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300
Särmäysautomaatin
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2016 edition
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TEAM HEINOLA
ASIANTUNTIJAT MUKANA

KAPASITEETTI
50 KPL/MIN

€

HUIPPUHYVÄ
ARVOSAANTO

ETÄYHTEYDET
AUTOMAATIOSSA

VIIME VUONNA tuli kuluneeksi 50-vuotta
HEINOLAn edeltäjän Plan-Sell Oy:n
perustamispäivästä. Otimme käyttöön
Team HEINOLA 50 YEARS of Taking Care
-lauseen, joka kuvaa kilpailukykyisiä ja uusia
ratkaisujamme, jotka auttavat asiakkaitamme
jatkuvasti muuttuvassa markkinatilanteessa.
HEINOLA pitää huolta asiakkaistaan nyt
ja jatkossakin. HEINOLA Care -palvelukonsepti käsittää varaosa-, huolto- ja
kunnossapitopalvelut yksittäisistä koneista
aina kokonaisiin laitoksiin asti.

Kari Kiiskinen

50 VUOTTA
sahateollisuuden
luottotoimittajana

HEINOLALTA UUSI, AIHION LAATUMITTAUKSEN
HUOMIOIVA SÄRMÄYSLAITTEISTO
HEINOLA on kehittänyt uuden ratkaisun
poikittaisen laatumittauksen yhdistämiselle
särmättäviin sivulautoihin. Ensimmäinen tällainen
laitteisto on toimitettu kesällä 2016 Kuhmo Oy:lle.
Laitteistossa yhdistetään poikittain mittaava
Finscan BoardMaster -laatumittari ja HEINOLAN
särmäyksen mittaus- ja ohjausautomaatio.
LAATUTIETO MITATAAN
POIKITTAISELLA MITTAUKSELLA
Särmäyslaitteiston eteen asennetaan uusi poikittain
mittaava yläpuolinen FinScan BoardMaster E150 HDL laatumittari joka mittaa ja optimoi lautaaihiot laadun mukaan. Automaatio välittää
mitatun tiedon eteenpäin HEINOLAN särmäyksen
ohjausautomatiikalle. Löydetyn laudan tieto
yhdistetään HEINOLAN proﬁilimittaukselta saatuun

aihiotietoon ja näin paras mahdollinen lopputulos
voidaan sijoittaa aihioon särmättäväksi.
Laudat tulevat sahalinjalta särmäykseen pääosin
vajaasärmä ylhäällä. Jos lauta-aihio tulee
mittaukseen vajaasärmäpuoli alhaalla, mittaa
BoardMaster aihion laadun nyt yläpuolella
olevan alapinnan perusteella ja välittää
ohjausautomatiikalle myös laudan kääntötiedon.
Jos jostakin syystä laatumittarin tulosta ei ole
käytettävissä, optimoidaan ja särmätään aihiot
proﬁilimittarin tiedolla kuten ennenkin.
Kasettikuljettimelle on laatumittarin jälkeen
sijoitettu kääntövarret, jotka laatumittarilta saadun
tiedon perusteella kääntävät aihiot oikein päin

särmäykseen. Laatumittarin optimointitulos
voi myös olla hylky, jolloin kappale pudotetaan
automaattisesti hylkyluukusta alas ennen
särmäystä.
LAATUTIETO YHDISTETÄÄN PITKITTÄIN
MITATTUUN AIHION PROFIILIIN
Uusi HEINOLA automaatiojärjestelmä mittaa
pitkittäin myös jokaisen lauta-aihion proﬁilin kuten
aiemmin, mutta nyt FinScanin optimointitieto
sijoitetaan mitatun proﬁilin päälle, tiedot yhdistetään
ja lopputulokseksi lasketaan paras mahdollinen
sijainti arvosaanto huomioiden. Laatumittari
on varustettu kolmella lisäpaksuusmittarilla
vajaasärmätunnistuksen parantamiseksi.

SÄRMÄYS TAPAHTUU VINOSÄRMÄYSTÄ HYÖDYNTÄMÄLLÄ
SÄRMÄSAHAN TERIÄ ohjataan HEINOLAN
proﬁilimittarin ja FinScanin laatuoptimoinnin yhdistetyn tiedon mukaisesti vinosärmäystä hyödyntäen kappaleen parhaan arvosaannon löytämiseksi.

keskusten ohjauksien, ja sahan muiden ohjaus-järjestelmien kanssa. Uusi automaatiojärjestelmä
mahdollistaa reaaliaikaisen kaukokäytön Heinolasta
VPN-yhteyden kautta.

Modernisointiratkaisussa nykyinen AMM-403
proﬁilimittari ja ABB SELMA-2 optimointitietokone
korvataan uudella HEINOLAN kehittämällä mittaus- ja automaatiojärjestelmällä, joka perustuu teollisuus-tietokoneeseen ja PC/Windows käyttöliittymiin.

Tällä laitteistolla voidaan saavuttaa merkittävä
parannus ykkösvaiheen sivulautojen arvosaannossa.
Kerromme tuloksista lisää kun laitteisto on ajettu
tuotantokäyttöön.

Optimointitulokset ja häiriöilmoitukset tulostuvat
särmän huoltopisteeseen sijoitetun PC-käyttöliittymän näytölle ja siitä voidaan hoitaa mm.
hälytysten kuittaukset. Tarvittava prosessi- ja
optimointiparametrien säätö voidaan tehdä
myös käyttöliittymältä, tai hoitaa PC-sisäverkkoon kytketyn työnjohtopäätteen kautta.
Optimointijärjestelmä kommunikoi moottori-

Heinolan Sahakoneet Oy • PL 24, 18101 Heinola
p. (03) 848 411, fax (03) 848 4301 • www.heinolasm.fi

