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TIIVISTELMÄ 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Trelan D-60 -kokopuuhak

kurista rakennetun haketusyksikön soveltuvuutta hakkuutähteiden väli

varastohaketukseen. Ennen kaikkea pyrittiin selvittämään hakkuutähtei

den käsittelyyn soveltuvan syöttölaitteen rakennetta ja mitoitusta sekä 

yleensä laikkahakkurin soveltuvuutta kyseisen raaka-aineen haketukseen. 

Kokeiltu syöttölaite soveltui hakkuutähteiden käsittelyyn varsin huo

nosti. Suurin ongelma aiheutui siitä, että syöttöpöydälle nostettu, 

usein jopa 2 ••• 3 m:n levyinen taakka olisi pitänyt saada kapenemaan 

sivusuunnassa noin 46 cm:n levyiseksi ennen hakkuria ja tähän syöttö-

laite pystyi erittäin huonosti. Lisäksi alakuljettimen rakenteesta 

johtui, että suuri osa hakkuutähteistä meni kuljettimen mukana pöydän 

alle eikä hakkuriin. 

Hakkuutähteen seassa olleiden kivien ja kivennäismaan vuoksi terät kes

tivät kerrallaan keskimäärin vain noin 83 min: n ajan ( tehoaikaa), minkä 

jälkeen ne jouduttiin vaihtamaan ja teroittamaan. Mainituista seikoista 

ja terän rakenteesta johtui, että teräkustannukset nousivat melkoisiksi. 

Itse haketusyksikön käyttö ja siirtely on suhteellisen vaikeaa Ja vaatii 

varsin paljon tilaa, koska yksikkö on "perävaunutyyppinen" ja sen siir

telyyn tarvitaan erillinen traktori, jona yleensä käytetään syöttötrak

toria. Samoin varastojärjestelyiltä nyt kokeillun tyyppisen kaluston 

käyttö vaatii melko paljon. 

Hakkuutähteiden haketuksessa päästiin kokeillulla kalustolla tuotoksiin, 

jotka vaihtelivat 4 .8 i-m3:stä 5.9 i-m3:iin haketta/käyttötunti raaka

aineen mukaan. Tuotokset ovat erittäin pienet, jos verrataan niitä 

vastaavalla hakkurilla kokopuiden haketuksessa saavutettuihin tuotoksiin. 



3 

1 JOHDANTO 

Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:n asettaman Hakkuutähdeprojek

tin metsäryhmän tehtävänä on muun muassa tutkia ja kehittää hakkuutäh

teiden korjuumenetelmiä ja -koneita. Hakkuutähteiden korjuussa kysymyk

seen tulevat korjuuketjut voidaan jakaa haketuspaikan mukaan seuraavasti. 
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Palstahaketukseen perustuvat korjuuketjut 

Välivarastohaketukseen 

Tehdashaketukseen 
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Metsäryhmä päätti ensi vaiheessa lähteä kehittämään välivarastohaketuk

seen perustuvaa korjuuketjua Ja sen olennaisena osana hakkuutähteiden 

haketukseen soveltuvaa haketusyksikköä. Samoin oli tarkoituksena siihen 

liittyvien varastojärjestelyjen yms. tutkiminen ja käyttökelpoisten rat

kaisujen löytäminen. Tätä tarkoitusta varten metsäryhmä hankki keväällä 

1975 käyttöönsä amerikkalaisen Trelan D-60 -kokopuuhakkurin. Kokeilun 

aJan haketusyksikön käytöstä Ja työmaiden järjestämisestä huolehti 

Tehdaspuu Oy. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Trelan D-60 -kokopuu

hakkurista rakennetun haketusyksikön soveltuvuutta hakkuutähteiden 

välivarastohaketukseen. Ennen kaikkea pyrittiin selvittämään hakkuu

tähteiden käsittelyyn soveltuvan syöttölaitteen rakennetta ja mitoitusta 

sekä yleensä laikkahakkurin soveltuvuutta mainitun raaka-aineen hake

tukseen. 

Lisäksi pyrittiin saamaan kokemuksia tämän tyyppisen haketusyksikön 

raaka-aineen varastoinnille Ja yleensä varaston järjestelylle asetta

mista vaatimuksista. 

Tutkimus suoritettiin elo-syyskuussa 1975 Lappeenrannan ympäristössä 

yhdessä Tehdaspuu Oy:n kanssa . 



2 HAKETUSYKSIKKÖ JA TUTKIMUSAINEISTO 

2.1 Haketusyksikkö 

Tutkittavana koneena oli amerikkalainen Trelan D-60 -laikkahakkuri, 

joka on alun perin tarkoitettu kokopuiden haketukseen. Yksikkö on 

yhdellä teliakselistolla varustettu hinattava laite, Ja se muodostuu 

laikkahakkurista, syöttölaitteesta ja näiden käyttämiseen tarvittavasta 

dieselmoottorista. Alkuperäisen syöttölaitteen tilalle rakennettiin 

Paakkunaisen Konepajalla Kiteellä hakkuutähteiden käsittelemiseen tar

koitettu syöttölaite. Lisäksi alkuperäisen telin tilalle asennettiin 

kuorma-auton akselisto (kuva 1, s . 6). 

T e k n i s e t t J. e d o t 

Päämitat 

Pituus l 055 cm, leveys 275 cm, korkeus 415 cm 

Raideväli 205 cm 

Maavara (akselin alla) 25 cm 

Paino n. 12 tn 

Moottori 

Merkki ja tyyppi 

Sylinteritilavuus 

Suurin vääntömomentti 

Suurin teho 

Polttonestesäiliön tilavuus 

Hal<kuri 

Deutz B/F 8L 413, 8-sylinterinen, 4-tah

tinen, ilmajäähdytteinen diesel 

11.3 dm3 

618 Nm (63 kpm) DIN/27 r/s 

132 kW (180 hv) DIN/36 r/s 

n. 530 dm3 

Tyyppi 

Syöttöaukon leveys 

Terien lukumäärä 

Pyörimisnopeus 

Laikan halkaisija 

laikkahakkuri 

460 mm 

2 kpl 

n . 620 r/min 

n. 1 520 mm 
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SyöttöZaitteet 

Tutkittavaan koneeseen rakennettiin alkuperäisen syöttölaitteen pai

kalle syöttölaite, jolla pyrittiin puristamaan syöttöpöydälle nostettu 

hakkuutähdetaakka sekä sivu- että korkeussuunnassa niin pieneksi, että 

se sopi hakkurin syöttöaukosta (460 mm x 460 mm) hakkuriin. 

Syöttölaitteena oli syöttöpöytä, joka oli alkupäästä noin 2 m leveä ja 

joka kaventui ennen hakkuria syöttöaukon levyiseksi. Syöttöpöydän kes

kellä liikkui hydraulikäyttöinen, piikein varustettu kulj etin. Syöttö

aukon yläpuolella oli korkeussuunnassa säädettävä, piikein varustettu 

hydraulikäyttöinen kuljetin. Lisäksi yläkuljettimen jatkona oli kor-
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keussuunnassa säädettävä painorulla (kuva 2). 

pysäytys- ja taaksepäinajomahdollisuudet Ja 

Kuljettimissa oli eteen-, 

niitä ohjattiin kaapeli-

ohjauksen välityksellä esimerkiksi syöttötraktorin ohjaamasta. 

Pituus, mm 

Leveys, mm 

2 . 2 Toimintaperiaate 

Syöttölaitteen mitat 

Yläkuljetin 

2 020 

410 

Alakuljetin 

5 050 

690 

Painorulla 

470 

Trelan D-60 on hinattava, välivarastolla toimiva haketusyksikkö, jonka 

syöttämiseen, varastolla siirtelemiseen ja työmaalta toiselle siirtämi

seen tarvitaan erillinen veto- ja syöttökone. Tutkimuksen a ikana veto

ja syöttökoneena oli Lokomo 950 -kaatokone, johon kaatopään tilalle oli 

asennettu liukupuomikuormain. 

Tutkimuskohteissa hakkuutähteet oli a j ettu kuormatraktorilla metsäauto

teiden varteen pinomaisiin muodostelmiin. Haketuksen aikana hakkuri ja 

hakeauto, johon hake puhallettiin, olivat tiellä ja syöttötraktori liik

kui jo käsitellyn hakkuutähdekasan pohjalla . Syöttötraktorin kuormai

mella nostettiin hakkuutähdekasasta taakka hakkurin syöttöpöydälle, josta 

kuljettimet vetivät sen hakkuriin . Taakan menoa hakkuriin voitiin tar

vittaessa tehostaa sekä painorullalla että yläkuljettimella. 



Kuva 1. Haketukseen käytetty Trelan D-60 -hakkuri. Valok. Metsäteho 
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Kuva 2. Hakkuutähteiden käsittelyyn rakennettu syöttölaite. 
Valok . Metsäteho 
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2.3 Tutkimusaineisto 

Aikatutkimuksen osalta aineisto käsitti kaksi välivarastoa, joille hak

kuutähteet oli ajettu kuormatraktorilla. Tutkimuskohteissa hake puhal

lettiin hakkurista suoraan odottavan auton lavalle tai täysperävaunuun. 

Aineisto 

Työmaa Hakemäärä, l.-m 3 

1 86.0 

2 141.0 

Yhteensä 227.0 

Yhteensä aineisto käsitti 8 hakelavallista hakkuutähdehaketta. 

Korjattu hakkuutähde oli kuusivaltaista , ja se oli kuivunut ennen hake

tusta niin, että suurin osa neulasista oli karissut jo ennen haketusta 

tai karisi haketusvaiheessa. 

3 TULOKSET 

3.1 Ajankäyttö 

Työntutkimuksessa seurattiin haketusyksikön varsinaista haketusaikaa, 

siirtymistä varastolla ja keskeytyksiä. 

Asetelma 1 Ajankäytön rakenne 

Työmaa 1 Työmaa 2 

Osuus käyttöajasta, % 

TEHOAIKA 

Haketuksen valmistelu 2 

Haketus 87 87 

Siirtymisen valmistelu 1 

Siirtyminen 4 5 

TEHOAIKA YHTEENSÄ 93 93 

Keskeytykset (< 15 min) 7 7 

KÄYTTÖAIKA YHTEENSÄ 100 100 
===============================·====·=====-=========-====:= 

Käyttöa~ka yhteensä, 
min/i-m haketta 10.1 8 . 2 

7 



Edellä mainituissa aJOlssa ei ole mukana terien vaihtoon ja hakelavojen 

vaihtoon kuluvia aikoja, koska ne vaihtelevat hyvin paljon haketettavan 

raaka-aineen laadun Ja puhtauden sekä varastojärjestelyjen mukaan. 

Tutkimuskohteissa ajat olivat seuraavat . 

Työmaa 1 Työmaa 2 Keskimäärin 

Terien vaihto, mn 16 .3 13.2 14.8 

Terien kesto (yksi teroitusväli), 
min (.tehoaikaa) 70.0 95 .8 82.9 

Hakelavan vaihto, min 15.4 34 .2 29 .5 

Kuten esitetyistä ajoistakin ilmenee , teräkustannukset ovat melkoiset 

terien nopean tylsymisen ja kulumisen vuoksi. 

Jos terien ja hakelavojen vaihtoon käytetyt ajat otetaan mukaan , kes

keytysten osuus kasvaa 25 %:iin käyttöajasta. 

3.2 Haketustuotokset 

Haketustuotoksia laskettaessa on käytetty tämän tutkimuksen mukaisia 

aikoja. Saatu hakemäärä on mitattu välivarastolla auton lavalla heti 

haketuksen jälkeen. 

Asetelma 2 

Työmaa 

1 

2 

Keskimäärin 

Haketustuotos, i-m3 haketta/käyttötunti 

Terien ja hakelavan 
vaihto ei sisälly 

käyttöaikaan 

Terien ja hakelavan 
vaihto sisältyy 

käyttöaikaan 
. 3; t" 1-m tun 1 

5.94 

7.36 
6.82 

4.79 

5.91 
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Työmaalla 2 haketustuotos on ollut 23 ... 24% suurempi kuin työmaalla 1. 

Tämä johtuu pääasiassa siitä, että työmaalla 2 raivauspuun osuus oli 

huomattavasti s.uurempi. Kokonaisuutena haketustuotoksia on pidettävä 

erittäin pieninä kummallakin työmaalla, jos verrataan niitä vastaavalla 

hakkurilla kokopuun haketuksessa saavutettuihin tuotoksiin. Pääasialli

sin syy tuotosten pienuuteen oli siinä, ettei hakkuutähteitä saatu 

menemään hakkuriin läheskään jatkuvasti, vaan useimmat taakat takertui

vat kiinni syöttölaitteeseen kavennusvaiheessa. 

4 PÄÄTElMÄT 

Kokopuiden haketuksessa kokeiltavana olleen tyyppisellä haketusyksi

köllä on päästy varsin hyVään tuotokseen. Vaikka hakkuriin nyt raken

nettiin hakkuutähteiden käsittelyyn tarkoitettu syöttölaite, jossa 

syöttöpöytä oli huomattavasti pitempi ja leveämpi kuin alkuperäisessä 

syöttölaitteessa Ja jossa myös syöttöaukon yläpuolella oli vetävä ja 

korkeussuunnassa säädettävä kuljetin, ei hakkuutähteitä saatu menemään 

edes tyydyttävästi hakkuriin . Suurin ongelma aiheutui siitä, että 

syöttöpöydälle nostettu, use~n jopa pöydän levyinen (n. 2 m) hakkuu

tähdetaakka olisi pitänyt saada kapenemaan sivusuunnassa noin 46 cm:n 

levyiseksi ennen hakkurin aukkoa ja tähän kokeiltu syöttölaite pystyi 

erittäin huonosti. Syötettävä taakka kiilautui kavennusvaiheessa 

syöttölaitteeseen ja pysähtyi, minkä jälkeen taakan irrottaminen oli 

usein erittäin vaikeaa. Lisäksi nyt kokeillun syöttölaitteen alakul

jettimen rakenteesta johtui, että varsin suuri osa hakkuutähteestä meni 

kuljettimen mukana 5yöttöpöydän alle eikä hakkuriin. 

Haklrurin terärakenteesta (kaksi pitkää terää) johtui, että teräkustan-

nukset nousivat varsin huomattaviksi. Vaikka terä olisi tylsynyt 

kivien ja kivennäismaan vuoksi vain osalta pituuttaan, jouduttiin se 

teroittamaan koko pituudelta, mikä lisäsi terän kulutusta. 

Itse haketusyksikön käyttö Ja siirtely on suhteellisen vaikeaa Ja 

vaatii varsin paljon tilaa. Tämä johtuu siitä, että haketusyksikkc on 

';perävaunutyyppinen" Ja sen siirtelyyn tarvitaan erillinen traktori, 

jona yleensä käytetään syöttötraktoria. Samoin syöttölaitteen ohjaus

kaapelin käsittely siirtymisen aikana on hankalaa . 
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Varastojärjestelyiltä nyt kokeillun tyyppisen kaluston käyttö vaatii 

melko paljon. Varastopaikan pitää olla maastoltaan tasainen ja kantava 

yksikön rajoitetun maastokelpoisuuden vuoksi. Koska hakeauton pitää 

pystyä liikkumaan myös koko varastoalueella, edellytetään varastopai

kalta hyvän maaston lisäksi varsin suurta kokoa. 

Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta kokeillun yksi-

kön soveltuvan varsin huonosti hakkuutähteiden haketukseen. Saaduista 

kokemuksista on ollut kuitenkin paljon hyötyä suunniteltaessa seuraavaa 

haketusyksikköä, jonka rakenteesta ja ominaisuuksista mainittakoon 

seuraavaa. 

1 Rumpuhakkuripohjainen 

Saadaan riittävän suuri syöttöaukko , jolloin mm. kavennusta sivu

suunnassa ei tarvita ainakaan paljon. 

2 Hakkurissa -jaettava terärakenne 

Kaikkia teriä ei tarvitse teroittaa samalla kertaa ju niiden käsitte

ly on helpompaa kuin vastaavan syöttöaukon omaavan laikkahakkurin 

terien käsittely . 

3 Itse liikkuva, yhden miehen yksikkö 

Kuormatraktorin alustalle rakennettu 

Yksikköä pystyy käyttämään yksi mies. 

Yksikön siirtely varastolla ja varastolta toiselle on helppoa. 

4 Maastokelpoinen 

Yksiköllä pystytään liikkumaan varaston sellaisissa os1ssa, joihin 

esimerkiksi hakeautolla ei pääse. 

Yksiköllä voidaan liikkua myös kelirikkoaikoina. 

5 Ulottuva ja säädettävä hakkeenpoisto 

Hake voidaan tarvittaessa puhaltaa mihin suuntaan tahansa hakkurin 

suunnasta riippumatta. 

Hake voidaan puhaltaa riittävän kauas hakkurista, mikä helpottaa 

hakeautojen liikkumista tai hakkeen varastointia. 


