älykkäät 

ylätasonsäätöjärjestelmät ja kehittynyttä signaalinkäsittelyä vaativat mittaukset. 

Seuraavassa on käsitelty Java-kielen soveltumista automaatiopiirien toteutukseen. 

 

Ensimmäisen Java-version julkaisusta vuonna 1995, on Javan sovellusalue 

laajentunut yksinkertaisista tietokoneista kaikkialle teollisuus- ja 

kulutuselektroniikkaan. Sovelluksia löytyy sulautetuista järjestelmistä aina leluista 

matkapuhelimiin ja avaruusraketteihin. Nykyisin Java-kieli on maailman yleisin ja 

eniten käytetty ohjelmointikieli /11/. Java-kielen soveltamista voidaan pitää 

järkevänä myös teollisuusautomaatiossa. Javan tärkeimpiä ominaisuuksia 

teollisuusympäristöä ajatellen ovat: yksinkertaisuus, turvallisuus, 

laitteistoriippumattomuus ja yleisyys. Javan syntaksi on monilta osin yhtenevä C 

ja C++ -ohjelmointikielten kanssa. Yksinkertaistuksena Javasta puuttuvat mm. 

muistiosoittimet. Tämä helpottaa ohjelmointia, vähentää muistivirheiden riskiä ja 

tekee näin ohjelmista vakaampia. Java on tulkattava kieli. Tulkattavuus tarkoittaa, 

että Java-kääntäjä tuottaa tavukoodeja Java-näennäiskoneelle prosessorikohtaisten 

konekielikäskyjen sijaan. Tämän vuoksi Java-ohjelman suorittamiseen vaaditaan 

Java-tulkki, joka tulkitsee laitteistoriippumattomat tavukoodit kyseisen laitteiston 

konekielikoodeiksi. Näin Java-sovelluksen ajaminen on mahdollista missä 

järjestelmässä hyvänsä, jossa on Java-tulkki ja suoritusjärjestelmä. Tämä helpottaa 

ja nopeuttaa ohjelmistojen kehitystä ja siirtoa järjestelmästä toiseen. Perinteisesti 

automaatiosovelluksien suunnittelussa ja toteutuksessa on käytetty 

laitevalmistajan työkaluja, jotka ovat suunniteltu vain kyseistä järjestelmää varten.  

Yleisesti käytetyn ja avoimen Javan avulla sovellusohjelmien arvo kasvaa. Tällöin 

ei olla riippuvaisia yhdestä laitetoimittajasta ja sovelluskehitysympäristöstä. /12/  

 

Java-tulkki on saatavissa useisiin teollisuuden automaatiojärjestelmiin. Myös 

Kaukopäässä käytettävässä MetsoDNA -järjestelmässä on Java-kielen 

käyttömahdollisuus /13/. 
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3.3.2 Sumean logiikan sovellus 

Säätötekninen suunnittelu on perinteisesti perustunut säädettävästä kohteesta 

muodostettuun lineaariseen differentiaaliyhtälömalliin. Käytännössä useat 

säädettävät prosessit ovat vaikeasti mallinnettavia ja epälineaarisia. Tällöin 

järjestelmä joudutaan linearisoimaan ja säätimen suunnittelussa käytetty malli on 

arvio todellisen järjestelmän toiminnasta.  

 

Sumeiden järjestelmien ja niihin liittyvien säätökantojen suunnittelussa taas 

pyritään mallintamaan käyttäjän ajattelua ja toimintaa. Tämä merkitsee sitä, että 

sumea ohjaus voidaan rakentaa operaattorin kokemuksen varaan ilman prosessin 

matemaattista mallia. Näin on mahdollista hyödyntää suoraviivaisesti 

prosessiasiantuntijan kokemusta ja tietämystä järjestelmää rakennettaessa.  

 

Lisäksi sumean logiikan avulla voidaan käyttää hyväksi jokaisen ihmisen 

kokemuspiiriin kuuluva heuristinen tietämys itsestään selvissä asioissa. 

Esimerkiksi JOS säiliön pinta on liian alhaalla ja pinta on laskeva NIIN 

tulovirtausta on kasvatettava paljon TAI JOS säiliön pinta on reilusti liian 

ylhäällä ja pinta on nouseva NIIN tulovirtaus on pysäytettävä. Monissa 

epälineaarisissa järjestelmissä perinteisten säätöteknisten menetelmien vaatima 

matemaattinen malli on vaikea muodostaa ja mallista voi tulla monimutkainen.  

Tällaisissa tapauksissa voivat sumeat menetelmät jäädä ainoiksi 

mahdollisuuksiksi toteuttaa käytännössä riittävän hyvin toimiva säätösovellus. 

/14/ 

 

Sumeanlogiikan mukaista ajattelua voidaan soveltaa myös kuorimon 

prosessinohjausautomaatiossa. 
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4 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 

Tässä luvussa käsitellään diplomityön aikana kuorimolle toteutettuja muutoksia. 

Muutoksia toteutettiin rummun purkauspään porttiin, kapasiteettisäätöön, 

metallinilmaisimen toimintaan ja ylätasonsäädön viritysparametreihin.  

 

Näiden muutosten lisäksi toteutettiin pienempiä yksittäisiä muutoksia mm. 

linjaston lukituksiin, käynnistys/sammutus sekvensseihin, valvomon näyttöihin ja 

operointipainikkeisiin. 

 

4.1 Portin asentosäätö 

Normaalin prosessin tarkastelun yhteydessä havaittiin portin asentoanturin 

näyttävän välillä epämääräisiä lukemia, jotka eivät pitäneet paikkaansa 

silmämääräisen portin asennon tarkastelun kanssa. Ongelmaksi selvisi luvun 3.1.3 

mukaisesti viallinen asentoanturi ja sen hankala sijoituspaikka. Mittauksen 

aiheuttama ongelma ratkaistiin vaihtamalla asentoanturin sijoitusta ja tyyppiä. 

Anturin vaihdoksen yhteydessä selvitettiin myös portin säätöpiirin ja toimilaitteen 

toiminta, luku 3.2. Kun uusi anturi liitettiin säätöpiiriin, alkoi säätö värähdellä 

asetusarvon muutoksissa. Säätöpiiriin ei tehty muutoksia, joten värähtely oli 

peräisin uuden anturin suuremmasta aikavakiosta. Tarkemmissa tarkasteluissa 

havaittiin värähtelyongelman esiintyvän satunnaisesti vanhallakin anturilla. Tällä 

voitiin selittää portin edestakaiset liikkeet molemmilla linjoilla. Eli säätö korjasi 

2-4 kertaa asemaansa asetusarvomuutoksen yhteydessä. Kyseinen ongelma on 

peräisin liian suuresta toimilaitteen nopeudesta suhteessa säätöpiirin nopeuteen ja 

säädölle asetettuihin tarkkuusvaatimuksiin.  

 

4.1.1 Portin asemasäädön mallinnus ja simulointi 

Kuvassa 12 on esitetty portin asemasäädön MATLAB/Simulink –simulointimalli 

/15/. Malli koostuu säätimestä, portin hydrauliikanmallista ja asennonmittauksesta 

saatavasta takaisinkytkentätiedosta. Säätimen toteutus noudattaa luvun 3.2 

mukaista kuvausta. Säädin on P-säädin, jonka lähtö muunnetaan 5-tilaiseksi 
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hydrauliselle toimilaitteelle sopivaksi. Tämä epälineaarinen säädin on toteutettu 

M-kielen avulla kirjoitetulla S-funktiolla /16/. Portin malli yksinkertaistetaan 

suuren massansa ja puiden aiheuttaman vaimennuksen vuoksi 1. kertaluvun 

järjestelmäksi. Aikavakio on määritetty mittauksien perusteella. Lisäksi mallissa 

on erillinen integraattori, koska hydraulinen toimilaite on luonteeltaan integroiva. 

Portin asennon mittaus tuodaan mittausviivettä kuvaavan lohkon kautta säätimen 

takaisinkytkentätiedoksi. Asetusarvona käytetään askelta 0%→50%. Lisäksi 

ajanhetkellä 50s tuodaan 5%:n säätöaskel. Kuvassa 13 on alkuperäisen 

portintoimilaitteen simulointitulos.  

 

 

säätö
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Transport
Delay

1

1.5s+1

Transfer Fcn

aika

To Workspace3
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To Workspace2
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To Workspace1
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1
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Kuva 12. Portin asentosäädön yksinkertaistettu Simulink -simulointimalli. S-funktiolla toteutettu 

säädinlohko on tyypiltään P-säädin, jonka lähtö muunnetaan viisitilaiseksi epälineaarisen 

toimilaitteen mukaisesti. Portin hydrauliikka on mallinnettu suuren massan ja vaimennuksen 

ansiosta 1. kertaluvun järjestelmällä. Takaisinkytkennässä on mukana mittaussignaalin viivettä 

kuvaava lohko. 
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Kuva 13. Simulointitulokset alkuperäiselle portin asemasäädölle. Kuvasta voidaan havaita säädön 

viisitilaisen lähdön käyttäytyminen. Ensimmäisessä asetusarvon muutoksessa säätö tekee 

hystereesialueen ylityksen ja korjaa yhden kerran asemaansa.  

 

 

Tarkastellaan säädön ja toimilaitteen nopeuksia tarkemmin. Portin hitaampi 

liikenopeus vastaa 50-70mm/s todellista portin nopeutta. Portin koko liikerata on 

0-2900mm. Asentoa käsitellään prosenttilukuina, jossa 0% on portti täysin kiinni 

ja 100% on portti täysin auki. Tällöin vaadittu säätötarkkuus 1% vastaa 29mm:n 

liikettä portilla ja portin liikenopeus on noin 2%/s. Säätimen suoritusaikaväli ja 

samalla signaalin näytteenottoväli on 200ms. Säätöpiirin 200ms 

suoritusaikavälissä portti liikkuu 0,4%, jolloin säätimen nopeutta voidaan pitää 

riittävänä annetulle 1% säätötarkkuudelle.  

 

Säädön värähtely on peräisin rummun purkauspään portin hitaasta reagoinnista 

säätimen tekemiin ohjauksiin. Tämä luonnollinen ilmiö on peräisin toimilaitteen 

suuresta liikenopeudesta ja järjestelmän massiivisesta rakenteesta, jolloin portin 

liikettä saada pysähtymään säädön 1% tarkkuuden vaatimassa ajassa eli 0,5s.  
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Säätöpiirin värähtelyyn vaikuttaa myös takaisinkytkentähaarassa, eli mittauksessa 

oleva aikavakio. Valmistajan ilmoittama vasteaika uudelle lasermittaukselle on 

50-250ms, riippuen mittausetäisyydestä. Tämän perusteella säädön voidaan todeta 

olleen aikaisimminkin hyvin lähellä epästabiilia tilaa, koska anturin vaihdon 

yhteydessä tapahtunut noin 150ms aikavakion lisäys sai säädön kokonaan 

epästabiiliksi. Portin toiminnan stabiloimiseksi oli siis hidastettava portin 

liikenopeutta tai säätötarkkuudesta oli tingittävä.    

 

4.1.2 Portin asemasäädön muutokset 

Väliaikainen korjaus portin asemasäädön värähtelyongelmaan saatiin 

suurentamalla säätimen kuollutta aluetta. Tällöin myös asentotarkkuudesta 

jouduttiin tinkimään. Seuraavassa on pohdittu eri vaihtoehtoja portin 

liikenopeuden hidastamiseksi.  

 

Hydraulisen toimilaitteen liikenopeus määräytyy sen syrjäytystilavuuden ja sille 

tuotavan tilavuusvirran perusteella. Täten säätötilavuusrakenteiden eli 

käytännössä säätötilavuusmoottoreiden liike- eli pyörimisnopeuteen voidaan 

vaikuttaa, joko kierrostilavuutta muuttamalla tai tuotavaa tilavuusvirtaa 

vaihtelemalla. Vakiotilavuusrakenteilla ainoa keino vaikuttaa liikenopeuteen on 

muuttaa toimilaitteen tilavuusvirtaa. Toimilaitteelle virtaavaan nestemäärään 

voidaan vaikuttaa kahdella eri tavalla: joko säätämällä pumpun tuottoa tai 

kuristamalla toimilaitevirtausta. Kummallakin tavalla saadaan aikaan portaaton 

tilavuusvirran ja liikenopeuden säätö. /18/ 

 

Liikenopeuden hidastaminen päätettiin toteuttaa kuristamalla toimilaitteelle 

menevää virtausta hydrauliikkakoneikkoon asennettavan ohivirtausventtiilin 

avulla. Toisena vaihtoehtona selvitettiin viisitilaisen venttiilistön korvaamista 

jatkuvatoimisella proportionaaliventtiilillä. Jatkuvatoimisen säätimen kannalta 

ihanteellisesta proportionaaliventtiilistä luovuttiin koneikon suurten muutostöiden 

takia. Tyydyttävä lopputulos voitiin saada säädettävällä ohivirtausventtiilillä 

nopeasti ja edullisesti. 
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Portin liikenopeus säädettiin noin 1/5 osaan alkuperäisestä. Näin kuollut alue 

voitiin määrittää ±0.5%:ksi ja säätö pysyi edelleen hyvin stabiilina. Kuvassa 14 on 

simulointitulokset uudelleen viritetylle säätimelle ja hidastetulle toimilaitteelle. 

Kuvasta voidaan havaita toimilaitteen liikenopeuden olevan säätötilanteessa noin 

1/5 alkuperäisestä. Käytännössä hidastettu säätönopeus ei aiheuta ongelmia, koska 

suurta portin liikenopeutta vaativat tilanteet, kuten kuljettimen ruuhkautuminen 

voidaan edelleen suorittaa viisitilaisen ohjauksen suuremmalla liikenopeudella. 

Anturin, säätimen ja hydrauliikkakoneiston muutokset toteutettiin molemmille 

kuorintalinjoille.  
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Kuva 14. Simulointitulokset uudelle portin asemasäädölle. Portin säätönopeutta pienennettiin noin 

1/5 alkuperäisestä ja säädön hystereesialueeksi asetettiin ±0.5%. Tehdyillä muutoksilla saatiin 

portin asentosäätö vastaamaan asetusarvon muutoksiin tarkasti ja ilman korjausliikkeitä.  

 

4.2 Kapasiteettisäätö 

Kuorimon tuotantoa ohjataan kapasiteettisäädön avulla. Säädön tarkoituksena on 

vakioida kuorintakapasiteetti operaattorin antamaan asetusarvoon, esim. 280k-m3 
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ja pitää tavoitekapasiteetti vakiona puun laatuvaihteluista huolimatta. 

Kapasiteettisäädön periaatteellinen toiminta on esitetty kuvassa 15. 

Kapasiteetinmittaus saadaan hakevaa’alta, jonka toimintaa on tarkasteltu luvussa 

3.1.5. Kapasiteettia säädetään rummun purkauspään portin asennon avulla.  

 

Lähemmässä tarkastelussa havaittiin kapasiteettisäädön säätävän purkauspään 

porttia todella usein. Ongelmaksi paljastui pitkä mittausviive suhteessa säädöltä 

haluttuun säätönopeuteen ja tarkkuuteen. Viive on selitettävissä toimilaitteen ja 

hakevaa’an välisellä etäisyydellä. Puiden kulku toimilaitteelta eli rummun 

purkauspään portilta mittaukselle kestää lähes 3min, ja säätö oli viritetty 

suoritettavaksi noin 30 sekunnin välein. Ongelman ratkaisemiseksi oli säätöä 

hidastettava. Lisäksi mittausviivettä olisi pyrittävä lyhentämään ja saamaan 

säätöön myötäkytkentätietoa kapasiteetista. Vaihtoehtoina pohdittiin kapasiteetin 

mittausta pöllivaa’an avulla ja epäsuorasti hakun käyttämästä sähkötehosta ja 

haketaskun pinnan vaihtelusta.  
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Kuva 15. Kapasiteettisäädön osat ja erilaiset ajotilanteet. Kapasiteettia mitataan hakekuljettimella 

olevalla hakevaa’alla ja puuvirtausta säädetään rummun purkauspään portin avulla. Ylemmässä 

kuvassa rummun täytösaste on vakio tasaisen puiden syötön ansiosta. Alemmassa kuvassa puiden 

syöttö on ollut epätasaista. Kapasiteettisäädölle ei tuoda myötäkytkentätietoa rummun täytöksestä.  
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4.2.2 Kapasiteettisäädön muutokset 

Kapasiteettisäädön merkitystä ja tarpeellisuutta voidaan tarkastella seuraavasti. 

Kun rumpuun syötetty puumäärä ja -laatu pidetään tasaisena, voidaan kapasiteetin 

olettaa pysyvän vakiona kiinteällä portin asennolla. Kuvassa 16 on tyypillinen 

koeajossa mitattu kapasiteetin jakauma, kun puunsyöttö ja rummun ajoparametrit 

eli rummun pyörimisnopeus, portin asento ja täytösaste ovat vakioita. 

Suoritettujen koeajojen perusteella voidaan kapasiteetin havaita vaihtelevan 

luonnollisesti stabiilissa kuorintatilanteessa. Luonnollinen vaihtelu on peräisin 

puiden muodostamasta heterogeenisestä materiaalipedistä, jota vahvistaa puiden 

nipuittainen  syöttö rumpuun ja purkauspään portin aiheuttama este puuvirralle. 

Luonnollisen vaihtelun riippuvuutta puun pituudesta tarkastellaan luvussa 5.5. 
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Kuva 16. Kapasiteetin jakautuminen stabiilissa ajotilanteessa. Mittaukset ylhäältä alaspäin: 

kapasiteetti [k-m3/h], kapasiteetin keskiarvo [k-m3/h], syöttöpään täytösaste [%], purkauspään 

täytösaste [%], purkauspään portin asento [%] ja rummun pyörimisnopeus [rpm] (vakio 6rpm). 

Kapasiteetti on mitattu hakevaa’alla. Laskennassa on huomioitu kuivatuoretiheyden, kuiva-aineen, 

kuoren (12%) ja puuhäviöiden vaikutus (4%).  

 



 45

Luonnollisen kapasiteettivaihtelun korjaus säätöteknisesti ei ole perusteltua. 

Kapasiteettivaihtelu on linjan ajon kannalta merkityksettömän pieni, ja 

pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna kapasiteetti asettuu haluttuun asetusarvoonsa. 

Luonnollisen vaihtelun poistamiseen pyrkivä säätö rasittaa portin mekaniikkaa ja 

romuttaa periaatteen vakiokuorintatehon mallista säätämällä puiden viipymäaikaa 

rummussa kapasiteetin perusteella.  

 

Normaalitilanteissa kuorimon kapasiteetti saadaan pysymään vakiona toimivalla 

rummun täytösasteen säädöllä. Kapasiteetin säätöä voitaisiin hyödyntää 

tilanteissa, joissa häiriintynyt puiden lastaus aiheuttaa rummun täytösasteen 

alenemista. Toisaalta tämä edellyttäisi puiden olevan helposti kuoriutuvia, jotta 

tarvittava kuorintateho saataisiin alhaisemmalla täytösasteella. Lisäksi säädölle 

olisi saatava myötäkytkentätieto puiden syötöstä.  

 

Nykyisessä muodossaan oleva kapasiteettisäätö poistettiin käytöstä koeajojen 

ajaksi. Tällä tavoin voitiin saavuttaa todellista vakiokuorintatehoa noudattava 

ajomalli koeajoihin.  

 

4.3 Toiminta metallinilmaisimen hälyttäessä 

Rumpu-hakkulinjalle sijoitetun metallinilmaisimen tarkoituksena on estää 

metallien joutuminen hakkuun pysäyttämällä hakun syöttökuljetin. Hakun 

syöttökuljettimen pysähdyttyä joudutaan pysäyttämään myös kuljettimelle tuleva 

puuvirta. Perinteisesti tämä voidaan toteuttaa sulkemalla rummun purkauspään 

portti ja jättämällä rumpu pyörimään, joko normaalilla tai alennetulla nopeudella. 

Kun hakun syöttökuljettimella oleva metalli on poistettu, palataan normaaliin 

ajoon käynnistämällä kuljetin ja avaamalla rummun purkauspään portti sopivaan 

asetusarvoon.  

 

Tämä toimintamalli on ristiriidassa tasaisen kuorintatuloksen ja puuhäviöiden 

vähentämisen kanssa. Kun rumpua pyöritetään portti suljettuna, käytetään 

rummun teho puiden pyörittämiseen ja puiden liike rummun pituussuunnassa 
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lakkaa. Näin puihin kohdistuvat iskujen määrät lisääntyvät ja kuorinta-aste 

kasvaa. Normaaliolosuhteisiin verrattuna lisääntynyt kuorintateho lisää myös 

tarpeettomasti puuhäviöitä.  

 

Tarkastellaan metallinilmaisun aiheuttamaa kuorinta-ajan lisäystä. Luvussa 2.5 

käsitellyssä rummun tilavuuden ja puumäärän tarkastelussa saatiin rummussa 

olevaksi puumääräksi noin 100-150k-m3. Kun koivun kuorintakapasiteetti on 

250k-m3/h, saadaan puiden viipymäksi noin 30min. Metallinilmaisun tapahduttua 

rumpu jää pyörimään portti kiinni 3 minuutin ajaksi, ellei metallia ehditä poistaa 

linjalta tätä nopeammin. Keskimääräisen metallinpoiston voidaan arvioida 

kestävän 2,5min. Kun esimerkkitapauksessa puiden viipymä aika oli 30min, 

lisääntyy kuorinta-aika metallinilmaisimen hälyttäessä 2,5min eli noin 8%. Mikäli 

rummun parametrit pidetään vakioina, voidaan puihin kohdistuneen kuorintatehon 

olettaa kasvavan samassa suhteessa viipymän kanssa. Taulukkoon 3 on laskettu 

rummun kuorintatehon muutoksia metallinilmaisimen hälyttäessä.  
 

 

Taulukko 3. Laskennalliset puiden viipymäajat rummussa ja metallinilmaisimen aiheuttamat 

viipymäaikojen  lisäykset.  

  Kapasiteetti Täytösaste Kasatiheys Rummun puu- Viipymäaika Metallinilmaisun 
  k-m3/h     määrä k-m3 min tehonlisäys 
Lehtipuu 250 40 % 0,40 152 36 7 % 
  40 % 0,35 133 32 8 % 
  40 % 0,30 114 27 9 % 
Havupuu 350 30 % 0,40 114 20 13 % 
  30 % 0,35 100 17 15 % 
    30 % 0,30 86 15 17 % 
 

 

Suurimmat metallinilmaisimen aiheuttamat kuorintatehon lisäykset tapahtuvat 

helposti kuorituvalla havupuulla. Havupuun kapasiteetin ollessa 350 k-m3/h, 

rummun täytösasteen 30% ja kasatiheyden 0,30, saadaan metallinilmaisimen 2,5 

minuutin pysäytyksen aiheuttamaksi tehon lisäykseksi 17%. 

 

Metallinilmaisimen aiheuttamaa kokonaistehon lisäystä voidaan arvioida 

tarkastelemalla keskimääräisiä metallihälytyksien lukumääriä vuorokaudessa. 
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Aikavälillä 1.1.–23.8.2004 on metallinilmaisimen hälytyksiä tapahtunut 

keskimäärin 21kpl/vrk 3-linjalla ja 15kpl/vrk 1-linjalla. Enimmillään hälytyksiä 

on tullut 3-linjalla 94kpl ja 1-linjalla 71kpl vuorokaudessa. Tämän perusteella 

kuoritaan 3-linjalla vuorokaudessa keskimäärin n. 50min portti suljettuna. 

Suurimmalla hälytyksien määrällä on metallien aiheuttama kuorinta-ajan lisäys 

lähes 4 tuntia vuorokaudessa.  

 

Tasaisen kuorintatuloksen ja puuhäviöiden minimoinnin kannalta on rumpu 

järkevää pysäyttää heti metallinilmaisimen hälytettyä. Tällä tavoin 

kuorintaprosessi säilyy stabiilina ja kuorintateho vakiona. Periaatteeltaan malli 

rummun pysäyttämisestä soveltuu kaikille kuorimoille. Uutta mallia soveltaessa 

täytyy huomioida mm. rummun käyttöihin aiheutuva rasitus pysäytysten 

lisääntyessä. Lisäksi tietyt mekaaniset ratkaisut voivat asettaa ongelmia mallin 

soveltamiselle.  

 

Diplomityön aikana otettiin Kaukopäässä koekäyttöön edellä esitetty malli 

rummun pysäyttämisestä välittömästi metallinilmaisimen hälyttäessä. Saadut 

tulokset olivat positiivisia. Puuhäviöiden voitiin havaita selvästi pienentyneen 

rummun pysäytyksen ansiosta. Lisäksi puiden pakkaantuminen rummun 

purkauspään porttia vasten väheni ja linjaston uudelleen käynnistys metallin 

poiston jälkeen onnistuu nopeasti. Myöskään kuorintakapasiteetissa ei havaittu 

alenemista.  

 

4.4 Ajoparametrien viritys 

Yksi yleisimmistä syistä säädön virheelliselle toiminnalle on väärin viritetyt 

säätimen parametrit. Saman säätömallin erilaisilla parametreilla on mahdollista 

saada täysin vastakkaisia lopputuloksia. Äärimmäisenä esimerkkinä 

epäonnistuneesta säädön virityksestä on epästabiiliin tilaan joutunut säädin, jonka 

antama ohjaus värähtelee ääriarvosta toiseen rikkoen lopulta toimilaitteen.  
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Säätöparametrien ja asetusarvojen viritystä tarvitaan myös erilaisten 

ylätasonsäätöjen yhteydessä. Tällöin voidaan puhua toimintapisteen asettamisesta. 

Automatiikalle täytyy aina määritellä toimintarajat. Käsin aseteltavilla 

viritysparametreilla asetetaan automatiikalle tietty toimintapiste ja määritellään 

sallitut liikkumisrajat. Kuvassa 17 on Kaukopään kuorimon säädettävät 

ajoparametrit. Kaukopään tapauksessa käytetään luvun 3.1 mukaista 

asetusarvotaulukointia eli ns. reseptejä. Tällä tavoin voidaan asettaa omat 

ajoparametrit eri raaka-ainelaaduille ja asetusten vaihto onnistuu lajin vaihdon 

tapahtuessa helposti.  

 

Säätöparametrien virittäminen edellyttää tarkkaa tietoa säädön ja prosessin 

toiminnasta. Säädön rakenteen ja säätöteknisten perustietojen tunteminen on 

erityisen tärkeää stabiilin käyttäytymisen takia. Vastaavasti prosessin tuntemusta 

tarvitaan käytännön ja teorian erojen löytämiseen. Säätöparametrien virityksen voi 

suorittaa prosessin tunteva laitetoimittaja tai säädön tunteva prosessiasiantuntija. 

Usein ongelmaksi muodostuu säätöteknisen ja prosessinohjauksen tiedon 

yhdistäminen. Laitetoimittajalta löytyy tarkka tieto säädön toiminnasta ja 

viritysparametrien vaikutuksista lopputulokseen. Toisaalta laitetoimittajalta 

puuttuu usein tarkka tieto ja mahdollisuus tutustua itse prosessiin. Vastaavasti 

prosessinhoitajalla on arvokasta tietoa prosessista ja näkemystä siitä miten säädön 

tulisi toimia.  

 

Käytännössä ajoparametrien virittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä 

laitetoimittajan ja prosessiasiantuntijan kanssa. Merkittävimpänä yhteistyön 

tarvetta voidaan pitää uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Tällöin 

tavoitteena on saada prosessinohjaus toimimaan stabiilisti prosessin asettamilla 

ehdoilla. Toisaalta optimaalisen lopputuloksen kannalta täytyy säädön 

kehittämistä ja virittämistä jatkaa myös käyttöönoton jälkeen.  
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Kuva 17. Kaukopään kuorimon säädettävissä olevat ajoparametrit. Keskeisimpiä säätöparametreja 

ovat rummun nopeuden ohjearvo (4,5 rpm), portin ohjearvo (55%) ja haluttu täytösaste (65%). 

Lisäksi edellä ohjearvoille on määritettävissä säätörajat. Optimaalista kuorintatulosta ohjataan 

puhtausaste tavoitearvon ja puuhäviön raja-arvon avulla. Kaikki parametrit voidaan säätää 

puulajikohtaisesti. 

 

 

Kaukopään kuorimon tapauksessa ylätasonsäädön virittäminen toteutettiin 

yhteistyössä laitetoimittajan ja kuorimon operaattoreiden kanssa. Yhteistyö 

laitetoimittajan kanssa mahdollisti tarkan järjestelmän toiminnan selvityksen, joka 

on perusedellytys säätöjen viritykselle ja stabiilin toiminnan saavuttamiselle. 

Parhaiten kuorintaprosessin kulun ja käytännön ongelmat tuntevat operaattorit. 

Operaattoreilta saadut ideat ja havainnot auttoivat merkittävästi ajoparametrien 

virityksessä.   
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5 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

5.1 Tiedonkeruusta 

Mittauksien ja säätöjen toiminnan tarkkailussa on hyvin olennaista tiedonkeruun 

luotettavuus. Työssä käytetyt tiedonkeruut suoritettiin kahdella erilaisella 

järjestelmällä. Käytettävissä oli tehtaan SVPromas -raportointijärjestelmä ja 

erillinen tarkempaan tiedonkeruuseen kykenevä tiedonkeruulaitteisto. SVPromas -

järjestelmän avulla voidaan kerätä tietoja tarkimmillaan 1 minuutin aikavälillä. 

SVPromaksen käyttämä 1 minuutin tallennusväli tarkoittaa minuutin välein 

otettua yksittäistä mittausarvoa.  Tämä yhden minuutin näytteenottoväli asettaa 

suuria rajoituksia mitattavan signaalin taajuudelle. Näytteenottovälin ja sen 

käänteisluvun näytteenottotaajuuden suhdetta voidaan tarkastella yksinkertaisesti 

Nyquistin teoreeman avulla 

 

max2FFs > ,    (5.1) 

 

jossa Fs on signaalin näytteenottotaajuus ja Fmax on suurin signaalissa esiintyvä 

taajuuskomponentti /19/. Kun analoginen signaali diskretoidaan 

näytteenottotaajuudella Fs, on sen suurin mahdollinen taajuus Fmax puolet 

näytteenottotaajuudesta Fs. Kaikki tätä suuremmat signaalin taajuuskomponentit 

laskostuvat välille 0-0,5·Fs. Näin ollen suurin Promaksella mitattava signaalin 

taajuus on 0.5·(1/60)Hz = 1/120 Hz, eli mitattavan signaalin jaksonaika täytyy olla 

suurempi kuin 120s. Luotettavan mittaustuloksen saaminen edellyttää todella 

hitaita prosessimuuttujia tai mittaussignaalin suodattamista alipäästösuodattimella, 

jonka rajataajuus on 1/120 Hz. Useat kuorimolla käytetyt mittaukset ovat 

taajuudeltaan selvästi tätä suurempia. Taulukossa 4 on tarkasteltu mittauksien 

soveltuvuutta 1 min näytteenottovälillä toimivaan tiedonkeruuseen.  
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Taulukko 4. Kuorimon mittauksien soveltuvuus minuutin näytteenottovälillä suoritettavaan 

tiedonkeruuseen. Arvioinnissa välttävä tarkoittaa signaalin sisältävän virhettä, mutta soveltuvan 

tasojen seurantaan. Virheellisellä tarkoitetaan 1min näytevälillä merkittävästi vääristyvää 

signaalia. Soveltuvuutta on arvioitu tarkastelemalla visuaalisesti signaalin luonnetta tiheästi 

näytteistetystä taltioinnista. Tarkastelujakson näytteenottoväli oli 1s ja pituus 10min.  

 

Mittaus Positiotunnus Näyteväli 
SYÖTTÖKULJETIN   1min 
Syöttökuljettimen momentti 711-701A.MO:av välttävä 
Syöttökuljettimen nopeus 711-701A.OH:av virheellinen 
Syöttökuljettimen pinta KRO-LI301:av virheellinen 
Etäisyys puupedistä lopussa KRO-WI302.F:LP virheellinen 
Kuljettimella oleva puumäärä KRO-WI302:av välttävä 
   
RUMPU     

Rummun kierrosnopeus 712-721A.PN:av ok 
Punnitus alkupäässä KRO-WI300:av virheellinen 
Punnitus loppupäässä KRO-WI301:av virheellinen 
Rummun alkupään täytös KRO-LI318A:av välttävä 
Rummun loppupään täytös KRO-LI318L:av välttävä 
Täytösaste KRO-LI318:av välttävä 
Portin asento KRO-GC300.F:PA ok 
Rummun käytön virta 712-721(A/B/C/D) virheellinen 
   
PUHTAUS/PUUHÄVIÖ     

3-linj. kuoripitoisuus/puhtausaste KRO-XI311K:av virheellinen 
3-linj. puuhäviö KRO-XI312:av virheellinen 
   
PURKAUSKULJETIN / HAKKU     
Purkauskuljettimen käyntitieto KRO-HS311.A:ins ok 
3 linj. raudanilmaisin hälytys KRO-XS302 ok 
Päähakun virta 712-711A.cur virheellinen 
Pätkähakun virta 712-718.cur virheellinen 
   
VAA'AT   

Hakevaaka (hakekapasiteetti) KRO-WI009:av välttävä 
 

 

Laskostuminen voidaan estää suodattamalla mittaussignaali 

alipäästösuodattimella, jonka rajataajuus on 0,5·Fs. Signaalin suodatus on 

toteutettava automaatiojärjestelmässä, ennen siirtoa tiedon siirtoa SVPromasiin. 

Suodattimena voi toimia yksinkertainen liukuvan keskiarvon suodin, joka laskee 

kahden minuutin keskiarvoa. Tämän avulla voidaan poistaa mittauksien 

aiheuttamat ongelmat SVPromas -taltioinnissa.  
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Suodatusta suunniteltaessa täytyy ensisijaisesti huomioida normaalin 

prosessinohjauksen tarpeet. Tiedonkeruuta varten suunniteltu mittaussignaalin 

suodatus ei saa häiritä normaalia prosessinohjausta. Suodatuksen yhteydessä 

menetetään nopeasti muuttuvista signaalista taajuusinformaatiota, jota ei voida 

palauttaa takaisin. Käytännössä ratkaisuna on säilyttää alkuperäinen signaali 

omalla positiotunnuksellaan ja tehdä tiedonkeruuta varten oma piiripositio, jossa 

suodatus toteutetaan.  

  

SVPromas -tiedonkeruuta käytettiin soveltuvin osin yleiseen prosessin tarkkailuun 

koko työjakson ajan. Tarkemmat tiedonkeruut toteutettiin erillisellä 

tiedonkeruukoneella, jonka tallensi mittaukset 1 sekunnin näytteenottovälillä. 

Tässä keruussa olivat mukana kaikki taulukon 4 mittaukset. Sekunnin 

näytteenottoväliä voidaan pitää riittävänä lähes kaikkiin kuorimon mittauksiin. 

Kuvassa 18 on esitetty 1min välein otetun hetkellisnäytteen eroa 1min todelliseen 

keskiarvoon hakunvirran ja hakekapasiteetin mittauksissa.  

 

 
Kuva 18. Minuutin välein otetun hetkellisnäytteen ja minuuttikeskiarvon erot. Minuuttikeskiarvot 

on laskettu 1 sekunnin näytteiden perusteella. Hakevaa’assa olevan suodatuksen ansiosta saadaan 

1 minuutin hetkellisnäytteestä käyttökelpoinen hakevaa’an tapauksessa. Yksikköinä hakevaa’alla 

on k-m3/h ja hakunteholla kW. 
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Mittaussignaalin sisältämää informaatiota tutkittaessa tulee huomioida myös 

kyseiselle mittaukselle tyypilliset ominaisuudet. Tarkastellaan esimerkkinä kuvan 

19 mukaista puhtausastemittarilta tallennettua suodattamatonta signaalia. 

Puhtausastemittaus mittaa rumpu-hakkulinjalla kulkevien puiden puhtautta. 

Rummusta purkautuva puuvirtaus ei ole jatkuvaa. Kun mittarin alta ei kulje puita, 

näyttää mittaus nollaa. Kyseessä ei ole siis täydellisesti kuorittu puu, vaan tilanne 

jolloin mittarilla ei ole mitattavaa puuta. Todellisen puhtausastekeskiarvon 

saamiseksi täytyy kyseiset kohdat suodattaa pois mittaustuloksesta.  
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min.ka                  0,57
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Min.ka nollat poist.0,35
min.ka                  0,35

min. hetkellisarvo   0,88

 
Kuva 19. Mittaussignaalin näytteistys ja käsittely. Kuvassa on suodattamaton 

puhtausastemittauksen näyttämä [%]. Todellisuutta vastaavan 1min keskiarvon laskemiseksi 

täytyy kyseisestä signaalista poistaa nollat, jolloin mittarilla ei ole ollut mitattavia puita. Kuvan 

ylälaidassa on laskettuna jokaisen minuutin todellinen puhtausasteen arvo, nollat sisältävä 

keskiarvo ja minuutin välein otettu hetkellisarvo. Kuvasta voidaan havaita 1 minuutin 

näytteenottovälin olevan liian pitkä signaalin taajuussisältöön nähden.  

 

5.2 Kuorintakapasiteetin laskenta 

5.2.1 Kapasiteetin mittaus ja puulajin vaikutukset 

Kuorimon kuorintakapasiteettia mitataan luvussa 3.1.5 esitellyn hakevaa’an 

avulla. Hakevaaka mittaa hakun jälkeiseltä kuljettimelta hakkeen massaa. Tämä 
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massavirtaus muunnetaan hakekapasiteetiksi vakiona pidettävän 

tilavuuspainokertoimen avulla. Tämä aiheuttaa luvussa 3.1.5 havaitun mukaisesti 

virhettä kapasiteetin mittaukseen. Seuraavassa on tarkasteltu koeajossa mitattuja 

hakekapasiteetteja ja niiden korjaamista laboratoriomittauksien avulla vastaamaan 

todellista kapasiteettia.  

 

Koeajoissa kuorittiin kahdella eri tavalla säilytettyä koivupuuta. 

Laboratoriomittauksissa saatiin koeajopuille taulukon 5 mukaiset määrittelyt. 

Taulukosta voidaan havaita tilavuuspainokertoimen vaihtelevan huomattavasti jo 

saman puulajin sisällä säilytystavasta riippuen.  

 

Kuvassa 19 on esitetty hakevaa’alla mitatut ja laboratoriomääritysten perusteella 

korjatut koeajovuorokausien hakekapasiteetit.  Kuvasta voidaan 

tilavuuspainovaihtelujen aiheuttama virhe hakekapasiteetissa.  
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Kuva 19. Puulaadun vaikutus hakekapasiteetin mittaukseen. Tummempi viiva on 

laboratorionäytteiden avulla korjattu hakekapasiteetti ja vaaleampi viiva on hakevaa’an näyttämä, 

joka lasketetaan vaa’an punnitustiedon ja vakiokertoimen avulla.  
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Taulukko 5. Koeajopuiden laboratoriomääritykset. Puun tuoretiheys eli tilavuuspainokerroin 

saadaan jakamalla kuivatuoretiheys kuiva-aineella. Vaa’alla käytettävä tiheyskerroin saadaan 

tilavuuspainokertoimen käänteislukuna.  

 

Laboratoriomääritykset Koeajo 1 Koeajo 2 
Kuivatuoretiheys [kg/m3] 494,0 492,8 
Hakkeenkuiva-aine [%] 51,2 61,3  
   
Lasketut     

Tilavuuspainokerroin [kg/k-m3]
 

965        804  

Tiheyskerroin vaa'alle 
 

1,036      1,244  

 

5.2.2 Kapasiteetin määritys hakun virrasta 

Hakekapasiteettia voidaan mitata hihnavaa’an lisäksi myös epäsuorasti hakun 

sähkötehon avulla. Seuraavassa tarkastellaan hakun virran ja hakekapasiteetin 

yhtäläisyyttä, ja muodostetaan yksinkertainen malli hakekapasiteetin laskemiseksi 

hakun virran mittauksen perusteella.  

 

Hakun virran ja hakekapasiteetin vertaaminen edellyttää mittaukselta riittävän 

lyhyttä näyteväliä, signaalin suodattamista trendin löytämiseksi ja mahdollisen 

viiveen poistoa. Käytettävissä olleella tiedonkeruujärjestelmällä voitiin hakun 

virtaa mitata näytteenottotaajuudella Fs = 1Hz. Tätä voidaan pitää ehdottomana 

ylärajana näytevälin pituudelle hakun virranmittauksessa, muutoin signaali 

laskostuu liikaa ja todellinen informaatio menetetään.  

 

Virran suodattamiseen voidaan käyttää yksinkertaisimmillaan liukuvan 

keskiarvon suodinta. Parempaan lopputulokseen päästään käyttämällä esim. 

ikkunointi menetelmällä muodostettua FIR -alipäästösuodatinta. Esimerkissä 

suodattimet mitoitettiin vastaamaan hihnavaa’assa olevaa suodatusta, jonka 

aikavakio on 60s. Hakun virran ja hakevaa’an korrelaatiota selvittäessä täytyy 

signaalista poistaa myös sijaintien aiheuttama viive. Kuvassa 20 on esitetty 

alkuperäinen virran mittaus, suodatetut virrat ja hakevaa’alla mitattu 

hakekapasiteetti. Hakekapasiteetti korjattiin käyttämällä laboratorion määrittämiä 
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kuivatuoretiheyksiä ja kuiva-ainepitoisuuksia, ja olettamalla kuoren osuudeksi 

12%. Kuvasta voidaan havaita sähkötehon ja hakekapasiteetin lähes lineaarinen 

riippuvuus. Pienen virheen tarkasteluun aiheuttaa kapasiteetin mittaukseen 

sisältyvä pätkähakulta tuleva hake, sillä pätkähakun tehoa ei ole huomioitu 

laskennassa käytetyssä hakun tehossa. Pätkähakun nimellisteho on 250kW. 

Tunnin koeajojakson aikana keskimääräinen tyhjäkäyntitehon ylittävä 

haketukseen käytetty sähköteho oli pätkähakulla 7,4kW, kun vastaava teho oli 

päähakulla 170kW. Näin ollen voidaan pätkähakun teho jättää huomioimatta 

tekemättä suurta virhettä.  
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Kuva 20. Hakun teho ja hakkeen tilavuusvirta. Hakun virta [% nimellisestä] on suodatettu 

liukuvan keskiarvon suodattimella n=90 ja Hamming -ikkunointimenetelmää käyttävällä FIR -

alipäästösuodattimella (n=90, fraja=1/90Hz). Lukemat on muutettu hakun nimellistehon (1,8MW) 

avulla tehoiksi. Kuvasta voidaan havaita hakun tehon [kW] ja hakkeen tilavuusvirran [k-m3/h] 

yhteys.  

 

 

Suodatuksen ja viiveen poiston jälkeen voidaan hakun teholle ja kapasiteetille 

laskea korrelaatiot ja muodostaa yhden muuttujan lineaarinen regressiomalli. 
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Hakun teholle ja kapasiteetille saatiin eri tarkastelujaksoilta korrelaatiokertoimet 

0,936, 0,921, 0,949, 0,913, 0,919 ja 0,948. Korrelaatiokertoimien ja visuaalisen 

tarkastelun perusteella voidaan hakun sähkötehon todeta olevan suoraan 

riippuvainen haketetusta puukapasiteetista. Kuvassa 21 on laskettu mittausdatan ja 

regressioanalyysin avulla hakun nimellisvirtaan suhteutetun virran ja todellisen 

haketuskapasiteetin riippuvuudet eri koeajopäiviltä.  

 

Koeajopäivinä 4.–5.11.2004 oli haketettava puu kosteaa, tilavuuspainon ollessa 

noin 960 kg/k-m3 ja 25.11. haketettu puu oli kuivaa 800 kg/k-m3 ja lyhyempää. 

Tämän voidaan havaita vaikuttavan hieman sähköteho/kapasiteetti-suhteeseen. 

Lisäksi kuvasta voidaan havaita 4.11. klo 11.00 tehdyn teränvaihdon aiheuttama 

pieni sähkötehon pudotus.  
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Kuva 21. Regressioanalyysin avulla muodostettu hakun virran ja kapasiteetin välinen suhde. 

Hakun virtaa on suodatettu FIR –alipäästösuodattimella (n=90, fraja=1/90Hz) ja hakun virran ja 

hakevaa’an välinen viive on poistettu. Kapasiteetti on laskettu hakevaa’an lukemista käyttämällä 

laboratoriossa määriteltyjä todellisia kuivatuoretiheyksiä ja kuiva-ainepitoisuuksia ja arvioimalla 

kuoren osuudeksi 12%. 
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Oikein mitatulla ja suodatetulla hakun teholla voidaan saada mielenkiintoista 

lisäinformaatiota kuorimon toiminnasta. Tehosta voidaan laskea ali- ja 

ylikapasiteetti tilanteet, mitä voidaan hyödyntää esim. kapasiteetin säädössä ja 

seurannassa. Lisäksi hakun tehosta saadaan selville myös kuorimon 

tyhjäkäyntiajat ja todelliset tuotantoseisaukset. Tehon tai virran mittaus löytyy 

vakiona nykyaikaisista hakkukäytöistä ja mittausta voidaan pitää luotettavana 

verrattuna esim. venymäliuskalla tapahtuviin punnitusmittauksiin.  
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5.3 Uudella ajomallilla saavutetut tulokset 

Seuraavassa on tarkasteltu työn aikana muodostetulla stabiililla ajomallilla 

saavutettuja tuloksia kuorintatuloksen, linjan ajettavuuden ja sähköenergian 

kulutuksen kannalta.  

5.3.1 Puuhäviöt 

Puuhäviöiden minimoimisen kannalta tärkeimpänä säätöparametrina voidaan pitää 

rummun kierrosnopeutta. Koivun kuorinnassa käytetyn kierrosnopeuden 

alentaminen 7-8 kierroksesta 5,5-6,5 kierrokseen minuutissa vähentää koeajojen 

mukaisesti puuhäviöitä keskimäärin 2 %-yksikköä. Kierrosnopeuden alentamisen 

kautta syntyvä kuorintatehon pienennys täytyy tehdä puhtausastevaatimusten 

ehdoilla. Puhtausastevaatimusta käsitellään luvussa 5.3.2. Kierrosnopeuden 

muutos edellyttää myös muiden rummun parametrien viritystä haluttaessa 

tuotannon pysyvän samalla tavoitetasolla.  

 

Tarkastellaan koeajotilannetta, jossa rummun kuorintatehoa vähennetään 

pienentämällä rummun nopeus 6,5 kierroksesta minuutissa 4,5 kierrokseen, 

pienentämällä täytösastetta ja avaamalla purkauspään porttia, kuva 23. 

Kuorintatehon vähennyksellä saadaan puuhäviöitä pienennettyä 

laboratorionäytteiden perusteella määritellystä koeajon keskimääräisestä 4%:n 

puuhäviöstä 2%:n tasolle. Kuvassa 22 on puhtausaste- ja puuhäviömittauksen 

tulokset ajoparametrien muutoksen aikana. Taulukossa 6 on laskettu raaka-

aineessa saatujen säästöjen rahallista arvoa, kun puuhäviö pienenee n %-yksikköä. 

  
Taulukko 6. Koivun puuhäviön pienenemisestä saatavat raaka-aine kustannussäästöt Kaukopäässä. 

Laskennassa on käytetty koivun hintana 3 x kantohinta (12 eur/k-m3) = 36 eur/k-m3, kuoren 

polttohyvityksenä 15 eur/k-m3 ja vuotuisena puumääränä 2,5 milj. k-m3.  

Puuhäviön pienennys   Säästö puukustannuksissa 
%-yksikköä vuorokaudessa kuukaudessa vuodessa 

1 1 500 € 43 800 € 525 000 € 
2 2 900 € 87 500 € 1 050 000 € 
3 4 400 € 131 300 € 1 575 000 € 
4 5 800 € 175 000 € 2 100 000 € 
5 7 300 € 218 800 € 2 625 000 € 
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Kuva 22. Puuhäviöiden vähentäminen ajoparametreja virittämällä. Kuvassa on ylhäältä alapäin: 

optisella mittalaitteella mitattu puuhäviö [%], puuhäviön liukuva keskiarvo [%] ja optisella 

mittalaitteella mitattu puhtausaste [%]. Asteikko on skaalattu laboratoriomäärityksien mukaiselle 

tasolle.  
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Kuva 23. Rummun parametrien muutos puuhäviöiden pienentämiseksi. Kuvassa on ylhäältä 

alaspäin: syöttöpään täytösaste [%], purkauspään täytösaste [%], portin asento [%] ja 

pyörimisnopeus [rpm]. Täytösasteissa 0-100% vastaa todellisuudessa 0-50% rummun tilavuudesta. 

Kapasiteettina keskimäärin 230 k-m3/h. 
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5.3.2 Puhtausaste 

Kuorintateho tulee mitoittaa tehtaan puhtausastetavoitteen mukaisesti. 

Puhtausastetavoitteessa tulee asettaa selkeät rajat halutulle kuorintatulokselle. 

Periaatteena tavoitetta laadittaessa tulee olla jatkoprosessin asettaman 

puhtausastevaatimuksen saavuttaminen, ja toisaalta ylikuorinnan minimoiminen.  

 

Puhtausastetavoitteena ei tule olla 0 prosentin kuoripitoisuuteen pyrkiminen. Alle 

puhtausastetavoitteen kuoriminen ei ole suoranaisesti haitallista jatkoprosessille, 

mutta vaikuttaa huomattavasti haketus- ja raaka-ainekustannuksiin. 

Haketuskustannukset nousevat kuorimon energiankulutuksen kasvaessa ja 

kapasiteetin laskiessa. Suurimmat kustannukset tulevat raaka-aineen kulutuksen 

kasvusta puuhäviöiden lisääntyessä. Lisäksi ylikuorinnan merkittävänä haittana 

voidaan pitää rummulle aiheutuvia ylimääräisiä mekaanisia rasituksia, jotka 

lisäävät huoltotarvetta ja lyhentävät kuorimolaitteiden käyttöikää. 

Tuotantokatkosten voidaan havaita lisääntyvän ylikuorinnan katkoessa puita ja 

pätkien tukkiessa pesurullastoa, hakkulinjaa, pätkähakkulinjaa ja kuorenkäsittelyä. 

 

Tarkastellaan esimerkkinä toisen koeajoviikon puhtausastetta. Kuvasta 24 voidaan 

havaita puhtausastenäytteiden keskiarvon 0,093% olevan merkittävästi 

tavoitearvon 0,2% alapuolella. Luvun 5.3.1 mukaisesti koeajojakson puuhäviöt 

olivat noin 4%. Virittämällä ajoparametrit puhtausastevaatimuksien mukaisiksi 

voitiin puuhäviöitä pienentää noin 2 prosenttiyksikköä. Taulukon 6 mukaisesti 

saadaan 2 prosenttiyksikön vähennyksellä vuorokaudessa noin 2900 EUR säästöt 

raaka-aine kustannuksissa.  
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Kuva 24. Laboratorionäytteiden perusteella mitatut hakkeen kuoripitoisuudet koeajoviikon aikana. 

Näytteiden keskiarvoksi saadaan 0,093%. Tummalla katkoviivalla on merkitty haluttu 

puhtausastetavoite 0,2%.  

 

5.3.3 Linjan käyttöaika 

Tasaisella ajomallilla ja pienemmillä rummun kierrosnopeuksilla voidaan 

vähentää merkittävästi puiden pirstoutumista rummussa. Näin pätkien määrä ja 

tukokset rumpu-hakkulinjalla saadaan vähenemään. Tämä helpottaa huomattavasti 

linjan ajettavuutta ja lisää käyntiaikaa. Linjastojen käyttökatkoja seurattiin 

koeajojen aikana häiriöpäiväkirjojen avulla. Häiriöpäiväkirjoihin kirjattiin ylös 

kaikki yli 10 minuuttia kestäneet linjaseisokit, kellonaika, häiriön kesto ja laatu. 

Lisäksi linjahäiriöiden syitä pohdittiin yhdessä operaattoreiden kanssa.  

 

Eniten käyttökatkoja aiheuttavat tukokset rumpu-hakkulinjalla. Tyypillinen 

katkoksen aiheuttaja on pesurinrullien väliin kiilautunut puunkappale, johon 

purkauskuljettimelta tulevat puut alkavat kasaantua. Rummutuksessa katkenneista 

puista syntyneet pätkät aiheuttavat tukoksia myös pätkähakkulinjalla. Kolmas 

tyypillinen tukospaikka on rummun purkauspää. Ryöpsäyksittäin rummusta 

purkautuvat puut kasaantuvat purkauskuljettimelle. Ongelmia aiheuttaa myös 

rummun purkauspään suljettu rakenne. Toisinaan puu pönkäytyy ketjunlenkin ja 
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purkauspään peltien väliin. Suljettu rakenne vaikeuttaa tukoksien poistamista 

estäen siltanosturilla työskentelyn. Suljettua purkauspään rakennetta perustellaan 

pienemmällä melulla ja pölyn leviämisen vähenemisellä kuorimon tiloihin. Työn 

aikana suoritetut tutustumiset vastaaviin avopäisiin kuorimarumpuihin asettaa 

kyseenalaiseksi väitteen melun ja pölyn merkitsevästä vähenemisestä ja toisaalta 

tuo selvästi ilmi avonaisella rakenteella saatavat edut: tukosten väheneminen, 

tukosten helpompi selvittäminen ja parempi näkyvyys rummun sisälle.   

 

Merkittävänä käyttökatkojen aiheuttajana voidaan pitää myös puiden mukana 

tulevia metalleja. Metallien aiheuttamiin käyttökatkoihin vaikuttaa eniten raaka-

aineen laatu. Toisaalta toimintaa metallinilmaisimen hälyttäessä voidaan tehostaa.  

Metallinilmaisimen toimintaa ja uutta toimintamallia käsiteltiin luvussa 4.3. 

Etenkin kuorihihnalle joutuneiden metallien automaattisessa poistossa ja 

ilmaisussa olisi parantamista.  

 

5.3.4 Kapasiteetti 

Kuorimon tuotannon eli puhekielessä kapasiteetin voidaan ajatella määrittyvän 

seuraavasti. Halutun kuoripuhtauden saavuttamiseksi täytyy kuorittaviin puihin 

kohdistaa kuoren irrotukseen vaadittava energia. Kuorintatehoon eli puiden 

saamien iskujen määrään ja lujuuteen vaikutetaan rummun täytösasteella ja 

puiden viipymäajalla rummussa. Käytännössä viipymää ja täytösastetta säädetään 

puiden syöttönopeudella, rummun kierrosnopeudella ja purkauspään portin 

asennolla. Näin tietyllä kuorintateholla voidaan olettaa saavutettavan tietty 

kuorintakapasiteetti. Toisin sanoen: puiden vaatima kuorintateho määrää linjan 

kapasiteetin eli kuoritun puumäärän tietyssä ajassa. Seuraavassa on tarkasteltu 

kapasiteetin jakautumista vakiokuorintateholla.   

 

Koeajojen alussa viritettiin kuorimon ajoparametrit kuorittavan puun vaatiman 

kuorintatehon mukaan. Kun viritys oli suoritettu, pidettiin kuorintateho vakiona 

koko koeajoviikon ajan. Kuvassa 25 on ensimmäiseltä koeajoviikolta määritetyt 

kuorintakapasiteetin jakaumat, jolloin ajossa oli järeähkö 6m koivukuitu. 
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Kapasiteetin keskiarvon voidaan havaita pysyvän vakiona eri koeajovuorokausina 

ja jakauman muoto muistuttaa normaalijakaumaa. Kuvassa 26 ovat vastaavat 

tulokset toiselta koeajoviikolta, jolloin ajossa oli lyhyempi noin 4 metrinen 

koivukuitupuu. Puun pituuden ja läpimitan voidaan havaita vaikuttavan 

merkittävästi jakauman muotoon.  

 

Edellä esitetyn perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset. Rummun 

kuorintakapasiteetti määräytyy puiden vaatiman kuorintatehon mukaan. Kun 

kuorintateho pidetään vakiona, pysyy myös kapasiteetti vakiona. Kapasiteetille on 

luontaista tietty hajonta. Hajonnan suuruus riippuu raaka-aineena olevan puun 

pituudesta ja läpimitasta. Lyhyellä puulla on mahdollista saada kapasiteetin 

luontainen hajonta pienenemään merkittävästi. Luontaista hajontaa ei ole järkevä 

poistaa luvussa 4.2 esitellyn kapasiteettisäädön avulla. 
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Kuva 25. Vuorokausittaiset kapasiteettijakaumat ensimmäisellä koeajoviikolla puun pituuden 

ollessa 6m.  Ajoparametrit on mitoitettu raaka-aineen vaatiman kuorintatehon mukaan, eikä 

kapasiteetti ole erillisenä säätösuureena. Ajoparametrit on pidetty vakioina koeajopäivinä. 

Kapasiteetissa on huomioitu kuivatuoretiheyden, kuiva-aineen ja kuoren vaikutus.  
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Kuva 26. Vuorokausittaiset kapasiteettijakaumat toisella koeajoviikolla puun pituuden ollessa 4m. 

Ajoparametrit on mitoitettu raaka-aineen vaatiman kuorintatehon mukaan, eikä kapasiteetti ole 

erillisenä säätösuureena. Ajoparametrit on pidetty vakioina koeajopäivinä. Kapasiteetissa on 

huomioitu kuivatuoretiheyden, kuiva-aineen ja kuoren vaikutus.  
 

5.3.4 Sähkönkulutus 

Prosessin sähköenergian kulutus on ollut perinteisesti toissijainen säästökohde 

teollisuudessa. Todellisuudessa yksittäisilläkin sähköenergian säästökohteilla 

voidaan saavuttaa merkittäviä ja pysyviä säästöjä. Seuraavassa on tarkasteltu 

kuorimon sähköenergian kulutusta.  

 

Hakku 

Suurin yksittäinen sähkönkuluttaja on kiekkohakku. Hakun käytön muodostaa 

yksi 3kV 1,8MW suoraan verkkoon liitetty oikosulkumoottori. Mielenkiintoiseksi 

hakun käytön tekee suuri tyhjäkäyntiteho suhteessa haketukseen tarvittavaan 

tehoon. Hakun tehoa voidaan seurata virran mittauksen avulla, jota käsiteltiin 

tarkemmin luvussa 5.2.2. Tyhjäkäynnissä hakku ottaa keskimäärin 29,8% 

nimellisvirrastaan. Tällöin oikosulkumoottorin verkosta ottamaksi tehoksi saadaan  
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jossa Inim on moottorin nimellisvirta ja U pääjännite. Koeajon aikana mitatussa 

täydessä kuormituksessa hakun nimellisvirran tunnin keskiarvo oli 39%, joka 

vastaa 710kW:n sähkötehoa. Hakun ottama teho lisääntyi ainoastaan 33% 

täydessä haketuksessa verrattuna tyhjäkäyvään hakkuun. Taulukossa 7 on esitetty 

hakun tyhjäkäynti- ja haketustehot.  

 

 
Taulukko 7. Hakun tyhjäkäynti- ja haketustehon vertailu. Tyhjäkäyntiteho kertoo hakun 

sähkönkulutuksen, kun hakku pyörii, eikä puita syötetä hakkuun. Haketusteho on laskettu yhden 

tunnin tyypillisestä katkottomasta ajosta. Laskennassa on käytetty sähkön hintana 31eur/MWh. 

Kapasiteetissa on huomioitu puun kuivatuoretiheys ja kuiva-ainepitoisuus.   

 

  Tyhjäkäynti Haketus 
Pätkähakun virta [% nim] 34,50 39,04 
Pätkähakun teho [kW] 86 98 
Päähakun virta [% nim] 29,80 38,31 
Päähakun teho [kW] 552 710 
Sähköteho yht. [kW] 638 807 
Sähkön hinta [eur/h] 20 25 
Kapasiteetti [k-m3/h] 0 230 

 

 

 

Hakun sähkönkulutuksessa voidaan saada aikaan säästöjä vähentämällä hakun 

tyhjäkäyntiaikaa. Tyhjäkäyntiä aiheutuu linjaston häiriöistä, kuten tukoksista 

rumpu-hakkulinjalla. Lisäksi tyhjäkäyntiä syntyy linjan huoltokatkoissa, joissa 

hakut jätetään pyörimään. Tyhjäkäyntiaikaa voidaan merkitsevästi vähentää linjan 

tasaisella ajolla ja hakun pysäyttämisellä yli 30 minuutin linjaseisokkien ajaksi.  

 

Kuvassa 27 on vuorokausittaisia hakun käyntiaikoja. Kuvasta voidaan havaita 

tasaisella ajotavalla saavutettuja tyhjäkäyntiaikojen lyhenemisiä. Edellä mitattujen 

tehojen perusteella voidaan esimerkkinä laskea säästö, kun vuorokausittainen 

tyhjäkäyntiaika lyhenee 30min/linja, saadaan säästöä 600 EUR/kk.  
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Kuva 27. Hakun tyhjäkäyntiaikojen prosenttiosuudet ja pituudet minuutteina vuorokausittain. 

Yhden linjaston hakkujen tyhjäkäyntiteho on noin 650 kW.  

 

Rumpu 

Rummun käyttö koostuu neljästä 250kW:n oikosulkumoottorista. Taulukossa 8 on 

mitattu rummun käyttöjen tehot kahdella eri rummun nopeudella, täytöksen 

muiden ajoparametrien ollessa vakiot. Rummun sähköenergian kulutuksen 

voidaan havaita puolittuvan kierrosnopeuden laskiessa 7,5:stä 4,5 kierrokseen 

minuutissa.  

 

Rummun sähkönkulutusta ei voida pitää mitoitusperiaatteena rummun 

kierrosnopeudelle, koska kierrosnopeus vaikuttaa myös rummun kuorintatehoon 

ja kapasiteettiin. Toisaalta koeajoissa saavutetut kuorintatulokset osoittavat 

alhaisen 4,5rpm nopeuden soveltuvan erittäin hyvin tietyille puulaaduille, joissa 

on aikaisemmin käytetty 7,5rpm pyörimisnopeutta. Tällöin saavutetaan 

pienentyneiden puuhäviöiden, mekaanisen rasituksen ja pidentyneen käyntiajan 

lisäksi säästöjä myös sähköenergiassa 8 EUR/h yhtä linjaa kohti, jolloin 

kuukaudessa voidaan saavuttaa 10 000 euron säästö rummun sähkössä.  
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Taulukko 8. Rummun käytöt ja sähkönkulutus eri kierrosnopeuksilla. Tulokset on luettu koeajon 

yhteydessä suoraan taajuusmuuttajalta. Mittauksessa muutettiin ainoastaan rummun 

kierrosnopeutta. Muut rummun parametrit pidettiin vakioina. Laskennassa on käytetty sähkön 

hintana 31 eur/MWh ja koneen nimellistehona 250kW. 

 

Taajuusmuuttajalta 4.5 rpm 7,5 rpm 
nopeus [rpm] 1185 2000 
virta [A] 120 130 
vääntömomentti [%] 34 40 
teho [%] 27 55 
jännite [V] 550 690 
taajuus [Hz] 40 67 
   
Lasketut:     
moottorin teho [kW] 67,5 137,5 
rummun teho [kW] 270 550 
sähkön hinta [eur/h] 8,37 17,05 
sähkö 2 rummulle [eur/vrk] 321 655 

 

 

5.3.5 Mekaaniset rasitukset 

Rummun kierrosnopeuksia alentamalla pystytään pienentämään mekaanisia 

rasituksia merkittävästi. Eniten rasituksia voidaan vähentää suorasyöttöisen 

rummun syöttökuljettimen ja rummun liitoskohdasta. Kaukopäässä puiden syöttö 

toteutetaan nipuittain syöttökuljettimen avulla rumpuun, ilman erillistä 

syöttösuistetta. Kun nippu saapuu syöttökuljettimen loppupäähän, pyrkii 

rummussa pyörivät puut saamaan kuljettimella olevan nipun liikkeeseen. Pyörivän 

puukeon kohdistamat voimat kuljettimella olevaan nippuun aiheuttavat puiden 

katkeilua ja törmäilyä sulatuskuljettimen seinämiin. Voimien suuruus on 

riippuvainen rummussa pyörivien puiden liike-energiasta. Alentamalla rummun 

pyörimisnopeutta voidaan sulatuskuljettimen ja rummun yhtymäkohdassa puihin 

kohdistuvaa voimaa pienentää. Tämä vähentää puiden katkeilua ja törmäilyä 

sulatinkuljettimen seiniin.  

 

Työn aikana suoritetun seurannan perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että 

suurimmat yksittäiset puuhäviöt syntyvät aivan rummun alkupäässä tapahtuvasta 

puiden katkeilemisesta. Puun pituudella on merkittävä vaikutus 



 69

sulatuskuljettimeen kohdistuviin rasituksiin. Pitkillä puilla toinen pää puusta on 

vielä sulatuskuljettimella, kun toiseen päähän kohdistuvat jo pyörivän puukeon 

voimat. Tämä aiheuttaa iskuja sulatuskuljettimen seinämiin.  

 

Alhaisemmilla rummun kierrosnopeuksilla voidaan säästää myös rumpua. Puut 

pysyvät tasaisessa liikkeessä ja rummun kehään kohdistuvat iskut jäävät 

pienemmiksi. Rumpuun kohdistuvien iskujen väheneminen voidaan havaita myös 

rummun tasaisemmasta käyntiäänestä. Tasainen ajotapa ja puuvirtaus minimoivat 

purkauspään portin liikuttelemisen. Lisäksi puiden ryöpsähtely suuremmissa 

erissä portin yli vähenee. Tämä pienentää purkauskuljettimelle ja koko rumpu-

hakkulinjalle kohdistuvia mekaanisia rasituksia.  



 70

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä diplomityössä perehdyttiin nykyaikaisen kuorimon automaatiojärjestelmään 

ja kuorintaprosessin periaatteelliseen toimintaan. Tavoitteena oli pienentää 

kuorinnassa syntyviä puuhäviöitä ja samalla tehostaa kuorimon toimintaa 

automaation ja säätötekniikan keinoin. Tavoitteessa onnistuttiin. Työn kuluessa 

havaittiin monia prosessinohjaukseen liittyviä epäkohtia, joihin löydettiin 

ratkaisut.  

 

Puunkäsittelyn käsitteistö ja mittayksiköt ovat epäselvästi määriteltyjä. Työn 

aikana todettiin, että käsitteet ja mittayksiköt eroavat merkittävästi tehtaiden 

välillä ja tehtaan sisäisesti. Työn teoriaosuudessa muodostettiin yksinkertaiset ja 

yksiselitteiset kuvaukset puunkäsittelyssä tarvittavista käsitteistä ja 

mittayksiköistä. Lisäksi selvitettiin rumpukuorintalinjan perusohjaussuureiden, 

kuten rummun pyörintänopeuden, täytösasteen ja kapasiteetin vaikutusta toisiinsa 

ja lopputulokseen.  

 

Automaattisen prosessinohjauksen perustan muodostavat luotettavat mittaukset, 

signaalinkäsittely ja yksittäiset säätöpiirit. Työssä perehdyttiin kuorintatuloksen 

kannalta merkittävimpiin mittauksiin ja säätöihin. Perusautomaatiosta saatiin 

korjattua useita virheellisesti käyttäytyneitä kohteita, jotka vaikuttavat linjaston 

ajettavuuteen ja kuorinnasta saatuun lopputulokseen. Perusautomaation lisäksi 

työssä tutkittiin älykästä kuorinnan optimointiin suunniteltua 

ylätasonsäätöjärjestelmää ja moderneja konenäköön perustuvia puhtausaste- ja 

puuhäviömittauksia.  

 

Kuorimon toimintaa seurattiin tiedonkeruiden avulla koko työjakson ajan. 

Toteutettuja automaatiomuutoksia testattiin normaalin kuorinnan lisäksi kahdessa 

mittavassa koeajossa. Koeajot suoritettiin tarkasti suunnitelluissa ja valvotuissa 

olosuhteissa. Prosessista kerättiin paljon numeerista ja visuaalista tietoa. 

Koeajoista saatiin paljon hyödyllistä informaatiota prosessin kulusta ja 

tiedonkeruiden tärkeydestä. 
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Puuhäviöiden pienentäminen on mahdollista nykyisillä puhtausaste- ja 

tuotantovaatimuksilla. Rummun kierrosnopeus on merkittävin puuhäviöiden 

syntyyn vaikuttava tekijä. Koeajoissa osoitettiin, että kuorinta onnistuu tietyillä 

puulajeilla erinomaisesti vielä 3,5 rummun kierroksella minuutissa. Lähes 

kaikkien puulaatujen havaittiin kuoriutuvan 6,5 kierroksella minuutissa. 

Kierrosnopeuksien alentamisella vähennetään myös linjaston mekaanisia 

rasituksia ja saavutetaan merkittävä säästö sähköenergiassa. Kierrosnopeuden 

alentamisen yhteydessä täytyy kiinnittää huomiota myös muiden prosessin 

säätösuureiden virittämiseen.  

 

Kuorinnassa tulee pyrkiä vakiokuorintatehon malliin. Kuorittavalle puulaadulle 

kohdistetaan aina puhtausastetavoitteen ja puulaadun asettama vakioteho. Näin 

saavutetaan tasalaatuinen lopputulos ja linjaston hallinta on huomattavasti 

helpompaa. Mallia sovellettiin myös metallinilmaisimen hälyttäessä. Tasaisen 

lopputuloksen kannalta on rumpu järkevä pysäyttää välittömästi 

metallinilmaisimen hälyttäessä. Metallit ovat yleisiä häiriön aiheuttajia ja rummun 

pysäyttämisellä estetään kuorintatehon nousu metallien poiston aikana ja näin 

vähennetään puuhäviöitä.  

 

Merkittävä havainto tehtiin myös kuorimoilla käytettävään kapasiteettisäätöön. 

Kapasiteettisäädöllä pyritään vakioimaan rummusta poistuva puuvirtaus 

asetettuun kapasiteettitavoitteeseen. Kapasiteettisäädöllä ei tule puuttua 

luonnolliseen, puiden heterogeenisestä rakenteesta johtuvaan tilavuusvirran eli 

kapasiteetin vaihteluun. Tasaisella rummun täytösasteella ja vakiona pidettävällä 

purkauspään portin asenolla saavutetaan tasainen tilavuusvirta eli 

kuorintakapasiteetti.  

 

Nykyaikaisella kuorimon automaatiolla saavutetaan merkittäviä etuja. Toimivan 

perusautomaation, optisten puhtausaste- ja puuhäviömittausten ja huolellisesti 

viritetyn älykkään ylätasonsäädön avulla helpotetaan kuorimon hallintaa, 

parannetaan lopputuotteen laatua ja pienennetään kuorinnasta aiheutuneita 

kustannuksia. Kehittynyt automaatio edellyttää kuitenkin tarkkaa laitteiston 
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viritystä, säännöllistä ylläpitoa ja kehitystä. Toiminnan edellytyksenä ovat 

luotettavat mittaukset, oikein viritetyt yksittäiset säätöpiirit ja moitteeton 

ylemmän tason säätöjärjestelmän toiminta ja viritys.  

 

Tämä työ toimi eräänlaisena avauksena Kaukopään puunkäsittelyn uudelle 

kehitysvaiheelle. Puunkäsittely ja etenkin kuorinta kaipaa jatkotutkimuksia. 

Kehitystä tarvitaan mm. rummun täytösasteen ja kapasiteetin mittauksiin. 

Kohteissa voitaisiin hyödyntää puulaadusta saatavaa myötäkytkentätietoa, kuten 

puiden tuoretiheyttä ja järeyttä. Myötäkytkentätietoa saadaan esimerkiksi 

lastauksen yhteydessä tapahtuvasta upotuspunnituksesta. Lisäarvoa mittauksiin 

saataisiin myös hyödyntämällä epäsuoria mittauksia, kuten syöttökuljettimen, 

rummun ja hakun sähkötehoja. Myötäkytkentätiedosta olisi hyötyä myös 

automaattiselle optimointiin kykenevälle prosessinohjaukselle. Tutkimusta 

vaativia kohteita ovat myös pätkähakkulinjaston merkitys lopputuotteelle ja 

tyypillisen tukospaikkojen, kuten pesurullaston toiminta. 
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