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NY KANTAUTOMAT FRÅN HEINOLA SOM TAR HÄNSYN TILL 
ÄMNESKVALITET OCH FÖRBÄTTRAR VÄRDEUTBYTET AVSEVÄRT

HEINOLA och FINSCAN har utvecklat en ny 
lösning för att kombinera kvalitetsmätning i 
tvärled och mätning i längdledvid kantning av 
sidobrädor. Den första anläggningen levererades 
till Kuhmo AB sommaren 2016. I HEINOLA’s 
kantautomat kombineras FinScan’s BoardMaster-
kvalitetsmätare som mäter i tvärled och 
HEINOLA’s mätning i längdled. 

KVALITETSDATA MÄTS MED TVÄRMÄTNING
Framför kantautomaten monteras en ny, övre 
FinScan BoardMaster E1-50 HDL kvalitetsmätare, 
som mäter brädan i tvärled och optimerar 
brädämnena efter kvalitet. Automatiken 
vidarebefordrar uppmätta data till HEINOLA’s 
automatik för kantning. Den optimerade brädans 
data kombineras med de ämnesdata som har tagits 

fram med HEINOLA’s profi lmätning. På så sätt kan 
det bästa möjliga slutresultatet uppnås i kantning.

Brädorna kommer i huvudsak från såglinjen 
till kantning med vankanten vänd uppåt.. Om 
brädämnet kommer till mätningen med vankanten 
vänd nedåt, mäter BoardMaster ämnets kvalitet på 
basis av den uppåtvända nedre ytan och vänder 
brädan automatiskt.

Om kvalitetsmätarens resultat av någon anledning 
inte är tillgängligt, optimeras och kantsågas ämnen 
med HEINOLA’s profi lmätare som tidigare.

På kassettransportören efter kvalitetsmätaren har 
man placerat svängarmar som enligt data från 
kvalitetsmätaren vänder ämnen rätt för kantsågning. 

Kvalitetsmätarens upptäcker också  vrak. Stycket 
ramlar då automatiskt ned via en vraklucka före 
kantsågen.

KVALITETSDATA FRÅN TVÄRMÄTNING 
KOMBINERAS MED ÄMNESPROFILUPPMÄTT 
I LÄNGDLED.

HEINOLA’s nya kantautomaten mäter varje bräda 
i längdled som tidigare, men nu placeras FinScan’s 
optimeringsdata på den uppmätta profi len, 
data kombineras och som slutresultat beräknas 
den bästa möjliga placeringen med hänsyn 
till värdeutbytet. Kvalitetsmätaren är utrustad 
med tre extra tjockleksmätare för att förbättra 
vankantsidentifi eringen. 

FÖRRA ÅRET hade det gått 50 år sedan 
den dag då HEINOLAs företrädare Plan-Sell 
Ab grundades. Vi började använda oss av 
frasen Team HEINOLA 50 YEARS of Taking 
Care, som beskriver våra konkurrenskraftiga 
och nya lösningar som hjälper våra kunder i 
en ständigt föränderlig marknadssituation. 
HEINOLA tar hand om sina kunder nu 
och även i framtiden. HEINOLA Care-
servicekonceptet omfattar reservdels-, 
service- och underhållsservice för allt från 
enskilda maskiner till hela anläggningar.

50 ÅR SOM
en pålitlig 
leverantör inom 
sågverksindustrin



KANTSÅGENS KLINGOR styrs enligt kombinerad 
data från HEINOLA’s profi lmätare och FinScan’s 
kvalitetsoptimering med hjälp av snedkantning för 
att hitta det bästa värdeutbytet för ämnet. 

I moderniseringslösningen ersätts nuvarande 
AMM-403 profi lmätare och ABB SELMA-2 
optimeringsdator.HEINOLA har nyutvecklat mät- 
och automatiseringssystemet, som baserar sig på en 
industridator och PC-/Windows-gränssnitt.

Optimeringsresultaten och störningsmeddelandena 
matas ut på skärmen till PC-gränssnittet som har 
placerats på kantningens serviceställe. Där kan 
man bl.a. kvittera larmen. Nödvändig inställning av 
process- och optimeringsparametrar kan göras även 
från gränssnittet eller genom arbetsledarterminalen 
som är ansluten till det interna PC-nätverket.

Optimeringssystemet kommunicerar med 
motorcentralens styrningar och med sågverkets 
andra styrsystem. Det nya automatiseringssystemet 

möjliggör fjärrstyrning från Heinola via en VPN-
anslutning. 

Med denna anläggning kan man uppnå betydande 
förbättringar vad gäller värdeutbytet för första 
fasens sidobrädor. 

Vi berättar mera om resultaten när anläggnigen är i 
full produktion.

KANTSÅGNINGEN SKER MED HJÄLP AV SNEDKANTNING
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