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Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida AS Toftan saeveski kuiva saematerjali 

sorteerimisliini tootlikkuse parendamise võimalusi. Teema on aktuaalne, sest saematerjali 

sorteerimine on ettevõtte teiste tootmisüksustega võrreldes madalama tootlikkusega, 

töötades kolmes vahetuses. Ülesandeks oli selgitada sorteerimisliini seadmed, mis 

takistavad tootlikkuse tõstmist ning nende täpsemad põhjused. 

 

Ehituselt kahe korruseline sorteerimisliin jaotati kuueks sektsiooniks ning teostati 

simulatsioon, kasutades 2014. a. toodanguandmeid. Leiti millised liiniosad piiravad 

tootlikkust erinevate ristlõigete sorteerimisel. Analüüsi abil selgitati ristlõigete grupid, 

mille liikumist tuli täpsemalt uurida. Mõõtmised ning vaatlused toimusid 10.03-

23.04.2015. Koguti andmeid 36 erineva ristlõike liikumisest sorteerimisliinil. 

 

Tulemused näitasid, et 70% ristlõigete puhul osutus tootlikkust piiravaks liiniosaks ülemise 

korruse punnketi efektiivsus, alumise korruse pakilift piiras 11% ning pakkimine 19% 

ristlõigete tootlikkust. Kõikide ristlõigete uurimisel näitas alumise korruse punnkett 

võrreldes teiste liiniosadega madalat tootlikkust, langedes 175 mm ja laiemate ristlõigete 

korral alla 50%. 

 

Tootlikkuse tõstmiseks tuleks liinile paigaldada automaatne sorteerimismasin. Tulemustele 

tuginedes tuleks alumise korruse puhul uuendada kõik paki formeerimist mõjutavad 

seadmed korraga. 

 

Lisasimulatsioon sorteerimismasina korral näitas seadme maksimaalsel kiirusel (135 

tk/min) 32% ulatuses selle efektiivsuse langust pakilammutuslifti tõttu. Lahendus on 

abilifti paigaldamine sorteerimisliinile. Sorteerimismasina abil ning alumise korruse 

seadistamisel, kus pakkenoad suudavad paki formeerida kiirusega 12 kihti minutis, on 

simulatsiooni andmetel saavutatud potentsiaalne tootlikkus, mis lubab tootmise viia kahe 

vahetuse põhiseks. 

 

Märksõnad: efektiivsus, formeerimine, simulatsioon, sorteerimisliin, tootlikkus 
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The aim of this thesis was to study the opportunities of productivity improvement of AS 

Toftan sawmill dry timber sorting line. The subject is important because this production 

unit works in three shifts and has lower throughput than other productive parts in sawmill. 

The main goal was to find out which facilities of the line are limiting the productivity.  

 

A two-storey line was divided into six sections and simulation was carried out using 2014. 

productivity output data. The parts of the line which are limiting the productivity of 

various cross sections of the sorting were found. The measurements and observations were 

made from 10
th

 of March to 23
rd

 of April in 2015. The data was collected for the 

movements of the sorting of 36 different cross-sections. 

 

The results showed that 70% of the productivity of materials were limited by the efficiency 

of the sorting conveyor, ground floor tilt limited 11% of material and 19% of cross-

sectionals were limited by timber packing. The ground floor conveyor showed lower 

productivity for all cross-sections of the examination compared to other parts of the sorting 

line. 

 

To increase the productivity of sorting line, the automated grading machine needs to be 

installed. The results of the study showed that pack formation section equipment of the 

ground floor should be upgraded simultaneously. 

 

When grading machine was included, the simulation showed that at its maximum speed 

(135 pcs/min), total efficiency of sorting dropped to 32% due second floor tilt. Automated 

lumber grading equipment and ground floor settings where timber is formulated at rate of 

12 layers per minute, the potential productivity is achieved which allows working in two 

shifts. 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti metsatööstus sai alguse 19. sajandil tänu tolleaegse Vene impeeriumi 

industrialiseerimisele. Ehitati esimesed saeveskid ja tselluloositehased, vineeri- ja 

mööblivabrikud. Ajavahemikul 1945-1990 oli metsatööstus väheaktiivne tööstusharu, 

mille tõttu Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel valitses sektoris madal arengutase 

(Riistop, Muiste 2011). Kuna saetööstuse toodang ei katnud piirkonna vajadusi, tuli 

saematerjali importida Venemaalt (Meier, Rukki 2000). 

Uues poliitilises olukorras toimus aktiivne ettevõtete erastamine. Positiivset mõju see 

töötlevale tööstusele ei andnud, sest võitluses ettevõtete vahel toormaterjali üle, muutus 

hoopiksi aktiivsemaks ümarmaterjali eksport. Saematerjali kogutoodang 1993. a. oli 

157 000 m
3
 (Riistop, Muiste 2011). Euroopas tõusis saematerjali nõudlus, sest Venemaa ei 

suutnud enam turgu vajalikus koguses katta ning eksporti Euroopasse vähendas ka Kanada. 

Olukord oli soodne Eesti saetööstuse arenguks uute ettevõtete asutamisega (Meier, Rukki 

2000). Aastaks 1995 oli saeveskite areng tasemel, kus töötlemata ümarpuidu eksport 

vähenes ning valmis Imavere Saeveski, mis oli suurim kaasaegsel tehnoloogial põhinev 

saetööstus Eestis (Ibid). Esimene mahukas välisinvesteering metsatööstuses oli Lõuna – 

Eestis AS Toftan saeveski rajamine (Riistop, Muiste 2011). 1997. a. oli saetööstuse 

ettevõtteid riigis 1442, millest neli olid aastase toodangumahuga üle 50 000 m
3
. 97 % 

moodustasid väikeettevõtted, kelle jaoks muutus järjest keerulisemaks vananenud 

tehnikaga kvaliteedi tagamine võrreldes suurettevõtetega (Puidutöötlemine I 1998). 1999. 

a. toodeti saematerjali juba 727 000 m
3
 (Meier, Rukki 2000). 

2010. aastaks oli saetööstus arenenud tasemele, kus riigisisene raiemaht ei suutnud katta 

ettevõtete materjali vajadusi. Saetööstuse kogutoodang oli 1 455 000 m
3
. Seetõttu tuli nii 

ümar- kui saematerjali importida. Seda just järeltöötlemise ning ehituse aktiivse arengu 

tõttu (Riistop, Muiste 2011). Toorme kättesaadavus sõltub väga palju talvistest 

tingimustest ning erametsaomanike tegevusest. 

Puidutööstus sõltub suures osas aktiivsest ning stabiilsest metsakasutusest. Kodumaise 

materjali ühtlane voog mõjutab omakorda paljusid sektoreid ka peale töötleva tööstuse 

(Eesti Metsanduse … 2010). Puiduressurssi tuleks üha rohkem kasutusele võtta ja anda 

sellele töötleva tööstuse abil lisandväärtus. Töötleval tööstusel on aga oluline stabiilne 

areng ning selleks on vaja haritud spetsialiste. 



7 

 

Tänapäeval on ettevõttel väga oluline läbimõeldud tootmistehnoloogia arendamine. Lihtne 

on investeerida uute seadmete soetamisega tootmisliinidele. Tähtsam on aga olemasolevate 

seadmete järkjärguline täiustamine, mille tulemusena on võimalik tõsta kogu liini 

efektiivsust ning vältida suuremahulisi investeeringuid. Seega tuleb süveneda tootmisliini 

töötsüklitesse detailselt ning põhjalikult uurida, kuidas on võimalik tootlikkust tõsta. 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida AS Toftan kuiva saematerjali sorteerimisliini 

tootlikkust ning pakkuda omapoolseid lahendusi, kuidas tootmisliini arendada, tagades 

ühtlase materjali liikumise. Teema on aktuaalne, sest nimetatud tootmisüksus on kogu 

ettevõtte tootlikkust piirav osa. Sorteerimisliinil toimub materjali kvaliteedi määramine 

visuaalselt. Käesoleval aastal on ettevõttel plaanis liinile paigaldada sorteerimismasin, 

mille abil on võimalik tõsta sorteerimise kiirust ja kvaliteeti (Arula 2015). 

Liini uurimiseks teostati esmalt liinil kasutatavate seadmete simulatsioon, selgitamaks, 

millised sektsioonid milliste ristlõigete puhul muutuvad tootlikkust piiravaks teguriks ehk 

„pudelikaelaks“. Seejärel uuriti liini tööd täpsemalt. Sarnased saetööstuse uurimused 

simulatsiooni alusel Eestis varasemalt puuduvad. 

Töö esimeses osas annab autor ettevõtte lühiülevaate ning seletab sorteerimisliini ehituse 

ning seadmete eripärasid. Järgneb metoodika ning esimene simulatsioon määratud 

liiniosadel, arvestades 2014. a. toodanguandmeid. Tulemused grupeeritakse ja analüüsil 

selgitatakse välja ristlõiked, mida tuleb täpsemalt uurida. Tulemuste peatükis annab autor 

ülevaate mõõtmisandmete analüüsist ning detailse ülevaate liiniosadel esinevatest 

probleemidest. Lisasimulatsiooni abil kirjeldatakse sorteerimismasina paigaldamisega 

kaasnevaid teoreetilisi tootlikkusnäitajaid. Viimane peatükk töös sisaldab järeldusi ja 

ettepanekuid tootlikkuse tõstmise võimalustest. 

Siinkohal soovib töö autor tänada ettevõtte tegevjuhti Martin Arulat ja tootmisjuhti Marko 

Pärna – võimaluse eest koostada lõputöö AS Toftan baasil ning praktilise juhendamise eest 

sorteerimisliini uurimisel; lektor Risto Mitti- magistritöö sisulise osa juhendamise eest.  
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1. TOOTLIKKUS JA SELLE UURIMINE 

 

1.1. Tootlikkuse mõiste 

 

Tootlikkuse all mõeldakse ettevõtte väljundi ning selle tootmiseks kulunud sisendite suhet. 

Tootlikkus väljendab ressursside kasutamist toodangu valmistamiseks (Kalle 2007, 

Prokopenko 1987). Seega suurenenud toodanguarv tähendab paremat tegutsemist 

olemasolevate ressurssidega. Paralleelselt aga peab tähelepanu pöörama ka kvaliteedile, 

sest konkurentsis püsimiseks ei jää klient rahule näiteks kiirema tarneajaga kvaliteedis 

kaotades. 

Tehnilise tootlikkuse korral on sisendid ja väljundid naturaalühikutes ja sellisel juhul võib 

nimetada seda ka efektiivsuseks. Võrreldes sisendi ostuhinda ja väljundi müügihinda, on 

aga tegemist majandusliku tootlikkusega. Sellisel juhul on tegemist ka kasumlikkuse ja 

tulukusega (Kalle 2007). 

Nimetatud kahte mõistet kasutatakse ka ühise nime all, milleks on tulemuslikkus. Selline 

kompleksmõiste hõlmab lisaks tootlikkusele ka teisi näitajaid, näiteks kvaliteeti ja 

innovatsiooni, mille tõttu on tulemuslikkust keeruline mõõta. Mõistete efficiency ja 

effectiveness tõlgendamine eesti keelde on väga mitmeti arusaadav. Efektiivsus on 

planeeritud eesmärgi teostamise tase. Kui eesmärk on näiteks teatud mahu täitmine, 

avaldub efektiivsus tegeliku väljundi ja võimaliku väljundi suhtena. Kokkuvõttes näitab 

see, kui hästi kasutati vahendeid tulemuseni jõudmiseks. Effectiveness tähendab tõhusust, 

mis näitab üldjoontes kui säästlikult kasutati olemasolevaid ressursse eesmärgi täitmiseks. 

Mõlemad nimetatud mõisted on aluseks ettevõtte tootlikkuse tõusule (Ibid). 

Inimtööjõudu saab määrata töö intensiivsuse abil, mis näitab, kuidas inimene tulemuse 

saavutamiseks energiat kulutab. Olenevalt indiviidi füsioloogilis-psühholoogilisest 

suutlikkusest saab määrata maksimaalse intensiivsuse (Ibid). 

Protsessid, mis võivad ettevõttes tõsta või langetada tootlikkust (näiteks riigi majandus- ja 

sotsiaalpoliitika, konkurents ja välisinvesteeringud), nimetatakse tootlikkuse kasvu 

tingimusteks. Tootlikkuse tegurite all mõeldakse neid tegureid, mis on ettevõtte poolt 
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reguleeritavad. Tegurite puhul on väga oluline hinnata nende kasutamata võimalusi ehk 

reserve, mis võivad näidata, kus täpsemalt on ettevõttel võimalused tootlikkuse kasvuks 

(Kalle 2007). Kasvu tingimusi aga ei tohi ära unustada, vaid tegurite kujundamisel tuleks 

neid alati arvesse võtta. 

Tootlikkuse tõstmine algab tegurite määratlemisega ning nende puhul tuleb leida reservid, 

mida on võimalik ära kasutada. Selleks tuleb ettevõttes teha kindlaks tootlikkus, seda 

analüüsida, anda uus prognoos ning muudatused realiseerida (Ibid). 

 

 

1.2. Tootlikkuse uurimine 

 

1.2.1. Tootlikkuse mõõtmine ja analüüs 

 

Tootlikkuse tõstmise esimene samm on selle mõõtmine, milleta ei ole võimalik seda 

hinnata ega analüüsida (Prokopenko 1987). Oluline on leida tootmises valdkonnad, mida 

tuleks arendada. Mõõtmine võimaldab väljundi ning sisendi edasist planeerimist. Selleks, 

et tootlikkuse määramine oleks võimalikult efektiivne, tuleb eelnevalt kindlaks teha, miks 

on vaja mõõta, mida ning kuidas mõõta ja kus ning millal mõõta. Meetod tugineb tavaliselt 

määratavast tootlikkusnäitajast, näiteks valmistoodangu arvust. Seetõttu jaotakse 

mõõtmismeetodid põhiliselt kaheks: 1) naturaalseks ja 2) väärtuseliseks (Kalle 2007). 

Tootlikkuse naturaalse määramise korral on tegemist otsese mõõtmisega, kus nii sisend kui 

väljund on väljendatud naturaalühikutes. Fikseeritud näitajate alusel on võimalik leida 

tootmises osa- ehk teguritootlikkused, mitme teguri tootlikkus ja üldtootlikkus 

(Prokopenko 1987). 

Pärast mõõtmist on järgmine samm tulemuste hinnang ja analüüs. Hinnangu puhul antakse 

ülevaade sellest, mil määral on osatootlikkused teineteisest sõltuvad või leitakse 

tootlikkuse piir, mida ületades teenib ettevõte kasumit. Analüüs aga peab kirjeldama 

tegureid, mis kujundavad tootlikkuse. Seejuures tehnilis-majanduslik teguranalüüs annab 

põhjalikuma info tootlikkuse taseme ja muutmise võimaluste kohta. Tegurid tuleb 

rühmitada ning seejärel analüüsida (Kalle 2007). 

Mikson (2014) magistritöös uuriti AS Barrus saeveski pakkimisliini tootlikkust, täpsemalt 

seisakute ajalist kestvust ja põhjuseid ning pakuti omapoolseid lahendusi probleemide 



10 

 

kõrvaldamiseks. Tulemustes pakub Mikson (2014) erinevate tõrgete vähendamise 

lahenduseks lisaoperaatorite palkamise pakkimisliinile, tänu kellele tootlikkus tõuseks. 

Käesoleva töö autor leiab, et inimeste palkamisega lühenevad seisakute ajad, sest 

lisaoperaatorite ülesanne on tõrgete tagajärgede likvideerimine või nende ennetamine. 

Seisakute tekkepõhjused ehk tegelikud probleemid jäävad aga lahenduseta, sest puudub 

ülevaade, millistel tehnoloogilistel asjaoludel seisakud tekivad. 

 

 

1.2.2. Tootlikkuse prognoos ja plaanimine 

 

Kolmanda sammuna tootlikkuse tõstmiseks tuleb määrata arenguvariandid. Kõige raskem 

on prognoosi ajaperioodi valik (Kalle 2007). Siinkohal tuleb leida kompromiss kahe olulise 

aspekti vahel. Kitsas ajaperiood ei pruugi omada piisavat väärtust, kuid arvestades 

majanduslikku ja sotsiaalset arengut riigis, ei paku pikad prognoosid kindlat tulemust, sest 

need tuginevad minevikus omandatud kogemustel (Ibid). 

Kuldne reegel soovitab tootlikkuse tõstmise otsuste tegemisel tugineda alati faktidele 

(Deming 1988, ref. Lundahl 2007). Lähtuvalt sellest on ülimalt oluline koguda erinevaid 

andmeid tootmisliini tööoperatsioonidest, mis võimaldavad viia läbi põhjalikke analüüse. 

Selleks tulebki autori arvates teostada võimalusel simulatsioone, mille tulemustele 

tuginedes saab ettevõtte juhtkond valida kõige sobivama arengusuuna. 

Prognoosi aitab kinnistada tootlikkuse planeerimine (Kalle 2007). Mida täpsem on analüüs, 

mis annab kindlama prognoositava plaani, seda paremini on tagatud õige valik tootmise 

arendamisel ja lõppkokkuvõttes saavutatakse soovitud tootlikkuse tõus. Prognoosid ja 

plaanid viivad ettevõtteväliste tegurite survel tekkivad riskid minimaalseks. Planeerimine 

hõlmab: 1) ettevõtte arengu võimalusi ja eesmärke, milleni jõuda; 2) otsuste tegemise aega, 

kohta ja isikut, mis mõjutavad tootlikkuse tõusu; 3) meetodite valikut, mille läbi tootlikkust 

suurendatakse (maksumus, tasuvus) (Ibid). 
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1.2.3. Tootlikkuse arendamise programmi juurutamine 

 

Planeeritud tootlikkuse tõstmise eelduseks on ettevõttes vastava lüli olemasolu, mis 

koordineerib tegevust eesmärkide saavutamiseks. Suurte ettevõtete puhul võib sellega 

tegeleda vastav komitee, väikese tootmise korral on ülesanded lisatud mõne töötaja 

põhiülesannetega. Tootlikkuse juhtimisel tuleb kõige enam pöörata tähelepanu tootmise 

kitsaskohtade ehk pudelikaelte analüüsile (Kalle 2007). Ettevõtte tootlikkuse tõstmise 

programmi tulemusena ei tõuse ainult tootlikkus, näiteks paraneb ka kvaliteet ja suureneb 

kasum. Uuenduste elluviimisel võivad aga probleeme tekitada töötajad, kes töökoha 

kadumise kartuses seisavad muudatustele vastu. Seda tuleks iga programmi puhul 

arvestada ning leida lahendused, näiteks hüvitiste tagamine tootlikkusalaste tegevustega 

aktiivselt osavõtvatele isikutele (Ibid). 

Uuringud on näidanud, et tootlikkuse võimalik tõus sõltub vastastikkuselt inimesest, 

investeeringust ning tehnika arengust (Productivity: Key to … 1998). Uue seadme 

valmistamise aluseks on investeering. Teisalt on vaja kvalifitseeritud tööjõudu ehk 

investeeringud haridusse. Seejärel on võimalik arendada tehnikat, mis nõuab nii kapitali 

kui spetsialiste. Äärmiselt lihtne on ettevõttel tootmisliinile paigaldada varasema inimtöö 

ressursi asemele automaatne seade, aga tegelikkuses läheb investeeringu tasuvuseks vaja 

eelkõige spetsialisti, kes vastutab uue liiniosa toimimise ning hoolduse eest. 

 

 

1.3. Tootmisliini simulatsioonid 

 

Saetööstuse tootlikkuse analüüsiks on teostatud erinevaid simulatsioone, selgitamaks 

„pudelikaela“ olemasolu ning asukohta (Thoews jt 2008). „Pudelikaelana“ käsitletakse 

kogu järgnevas töös tootmisliini osa või üksust, mille suutlikkus määrab terve liini 

tootlikkuse. Lundahl (2007) defineerib „pudelikaela“ toime, mitte põhjusena. Tootlikkust 

piirava liiniosa lähemal uurimisel on võimalik koguda detailselt infot, miks selles liiniosas 

tekivad seisakud või madalam efektiivsus võrreldes ülejäänud liiniosadega. 

Simulatsiooni abil on saeveski tootmist uuritud juba 1973. aastal British Columbia 

provintsis. Tulemused näitasid, et saeveski tootmisliini erinevate üksuste tootlikkusi oli 
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võimalik simulatsiooni alusel fikseerida (Aune 1973). Lisaks võimaldas algmudeli 

muutmine ennustada tootlikkusi erinevates olukordades. 

Tihti esineb juhtumeid, kus ettevõtted investeerivad eesmärgiga „pudelikael“ likvideerida, 

aga tulemuseks vahetab „pudelikael“ lihtsalt asukohta. Näiteks teostati uuring British 

Columbia provintsis asuvas saeveskis. Ettevõtte eripäraks oli kaks korraga töötavat 

saeliini, üks diameetrite kuni 28 cm saagimiseks ning teine suurema diameetriga palkide 

jaoks. Mõlema liini toodang aga läbis üht ja sama trimmerit (Thoews jt 2008). 

Uuringu simulatsioon koosnes seitsmest etapist: 1) probleemi püstitamine; 2) andmete 

kogumine ja mudeli ehitamine; 3) mudeli võrdlus tegeliku tootmisprotsessiga; 4) mudeli 

programmeerimine; 5) mudeli kinnitamine; 6) eksperimendid; 7) tulemuste analüüs (Ibid). 

Antud uuringu probleemiks oli selgitada, kas liiniosade suutlikkusi arvestades on liiniosade 

kiiruste optimeerimisega võimalik eemaldada „pudelikaelad“ ning seeläbi tõsta terve liini 

tootlikkust. Esialgsed tulemused näitasid, et kahe saeliini töötamise ajal oli tootlikkust 

piiravaks liiniosaks trimmer, mida otsustati simulatsioonide alusel täpsemalt uurida. Kui 

korraga töötas ainult üks saeliinidest, määras tootlikkuse piiri sae suutlikkus. Selgitamaks 

välja optimeeritud kiirused liiniosades, katsetati trimmeri kui „pudelikaela“ tootlikkust 

erinevatel kiirustel. Tulemused näitasid, et kiiruse tõstes (0,2m/s) kuni 0,25m/s kujunes 

uueks „pudelikaelaks“ seimer ehk servamissaag. Seimriks nimetatakse saetüüpi, mille abil 

servamata laual eemaldatakse poomkant. Levinum variant on kahe lõikeorganiga seimer 

(Eller 2015). Seetõttu vähenes trimmeri puhvri täituvus 83% võrra ning trimmeri 

efektiivsus oli baasseades 98% ja suuremal kiirusel 84%. Kogu liini tootlikkus tõusis 

tulemusena 8,6%. Simulatsioon, kus arvestati uue trimmeri paigaldamist, töökiirusega 

0,41m/s ja vähendades seimri etteandekiirust poole võrra, näitas kogutootlikkus 31% tõusu 

(Thoews jt 2008). Selle katse abil selgus, et „pudelikael“ ei kao tootmisliinilt uute 

seadmete paigaldamisega, vaid liigub mööda tootmisliini teisi sektsioone, kus on järgmine 

madala tootlikkusega seade. Kõige olulisem on selgitada erinevate liiniosade optimaalsed 

kiirused, mis võimaldaks kogu liinil efektiivselt töötada. 

Käesoleva töö autor peab äärmiselt oluliseks vajadust tootmisliinide erinevate osade 

uuendamise eel tekitada simulatsioon. Selle abil saab viia läbi teoreetilised katsetused, 

kuidas uue seadme lisamine muudab ülejäänud liiniosade tootlikkusi ning kogu liini 

tootlikkust. 1995. a. Michigani saeveskis läbiviidud simulatsioonid kinnitasid taoliste 

eksperimentide vajalikkuse (Dogan jt 1997). Üks põhjus on simulatsiooni odav hind 
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võrreldes uhiuute saeveski seadmetega katsetuste läbiviimine (Aune 1973, Lundahl 2007). 

Antud saeveskis teostati investeering, kuid uut seadet ei olnud võimalik plaanitud 

tootlikkuse tasemel kasutada, sest „pudelikaelaks“ muutus trimmer, mis piiras oodatavat 

tootlikkuse tõusu. Ettevõtte eesmärk oli järgnevalt trimmer välja vahetada, kuid esmalt 

teostati simulatsioon, et uurida, millist tootlikkuse kasvu on oodata (Dogan jt 1997). 

Tulemused näitasid, et uue trimmeri kasutuselevõtuga muutub „pudelikaelaks“ saeliin, sest 

puhver enne trimmerit ei täitu täies ulatuses, ehk materjali voog on liinil sujuvam. 

Trimmeri puhul teostatud lisasimulatsioon selle kiirust järjest tõstes näitas, et maksimaalset 

tootjapoolset kiirust ületades jäi kogu liini tootlikkus tasemele, mis saavutati optimaalsel 

kiirusel. Seega uue trimmeri paigaldamisega oli võimalik tagada selle seadme efektiivne 

kasutamine. Ülejäänud liiniosade tootlikkused võimaldasid ühtlustada materjali liikumist 

tootmisliinil (Dogan jt 1997). Antud katse tulemused suunasid ettevõtte juhtkonda tegema 

vajalikke ning õigeid plaane edasiseks tootlikkuse arendamiseks. 

Lundahl (2007) toob simulatsiooni positiivsetest külgedest välja ajalise mänguruumi. 

Võimalus on katsetada erinevaid kiiruseid ning seeläbi jälgida sündmuste muutusi. Ajaline 

protsesside kitsaks surumine või pikendamine võib anda palju infot, kuidas käitub 

„pudelikael“. Simulatsioon annab vastused küsimusele „miks?“ (Ibid). Rekonstrueerimise 

eel annab selline süsteemi uurimine kindlasti põhjused, miks teatud nähtused juhtuvad. 

Taaskord saab kiirelt vastuseid, mida praktikas keerulist tootmisliini jälgides on väga raske 

leida ning mis võivad kujuneda väga ajamahukaks. Vajaliku masinressursi leidmine (Ibid). 

Väga oluline info, mida simulatsioon suudab pakkuda. Täpsemalt saab uue seadme 

optimaalse tootlikkusvajaduse mudeli abil selgitada. Oluline on see just ala- või 

ülekoormuse vältimiseks uue seadme töös. Samal ajal tuleks ka jälgida, kus avaldub 

järgmine tootlikkust piirav liiniosa. 

 

 

1.4. Masin- ja visuaalse sorteerimise võrdlus 

 

Saematerjali kvaliteeti ei saa tootmisprotsessi vältel ühtlustada (Šumigin 2015). Seetõttu 

tekib vajadus selle jaotamiseks tunnuste alusel ehk sorteerimiseks. Lycken (2006) toob 

enamlevinuna välja visuaalse kvaliteedi määramise saematerjali sorteerimisel. Lihtne ning 

odav viis, aga madala tootlikkusega, sest inimvõimekusel on piirid. 
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Saeveskite automatiseeritus on jõudnud tasemele, kus „pudelikaelaks osutub ristlõigete 

sorteerimine (Lycken 2006). Sorteerimismasina kasutuselevõtt on otstarbekas nii 

toodangumahu suurendamise kui materjali kvaliteedi tõstmise osas. Automatiseerimine aga 

ei ole lihtne, sest visuaalse sorteerimise eelis on oskus lahendada ootamatuid olukordi. 

Sorteerimismasina puhul aga peetakse kinni rangetest reeglitest, mille tõttu puudub 

paindlikkus (Kauppinen 1999). Seetõttu vajab automaatne süsteem seadistamist, et tagada 

visuaalse sorteerimise traditsioonide jätkamist. 
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2. ETTEVÕTTE JA SORTEERIMISLIINI ÜLEVAADE 

 

2.1. AS Toftan saeveski 

 

AS Toftan asub Lõuna-Eestis Võrumaal Sõmerpalu vallas. Ettevõte asutati 1995. aastal, 

mil alustati saematerjali tootmist Rootsist pärit kasutatud saetööstuse seadmetega. Saeveski 

esialgne tehnoloogia võimaldas toota ca. 35 000 m
3
 saematerjali aastas (Ettevõttest 2015). 

Praeguseks on tegemist on ühe suurima saeveskiga Eestis, mille tootmismaht 2014. aastal 

ületas 200 000 m
3 

piiri. Toormaterjalina kasutatakse põhiliselt harilikku mändi (Pinus 

sylvestris L.) aga ka harilikku kuuske (Picea abies (L.) Karst.). Ettevõtte omanik on AB 

Karl Heding, mis on pereettevõte ja tegemist on ühe Skandinaavia efektiivseima 

saetööstuse kontserniga. Toodangumahult on ettevõtte Eestis saeveskitega võrreldes teisel 

kohal (Arula 2015). Toodangumahud läbi aastate on näidanud ettevõtte aktiivset arengut 

(joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Tootmismahud aastate kaupa alates ettevõtte asutamisest 
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Saeveski toormaterjal pärineb 70% ulatuses Eestist ning 30% imporditakse Lätist. 

Riigisisese materjali üheks suurimaks tarnijaks on Riigimetsa Majandamise Keskus 

(RMK) millele järgnevad eraettevõtted (Arula 2015). 

2014. a. müügiandmetel eksporditi saematerjali 22 riiki Euroopas, Aasias ja Põhja- 

Aafrikas (Ibid). Müügimahu jaotumine sihtriikide kaupa on kirjeldatud joonisel 2. 

 

 

Joonis 2. 2014.a. toodangu jaotumine müügipiirkondade alusel 

 

Ettevõtte tootmismudel on kliendipõhine, eesmärgiga vältida turuvõitlust sarnaste toodete 

valmistamisega. Saematerjali maksimaalsest väljatulekust on olulisem rahuldada alati turu 

suurim nõudlus ja tänu sellele kujuneb toote parim hind (Ibid). 

Saematerjali tootmine algab palgisorteerimisliiniga, kus materjal sorteeritakse vastavalt 

puuliigile, palgi pikkusele ja kujule erinevatesse klassidesse. Ettevõttel on ainulaadne 

saeliin, kus kolm järjestikku asetsevat lintsaegruppi võimaldavad ühest palgist saada kuni 

13 ühikut saematerjali. Söderhamn Erikssoni poolt valmistatud saeliini igas grupis on 4 

lintsaage, mis annab toomisele suure paindlikkuse. Küljelaudade servamisel kasutatakse 

skanneritega varustatud kiirseimreid, mis kindlustavad iga laua maksimaalse väljatuleku. 

Järgnevalt toimub märja saematerjali sorteerimine vastavalt paksus- ja laiusmõõtmetele 

Almab AB toodetud sorteerimisliinil. Saeliin koos märja materjali sorteerimisliiniga töötab 

kahe vahetuse põhiselt viiel päeval nädalas keskmiselt 90 h. Saeliini keskmine tootlikkus 

oli 2014. a. andmetel 50 m
3
/h (Arula 2015). 
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Järgmine tootmisprotsess on saematerjali kuivatamine, milleks on ettevõttel kasutada 26 

kuivatit. 24 neist on kamber- ning 2 kanalkuivatit kogumahutavusega 3200 m
3
. 

Kuivatamine kombineeritakse lähtudes kuivatamis- ja müügiprotsessidest. Materjali lõplik 

niiskustaseme valikul lähtutakse kliendi soovidest (Arula 2015). 

Kuivatamisele järgneb saematerjali visuaalne sorteerimine kvaliteediklassidesse. 

Sorteerimise aluseks on Swedish Green Book (The Green… 1980) ja Nordic Timber 

(Nordic Timber… 1994) standardid, mis kombineeritakse kliendi nõudmistega. 

Tootmisüksus töötab seitse päeva nädalas kolme vahetuse põhiselt. Keskmiselt on tööaeg 

136 h nädalas ning 2014.a. tootlikkus oli keskmiselt 36 m
3
/h. AS Toftan annab tööd 120 

inimesele, ettevõtte juhatuse ja tegevjuhi rollis on Martin Arula (Ibid). 

 

 

2.2. AS Toftan kuiva saematerjali sorteerimisliin 

 

Kui saematerjal on kuivatatud vajalikule niiskustasemele, on järgnev tootmisprotsessi osa 

saematerjali sorteerimine vastavalt pikkus- ja kvaliteediklassidele. Selleks kasutatakse 

antud ettevõttes eraldiseisvat Alma AB poolt toodetud sorteerimisliini. Liin on ehitatud 

1991. aastal ja Eestis töötab alates 1995. aastast. Aastate jooksul on viidud läbi mitmeid 

tehnoloogilisi uuendusi, et tõsta tootmisüksuse efektiivsust (Arula 2015). Tänapäeva 

arenenud saetööstuse ettevõtetes kasutatakse nii märja kui kuiva saematerjali 

sorteerimiseks eraldi sorteerimisliine, mis välistab saeliini seisakud kuiva materjali 

sorteerimise tõttu (Šumigin 2015). Käesolev sorteerimisliin täitis ettevõttes kombiliini 

(saeliin oli sorteerimisliiniga ühenduses ja pärast kuivatamist läbis materjal liini uuesti) 

rolli kuni 2004. aastani, mil paigaldati saeliinile eraldi märja saematerjali sorteerimisliin 

(Arula 2015). 

Kuiva saematerjali sorteerimisliin jaotub ehituse poolest kahe korruseliseks ja antud töös 

kasutatakse seda liigendust tootlikkuse uurimisel. Liini detailsemaks kirjeldamiseks on 

esitatud joonised töö lisades (Lisa 1 ja Lisa 2). Korruseid ühendavad sorteeritud 

saematerjali taskud, mida käsitletakse puhvrina kahe põhisektsiooni vahel. Saetööstuses 

käsitletakse puhvrit materjali kogurina, samaaegselt on ta seadmeks, mille abil tagatakse 

materjali liikumine põhiseadmete vahel (Šumigin 2015). Ülemise korruse (ÜK) ülesanne 

on saematerjali taskute täitmine sorteeritud saematerjaliga võimalikult kiiresti. Alumisel 
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korrusel (AK) on eesmärgiks liini väljaveo konveierile toota võimalikult palju valmispakke 

ajaühiku jooksul (Arula 2015). 

 

 

2.2.1. Ülemine korrus 

 

Sorteerimisliin algab kettkonveieriga, kuhu tõstuki abil paigutatakse kuivatatud 

saematerjali pakid. Saetööstuses on üldjuhul kasutusel ristkettkonveierid, mille abil liigub 

materjal ristisuunas liinil (Šumigin 2015). Puhver mahutab maksimaalselt 9 kuivatipakki. 

Konveieri ülesanne on pakkide transport pakilammutusliftile. Selle seadme (joonis 3) 

eesmärk on paki kallutamise ning tõstmise abil kihi kaupa eraldada saematerjal järgmisele 

konveierile. Paralleelselt toimub kuivatilippide eraldamine saematerjali kihtide vahelt ja 

nende suunamine kogumiseks ettenähtud liiniossa. 

 

 

Joonis 3. Pakilammutuslift 

 

Liftile järgneb 9,4 meetri pikkune puhver, mis koosneb kahest kettkonveierist (joonis 4). 

Kettkonveier lõpeb otsatasandusrullidega, mille abil liigutatakse saematerjali 

pikisuunaliselt liinil, et kindlustada selle joondumine ühte liini äärde. 
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Joonis 4. Puhver pärast pakilammutuslifti 

 

Järgmine osa liinil on elevaatori kolu, mis on ette nähtud selleks, et tagada pidev 

saematerjali etteanne elevaatorile (joonis 5), mille eesmärgiks on ristlõigete hajutamine 

kolusse kogutud kuhjast, et tagada saematerjali sujuv koondumine järgmises puhvris. 

 

 

Joonis 5. Otsatasandusrullid, kolu ning elevaator 

 

Pärast elevaatorit asuvad järgmised otsatasandusrullid, mille ülesandeks on tagada 

materjali suunamine pikisuunaliselt juhul, kui enne elevaatoril hajutamist ei õnnestunud 

saematerjali joondada. Koos rullidega algab kolmest kettkonveierist koosnev puhver 

(joonis 6), mille ülesandeks on saematerjali koondamine ühe laua eraldaja sujuvaks tööks. 
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Joonis 6. Otsatasandusrullid pärast elevaatorit ja sellele järgnev puhver 

 

Vastavalt ülejäänud ÜK liiniosa kiirusele, on ühe laua eraldaja (joonis 7) ülesandeks 

materjali ühe kaupa söötmine esimesele punnketile. Punnketiks nimetatakse kogu 

ülejäänud töös kettkonveierit, millele on kinnitatud plastikust silindrikujulised punnid, 

mille abil välditakse saematerjali libisemist kettkonveieril. Kahe punni vahelist ala, kuhu 

materjal paigutatakse, käsitletakse kogu järgnevas töös punnivahena. 

 

 

Joonis 7. Ühe laua eraldaja ja esimene punnkett 

 

Saematerjal liigub seejärel lauapööraja peale, kus eelsorteerija fikseerib visuaalselt 

vajaduse selle kappimiseks ehk otsamiseks ning materjal paigutatakse järgnevale 

punnketile. Nimetatud operatsioon on vajalik materjalile ots- ja külgpinna vahelise 



21 

 

ristlõike tagamiseks ning materjal lõigatakse lühemaks pikkuse võrra, kus esinevad 

defektid ja rikked. Tegemist on eelotsamisega (Šumigin 2015). Vastavalt eelsorteerija 

otsusele tõmmatakse ristlõige liinist väljapoole pikkuses, mis on määratud kappimisele 

ning seejärel läbib materjal statsionaarse kappsae (joonis 8). 

 

 

Joonis 8. Eelsorteerija töökoht, vasakul kappsaag 

 

Punnketil liikudes suunatakse saematerjal rullide abil liini vastasküljele, kus toimub 

visuaalselt saematerjali kvaliteedi määramine tuginedes sorteerija hinnangule. Sorteerija 

vaatleb iga ristlõiget mõlemalt küljelt ning teeb seejärel otsuse, mis kvaliteediklassi 

materjal sobib. Visuaalne otsuse tegemiseks on aga vaja materjal pöörata liinil teisele 

küljele, milleks kasutatakse lauapöörajat (joonis 9). 
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Joonis 9. Sorteerimise sektsioon, punnketilt liigub laud pööraja peale 

 

Sorteerimise kiirus on vastavalt ristlõigetele ning kvaliteetide arvule kõikuv, aga tavaseade 

korral on see ligikaudu 65 tükki minutis (Arula 2015). 

Schmidt (2013) uuris oma magistritöö raames samal sorteerimisliinil erinevate kiiruste 

mõju materjali kvaliteedile ning kappimiskaole. Läbiviidud katsete tulemused kiirustel 30 

tk/min ja 50 tk/min näitasid, et madalamal kiirusel olid kappimiskaod väiksemad kui 

suuremal kiirusel sorteerides. Näiteks männi küljelaudade kappimine kiirustel 30 tk/min ja 

50 tk/min andis tulemuseks, et suurema kiiruse korral oli kappimiskadu 2,4% suurem. 

Samuti avaldas kiiruse langetamine mõju ka materjali kvaliteedile. Koguväärtus 

sorteerimisel oli kiirusel 30 tk/min keskmiselt 5 eurot kõrgema hinnaga ühe saematerjali 

kuupmeetri kohta. Selle alusel leiab käesoleva töö autor, et reaalselt kaotas ettevõte 

rahaliselt materjali kvaliteedi ja kappimises osas näiteks 2014 aasta tootmismahu 208 124 

m
3 

sorteerimisel ca 1 040 000 eurot. Sorteerimiskiirus on teadlikult tõstetud kiirusele 65 

tk/min just seetõttu, et võrreldes saeliini ja kuivatitega on hetkel sorteerimisliin kõige 

madalama tootlikkusega ning töötab nädalas keskmiselt 36 tundi kauem kui saeliin (Arula 

2015). 

Saematerjal liigub punnketil läbi trimmeri (joonis 10), kus varasemalt sorteerija poolt 

määratud kvaliteedi alusel toimub saematerjali lõppotsamine. Trimmer koosneb kuni 20 

saekettast, kus iga lõikeorgani vahe on 300 mm. Trimmer suudab materjali lõpliku pikkuse 
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andmiseks lõigata iga mooduli (300 mm) järel materjali mõlemast otspinnast (Šumigin 

2015). 

 

 

Joonis 10. Trimmertüüpi kappsaag 

 

AS Toftani trimmeri ehitus lubab saematerjali lõppotsamisel arvestada materjali pikkust 

ainult ladvapoolsest otspinnast. Seadmes on 13 saeketast, mis võimaldavad materjali 

pikkust kappida vahemikus 1,8 – 5,4 m (Pärn 2015). 

Pärast trimmerit liigub saematerjal punnketilt taskute kahvelkonveierile, mille ülesandeks 

on ristlõigete transport vastavatesse taskutesse. Taskud on puhvriteks kahe korruse vahel ja 

kokku on neid sorteerimisliinil 30 tükki, millest ühte kasutatakse praagitaskuna. Iga puhvri 

täitumise piiriks loetakse valmispakis vajalik tükiarv vastavalt ristlõike paksus- ja 

laiusmõõtmetele, näiteks laua mõõtmetega 19 × 150 mm korral on täispaki arv 364 tükki. 

 

 

2.2.2. Alumine korrus 

 

Kui valmispaki jaoks vajalik tükiarv on taskus saavutatud, langeb tasku põhjaks olev 

kahvelkonstruktsioon taskute alusest kettkonveierist madalamale, avades seeläbi tasku 

põhja ning kettkonveieri liikumise abil tühjeneb puhver saematerjalist. Konveieri eesmärk 

on taskute alt materjali transport järgmisesse puhvrisse, milleks on kaks kettkonveierit 

(joonis 11). 
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Joonis 11. Alumise korruse kaks kettkonveierit enne elevaatorit 

 

Puhvri ülesanne on tagada materjali olemasolu järgnevale elevaatorile. Selles sektsioonis 

toimub ristlõigete hajutamine kahe elevaatori abil. Elevaatoritele järgneb 2,5 meetri laiune 

puhvertsoon, kus materjal koondatakse kihiks, et tagada piisav hulk ühekaupa etteandeks 

järgnevale punnketile ühe laua eraldaja abil (joonis 12). 

 

 

Joonis 12. Alumise korruse puhver ja ühe laua eraldaja 

 

Selles liiniosas on operaator, kes reguleerib konveierite kiirusi ning jälgib kihi koondamist 

pakkenugadele. Lisaks toimub viimane visuaalne kontroll materjali kvaliteedile ja 
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sobimatu ristlõike korral eemaldab operaator materjali liinilt. Olenevalt ristlõike suurusest, 

suudab operaator ebakvaliteetse ristlõike eemaldata puhvrist ilma liini seiskamata, näiteks 

laudade korral. Prusside pakki formeerimisel aga tuleb liin üldiselt peatada ajaks, mille 

jooksul operaator eraldab materjali käsitsi. 

Puhvrist asetatakse ühe laua eraldaja abil materjal punnketile, mille abil saematerjal liigub 

pakkenugadele. Punnketil liikudes läbib saematerjal printeri, mille abil iga ristlõike 

otspinnale jäädvustatakse ettevõtte logo. Pakkenugade ülesanne on ettenähtud tükiarvu 

saavutamise järel tõsta koondatud kiht pakiliftile. 

Pakki paigutatakse iga 5-10 saematerjali kihi järel õhuke lipp, mis aitab valmispakki 

stabiliseerida (Eller 2015). Lift liigub iga kihi paigutamise järel vastavalt ristlõike paksuse 

võrra allapoole, mille tulemusena formuleerub saematerjali valmispakk. Seejärel laskub 

pakilift rullkonveierile (joonis 13), mille ülesandeks on paki liigutamine liftilt edasi 

kiletamise tsooni. Rullkonveierid on saetööstuses kasutusel materjali liigutamiseks 

pikisuunaliselt (Šumigin 2015). 

 

 

Joonis 13. Valmispakk on laskunud rullkonveierile 

 

Kile paigaldamine toimub manuaalselt ning sellega tegeleb korraga kaks inimest. Vastavalt 

valmispakis olevale saematerjali pikkusmõõdule lõigatakse rullilt lahti keritud kile 

vajalikku pikkusesse ning asetatakse pakile. Paki otspindadel volditakse kile kokku ning 

kinnitatakse klambripüstolite abil. Järgmiseks operatsiooniks on kiletatud pakile 
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pakkelintide asetamine, samal ajal pakipressiga paki kuju viimistledes. Press on vajalik 

paki formeerimisel tekkinud kõrvalekallete likvideerimiseks. Lintimise operatsioon on 

poolautomaatne, kus inimtööjõud on vajalik lindi sidumisel. 

Olenevalt tellimusest paigaldatakse antud sektsioonis lisaks pakkelindile prussid paki 

peale, mis on vajalikud pakkide ladustamisel. Teise võimalusena pakitakse saematerjal 

konteinertranspordiks. Sellisel juhul paigaldatakse lindi alla tuginurgad, mis lindi 

pingutamisel hoiavad ära kile purunemise ning saematerjali kahjustamise. Antud liiniosas 

kinnitatakse klambripüstoli abil iga paki otspinnale saateleht ja kirjutatakse mõlemale paki 

küljele pakis oleva materjali andmed. See on vajalik info tõstukijuhile, kes paigutab 

materjali lattu. Pakkimise lõppedes liigub pakk rullkonveieri abil väljaveo sektsiooni, mis 

koosneb kolmest kettkonveierist ja mahutab maksimaalselt 5 valmispakki. Ülevaate 

saamiseks on lisatud joonis 14. 

 

 

Joonis 14. Rullkonveier pärast pakipressi, siit liigub materjal ristisuunas väljaveo 

konveierile 

 

Antud puhvri abil liigub valmispakk tootmishoonest välja ning tõstuk transpordib selle 

lattu. 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

 

3.1. Algandmed 

 

Käesoleva magistritöö uurimise aluseks oleva saematerjali tootmisüksuse analüüsi muutis 

keeruliseks väga erinevate ristlõike laius– ja paksusmõõtudega materjalide sorteerimine.  

Teoreetilise analüüsi aluseks olid sorteerimisliini 2014. aasta toodanguandmed. Andmestik 

sisaldas 131 erineva ristlõike tükiarvu, sorteerimisaega, keskmist tükiarvu tunnis, keskmist 

pikkust ja kogumahtu aasta jooksul. Lisaks kasutati andmeid iga ristlõike tükiarvu 

fikseerimiseks nii kuivati- kui valmispakis. Kuivatipakkides kasutatakse lippe iga kihi 

vahel, mille tõttu on tükiarvud erinevad võrreldes valmispakkidega. Laius- ja 

kõrgusmõõtmed on samuti erinevad. Valmispaki laius ja kõrgus on vahemikus 1-1,12 m. 

Kuivatipakkide laiused on 1,2-1,35 m ning kõrgus kuni 1,5 m. Loetletud põhjustel on 

tükiarv pakkides varieeruv ning see on oluline pakilammutuslifti tööoperatsiooni ja 

valmispaki formeerimise efektiivsuste arvutamisel. 

 

 

3.2. Liini jaotamine 

 

Tootlikkust piiravate liiniosade määramisel lähtuti ettevõtte juhtkonna pikaajalistest 

kogemustest. Liini ülemine ja alumine korrus jaotati sektsioonideks. Ülemisel korrusel 

määrati uurimiseks pakilammutuslift ja punnkett. Alumisel korrusel valiti analüüsiks 

punnkett, pakkenoad, pakilift, kiletamine ja lintimine (Arula 2015; Pärn 2015). 

 

 

3.3. Sektsioonide maksimaalsete kiiruste määramine 

 

Valitud kuuele sektsioonile fikseeriti või arvutati iga liiniosa maksimaalne suutlikkus ühe 

minuti jooksul. 
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Pakilammutuslift 

 

Pakilammutuslifti puhul arvestati temale järgneva konveieri keskmise liikumiskiirusega, 

mis määrab aja, mille jooksul kogu pakk on kihi kaupa liftilt eraldunud. Vastavaks 

kiiruseks keskmiselt saadi mõõtmiste ja arvutuste tulemusena 23,1 meetrit minutis. 

Pakilifti efektiivsust alandab operatsioon, mille jooksul lift laskub, tõuseb kallutusasendist 

etteandekonveieri suhtes 90 kraadi alla ja konveierilt liigub uus pakk lifti taladele. Seejärel 

toimub lifti kallutamine ning paki tõstmine kuni esimese kihi eraldumiseni järgmisele 

konveierile (joonis 15). 

 

 

Joonis 15. Kuivatipaki asend lammutamisel 

 

Kogu operatsiooni aeg on minimaalselt 45 sekundit. See võib viibida, kui 

etteandekonveieril on kuivatipakkide vahed ebaühtlased (rohkem kui 50 cm), mille tõttu 

uue paki liikumine liftile nõuab rohkem aega. Lifti täisoperatsiooniks kuluv aeg arvutati 

iga ristlõike puhul arvestades ühe kihi laiust, kihtide arvu pakis ja uue paki toomist 

lammutamisele. Näitena on toodud ristlõike 25 × 100 andmed (tabel 1 ). 
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Tabel 1. Pakilammutuslifti tootlikkus ühe ristlõike näitel 

Materjali 

mõõdud 
Arv 

pakis 

Kihtide 

arv 

pakis 

Arv 

kihis 

Kihi 

laius, 

mm 

Paki-

lammutaja, 

kihti/min 

Paki  
lammutamine, 

min 

Lifti 

täis-

operat-

sioon, 

min 

Paki 

lammu-

tamine,   

tk/ min 

25 × 100 338 26 13 1300 17,8 1,5 2,2 153 

 

 

Ülemise korruse punnkett 

 

Selle liiniosa kiirust reguleerib põhisorteerija vastavalt sorteeritava ristlõike mõõtmetele. 

Kiirust mõjutab ka määratavate kvaliteediklasside arv. Sektsiooni maksimaalseks kiiruseks 

määrati 70 tk/min. 

 

 

Alumise korruse punnkett 

 

Antud liiniosa suurimaks kiiruseks mõõdeti 136 punni ühe minuti jooksul. Teoreetiliselt 

täidetud punnivahede arvutamisel tuli arvestada asjaolu, et kihi kogumisel pakkenugadele 

tuleb üks punnivahe iga kihi täitumise korral jätta tühjaks. See on vajalik pakkenugade 

sujuva töö tagamiseks ning seejärel alustatakse materjali koondamist uue kihi tarvis. 

Arvutustulemused on kirjeldatud tabelis 2. 

 

Tabel 2. Alumise korruse punnketi tootlikkuse näide 

Materjali 

mõõdud 

Punnketi 

kiirus, 

tk/min 

Arv 

kihis 
Punnide 

arv  

Tegelik 

efektiivsus, 

tk/min 

25 × 100 136 10 11 124 

 

 

Pakkenoad 

 

Pakkenugade maksimaalne sooritusvõime arvutati ühe töökäigu kestvuse alusel. Ühe 

materjali kihi viimiseks pakki ning nugade algasendisse jõudmiseks kulus 4,8 sekundit. 
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Maksimaalselt on pakkenoad võimelised ühe minuti jooksul paigaldama 12,5 kihti 

saematerjali, sõltumata ristlõike mõõtmetest. 

 

 

Pakilift 

 

Selle liiniosa töötsükli kestvus sõltub: paki formuleerimise kiirusest ehk pakkenugade 

tootlikkusest ning paki täitumise järel ajast, mis kulub paki eemaldumisele liftilt ning lifti 

liikumiseks algasendisse. Nimetatud operatsiooni ajakulu on minimaalselt 22 sekundit. 

Kõiki faktoreid arvesse võttes teostati arvutused (tabel 3). 

 

Tabel 3. Pakilifti maksimaalse tootlikkuse arvutus 

Materjali 

mõõdud 
Arv 

pakis 
Kihtide 

arv 
Arv 

kihis 

Pakke-

noad, 

kihti/min 

Paki 

formeerimine, 

min 

Koos lifti 

käiguga, 

min 

Pakilift, 

tk/min 

25 × 100 400 40 10 12,5 3,2 3,6 112 

 

 

Pakkimine 

 

Alumise korruse pakkimisosakonna maksimaalse läbilaskevõime uurimisel selgus, et 

kiletamise ja lindi sidumise töötsüklite kestvust ajaühikus mõjutab mõlemat liiniosa 

ühendav rullkonveieri liikumiskiirus. Seetõttu käsitleti neid kogu järgneva töö vältel ühe 

liini osana . Kuna antud tootmisüksus sõltub inimtööjõu efektiivsusest, oli väga täpset 

maksimaalset suutlikkust keeruline fikseerida. Ligikaudse aja fikseerimine teostati 

materjaliga mõõtmetega 38 × 150 mm. Mõõtmisandmed on kirjeldatud tabelis 4. 

 

Tabel 4. Pakkimise ajakulu ristlõike 38 × 150 mm korral 

 

Konveier 

kiletamiseni Kiletamine 
Konveier 

pressi alla 
Lindi 

paigaldamine Kokku 

Aeg, s 8 50 10 90 158 
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3.4. Simulatsioon 

 

Teades iga liiniosa maksimaalset suutlikkust, simuleeriti kõikidele ristlõigetele nende 

võimalik suurim tükiarv ühe minuti jooksul, arvestamata sõltumist eelneva või järgneva 

liiniosa efektiivsusest. Näitena on toodud tabelis 5 ühe ristlõike vastavad maksimaalsed 

tootlikkused tükiarvuna ühe minuti jooksul. 

 

Tabel 5. Ristlõike 25 × 100 mm simulatsiooni tulemused (tk/min) 

ÜK Kuivatipaki 

lammutamine 

ÜK 

punn-

kett 

AK AK 

punnketi 

efektiivsus 

Pakke-

noad 

Paki-

lift 

Pakki-

mine 

25 × 100 153 70 25 × 100 124 125 112 152 

 

 

3.5. Grupeerimine 

 

Simulatsiooni tulemusena selgus kõikidel ristlõigetel tootlikkust piirav liiniosa ning selle 

kiirus (tk/min). Ristlõiked jaotati vastavalt liiniosadele, välja arvatud kuni 25 mm 

paksusega materjalid, kus ühte gruppi kuulusid nii ÜK punnketi kui pakilifti operatsiooni 

ristlõiked. Seda sooviga juhtida tähelepanu materjali laiuse mõju tootlikkust piirava 

liiniosa ümberpaiknemisel. 

Esimene reegel, mille alusel selekteerimine toimus, oli puuliik – vastavalt kuusk (KU) ja 

mänd (MA). Sellele järgnes teine põhireegel, kus materjali paksusmõõdu alusel eristati 

kuni 25 mm (kaasaarvatud) ristlõiked ehk lauad ning sellest suurema paksusega materjalid 

moodustasid prusside grupi. 

Järgnevalt võrreldi kõikide ristlõigete teoreetilisi maksimaalseid läbimiskiirusi 2014. a. 

keskmiste kiirustega. Eesmärgiks oli selgitada, milliste ristlõigete puhul on teoreetilise ja 

tegelikkuse erinevused kõige suuremad ning milliste puhul on numbriline erinevus 

minimaalseim. 

Gruppide siseselt järjestati ristlõiked laiuse suurenedes, sest nii paki lammutamisel kui 

formeerimisel avaldab ristlõike laius võrreldes paksusega suuremat mõju tüki arvule nii 

kihis kui kogu pakis. Prusside suure ülekaalu tõttu ÜK punnketi ja AK pakkimises kui 
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tootlikkust piiravates liiniosades, teostati lisaselekteerimine sorteerimisaja alusel. Arvesse 

ei võetud ristlõikeid, mida aasta jooksul oli sorteeritud alla kaheksa tunni ehk väikese 

osakaaluga aastasest kogutoodangust. 

Prussid, mille teoreetiline tootlikkust piirav liiniosa oli pakkimine, jaotati grupisiseselt 

omakorda kaheks 2014. aasta keskmise kiiruse alusel. Selgitati keskmisest kõrgema ning 

madalama tootlikkusega ristlõiked. 

 

 

3.5.1. Ülemise korruse punnketi tootlikkuse andmed 

 

Lauad 

 

KU laudade teoreetiliste maksimaalsete tootlikkuste võrdlust 2014. aasta keskmistega 

kirjeldab järgnev joonis. Ristlõike 25 × 175 mm korral langevad mõlemad 

tootlikkusnäitajad, mis viitab „pudelikaela“ asukoha muutusest. Kui eelnevalt oli ÜK 

punnkett tootlikkust piiravaks liiniosaks, siis järgnev tegur on AK pakilift.  

 

 

Joonis 16. Erineva ristlõikega kuuselaudade tootlikkuste võrdlus sorteerimisliinil 

 

MA laudade teoreetilise „pudelikaela“ tootlikkuste võrdlust 2014. aasta keskmistega 

kirjeldab järgnev joonis 17. Tootlikkust mõjutab materjali laiusmõõt, mille tõttu alates 175 

mm laiuste korral on tootlikkust piiravaks liiniosaks ÜK punnketi asemel AK pakilift. 
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Joonis 17. Tootlikkuste võrdlus erinevate ristlõigetega männilaudade sorteerimisel 

 

 

Prussid 

 

Ülevaate KU prusside tootlikkuste võrdlusest teoreetilise maksimumi ning 2014. aasta 

keskmistega annab järgnev joonis, „pudelikaelaks“ on ÜK punnketi tootlikkus. Keskmised 

kiirused näitavad, et kuni 150 mm laiuseni kõigub erinevate ristlõigete tootlikkus 

vahemikus 2700 – 3100 tk. Uurida tuleks, miks neli millimeetrit paksem materjal on 

halvema tootlikkusega. 

 

 

Joonis 18. Erinevate mõõtmetega kuuseprusside tootlikkusandmete võrdlus 

sorteerimisliinil 
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MA prusside teoreetiliste maksimaalsete tootlikkuste võrdlust 2014. aasta keskmistega 

kirjeldab joonis 19. Tootlikkust piirav liiniosa on ÜK punnketi efektiivsus. Eristuvad 

ristlõiked 100 mm laiusega, näidates kõige kõrgemaid tulemusi, va. 50 × 100 mm, mille 

madalam tootlikkus on tõenäoliselt tingitud grupi kõige suuremast paksusmõõdust. 125 ja 

150 mm näitavad kõikide paksuste korral (va. 30 × 125) ristlõike laiuse suurenedes 

tootlikkuse langust. 

 

 

Joonis 19. Erineva ristlõikega männiprusside tootlikkuste võrdlus sorteerimisliinil 

 

 

3.5.2. Alumise korruse pakilifti tootlikkuse andmed 

 

MA prusside teoreetilise „pudelikaela“ tootlikkuste võrdlust 2014. aasta keskmistega 

kujutab joonis 20. Tootlikkust piirav liiniosa on AK pakilift. Simulatsiooni tulemusena 

osutus see liiniosa 32 - 35 mm paksuste ning 175 mm laiemate materjalide korral 

tootlikkust piiravaks. Grupisiseselt langeb tootlikkus ristlõike laiuse suurenedes. Kuuse 

kohta andmeid ei esitatud, sest mõõtmistööde ajal vajalikke ristlõikeid sorteerimisel ei 

esinenud. 
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Joonis 20. Männiprusside võrdlus alumise korruse pakilifti tootlikkuse alusel 

 

 

3.5.3. Pakkimise tootlikkuse andmed 

 

Erinevate ristlõigetega kuuseprussid 

 

Ülevaate KU prusside teoreetiliste maksimaalsete tootlikkuste võrdlusest 2014. aasta 

keskmistega annavad joonised 21 ja 22. Tootlikkust piirav liiniosa on pakkimine. 

Simulatsioon näitab joonisel 21 maksimaalse tootlikkuse langust ristlõike suurenedes. 

Võrreldes 2014.a. keskmistega sarnane tendents puudub, mis seab kahtluse, kas teoreetiline 

ja tegelik „pudelikael“ langevad kokku. 

 

 

Joonis 21. Kuuseprusside keskmisest kõrgema tootlikkusega ristlõigete võrdlus 

„pudelikaela“ maksimaalse tootlikkusega 
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Joonis 22. Keskmisest madalama tootlikkusega kuuseprusside ristlõigete näitajate võrdlus 

maksimaalse potentsiaalse tootlikkusega 

 

Joonisel 22 kujutatud ristlõigete tootlikkuse langus on põhjustatud mõõtmete 

suurenemisest, mistõttu tükiarv pakis väheneb, kuid pakkimise aeg on simulatsioonis 

muutumatu. Ristlõiked paksusega 63 ja 47 mm näitavad teoreetilise tootlikkuse puhul 

võrdset tootlikkust 2500 tk/h. Mõõtmed on erinevad, aga tükiarv valmispakis on 110-112, 

mis määrab pakkimise tootlikkuse. Keskmiste kiiruste kõikumine ristlõigete põhiselt 

teoreetilisega ei ühti, mis annab põhjust täpsemaks uurimiseks. 

 

 

Erinevate ristlõigetega männiprussid 

 

Männiprusside „pudelikaela“ maksimaalsete tootlikkuste võrdlust 2014. aasta keskmistega 

kirjeldavad joonised 23 ja 24. Tootlikkust piirav liiniosa on pakkimine. Joonisel 23 

kujutatud ristlõigete tootlikkuste võrdlustel langeb „pudelikaela“ tootlikkus ristlõike 

mõõtmete suurenedes, mis tuleneb tükiarvu vähenemisest valmispakis. Ristlõigete 44 × 

125 mm ja 38 × 150 mm korral on maksimaalse ja tegeliku näitaja vahe ülejäänud grupiga 

võrreldes kõige suurem, mis seab kahtluse alla, kas nende ristlõigete korral teoreetiline ja 

tegelik „pudelikael“ ühtivad.  
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Joonis 23 Keskmisest kõrgema tootlikkusega männiprusside erinevate ristlõigete võrdlus 

„pudelikaela“ maksimaalse tootlikkusega 

 

Joonisel 24 kujutatud „pudelikaela“ ja keskmiste 2014.a. tootlikkuste võrdlus näitab 

eelnevate prussigruppidega sarnast langustendentsi mõõtmete suurenedes. Enim tähelepanu 

äratab ristlõige 63 × 175 mm, mille teoreetiline ja tegelik tootlikkus on erinevusega 300 

tk/h, s.o 5 tk/min Eeldatavalt peab antud ristlõige uurimisel andma mudelristlõikena infot 

grupi materjalide kohta kuni 63 mm paksuseni. Kõige suuremate ristlõigete korral on 

teoreetiline maksimum sama, sest tükiarv valmispakis on ühesugune.  

 

 

Joonis 24. Männiprusside keskmisest madalama tootlikkusega ristlõigete võrdlus 
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3.6. Liiniosade uurimine 

 

Teoreetiliste arvutuste ning grupeerimiste alusel planeeriti vastavalt sorteerimisliini 

töögraafikule mõõtmised ning vaatlused. Eesmärgiga uurida, millest tuleneb ristlõigete 

tootlikkuse maksimaalne piir ja samuti leida põhjuseid, miks sarnaste mõõtmetega 

ristlõigetel on märgatavad kõikumised tootlikkustes. Erinevate liiniosade puhul fikseeriti 

tööoperatsiooni aeg stopperi abil sekundi täpsusega, lisaks filmiti ristlõigete liikumist 

videokaameraga. Kui tegelik tootlikkust piirav liiniosa ei ühtinud teoreetilisega, uuriti, 

millises liiniosas see paikneb ning mis põhjustel. 

Pakilammutuslifti uurimisel selgitati, milliste ristlõigete puhul ületab sorteerimise kiirus 

pakilifti tootlikkuse ning uue paki toomine põhjustab materjali puuduse sorteerijal ning 

mitu tühja punnivahet seetõttu tekib. Ülemise korruse punnketi uurimisel määrati selle 

liiniosa täidetud punnivahede osakaalu ehk efektiivsust, mille analüüsiks kasutati ettevõtte 

poolt kättesaadavat andmebaasi, mis sisaldas: 

 aega, mille jooksul punnkett töötas; 

 punnide arvu, mille võrra kett fikseeritud aja jooksul liikus; 

 täidetud punnivahede arvu. 

Antud liiniosa andmeid kasutati kõikide uuritud ristlõigete analüüsil. AK pakilifti 

täisoperatsiooni ajakulu mõõdeti alates esimese kihi paigutamisest pakiliftile kuni lifti 

jõudmiseni tagasi algasendisse pärast valmispaki eemaldumist liftilt. Ristlõigete korral, kus 

pakkimine osutus tootlikkust piiravaks liiniosaks, arvestati pakilifti täisoperatsiooni ka 

ooteaeg, millal pakk oli laskunud rullkonveierile, aga liikuma hakkas see pärast eelmise 

paki pakkimise lõpetamist. 

AK punnketi kiirus määrati iga ristlõike põhiselt minuti jooksul loetud punnide alusel. 

Pakkenugade tootlikkus fikseeriti minuti jooksul tehtud töökäikude arvu alusel. Võttes 

arvesse selle liiniosa töötsüklite arvu ühes minutis, arvutati AK punnketi efektiivsus. 

Kõikide ristlõigete tootlikkust piirava liiniosa jälgimisele lisaks uuriti võimaluse korral 

eelneva või järgneva liiniosa suutlikkust samal ajal, et selgitada liiniosade kasutamata 

ressursside olemasolu ja piire. Iga ristlõike „pudelikaela“ tootlikkusandmeid koguti 

minimaalselt kümne minuti vältel. 
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Andmete kogumisel ei mõõdetud operatsioonide aega, kui esines: 

 mehhaanilised tõrkeid; 

 automaatikahäireid; 

 tööliste veast tekkinuid seisakuid; 

 arvutite seadistamist. 

Lisaks jälgiti ristlõigete käitumist elevaatoritel, eesmärgiga selgitada, milliste mõõtude 

korral on võimalik elevaatorit kõige efektiivsemalt kasutada ning miks teatud ristlõigete 

korral tekib pärast elevaatoreid asetsevates puhvrites materjalipuudus. 

Pakkimise osas ei mõõdetud aega kui tegemist oli pakiga, millele kilet ei paigaldatud. 

Samuti ei fikseeritud praagitasku kogutud materjali formeerimiseks kulunud aega, kuna 

esines palju tõrkeid kihtide moodustamisel, mis oli tingitud materjali kehvast kvaliteedist 

ning praagitasku sisaldas väga erinevas mõõdus ristlõikeid. 

Kõik mõõtmisandmed töödeldi programmiga Microsoft Excel. Arvutati ristlõigete 

tegelikud läbimiskiirused (tk/min) erinevates liiniosades. Kasutades sorteerimisliini ÜK 

raportit, fikseeriti vahemikud, millal iga ristlõige oli sorteeritud. Ajavahemike alusel 

selekteeriti andmebaasist vastavad näitajad ning arvutati: sorteerimise kestvus, punnide arv 

kestvuse jooksul ja täidetud punnivahede osakaal.  
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Mõõtmised ja vaatlused teostati ajavahemikul 10.03.2015-23.04.2015. Selle perioodi vältel 

fikseeriti tootlikkusparameetreid 36 erineva ristlõikega erinevates liiniosades ja jälgiti 

saematerjali liikumist uurimiseks määratud sektsioonides. 

Kõikidele uuritud ristlõigetele arvutati ÜK punnketi tegelik punnivahede arv keskmiselt ja 

efektiivsus, näitena on toodud ühe ristlõike tulemused tabelis 6. 

 

Tabel 6. Ülemise korruse punnketi efektiivsus 

Ristlõige Aeg/min 
Punnivahed, 

tk 
Täidetud 

osakaal 

MA 75 × 225 143 43 73% 

 

Kõiki mõõtmisandmeid võrreldi varasemalt arvutatud teoreetiliste maksimumkiirustega, 

eesmärgiga selgitada välja, kui palju liiniosad tegelikkuses „pudelikaelana“ ressursse ära 

kasutavad. 

Mõõtmistulemuste alusel teostati uus gruppidesse jaotamine tootlikkust piiravate liiniosade 

alusel. Ristlõiked jagunesid kolme põhigruppi tükiarvu alusel ühe minuti jooksul: 1) ÜK 

punnketi efektiivsus; 2) AK pakilift; 3) Pakkimine. Kuna suuremahulisi erinevusi puuliigiti 

tootlikkustes ei esinenud, käsitletakse ülejäänud töö osas materjali ühtse grupina. 

 

 

4.1. Tootlikkust piiravate liiniosade ülevaade 

 

4.1.1. ÜK punnketi efektiivsus 

 

Lauad 

 

Kõikide uuritud laudade puhul näitasid tulemused, et tootlikkust piiravaks liiniosaks osutus 

ÜK punnkett. Põhjuseks on visuaalse sorteerimise ehk inimese maksimaalne võimekus, 

vastavalt millele reguleeritakse ÜK punnketi kiirust. Lisaks alandavad tootlikkust liini 
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ehituslikust omapärast tulenevad tõrked. 75 mm laiuse korral tekib ristlõike mõõtmete tõttu 

esimene probleem elevaatori kolus. Kuna sensor, mis piirab kolu täitmist, on olenemata 

ristlõikest alati ühel kõrgusel, mahub nimetatud puhvrisse kõige väiksemat ristlõiget 

tükiarvult kõige rohkem. Kolu täitumise ajal aga ei suuda otsatasandusrullid materjali 

joondada ning see raskendab materjali haakumist elevaatori ketilabadega. Kuna materjali 

formeerimine AK pakiliftil võtab aega keskmiselt 8,4 minutit (ristlõige 19 × 75 mm), on 

üks AK töölistest sellise materjali laiusmõõdu korral ÜK elevaatori kõrval ja kohendab 

materjali käsitsi, et kindlustada elevaatori efektiivne töö. Esineb tõrkeid ka ühe laua 

eraldajal, mis ei suuda materjali õigel hetkel järgnevale punnketile puhvrist sööta, mille 

tõttu tekib tühjasid punnivahesid. 100, 125 ja 150 mm laiusmõõdud liiguvad elevaatoril 

paremini. Probleeme tekitab ainult ühe laua eraldaja, mille ebaühtlase töö tõttu on 

eelsorteerijal lisaülesandeks materjali kohendamine punnketile. Ristlõike 25 × 175 mm 

sorteerimisel tekivad tühjad punnivahed pakilifti täisoperatsiooni tõttu, keskmiselt 13 tühja 

punnivahet iga kuivatipaki lammutamise korral. Kõikide uuritud laudade ÜK punnketi 

tegelik tootlikkus minuti jooksul on esitatud tabelis 7. 

 

Tabel 7. Ülemise korruse punnketi tootlikkus laudade näitel 

Ristlõige Tk/min 
Potentsiaalse 

tootlikkuse kasutamine 

MA 25 × 100 57 81% 
MA 19 × 125 52 75% 
MA 25 × 150 50 72% 
MA 19 × 175 45 65% 
KU 19 × 75 46 65% 
KU 19 × 100 54 77% 
KU 16 × 125 52 75% 
KU 19 × 150 52 74% 
KU 25 × 150 44 63% 
KU 25 × 175 48 68% 

 

Tabelist 7 järeldub, et 100 mm laiused ristlõiked on laudade puhul kõige parema 

tootlikkusega ning 175 mm on näha efektiivsuse langust, mis tuleneb pakilifti aeglase 

töökäigu tõttu ning lisaks ühe laua eraldaja tõrgetest. Laudade keskmine tootlikkus on 50 

tk/min ja maksimaalsest tootlikkusest kasutatakse keskmiselt 71%. Joonisel 25 on 

kirjeldatud mudelristlõigete abil, millised on tootlikkused teistes liiniosades. 
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Joonis 25. Laudade sorteerimisel erinevate liiniosade potentsiaalse tootlikkuse kasutamine 

mudelristlõigete näitel 

 

Joonisel eristub kõige väiksem ristlõige, mille korral kasutatakse AK punnketti võrreldes 

teiste laudadega kõrgema efektiivsusega. Antud ristlõiget mahub enne ühe laua eraldajat 

puhvrisse tükiarvult kõige rohkem ning kihi moodustamiseks on materjal üldjuhul olemas. 

150 mm laiuse korral on märgatav langus AK punnketi kasutamisel, probleemiks ristlõike 

hajutamine elevaatoril ning väike puhver enne eraldajat. 175 mm laiuse korral kasutatakse 

punnketi suutlikkust 50% ulatuses, sest materjal paigutatakse punnketile üle ühe 

punnivahe. 

 

 

Prussid 

 

Prusside mõõtmistulemuste analüüsil selgus, et 43% ristlõigetest osutus tootlikkust 

piiravaks liiniosaks ÜK punnketi efektiivsus. Võrreldes simulatsiooniga, kus mitmed 

ristlõiked näitasid pakkimises kõige madalamat tootlikkust, osutus tegelikkuses 

probleemiks ÜK punnketi tootlikkus. Uuritud ristlõigete kohta on esitatud järgnev tabel 8. 
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Tabel 8. Ülemise korruse punnketi tootlikkus maksimaalsest 

Ristlõige Tk/min 
Potentsiaalse tootlikkuse 

kasutamine 

KU 44 × 100 56 80% 

MA 41 × 112 58 83% 

MA 30 × 125 63 90% 

MA 38 × 125 57 82% 

KU 32 × 125 61 86% 

MA 44 × 125 51 73% 

MA 50 × 125 48 68% 

KU 50 × 125 51 73% 

KU 38 × 125 54 77% 

KU 42 × 125 51 72% 

KU 44 × 125 61 87% 

MA 32 × 150 53 76% 

MA 38 × 150 49 71% 

MA 32 × 190 41 58% 

KU 44 × 200 42 60% 

MA 38 × 202 41 58% 

MA 38 × 225 39 56% 

 

Parimaid tulemusi näitasid 100 ja 112 mm laiused materjalid ning 125 mm laiuse korral 

kuni 44 mm paksused ristlõiked. Nimetatud materjalide korral on elevaatoril hajutamisega 

kõige vähem probleeme. ÜK punnketi efektiivsus langeb ristlõigete korral, mille laiusmõõt 

on üle 150 mm. Saematerjali mõõtmetega 50 × 125 korral on põhiprobleemiks elevaatori 

koludes pöörlemine ning lisaks tekitab ÜK ühe laua eraldaja efektiivsuse langust. ÜK lifti 

tõttu tekib materjali ajutine puudus 150 mm laiemate ristlõigete sorteerimisel. Uuritud 

ristlõigete keskmine tootlikkus on 52 tk/min ja ressursikasutus keskmiselt 75%. Järgnevalt 

moodustati mudelristlõigete alusel joonis 26, kirjeldamaks ÜK punnketi kui „pudelikaela“ 

korral teiste sektsioonide tootlikkusi. 
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Joonis 26. Prusside tootlikkusnäitajad sorteerimisliinil ristlõigete korral, kui tootlikkust 

piiravaks liiniosaks on ülemise korruse punnkett 

 

AK korruse paki formeerimisel erineb 150 mm laiune ristlõige kitsamatest kehvema 

efektiivsusega just punnketi kasutamisel, sest selle materjali korral väljendub ebaühtlane 

materjali koondamine punnketi täitmiseks, sest puhver pärast elevaatorit ja ühe laua 

eraldaja vahel on väike. Samal ajal aga pakkenoad töötavad ligi 80% efektiivsusel, mis 

näitab, et ristlõike laius mõjutab paki formeerimist. 

Joonisel 27 on kujutatud ristlõiked, mille teoreetiline tootlikkust piirav üksus liinil oli 

pakkimine, aga tegelikkuses osutus selleks tükiarvu alusel ühes minutis ÜK punnketi 

efektiivsus. Võrreldes 50 mm paksuse materjali korral laiusi 125 ja 150 mm on märgatav 

erinevus pakkenugade ja lifti tootlikkustel, mis tuleneb tükiarvust valmispaki ühes kihis. 

Laiema ristlõike puhul on see seitse ja kitsama korral kaheksa, seega kihi koondamine 

nugadele toimub 150 mm puhul kiiremini, mille tõttu ka valmispakk formuleerub väiksema 

ajakuluga. 
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Joonis 27. Maksimaalse tootlikkuse võrdlus sorteerimisliini tegelike osatootlikkustega 

 

Ristlõike 38 × 225 mm korral on mõlemal korrusel suuri probleeme punnketile materjali 

paigutamisega. ÜK korral tekitab pakilammutuslift uue paki toomisega ajutist 

materjalipuudust, lisaks ühe laua eraldaja poolt tekitatud tõrked. AK korral aga 

paigutatakse materjal ketile üle ühe punnivahe, sest pakkenugade töö on sujuv ainult sellise 

kihi koondamise korral, tulemuseks kasutatakse 41 % punnketi tootlikkusest. 

 

 

4.1.2. Alumise korruse pakilift 

 

Liini uurimise tulemusena osutus AK pakilift 32 kuni 38 mm paksuste ning suuremate 

laiuste korral kui 150 mm tootlikkust piiravaks liiniosaks. Kõige selgemalt näitas sellist 

tulemust materjal mõõtudega 35 × 215 mm. Tabelis 9 on kirjeldatud ristlõigete näitajad 

antud liiniosas. 

 

Tabel 9. Pakilifti tootlikkus  

Ristlõige Tk /min 
Potentsiaalse 

tootlikkuse kasutamine 

MA 32 × 190 42 77% 

MA 35 × 215 41 76% 

MA 38 × 175 49 77% 

KU 44 × 200 43 83% 
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Tabelis 9 kujutatud ristlõigete korral on tegemist selliste laius ja paksusmõõtudega, kus 

„pudelikael“ võib olla nii ÜK punnkett kui ka AK pakilift, sest tükiarvu erinevus kahe 

sektsiooni vahel on alla viie ristlõike minutis. Joonis 28 kinnitab, et pakilifti 

täisoperatsioon sõltub paki formeerimise kiirusest, ehk pakkenugade tööst. 

 

 

Joonis 28. Tootlikkusnäitajad sorteerimisliinil, kui „pudelikaelaks“ on alumise korruse 

pakilift 

 

Omakorda sõltub selle liiniosa efektiivsus, kui kiiresti suudetakse vajaliku tükiarvuga kiht 

moodustada. Antud ristlõigete puhul on näha, et madala punnketi efektiivsuse korral 

töötavad pakkenoad vähemalt 75% tootlikkusega. AK pakilift osutus tootlikkust piiravaks 

liiniosaks 11% ulatuses uuritud ristlõigetest. 

 

 

4.1.3. Pakkimine 

 

AK pakkimine võib muutuda tootlikkust piiravaks liiniosaks alates ristlõikest 50 × 150 

mm. Eelmise paki väljaveo konveierile jõudmise ja uue paki laskumisel rullkonveierile 

ajaline vahe on pakilifti tõrgeteta töötsükli korral keskmiselt 17 sekundit. Selle materjali 

korral võib pakkimises iga väiksem probleem tekitada järgmise paki formeerimisel 

seisaku, samaaegselt aga paki formeerimisel tekkinud tõrge annab pakkimises töötavatele 

inimestele lisaaega. Sama olukord kordus ka ristlõigetega 63 × 150 ja 75 × 150 mm. 
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Ristlõiked, mille korral pidi pakilifti operatsioon viibima pakkimise tõttu on esitatud 

järgnevas tabelis 10. 

 

Tabel 10. Pakkimises mõõdetud tk arv  

Ristlõige Pakkimine tk/min 

MA 50 × 150 56 

MA 50 × 175 53 

MA 63 × 150  51 

MA 63 × 175 45 

MA 75 × 150 47 

MA 75 × 200 29 

MA 75 × 225 32 

 

Materjali, mõõtudega 50 × 175 mm, korral peab lifti operatsioon peatuma kuni 30 sekundit 

pakkimise tõttu. Väiksemate ristlõigete puhul tekib seisakuid poolikute pakkide korral, sest 

kiletamise ja lintimise ajakulu on nii täis- kui pooliku paki korral sama. Kui pakkimise 

tõttu tekkis eelnenud liiniosal seisakuid, olid töölised sunnitud tegutsema kiiremini kui 

väiksemate ristlõigete korral. Tulemuseks saadi kiirem pakkimisaeg kui varasemalt 

teoreetilist kiirust määrates, mille tõttu ületavad pakkimise tegelikud tootlikkused võrreldes 

simulatsioonis kasutatuga 100% piiri. 

Ristlõike 63 × 175 mm uurimisel tekkis ligi kahe minutiline seisak omakorda pakkimises, 

sest väljaveokonveierilt ei suutnud tõstuk õigeaegselt valmispakke lattu transportida. 

Selline juhtum näitab, et „pudelikaelale“ järgneva liiniosa sujuva töö tagamine on väga 

oluline, sest piirava tootlikkusega üksus määrab liini läbilaskevõime ja selle lisatõrked 

kahandavad omakorda tootlikkust. Joonisel 29 on kujutatud eelnevate liiniosade 

osatootlikkuste võrdlust, kui tükiarvu alusel minutis on tootlikkust piiravaks liiniosaks 

pakkimine. 
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Joonis 29. Pakkimises tootlikkust piiravate mudelristlõigete efektiivsused sorteerimisliinil 

 

Jooniselt järeldub, et ristlõike mõõtmete suurenedes kasutatakse ÜK lifti järjest 

efektiivsemalt. Põhjus tuleneb tükiarvu vähenemisest kuivatipakkides, mille tõttu 

lammutusaeg lüheneb. Samaaegselt mõjutab uue paki toomine ÜK punnketi tootlikkust, 

kuna suurema ristlõike korral tekib rohkem tühje punnivahesid sorteerijal. Alumisel 

korrusel suudab punnkett materjali viia pakkenugadele alla 50 % juhtudel, mis tuleneb 

olukorrast, kus punnketile asetatakse materjal üle ühe punnivahe. Probleem on 

pakkenugade tootlikkuses, sest madalale punnketi efektiivsusele vaatamata töötavad noad 

75 % efektiivsusega. Pakilifti tootlikkus langeb ristlõike suurenedes, sest toimub sarnane 

situatsioon ÜK liftiga. Materjali mõõtmetega 50 × 175 mm on valmispakis 120 tk, mõõdu 

75 × 225 mm korral 70 tk, mille tõttu formuleerub suurema ristlõikega pakk kiiremini. 

Tulemuseks aga pikem ooteaeg pakkimise tõttu, mis antud olukorras viib tegeliku 

tootlikkuse langusele. Pakkimine oli „pudelikaelaks“ uuritud ristlõigetest 19 % ulatuses, 

keskmise tootlikkusega 44 tk/min. 

Pakkimisoperatsioon muutub „pudelikaelaks“ suurte ristlõigete korral, kus paki 

formeerimine toimub kiiremini kui pakkimiseks kuluv aeg. Kuna tegemist on liiniosaga, 

kus suur osa tööst teostatakse füüsiliselt, tuleneb maksimaalne tootlikkust inimtööjõu 

efektiivsusest. Seega on oluline kui kiiresti jõuab näiteks pärast kiletamise lõppemist 

inimene pakipressi juhtpuldi juurde ja lülitab rullkonveieri käima, mille abil pakk liigub 

pressimiseks ettenähtud liiniossa. Konveier on muutumatu kiirusega, aga määravaks saabki 
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inimese kiirus. Kirjeldatud operatsioon võttis pakkimise uurimisel aega kuus kuni kümme 

sekundit. 

Esimene etapp pakkimises on paki kiletamine, mis kõikide uuritud ristlõigete puhul oli 

lintimisest väiksema ajakuluga. Parim tulemus saadi ristlõike 41 × 112 × 4200 mm korral, 

kus kile paigaldamine võttis aega 31 sekundit. Järgnevalt paigaldati lint 67 sekundiga. 

Koos liikumistega rullkonveieril tegi see pakkimise summaarseks ajaks 125 sekundit. 

Tegemist oli pakiga, millele paigaldati kolm linti koos vaheprussidega. Ristlõigete korral, 

mis tekitasid pakkimisest „pudelikaela“ suutsid töölised pakkida väga sarnase ajaga, kuigi 

tegemist oli konteinerveoks kuuluvate pakkidega, millele paigaldati neli linti. Sellises 

olukorras töötas selles liiniosas kokku kolm inimest. Kahe lindiga paki korral saadi veelgi 

parem tulemus, täpsemalt 102 sekundi jooksul viimistleti valmispakk, aga antud töö 

raames ei peetud oluliseks võtta arvesse harva esineva pikkusega materjali. 

„Pudelikaelaks“ ostus kirjeldatud liiniosal 19% uuritud ristlõigetest. 

 

 

4.1.4. Pakilammutuslift 

 

ÜK pakulammutuslift tekitab teatud juhtudel materjali puuduse sorteerijal ehk tühjad 

punnivahed. Uue paki lammutamisele toomise ajal tühjeneb materjalist esmalt liftile 

järgnev puhver ja seejärel elevaatori kolu. Juhul kui uue paki materjal ei jõua puhvri lõppu 

enne elevaatori kolu tühjenemist, tekib punnketi tootlikkuse langus (joonis 30). 

 

  

Joonis 30. Punnketi tootlikkuse sõltuvus pakiliftist 
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Jooniselt järeldub, et punnketi punnivahede täitmine sõltub prusside puhul oluliselt 

pakilifti töötsüklist. Ristlõike suurenedes tükiarv kuivatipakis väheneb, mille tõttu uue paki 

toomine lammutamisele langetab efektiivsust. Täpset tootlikkuse langust on väga raske 

prognoosida, sest põhisorteerija tekitatud seisakud vähendavad tühjade punnivahede tekke 

ohtu. Selgelt avaldus see juhul, kui sorteerimise seisak toimus ajal, mil pakilift tõi uut 

pakki lammutamisele. Sellises olukorras puhver ei tühjenenud ning seisaku tõttu ei olnud 

tegelikkuses võimalik fikseerida tühjade punnivahede arvu, sest järgneva liiniosa seisak 

kompenseeris lifti madala tootlikkuse.  

Punnketi efektiivsuse langust püüab pakilammutuslifti operaator ära hoida, lülitades 

konveierit manuaalselt, kiirendades selle võtte abil kahe viimase kihi eraldumist 

kuivatipakist liftile. Pakilifti jaoks võidetakse selleläbi lisaaega, kuna puhver on lõpuni 

täidetud ja lift liigub uue paki järele. Puhvri sunniviisilise täitmisega aga kuhjatakse 

elevaatori kolusse materjali rohkem kui automaatse juhtimise korral. Kolu täitumise järel 

kuhjub materjal otsatasandusrullidele, mille tõttu ei saa need saematerjali otspindasid ühele 

joonele viia (joonis 31). 

 

 

Joonis 31. Elevaatori kolu kuhjamise tulemusena ei saa materjali liini äärde joondada 

 

Tekkinud kuhjast on elevaatoril keerulisem materjali hajutada ning mitmed ristlõiked, 

mida ei saanud rullid liini äärele joondada, satuvad järgmisesse puhvrisse kõrvalekalletega. 

Eelsorteerija on sunnitud tegema lisatööd kaugele jäävate ristlõigete tõmbamise näol ning 
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halvimal juhul lühikese punnketi seiskama, mille tulemusena tekivad koheselt tühjad 

punnivahed järgmisel ketil. Tulemuseks püüti pakilifti tööd kiirendada tühjade punnide 

vältimiseks, aga materjali kuhjamisel elevaatori kolusse on väga suur oht, et liin tuleb 

ikkagi seisata. Sellist probleemi esines laudade korral mõõduga 25 × 175 ning prussidest 

paksustel 50 – 63 mm ja 150 – 175 mm laiuste korral. Suuremate paksusmõõtude korral 

esines sellist probleemi vähem, sest 175 mm laiemate ristlõigete korral suudab elevaator 

materjali paremini hajutada. Kokkuvõtlikult oli vaatluste ajal tõrgeteta tööprotsessi korral 

tühjade punnivahede arv kuni 25. Tegelikku tootlikkust on täpsemalt raske leida, sest 

eespool kirjeldatud probleemile lisaks esineb tihti lühiajalisi seisakuid nii lifti, kui ka 

sorteerimise tõttu. 

 

 

4.1.5. Ülemise korruse ühe laua eraldaja 

 

Antud liiniosa (joonis 32) puhul märgati suuri probleeme, mis mõjutavad tootlikkust. 

 

 

Joonis 32. Ülemise korruse ühe laua eraldaja 

 

Ristlõiked, mille laiusmõõt oli kuni 100 mm ja paksus kuni 50 mm, läbisid antud liiniosa 

vähema arvu probleemidega (joonis 33). Ülejäänud mõõtude korral ja eriti alates paksusest 

50 mm tekitab ühe kaupa puhvrist punnketile materjali söötmine suuri probleeme. 
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Joonis 33. Punnketi tootlikkuse sõltumine ühe laua eraldaja tõrgetest 

 

Joonisel on kirjeldatud erinevad ristlõiked, mille tootlikkuse langus on tingitud eraldaja 

tõrgetest. Võrreldes potentsiaalse maksimumiga, näitasid parimaid tulemusi 125 mm 

laiused materjalid, paksuste korral kuni 32 mm. 75 ja 100 mm laiused ristlõiked on samuti 

hea liikuvusega, aga punnketi kiirus on maksimaalsega võrreldes madalam kui 125 mm 

laiuse korral. Seetõttu ei avaldu vastav efektiivsus, sest tegelik tootlikkus langeb aeglase 

sorteerimise tõttu Siinkohal ei saa arvestada üle 150 mm laiuseid ristlõikeid, sest nende 

puhul tekkis ajutine materjali puudus kuivatipaki lammutamisel. Eraldaja tõrked viisid 

sellisel juhul teise tegurina liinil tootlikkust alla. 

Kettkonveierid, mis koondavad materjali eraldaja jaoks, suruvad puhvris olevat 

materjalikogumit edasi. Eraldaja ei jõua pärast ühe ristlõike vabastamist järgmist materjali 

puhvris kinni pidurdada. Tulemuseks on ühes punnivahes topelt arv materjali, ristlõike 

asetus viltu punnketil, materjali pöördumine servale või sattumine punnivahe asemel 

punnide peale. Probleemi suudab lahendada eelsorteerija, lülitades eraldajat manuaalselt ja 

jälgides pidevalt selle liiniosa tööd. Tekib aga olukord, kus nimetatud töölisel jääb 

põhiülesanne ehk kappimine tihti suurema tähelepanuta. Eraldaja erakorraline seisatamine 

juhul, kui järgnev punnkett liigub edasi, tekitab koheselt ühe tühja punnivahe ning see 

tühimik kandub edasi kuni taskute kahvelkonveierini välja. Just seetõttu on eraldaja puhul 

tegemist ÜK äärmiselt olulise liiniosaga. 

Tulenevalt ühe laua eraldaja probleemidest, on kõikide ristlõigete korral eelnevast kolmest 

kettkonveierist koosnevas puhvris alati tühimikud materjali ning enne elevaatorit asuvate 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

P
o

te
n

ts
ia

a
ln

e 
to

o
tl

ik
k

u
s 

Punnketi tootlikkus 



53 

 

otsatasandusrullide vahel (joonis 34). Tegelikkuses on võimalik puhvri täitumist tõsta, aga 

autori hinnangul suurendaks see tõrkeid ühe laua eraldaja töös, sest praeguse seadistuse 

korral on puhvris koondunud kihi surumine liiga intensiivne. 

 

 

Joonis 34. Näide ülemise korruse eraldaja puhvris kasutamata ruumist 

 

 

4.1.6. Alumise korruse elevaator 

 

Alumisel korruse elevaatorite puhul toob töö autor välja just kahte elevaatorit ühendava 

kolu. Puhver (joonis 35), kuhu esimene elevaator kuhjab materjali teistkordseks 

hajutamiseks, tekitab teatud juhtudel oma kuju tõttu lisatööd järgnevale elevaatorile 

ristlõigete eraldamiseks. 
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Joonis 35. Alumise korruse kahe elevaatori vaheline puhver (kolu) 

 

Materjal kukub kolusse, toetudes servaga järgneva hajutaja põhjale. Kolust materjali 

haaramiseks tuleb elevaatori ketilabal esimese operatsioonina pöörata ristlõige ümber, kuni 

materjal on küljega vastu elevaatori põhja. Järgnev ketilaba suudab materjali haarata ja viia 

järgmisesse puhvrisse. Pööramise tulemusena aga liigub üks ketilaba edasi ilma materjali 

haaramata, vaid seda pöörates. Selline olukord esineb juhul, kui materjali on kolus vähe 

(kuni viis tk). Suurema tükiarvu korral õnnestub ühe ketilaba sammu korral pöörata kogu 

puhvris olev materjal õigesse suunda ning seejärel järjest haarata. Oht on aga ristlõike 

mitmekordsele pööramisele, mis avaldus ristlõike 50 × 125 mõõdu korral, mille tõttu ei saa 

elevaatorit efektiivselt kasutada. Ristlõigete jälgimise tulemusena selgus, et laudade korral 

on probleeme 75 mm laiuse korral, mida mahub kolusse tükiarvult kõige rohkem ning 

tekitatud kuhjast on elevaatori ketilabadel keeruline materjali haarata. Elevaatori 

efektiivsusest sõltub järgmise puhvri täitumine, mis omakorda mõjutab punnketi 

tootlikkust. Arvestades punnketi kiirust (maksimaalne 136 tk/min) ja tegelikku tootlikkust 

koostati joonis 36. 
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Joonis 36. Punnketi kiiruse ja tootlikkuse kasutamine potentsiaalsest võimalikust 

 

Graafiku alusel saab järeldada punnketi tootlikkuse sõltuvust elevaatorist, sest tootlikkuse 

kaotus on tingitud materjali puudumisest puhvris, mille tõttu ei ole võimalik järjest 

punnivahesid kihi koondamiseks täita. Ristlõike mõõtmete suurenedes punnketi tootlikkus 

langeb, sest elevaatori kolus on korraga väiksem tükiarv materjali ja pööramine avaldab 

järjest suuremat mõju. 150 mm laiuste materjalide korral langeb tootlikkus seetõttu alla 

60%. 

 

 

4.1.7. Alumise korruse kettkonveierid  

 

Järgnevalt kirjeldab töö autor AK teise elevaatori ning ühe laua eraldaja vahelise puhvri 

probleeme. Kahest kettkonveierist koosnev puhver, mis lõpeb ühe laua eraldajaga (joonis 

37) on laiusega ligikaudu 2,5 m.  
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Joonis 37. Alumise korruse kahest kettkonveierist koosnev puhver 

 

Olenevalt ristlõigete käitumisest eelneval elevaatoril, kasutatakse puhvrit erineva 

efektiivsusega. Sellest tulenevalt tekivad tühjad punnivahed pärast eraldajat asuval 

punnketil materjalidega laiusega kuni 150 mm. Lõpptulemusena on pakkenoad sunnitud 

ootama kihi koondamist. Punnketi kasutamise sõltuvust ristlõike laiusest kirjeldab joonis 

38. 

 

 

Joonis 38. Ristlõigete laiuse mõju alumise korruse punnketi tootlikkusele, tükiarv kihis on 

esitatud iga tulba kohal 

10 8 

7 

6 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

P
o

te
n

ts
ia

a
ln

e 
to

o
tl

ik
k

u
s 

Punnketi tootlikkus 



57 

 

Lisatud on ristlõigete tükiarv valmispaki ühes kihis. Jooniselt on näha, kuidas laiuse 

suurenedes ning tükiarvu vähenemisel ühes kihis tekib rohkem tühje punnivahesid 

punnketi täitmisel. Põhjuseks on puhvri laius, mis ristlõike suurema laiuse korral mahutab 

korraga väiksema tükiarvu. 175 mm ja laiemate materjalide korral on puhvri asemel 

madala tootlikkuse põhjuseks pakkenugade suutlikkus (joonis 39), sest materjal 

paigutatakse punnketile üle ühe punnivahe. Sellest tulenevalt ei avaldu puhvri väike 

mahutavus. 

 

 

Joonis 39. Tootlikkuste võrdlus punnketi ja pakkenugade näitajate alusel 

 

Joonisel avaldub puhvri mõju tootlikkusele, ristlõike laiuse suurenedes väheneb punnketti 

tootlikkus, sest puhvris on korraga väiksem tükiarv. Pakkenugade tootlikkus kasvab kuni 

150 mm laiuse materjali formeerimisel. Laiemate ristlõigete korral langeb punnketi 

tootlikkus veelgi, põhjuseks aga pakkenugade maksimaalne tegelik tootlikkus. 

Puhvri kasutamisel toob autor välja ka asjaolu, et tegelikkuses ei kasutata kitsast puhvrit 

selle maksimaalses mahutavuses. Seadistusest tulenevalt seiskub elevaator koos 

kettkonveieritega, kui puhvris on piisav tükiarv materjali. Sensor, mis fikseerib puhvri 

täituvuse asub elevaatorist kaugemal asuval kettkonveieril. Sellise asukoha tõttu suudab 

automaatne süsteem hinnata umbes poole puhvri täituvust, kus ristlõiked on koondatud 

kihiks. Puhvri tagumine osa on samal ajal küll ristlõigetega täidetud, aga materjalid ei ole 

koondunud kihiks. Olukorras, kus ühe laua eraldaja on vähendanud puhvrist tükiarvu, 
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käivituvad kettkonveierid koos elevaatoriga. Esmalt tuleb ülejäänud puhvris oleva 

materjali liigutamisel likvideerida tühimikud ristlõigete vahel ning seejärel on võimalik 

sujuv materjali olemasolu ühe laua eraldajale. 150 mm laiuste materjalide korral aga 

täheldati olukorda, kus tühimikud säilisid kuni ühe laua eraldajani, mille tõttu ei ole 

võimalik punnivahesid järjest täita. Joonise 40 abil kirjeldatakse olukorda, kus 

kettkonveierid on seiskunud, aga puhvris ei ole materjal koondatud. 

 

 

Joonis 40. Näide alumise korruse puhvri alakoormusest 

 

 

4.1.8. Alumise korruse punnkett 

 

Simulatsioonis arvestati AK punnketi maksimaalse tootlikkuse leidmisel ühe laua eraldaja 

töörütmi, mis tükiarvu saavutamise järel ühe kihi jaoks ei sööda järgmisesse punnivahesse 

materjali. Seetõttu on järjest koondatavate kihtide vahel üks tüki punnivahe, mis tagab 

sujuva pakkenugade töökäigu. Tegelikkuses on antud liiniosa seadistatud kahe tühja 

punnivahe tekitamisele iga koondatud kihi vahel. Ristlõigete jälgimisele tuginedes leiab 

autor, et piisaks ühest punnivahest ristlõigete korral, mille laius on kuni 125 mm. Laiemate 

materjalide puhul on siiski vajalik kaks materjalita punnivahet, sest vastasel juhul jõuab 

uue kihi esimene ristlõige pakkenugade ketile hetkel, mil pakkenoad on alustanud töökäiku 

ja toimuks kokkupõrge koondatud kihi ning uue materjali vahel, mis tekitaks seisakuid. 
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Andmetöötlusel selgus, et üle kõigi uuritud ristlõigete on AK punnketi efektiivsus 

võrreldes ülejäänud sektsioonide potentsiaalse tootlikkuse kasutamisega väga madal, mis 

on kujutatud joonisel 41. Seadme näitajaid on võrreldud pakkenugade tulemustega. 

 

 

Joonis 41. Pakkenugade ja alumise korruse punnketi tootlikkuste võrdlus 

 

Efektiivsuse langus toimub just 150 mm laiemate ristlõigete korral, paksusest sõltumata, 

sest siis paigutatakse AK punnketile materjal alati üle ühe punnivahe. Selline töötsükkel 

tuleneb asjaolust, et kihinoad ei suuda kihi järjestikkusel koondamisel materjali ilma 

tõrgeteta pakki tõsta. Kihinugade probleem peitub aga omakorda nugade aluses 

kettkonveieris (joonis 42), mis kihi moodustamisel liigub vastavalt kihti kogutud 

tükiarvule edasi, et tagada järgmise ristlõike sujuv paigutumine koondatavasse kihti. 
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Joonis 42. Vasakult: Punnkett, pakkenoad (punased detailid vasakul) ja kettkonveier 

 

Nimetatud kett aga ei tööta õiges seades ning seetõttu pole võimalik laiemate ristlõigete 

korral materjali järjest punnketile paigutada. Seda kinnitas läbiviidud katse, kus materjali 

mõõtmetega 38 × 175 mm söötis eraldaja vastavalt kihiarvule järjest punnketile. Selleks 

muudeti esialgne punnketi kiirus (120 tk/min) aeglasemaks (97 tk/min). Kihi moodustab 

kuus ristlõiget ning nende järjestikkusel paigutamisel pakkenugade alusele ketile tekkisid 

tõrked just viimase ristlõike jõudmisel kihti. Täpsemalt oli tükiarvu saavutamisel kiht 

pakkenugade suhtes kaugel ning kihi liigutamiseks seiskus punnkett automaatselt. Seejärel 

toimus kogu kihi liigutamine pakkenugade keti abil ning seejärel paigutasid noad kihi 

pakki ja punnkett käivitus uue kihi moodustamiseks. Teise variandina põhjustas viimase 

ristlõike kihti paigutamine löögi kogu kihile, mille tõttu koondatud materjal liikus 

formatsioonist välja. Halvimal juhul tuli seda kohendada enne kihinugade töökäiku käsitsi 

või lubas moodustatud kiht siiski pakkenugade töökäigu, aga sellele järgnes seisak, kus 

töölistel tuli käsitsi viimane kiht pakis üle kohendada. Kümne pakilifti täisoperatsiooni 

keskmine tulemus näitas tükiarvult sama tootlikkust (tabel 11), mis fikseeriti 

tavaseadistuse korral, kus punnkett on täidetud materjaliga üle ühe punnivahe. 
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Tabel 11. Pakilifti tootlikkused erinevate punnketi kiiruste korral kümne täispaki võrdluses 

  Punnketi kiirused 

  
120 

tk/min 
97 

tk/min 

 

54 52 

 

42 53 

 

45 48 

 

53 40 

 

46 40 

 

49 48 

 

46 56 

 

54 50 

 

53 51 

 

47 51 

Keskmine 

(tk/min) 
49 49 

 

 

4.2. Operaatorite töökohad  

 

Magistritöö raames selgus, millistel juhtudel peavad mõned töölised jooksvalt 

tööülesandeid vahetama. Ülemisel korrusel on igas vahetuses kindel põhi- ning 

eelsorteerija, kelle tööülesanded säilivad kogu vahetuse. Samamoodi AK operaator, kes 

seisab ühe laua eraldaja kõrval ning jälgib saematerjali kogumist valmispakki, ristlõigete 

kvaliteeti ning tegeleb arvuti ja liiniosade kiiruste seadistamisega. ÜK puhul tegeles üks 

töölistest pakilifti manuaalse juhtimisega ristlõigete korral, mille laiusmõõt oli suurem kui 

75 mm. Põhjuseks lifti automaatika ebatäpne seadistamine, kus iga kihi vahele jääb 

lammutamise ajal tühimik. Olukorras, kus lift töötas automaatsel seadistusel, tekkisid 

tühimikud puhvris esimesel kettkonveieril, aga materjali üleminekul järgmisele konveierile 

koondusid ristlõiked, sest teine konveier liikus aeglasema kiirusega. Alumisel korrusel on 

kokku neli töölist, neist üks opereerib paki formeerimist. Ühe inimese ülesanneteks on 

vahelippide paigaldamine ning paralleelselt lipikonveieri töö jälgimine ning selle tõrgete 

kõrvaldamine. Viimased kaks töölist tegelevad pakkimisega. Laudade formeerimisel pole 

pakkimise töölistel paki pikaajalise formeerimise tõttu ülesandeid. 75 mm laiuste 

materjalide korral suundub neist üks AK kahe elevaatori kolu kõrvale ning kohendab 

materjali liikuval elevaatoril, kuna selle mõõduga ristlõiked nõuavad elevaatoril füüsilist 

sekkumist. 100 ja 125 mm laiuste korral on samuti pakkimine rahulik ja puhkepausidega. 

Üldjuhul aitab üks pakkijatest pikema ristlõike korral lippe paigaldada. Prusside puhul aga 
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toimib skeem, kus ristlõike sorteerimise lõppedes liigub lifti operaator AK pakkimise 

liiniossa. Kuna sordi vahetusel tuleb kõik taskud materjalist tühjendada, on poolikute 

pakkide korral oluline pakkimise kiire töö. Sellisel juhul kaks töölist kiletavad ning 

tegelevad lindi paigaldamisega ning kolmas kinnitab saatelehe ning kirjutab paki külgedele 

info tõstukijuhi jaoks. Sellel ajal pole ÜK pakiliftil operaatorit ning see töötab 

automaatselt. Lifti tööd aga peab jälgima sellisel juhul eelsorteerija, mis tekitab 

lisaülesandeid. Igasuguse tõrke korral, mida eelsorteerija ei suuda manuaalselt oma 

töökoha juhtpuldist lifti liigutamisega kõrvaldada, on ta sunnitud liini seiskama ning 

lahkuma töökohalt tõrke eemaldamiseks. Kui AK pakkimises on „kiire“ aeg läbi, suundub 

üks tööline tagasi ÜK pakilifti tööd juhtima. Tööpäeva jooksul vahetavad ÜK lifti, 

pakkimise ja lipipaigaldaja töölised omavahel töökohti, tänu millele ei muutu töö 

rutiinseks. Sorteerimisliini äärmiselt oluline töötaja on ka tõstukijuht, kelle ülesandeks on 

materjali vedu liinile ning valmispakkide transport lattu, lisaks lipikastide vahetamine 

lipikonveieril. 

 

 

4.3. Lisasimulatsioon sorteerimisliinile 

 

Võttes arvesse liini uurimisel selgunud tulemusi, teostati uus simulatsioon eesmärgiga 

leida, millistes sektsioonides kujunevad „pudelikaelad“ pärast plaanitavat 

rekonstrueerimist, kus liinile on paigaldatud sorteerimismasin. ÜK taskute täitumisel 

määrati tootlikkuseks 135 tk/min, arvestades sorteerimismasina tootjapoolset maksimaalset 

tootlikkust (Arula 2015). Pakilammutuslifti puhul arvestati uue paki lammutamisele 

toomisest tekkivate tühjade punnivahede arvu, mis tekitab ajutist materjalipuudust 

sorteerimisel. AK puhul arvestatakse seadistamist, mis tagab pakkenugade tööks 12 kihti 

minutis. Pakkimise maksimaalse tootlikkuse aluseks kasutati parimat mõõdetud aega 

kolme lindiga paki korral. AK punnketi täitmisel arvestatakse iga kihi vahele kaks tühja 

punnivahet. Arvestades 2014. a. tootmismahtusid iga ristlõike puhul, arvutati tulemused, 

mis on kirjeldatud tabelis 12.  
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Tabel 12. Simulatsiooni tulemusena kogutoodangu jaotumine „pudelikaelte“ alusel 

Liiniosa 

  

Maht, m
3 

Osakaal aastasest 

kogutoodangust 

AK punnketi efektiivsus   21 388 12% 
AK lifti täisoperatsioon 131 607 74% 
Pakkimine 

 
  25 955 14% 

 

Ristlõiked on simulatsioonis järjestatud paksusmõõtme ja seejärel laiuse suurenedes. 

Materjalide kuni 100 (va. 48 × 92) mm laiuste korral osutus simulatsiooni tulemusena 

tootlikkust piiravaks liiniosaks AK punnketi kiirus, mõjutades 2014. a. andmeid kasutades 

12 % kogutoodangust. Materjalid mõõtudega alates 16 × 100 mm – 48 × 160 mm määrab 

tootlikkuse AK pakilift. Antud liiniosa fikseerib 74 % ulatuses kogutoodangust liini 

väljaveokonveierile jõudvate valmispakkide kiiruse, keskmiselt 74 tk/min. Kuna pakilifti 

töö sõltub kihtide paigutamise arvust ühe minuti jooksul, määrab selle liiniosa tootlikkuse 

pakkenugade efektiivsus. Alates ristlõikest 50 × 100 mm ja suuremate mõõtude korral 

muutub simulatsiooni andmetel pakkimine „pudelikaelaks“. 2014 .a. andmetele tuginedes 

moodustab see 14% kogutoodangust. ÜK pakilammutuslifti tõttu langeb maksimaalne 

sorteerimise suutlikkus ristlõike 25 × 75 mm korral kahe tükiarvu võrra minutis 

madalamale kui AK punnketi kiirus. Ülejäänud 75 mm laiuste korral erinevad samad 

näitajad ühe tükiarvu võrra, mis näitab, et „pudelikael“ võib olenevalt tõrkest väga lihtsalt 

ühelt korruselt teisele liikuda. Võttes arvesse „pudelikaela“ maksimaalset tükiarvu minutis, 

leiti ülejäänud sektsioonides sama tükiarvu läbitöötamiseks vajalik tootlikkus, mis on 

kirjeldatud joonisel 43. 

 

 

Joonis 43. Sorteerimisliini minimaalsed tootlikkused arvestades alumise punnketi 

efektiivsust 
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Joonisel kujutatud sektsioonidest töötab AK punnkett maksimaalse tootlikkusega 118 

tk/min. ÜK pakilammutuslift töötab kitsaste laudade puhul madala efektiivsusega, sest 

pakis on tükiarv võrreldes teiste ristlõigetega kõige suurem. ÜK punnkett töötab sama 

tootlikkuse saavutamiseks vähemalt 90% tootlikkusega, sest pakilammutuslifti tõttu esineb 

materjali puudust sorteerimismasinal. Teistest liiniosadest näitab pakkimine kõige 

madalamat osatootlikkust. Põhjus on valmispaki moodustamise pikk protsess pakiliftil, sest 

tükiarvult mahub pakki 16 × 75 mm materjali 793 tükki. Joonisel 44 on kirjeldatud 

mudelristlõigete abil liiniosade tootlikkusi potentsiaalsest kui „pudelikael“ on AK pakilifti 

täisoperatsioon. 

 

 

Joonis 44. Mudelristlõigete minimaalsed tootlikkused sorteerimisliinil sõltuvalt pakilifti 

efektiivsusest 

 

Paki lammutamine ja pakkimine näitavad tootlikkuse kasvu ristlõike suurenedes, mis 

tuleneb tükiarvu vähenemisest pakkides. Ülejäänud liiniosade, välja arvatud pakilifti 

korral, viib ristlõike suurenemine vajaliku efektiivsuse kahanemisele, sest säilinud 

töökiiruse juures liigub valmispaki jaoks vajalik tükiarv liinilt kiiremini läbi. Pakilifti 

töötsükkel sõltub pakkenugade tootlikkusest ja selle tõttu leiab töö autor, et „pudelikael“ 

peitub tegelikult pakkenugade tootlikkuses. 

Ristlõigete korral, kus AK pakilift on tootlikkust piiravaks teguriks, on ÜK punnketil sama 

tükiarvu saavutamise korral efektiivsuse langus tühjade punnivahede tõttu. Põhjuseks on 

pakilammutuslifti uue paki lammutamisele toomise ajakulu (45 s). 
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Arvestades pakilifti töökäiku (45 s) ja konveierite maksimaalset kiirust hetkel kasutataval 

seadistusel, teostas autor arvutused eesmärgiga selgitada, millises mahus iga ristlõike puhul 

langeb sorteerimismasina maksimaalne tootlikkus pakilifti tõttu. Simulatsioon teostati, 

võttes arvesse: 

 ristlõike laiuse alusel puhvri mahutavust (tk); 

 kettkonveieri maksimaalset kiirust (32 m/min); 

 puhvi tühjenemise aega kiirusel 135 tk/min; 

 pakilammutuslifti töökäigu aega uue paki toomisel (45 s); 

 juhul kui puhver tühjeneb kiiremini kui 45 s, mitu tühja punnivahet tekib aja 

jooksul, kui uue kuivatipaki esimene ristlõige jõuab pakist eralduda; 

 aega, mis kulub tühjenenud puhvri läbimiseks esimesel ristlõikel kuni elevaatorini 

(18 s ); 

 mitu tühja punnivahet eelmise tsükli jooksul sorteerimismasinal tekib; 

 tükiarvu kuivatipakis. 

 

Simulatsiooni lõpptulemusena leiti suhe tühjade punnivahede ja kuivatipakis oleva 

tükiarvu vahel, mis näitab maksimaalset võimalikku tootlikkust sorteerimisel. 

Arvutuskäigust on lisatud ühe ristlõike näitel tabel 13. 

 

Tabel 13. Pakilammutuslifti simulatsioon 

Ristlõige MA 32 × 150 

Lisalaius, mm 155 

Arv 9,4m puhvris, tk 61 

Punnkett, tk/min 135 

Puhver tühi, s 27 

Lifti käik, s 45 

Tühjad punnivahed enne uue kihi 

kukkumist puhvrisse, tk 
41 

Uus kiht jõuab puhvri lõppu, s 18 

Tühjad punnid eelneva aja jooksul, tk 41 

Tühjad kokku, tk 81 

Arv pakis, tk 207 

Kõik punnivahed kokku, tk 289 

Efektiivsus 72% 

 

Arvestatud on materjali lisalaiusega, mis väljendab võimalikku kihi ebaühtlast asetust 

puhvris varieeruva materjali kvaliteedi ja ebaühtlase kuivatipaki kihi tõttu. Tegemist on 
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ristlõikega, mille sorteerimisel tühjeneb puhver enne uue paki lammutamise algust. 

Sorteerimismasinale materjali tagamise sõltuvust pakilammutusliftist kirjeldab 

mudelristlõigete abil tabel 14. 

 

Tabel 14. Pakilammutuslifti ja punnketi tootlikkusnäitajad 

Ristlõige 
Pakilammutuslift, 

tk/min 
ÜK punnkett, 

tk/min 

MA 16 × 100 197 120 

MA 25 × 150 125 100 

MA 32 × 175 97 87 

MA 35 × 215 80 77 

MA 38 × 215 78 76 

 

Materjali laiuse suurenedes avaldub tootlikkuse langus, mille põhjuseks on väiksema 

tükiarvu korral kiirem puhvri tühjenemine. Pakilifti operatsiooniaeg on aga muutumatu (45 

s). Simulatsioon näitas, et 100 mm ja laiemate ristlõigete korral tühjeneb kogu puhver enne 

uue paki esimese kihi jõudmist konveierile, mis omakorda tähendab, et tühjad punnivahed 

tekivad sorteerimismasinal enne kui uut pakki on võimalik lammutama hakata. Materjali 

puudus säilib veel vähemalt 18 sekundit, mille jooksul jõuab esimene ristlõige läbida 

puhvri. Ristlõike 16 × 100 mm puhul on pakilifti tootlikkus suurem kui sorteerimismasina 

kiirus (135 tk/min). Uue kuivatipaki lammutamisele toomisega aga tühjeneb puhver ning 

selle täitumise ajaga tekib järgneval punnketil 15 tühja punnivahet. Materjali mõõtude 

suurenedes kahaneb sorteerimismasina efektiivsus, ristlõike 38 × 215 mm korral on kiiruse 

135 tk/min korral võimalik tagada materjali olemasolu 76 tk/min. Üle kõigi ristlõigete on 

võimalik tagada materjali ühtlane vool sorteerimismasinale 68% ulatuses. 

Joonisel 45 on kujutatud pakkimise kui „pudelikaela“ korral olukorda ülejäänud 

liiniosades. Tulemused näitavad, kuidas ristlõike suurenedes vajalik tootlikkus väheneb, 

v.a. pakilammutuslifti puhul. ÜK lift peab kuni ristlõikeni 50 × 200 mm töötama 

efektiivsemalt, sest pakkimise maksimaalne tükiarv minutis on suurem võrreldes 

suuremate ristlõigetega. 50 mm paksuse materjali korral on AK pakilift töös 95 % 

efektiivsusega maksimaalsest, mis näitab, et tootlikkust on võimalik „pudelikaela“ 

modifitseerimisega tõsta ainult 5 % ja seejärel on tootlikkust piiravaks liiniosaks pakilift. 
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Joonis 45. Sorteerimisliini tootlikkused sõltuvalt pakkimise efektiivsusest 

 

ÜK punnketi maksimaalse kiiruse korral suudab antud liiniosa võrreldes pakkimise 

tootlikkusega sama tükiarvu toota ristlõike 50 × 125 mm korral, töötades 80 % 

efektiivsusega. Simulatsiooni tulemusena toimub ÜK punnketi vajaliku tootlikkuse langus 

siiski osaliselt pakilifti tõttu. Mudelristlõigete võimalikud tükiarvud minuti jooksul on 

esitatud tabelis 15. 

 

Tabel 15. Prusside tootlikkusnäitajad pakulammutuslifti ja punnketi näitel 

Ristlõige Pakilammutuslift, tk/min 
ÜK punnkett, 

tk/min 

MA 50 × 125 119 96 

MA 50 × 150 103 88 

MA 50 × 200 73 70 

MA 63 × 175 75 71 

MA 75 × 225 59 59 

 

Tuginedes tabeli andmetele on sorteerimismasinale maksimaalselt võimalik materjali 

olemasolu tagada ristlõike 75 × 225 korral 43% ulatuses, arvestades seadme kiirust 135 

tk/min. Tootlikkuse langus on tingitud pakilifti töökäigu tõttu, kus 45 s jooksul tühjeneb 

liftile järgneb 9,4 m pikkune puhver 18 s jooksul ja seetõttu tekivad tühjad punnivahed 

sorteerimismasinal enne kui uus pakk on jõudnud lammutamisele. 
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Arvestades simulatsiooni maksimaalseid kiirusi „pudelikaeltes“ kõikidel ristlõigetel, 

arvutati 2014. a. sorteerimismahtu arvestades, millise aja jooksul suudaks sorteerimisliin 

sama kogutoodangu töödelda. Tulemused on kirjeldatud tabelis 16. 

 

Tabel 16. Sorteerimisliini tööaja võrdlus 

 

Tööaeg, 

h 
Keskmine, 

m
3
/h 

2014.a. 4 493 36 

Simulatsiooni tulemus 2 296 78 

 

Simulatsiooni tulemustest selgub, et keskmiselt on sorteerimisliini tootlikkus suurenenud 

58%. Arvestades tööpäevade arvu 2015. aastal ning kollektiivpuhust saeveskis, on 

võimalik liini töös hoida 224 päeva (Tööajafond 2015). Võttes arvesse 2014. a. 

toodangumahtu, on simuleeritud kiiruste alusel minimaalne sorteerimisliini töötundide arv 

päevas ligikaudu kümme. Selle alusel võimaldaks liini maksimaalne tootlikkus vältida 

nädalavahetustel töötamist ning vabaneda kolmanda vahetuse kasutamisest. 

Kuna vajalik on sorteerimismasina paigaldamine liinile, kirjeldab autor muutusi töölistega. 

Põhisorteerija töökoht kaotatakse, aga kindlasti on vaja isikut, kes on kvalifitseerunud 

automaatse sorteerimismasina seadistamisele. Seni, kui ei ole ÜK pakilammutuslifti 

täiustatud, on autori arvates vajalik sealse töökoha säilitamine. Oluline on just võimalike 

tõrgete kiire eemaldamine, sest sujuv paki lammutamine on oluline, kuna materjali 

läbimiskiirus ÜK puhul suureneb. AK korrusel on endiselt oluline töö pakkide 

formeerimise jälgimine, sest automaatika korral on vaja säilitada visuaalne kontroll. 

Automaatse lipipaigaldajaga säilib töölisele ametikoht, sest lipikassetid vajavad täitmist ja 

jääb ka kuivatipakkide lipikonveieri kohendamise ülesanne. Ülejäänud töölistele 

ametikohad samuti säilivad. Tõstukijuhi töörütm muutub kiiremaks, sest üldine tootlikkus 

tõuseb vajalik transporditav pakiarv ajaühikus suureneb. Võimalus on aga vabaneda ühest 

vahetusest.  
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5. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

 

Sorteerimisliini uurimistulemuste analüüsil selgus, et põhilise liiniosana määrab 

tootlikkuse ÜK punnketi efektiivsus, mis omakorda kujuneb visuaalse sorteerimise 

kiirusest. Lisaks sellele esines ÜK puhul ühe laua eraldaja tõrgetest tekkiv tootlikkuse 

langus. Uuritud ristlõigetest osutus nimetatud liiniosal 72% ulatuses „pudelikaelaks“. 

Laudade ja prusside korral oli keskmine tootlikkus 51 tk/min ja maksimaalsest 

tootlikkusest kasutati kuni 73%. Töö autor pakub lahenduseks sorteerimismasina 

paigaldamist liinile, samaaegselt vajab kindlasti ühe laua eraldaja uuendamist kaasaegsema 

tehnoloogilise lahenduse näol. See täiustus aitaks efektiivsemalt kasutusele võtta elevaatori 

ja eraldaja vahel asuva puhvri.  

Töö autor pakub ÜK puhul välja tehnoloogilise lahenduse pakiliftijärgse puhvri 

suurendamiseks. Eesmärgiks on paljude ristlõigete korral elevaatori kasutamisel esineva 

lisatöö vältimine. Kuivatipaki lammutamise järel on materjal konveieril ühtlase kihina ning 

pärast elevaatorit on liini esimene eesmärk uuesti materjal kihiks koondada. Efektiivne 

lahendus oleks „bypass“, kus välditakse elevaatori tõttu kihi lõhkumist ja tagatakse 

säilinud kujul liikumine ühe laua eraldajani. Kirjeldatud läbipääsu on ettevõtte lisanud 

rekonstrueerimistellimusse. Lisakonveieri kirjeldamiseks on lisatud joonis 46. 

 

Joonis 46. Puhvrite ühendamise lisakonveier sorteerimisliinil. Allikas: (koostatud C. 

Gunnarssons Verkstads AB. (2015) andmetel) 
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Joonisel on tehnoloogiline uuendus kujutatud sinise värvusega. Otsetee kasutamisel 

joondatakse materjal ühte liini äärde pärast elevaatorit asuvate otsatasandusrullide abil. 

Kuna sorteerimisliini läbib sordivahetuse tõttu 8 – 10% materjalist uuesti, on vajalik 

lisakonveieri liigutamine elevaatori kohal. Sellisel juhul pakid ei sisalda kuivatilippe ning 

pärast pakilammutuslifti asuvas puhvris on vältimatu ristlõigete kuhjumine üksteise peal. 

Seetõttu on vajalik elevaatori kasutamine ning otsetee tõstmisega avatakse materjalile 

läbipääs elevaatori kolusse. 

Lisakonveieri paigaldamisega muutuks varasem 9,4 m puhver nüüd hinnanguliselt 18 m 

pikkuseks, tänu millele on kuivatipaki lammutamisel võimalik tõsta kõikide ristlõigete 

korral puhvri mahutavuse tükiarvu. Puhvri maksimaalne tühjenemise kiirus tõuseb aga 

võrreldes praegusega kahekordseks. Arvestades pakilifti töökäiku (45 s) ja konveierite 

maksimaalset kiirust hetkel kasutataval seadistusel, teostas autor arvutused selgitamaks, 

kuidas mõjutab suurem puhver sorteerimismasina tootlikkust. Eelnevast arvutusest erines 

järgnev ainult puhvri täitumise aja poolest, mis on 18 m puhvri korral 35 sekundit. 

Simulatsiooni lõpptulemusena leiti suhe tühjade punnivahede ja kuivatipakis oleva 

tükiarvu vahel. Andmed näitasid, et laudade korral laiusega 75 mm suudab pakilift täita 

puhvri vajalikus mahus ning sorteerimismasina efektiivsus säilib. 100 mm laiuste laudade 

puhul saadi tulemuseks 99 % materjali olemasolu sorteerimiseks ning tühje punnivahesid 

kuni viis tükki uue paki lammutamisele toomise tõttu. 125 mm laiusega ristlõigete korral 

on võimalik sorteerimismasinale kindlustada materjal 70-80 % ulatuses. Ristlõigete, 

laiusega 150 mm, sorteerimisel näitasid arvutustulemused, et ÜK lifti tõttu on võimalik 

sorteerimismasinat kasutada efektiivselt vahemikus 56 – 70 %. Kirjeldatud mõõtmete 

korral on uue paki lammutamist alustades endiselt 18 m pikkuses puhvris materjali, kuid 

eelneva 45 s jooksul tekkinud tühimikku pole võimalik ilma tühjade punnivahede tekketa 

täita. 175 mm ja laiemate ristlõigete korral saab 18 m pikkusest puhvrist materjal otsa enne 

kui uue paki esimene kiht on eraldunud konveierile. Seetõttu on laiade laudade puhul 

võimalik tagada sorteerimismasinale efektiivsus kuni 74 %, prusside korral aga langeb 

näitaja vahemikku 40-58 %. Tuginedes tulemustele leiab töö autor võimaliku lahendusena 

pakilammutusliftile abilifti paigaldamise. Selle abil oleks võimalik lühendada 45 s pikkust 

vaheaega, mille jooksul konveier ootab materjali. Kuna puhver tühjeneb, on uue 

kuivatipaki lammutamist alustades vajalik täita 45 s tõttu tekkinud tühimik konveieril. 

Siinkohal on vajalik lisavõimsus, et kiirendada puhvri täitumist, mis tähendab 



71 

 

kettkonveierite ehitamist kiiremaks. Tootlikkuse seisukohalt on siiski kindlam variant 

abilifti paigaldamine, mis lubaks enne kuivatipaki lammutamise lõppu põhiliftil liikuda 

uue paki järele. Vähendades selle operatsiooni ajakulu on võimalik kindlustada sujuvam 

materjali olemasolu puhvris ja lõpptulemusena kasutada sorteerimismasinat efektiivsemalt. 

Liini uurimisel tekitas suuremate laiusmõõtmete korral kui 150 mm paki formeerimisel 

probleeme pakkenugade alune kettkonveier, mille seadistus vajab korrigeerimist. Vastavalt 

tulemustele leiab töö autor, et AK puhul ei ole mõistlik uuendada üksikuid sektsioone, sest 

kokkuvõttes annaks see väikese tootlikkuse kasvu. Liiniosad elevaatoritest kuni pakiliftini 

vajaksid korraga tehnoloogilisi uuendusi. AK punnkett näitas tulemustes kõikide ristlõigete 

korral kasutamata ressursi olemasolu. Probleem tekib üheltpoolt väikesest puhvrist enne 

ühe laua eraldajat, mille tulemusena tekib ebaühtlane materjalipuudus punnketi täitmiseks, 

mis avaldub ristlõigete laiuse korral kuni 150 mm. Suuremate laiusparameetrite korral, kus 

punnivahesid täidetakse üle ühe, tuleb elevaator koos puhvriga materjali tagamisega toime, 

aga just seetõttu, et järgmisele liiniosale liigub materjal aeglasema rütmiga. Põhjuseks 

pakkenugade töökäikude arv ühes minutis. 

Näitena ristlõike 35 × 215 mm korral töötasid pakkenoad efektiivsusega 80% 

maksimaalsest. Samaaegselt kihi moodustamisel suutis AK punnkett vajaliku tükiarvu 

moodustada 46% tootlikkustaseme juures. Järeldub, et laiade materjalide korral on vaja 

pakkenoad muuta kiiremaks. Tootlikkus tõuseks aga sellisel juhul ainult laiade ristlõigete 

pakkide formuleerumisel ja seda kuni ristlõikeni 50 × 150 mm, seejärel tekivad pakkimise 

ajakulust tulenevad seisakud. Lisaks muudaks see olukorda hullemaks kuni 150 mm laiuste 

materjalide puhul, sest probleemiks on materjali puudumine sujuvaks valmispaki kihi 

moodustamiseks. 

Seega tuleks kitsamate materjalide tootlikkuse tõstmiseks uuendada elevaatoreid koos 

puhvri pikendamisega. Töö autor leiab, et üks variant on hetkel töötavad elevaatorid viia 

taskutele lähemale, pikendades sellega puhvrit ja seeläbi leevendada hajutamisega 

kaasnevaid tõrkeid, sest puhver on pikem ja mahutab suurema tükiarvu materjali korraga. 

Selle tõttu muutuks aga taskutest väljuva materjali puhver enne elevaatoreid väiksemaks. 

Kahe elevaatori vahel asuva kolu põhi tuleks muuta selliseks, kus ristlõike kukkudes oleks 

tagatud selle õige asend järgnevaks hajutamiseks. Üheks variandiks on muuta kolu 

sügavamaks, kuid jälgida tuleb asjaolu, et materjalil ei tekiks võimalust teravas kolus 

ketilaba ning kolu konstruktsiooni vahele kinni kiiluda. Selleks tuleks kolu täitmine 
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seadistada sujuvaks. Praegu toimub automaatne täitmine seadistusega, kus puhver 

täidetakse järjest kuni saavutatakse sensori poolt lubatud maksimaalne kuhi. Esimene 

elevaator käivitub uuesti kui kolus kuhja kõrgus väheneb. Olukorras, kus teoreetiliselt 

lubaks automaatika kolusse üks kuni kaks ristlõiget lisada, annab elevaator tegelikkuses 

materjali rohkem, mis viib tükiarvu kolus kõrgeks ning hajutamine on keerulisem. 

Efektiivsem variant oleks, kui kolu täitmine on sujuv, ehk täitva elevaatori kettmehhanism 

liigub lühikeste seisakutega ning materjal kukub kolusse väikeste viivitustega. 

AK kettkonveierite kasutamisel tuleks muuta automaatne puhvri täitumise fikseerimine 

reguleeritavaks. Mõeldud on selle all sensori liigutamine terve puhvri ulatuses, mille abil 

saab vastavalt ristlõike suurusele määrata puhvri täitumise piiri. 

Võrreldes ÜK elevaatorile otsetee paigaldamisega, leiab töö autor, et AK punnketi korral 

on võimalik kiirendada tootmisprotsessi punnketi eemaldamisega, asendades selle 

kettkonveieriga. Praeguse seadistuse korral koondatakse ristlõiked enne ühe laua eraldajat, 

seejärel harutatakse kiht laiali punnketi punnivahedesse, materjal otspinnad liiguvad läbi 

printeri ning nüüd alustatakse uuesti kihi koondamist pakkenugadele. Autor leiab, et 

tootlikkuse tõstmiseks tuleks enne eraldajat koondatud kiht säilitada kuni pakki 

paigaldamiseni. Sellisel juhul tuleks puhvris moodustatud kihist lahutada ainult vajalik 

tükiarv korraga, viia need läbi printeri ning seejärel pakkenugadele. Lisaks tuleks 

uuendada pakkenugasid, asendades nende hüdrauliline juhtimine elektrilise või 

pneumaatilisega. Võrreldes praeguse olukorraga, kus pakkenoad on sunnitud kihi 

koondamist ootama, on tootlikum variant, kus kihiks koondatud materjal on pakkenugade 

töötsükli ootel. Selle liiniosa tootlikkuse tõstmisel suureneb ka pakilifti tootlikkus. Säilib 

aga paki täitumise järel aeg, mis kulub paki eemaldumisele liftilt. Abilifti paigaldamiseks 

ei ole liini ehituse tõttu ruumi. Pakkenugade tootlikkuse tõusuga on vaja kindlasti 

paigaldada ka automaatne lipipaigaldus, sest praeguse kiiruse juures jõuab üks inimene 

neid paigaldada pikema materjali korral väga täpse ajastusega, kus viimane lipp pannakse 

pakki järgmise kihi saabumisel. 

Pakkimise sektsioonis mõjutab tootlikkust esiteks rullkonveierite liikumiskiirus. Nende 

kiirendamine on inimeste ohutuse poolelt piiratud ja töö autor leiab, et praegusest kiirusest 

ei tohiks üle minna. Erinevate ohutustarade paigaldamine on ruumipuuduse tõttu võimatu, 

sest see takistaks kiletamist. Töös teostatud simulatsioonide andmetel muutub pakkimine 

„pudelikaelaks“ 14% ulatuses aastasest toodangust. Selle liiniosa uuendamisele tuleks 
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pöörata tähelepanu tulevikus, kui kogu eelneva liini tootlikkus on tõusnud tasemele, kus 

pakkimise kui „pudelikaela“ mõju on suurenenud. Praeguse seadistuse juures võiks ümber 

korraldada pakkide markeerimise, kasutades kleepimise meetodit nii saatelehe puhul paki 

otspinnale ja samuti tõstukijuhile vajalik info andmiseks külgpindadel. Vajalik on vastava 

printeri soetamine. 

Koos sorteerimismasina paigaldamisega ning AK puhul pakkenugade efektiivsuse 

tõstmisega on kogu liini maksimaalne tootlikkus tasemel, mis lubaks kahe vahetuse 

põhiselt töötada viis päeva nädalas, arvestades sama toodangumahtu. Siinkohal 

arvestatakse liiniosade maksimumkiirusi, tegelikkuses oleneb vastava efektiivsuse 

kasutamine operaatoritest ning erinevate tõrgete kestvusest, mida on keeruline ennustada. 

Simulatsioonis arvestati sorteerimismasina maksimaalse kiirusega, optimaalne kasutamise 

kiirus, arvestades liini teisi seadmeid selgub pärast rekonstrueerimist. 

Kasutades antud magistritöö tulemusi, on võimalik pärast rekonstrueerimist sarnase 

metoodika alusel teostada uuring ning tulemusi analüüsides määrata seadmete tegelik 

tootlikkuse tõus. 
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KOKKUVÕTE 

 

Lõuna – Eestis asuv AS Toftan saeveski alustas saematerjali tootmist 1995. aastal. 

Toodangumahud on aastate jooksul näidanud eeskujulikku tõusu, mis on olemasoleva 

tehnoloogia täiustamise tulemus. Viimase 10 aasta arengu tulemuseks on ettevõtte 

kahekordistanud valmistoodangu mahtu. 

Ettevõttes kasutatakse omapärast saeliini, mis koosneb kolmest järjest asetsevast 

lintsaegrupist. Senine suurim investeering toimus 2004. a. kui paigaldati sorteerimisliin 

märja saematerjali sorteerimiseks pärast saagimisprotsessi. Saematerjali kuivatamiseks 

kasutatakse nii kanal- kui kamberkuivateid. Materjali sorteerimine toimub visuaalselt 

eraldiseisval sorteerimisliinil. 

Magistritöö eesmärk oli uurida ning analüüsida Almab AB tehnoloogial põhineval kuiva 

saematerjali sorteerimisliinil asuvate seadmete tootlikkusi ning liini üldtootlikkust. Lisaks 

selgitati ristlõigete mõõtmete varieeruvuse tõttu välja erinevad põhjused, mis piiravad 

materjali ühtlast voolu liinil. Võttes arvesse lähiaja rekonstrueerimisplaane, uuriti, kuidas 

mõjutab sorteerimiskaamera paigaldamine liini tootlikkust. Selgitati seadmete 

maksimaalsed ressursid eesmärgiga leida täiendamist vajavad liiniosad, et viia 

sorteerimisliini tööaeg kahe vahetuse põhiseks. 

Sorteerimisliin jaotati kuueks sektsiooniks ning seejärel teostati simulatsioon, kasutades 

2014. a toodanguandmeid. Arvestades seadmete maksimaalseid tootlikkusi, leiti kõikide 

ristlõigete „pudelikael“ vastavates liiniosades. Seejärel grupeeriti ristlõiked „pudelikaela“ 

kaupa ning selgitati, milliseid laus- ja paksusmõõtudega materjale täpsemalt uurida. 

Mõõtmised ja vaatlused teostati ajavahemikul 10.03.2015 – 23.04.2015, kogudes andmeid 

36 ristlõike liikumisest sorteerimisliinil. Ristlõigete uurimisel fikseeriti liiniosades 

seadmete tööoperatsioonide kestvused või kiirused. Lisaks filmiti elevaatorite tööd ja 

jälgiti puhvrite kasutamist, eesmärgiga selgitada välja, kuidas materjalide mõõtmete 

varieeruvus mõjutab nende liiniosade efektiivsust. 
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Mõõtmisandmed töödeldi ning analüüsiti. Uuritud ristlõiked jaotati gruppidesse tegelike 

„pudelikaelte alusel“ ning iga ristlõike tootlikkust piirava liiniosa kiirust (tk/min) võrreldi 

selle liiniosa maksimaalse teoreetilise efektiivsusega. 

Tulemused näitasid, et kõikide laudade (paksus kuni 25 mm kaasaarvatud) korral osutus 

tootlikkust piiravaks liiniosaks ÜK punnketi efektiivsus. Koos prussidega oli 

„pudelikaelaks“ sama liiniosa 70 % ulatuses ristlõigetest. AK pakilift kui tootlikkust piirav 

liiniosa mõjutas 11 % ning pakkimine 19 % ristlõigetest. 

Ülemisel korrusel on „pudelikaelaks“ visuaalse sorteerimise kiirus, mille tootlikkust piirab 

omakorda ühe laua eraldaja kehv töörütm. Laudade keskmine tootlikkus oli 50 tk/min ja 

prusside korral 52 tk/min. Alates 175 mm laiusega ristlõigetel tekib uue kuivatipaki 

lammutamisega sorteerijal ajutist materjalipuudust. Ristlõigete korral, mille 

paksusvahemik on 32-35 mm ja laiusega üle 175 mm, on tootlikkust piiravaks liiniosaks 

AK pakilift, keskmiselt 44 tk/min. Tükiarv minutis on AK pakilifti ristlõigete korral 

väikese erinevusega ÜK punnketi tootlikkusest, mis näitab võimalust „pudelikaela“ kiireks 

vahetumiseks. Alates materjalist paksusega 50 mm ja laiuste 175 mm korral muutub 

probleemseks pakkimise tööoperatsioon, mille tõttu tekivad seisakud järgmise paki 

formeerimises. Pakkimise keskmine tootlikkus oli 44 tk/min. 

Üle kõigi ristlõigete näitasid tulemused AK punnketi madalat efektiivsust, jäädes üle 175 

mm laiuste korral 40 % piirile. Ristlõigete laiusega kuni 150 mm mõjutab tootlikkust 

elevaatori ning puhvri efektiivsus. Laiemate materjalide korral aga söödab ühe laua 

eraldaja saematerjali punnketile üle ühe punnivahe. See on põhjustatud pakkenugade 

maksimaalsest suutlikkusest. Materjali koondamiseks kihti on olemas vajalik kiirus, aga 

probleem seisneb materjali paigutamises punnivahedesse. 

Tootlikkuse tõstmiseks on vajalik sorteerimismasina paigaldamine, mis on ettevõttel 

käesoleval aastal ka plaanis. Autor selgitas simulatsiooni abil, milliseks kujunevad 

tootlikkusnäitajad pärast plaanitavat rekonstrueerimist. Seadme maksimaalne tootlikkus on 

135 tk/min, mida aga ei saa efektiivselt kasutada, sest pakilammutuslifti tõttu tekib ajutist 

materjali puudust. Keskmiselt 32% maksimaalsest efektiivsusest jääb kuivatipaki 

lammutamise tõttu kasutamata. Simulatsiooni tulemused näitavad, et 74% kogutoodangust 

sõltub AK pakilifti tootlikkusest. Seega on AK korruse puhul liiniosad alates elevaatoritest 

kuni liftini ühiselt „pudelikaelaks“. Seetõttu ei mõjuta ÜK paki lammutamine tootlikkust, 
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aga määravaks saab see liiniosa juhul, kui paki formeerimise seadmeid uuendada. AK 

punnketi tootlikkus määrab 12% ulatuses tootlikkuse maksimaalse piiri. 14% 

kogutoodangust sõltub pakkimise töökiirusest. 

Materjali ühtlasema liikumise tagamiseks pakub töö autor võimaliku lahendusena 

lisakonveieri paigaldamise ÜK elevaatori lisatöö vältimiseks. Selle abil on võimalik pärast 

paki lammutamist viia materjal ühtlase kihina kuni sorteerimismasinani. Tootlikkuse 

seisukohalt on kihi lõhkumine elevaatori tõttu ebaefektiivne ning seda tuleks vältida. 

Lisaks on vajalik AK paki formeerimise seadmete uuendamine. 

Sorteerimismasina paigaldamisega ning AK paki formeerimise seadistamisega on 

seadmete potentsiaalsed tootlikkused tasemel, mis lubaks tootmisprotsessi viia praeguse 

kolme vahetuse asemel kahe vahetuse põhiseks.  
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MEASURING PRODUCTIVITY, ANALYSING AND 

IMPROVING OPTIONS OF DRY TIMBER SORTING LINE 

BASED ON AS TOFTAN 

 

Summary 

 

The aim of this thesis was to study the opportunities of productivity improvement of AS 

Toftan sawmill dry timber sorting line. This production unit works in three shifts and has 

lower throughput than sawing and drying processes in this sawmill. 

The main goal was to find out which facilities of the line are bottlenecks (facilities that 

limit the productivity) and what are the reasons that limit the productivity. Another 

intention was to study the decline of productivity caused by material cross-section 

variability. The line facilities were explored to find underutilizations and main reasons for 

those situations. 

For the research the two-storey sorting line was divided into six sections. The highest 

productivity was measured for each section facilities. A simulation was made to find the 

highest productivity for each cross-section on sorting line based on the product data of 

2014. After that the material was classified by the sections based on the productivity of 

“bottleneck” of each cross-section. These results were analyzed to find out cross-sections 

which should be explored. The measurements and observations were made from 10
th

 of 

March to 23
rd

 of April in 2015. The data was collected for the movements of the sorting of 

36 different cross-sections. 

The results showed that 70% of the productivity of material were limited by the efficiency 

of the sorting conveyor, ground floor tilt limited 11% of material and 19% of cross-

sectionals were limited by timber packing. 

When the bottleneck turned out to be the efficiency of the sorting conveyor, the average 

productivity was 51 pieces per minute and 73% of the potential productivity was used. In 

this section the feeder is causing different problems and it’s the main facility over all cross-

sections causing the decrease of productivity. 
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The ground floor conveyor showed lower productivity for all cross-sections of the 

examination compared to other parts of the sorting line. If the cross-section was 175 mm or 

wider, the productivity dropped to less than 50%. The productivity of material width up to 

150 mm depends of the efficiency of the unscrambler and the buffer zone before feeder. 

The productivity of timber width 175 mm and wider is limited by the working speed of 

stacking arms. The rolling of material in the pocket between two unscramblers causes the 

fall of the efficiency of the second unscrambler and it results in uneven flow of material for 

pack formation. 

When the material is 50 mm or thicker and 175 mm or wider the productivity is limited by 

the packing, with average speed 44 pieces per minute. This section has very low 

automation level and production depends mostly on human factor.  

To increase the productivity of sorting line, the automated grading machine needs to be 

installed. The results of the study showed that pack formation section equipment of the 

ground floor should be upgraded simultaneously. On the first floor, there is needed another 

conveyor which could be a “bypass” for material to avoid extra work with unscrambler. 

Including grading machine, simulation showed at its maximum speed (135 pcs/min), total 

efficiency of sorting dropped to 32% due second floor tilt. Automated timber grading 

equipment and ground floor settings where timber is formulated at the rate of 12 layers per 

minute, the potential productivity is achieved which allows working in two shifts. 
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Lisa 1. Sorteerimisliini ülemise korruse joonis. Allikas: (C. Gunnarssons Verkstads AB (2015); autori kohandatud)  
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Lisa 2. Sorteerimisliini alumise korruse joonis. Allikas: (Almab AB (2013); autori kohandatud)  
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