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TIIVISTELMÄ 

Projektissa tarkasteltiin neutroniaktivaatiomenetelmän (engl. NAA = Neut-
ron Activation Analysis) käyttöä puun kosteuden määrittämiseen. Erityisesti 
suosittiin nopeiden neutronien tuottaman ns. herätegamma-neutroniaktivoin-
nin (engl. PGNAA = Prompt Gamma Neutron Activation Analysis) käyttöä. 
Näin nähtäisiin, onko menetelmä tulevaisuudessa käyttökelpoinen myös on-
line-mittauksena, joko puun kasvu- tai käyttöpaikassa tai niiden läheisyy-
dessä. Kosteuspitoisuuden määritys perustui tietoon, että hiilen määrä on 
puussa vakio, kun taas vedyn määrä muuttuu kosteuden funktiona. Tällöin 
mitattu vety/hiili-suhde kertoo puun kosteuden. Tarkoituksena oli lisäksi 
selvittää, saadaanko alkuaineiden suhteellisia osuuksia mittaamalla selville 
myös puun muita ominaisuuksia.  
 
Projektin puitteissa tehtiin mittauksia sekä pienessä laboratoriomittakaavas-
sa että suuremmassa rekkakuorman kokoluokassa. Mittausten tueksi ja mit-
tausasetelmien optimoimiseksi tehtiin myös simulaatioita käyttäen 
MCNPX-koodia. 
 
Pienen kokoluokan mittaukset tehtiin kesällä 2008 Jyväskylän yliopiston 
fysiikan laitoksella. Neutronilähteenä käytettiin kalifornium-252-isotooppia. 
Mitattavana oli neljää erikosteuksista selluhaketta. Kunkin mittauserän koko 
oli 80 litraa. Mittauksia tehtiin neljällä erilaisella geometrialla ja kolmella 
erilaisella ilmaisimella. Näytteistä mitattiin gammaspektrit. Saaduista spekt-
reistä analysoitiin hiilen ja vedyn piikkien pinta-alat sekä laskettiin ve-
ty/hiili-suhteet. Saadut tulokset osoittivat, että käytetty puumassa oli liian 
pieni tuottamaan riittävästi nopeiden neutronien indusoimia heräte-
gammareaktioita suhteessa ympäristössä tuotettuun häiriötaustaan. Myös 
simulointitulokset vahvistivat päätelmää.  
 
Näytemäärässä siirryttiin suurempaan kokoluokkaan. Nämä mittaukset teh-
tiin lokakuussa 2008 VTT Jyväskylän tiloissa. Mitattavana oli tuoretta ja 
ylivuotista mäntykuitupuuta kutakin noin 10 tonnia. Ilmaisimena käytettiin 
germaniumilmaisinta, ja neutronilähde oli sama kuin kesällä. Gammaspekt-
rit mitattiin ja analysoitiin samoin kuin pienen kokoluokan mittauksissa. Tu-
loksista nähtiin, että odotusten mukaisesti vety/hiili-suhde kasvoi kosteuden 
lisääntyessä. Lopputuloksena voidaan mainita, että neutroniaktivaatiomene-
telmällä on mahdollista saada tietoa kosteudesta ja puun muista ominaisuuk-
sista. Tämä onnistuu myös online-mittauksena suuren kokoluokan näyttees-
tä, mutta vaatii niin suurta neutroni-intensiteettiä, että sitä ei ole mahdollista 
tuottaa millään radioisotooppilähteellä. Myös säteilysuojelulliset tekijät tu-
levat esteeksi. Ainoan käyttökelpoisen ratkaisun tarjoavat uuden teknologi-
an neutronigeneraattorit, joiden neutronituotto on 1000-kertainen voimak-
kaimpiinkin lähteisiin verrattuna. Tuotto on myös paremmin hallittavissa ja 
rajoitettavissa ainoastaan mittaustilanteisiin. 
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1 JOHDANTO 

Puun kosteuden online-mittaus on aiheuttanut ongelmia alan teollisuudelle 
jo vuosikymmeniä. Luotettavaa ja tarkkaa mittausta on etsitty monenlaisista 
menetelmistä. Ongelmiksi ovat muodostuneet erityisesti lumi ja jää, jotka 
aiheuttavat kosteutta puun pinnalle. Mikäli kosteusmittaus perustuu mene-
telmään, joka tutkii puuta lähinnä vain pinnalta, saadaan helposti vääristy-
neitä tuloksia. Tällaisia ovat mm. infrapunasäteilyyn ja erilaiset sähkönjoh-
tavuuteen perustuvat menetelmät. 
 
Röntgensäteilyn absorptioon perustuvia tekniikoita on käytetty varsin tulok-
sekkaasti homogeenisen ja tasapaksun puumassan (esim. hake) kosteuspitoi-
suuden määrittämiseen. Ongelmana näissä on erottaa kosteus tiheyden vaih-
teluista ja riittävään tarkkuuteen pääsemiseksi on turvauduttava yhdistel-
mämittauksiin. Kokopuun mittaukseen röntgenmenetelmät eivät sovellu. 
Katsaus erilaisiin kosteudenmittausmenetelmiin löytyy mm. Paperi ja Puu –
lehden numerosta 3/2008. 
 
Tässä tutkimuksessa on käsitelty neutroniaktivaatiota (A. Buffler 2004). 
Menetelmällä voidaan mitata gammaspektroskopian keinoin eri aineiden 
atomien suhteellista määrää näytteessä. Koska hiilen määrä puussa on mel-
ko hyvin vakio, kun taas vetypitoisuus kasvaa kosteuden kasvaessa, pääs-
tään kiinni kosteuspitoisuuteen tutkimalla vety/hiili-suhdetta. Neutroniakti-
vaatiolla saavutetut tulokset eivät ole riippuvaisia siitä, miten kosteus on 
puuhun jakautunut. Suhteellisena mittauksena tulos riippuu myös vain vä-
hän puun määrästä, laadusta, tiheydestä sekä veden olomuodosta. 
 
Neutronisäteilyä on aikaisemminkin käytetty puun ominaisuuksien määrit-
tämiseen. Offline-mittauksiin on käytetty ydinreaktorissa tuotettua intensii-
vistä neutronivuota (vrt. VTT:n tutkimusreaktorisäteilytykset Otaniemessä). 
Menetelmä rajoittui kuitenkin vain viivästyneiden gammojen analysointiin 
yksittäisistä, kooltaan pienistä näytteistä reaktorin sijaintipaikalla. Tätä on 
käsitellyt tarkemmin Timo Järvinen projektiin liittyvässä VTT:n osatehtävä-
raportissa (T. Järvinen, 2008). 
 
Online-mittauksissa on käytetty neutronilähteenä radioisotooppeihin perus-
tuvia lähteitä, jotka tuottavat neutroneita joko spontaanilla fissiolla tai (γ,n) 
-ydinreaktiolla. Alfa-aktiivisiin radioisotooppeihin perustuvista neutroniläh-
teistä yleisin on amerikiumin isotooppi 241 (241Am), jota on sekoitettu be-
rylliumiin 9Be(α,n)12C-reaktion aikaansaamiseksi (AmBe-lähde). Neutroni-
en lisäksi reaktiossa vapautuu korkeaenergisiä gammoja, jotka voivat häiritä 
suoritettavaa mittausta. Toinen yleinen radioisotooppi, jota käytetään neut-
ronilähteenä, on kalifornium-252 (252Cf). Se hajoaa 97 % alfahajoamisella ja 
3 % spontaanilla fissiolla. 
 
Kaliforniumista vapautuu fissioytimien lisäksi keskimäärin 3,8 neutronia 
hajoamista kohden. Kaliforniumlähteet tuottavat jopa 2000 kertaa enemmän 
neutroneita kuin AmBe-lähteet, eikä niistä emittoidu häiritsevää suuriener-
gistä gammasäteilyä. Siksi niitä käytetään monissa herkissä sovelluksissa. 
Aktiivisimpien 252Cf -lähteiden neutronituotto on 107 – 109 neutronia sekun-
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nissa. Tämä on kuitenkin liian vähän nopeaan online-mittaukseen etenkin, 
kun 252Cf:n aktiivisuus puoliintuu joka 2,65 vuosi. Parhaassakin tapauksessa 
se joudutaan uusimaan kohtalaisen usein. Voimakkaasti radioaktiivisen läh-
teen käsittely, varastointi ja suojaaminen on lisäksi hyvin hankalaa ja aiheut-
taa suuria haasteita säteilyturvallisuuden kannalta.  
 
Neutroneja voidaan tuottaa myös pienillä hiukkaskiihdyttimillä, neut-
ronigeneraattoreilla. Näissä neutronituotto perustuu useimmiten vedyn iso-
tooppien ydinreaktioihin. Neutroneja voidaan tuottaa useilla erilaisilla reak-
tioilla, mutta kenttäkäyttöön soveltuvin on kahden deuterium-ytimen fuusio 
eli ns. DD-reaktio (deuterium D = vedyn isotooppi 2H). Reaktio on esitetty 
kuvassa 1. Reaktio synnyttää 2,45 MeV energisiä neutroneja sekä helium-3 
kaasua. Neutronigeneraattorien etu isotoppilähteisiin verrattuna on suuri 
neutronituotto, jopa 1011

 neutronia sekunnissa, sekä mahdollisuus kytkeä 
generaattori pois päältä, kun sitä ei käytetä (Csikai 1987). 
 

 
 
KUVA 1.  Kaaviokuva D-D reaktiosta. 

 
Neutronilähteestä emittoituvat neutronit etenevät tutkittavassa puussa ja 
menettävät energiaansa elastisissa ja epäelastisissa törmäyksissä väliaineen 
ytimien kanssa, kunnes niiden nopeudet ovat keskimäärin termisiä 
(0,025 eV). Tällaisilla nopeuksilla neutronien absorboitumisen eli ns. neut-
ronisieppauksen todennäköisyys on huomattava. 
 
Neutronisieppauksessa väliaineen ydin AX absorboi neutronin ja muuttuu 
viritystilassa olevaksi naapuri-isotoopikseen A+1X*. Viritystila purkautuu 
välittömästi ytimen emittoidessa yhden tai useampia sille ominaisia gammo-
ja. Jos syntynyt isotooppi A+1X on radioaktiivinen, se hajotessaan emittoi 
mahdollisesti vielä lisää gammoja ja muita hiukkasia. Neutronisieppauksen 
vaikutusala on kullekin isotoopille ominainen, esimerkiksi puun yleisimmil-
le alkuaineille vedylle 0,3326 b, hiilelle 0,00353 b ja hapelle 0,00019 b (b = 
barn = 10-24 cm2). Koska vedyn vaikutusala on noin 100 kertaa muita suu-
rempi, voidaan vedyn määrä puussa määrittää mittaamalla termisten neutro-
nien vuota. Tyypillisissä online-mittausjärjestelmissä puun kosteuden mää-
rittäminen perustuu vedyn määrän mittaamiseen tällä tavalla. 
 

Metsätehon raportti 205 27.1.2009  6 



 

Tässä tutkimuksessa on keskitytty mittaamaan erikosteuksisia puunäytteitä 
käyttäen neutronilähteenä 252Cf-lähdettä. Ensin tehtiin pienen kokoluokan 
mittauksia käyttäen 80 litraa selluhaketta ja tämän jälkeen suuren kokoluo-
kan mittauksia, joissa mitattavana kohteena oli noin 10 tonnia mäntykuitu-
puuta. Saaduista gammaspektreistä analysoitiin vedyn ja hiilen piikkien pin-
ta-alasuhteet. Tarkasteltavien piikkien energiat olivat 1262 keV (hiili), 2223 
keV (vety) ja 3684 keV (hiili). Koska vetypitoisuus kasvaa kosteuden kas-
vaessa ja hiilipitoisuus pysyy vakiona, pitäisi vety/hiili-suhteessa näkyä 
kasvava trendi kosteuden kasvaessa. Mittausten tarkoituksena oli todentaa 
tämä ja osoittaa siten, että neutroniaktivaatiota voidaan käyttää puuaineksen 
kosteuspitoisuuden määrittämiseen. 
 
 
1.1 MCNPX 

Tutkimuksessa tehtiin myös simulaatioita, joiden antamia tuloksia verrattiin 
kokeellisesti saatuihin tuloksiin. Työvälineenä käytettiin MCNPX-koodia, 
joka on Monte Carlo -menetelmään perustuva ohjelma, jolla voidaan simu-
loida neutronien, fotonien ja elektronien kulkeutumista väliaineessa ja vuo-
rovaikutuksia aineen kanssa. Monte Carlo on satunnaislukuihin perustuva 
menetelmä, joka hyödyntää todennäköisyyslaskentaa ja tilastotiedettä. 
 
Ohjelma toimii siten, että se ottaa neutronin ja arpoo sille satunnaisen lähtö-
suunnan. Käyttäen tunnettuja fysiikan lakeja ja ohjelman sisältämien data-
kirjastojen todennäköisyyksiä eri väliaineiden vuorovaikutuksille, ohjelma 
”arpoo” missä ja millainen vuorovaikutus tapahtuu. Neutronia seurataan niin 
kauan, kunnes se katoaa esimerkiksi sieppauksen seurauksena. Katoamiseen 
voivat johtaa myös neutronin kulkeutuminen epäkiinnostavalle alueelle 
geometriassa tai sen energian putoaminen alle leikkausrajan. Kun alkuperäi-
nen neutroni on kadonnut, seuraa ohjelma vuorovaikutuksissa syntyneiden 
hiukkasten ja fotonien kulkua aloittaen viimeisimmästä syntyneestä hiukka-
sesta tai fotonista. Kun nämä sekundäärihiukkaset katoavat, on kierros suo-
ritettu ja siirrytään seuraavaan neutroniin. Vaiheita toistamalla saadaan 
hiukkasten ja fotonien keskimääräiset elinkaaret selvitettyä. Näitä voidaan 
sitten tutkia tallentamalla haluttu data simulaatiosta (Pelowitz 2005). 
 
Koodia käytetään luomalla ensin mittausgeometria. Geometria muodoste-
taan määrittämällä tarvittavien kappaleiden muodot, koot, tiheydet ja kappa-
leiden alkuainekoostumus. Lisäksi on määriteltävä, minkälaista tietoa simu-
laatiosta halutaan kerätä: Esimerkiksi fotonien tai neutronien määrä jonkin 
tietyn pinnan läpi energian funktiona tai fotonien energiajättö tiettyyn tila-
vuuteen. Ennen ajoa käyttäjä määrää myös, monenko neutronin käyttäyty-
minen mallinnetaan. Mahdollisimman suuri otos on tarkkuuden kannalta 
paras vaihtoehto, mutta toisaalta neutroniluvun kasvattaminen pidentää las-
kenta-aikaa merkittävästi. 
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2 MITTAUKSET HAKKEESTA 

2.1 Aineisto ja menetelmät 

2.1.1 Kokeelliset mittaukset 

Kokeelliset mittaukset suoritettiin Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen 
kiihdytinlaboratorion tiloissa ajalla 20.–30.5.2008, 11.–14.6.2008, 19.–
25.6.2008 ja 10.–12.8.2008. Jokainen mittaussarja tehtiin hiukan erilaisella 
geometrialla ja osittain erilaisella laitteistolla. 
 
Mitattavana puuaineksena toimi selluhake, joka oli pakattu 80 litran muo-
visaaveihin. Haketta saatiin VTT:ltä kahta eri kosteutta, joista sitten tehtiin 
laajempi mittaussarja lisäämällä vettä osaan hakkeista. Näin saatiin neljä 
mitattavaa näytettä kosteussuhdevälille 5–80 %. Alkuperäiset hakkeen kos-
teussuhteet olivat (6 ± 1) % ja (56,4 ± 0,3) %. Nämä kosteudet oli määritetty 
kuivausmenetelmällä. Lisäämällä kuivempaan hakkeeseen vettä tuotettiin 
seos, jonka kosteussuhde oli (29 ± 3) % ja vastaavasti lisäämällä vettä kos-
teampaan hakkeeseen tuotettiin (82 ± 4) % kostea hake (kosteussuhde 82 
vastaa materiaalin 45 % kosteutta). Haketta sisältävät muovisaavit peitettiin 
kansilla ja kannet tiivistettiin silikonilla, jotta kosteus ei päässyt haihtumaan. 
 
2.1.1.1 Ensimmäinen mittausgeometria 

Mittauslaitteisto koottiin kiihdytinlaboratorion kellariin, huoneeseen, jonka 
keskelle asetettiin pöytä. Pöydän päälle oli kiinnitetty 5 cm paksuinen poly-
eteenilevy. Levyn tarkoituksena oli estää neutronien päätymistä lattialle, jot-
ta lattiasta tulevat aktivaatiogammat eivät häiritsisi mittausta. Mittausgeo-
metria on esitetty kaavamaisesti kuvassa 2. 
 

 
KUVA 2.  Ensimmäinen mittausgeometria sivusta kuvattuna. 
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Pöydälle nostettiin hakkeen sisältävä saavi ja germaniumilmaisin. Ilmaisin 
oli GASP -tyyppinen HPGe -ilmaisin (HP = high purity), jonka sylinterin-
muotoisen kiteen pituus oli 7,9 cm ja halkaisija 7,6 cm. Ilmaisimen suhteel-
linen tehokkuus oli noin 80 %. Ilmaisin suojattiin lyijykollimaattorilla, jotta 
se havaitsisi vain puun suunnasta tulevia gammoja, eikä esimerkiksi katosta 
tai seiniltä tulevia. Ilmaisimen toimintaan ja spektrinkeräykseen tarvittava 
elektroniikka koostui korkeajännitelähteestä, lineaarivahvistimesta, AD-
muuntimesta ja mittaustietokoneesta. Tietokoneessa oli GRAIN-
spektrianalyysiohjelma. Käytetyn elektroniikan kaavio on esitettynä kuvassa 
3. 

 
KUVA 3. Ensimmäisessä mittauksessa käytetyn kytkennän 
kaavio. (LA=lineaarivahvistin, HV=korkeajännitelähde, 
ADC=analogidigitaalimuunnin ja PC=mittaustietokone) 

 
Neutronilähde 252Cf sijoitettiin puuhakkeen viereen polyeteenistä valmiste-
tussa säteilysuojassaan. Lähde tuotti 2·106 neutronia sekunnissa. Lähdettä 
ympäröi suojassa joka suunnalta 10 cm polyeteeniä. Tämä oli sitä varten 
jotta neutronit termalisoituisivat ja säteilyvaara huoneessa pienenisi. Lähde 
ja sen suoja ovat kuvassa 4. Lähde on teräskapselin sisällä ja kapseliin on 
liitetty ruuvikierteellä muovitanko, jotta lähdettä voidaan käsitellä sormien 
altistumatta tarpeettoman suurelle säteilyannokselle. Lähde ja puuhaketta 
sisältävä saavi ympäröitiin 5 cm paksuisilla polyeteenilevyillä neutronien 
termalisoitumisen tehostamiseksi. 
 

 
KUVA 4.  Mittauksissa käytetty 252Cf-lähde vasemmalla. Lähde 
on suljettu teräskapseliin ja kapseliin on kiinnitetty muovitanko 
käsittelyn helpottamiseksi. Oikealla lähteen polyeteenistä val-
mistettu säteilysuoja. 
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Mittaukset aloitettiin 20.5.2008 energia- ja tehokkuuskalibraatioilla 60Co-, 
Eu/Ba- ja 228Th -lähteitä käyttäen. Tilassa tehtiin myös taustamittaus ilman 
säteilylähteitä. Näiden jälkeen mitattiin jokaista neljää erikosteuksista puu-
näytettä noin puoli vuorokautta. 
 
2.1.1.2 Toinen mittausgeometria 

Jo ensimmäisellä mittauskonfiguraatiolla saatiin vedyn ja hiilen piikit näky-
viin spektreihin. Spektreissä oli myös häiritseviä piikkejä, joiden oletettiin 
johtuvan ilmaisimen germaniumista ja seinien kaliumista. Oletettiin, että 
neutroneja karkaa liikaa seinille ja pääsee ilmaisimeen aiheuttaen näissä ma-
teriaaleissa aktivaatiota. Ilmiötä pyrittiin eliminoimaan lisäämällä enemmän 
lyijyä ilmaisimen ympärille. Samoin lisättiin myös parafiinia näytteen ja 
lähteen ympärille. Lisäksi otettiin käyttöön germaniumilmaisimen kanssa 
käytettävä anticomptonsuoja, jonka tehtävä oli pienentää muista suunnista, 
kuin puunäytteestä tulevaa taustaa merkittävästi. Anticomptonsuoja koostui 
kymmenestä BGO-kiteestä ja valomonistinputkesta. Kuvassa 5 on näkyvissä 
toisen mittausgeometrian kaavakuva sivusta kuvattuna. 
 

 
KUVA 5. Toinen mittausgeometria kuvattuna sivusta. 

 
Anticomptonsuojan lisääminen monimutkaisti käytettyä elektroniikkaa jon-
kin verran. Aikaisempien laitteiden lisäksi tarvittiin valomonistinputkien 
korkeajännitelähde, TFA-yksikkö (time fast amplifier), CF-yksikkö (cons-
tant fraction discriminator), koinsidenssiyksikkö ja viiveporttigeneraattori. 
TFA muutti ilmaisimista saadun signaalin nopeammaksi ja CF muodosti 
signaaleista kanttipulsseja. Tämän jälkeen kanttipulssit analysoitiin koinsi-
denssiyksikössä siten, että päällekkäin tulevat pulssit hylättiin ja vain eriai-
kaiset tapahtumat päästettiin eteenpäin. Säilyneet pulssit vietiin viiveportin 
kautta analogidigitaalimuuntimelle ja sieltä tietokoneeseen. Kytkentää on 
havainnollistettu kuvassa 6. 
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KUVA 6.  Kaavio toisessa mittausgeometriassa käytetyn  
elektroniikan kytkennöistä. 

 
Mittaukset aloitettiin 11.6.2008 kalibraatiolla. Tämän jälkeen mitattiin ääri-
kosteuksisten (6 % ja 82 % kosteussuhteet) hakkeiden neutroniaktivaa-
tiogammoja noin vuorokauden ajan molempia.  
 
2.1.1.3 Kolmas mittausgeometria 

Kolmannessa mittauskonfiguraatiossa vaihdoimme Ge-ilmaisimen NaI-
tuikeilmaisimeen. Tarkoituksena oli testata, riittäisikö NaI-kiteen energiare-
soluutio tämän sovelluksen tarpeisiin. Asetelma oli hyvin samankaltainen 
kuin ensimmäisessä mittausgeometriassa. Kuva 7 havainnollistaa mittaus-
asetelman. Elektroniset kytkennät olivat vastaavat kuin mittausgeometriassa 
1. 

 
KUVA 7.  Kolmas mittausgeometria sivusta kuvattuna. 

 
Energiakalibraatio tehtiin 60Co- ja 137Cs-lähteillä. Tämän lisäksi kalibraati-
oon otettiin mukaan vedyn neutroniaktivaatiopiikki. Tällä geometrialla mit-
tasimme vain äärikosteudet, eli kosteussuhteet 6 % ja 82 %. Yhden mittauk-
sen kesto oli noin 3 vuorokautta. 
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2.1.1.4 Neljäs mittausgeometria 

Neljäs mittausgeometria oli pelkistetty. Kaikki ylimääräiset muovit ja mate-
riaalit oli poistettu häiritsemästä. Hakesaavi oli nostettu penkin päälle ja il-
maisin oli korokkeella. Lyijykollimaattoria ei käytetty ilmaisimen ympärillä. 
Kaliforniumlähde teipattiin kiinni saavin kylkeen ilman säteilysuojaa. Il-
maisimen ja puusaavin välinen etäisyys oli noin 15 cm. Käytetty geometria 
on kuvassa 8. Käytössä oli germaniumilmaisin samoilla oheislaitteilla kuin 
ensimmäisissä mittauksissa. Yksinkertaistetussa geometriassa mitattiin vain 
äärikosteudet, kumpaakin noin vuorokausi. 
 

 
 
KUVA 8.  Neljännestä mittausgeometriasta oli poistettu kaikki 
ylimääräinen aines ja jätetty vain ilmaisin, puusaavi ja lähde. 
Lähde näkyy teipattuna kiinni puusaavin kylkeen. 

 
 
2.1.2 Simulaatiot 

Simulaatioita tehtiin sekä ennen kokeellisia mittauksia että niiden jälkeen. 
Ennen mittauksia tehtyjen simulaatioiden tarkoituksena oli suunnitella mit-
tausasetelmaa. Näissä alustavissa simulaatioissa käytettiin suurta kosteuden 
vaihteluväliä ja simuloidut kosteussuhteet olivat 0 % ja 100 %. Mittausten 
jälkeen tehtiin uudet simulaatiot, joissa korjattiin geometria ja näytteiden 
kosteudet käytetyn kaltaisiksi ja tarkistettiin saatiinko toistettua mittausten 
tulokset. 
 
Simulaatioissa käytetyt puuaineksen alkuainepitoisuudet oli laskettu käyttä-
en Alakankaan (2000) teoksesta löytyviä kuivan puumassan keskiarvoja. 
Puun koostumus simulaatioissa on esitetty taulukossa 1. 
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TAULUKKO 1. Simulaatiossa käytetyn puuhakemallin alkuainekoostumuk-
set eri kosteuksille. Kosteussuhteella 0 % hakkeen tiheys oli 170 kg/m3, 
suhteella 5,95 % tiheys oli 180 kg/m3, suhteella 81,7 % tiheys oli 309 kg/m3 
ja suhteella 100 % tiheys 340 kg/m3. Tiheydet on ilmoitettu hakekuutiota 
kohden.  

Alkuaine 

Kosteussuhteet, % 

0 5,95 81,7 100 

Alkuainepitoisuudet massaprosentteina 

C 52,4684 49,5218 23,8764 26,2342 

H 6,05 6,3387 8,3612 8,62 

O 40,5 43,2130 62,2222 64,655 

N 0,4 0,3775 0,2201 0,2 

S 0,02 0,0189 0,011 0,01 

Cl 0,0095 0,0090 0,0052 0,00475 

P 0,03 0,0283 0,0165 0,015 

K 0,15 0,1416 0,0826 0,075 

Ca 0,28 0,2643 0,1541 0,14 

Mg 0,05 0,0472 0,0275 0,025 

Mn 0,0296 0,0279 0,0163 0,0148 

Fe 0,0085 0,0080 0,0047 0,00425 

Zn 0,003 0,0028 0,0017 0,0015 

B 0,0006 0,00057 0,00033 0,0003 

Cu 0,0004 0,00038 0,00022 0,0002 
 
 
Simulaatioilla toistettiin kokeelliset mittaukset kolmessa ensimmäisessä 
geometriassa. Neljättä geometriaa ei simuloitu. Simulaatioiden oikeellisuu-
den varmistamiseksi tehtiin myös testi, jolla laskettiin tiettyjen reaktioiden 
lukumäärä per lähetetty neutroni. Käytetyt reaktiot olivat neutronisieppaus 
vedylle ja hiilelle. Samat tulokset laskettiin myös teoreettisesti vedyn ja hii-
len määrien ja vaikutusalojen avulla. 
 
 
2.2 Tulokset ja niiden tarkastelu 

Kuvissa 9,10 ja 11 on esitetty geometrioiden 1–3 mittauksista saadut spekt-
rit eri kosteussuhteille. Germaniumilmaisimella mitatuissa spektreissä on 
hyvä energiaresoluutio ja gammapiikit noudattavat hyvin Gaussista ja-
kaumaa. Piikkeihin sovitettiin Gaussin jakauman mukaiset käyrät.  Hiilen 
3684 keV piikin sovittaminen oli hankalinta, sillä kaikissa mittauksissa pii-
kissä oli suhteellisen vähän statistiikkaa ja kohina oli suurta. 
 
 



 

 
KUVA 9. Germaniumilmaisimella mitatut gammaspektrit sellu-
hakenäytteistä, kun näytteen kosteussuhteet olivat 6 % ja 82 %. 

 

 
KUVA 10. Germaniumilmaisimella ja BGO-ilmaisimilla mitatut 
antikoinsidenssivähennetyt spektrit 6 % ja 82 % kosteille sellu-
hakkeille. 

 
NaI-ilmaisimella (kuva 11) mitatusta spektristä ei voida erottaa piikiksi kut-
suttavia muotoja vetypiikin lisäksi. Pientä kaareutumista on nähtävissä ve-
typiikkiä korkeammilla energioilla, mutta gaussisen jakauman sovitus ei on-
nistu näin laakeisiin muotoihin. Spektreistä ei onnistuttu määrittämään hii-
len piikkien pinta-aloja, joten varsinaista analyysiä ei voitu tehdä. Käytössä 
ollut NaI-kide osoittautui liian pieneksi soveltuakseen tällaiseen mittauk-
seen. Suuremmalla kiteellä havaitsemistehokkuus olisi suurempi, jonka an-
siosta korkeamman energian piikit erottuisivat taustasta paremmin. On siis 
mahdollista, että tuikeilmaisinta voitaisiin käyttää lopullisessa sovelluksessa 
puun ominaisuuksien mittaamiseen. 
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KUVA 11.  NaI-ilmaisimella saatu gammaspektri 6 % kosteasta 
selluhakkeesta. 

 
Germaniumilmaisimella mitatuista spektreistä analysoitiin hiilen ja vedyn 
piikit, tehtiin niihin sovitukset ja määritettiin pinta-alat. Sitten pinta-aloja 
verrattiin toisiinsa. Simulaatioissa on tehty vastaavanlainen tarkastelu. Ger-
maniumilmaisimella tehdyistä mittauksista määritetyt vety-hiili-suhteet on 
esitetty taulukossa 2. Tuloksista nähdään, että H/C-suhde kasvaa kosteuden 
kasvaessa kun katsotaan hiilen 1262 keV piikkiä, mutta suhde pienenee kun 
katsotaan hiilen 3684 keV piikkiä. 
 
TAULUKKO 2. Germaniumilmaisimella mitatuista gammaspektreistä analy-
soidut vety/hiili-suhteet erikosteuksisille selluhakkeille. 

 

Kosteussuhteet, % 

6 29 56 82 
Vety/hiili-suhteet 

H/C1262 keV 157 174 200 233 
H/C3684 keV 675 756 652 599 

 
Taulukossa 3 on vertailtu simulaatioista saatuja H/C-suhteita kokeellisesti 
mitattuihin. Tässä taulukossa on käytetty vain hiilen 3684 keV piikkiä, sillä 
simulaatioissa ei saatu hiilen 1262 keV piikkiä näkyviin taustasta. Lukuar-
vot eivät täsmää simuloiduissa ja mitatuissa suhteissa, mutta trendi on mo-
lemmissa sama: Vety-hiili-suhde pienenee kosteuden kasvaessa. 
 

TAULUKKO 3. Simulaatioista ja germaniumilmaisimella mitatuista saadut 
vety/hiili-suhteet äärikosteussuhteille. 

 
Kosteussuhde, % 

6 82 
Simulaatio Mittaus Simulaatio Mittaus 

H/C3684 keV 1190 675 907 599 
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Kun kosteuspitoisuus kasvaa, kasvaa puun tiheys ja näin ollen myös gam-
mojen absorptio puuhun. Erityisesti pienillä gammaenergioilla tämä absorp-
tion kasvu on merkittävää. Taulukossa 4 on esitetty lineaariset vaimennus-
kertoimet puussa gammaenergian funktiona kosteussuhteiden ollessa 5,95 % 
ja 81,7 %. Puun koostumus on tässä tarkastelussa yksinkertaistettu käsittäen 
vain hiilen (52,7 m-%), hapen (40,8 m-%), vedyn (6,1 m-%) ja typen 
(0,4 m-%) komponentit. Absorptiokertoimet on laskettu National Institute of 
Standard and Technology:n taulukoiden perusteella. 
 
Jotta saadaan selville, kuinka paljon absorption kasvu vaikuttaa hiilen eri 
piikkeihin, lasketaan suhteellinen absorptio näille energioille puumassan 
paksuuden funktiona, eli määritetään säteilyn puoliintumispaksuudet. Tu-
lokset on esitetty taulukossa 4. Kiinnostava energia-alue on 1,25–3,5 MeV, 
jolla hiilen ja vedyn piikit sijaitsevat. 
 
TAULUKKO 4. Vaimennuskertoimet ja puoliintumispaksuudet eri gamma-
energioille kahdessa erikosteuksisessa puussa. 

 

Kosteussuhde, % 

6 82 

ρ=180 kg/hake-m3 ρ=309 kg/hake-m3 

E [MeV] μ/ρ [cm2/g] d1/2 [cm] μ/ρ [cm2/g] d1/2 [cm] 

1 0,06766 56,9 0,06894 32,6 
1,25 0,06050 63,6 0,06164 36,4 
1,5 0,05507 69,9 0,05610 40,0 
2 0,04726 81,4 0,04816 46,6 
3 0,03792 101,5 0,03866 58,0 
4 0,03246 118,5 0,03312 67,8 
5 0,02888 133,3 0,02948 76,1 

 
Kuivemmassa puussa ei ole dramaattista eroa absorptioissa näille paksuuk-
sille. Märemmän puun tapauksessa 1262 keV gamman absorptio kasvaa 
voimakkaasti verrattuna 3684 keV absorptioon. Tämä aiheuttaa alemman 
energian piikin voimakkaampaa pienenemistä ja hiilen piikkien keskinäisen 
suhteen laskua. 
 
Ei mittausten eikä simulaatioiden tuloksissa nähty vety/hiili-suhteessa kas-
vavaa trendiä oletetun mukaisesti. Hiilen matalamman energian suhteessa 
oli havaittavissa hienoista kasvua kosteuden myötä, mutta korkeamman 
energian suhde ei vaikuttanut kasvavan. Syy löytyi lähteen suojana käyte-
tystä polyeteenistä. Tehtiin simulaatio, joka kartoitti missä osassa geo-
metriaa gammat syntyvät. Tätä on havainnollistettu kuvassa 12. Havaittiin, 
että 95 % kaikista gammoista syntyi jo lähteen polyeteenisuojassa ja vain 
hyvin pieni osa puussa. Näin ollen gammat syntyivät puun takana ja ehtivät 
vaimentua sitä enemmän mitä kosteampaa puu oli ennen saapumistaan il-
maisimeen. 
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Matalamman energian gammat vaimentuvat voimakkaammin kuin korke-
amman kosteuden kasvaessa. Siten hiilen 1262 keV piikki absorboituu 
enemmän kuin vedyn 2223 keV, ja H/C-suhde kasvaa. Korkeamman energi-
an hiilen piikin kohdalla tilanne on päinvastainen vedyn gammojen vaimen-
tuessa enemmän kuin hiilen 3684 keV gammat. Tällöin hiilen gammoja pää-
see enemmän ilmaisimeen kuin vedyn ja H/C-suhde pienenee. 
 

 
KUVA 12.  Simulaatio gammojen synnystä mittausgeometrias-
sa. Punaisessa ja keltaisessa alueessa syntyy yhteensä noin 
95 % kaikista gammoista. Mitä sinisempi alue, sitä vähemmän 
gammoja syntyy. 

 
Tämän vuoksi teimme vielä mittauksen geometrialla 4. Geometriassa oli 
pyritty minimoimaan kaikki ylimääräinen vetyä ja hiiltä sisältävä materiaali 
mittauksesta, jotta ei mitattaisi muuta kuin puuta. Mittauksessa havaittiin, 
että käytetty määrä puuainesta (80 l) ei riitä hidastamaan riittävästi neut-
roneja termisiksi. Suurin osa nopeista neutroneista vain läpäisevät puumas-
san absorboitumatta siihen. Näin aktivaatiogammoja syntyy puussa vain vä-
hän ja suurin osa mitatuista gammoista tuli muualta kuin puusta eli seinistä, 
katosta, lattiasta ja ilmaisimen materiaaleista. Puumassan täytyy olla noin 
sadasta tuhanteen kertaa suurempi, jotta mittaus toimisi suunnitellusti. Tämä 
on hyvä suuntaus, sillä projektin tarkoituksena onkin suunnitella suuren ko-
koluokan puumassan kosteudenmittaukseen soveltuva laitteisto. 
 
Kesän mittaukset olivat hyvin opettavaisia. Monien vaiheiden kautta löydet-
tiin selitys järjestelmän käyttäytymiselle. Aluksi ongelmana oli neutroniläh-
teen säteilysuoja ja termalisointiin käytetty muovi. Kun tämä korjattiin, 
huomattiin, että käytössä oleva puumassa ei riitä odotettujen tulosten saa-
vuttamiseen. Tehdyistä mittauksista opittiin kuitenkin merkittäviä asioita 
jatkomittauksien suunnittelua varten. 
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3 MITTAUKSET MÄNTYKUITUPUUNIPUISTA 

3.1 Aineisto ja menetelmät 

3.1.1 Simulaatiot 

Kun havaittiin, että aiemmissa simulaatioissa ja mittauksissa käyttämämme 
puumassan suuruusluokka oli aivan liian pieni, ryhdyttiin suunnittelemaan 
suuremman kokoluokan mittauksia. Lähtökohtana oli noin rekkakuorman 
kokoinen puunippu. Kosteuspitoisuuksina (veden osuus kokonaismassasta) 
käytettiin simulaatioissa 40 % ja 60 %. Näiden arvioitiin olevan lähellä ko-
konaisen runkopuun kosteuksia niiden tullessa laitokselle. Puun koostumus 
näillä kosteusarvoilla on esitetty taulukossa 5. 
 
TAULUKKO 5.  Suuren kokoluokan simulaatioissa käytetyn puun  
koostumus. 

Alkuaine 
Kosteus, % 

40 60 
Pitoisuus m-% 

C 37,4774 32,7928 
H 7,5186 7,9775 
O 54,3029 58,6162 
N 0,2857 0,25 
S 0,0143 0,0125 
Cl 0,0068 0,0059 
P 0,0214 0,0188 
K 0,1071 0,0938 

Ca 0,20 0,175 
Mg 0,0357 0,0313 
Mn 0,0211 0,0185 
Fe 0,0061 0,0053 
Zn 0,0021 0,0019 
B 0,00043 0,00038 

Cu 0,00029 0,00025 
 
Simulaatiogeometria koostui 3 × 3 × 2,5 m3 yhtenäisestä runkopuunipusta. 
Runkojen väliin jäävää ilmaosuutta ei otettu huomioon tässä vaiheessa. 
Puunippu oli sijoitettu kokoisensa 20 cm paksun betonikerroksen päälle ja 
betonin alla oli 30 cm hiekkaa. Tässä oli arvioitu mittausten tapahtuvan hal-
lissa, jonka lattia on paksua betonia. Yli puolen metrin syvyyteen maahan 
joutuneiden neutronien aiheuttamat gammat eivät enää ole merkityksellisiä 
ilmaisimessa, joten tämän syvemmälle ei simulaatiota ulotettu. 
 
Simulaatiot tehtiin 100 miljoonalle neutronille ja mitattiin neutronien ai-
heuttama gammasäteily ilmaisimessa. Lisäksi mitattiin neutronivuo il-
maisimessa, jotta nähtäisiin onko neutroneista haittaa todelliselle ger-
maniumilmaisimelle. 
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Ensiksi luotiin geometria, jossa neutronilähde oli keskellä puukasaa ja il-
maisimia oli kasan pinnalla. Tämä geometria ei kuitenkaan osoittautunut 
toimivaksi, sillä ilmaisimen ja lähteen välissä oli liian suuri massa puuta. 
Tällöin pääosin lähteen läheisyydestä emittoituvat gammat ehtivät vaimen-
tua voimakkaasti ennen ilmaisimeen saapumistaan. Ja kun kosteus kasvaa, 
kasvaa myös absorption voimakkuus. Tämä nähtiin tuloksissa H/C-suhteen 
pienenemisenä kosteuden kasvaessa. 
 
Tämän jälkeen siirryttiin geometriaan, jossa 252Cf-lähde sijoitettiin puupinon 
päälle. Tällöin maasta aiheutuva gammasäteily putoaa mitättömän pieneksi 
ja mitataan yksinomaan puusta tulevaa säteilyä. Lisäksi absorption vaikutus 
saadaan poistettua, kun emittoituvat gammat eivät kulje pitkää matkaa puun 
lävitse. Ongelmaksi tässä geometriassa muodostuu mahdollisesti liian suuri 
neutronivuo ilmaisimeen. Tätä voitiin tarkastella ennen mittauksia simuloi-
malla. 
 
Lähteen ollessa puupinon päällä keskellä pinoa, luotiin simulaatioon kolme 
ilmaisinta eri etäisyyksille. Ilmaisimet sijoitettiin 0,5; 1,0 ja 1,25 m päähän 
lähteestä. Kaikkiin ilmaisimiin tuleva neutronivuo mitattiin ja verrattiin 
germaniumilmaisimen kestämään vuohon. Tulosten perusteella ilmaisin 
päätettiin sijoittaa 75 cm päähän lähteestä. Näin saatiin mahdollisimman 
suuri määrä gammasäteilyä kerättyä, mutta neutronit eivät kuitenkaan va-
hingoita ilmaisinta. Kokeellisissa mittauksissa käytettävä geometria oli nyt 
optimoitu. 
 
 
3.1.2 Kokeelliset mittaukset 

Mittaukset suoritettiin 17.–27.10.2008 VTT Jyväskylän tiloissa. Mitattavana 
kohteena käytössä oli ylivuotista (kuivaa) ja tuoretta (märkää) puuta. Puiden 
kosteuspitoisuudet olivat noin 30 % ja 55 %. Tällaisella kosteusvälillä me-
netelmän tulisi toimia lopullisessa käytännön sovelluksessakin. 
 
Puut toimitettiin Metsäliiton toimesta VTT Jyväskylän pihalle 14.10.2008 ja 
ne aseteltiin katettuun ulkovarastoon pankkojen päälle kouranosturilla. Ku-
vassa 13 näkyvät valmiit puupinot mittaushallissa. Halli oli jaettu keskeltä 
puisella väliseinällä, joka ei ylettynyt kattoon saakka. Molemmille puolille 
varastoa rakennettiin puupino metallisten pankkojen väliin. Puukasojen le-
veys oli 2,30 m, sillä pankot olivat näin leveitä. Pinojen korkeudet olivat 
1,90 m (ylivuotinen) ja 2,10 m (tuore). Puiden pituus oli 4−5 metriä, mutta 
koko puumassa ei ollut yhtenäisesti näin pitkä pinoamistavasta ja puiden 
erimittaisuudesta johtuen. Molemmissa mittauksissa kaikki puut olivat kui-
tenkin samassa tasossa yli 3 m matkalta. 
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KUVA 13.  Vasemmalla tuoreen puun pino mittaushallissa,  
oikealla ylivuotisen puun pino. 

 
Puumassat olivat suoritetussa mittauksessa suuria. Tuoretta puuta oli 
13200 kg ja ylivuotista 9580 kg. Toimitetut tilavuudet olivat lähes yhtene-
vät, joten massaero selittyy kosteuserolla. Puiden tiheydet olivat saapuessa: 
tuoreempi puu 577 kg/kehys-m3

 ja kuivempi 379 kg/kehys-m3. Ylivuotista 
puuta kuivattiin lisää lämminilmapuhalluksella ajalla 15.10.2008 kello 13 –
16.10.2008 kello 14. Lisäkuivauksen jälkeen ylivuotisen puun tiheys voi 
olla noin 350 kg/kehys-m3. Kuvassa 14 näkyy kuivauksessa käytetty ase-
telma. Kuivausta olisi jatkettu muuten pitempäänkin, mutta se aiheutti veden 
kondensoitumista mittaushalliin. Mittauksessa käytetty elektroniikka olisi 
saattanut vaurioitua kondensoituvasta vedestä, joten kuivaus lopetettiin en-
nen varsinaisten mittausten alkua. 
 
 

 
KUVA 14.  Ylivuotista puuta kuivattiin lisää lämpöpuhaltimen 
avulla. Kasa peitettiin pressulla ja puhaltimella puhallettiin läm-
mintä ilmaa pinoon.  
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KUVA 15.  Käytetty mittauselektroniikka. Ylemmällä pöytätasol-
la tietokone, oskilloskooppi, ylijännitesuoja ja yleismittari. 
Alemmalla tasolla varsinainen ilmaisinelektroniikka.  

 
 
Käytetty mittauslaitteisto koostui germaniumilmaisimesta, kalifornium-252 
neutronilähteestä (aktiivisuus 2 MBq), esivahvistimen jännitelähteestä, line-
aarivahvistimesta, analogi-digitaalimuuntimesta, monikanava-analysaatto-
rista, tarvittavista kaapeleista, sekä tietokoneesta, jossa oli Grain-
spektrinkeräysohjelma. Elektroniikka ja ilmaisin olivat samat kuin kesän 
mittauksissa ensimmäisessä geometriassa. Mittaukseen tarvittava elektro-
niikka koottiin kuvan 15 mukaisesti pöydälle, joka katettiin pressulla. 
 
Mittausasetelma koottiin siten, että ilmaisin ja lähde sijoitettiin puukasan 
päälle. Ilmaisin oli GASP-tyyppinen HPGe. Germaniumilmaisimen alle lai-
tettiin puulaveri, jotta saatiin aikaiseksi mahdollisimman tasainen alusta ja 
ilmaisin kiinnitettyä tukevasti kiinni. Ilmaisin oli omalla puisella alustallaan 
kiinni remmeillä ja alusta oli kiinnitetty laverin päälle remmeillä kuten ku-
vassa 16. Lopuksi ilmaisin peitettiin pressulla, jotta katosta mahdollisesti 
tippuva kondenssivesi ei kastelisi ilmaisinta. 
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KUVA 16.  Ilmaisin alustallaan tuoreen puukasan päällä.  
Kuvassa näkyvät myös ilmaisimen typpitäytössä käytetty letku 
ja suppilo.  

 
Lähde asetettiin puupinon päälle ja teipattiin kiinni pieneen oksaan, jotta se 
ei putoaisi runkojen väliin. Lähteen sijainti määrättiin tehtyjen simulaatioi-
den perusteella, sen etäisyys ilmaisimesta oli molemmissa mittauksissa 
76 cm. Kuvassa 17 on esitetty ilmaisin ja lähde ylivuotisen puun mittauk-
sessa. Tuoreen puun mittauksessa asetelma oli identtinen. 
 

 
KUVA 17.  Kuvassa etualalla ilmaisin pressulla peitettynä. Pui-
den päällä näkyy lähde teipattuna pieneen oksaan.  
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Laitteisto koottiin valmiiksi 17.10. Kaikki kytkennät tehtiin valmiiksi, mutta 
jännitteitä ei voitu nostaa ja mittausta aloittaa ennen kuin germaniumilmai-
sin oli jäähtynyt nestetypen lämpötilaan. Niinpä jännitteet saatiin kytkettyä 
päälle seuraavana päivänä 18.10. kello 8. 
 
Aluksi tarkastettiin karkeasti lineaarivahvistimen oikea asetus käyttämällä 
koboltti-60 -lähdettä. Mittausalue ulotettiin noin 4,1 MeV asti, jotta hiilen 
korkeampi piikki saataisiin varmasti näkyviin. Tämän jälkeen aloitettiin var-
sinainen mittaus. Ensimmäiseksi mitattiin kosteampaa puuta. Mittaus aloi-
tettiin 18.10.2008 kello 8:42:34 ja lopetettiin 22.10.2008 9:41:08. 
 
Mittauksen ollessa käynnissä tiloissa ei tarvinnut oleskella muuten kuin nes-
tetypen täytön ajan. Ilmaisimeen tuli lisätä nestetyppeä 8 tunnin välein, jotta 
se pysyi kylmänä. Täytöt tehtiin aina kello 8, 16 ja 24. 
 
Mittauksen päätyttyä 22.10. tehtiin energiakalibraatio käyttäen 137Cs ja 60Co 
-lähteitä. Lähteet asetettiin ilmaisimen välittömään läheisyyteen niiden hei-
kon aktiivisuuden vuoksi. Kalibroinnin ajaksi 252Cf vietiin ulos hallista, jotta 
neutronien aiheuttamat gammat eivät häiritsisi mittausta. Kalibraatiomittaus 
oli noin 10 minuutin mittainen. Kalibroinnin jälkeen vietiin kaikki säteily-
lähteet pois mittauspaikalta ja mitattiin hallissa vallitsevaa taustasäteilyä 
noin 3,5 tunnin ajan. 
 
Tämän jälkeen aloitettiin mittauslaitteiston siirto kuivan puun mittausta var-
ten. Elektroniikkaa ei tarvinnut siirtää toiselle puolelle mittaushallia, sillä 
käytössä olevat kaapelit olivat tarpeeksi pitkiä. Siirron kohteena olivat siten 
oleellisesti ilmaisin ja neutronilähde. Kun ilmaisin oli saatu siirrettyä ja vir-
rat kytkettyä päälle, tehtiin uusi energiakalibraatio. Uusintakalibraatio oli 
tarpeellinen, koska on mahdollista, että vahvistus muuttuu hiukan, kun il-
maisimen korkeajännite kytketään pois ja takaisin päälle. 
 
Kalibraation jälkeen vietiin neutronilähde paikalleen puupinon päälle ja 
aloitettiin kuivemman puun mittaus. Mittaus tapahtui ajalla 22.10.2008 
15:10:35 (kesäaikaa) – 27.10.2008 7:41:09 (talviaikaa). Molempia puu-
kasoja mitattiin siis noin 4 vuorokautta. 
 
 
3.2 Tulokset ja niiden tarkastelu 

Tulosten analysoiminen aloitettiin energiakalibraatiosta. Kalibraatiospektri 
on esitetty kuvassa 18. Kalibrointiin käytettiin 137Cs:n 662 keV piikkiä sekä 
60Co:n kahta piikkiä energioilla 1173 keV ja 1332 keV. Lisäksi käytettiin 
koboltin summapiikkiä, joka muodostuu, kun 60Co:n molemmat gammat 
absorboituvat ilmaisimeen yhtä aikaa. Tämän energia on 2506 keV. Piikkien 
energiat ja kanavaluvut, joilla ne spektreissä esiintyvät, ovat taulukossa 6. 
Puun kosteudella ei ole kalibraation kannalta merkitystä, vaan puut on mer-
kitty sen vuoksi, jotta tiedetään, kumman mittausasetelman kalibraatiosta on 
kyse. Taulukosta 6 nähdään, että kalibraatio oli oleellisesti sama molemmis-
sa mittauksissa. 



 

 
KUVA 18.  Ylivuotisen puun mittausasetelmassa tehty energia-
kalibraatio. Spektriin on merkitty kalibraatiossa käytetyt piikit. 

 
 
TAULUKKO 6. Tuoreen ja ylivuotisen puun energiakalibraatiossa käytetty-
jen piikkien energiat ja kanavaluvut. 

Energia (isotooppi) 
Kanava 

Ylivuotinen 
puu Tuore puu 

661.657 keV (137Cs) 617,5 617 

1173.228 keV (60Co) 1099 1098 

1332.490 keV (60Co) 1249 1248 

2505.718 keV (60Co) 2352 2351 
 
Tuloksista muodostettiin kalibraatioyhtälöt, jotka ovat muotoa 
 , 2)( CxBxAxE ++=

missä x on kanavaluku, E(x) antaa energian kiloelektronivoltteina ja kertoi-
met A, B ja C ovat sovitettavia parametreja.  

Parametreiksi saatiin ylivuotiselle puulle 
 02604.6=A  
 06104.1=B  
 . 71012479.7 −⋅=C

Ja tuoreelle puulle vastaavasti 
 77372.5=A  
 06295.1=B  
 . 7107054.1 −⋅=C
 
Nämä yhtälöt sovitettiin sitten mittausspektrien x-akselille kanavaluvun si-
jaan. Kuvassa 19 ovat saadut spektrit ylivuotiselle ja tuoreelle puulle. Ku-
viin on suurennettu hiilen piikit ja niiden ympäristöä. 
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KUVA 19.  Yllä ylivuotisesta puusta ja alla tuoreesta puusta  
mitattu gammaspektri. Tarkasteltavat hiilen ja vedyn piikit on 
merkitty spektriin. Spektriin on myös suurennettu hiilen piikit ja 
niiden ympäristöä. 

 
Mitatut spektrit analysoitiin etsimällä hiilen 1262 keV ja 3684 keV piikit 
sekä vedyn 2223 keV piikki. Piikkeihin sovitettiin Gaussin käyrät Gnuplot-
ohjelmalla ja saatiin selville piikin keskikohta, pinta-ala ja puoliarvoleveys. 
Taulukossa 7 ovat saadut piikkien pinta-alat. Hiilipiikkien pinta-aloja verrat-
tiin sitten vetypiikin pinta-alaan. Pinta-aloissa on melko suuri virhe erityi-
sesti korkeamman energian hiilipiikin kohdalla. Tästä syystä myös H/C-
suhteen virhe on suurehko. Tulokset on esitetty taulukossa 8.  
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TAULUKKO 7.  Suurista puukuormista mitatuista gammaspektreistä  
määritetyt hiilen ja vedyn piikkien pinta-alat. 

 Piikin pinta-ala 
Piikin energia Ylivuotinen puu Tuore puu 
C 1262 keV (13,2 ± 0,3)·104 (11,4 ± 0,4) ·104 
H 2223 keV (700 ± 5) ·104 (730 ± 5) ·104 
C 3684 keV (0,73 ± 0,03) ·104 (0,56 ± 0,02) ·104 

 
 
TAULUKKO 8.  Tuoreen ja ylivuotisen puun vety-hiilipiikkien pinta-
alasuhteet. 

 Ylivuotinen puu Tuore puu 
H/C1262 keV 53 ± 2 64 ± 3 
H/C3684 keV 960 ± 100 1300 ± 100 

 
 
Tällä mittauksella saatiin tulokseksi hiilen ja vedyn kokonaismäärien suh-
teet. Sillä, onko puun sisältämä vesi sidottua, vapaata vai kidevettä, ei ole 
merkitystä tuloksien kannalta, sillä sekä standardin mukainen kuivatusme-
netelmä että neutronimenetelmä osoittavat puun kokonaiskosteutta. Abso-
luuttisiin kosteuksiin ei vielä päästä näiden kahden tuloksen avulla, vaan 
mittaustuloksia ja vertailukosteuksia tarvitaan koko halutulta kosteusalueel-
ta jotta voidaan muodostaa kalibraatio. 
 
 
4 PÄÄTELMÄT JA JATKOSUUNNITELMAT 

Syksyn mittausten tuloksista nähdään, että vety/hiili-suhde kasvaa kosteu-
den kasvaessa. Mittaukset osoittivat, että neutroniaktivaatiomenetelmää 
käyttäen on mahdollista havaita kosteudesta johtuvia eroja alkuaineiden 
suhteellisissa osuuksissa. Tätä kautta saadaan selville puumassan kosteus. 
 
Absoluuttisiin kosteuspitoisuuksiin ei näillä mittausjärjestelyillä kuitenkaan 
vielä päästy. Mittausjärjestelmällä pitäisi tehdä sarja kalibraatiomittauksia, 
joiden avulla tulokset normitetaan kuivatusmenetelmällä määritettyihin kos-
teuspitoisuuksiin. Tällaisella laitteistolla kalibrointia rajoittaviksi tekijöiksi 
nousevat pitkä mittausaika ja suuri taustasäteilyn osuus. 
 
Pitkää mittausaikaa saadaan lyhennettyä huomattavasti, mikäli vaihdetaan 
252Cf-lähde neutronigeneraattoriin. Generaattorilla päästään vähintään 1000-
kertaisiin neutroni-intensiteetteihin, joten mittausaika lyhenee samassa suh-
teessa. Neljän vuorokauden mittausten sijasta riittää muutaman minuutin 
mittausaika. Lyhyempi mittausaika auttaa myös vähentämään taustaa, sillä 
luonnon taustasäteilyn suhteellinen osuus spektrissä pienenee. 
 
Suurin osa korkeasta gammataustasta koostuu korkeaenergisistä, neutronien 
epäelastisista sironnoista aiheutuvista gammoista. Korkeaenergiset gammat 
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eivät pysähdy ilmaisimeen, vaan jättävät siihen vain osan energiastaan. Näin 
ei synny pelkästään piikkiä spektriin, vaan myös voimakas tasainen tausta. 
Neutronigeneraattori auttaa tässäkin, sillä siitä saatavien neutronien energia 
on vain 2,45 MeV. Kalifornium-252 -lähde tuottaa jopa 10 MeV neutronei-
ta, vaikka sen energiaspektri piikittyykin noin 2 MeV kohdalle. Kun kor-
keaenergiset neutronit poistuvat, häviävät myös korkeaenergiset epäelastis-
ten sirontojen aiheuttamat gammat. 
 
Neutronigeneraattorin käyttö tuo myös yhden hiilen neutronisieppauspiikin 
lisää käytettäväksi analyysiin. Hiilen intensiivisimmän neutronisieppauksen 
seurauksena emittoituu gamma energialla 4945 keV. Käytettäessä 252Cf-
lähdettä samaan kohtaan spektrissä nousee myös hapen epäelastisen siron-
nan aiheuttama piikki. Piikkiä ei ole voitu käyttää tehdyissä mittauksissa 
päällekkäisyyden vuoksi. Vaikka kyseessä on hiilen intensiivisin piikki, voi 
sen havaitseminen olla ongelmallista ainakin käytettäessä suhteellisen pie-
nen tehokkuuden omaavaa germaniumilmaisinta. Gamman energia on niin 
suuri, että se pysähtyy germaniumkiteeseen vain pienellä todennäköisyydel-
lä. Käytettäessä raskaammasta alkuaineesta valmistettua suurta ilmaisinta, 
esimerkiksi kookasta NaI-tuikeilmaisinta, voidaan uusi gammapiikki ottaa 
käyttöön. 
 
Vaikka mittausjärjestelmän kehitystyö vaatii hyvän energiaresoluution 
omaavan Ge-ilmaisimen käyttämistä, ei ole poissuljettua, että valmiiseen 
sovellukseen voitaisiin silti käyttää tuikeilmaisinta. Tuikeilmaisimet ovat 
noin 10 kertaa edullisempia kuin germaniumilmaisin, eikä niitä tarvitse 
jäähdyttää. Niiden heikkoutena on huono energiaresoluutio, kuten NaI-
ilmaisimella tehty mittauksemme osoitti. Riittävän suurella tuikeilmaisimel-
la parempi tehokkuus voi kuitenkin kompensoida puutteellisen energiareso-
luution. Mikäli kuitenkin halutaan määrittää puusta myös muita ominai-
suuksia kuin kosteutta, voidaan tarvita hyvää energiaresoluutiota. Onko hy-
vä resoluutio välttämätön lopullisessa sovelluksessa riippuu siitä, minkä ai-
neen neutronisieppausgammoja mitataan ja kuinka lähelle ne sijoittuvat hii-
len ja vedyn piikkejä. 
 
Jatkossa neutronigeneraattorin rakentaminen olisi järkevää. Sen avulla pääs-
tään nopeisiin mittauksiin, jolloin mittausjärjestelmän optimoiminen ja ka-
librointi on mahdollista suorittaa. Lopullinen sovelluskohde tulisi myös 
määrittää, jotta laitteistosta saadaan kehitettyä parhaiten tarkoitustaan palve-
leva. 
 
 

Metsätehon raportti 205 27.1.2009  27 



 

Metsätehon raportti 205 27.1.2009  28 

5 KIRJALLISUUS 

Alakangas, E. 2000.  Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia, VTT 
Energia, Espoo. 

Buffler, A. 2004.  Contraband detection with fast neutrons, Rad. Phys. and Chem  
71 852-861. 

Csikai, J. 1987. CRC Handbook of fast neutron generators, CRC Press. 

Järvinen, T. et. al. 2008. Puun kosteuden jatkuvatoiminen mittaus, Paperi ja Puu 
3/2008. 

Järvinen, T. 2008. PUUNA – Perusteet puun ominaisuuksien mittaamiseksi neut-
ronimenetelmällä, VTT:n osaraportti. 

National Institute of Standard and Technology, Tables of X-Ray Mass Attenuation 
Coefficients and Mass Energy-Absorption Coefficients, 
http://www.physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/cover.html 

Pelowitz, D. 2005. MCNPX User’s Manual Version 2.5.0, Los Alamos National 
Laboratory report LA-CP-05-0369. 

 

http://www.physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/cover.h

	Perusteet puun ominaisuuksien mittaamiseksi neutronimenetelmällä
	TIIVISTELMÄ
	1 JOHDANTO
	1.1 MCNPX

	2 MITTAUKSET HAKKEESTA
	2.1 Aineisto ja menetelmät
	2.1.1 Kokeelliset mittaukset
	2.1.1.1 Ensimmäinen mittausgeometria
	2.1.1.2 Toinen mittausgeometria
	2.1.1.3 Kolmas mittausgeometria
	2.1.1.4 Neljäs mittausgeometria

	2.1.2 Simulaatiot

	2.2 Tulokset ja niiden tarkastelu

	3 MITTAUKSET MÄNTYKUITUPUUNIPUISTA
	3.1 Aineisto ja menetelmät
	3.1.1 Simulaatiot
	3.1.2 Kokeelliset mittaukset

	3.2 Tulokset ja niiden tarkastelu

	4 PÄÄTELMÄT JA JATKOSUUNNITELMAT
	5 KIRJALLISUUS



