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Töö keskendub OÜ Vara Saeveski kombiliini seisakute põhjustele. Lisaks on töös 

võrreldud saeliini ja kombiliini märja materjali tootmismahtusid, mis annab ettekujutuse 

kui palju on uue liini kasutuselevõtt aidanud kaasa tootmismahtude kasvule. Saeveskis on 

seisakud erinevate kombiliini rikete ja ummistuste tõttu suurimaks ressurssi raiskavaks 

faktoriks. Saeveski kombiliini seisakuid hinnatakse sajandik-sekundilise täpsusega ning 

samuti määratakse kindlaks iga seisaku põhjus. Seisakute hindamine ja 

problemaatilisemate kohtade väljaselgitamine toimus visuaalsel teel, stopperiga mõõtmise 

abil ja kogutud andmeid analüüsides.  

Uuritud ja fikseeritud seisakute põhjused välja selgitatud, üritatakse leida nende 

likvideerimiseks võimalikult parim lahendus, mis oleks abiks probleemi leevendamisel või 

likvideerimisel. Suurimad probleemid on osade materjalide ebasobiv ristlõige liini 

tootmissuunda arvestades ning tehnoseisakud, mida peab likvideerima koheselt. 

Lõpptulemusena esitatakse soovitused ja ettepanekud  kombiliini tootlikkuse tõstmiseks 

OÜ Vara Saeveski juhatusele. Need vaadatakse juhatuse poolt läbi ja otsustatakse, kas 

välja toodud muudatused on sobilikud ja õigustatud ning aitaksid tulevikus tootlikkuse 

kasvule kaasa. 
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The research focuses on the factors causing downtimes for the log’s sorting line at the OÜ 

Vara Saeveski. In addition, the author has compared the saw lines and sorting line’s wet 

material production volumes in his research, which gives a rough idea of how much has 

opening up a new line helped along to the increase in production volumes. The biggest 

factor that is wasting the resources at the sawmill is the log’s sorting line downtimes, 

which is the consequence of breakdowns and blockages. Sawmill’s sorting line downtimes 

were assessed by a hundreth of second accuracy and additionally, every time the downtime 

takes place the reason behind it was determined. Assessment and identification of the 

problematic points of downtimes took place by observing, using a stopwatch in order to 

measure timings and by analysing the collected data. 

Once the reasons behind the investigated and fixed downtimes were identified, it was 

attempted to find the best possible solution to this problem, which would be of help to 

alleviate the problem or to eliminate it. The research showed that the biggest problem lies 

in some of the material’s mismatch with the cross-section when taking into consideration 

the line’s production trend and technology downtimes, which must be eliminated 

immediately.  

As a final result, recommendations and suggestions were made to the managing board of 

OÜ Vara Saeveski about ways to increase the sorting line’s productivity. These 

suggestions and recommendations will be reviewed by the board who will then decide 

whether the outlined changes are suitable and justified but as well as would contribute to 

the productivity growth in the future perspective. 
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Sisukord 

MÕISTED JA LÜHENDID...................................................................................... 6 

SISSEJUHATUS.................................................................................................... 7 

ÜLEVAADE............................................................................................................ 8 

METOODIKA ....................................................................................................... 10 

1. ÜLEMINEK UUELE KOMBILIINILE ................................................................ 11 

1.1 Saeliini ja kombiliini võrdlus...................................................................................... 11 

2. SAEMATERJALI KOMBILIIN.......................................................................... 13 

3. TÄHELEPANEKUD JA VASTAVAD MÕÕDISTAMISED OÜ VARA SAEVESKI 
KOMBILIINI KOHTA............................................................................................ 15 

4. VÄLJA PAKUTAVAD LAHENDUSED EELPOOL KIRJELDATUD 
PROBLEEMIDELE .............................................................................................. 16 

KOKKUVÕTE ...................................................................................................... 21 

VIIDATUD KIRJANDUS ...................................................................................... 23 

SUMMARY........................................................................................................... 24 

LISAD .................................................................................................................. 26 

Lisa 1. Pakilifti käppade stoperdamine ........................................................................... 27 

Lisa 2. Saematerjali toodang Eestis tuhat m3 (Statistikaamet 2016) ............................ 28 

Lisa 3. OÜ Vara Saeveski saeliini ja kombiliini märja materjali tootmismahud 
aastatel 2012-2015.............................................................................................................. 29 
 

 

 

 



 6

 

 

Mõisted ja lühendid 

• 16x75 - materjali ristlõige, kasutusel olev pikkusühik on millimeeter 
• järkamine - materjali pikkusesse lõikamine 
• kombiliin - märga ja kuiva materjali koos töötlev liin 
• lipikassetid - pakilifti kohal olevad taskud, kuhu asetatakse vastavalt materjalile 

õiges mõõdus lipid 
• MoistSpy - niiskusemääraja 
• mõõduvahetus - ristlõike muutumine kombiliinil 
• pakilift - materjali valmis paki liigutamiseks mõeldud käppadest koosnev alus 
• reduktor - kinnine hammas- või tiguülekanne, mis on projekteeritud kas iseseisva 

agregaadina või siis ehitatud masinasse sisse 
• RW - mänd 
• SF - kvaliteeditähis, mis märgib OÜ Vara Saeveskis toodetavat kõrgemat kvaliteeti; 

terveoksaline, täiskantne 
• staabeldamine - materjali ümber ladumine ühest pakist teise, näiteks kuivatipakist 

transpordipakki 
• Suomu - materjali pööraja selleks, et saaks materjali kvaliteeti määrata 
• tihumeeter - mahuühik, (tähis: tm) mis on võrdne ühe kuupmeetri puidumassi 

ruumalaga 
• VI - kvaliteeditähis, mis märgib OÜ Vara Saeveskis toodetavat keskmist kvaliteeti; 

esineb surnud-, mädaoksi, lubatud kõverus ja sine 
• VII - kvaliteeditähis, mis märgib OÜ Vara Saeveskis toodetavat kõige kehvemat 

kvaliteeti; oksaaugud, mädaoksad, mehaanilised kahjustused, mädanik, 
üraskikahjustus 

• WW - kuusk 
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Sissejuhatus 
 
Töös on antud ülevaade OÜ Vara Saeveskis kasutatavast kombiliinist ja sellel paiknevatest 

osadest, samuti annab töö ülevaate kombiliinil tekkivate seisakute põhjustest ja 

tagajärgedest. Uurimise käigus toodi välja erinevate seisakute põhjused, osakaal ning 

ajalised pikkused. 

OÜ Vara Saeveski loodi aastal 2000, Woodwell Grupi tütarfirmana, kelle põhiliseks 

suunaks on okaspuu peenpalgi ostmine ja töötlemine saematerjaliks.  

Alates 2014. aasta suvest on tootmiskasvu kiirendanud uue kombiliini valmimine, mille 

abil on võimalik töödelda lisaks märjale materjalile ka kuiva materjali, mis on Vara 

Saeveski kuivatites kuivatatud. Kuna kombiliini tootmismahud on veel kasvamas, siis selle 

lõputöö eesmärgiks on koostada ettepanekud tootmise sujuvamaks toimimiseks ning 

kiiremaks tootmismahtude kasvuks. Teema on aktuaalne, kuna üleminek uuele 

kombiliinile on toimunud alles paar aastat tagasi ning nüüd on vaja tootmismahtusid uuel 

kombiliinil suurendada. Tootmismahtude suurendamiseks ongi töös välja toodud 

ettepanekud kombiliinil tekkivate seisakute ja ummistuste kohta, mida saaks ennetada või 

nende tekkimisel kiiresti likvideerida. Ettepanekud on koostatud andmetöötluse ja 

visuaalse vaatluse põhjal.  

Töö on üles ehitatud nii, et esiteks on toodud välja seisakute põhjused ja asukohad liinil 

ning seejärel on koostatud ettepanekud nende likvideerimiseks või leevendamiseks.  

Lõputöö valmimisel soovin avaldada tänu juhendajale Vahur Kurvitsale, OÜ Vara 

Saeveski tegevdirektorile Andres Hummalile ja OÜ Vara Saeveski kvaliteedijuhile Renat 

Krehhovile. 
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Ülevaade 

Eesti esimene teadaolev saeveski töötas Harjumaal Pudisool Kolga mõisas alates aastast 

1587. Seal toodetud materjal läks enamjaolt laevatööstuse tarbeks, seda just seetõttu, et 

asukoht oli põhjarannikul. 1650-1670ndatel ehitati Narva uued saeveskid, eelnevad olid 

Vene-Rootsi sõja ajal hävinud. 18. sajandi keskel Pärnusse 6 uut saeveskit seejärel 1838. 

aastal hakkas tööle Eesti esimene aurujõul töötav saeveski Narva-Jõesuus ning 1890. 

aastaks oli Eestis juba ligi 100 saeveskit.   

Metsatöötlemistööstus hakkas Eestis kiiremini arenema 20. sajandi alguses. Kiire arengu 

eelisteks olid jäävabad sadamad, kvaliteetne toore, soodne asukoht, saematerjali nõudlus 

kohapeal, välisturg ja saeveskite arvu suurenemine.  

I ja II Maailmasõja ajal saeveskid seiskusid ja hävisid sõjatules, mistõttu ka saematerjali 

eksport katkes, kuid samas saematerjali vajadus endiselt säilis (Meier 2008). 

Esimene teadaolev info Varal tegutseva saeveski kohta on aastast 1910-1924, kui aurukatla 

jõul töötav saeveski kuulus Vara mõisa omandisse, Graf Sieversi perekonnale. 1924-1940 

alustas tegevust Karl Puusepp, kes ehitas üles riiklikul tasandil olulise ettevõtte, ja pani 

aluse tänasele OÜ Vara Saeveskile (on olemas ka lamineeritud koopia firma 

registreerimisavaldusest). 1940-1943 natsionaliseeriti saeveski Venemaa poolt. 1943-1944 

oli saeveski Eesti Kindralkomissariaadi Saksa usaldusvalitsuse omand ning 1945-1963 läks 

saeveski Kallaste rajooni kommunaalosakonna alla. Juhiks sai Evald Randma, kes pärast 

sõdasid taastas saeveski töö ja üldise olukorra. Selleks ajaks oli Eestisse loodud juba 

umbes 850 saekaatrit ja toimus range metsavarude arvestamine ning arvepidamine. 1963-

1989 oli Tartu KEK´i Vara saeveski kohalik juhataja Karla Mägi. 1980. toimus üle-

eestiline tootmisliinide rekonstrueerimine, samuti sai siis Vara tootmisliin uuendatud. 

1989-1993 eksisteeris väikeettevõte Vara, mille direktor oli Jaak Raig (Tilgar 2015). 

1990. aasta alguses toimus uute saeveskite rajamine, enne seda oli juba ettevõtete registris 

ligikaudu 613 saematerjali tootvat ettevõtet. Uute suuremate saeveskitena võib välja tuua 

AS Aegviidu Puit, Imavere Saeveski ning välisinvestorite abiga loodud Sõmerpalu 

Saeveski, Purila Saeveski ning Vaida Saeveski (Meier 2008). Vara Saeveski viimaseks 

eelkäijaks oli aastatel 1993-2000 AS Arbor, Vara tootmisbaas, mille juhatuse esimees oli 

Jaak Raig. Alates 2000. aastast on nimeks OÜ Vara Saeveski, mis on Woodwell Grupi 

tütarfirma, juhatuse esimeheks on Tiit Nilson. AS Woodwell on 1997. aastal loodud 
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metsamajandusettevõte, mis tänaseks töötleb igal aastal ca 40000 tihumeetrit 

metsamaterjali (Tilgar 2015). OÜ Vara Saeveski kombiliini valmistaja ja paigaldaja on AS 

Hekotek. AS Hekotek on puidutöötlemise tehnoloogia seadmeid projekteeriv ja valmistav 

masinaehitusettevõte, kes on tarninud oma seadmeid enamusele Baltikumi suurematele 

saetööstustele ja puidugraanulitehastele. Lisaks sellele on Hekoteki seadmed igapäevases 

kasutuses ka mitmetes Soome, Rootsi, Venemaa, Valgevene, Poola, Saksamaa ja 

Prantsusmaa saeveskites. Kaugeimad maad, kuhu Hekotek seadmeid on tarninud, on 

Lõuna-Aafrika Vabariik, Argentiina ja Uruguai. Samasugused kombiliinid on veel 

kasutusel Eestis Stora Enso Näpi Saeveskis (1998) ning Venemaal ja Uruguais (AS 

Hekotek). 

Suurema osa saematerjali toodangust Eestis moodustab okaspuumaterjal. Okaspuumaterjali 

toodetakse umbes 10 korda rohkem kui lehtpuumaterjali. Viimaste andmete põhjal on 

okaspuumaterjali tootmismahud Eestis aastatel 2009-2013 vahemikus 1017,6 - 1417,7 

tuhat kuupmeetrit aastas. Nendel aastatel on toimunud pidev kasv tootmismahtudes. 

Lehtpuumaterjali tootmismahud aastatel 2009-2013 on samuti kasvanud, vastavalt siis 

109,8 - 139,9 tuhat kuupmeetrit aasta kohta (vt lisa 2) (Statistikaamet 2016).  
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Metoodika 
 
Pakilifti seisakute hindamiseks koostati Microsoft Excelis tabelid. Tabelisse kanti 

järgmised andmed: materjali ristlõige, materjali liik (kuusk või mänd), materjali 

kvaliteediklass, materjali pikkus, materjali niiskusaste ning pakilifti käppade alla-üles 

liikumise kiirus. Stoperdamine toimus järgmistele materjalidele (ristlõige millimeetrites): 

mänd 35x75, kuusk 19x75, mänd 30x100 ja mänd 90x90 (vt lisa 1). Nende materjalide 

tulemuste põhjal koostati diagramm, kus on protsentuaalselt välja toodud pakilifti alla-üles 

liikumiseks kulunud aeg (vt joonis 3). Tabelite vorm ja andmed kooskõlastati OÜ Vara 

Saeveski`ga. Kombiliinil tekkinud seisakute hindamine toimus visuaalselt ja programmi 

Varep abiga. 

Varep on spetsiaalselt saeveski seisakute fikseerimiseks ja analüüsimiseks koostatud 

programm. Varep`i abiga on võimalik kindlaks määrata kombiliini, mistahes kohas 

tekkinud seisaku põhjus ja kestvus. Varep koostab n-ö raporteid vastavalt siis töötaja poolt 

soovitud kuupäevale ja asukohale. Näiteks kui soovitakse teada saada I vahetuse jooksul 

toimunud seisakute osakaalu ja põhjuseid, siis sellised andmed on võimalik väga lihtsalt 

kätte saada. Varepi programmi põhjal saadud tulemused ja ettepanekud on välja toodud 

järgnevas töös. Käesoleva töö kirjutamiseks on kasutatud 2000 a. Microsoft Word-i ja 

Microsoft Excel-it. Enamik uurimustöös kasutatavatest mõistetest on spetsiifilised OÜ 

Vara Saeveskile, mille definitsioonid on koostanud OÜ Vara Saeveski. 

Käesoleva töö koostamisel ja vormistamisel on kasutatud EMÜ metsandus- ja 

maaehitusinstituudis kasutusel olevat juhendit "Lõputööde vormistamise nõuded" (Mikita 

jt 2016). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 
 

1. Üleminek uuele kombiliinile 

 
OÜ Vara Saeveski kasutas enne 2014. aastat saeliini, kus kogu saematerjali sorteerimine 

toimus käsitsi. Saeliin koosnes kappimislauast ja sorteerliinist (konveier+kärud) ning 

lõppes pakkimise ja ladustamisega. Liinil töötas ligikaudu 8-10 inimest, kellest kaks olid 

kappijad ja kelle põhiülesandeks oli materjali kvaliteedi määramine ning õigetesse 

pikkustesse lõikamine. Peale kvaliteedi määramist tõstsid ülejäänud liinitöölised materjali 

liinilt õigetesse pakkidesse. Seejärel viidi materjalipakid tõstuki abil pakkimise ja 

arvelevõtmise platsile, kus toimus materjali lintimine ning meistri poolt arvelevõtmine. 

Liinitööliste ja pakkijate töö nõudis suurt füüsilist vastupidavust ja tugevat tervist (raskete 

prusside liigutamine ja tõstmine), sest töö toimus nii suvel kui talvel kütteta varjualuse all, 

kus töökeskkonna tingimused võisid kohati olla väga rasked.  

 

 

1.1 Saeliini ja kombiliini võrdlus 
 
Saeliini kasutamisel olid kõige suuremaks probleemiks töötajate osaline puudumine 

vahetustes, haigestumine ja tööoskused. Saeliini puhul piisas ühe liinitöölise 

haigestumisest, et terve liini töö oleks häiritud, kombiliini puhul on võimalik töölisi 

liigutada ühest liini osast teise, nii et töö efektiivsus ei kannataks. Samuti olid saeliinil 

suuremad tööjõukulud, kuna töölisi oli umbes kaks korda rohkem. Kombiliinil töötab ühes 

vahetuses umbes 5-6 töölist, kellest pooled on kõrgema kvalifikatsiooniga ehk suudavad 

töötada operaatorina juhtpultide taga, samal ajal kui saeliinil töötas 9-11 inimest, kes olid 

enamik madalama kvalifikatsiooniga ehk lihttöölised. 

OÜ Vara Saeveski statistika uuritavate märja materjali tootmismahtude kohta aastatel 

2012-2015 on järgnev:  01.2012 kuni 07.2014 oli kasutusel vana saeliin ja edaspidi 

08.2014 kuni 12.2015 on andmed uue kombiliini kohta.  

Saeliini tootlikkus aastal 2012 oli 78180,4 tihumeetrit, kuna detsembrikuus tootmist ei 

toimunud, sest saeliinil toimusid remont-ja ehitustööd. Keskmine kuu tootmismaht aastal 

2012 oli 6515 tihumeetrit. Saeliini toomismaht aastal 2013 oli 85464,1 tihumeetrit, mis 

teeb keskmiseks ühe kuu tootmismahuks 7122 tihumeetrit. 2014. jaanuarist alates oli 
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seitsme kuu tootmismaht 53420,2 tihumeetrit ja selle perioodi keskmine kuu tootmismaht 

oli 7631,464 tihumeetrit. Kokkuvõtvalt võib öelda, et uuritava ajavahemiku jooksul tootis 

saeliin kokku 217064,9 tihumeetrit materjali ja keskmine kuu tootlikus oli 7089,5 

tihumeetrit.   

Kombiliini tootmismaht esimesel aastal oli arvestatud ajavahemikul 08.2014-12.2014 ja 

kokku 35529,8 tihumeetrit, millest arvutades oli keskmine tootmismaht ühes kuus 7106 

tihumeetrit. Augustikuu oli ülemineku kuu uuele tootmisliinile, seega tootmine langes. 

Kombiliini tootmismaht aastal 2015 oli 88593,9 tihumeetrit, millest arvutades sai 

keskmiseks kuu tootmismahuks 7382,8 tihumeetrit. Kombiliin tootis uuritaval 

ajavahemikul 124123,9 tihumeetrit materjali ning keskmiseks kuu toomismahuks oli 

7244,4 tihumeetrit.  

Esitatud andmetest saab järeldada, et juulikuu tootmismahud on võrreldes teistega kuudega 

poole väiksemad ning seda just seetõttu, et sellel ajal toimus ettevõttes kollektiivpuhkus 2-

3 nädalat. Samal põhjusel on ka detsembrikuu tootmismahud väiksemad, kuna esines palju 

puhkepäevi. 2015 aasta detsembris on tootmismahu kahanemist põhjustanud sae 

seiskamine planeeritust varem, millega sai alustada sae etteande ehk palgikeeraja 

uuendamist. 

Kokkuvõtvalt saab järeldada, et keskmiselt ühes kuus toodetava märja  materjali mahud 

ning samuti kogu aastas toodetava märja materjali mahud on kasvanud tänu üleminekule 

uuele kombiliinile ja sellega kaasnevale suuremale töö efektiivsusele (vt lisa 3). Keskmine 

kuu tootmismaht märja materjali puhul on kasvanud ligikaudu 2,2% ehk ligikaudu 200 

tihumeetrit. Lisaks märja materjali tootmismahtude kasvule on uue kombiliiniga 

lisandunud ka kuiva materjali tootmine. Materjali kuivatamine toimub põhiliselt OÜ Vara 

Saeveski enda kuivatites ning peale kuivatamist toimub staabeldamine kombiliinil.  
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2. Saematerjali kombiliin 
 
OÜ Vara Saeveski kombiliini eelkäijaks oli saeliin, mille abil sai töödelda ainult märga 

materjali. Liinilt materjali pakkidesse ladumine toimus käsitsi suures hallis ka väga 

ekstreemsete ilmaoludega. OÜ Vara Saeveski kombiliiniks nimetatakse liini, mille abil 

saab töödelda nii kuiva kui ka märga materjali. Kombiliini abil saab materjali sorteerida, 

järgata ja pakkida. Kombiliin valmis Varal 2014 aasta suvel ning augustikuust, koheselt 

peale valmimist, algas ka tootmine. 

 

Saematerjali kombiliin koosneb järgmistest tähtsamatest osadest: Tongloader, FinScan, 

täistrimmer, 32 taskut, Foudila, tappkonveier, siirdelabad ja pakilift.  

 

Tongloader. Saematerjali eraldaja, mis tagab materjali ükshaaval etteande tappkonveierile. 

Automaatne süsteem, mida juhib elektriline reduktormootor. Tongloader suudab eraldada 

erinevaid ristlõikeid: 12x75 kuni 90x90. 

 

FinScan. On läbivalgustusseade, mis määrab materjali kvaliteedi ja vastavalt materjali 

seisukorrale määrab ka võimaliku parima pikkuse. FinScan jagab materjali kolme 

kvaliteeti: SF, VI, VII.  

Südamiku materjal on palgi keskosast tekkiv materjal ning küljelauad on exlog materjali 

külgedelt tekkiv saematerjal, millele kehtivad küljelaua kvaliteedireeglid.  

Küljelaud 

SF - täiskantne, sinevaba, mädanikuta 

VI - kuni 1/2 poomkant, lubatud sine 

VII - piiramatu poomkant ja muud rikked 

 

Täistrimmer. Koosneb 21-st ketassaest, mis paiknevad sammuga 300mm. Tööülesandeks 

on lõigata saematerjal eelnevalt FinScani poolt määratud pikkustesse, milleks on kuni 6 

meetrit.  
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Foudila. Pöörlev etteanne, mis vastavalt anduritele tagab saematerjali etteande ühekaupa. 

Kiirust saab reguleerida vastavalt vajadusele. 

 

Tappkonveier. Transpordib saematerjali ühekaupa ladujani. Võimalik on valmistada ka 

venitatud pakki, mille jaoks sätitakse otsad korda-mööda tasa paki mõlema otsaga. Aitab 

hiljem kuivatamisel tekkinud materjali keerdumisi ära hoida. 

 

Siirdamislabad ja pakilift. Üles-alla ja edasi-tagasi liikuvate kihisiirdamiselabade abil 

viiakse kiht lifti peale pakki. Koosneb kuuest ühesugusest pööratavast labast. Pakilifti 

kohal paiknevad lipikassetid, mis asetavad kuiva-ja märjamaterjali jaoks lippe kihtide 

vahele.  
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3. Tähelepanekud ja vastavad mõõdistamised OÜ Vara Saeveski 
kombiliini kohta 
 
Vara Saeveskil on kasutuses tööaja ning seisakute fikseerimiseks ja salvestamiseks 

süsteem nimega Varep. Selle süsteemiga on võimalik sajandik-sekundilise täpsusega 

määrata seisaku pikkus ja samuti on võimalik lisada täpsustus seisaku põhjuse kohta. 

Selgesti on ka  määratletav seisaku asukoht, millises kombiliini osas see toimus. 

Kombiliini seisakuid ja tootmisseisakuid esineb enim keskmiselt umbes 30-40 tundi ühes 

kuus. 

 

Jälgides kombiliini on tehtud järgnevad tähelepanekud: 

• enamik seisakuid tekib kombiliini teises pooles, kus toimub materjali eraldamine ja 

pakkidesse ladustamine 

• suurimaks seisakute põhjuseks on materjali (eriti lauad: 16x75, 19x75) risti minek, 

muljumine ja pooleks murdumine (vt joonis 1 ja joonis 2); taskute aluse konveieri 

ja Foudila vaheline etteande konveier on liiga suure tõusu ja terava nurgaga, 

mistõttu tekib seal palju seisakuid  

• Foudila viskab materjali liiga kiiresti/järsult, mistõttu jääb materjal valesse 

asendisse ning vajab täiendavat korrigeerimist 

• pakilifti/käppade üles-alla liikumiseks kulub liiga palju aega (vt joonis 3) 

• materjali vahetuse puhul liinil kulub palju aega uue materjali jõudmiseks 

konveierile ja vastavate parameetrite sisestamiseks arvutisse  

• kuna saeliini ei jõua piisavalt kiiresti materjali toota, siis osaliselt on taskud tühjad 

• FinScani sorteerimisvigade tõttu läheb materjal valedesse taskutesse 

• tehnoseisakud ehk tehnilised rikked 
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4. Välja pakutavad lahendused eelpool kirjeldatud 
probleemidele 
 
Materjal risti ja murdunud 

Laudade 16x75 ja 19x75 puhul tuleb risti minekut rohkem ette, kuna need on väiksemate 

ristlõigetega, mistõttu üle 3 meetriste pikkuste puhul hakkab materjal keerduma ning 

liikudes edasi taskute aluselt konveierilt etteandekonveierile tekivad ummistused. Piisab 

paarist risti või vale nurga all olevast lauast ning tuleb liin seisma jätta ja minna käsitsi 

probleemi kõrvaldama, mis on aga väga suur ajakulu takistades terve liini tööd. Kui seisak 

toimub liini lõpus ehk ei saa valmis materjali eest ära, siis seiskub ka enne seda kogu liini 

töö. 

Nende seisakute põhjuseks on kahe eelpool nimetatud konveieri omavaheline üleminek, 

mis on projekteeritud ja ehitatud liialt järsk (vt joonis 1). Suunitlusega suuremate 

ristlõigetega( nt. 90x90 ja 50x100) materjali töötlemiseks.  

 

 
Joonis 1. Konveierite üleminek (Autori foto) 

 

Materjali ristimineku tagajärjel saab osa sellest kahjustada ning läheb hiljem hakkpuiduks. 

See aga on jällegi liigne kulu, kui SF kvaliteedist saab üht-äkki hakkmaterjal. Kui 
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operaator on juba kogenum, siis on võimalik osa materjali saada liinil sirgeks ja õigesti 

liikuma ainult juhtpuldi taga olles. Muljunud ja murdunud laudade puhul (vt joonis 2) tuleb 

operaatoril kindlasti sekkuda ning liinilt ebasobivad lauad välja korjata.  

Selle probleemi ühe lahendusena tooksin välja konveierite omavahelise ülemineku 

ümberehitamise väiksema nurga all olevaks, mis võimaldaks materjalil sujuvamalt liikuda.  

Teiseks ja vähem kulukamaks probleemi leevendavaks lahenduseks oleks ühe abilise 

lisamine konveierite ülemineku juurde. Lipipaigutaja ja pakkimise juures olevast kolmest 

tootmistöölisest võiks üks tööline liikuda probleemsemate materjalide tootmise ajal 

konveierite ülemineku juurde, kus saaks abistada operaatorit ummistuste ennetamisel või 

hilisemal likvideerimisel. 

 

 
Joonis 2. Muljunud ja murdunud materjal (Autori foto) 
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Foudila kiirus 

Foudila eraldab materjali ja liigutab selle edasi tappkonveierile. Kuna Foudila kiirus on 

liiga suur ning n-ö "viske" liigutus liiga järsk, siis satub osa materjalist tappkonveierile  

ebakorrektselt.  

Esiteks satub materjal serviti ehk kitsam külg allpool, mistõttu  peab jällegi operaator 

sekkuma. Paremal juhul suudab operaator selle lahendada kiiresti liini seiskamata, 

halvemal juhul tuleb liin seisma jätta. 

Teiseks ei suuda Foudila eraldada materjali korrektselt, mis tähendab, et näiteks kaks lauda 

sattuvad kõrvuti ning pakki asetades jääb lihtsalt üks laud üle, mis kukub paki kõrvale 

maha tekitades veelgi rohkem segadust. Lihtsam variant on kui operaator suudab seda ette 

näha ja seiskab liini enne kui materjal jõuab pakki ning eraldab lauad käsitsi.  

Probleemi ühe lahendusena panen ette Foudila töökiiruse muutmist kiiremaks ja 

operatiivsemaks, et kiirust oleks võimalik muuta materjali põhiselt. Suuremate ristlõigete 

puhul kiiremaks ja väiksemate ristlõigete puhul aeglasemaks. Prusside edasi suunamisega 

saab Foudila tavaliselt ilusti hakkama, v.a juhtudel kui ühe külje pikkuse ja teise külje suhe 

on ülemäära suur ehk üks külg on teisest kõvasti laiem. Näitena võib tuua 30x100 

materjali. Väiksemate ristlõigete ehk laudade puhul tekib tavaliselt probleeme rohkem. 

 

Pakilifti üles-alla liikumine 

Pakilift koosneb neljast metallist käpast, millele asetatakse materjal siirdelabade abil ja mis 

seejärel liigutab paki edasi pakkimiskonveierile. Minu uuringute ja mõõtmiste tulemus on 

järgnev: pakilifti käppade üles-alla liikumiseks kulub keskmiselt 32 sekundit olenevalt 

materjalist (vt joonis 3). 35x75 männiprussi alla ja pärast käppade üles liikumiseks kulub 

keskmiselt 33,1 sekundit. 19x75 laua puhul kulub aega keskmiselt 34,4 sekundit. 30x100 

männiprussi paki liikumiseks kulub keskmiselt 28,9 sekundit. 90x90 männi ruudu puhul 

kulus keskmiselt 31,4 sekundit. Kokkuvõttes kulus kõige vähem aega pakikäppadel alla-

üles liikumiseks 30x100 prussi ja kõige rohkem 19x75 laua paki puhul. Seda 

liikumiskiirust tõstes saab sama ajaga rohkem materjali saata pakkimisse. Optimaalne aeg 

pakilifti üles-alla liikumiseks oleks 25-28 sekundit sõltuvalt materjali ristlõikest. 
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OÜ Vara Saeveski kombiliini pakilifti ajakulu
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Joonis 3. Mõõdetud andmete põhjal pakilifti üles-alla liikumise kiirus 

 

Mõõduvahetus 

Mõõduvahetuse käigus tuleb saeliinile uue ristlõikega materjal, mille jaoks peab operaator 

arvutisse sisestama vajalikud parameetrid ning kontrollima saest väljuva materjali 

vastavust mõõtudele. Näiteks iga uue materjali ristlõike ja lubatud kõrvalekalded peab 

fikseerima saeliini operaator.  Kombiliini operaator peab suutma tegutseda operatiivselt ja 

kiirest kui on eelmine materjal otsa saanud, et ei tekiks tootmises seisakut. Hetkeseisuga 

olen vaatluste ja Varep`ist saadud andmete põhjal täheldanud, et seisakud mõõduvahetuste 

ajal on liialt pikad. Moodustavad kuu lõikes keskmiselt 30%-60% kogu seisakutest. Tihti 

võtabki just järelkontroll kõige rohkem aega. Selle probleemi üheks lahenduseks on 

vilumuse tekkimine, mille abil saab arvutis kiiremini muudatused tehtud. Teine edasi 

arenemise võimalus on saagide ja tehnika korralik hooldus ja täpne kalibreerimine, mis 

vähendaks järelkontrollile kuluvat aega.  

 

Saeliini tootlikkus 

Saeliini tootlikus jääb osade ristlõigete puhul väiksemaks kui kombiliini tootlikus. Seega 

taskute täituvus kannatab ja kombiliini pakkimise osas tekivad seisakud. Näitena võib tuua 

peenemad ristlõiked (16x75, 19x75), mille puhul on tasku täitmiseks vaja suuremat tüki 

arvu kui suuremate ristlõigete (30x100, 90x90) puhul. See tähendab, et tasku täitumiseks 

tuleb koguda sinna väikse ristlõike puhul rohkem materjali tükiarvuna, mis võtab kauem 
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aega ja mille tulemuseks on kombiliini seisak. Probleemi  ühe lahendusena on hoida 

piisavalt kuiva materjali laos, mis tähendab, et märja materjali taskute mitte täitudes oleks 

kohe võtta piisavalt kuiva materjali, mida saaks liinile saata, et ei tekiks seisakut.  

 

Materjali vale määramine 

Materjali niiskus ja kvaliteet määratakse niiskusmääraja MoistSpy ja FinScani abiga. Need 

asuvad Tongloader`i ja täistrimmeri vahel. Valet niiskuse määramist tuleb ette enamjaolt 

suvel kui palgid on juba niivõrd kuivad, et MoistSpy määrab materjali niiskuse kuivaks, 

kuigi materjal on alles lõigatud ning toores ja märg. Teine juhus on külmematel 

perioodidel kui materjal on läbikülmunud. Kuna niiskusmõõtja töötab materjali läbivate 

mikrolainete baasil, siis läbikülmunud materjal tekitab olukorra, kus materjali niiskus 

mõõdetakse kuivem kui see tegelikkuses on. See tekitab olukorra, kus sarnaste ristlõigete 

korral kuiv ja märg materjal võivad seguneda, sest nende eristamine käib just niiskuse 

alusel. Segunenud materjal eraldatakse pakkimises käsitsi. Kolmas juhus, mis võib tekitada 

niiskuse tõttu sarnaseid häireid kombiliinil, on kuivatist tulnud materjali vale niiskus, mis 

tähendab, et materjal ei ole piisavalt kuivanud või on üle kuivanud.  

Materjali kvaliteedimääraja FinScan`i suurimaks murekohaks on kahe valgustuslambi 

vahel olev Suomu, mis põhjustab kõvera materjali korral laudade ristumist. Kohati jätab 

Suomu materjali ringi keeramata või paneb ühe tapi vahele mitu lauda korraga. Finscani 

programm Boardmaster sobitab need valesti läinud lauad liinil käideldava lähima 

ristlõikega materjaliga ühte taskusse. Hiljem pakkimisse jõudes peavad operaatorid need 

valedesse taskutesse sattunud lauad kõik käsitsi üks-haaval välja korjama.  

Materjali niiskuse ja ristlõigete korrektseks määramiseks oleks talvel vaja läbikülmunud 

materjali eelnevalt kas puhastada/soojendada või siis määrata niiskust muul meetodil kui 

mikrolainete abil.  

 

Tehnoseisakud ja muu viga 

Seisakud, mis tulenevad tehnilistest riketest ja ettearvamatutest olukordadest moodustavad 

50%-60% kombiliini kogu seisakute osakaalust. Tehnoseisakute alla kuuluvad näiteks 

saeketta purunemine, konveieri lindi purunemine ja voolukatkestus. Selliste seisakute 

puhul ei saa tavaliselt midagi ette võtta ning nendega tuleb lihtsalt arvestada. Kui tekib 

seisak, mis halvab terve liini töö, siis tuleb see kõrvaldada koheselt. Osaliselt kui on 

võimalik üritatakse tehnoseisakuid likvideerida pauside ajal või töövälisel ajal. Lisaks 

tuleb teha liinile korrapäraseid hooldusi ja kontrolle, mis aitaksid seisakuid ennetada. 
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Kokkuvõte 

Käesoleva töö eesmärgiks oli leida ja fikseerida probleemseimad punktid OÜ Vara 

Saeveski uuel kombiliinil ning koostada ettepanekuid kombiliini tootlikkuse tõstmiseks 

vastavalt neile punktidele. Kombiliini seisakute ja ummistuste jälgimine ning fikseerimine 

toimus visuaalse vaatluse ja tehniliste andmete kogumise alusel. 

Töö tulemusena selgus, et suurima osakaaluga seisakud on tehnoseisakud (kombiliini 

mehhaaniline vigastus, elektrikatkestus), mida on võimalik ennetada korrapäraste 

kombiliini hoolduste ja kontrollidega. Enamik tehnoseisakuid on võimalik likvideerida 

tööpauside,- või puhkeajal, millal kombiliin seisab. Samuti tekitab seisakuid ja ummistusi 

risti läinud materjal, mis liikudes taskutealuselt konveierilt etteandekonveierile jääb 

üksteise alla kinni ja saab seetõttu kahjustada. Seda probleemi esineb eelkõige väiksema 

ristlõikega materjali puhul, mis paindub ja muljub kergemini. Saematerjal, mis on 

kahjustada saanud tuleb liinilt käsitsi eemaldada. Ettepanekud probleemi lahenduseks oleks 

ühelt konveierilt teisele ülemineku sujuvamaks muutmine ja/või ehitamine või ühe lisa 

töölise paigutamine ülemineku juurde probleemsemate ristlõigete ajaks. Foudila liigselt 

suure töökiiruse tõttu tekivad seisakud, kus on vaja operaatoril käsitsi materjali eraldada, 

kuna kaks prussi on sattunud sama tapi vahele. Ettepanekuna seisakute vähendamiseks ja 

tootmismahtude suurendamiseks võib välja tuua Foudila kiiruse vähendamise. Lisaks 

aitaks kaasa ka veel operaatoritel vilumuse suurenemine. Operaatorite kogemuslikumaks 

muutumine vähendaks ka mõõduvahetustel tekkinud seisakute pikkust, mis tekivad 

materjali andmeid arvutisse sisestades ning järelkontrolli teostades. Teise ettepanekuna 

mõõduvahetus seisakute lühendamiseks on tehnika ja saagide korralik ja õigeaegne 

hooldamine, mis vähendaks järelkontrollile kuluvat aega. Pakilifti liikumiskiiruse 

suurendamine aitaks samuti tõsta tootmismahtusid, sest hetkel on võimalik veel kiirust 

tõsta nii, et see ei hakkaks negatiivselt mõjutama pakkimise ja kogu kombiliini tööd. 

Saeliini puhul jääb osade väiksemate ristlõigete tootmisel tootlikus väiksemaks kui 

kombiliinil pakkimise suutlikus, mis tähendab, et taskuid ei suudeta täita piisavalt kiiresti. 

Ning kuna taskud täituvad aeglaselt, siis võib esineda kombiliini pakkimise osas seisakuid, 

mille ära hoidmiseks tuleks alati hoida piisavalt kuiva materjali varuks, mis sellises 

olukorras tootmisesse saata. Viimase, kuid mitte vähem tähtsa probleemina on välja toodud 
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materjali valesti määramine, mis on põhjustatud eelkõige materjalile etteantud niiskuse 

erinemisest ja ristlõike valesti määramisest. Ettepanekuna võib välja tuua suuna, et 

katsetada teistsuguseid niiskust ja kvaliteeti määravaid seadmeid.  

Edaspidi võiks proovida rakendada neist eelpool toodud ettepanekutest sobivamaid ja 

seejärel saaks tulemuste põhjal otsustada, kas ja kui palju see on mõjutanud kombiliini 

tootmismahtusid. Edasi uurida saaks juba kasutusse võetud ettepanekute põhjal tehtud 

muudatusi ja uuendusi. 
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Suggestions for increasing productivity for combined sawing 
line in Vara Sawmill 

Summary 
 
OÜ Vara Sawmill was founded in 2000 as a Woodwell Group’s daughter firm that is 

mainly focused on buying fine confierous logs and processing it into lumber. 

From the summer 2014 onwards, the delivery of the new sorting line has accelerated the 

growth productivity, thanks to which it is also possible to produce dry material besides wet 

material, which is dried in the drying properties at the Vara Sawmill. As the sorting line’s 

production volumes are still growing then the objective for this research is to make 

suggestions about how to make production run more smoothly and how to accelerate the 

production volume’s growth. This issue is topical since the transfer to the new sorting lines 

has just taken place a few years ago and now it is needed to increase the new sorting line’s 

production volumes. Suggestions have been made in the research about how to prevent or 

quickly eliminate the sorting line’s downtimes and blockages in order to increase 

production volumes. The proposals have been compiled based on the observation and data 

processing. 

As a result of the research, the biggest proportion of the downtimes that is possible to 

prevent with regular sorting line’s maintenance and checks is technology downtimes 

(sorting line’s mechanical damage, power failure). 

Majority of the technology downtimes can be eliminated during the breaks or lunchtime 

whilst the sorting line is turned off. Material, that moves from the bucket conveyor to the 

conveyor feed but then gets stuck under each other and gets damanged as a result, also 

causes downtimes and blockages. This problem exists in particular with smaller cross-

section materials that bend and bruise easier. Lumber that has been damaged should be 

removed from the line manually. Suggestions to solve this problem would be to modify or 

reconstruct the conveyor for smoother transition and/or add an additional worker to the 

transition during problematic cross-section times. Due to Foudila’s excessively high 

workspeed downtimes occur and where the operator has to separate the material manually 

because two beams have been caught up in between the same tenon. As a suggestion to 

lessen these downtimes and increase production volumes it is proposed to reduce the 
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Foudila’s speed. Additionally it would also be helpful if the operators acquired suitable 

skills. When the operators are more skillful then this would also reduce the length of 

downtimes that have occurred during size changes and arise when the material is being 

entered to the computer and follow-up check are being performed. As a second proposal to 

reduce the downtime times is to do proper and on-time maintenance for the equipment and 

saws that would definitely reduce the need for follow-up checks. Increasing the deck lift’s 

moving speed would also help to enlarge production volumes because at this moment it is 

still possible to increase the speed so it would not negatively affect the packing’s and entire 

sorting line’s work. In saw lines’s case the productivity gets smaller during the production 

of smaller cross-sections than the sorting line’s compression capability, which means that 

the bucket cannot be filled fast enough. As the pockets fill up slowly then sorting line’s 

compression can face downtimes. In order to prevent this, enough dry material should be 

stored that could be sent into production in such situations. As a last but not least important 

problem is when the wrong material has been appointed, which in turn has been caused by 

the material’s desingated indifferences in the moisutre and improper cross-section’s 

determination. As a proposal, diferent equipment could be be tested that determines the 

humidity and the quality. 

Henceforth, most suitable above mentioned proposals could be implemented and then 

based on the results it could be decided if and how much it has affected the sorting line’s 

production volumes. Consequently, further changes and updates could be made on the 

proposals that have already been previously put into practise.  
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Lisa 1. Pakilifti käppade stoperdamine 
 

Paki number Materjal 
Pakikäpad alla-üles 

(sek) Märkused 
  RW 35x75; SF 27,24 kitsas materjal, viskab küliti 
  RW 35x75; VI 33,21   
  RW 35x75; VII 38,56 lauda on sees, seisakud 
  RW 35x75; SF 31,35   
  RW 35x75; VI 35,17 3,6m 
  WW 19x75; SF 39,31   
  WW 19x75; SF 36,42   

75905 WW 19x75; SF 33,36 5,1m ; 16* 
75908 WW 19x75; SF 33,55 4,8m ; 16* 
75910 WW 19x75; SF 29,13 4,5m ; 16* 
75911 WW 19x75; SF 34,73 4,5m ; 16* 
75912 RW 30x100; PF 28,31 4,2 m ; WET 
75913 RW 30x100; PF 30,26 4,2 m ; WET 
75914 RW 30x100; PF 28,41 4,2 m ; WET 
75915 RW 30x100; PF 28,44 4,2 m ; WET 
75916 RW 30x100; PF 28,92 4,2 m ; WET 

  RW 90x90; SF 29,82 4,2m ; WET 
  RW 90x90; SF 34,21 pakkimine umbes 
  RW 90x90; SF 29,11 4,2m ; WET 
  RW 90x90; SF 33,48 4,2m ; WET 
  RW 90x90; SF 29,68 4,2m ; WET 
  RW 90x90; SF 32,41 4,2m ; WET 
        
        

RW 35x75 WW 19x75 RW 30x100 RW 90x90  
33,11 34,42 28,87 31,45 
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Lisa 2. Saematerjali toodang Eestis tuhat m3 (Statistikaamet 2016) 
 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Saematerjal, tuhat m³ 1127,7 1448,8 1503,5 1490,6 1557,4 

..okaspuu saematerjal, tuhat m³ 1017,6 1318,6 1369 1369,3 1417,7 

..lehtpuu saematerjal, tuhat m³ 109,8 130 134,2 121,8 139,9 
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Lisa 3. OÜ Vara Saeveski saeliini ja kombiliini märja materjali 
tootmismahud aastatel 2012-2015 
 
   2012 2013 2014 2015 

Kuu Tootmine kuus m3 Tootmine kuus m3 Tootmine kuus m3 Tootmine kuus m3 

Jaan 7611,5 5812,3 6628,3 7084,6 

Veebr 6565,4 7255,5 8519,0 7344,1 

Märts 9085,1 7610,4 8768,5 9427,8 

Apr 7349,5 9421,5 8773,8 8365,3 

Mai 8816,1 8988,4 10463,8 8314,2 

Juuni 6314,5 7682,8 7818,3 8339,6 

Juuli 3733,5 3843,5 2448,4 5122,6 

Aug 6977,8 6712,1 6539,4 7215,0 

Sept 7771,0 7486,0 8415,1 7718,3 

Okt 7849,1 8039,0 7528,3 8356,9 

Nov 6106,9 7001,3 8001,9 8447,3 

Dets 0,0 5611,3 5045,2 2858,3 

Kokku 78180,4 85464,1 88950,2 88594,0 

Keskm. 6515,0 7122,0 7631,5    

Keskm. kombiliin keskmine    7106,0 7382,8 
 
 
 

      tihumeetrit 

Saeliini tootmine kokku 217064,8 

saeliini keskmine kuu kokku 7089,5 

kombiliin tootmine kokku 124123,9 

kombiliin keskmine kuu kokku 7244,4 
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(isikukood 39005116019) 
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mille juhendaja on lektor Vahur kurvits, 
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kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 
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Lõputöö autor  ______________________________  
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