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TT 1750 LP -VARASTOHAKKURI
Pekka-Juhani Kuitto

TT 11-50 LP - valuL6i:oha.kkU!Un tu;to..u.oi:ul.ofu e.i:
ova.i: hyvät . 1 m pitkän i:uo~een havukokopuun
ha.ke.i:ufuen i:ehoa.}fnmene.W oliva.i: ku!U.mää1Un30 . 54 mi..n /J..-m ja. 5 m pitkän 0.64 mJ..n/
J..-m . Tuo~een teh;t~kokopuun ha.ke;tufuen i:eh~ 
a.ja.nmene.W oliUfU- valdo..a.va.o;t~ 0. 44 mi..n/ J.. -m
ja. 0. 50 mi..n/J..-m . Ha.kk~ ~a.a.da.an hyvää
ja. ;tMa.ia.a.i:~;to.. ha.ke;t..to...
Koueul.onno.<.!.JM
kokopuuha.kkeu;to.. M.a.;t~ 74 % hyväfuy;t.t.yä
ja.e;t.t.a.. Y~u~en ja. ylipa.fuujen ja.keJ..den
yhi:wMuu.o oli 9 % ~ekä ;t~kkuje.n ja. pMun
17 %• TJ..kku j en o~ uu.o oli ~ ~e.hko , kun ha.kei:e;t.;t~n havukokopuuta ;to..ivJ..oto~uhi:w~a. .

Hake puhal letaan taakse suunnattavalla poistoputkella suoraan odot tavan auton kuormatilaan tai vaihtolavoihin.
TT-hakkureita valmistaa Pe rusyntymä Oy : n
Hämeenlinnan konepaja ja kotima-an myynnistä
vastaa Työväline Oy .
TT 17 50 LP - varastohakkurin h.int.a asennet tuna ja kuormaimen kanssa hel.mikuu.ssa 1987
oli 1 . 4 - 1 . 5 milj . mk. Peru&kane ei sisälly hintaan . Hakkurilla on fi kuukauden takuu .

TUTKIMINEN
YLEISTÄ
TT 1750 LP on sivultasyötettävä haketusyksikkö, joka on tarkoitettu kokonaisten
puiden, rankojen , sahausj ä tteiden ym . haketukseen välivarastoilla ja terminaaleissa.
Yksikkö käsittää kolmiteräisen laikkahakkurin syö tt ölai tt eineen , erillisen käyttömoot torin, hakkeenpoist oputken, kourakuormaimen
ja ohjaamon. Haketusyksikkö voidaan asentaa
paitsi teliakselisen kuorma- auton alustalle
myös t eliakselisen perävaunun päälle tai
kiinteäksi
haketusasemaksi .
Haketettava
raaka- aine syö t etään hakkuriin yksikön takaa
ka t sot tuna peruskoneen oikealta puolelta .

Kuva .

Me t säteho
testasi TT 17 50 LP - hakkuria
Veitsiluot o
Oy :n
kokopuutyömailla
Kemin
ympärist össä tammikuussa 1987 .
T :mi Matti
Hoolin omis taman hakkurin peruskoneena oli
telivetoin e n Scania 141 -kuorma-aut o', v uosimall ia 1980 . Kuormaimena oli liukujatkee lla
ja puutava ra kouralla varustettu Foresteri
1085, jonka suurin ul o ttuvuus yksikön sivulta oli 7 .5 m ja nettonostomomentti 100 kNm .
Hakkuri oli valmistunut marraskuussa 1986 .
Testausaikana oli pakkasta 15 - 25 °C ja
l unt a varas t okasojen p äällä 10 - 15 cm . Kokopuiden rinnankorkeusläpimitta oli 5 - 15 cm 3
Tut kimusaineis t o käsitti yhteensä 900 i - m
eli 18 hakeautolavallista kokopuuhaketta .

TT 1750 LP - va ra stohakkuri.

Va lok. Per usyhtymä Oy
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TEKNISIÄ TIETOJA

TULOKSET

Tekniset tiedot on saatu pääosin valmistajalta .
Yksikön massa ilman alusta-autoa on
16 400 kg.

Aikatutkimustulokset

Hakkuri
Tyyppi
Laikan halkaisija
Teriä

laikkahakkuri
1 750 mm
3 vaihdettavaa
kasettiterää
600 x 95 mm
510 x 510 mm
säädettäv ä
mekaaninen

Terän mitat
Syöttöaukon mitat
Hakkeen palakoko
Voimansiirto

Käyttömoottori
Merkki ja malli

Suurin teho
Sähköjärjestelmä

Scania DSI 14, 8-sylinterinen, 4-tahtinen,
ahtimella ja välijäähdytyksellä varustettu
suorasuihkutusdiesel
30Ö kW 1 30 r/s
24 V

Käyttömoottori hoitaa muut paitsi kuormaimen
toiminnot.
Kuormainta käyttää peruskoneen
(auton) moottori.

Syöttölaitteisto
Hydraulisestf syöttö- ja kuljetusasentoon
käännettävä , menosuuntaan katsottuna peruskoneen oikealta puolelta syötettävä syöttöpöytä.
Kuljettimen tyyppi
"
mitat
Syöttörullan tyyppi

ketjukuljetin
510 x 2 500 mm
hydraulisesti säädettävä, ylä puolinen painorulla

Hakkeen poistolaitteet
Sekä vaaka- että pystytasossa hydraulisesti
suunnattava, taakse puhaltava hakkeenpoistoputki, jossa hydraulijatke.
Ohjaama
Hydraulisesti työskentelyasentoon nostettavissa oleva ohjaama (nosto 900 mm). Haketusyksikön ja kuormaimen valvonta- ja käyttölaitteet on sijoitettu keskitetysti ohjaamoon. Kuormaimen käyttö ja syöttölaitteiston
ohjaus kaksivipujärjestelmällä .

TT 1750 LP - varastohakkurin tehoajanmenekki
hakelava3 kohti laskien oli keskimäärin 60
cmi~/i-m
tuoreen havukokopuun ja 47 cmin/
i-m tuoreen lehtikokopuun haketuksessa (taulukko 1) .
Vaihteluväli hakelavoittain oli
ylivuotisen :favukokopuun haketuksessa 98 107 cmin/i-m ja muiden r~aka-aineiden haketuksessa 41 - 67 cmin/i- m .
7 m pitkän kokopuun haketus oli noin 15 %
nopeampaa kuin 5 m pitkän.
Itse haketus sujui hyvin ja oli tehokasta.
Kuormaimella ei juuri jouduttu avustamaan
syöttöp öydälle nostetun taakan sy ö ttämist ä
hakkuriin .
Hakkuri ehti hakettaa edellisen
taakan, ennen kuin uusi taakka nostettiin
syöttöpöydälle (taulukko 2), jopa niin että
hakkurin tyhj änäpyörimisaika oli 10 - 20 %
haketusajasta. Laikkahakkurin tyhjänäpyörimisaikaa suurentaa lisäksi se, että varasto kasoj en a limpia puita ja pohjaa on pakko
käsitell ä varovasti, jottei kivi- ja maa ainesta pä ä sisi hakkuriin .
haketetaan
täysperävaunuyhdistelmä än ,
Kun
tehoajanmenekkeihin on lisättävä vähintään
hakkurin varastokasallasiirron ja lavojen
vaihdon ajanmenekit. 3Yhteensä ne olivat
keskimäärin 7 cmin/i- m
eli noin 7 min/
ajoneuvoyhdistelmä. Siirtymismatka varastokasalla ty öpisteestä toiselle oli 4 - 6 ml
kerta.
Haketuksen "pakollisiin" aikoihin
liittyy myös varastokasojen pohjien puhdistaminen, joko varsinaisen haketuksen yh te ydes sä tai hakkurin od~ttaessa hakeautoa varasto lle (taulukko 3) .
Keskeytysajat kuvaavat tilannetta, kun hakeauto on varastolla. Keskeytykset eivät siis
sisällä
varsinaisesta
kaukokuljetuksesta
johtuvaa odotusta ja edellyttävät lisäksi,
ettei hakkurin tarvitse väistää hakeautoa
sen lavoja vaihdettaessa .
Hakkuri pyrittiin huoltamaan ja sen terät
vaihtamaan autoa odotettaessa . Terien vaihdon aiheuttama kokonaiskeskeytys haketukseen
oli noin 16 min/kerta . Itse terien vaihtoon
kului keskimäärin 7 - 9 min /ker ta.

Hakkeen laatu
Hakkeen laatu selvi tettiin
avulla (taulukko 4) .

koeseulontojen

Tukijalat

Teollisuuskäyttöön hyväksytyn kokopuuhakkeen
osuus oli keskimäärin 74 %.
Parhaimmillaan
se oli lehtikokopuuhakkeessa 87 %.

Sylinterimalliset, kaksi hakkurin molemmin
puolin .
Syöttöpöydän puoleiset tukijalat
ovat ulosvedettävät (500 mm) .

Ylisuurien ja ylipaksujen jakeiden yh tei s osuus oli 4 - 17 %.
Tikkujen osuus oli
6 - 22 % ja purun 1 - 9 %.
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TAULUKKO 1

TT 1750 LP -hakkurin suhteelliset tehoajanmenekit hakelavaa kohti
7 m pitkä

5 m pitkä
Työnvaihe

Tuore

Tuore

Puolikuiva

Ylivuotinen

havullehtikokopuu kokopuu

havu'lehtikokopuu kokopuu

havu!lehtikokopuu kokopuu

havu1lehtikokopuu kokopuu

%

Haketuksen valmistelu

11.4

14 . 7

13 . 6

16.7

11.9

13 . 0

7. 1

12 . 4

Haketus

88.6

85 .3

86.4

83 . 3

88.1

87 . 0

92.9

87.6

100.0

100.0

100 . 0

100.0

100 . 0

100.0

TEHOAIKA yh teensä

100 . 0

1-----==------------------·
TEHOAIKA yhteensä ,

========= ======= ======== f======== ..======= --=·====z=

100.0
::zaac==·= ·=

3

64 . 4

50 . 1

54.0

44.2

61.7

56.7

103.0

59.4

3
Taakan keskikoko, 1- m

0 . 45

0 . 71

0.62

0 .74

0.61

0.76

0 . 44

0 .73

cmin/1-m

TAULUKKO 2

==-----~·

TT 1750 LP -hakkurin kuormaimen käytön
suhteelliset tehoajanmenekit.
Raaka-aineen pituus 7 m
Tuore
havukokopuu

Työnvaihe

Puolikuiva
lehtikokopuu

Haketusvaiheen keskeytysten
suhteellinen jakauma. Haketus
täysperävaunuyhdis telmään

TAULUKKO 3

Ylivuotinen
havu kokopuu

Keskeytyksen syy

%

%

Odo tukset

26 . 1

Lavan vaihto

21.5

Haketuksen valmistelu

17 . 4

14.3

11.0

Siirt yminen haketettaessa

9.4

Kouran vienti

22.8

21.2

18 . 5

Kasan pohjan puhdistaminen

26.6

Taakan otto

30 . 4

35 . 3

4 3. 7

Korjaus

-

Taakan tuonti syött öpöydälle

24 . 3

21.5

21.0

Huolto

1.2

Syötön avustaminen

2. 4

2.5

1.0

Lepo + t yön suunnit te lu

Odotus taakan kanssa

2.1

2.5

1.0

Odotus tyhjänä

0.6

2.7

3.8

Muut (esim. organisaatiokeskeytykset)

TEHOAIKA yhteensä
s:•m•••••••••=••••••••••g••••a

TEHOAIKA yhteensä , cmin/1-m

100 . 0

100.0

100.0

==·l:l·.l:l-

•==·=·-

caaaaaa

3

3
Taakan keski~oko , 1-m
Taakkoja/1-m (hakkeena) 3
Taakkoja/hakelava (50 1-m )

54.0

56 . 7

103 . 0

0 . 62
1.6
81

0 . 76
1.3
66

0 . 44
2. 3
114

KESKEYTYKSET yh teensä

----=---------·=·=---~---=-··==·=·=
3
KESKEYTYKSET yhteensä , cmin/i- m

4. 7
100 . 0

=·=···=·==
21 ."4

TT 1750 LP -hakkurin koeseulontatuloksia (Wennberg-menetelmä).
Talviolosuhteet

TAULUKKO 4

Haketettava raaka-aine

Puulaj 1

10.5

Pituus,
m

Tuoreusaste

Lastujae
Ylisuuri
ja ylipaksu *)

Hyväksytty

**)

Tikut

***)

Puru

Yh -

****)

teensä

Terien
kunto

%

Kuusi

5

tuore

10. 6

61.8

18.7

8.9

100 . 0

Koivu

5

tuo re

8 .4

81.8

8.4

1.4

100 . 0

terävät

Koivu

5

tuore

9. 4

80.0

8.9

1.7

100.0

puoliterävät
tylsät

puo lite r äv ä t

Koivu

5

tuore

7. 1

80 . 4

10.1

2.4

100.0

Mänty

7

tuore

7. 1

66.9

20.5

5.5

100 . 0

terävät

Mänty

7

tuore

17 . 4

59.1

17 . 4

6. 1

100. 0

puoliterävät

Koivu

7

tuore

5. 2

86 . 5

7. 5

0.8

100.0

terävä t

Koivu

7

tuore

9. 9

83.0

6.0

1.1

100.0

tylsät

Mänty

7

puolikuiv•

12.8

66 . 7

15.0

5.5

100.0

t erävät

Koivu

7

puolikuiv•

5. 2

74 . 7

15 . 2

4.9

100.0

terävät

Mänty/
kuusi

7

ylivuotinen

10.7

66.3

17.7

5.3

100.0

puoliterävät

Koivu

7

ylivuotinen

4. 2

87.4

7. 1

1. 3

100 . 0

terävät

*)
**)

***)
****)

Ylisuuri:
Hyväksytty:
Tikut:
Puru:

reikäseula tl 45 mm ;
reik.äseula ll 7 mm
reikäseu1a ll 3 mm
pohja

Ylipaksu: rakoseula, väli 8 mm
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Tavoitearvojen mukaan seulomattomassa hakkeessa tulisi olla hyväksyttyä jaetta yli
65 %, tikku- ja purujaetta alle 15 % ja
ylisuurta ja ylipaksua jaetta alle 20 %.
Niihin verrattuna tikkuj en osuus oli havupuuhakkeessa suuri, mihin osaltaan vaikuttivat talviolosuhteet. Hyväksytyn jakeen osuus
oli yli vähimmäisarvojen ja hakkeen laatu
oli hyvää, huomattavastikin parempaa kuin
aiemmat keskiarvot.

KÄYTTÖOMINAISUUKSIA
Hakkurin työ- ja kuljetusasentoon saattaminen kävi nopeasti.
Valtaosa toiminnoista
oli hydraulisia .
Hakkurin tuenta työasennossa oli neljän tukijalan ansiosta riittävä.
Hakkurin terät ovat pitemmät ja leveämmät ja
laikka suurempi sekä vinommassa asennossa
raaka-aineen syöttösuuntaan nähden kuin TT
1500 LP -hakkurin.
Lisäksi syöttöpöydän
muotoa on uudistettu onnistuneesti ja sen
rakennetta vahvistettu .
Näiden seikkojen
yhteisansiosta hakkuriin voitiin syöttää
suurempia taakkoja (syöttöaukko saatu suuremmaksi), hakkuri ehti hakettaa 7 metriäkin
pitkän taakan ennen seuraavan taakan nostoa
syött öpöyd älle eikä kuormainta juuri tarvittu syötön avustamiseen.
Syöttölaitteiston
toiminta ja itse haketus oli tehokasta.
Laikkahakkurina TT 1750 LP on herkkä raakaaineen sekaan joutuneille kiville ja maaainekselle .
Ohjaamo nostetaan työskentelyasentoon . Kuljettajan työasento säätöistuimessa on hyvä.
Kaksivipukäyttöön on koottu kuormaintoimintojen lisäksi mm . syöttölaitteiston ohjaus.
Käy ttötuntuma on hyvä .

Valvontamittarit on keskitetty paneeliin kuljettajasta takaoikealle.
Parempi sijoituspaikka olisi kuljettajan edessä, jotta ne
olisivat jatkuvasti kuljettajan näkökentässä .
Tilaa sivusuuntaan on ohjaamossa erittäin
niukasti, joten ohjaamo saisi olla ainakin
10 cm leveämpi.
Näkyvyys ohjaamosta tavanomaiselle kuormausalueelle on hyvä, mutta syöttöpöydälle se on
huono kurottelematta.
Näkyvyyt t ä rajoittaa
mm .
oven kaksiosaisen ikkunan väliripa .
Ikkunat olivat turvalasia ja pysyivät sulina
ja huurtumattomina testauksen aikana. Ohjaamo on lämpö- ja äänieristetty sekä varustettu raitis-/lämminilmapuhaltimella . Lämmitys suuttimien määrää olisi lisättävä . Ohjaamon
lattia on tasainen .
Päivittäiset huoltokohteet ovat hyvin esillä
ja ne on merkitty selvästi.
Hakkuriin oli
asennettu lisäpolttoainesäiliöt, joten tankkausväli oli vajaat kaksi vuoroa tavanomaisessa haketuksessa .
Terien vaihto on nopeutunut .
Laikan suojus
on kiinni pikaliittimillä ja suojus saadaan
käännettyä sivulle , joten käsiteltävä terä
on aina hyvin esillä .
Terät ovat kukin
kiinni viidellä mutterilla .
Niitä varten
hakkurissa on paineilmakäyttö inen mutterinvaannin.
Kompressori on varustettu ilmakuivaimella .
Testauskoneeseen asennettujen halogeenityövalojen määrä oli riittävä, mu tta ne olivat
toimintakelvottomat;
lämmön ja hakepölyn
vaikutuksesta lamppujen suojusmuovit olivat
osin sulaneet .
Hakkurin puhallusvoima on niin suuri , ettei
hake holvaannu putkistoon.
Se, että hake
lisäksi t iivistyy paljon auton kuormatilassa ,
edistää kuljetuksen taloudellisuutta.

(

Metsäteho Review 8/1987

TT 1750 LP LANDING CHIPPER
Test report on the

METSÄTEHO
ISSN 0357-4326

chipp~r .

SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSUITTO RY:N METSÄTYONTVTKIMUSOSASTO
PL 194 (Fabianinkatu 9 B) · 00131 HELSINKI 13 · Puhelin {90) 658 922

PAINOVALMISTE 1987 HELSI Kl

