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1. Yleistä
TimberLOG-sahaussimulaattori simuloi joko yhden tukin tai tukkiläpimittaluokan sahausta.
Simulointi voidaan suorittaa kiinteälle asetteelle (asetesimulointi) tai simuloimalla voidaan verrata
kahta kiinteää asetetta. Ohjelmalla voidaan myös verrata haluttuja tuotteita tuottavien erilaisten
asetteiden antamia sahaustuloksia (vaihtoehtosimulointi). Kiinteän asetteen pysyvyyttä läpimitan
funktiona voidaan tutkia pysyvyyssimuloinnilla. Simuloinnissa käytetään kiinteää puruprosenttia
(11 %). Kuoriprosentti voidaan antaa käyttöliittymässä.

2. Simuloinnin lähtöarvot
2.1

Tukin tai tukkiluokan kuvaus

Tukit kuvataan katkaistuna kartiona latvaläpimitan, pituuden (mm), kartiokkuuden ja kuoriprosentin
avulla (kuva 1). Tukkiluokkaa simuloitaessa (latvaläpimitalle on annettu myös yläraja) asete
simuloidaan jokaisessa millimetriluokassa alarajan ja ylärajan välillä. Tukkien jakauma oletetaan
tasaiseksi luokan sisällä.

Kuva 1. Tukin kuvaus (tukkiluokka kun kaksi lätvaläpimitta arvoa)

.

2.2

Asetteen kuvaus

Asetesimuloinnissa ja vertailusimuloinnissa sydäntavarapaketin paksuudet syötetään välilyönnillä
eroteltuina vasemmalta oikealle (kuva 2). Asetteessa voi olla eripaksuisia sydäntavaroita.
Sydäntavaroita voi olla enintään kuusi kappaletta. Sivulautoja voi olla kummallakin sahakoneella
kolme kappaletta puolellaan. Pelkkasahauksessa sivulautamalli on symmetrinen, jakosahauksessa
vasemmalle ja oikealle puolelle voidaan antaa erilainen sivulautamalli. Tukki keskitetään
jakosahauksessa sydäntavarapaketin mukaan. Asetesimuloinnissa asete voidaan haluttaessa
simuloida myös sydäntavara-asetteen minimitukilla.
Vertailusimuloinnissa voidaan verrata tukin tai tukkiluokan perusasetteen antamaa sahaustulosta
vertailuasetteen antamaan sahaustulokseen.
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Käyttöliittymän ylärivin ’SIVULAUTAMALLIT’-valinnasta voidaan päivittää männyn ja kuusen
sallitut sivulautamallit pelkka- ja jakosahauksessa.

Kuva 2. Asetteen kuvaus.

Uloimman sahanterän tulee ottaa kiinni tukkiin annetulla etäisyydellä tukin latvasta. Parametri
esitetään kuvassa 8. Kuvassa 3 asia on esitetty havainnollisesti.

Kuva 3. Uloin sahanterä kiinni tukkiin
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2.3 Sydäntavaran hintojen antaminen (vaihtoehdot)
Sydäntavaran hintaesimerkki 1:
TimberLOG-simulaattorissa on useampi vaihtoehto määritellä sydäntavaran hinnat.
Yksinkertaisimmillaan sydäntavaroille voidaan antaa keskimääräinen hinta. Tällöin asetteen ja
vertailuasetteen hinnat annetaan suoraan Sydäntavara hinnat kenttiin. Kuvassa 4 sydäntavaran
hinnat ovat perusasetteelle 200 euroa/m3 ja vertailuasetteelle 210 euroa/m3.

Kuva 4: Yksinkertaisin sydäntavaran hinnan antaminen

Sydäntavaran hintaesimerkki 2:
Sydäntavaroille voidaan myös antaa hinnat laaduittain (kuva 5) laatujakaumineen (luokat US, V, VI
ja VII, [A, B, C ja D]). Tällöin pitää varmistaa, että osuus kenttien summa on 100%. Kaikkia laatuja
ei tarvitse täyttää. Vähintään yksi laatu, jolloin sen prosenttiosuudeksi tulee 100.
Laatuosuuksien hintoja käytettäessä on aina määrättävä yleisen laadun osuus ja hintakentät
(tarvittavat) siten, että osuus summaksi tulee 100. Muuten hintojen lasku ei onnistu!

Kuva 5: Sydäntavaran hintojen antaminen laaduittain

HUOMIO: Osuus-kenttien summan on oltava täsmälleen 100. Muuten arvoja ei huomioida ja
mahdolliset laskentatulokset ovat virheellisiä.
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Sydäntavaran hintaesimerkki 3:
Mikäli sisemmille sydäntavaroille halutaan antaa eri hinta, se voidaan antaa joko keskimääräisenä
tai hintoina laaduittain (kuva 6). Mikäli exlog on pariton, sisempi laatujakauma kohdistetaan
keskimmäiseen kappaleeseen. Parillisilla exlogeilla (>2) sisempi laatujakauma kohdistetaan kahteen
keskimmäiseen kappaleeseen.

Kuva 6: Sisemmille kappaleille voidaan antaa eri hinta ja laatujakauma

Kun halutaan antaa sisemmille sydäntavaroille eri hinta oheisen kuvan mukaisesti, niin täytetään
sisemmän kappaleen osuus ja hintakentät (1-4 eri laatua). Huomioitavaa on, että osuuksien
summaksi tulee 100. Muuten ei annettuja osuuksia eikä hintoja huomioida ja tulos tulee
virheelliseksi.

Kuva 7: Sisemmille sydäntavarakappaleille voidaan antaa eri hinta
HUOMIO 2: Jos käytetään sisemmille kappaleille eri hintoja, osuus-kenttien summan on oltava
täsmälleen 100. Muuten arvoja ei huomioida ja mahdolliset laskentatulokset ovat virheellisiä.
Tällöin on ehdottomasti myös täytettävä yleisen (ulompien) kappaleiden hintatiedot (osuus
summa=100). Muutoin mahdolliset laskentatulokset ovat virheellisiä!
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2.2.1 Sahausraot, vajaasärmämääritteet, saannot, tuotteiden hinnat sekä
tuoremitat
Laudoille on kolme laatua, täysisärmäinen (TS) sekä vajaasärmäiset VL ja KL. Vajaasärmälaudoille
annetaan sallitut vajaasärmäosuudet paksuudessa ja pituudessa prosentteina, leveydessä
millimetreinä (kuva 8). Sydäntavaran oletetaan olevan pääsääntöisesti täysisärmäistä.
Vajaasärmäisille laudoille voidaan antaa enintään kolme sallittua leveyttä, esim. 75, 100 ja 125 mm.
Laudoille voidaan myös antaa minimipituus, lyhyemmät haketetaan. Simuloinnissa laudalle haetaan
parhaan arvon antama leveys-pituus-laatu-yhdistelmä huomioiden vajaasärmämääritteet, hinnat ja
saantoprosentit.
Saantoprosentit annetaan erikseen sydäntavaroille, täysisärmäisille laudoille ja vajaasärmäisille
laudoille. Hinnat annetaan sivutuotteille kiintokuutiometriä kohden.
Käyttöliittymän ylärivin ’MITAT’-valinnasta voidaan päivittää sydäntavaroiden ja lautojen
paksuuden- ja leveyden tuoremitat.

Kuva 8. Vajaasärmämääritteet, saantoprosentit ja hinnat
Pelkka- ja jakosahaukseen annetaan sahausraot, samoin särmäykseen. Uloimman sahanterän on
otettava kiinni tukkiin viimeistään annetulla etäisyydellä latvasta. Kuvassa 3 asia on esitetty
havainnollisesti.
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3. Laskennan suoritus ja tulokset
3.1 Perussimulointi
Perussimuloinnissa asetetta syötettäessä kuvaan piirtyy asete. Asetesimulointi käynnistetään
käyttöliittymästä ’Laske asete’- painikkeesta. Yksityiskohtainen sahaustulos (kuva 10) tulee
näytölle. Sahaustulos on esitetty teräväleittäin, tuotteiden pituus on todellinen pituus (ei moduloitu)
kerrottuna tuotteen saantoprosentilla. Toteutunut painiketta klikkaamalla tulee asetekuva (kuva 9)
näytölle toteutuneilla sivulautojen leveyksillä esitettynä.

Kuva 9. Asetekuva. Kuvaan saa vuosirenkaat ja sydänpuun näkyviin näytön oikeasta alareunasta
’Näytä vuosirenkaat’ valinnasta. Sydänpuun läpimitta annetaan prosentteina tukin
latvahalkaisijasta.
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Kuva 10. Asetesimuloinnin tulokset.
Vertailusimulointi käynnistyy ’Vertailu’-painiketta klikkaamalla. Näyttöön tulee asetteiden
päätulokset rinnakkain (kuva 11). Yksityiskohtaisia tuloksia voi tutkia ’Seuraava’-, ’Edellinen’- ja
’Tiedot’-painikkeilla.

Kuva 11. Vertailusimuloinnin tulokset.
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3.2 Asetevaihtoehtojen generointi ja simulointi
Asetevaihtoehtosimuloinnissa voidaan antaa useita pelkan korkeuksia ja sydäntavarapaksuuksia.
Ohjelma generoi exlog-arvoilla 1-6 kaikki kaikki paksuus-leveys-kombinaatiot ja muodostaa niistä
sydäntavara-asetteet. Lisäksi generoidaan asetteet exlog-arvoilla kolme ja neljä kaikki mahdolliset
kombinaatiot, joissa keskellä on eri dimensio kuin reunoilla. Laskentaan otetaan näin generoiduista
asetteista sopivat eli ne jotka täyttävät seuraavat kolme ehtoa:
• tukin latvasäteen ja sydäntavara-asetteen kulmapisteen (säde) erotus vähintään.
• tukin latvasäteen ja sydäntavara-asetteen kulmapisteen (säde) erotus enintään.
• sydäntavara-asetteen sahatavaroiden poikkileikkausten yhteenlaskettu pinta-ala
vähintään tukin latvaympyrän pinta-alasta (annettu prosenttiluku).
Asetteille haetaan vaihtoehtosimuloinnissa pelkka- ja jakosahauksessa paras symmetrinen
sivulautamalli ’Sivulautamallit’-lähtöarvoissa annetuista vaihtoehdoista. Sydäntavaroiden hintoina
käytetään perusasetteelle annettua sydäntavaran hintaa.

Kuva12. Parametrit

Kuva 13. Parametrit
Asetevaihtoehtosimulointi ’Laske’-painiketta klikkaamalla. Näyttöön tulee lista (kuva 14)
simuloiduista asetteista, jossa ensin on yhtä sydäntavaradimensiota sisältävät asetteet arvon
mukaisessa paremmuusjärjestyksessä ja sen jälkeen kahta dimensiota sisältävän asetteet arvon
mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Asetteiden tarkempia simulointituloksia voi selata
’Edellinen’-, ’Seuraava’- ja ’Tiedot’-painikkeilla.

TIMBERLOG OHJEET

10 (12)

Kuva 14. Vaihtoehtosimuloidut asetteet. Simulointi suoritetaan yhdellä tukilla.
Esimerkkitukin latvaläpimitta on 285 mm.

3.3 Pysyvyyssimulointi
Asetteen pysyvyyssimuloinnissa perusasete simuloidaan millimetrin luokissa siten että
ensimmäinen luokan latvaläpimitta on 10 millimetriä sydäntavara-asetteen minimiläpimittaa
pienempi ja viimeisen luokan latvaläpimitta on 40 millimetriä sydäntavara-asetteen
minimiläpimittaa suurempi. Simulointi suoritetaan kiinteällä sivulautamallilla. Kuvassa 15 on
esitetty simuloinnin tulos. Arvo on laskettu tukkikuutiometriä kohden. Reunimmaisena oikealla on
optimoitu sivulautamalli.
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Kuva 15. Esimerkki pysyvyyssimuloinnin tulostuksesta.

Kuvassa 16 samat simulointitulokset on esitetty graafisesti, perusasete on kuvattu yhtenäisellä
viivalla ja vertailuasete katkoviivalla. Vihreä käyrä kuvaa käyttösuhdetta ja sininen asetteen arvoa.
Perusasetteelle on annettu arvo 100 tukin läpimitan ollessa sydäntavara-asetteen minimiläpimitta.
Asetteen muiden läpimittojen arvot on suhteutettu prosentuaalisina poikkeamina edellä määritetystä
arvosta 100. Vertailuasetteen läpimittojen arvot on suhteutettu samaan perusasetteen arvoon 100.
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Kuva 16. Asetteen pysyvyys graafisesti kuvattuna.

Erikoistoiminnot
Käytetään sallittuja sivulautamalleja (kuva 17).

Kuva 17: Valinta kun käytetään vain sallittuja sivulautamalleja
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