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HEINOLA toimittaa tuotantolinjoja sahalaitoksille kaikkialle
maailmassa. Asiantuntemuksemme on pystyttävä vastaamaan
markkinoiden kysyntään. Siksi kehitämme jatkuvasti tuotteitamme
yhä paremmiksi sahausprosessin kaikissa vaiheissa. Kehitystyömme
painopisteenä on tällä hetkellä tuotteiden standardointi. Pyrimme
tarjoamaan asiakkaillemme pitkälle standardoituja peruslaitteistoja,
jotka voidaan sitten räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Nämä
tarpeet ovat todennäköisesti kasvamassa lähitulevaisuudessa.
Liiketoimintamme tärkeä osa-alue ovat tukipalvelut asiakkaillemme.
Palvelujen osuus tulee jokseenkin varmasti kasvamaan. Niiden muoto
ja sisältö saattavat muuttua, mutta kysyntä ja tarjonta kasvavat.
Palvelut ovat suorassa suhteessa toimintavarmuuteen. Laitteiden ja
toimintojen luotettavuus parantavat asiakkaidemme liiketoiminnan
kannattavuutta.

SÄRMÄYS
modernisointihankkeet
HEINOLA on viime aikoina toteuttanut useita särmäyksen modernisointihankkeita,
joihin on kuulunut vanhan laitteiston, mittauslaitteiden ja automaation uusiminen.
Tyypillisesti syöttöjärjestelmä on uudistettu kiramo- tai kasettijärjestelmällä
kapasiteetin lisäämiseksi. Mittauslaitteet on uusittu uusilla osilla kaksipuolista
mittausta varten. Näillä mittalaitteilla varustetussa särmäyslaitteistossa käsiteltävää puutavaraa ei tarvitse kääntää syötössä, mikä nostaa kapasiteettia.
Särmäysautomatiikka on myös uudistettu nykyaikaisilla prosessoreilla ja
HEINOLAn uusilla käyttöliittymillä.

HEINOLA ESITTELEE
uudet särmäyslaitteistot, joissa keskitytään lautojen laadukkuuteen
HEINOLA on kehittänyt uuden ratkaisun poikittaisen laatumittauksen yhdistämiselle särmättäviin
sivulautoihin. Ensimmäinen tällainen laitteisto toimitettiin kesällä 2016 Kuhmo Oy:lle. Laitteistossa yhdistetään poikittain mittaava Finscan BoardMaster
-laatumittari ja HEINOLAn särmäyksen mittausja ohjausautomaatio.
LAATUTIETO MITATAAN
POIKITTAISELLA MITTAUKSELLA
Särmäyslaitteiston eteen asennetaan uusi poikittain
mittaava yläpuolinen FinScan BoardMaster E150 HDL
-laatumittari joka mittaa ja optimoi lauta-aihiot 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.
Jos jostakin syystä laatumittarin tulosta ei ole
käytettävissä, aihiot optimoidaan ja särmätään
proﬁilimittarin tiedolla kuten ennenkin. Laatumittarin
optimointitulos voi myös olla hylkääminen, jolloin
kappale pudotetaan automaattisesti hylkyluukusta
alas ennen särmäystä.
HEINOLAn uusi 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.

SÄRMÄYKSESSÄ
parhaat tulokset saadaan vinosärmäystä hyödyntämällä
SÄRMÄSAHAN TERIÄ ohjataan HEINOLAn
proﬁilimittarin ja FinScanin laatuoptimoinnin
yhdistetyn tiedon mukaisesti hyödyntäen vinosärmäystä kappaleen parhaan arvosaannon
löytämiseksi.
Modernisointiratkaisussa nykyinen AMM-403
proﬁilimittari ja ABB SELMA-2 -optimointitietokone korvataan uudella HEINOLAn kehittämällä
mittaus- ja automaatiojärjestelmällä, joka perustuu
teollisuustietokoneeseen ja PC-/Windowskäyttöliittymiin.
Optimointitulokset ja häiriöilmoitukset
tulostuvat särmän huoltopisteeseen sijoitetun
PC-käyttöliittymän näytölle ja sillä voidaan tehdä
muun muassa hälytysten kuittaukset.
Tällä laitteistolla voidaan saavuttaa merkittävä
parannus ykkösvaiheen sivulautojen arvosaannossa.

Tehokkaat ja
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Raaka-aineen tarkka
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Hyvä mittatarkkuus ja
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Hallittu kaarisahaus
minimisäteellä

SAHALINJAT
SÄRMÄYS
LAJITTELULAITOKSET
KUIVAAMOT
HAKKURIT
AUTOMAATIO
HEINOLA SERVICE

Näkemystehdas MBE – Markprint, 2019

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

