VARMUUTTA LAJITTELUUN,
TULOSTA TUOTANTOON.
O p m e s AX1
TUKKIRÖNTGEN
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TUKKIRÖNTGENMITTARI

OPMES AX1 tukkiröntgenmittari analysoi tukkipuun sisälaadun

MITEN JÄRJESTELMÄ TOIMII?

röntgenkuvasta. Tukkiröntgen soveltuu männyn sekä kuusen lajitteluun ja tuo lisäarvoa käyttäjälle, kun tukkiraaka-aine pystytään ohjaamaan soveltuvimpaan käyttöön kysynnän mukaisesti. Kompakti
laitteisto ei vie paljoa tilaa lajittelulinjalla, vaatii vähän ylläpitoa ja on
turvallinen.

Inrayn tukkiröntgenmittari skannaa tukkipuun
yhdestä suunnasta. Käytämme dimensio- ja
geometriatietoa röntgeniin tulevasta tukista,
jotta skannaus voidaan säätää optimaaliseksi
erikokoisille puille.

Tukkiröntgentoimitus sisältää laitteiston lisäksi esisuunnittelun, avustuksen lupa-asioissa, käyttöönoton sekä koulutuksen. Laitteistomme
tilaa voidaan valvoa etäyhteydellä ja lajitteluparametrien etsintään on
kehitetty simulaattori.

Röntgenkuva käsitellään välittömästi ja tyypillisesti tiedot tukin sisälaadusta lähtevät tietokoneelta eteenpäin 0,2 sekunnin kuluessa siitä,
kun tukki on läpi mittarista. Sanomamuotoinen
data on tämän jälkeen linjaa ohjaavan lajitteluohjelman käytössä ja ohjaus oikeaan lokeroon voidaan tehdä.

MITÄ OPMES AX1 VAIKUTTAA
SAHAN TUOTANTOON?
• OPMES AX1 röntgentukkimittari parantaa A-tukkien
U/S-saantoja ja pienentää sahauseräkohtaisia laatu
vaihteluita.
• Sormijatkostuotanto osana sahan lopputuotevalikoimaa
vaatii tarkkaa tukkien valintaa jo lajittelussa mikä on
mahdollista vain röntgenillä.
• Laitteiston käyttövarmuus on huippuluokkaa eikä
vuodenaikakohtaisia eroja lajittelussa synny.

Laitteisto ei vaadi suuria muutostöitä lajittelukuljettimeen. Mittalaitteet ja tietokoneet on
sijoitettu toimitukseen kuuluviin ilmastoituihin
laitetiloihin, joten ulkolämpötila ei rajoita röntgenin käyttöä.

MITÄ ETUJA SAADAAN?
• Eri tuotteille voidaan etsiä optimaalista raakaainetta.
• Saavutetaan tasalaatuinen tukkilajittelu ympäri  
vuorokauden läpi vuoden.
• Tukkilajittelua voidaan säätää lopputuotteiden
myynnin mukaan.
• Takaisinmaksuaika jää lyhyeksi paremman U/S-,  
sormijatkos- ja erikoistuotteiden saannon avulla.

TUKKIRÖNTGENMITTARILLA PUUN
LAJITTELUSTA 
LISÄTUOTTOA
SYDÄNPUUN HALKAISIJA
Opmes AX1 tunnistaa sydänpuun, mittaa sen halkaisijan,
laskee sydänpuun % -osuuden latvahalkaisijasta ja etsii
suurimman oksan sydänpuun alueelta.
KUORETON HALKAISIJA
Tukkiröntgen etsii kuorettoman halkaisijan yhdensuunnan
tarkkuudella.
OKSAT
Oksaryhmät, niiden määrä, esiintymistiheys ja koko sekä
maksimioksan koko vaikuttavat sahatavaran laatuun ja
lujuuteen.
VUOSILUSTO
Vuosiluston tiheys vaikuttaa monien tuotteiden
ominaisuuksiin.
SORMIJATKOSTUOTANTO
Röntgen ilmoittaa käyttäjän määrittämien oksattomien
palojen saannot tukista.
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C

AUTOMAATTINEN LAATULUOKITUS
Röntgen laaduttaa puut ulkoisten ja sisäisten ominaisuuksien avulla. Myös sisäiset viat tunnistetaan ja voidaan
huomioida.
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OPMES AX1 TUKKIRÖNTGENIN TEKNISET TIEDOT
Yleiset ominaisuudet
Mittausperiaate
Käyttölämpötila-alue
Sähkönsyöttö

1D
–50...+45 °C
32A – 230V

Mekaniikka
Skannerin kotelo
770 x 2200 x 2170 mm
Laitekontti
2100 x 2600 x 2500 mm
Toiminnan testaukseen testiputki
D200 – L2000mm, paino n. 23kg
Tärinävaimennetut ja ilmastoidut laitetilat sekä säteilyeristys sisältyy toimitukseen.
Mittausdata
28 lajitteluparametria
Tietokantaan talletus
Ethernet-tiedonsiirto lajitteluohjelmaan
Simulaattori lajittelurajojen etsintään
Kuvantulkinta
Prosessitietokone
Käyttöjärjestelmä
Käyttöliittymä

Intel Core duo 1,5 GHz
Linux Debian
PC (Windows) ja SQL tietokanta

Turvallisuus
Ei-radioaktiivinen säteilylähde toimii sähköllä. Järjestelmä on suunniteltu huomioiden Suomen säteilyturva-asetukset. Kulkureittien valvonta turvarajakytkimillä. Turvallisuuskoulutus sisältyy toimitukseen.

OTA YHTEYTTÄ:
E-mail:janne.kovanen@inray.fi
Tel: +358 449 677 927
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POLTTOAINEEN, ERITYISESTI BIOPOLTTOAINEEN, LAADUN JA KOSTEUDEN MITTAUKSEEN.

