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SZEPANIAKIN ESIKARSINTALAITTEELLA 
VARUSTETTU HAKKURI 

Veikko Ylä-Hemmilä 

Ky P. Szepaniakin esikarsintaZaitteeZZa 
varustettu hakkuri on tavanomainen paZsta
hakkuri~ paitsi että sen syöttöaukkoon on 
asennettu esikarsintaZaite . EsikarsintaZai te 
poistaa haketettavista puista neuZasia~ pie
nehköjä oksia ja kuorta ja parantaa siten 
kokopuuhakkeen Zaatua . 

EsikarsintaZaite on pienentänyt hakkeessa 
oZevan viheraineen ja kuoren määrän noin 
puoZeen aikaisemmasta . 

EsikarsintaZaite vaikuttaa positiivisesti 
metsän ravinnetaZouteen. 

Hakkurin tuotosta esikarsintaZaite on pienen
tänyt noin 20 % ja nostanut haketuskustannuk
sia noin 30 %. AutokuZjetuskustannukset puo
Zestaan ovat aZentuneet noin 10 %. 

Jos kokopuuhakkeen käyttö jaZostukseen tuZee 
Zisääntymään~ prototyyppiä kannattaa kehittää 
edeZZeen~ siZZä esikarsintaZaitteeZZa varus
tetun hakkurin tuotos pystytään nostamaan 
hyvin ZäheZZe iZman esikarsintaZaitetta oZe
vien kakkureiden tuotosta. 

Metsäteho on tukenut prototyypin rakentamista 
maa- ja metsätaZousministeriöZtä saaduiZZa 
kasvatusmetsien puunkorjuun kehittämiseen 
osoitetuiZZa varoiZZa . 

YLEISTÄ 

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämillä 
suhdannepidätysvaroilla käynnistetyssä kasva
tusmetsien puunkorjuun kehittämisprojektissa 
kehittämis- ja tutkimuskohteena oli muun 
muassa kokopuuhakkeen laadun parantaminen . 
Yhtenä ratkaisuna nähtiin palstahakkuriin 
asennettava esikarsintalaite, joka poistaisi 
haketettavista puista neulasia, pienehköjä 
oksia ja kuorta ja parantaisi siten hakkeen 
laatua . Imatralainen Ky P . Szepaniak suun
nitteli ja valmisti esikarsintalaitteen j a 
asensi sen palstahakkuriinsa. Metsäteho 
tutki yhdessä Enso- Gutzeit Osakeyhtiön kanssa 
prototyypin teknistä toimivuutta sekä vaiku
tusta hakkurin tuotokseen ja hakkeen laatuun . 

Kuva l. Szepaniakin esilulrsintalaitteella varustettu hakkuri. Valok. Metsäteho 
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Kuva 2. Esikarsintalaite : ketjurulla + 
ala- ja sivuterät 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Esikarsintalaite on asennettu neljä vuotta 
vanhaan TT-palstahakkuri 1000 F:ään. Se on 
esitelty Metsätehon katsauksessa 5/1977. 

Esikarsintalaite on asennettu hakkurin syöt
töaukkoon. Sen pääkomponentit ovat syöttö
aukon yläpuolelle asennettu liikuteltava, 
pyörivä ketjurulla sekä syöttöaukon ala- ja 
sivureunoihin asennetut, kiinteät veitsite
rät (kuva 2) . ~ääosan karsiutuvista neula
sista, oksista ja kuoresta poistaa pyörivä 
ketjurulla . Ketjurullaa pyörittää hydrauli
moottori . Kun puita syötetään hakkuriin, 
ketjurulla lasketaan alas puita vasten. Ket
jurullan pyöriessä ketjut piiskaavat puita, 
jolloin osa neulasista, kuoresta ja oksista 
irtoaa ja putoaa maahan . Syöttöaukon ala- ja 
sivureunoihin kiinnitety t kiinteät veitsi
terät karsivat taakkaa alhaalta ja sivuilta. 

TUTKIMINEN 

Esikarsintalaitteella varustettua hakkuria 
tutkittiin Enso-Gutzeit Osakeyhtiön työmaalla 
Miehikkälässä kesällä 1979. Laite oli ensim
mäinen prototyyppi . Tutkimustyömaa oli ensi
harvennusmännikköä. Osa haketettavasta puu
tavarasta oli kuivaa, osa tuoretta. Vertai
lun vuoksi osa kuormista haketettiin ilman 
esikarsintalaitettaA Tutkimusainei~to käsitti 
kahdeksan kuormaa eli noin 130 i-m kokopuu
haketta . 

Esikarsintalaitteen vaikutusta hakkurin tuo
tokseen selvitettiin aikatutkimuksella ja 
hakkeen laatua puolestaan hakeanalyysein. 
Aikatutkimuksesta vastasi Metsäteho ja hake
analyyseistä Enso-Gutzeit Osakeyhtiön tutki
muslaitos. 
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TUTKIMUSTULOKSET 

Ajanmenekki ja tutkimustiedot 

Aika1-
Kuiva 1 ~ore Ku i va sempia 
mänt y man t y mänty tutkimus-

Työnvaihe 
e sikars in talaite ilman tu l oksia 

käytössä e sikar- ilman 
sintaa esikar-

sint aa 

Ajanmenekki , cmin/ taakka 

Haketuksen valmistelu 1 1 1 0 
Taakan nouto 30 30 27 26 
Syötön avustus 5 4 2 1 
Hakkurin odotus 2 2 2 1 
Häiriö 1 0 2 0 
Siirtyminen 11 14 5 6 
Haketus siirryttäessä 0 0 0 5 

TEHOAIKA (ilman 50 51 39 39 
met ~äkul j etusta) 

Kuormaetuna-ajo 
(200 m) 4 4 4 5 
Tyhjänäajo (200 m) 4 4 4 5 
Purkamisen valmis te l u 1 1 1 1 
Purkaminen 4 4 4 5 

Yhteensä 13 13 13 16 

TEHOAIKA (s lS. 63 64 52 55 metsäkuljetuksen) 
amamaaaaaaaaaaaamm~aa•• f-a:aa:-:a ....... ,. .. -··-····-- --------
Taakkoj a kuormassa, 
kpl 115 109 109 90 

Esikarsintalaitetta käytettäessä taakkakohtai
set ajat ovat olleet tuoreen ja kuivan männyn 
osalta kutakuinkin samansuuruiset. Jos niitä 
verrataan taakkakohtaisiin aikoihin ilman esi
karsintaa tai aikaisempiin tutkimustuloksiin, 
ne ovat kasvaneet noin 15 - 20 i. . Tämä on 
johtunut lähinnä seuraavista syistä. 

Taakan nouto on hiukan hidastunut ketjurul 
lan vuoksi. Taakka joudutaan asettamaan 
ketjurullan ja syöttöaukon väliin , jolloin 
taakan tuonti hiukan vaikeutuu ja kuljetta
ja joutuu ohjaamaan ketjurullan toimintaa. 

Syöttöä joudutaan avustamaan kuormaimella 
aikaisempaa enemmän . Tämä ei ilmeisesti
kään johdu ketjurullasta vaan ala- ja sivu
teristä. Suurehkot oksat pureutuvat ala
ja sivuter11n, jolloin vetorullat eivät 
jaksa vetää taakkaa . 

Ketjurullaa käytettäessä haketusta ei ole 
siirtymisen aikana lainkaan suoritettu . 

Hakkeen laatu 

Esikarsintalaitteen vaikutus mäntyharvennus
puuhakkeen puupitoisuuteen käy ilmi seuraa
valla sivulla olevasta vertailusta. 

Ketjukarsinta vähensi kuoripitoisuuden 
15 . 4 :stä 6 . 7 %:i in . 

Viheraineen ja kuoren maaran esikarsinta
laite on pienentänyt noin puoleen aikaisem
mas ta. 



Näytteen puupitoisuus 
Ensimmäisten jakeiden 
puupitoisuus (2 mm :n 
rako) 
Seulontajätettä 
Seulonnan puuhäviö 

Esikar
sittu 

93 . 2 

94 . 3 
6 . 3 
4.8 

% 

Ilman es~
karsintaa 

83 . 6 

87 . 1 
12.1 

7. 0 

Hakkeen jatkokäsittelyn kannalta esikarsinta
laitteesta on seuraavia etuja : 

seulontakapasiteetti kasvaa 
puuhäviö seulonnassa pienenee 
muutkin puhdistusmenetelmät helpottuvat 
lopputuotteen laatu ja käyttökelpoisuus 
paranevat . 

Tuotos 

Tehotuntituotos oli tutkitussa ensiharvennus
männikössä kuivahtanutta mäntyä haketettaessa 
14 . 3 i-m3 ja tuoretta mäntyä haketettaessa 
14 . 9 i - m3, kun metsäajomatka oli 200 m. Kui
vuusaste ei suuresti vaikuttanut tuotokseen . 

Jos tuotosta verrataan ilman esikarsintalai
tetta olleen palstahakkurin aikaisempiin tut
kimustuloksiin , on huomattava , että laite oli 
ensimma~nen prototyyppi ja että tuotokset 
eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia . 
Esikarsimattomasta puusta tehdyssä hakkeessa 
on jalostukseen kelpaamatoota viherainetta ja 
kuorta, jotka joudutaan seulomaan hakkeesta 
pois, noin 20 %, kun esikarsituista puis~a 
tehdyssä hakkeessa niitä on noin 10 %. To~

sin sanoen esikarsimatonta haketta tarvitaan 
noin 10 % ene.mmän kuin esikarsittua , jotta 
niistä saadaan sama määrä jalostukseen kel
paavaa raaka-ainetta . Saattaa olla, että 
esikarsimatonta haketta tarvitaan enemmänkin, 
ehkä 10 - 20 % enemmän kuin esikarsittua . 

Esikarsintalaite on pienentänyt tuotosta ai
kaisempiin tutkimustuloksiin verrattuna noin 
30 %, kun ajomatka on 200 m, mutta jos otetaan 
huomioon edellä esitetyn mukaisesti hakkeen 
laatu, tuotos on pienentynyt noin 22 %. 

Tuotoksen pienentyminen on johtunut lähinnä 
seuraavista syistä : 

Taakkakohtainen aika on, kuten edellä esi
tettiin , kasvanut aikaisemmasta 15 - 20 %. 

Taakkoja tarvitaan esikarsintaa käytettä
essä enemm.än kuin ilman esikarsintaa . 
Tämä johtuu lähinnä kahdesta seikasta . 
Ala- ja sivuterät vastustavat puiden syöt
t öä niin, että vetorullat eivät jaksa 
vetää yhtäsuurta taakkaa kuin ennen. Toi
seksi esikarsinnan seurauksena osa neula
sista ja oksista jää metsään , jolloin taa
kasta ei saada yhtä paljon haketta kuin 
aikaisemmin . 

KUSTANNUKSET 

Kustannuksia tar kasteltaessa on otettava 
huomioon koko ketju: haketus, kuljetus, hak
keen seulonta- ja muut puhdistuskus t annukset 
ja hakkeen lopullinen laatu. Tässä yhteydes
sä rajoitutaan lähinnä haketukseen ja kulje
tukseen . 

Kustannuksia vertailtaessa on otettava huo
mioon, että ilman esikarsintalaitetta hake
tettaessa haketetaan ja kuljetetaan tehtaalle 
noin 20 % sellaista haketta, lähinnä viher
ja kuoriainetta , jolla ei ole käyttöä varsi
naisessa jalostuksessa . Esikarsintaa käytet
täessä haketetaan ja kuljetetaan tällaista 
haketta noin 10 %. Kun tämä otetaan huomioon , 
haketuskustannukset ovat nousseet keskimää
räisessä ensiharvennusmännikössä 200 m:n ajo
matkalla noin 30 %. Autokuljetuskustannukset 
ovat alentuneet 70 km :n ajomatkalla noin 10 %. 
Haketus- ja autoku~jetuskustan~uks3emkt /~vaj nousseet yhteensä ~o~n 15 %, ~o~n. ~-m 
eli noin 7 , 50 mk/m . Jos metsakulJetusmatka 
on yli 200 m ja autokuljetusmatka yli 70 km , 
kustannukset ovat nousseet vähemmän kuin 15 
prosentt ia . 

Jalostukseen sopimaton viher- ja kuoriainekin 
käytetään hyväksi . Se joko poltetaan tai 
kompostoidaan . Sen vaikutus kokonaiskustan
nuksiin on kuitenkin siksi pieni , ettei sitä 
ole laskelmissa otettu huomioon . 

Jalostukseen sopimattoman hakkeen määrä saat
taa olla suurempikin kuin edellä esitettiin . 
Jos esikarsimatonta haketta tarvitaan 20 % 
enemmän kuin esikarsittua, haketus- ja kulje
tuskustannukset yhteensä olisivat kutakuinkin 
samat, käytettiinpä esikarsintalaitetta tai 
ei. 

Tehdaspäässä hakkeen seulonta- ja muut puh
distuskustannukset alenevat , puuhäviö seulon
nassa pienenee , kuoripitoisuus laskee ja lop
putuotteen laatu paranee . äiden seikkojen 
markkamääräinen arvioiminen on hyvin vaikeaa . 
Joka tapauksessa niiden vaikutus kokonaiskus
tannuksiin on niin suuri, että ne on otettava 
huomioon. 

ESIKARSINTALAITTEEN VAIKUTUS 
RAVINNETALOUTEEN 

Esikarsintalaitteella on melkoinen positiivi
nen vaikutus metsän ravinnetalouteen. Kun 
osa neulasista , kuoresta ja pienistä oksista 
jää metsään , maaperä köyhtyy vähemmän kuin 
ilman esikarsintaa tapahtuvassa haketuksessa. 

PÄÄTELMÄT 

Jos kokopuuhakkeen käyttö jalostukseen li
sääntyy, kokeiltua menetelmää kannattaa hak
keen laadun olennaisen paranemisen vuoksi 
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kehittää edelleen. Tutkittu laite oli proto
tyyppi, joten tuotos ja kustannukset saatta
vat poiketa edellä esitetyistä. 

Esikarsintalaitteella varustetun hakkurin tuo
tosta pystytään nostamaan ensimmäisen proto
tyypin tuotoksesta melkoisesti . Esikarsinta
laite ainakin nykyisessä muodossaan vaatii 
syöttölaitteilta parempaa vetokykyä. Veto
kykyä parantamalla, taakan tuontia syöttöau
kolle helpottamalla ja ketjurullan käyttöä 
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automatisoimalla tuotosta voidaan nostaa 
nykyisestä lähelle ilman esikarsintalaitetta 
olevien hakkureiden tuotosta, kun otetaan 
huomioon saatava puuainesmäärä. 

Esikarsintalaitetta kehitettäessä kannattaa 
harkita erilaisia vaihtoehtoja: esimerkiksi 
kannattaisiko myö s syöttöaukon alapuolelle 
asentaa ketjurulla, jolloin hakkeen laatu 
saattaisi parantua samoin kuin tuotoskin. 

CHIPPER EQUIPPED WITH SZEPANIAK'S DELIMBING DEVICE 

The chipper equipped with a delimbing 
device made by Ky P. Szepaniak is a conven
tional terrain chipper except that it has 
a delimbing device in its infeed opening. 

The delimbing device removes needles, 
smallish branches and bark from the trees 
and thus improves the quality of the whole
tree chips . 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RY:N METSÄTYÖNTUTKIMUSOSASTO 

Opasiinsilta 8 8 · 00520 HELSINKI 52 · Puhelin 90 • 140 011 

ISSN 0357-4326 HELSI Kl 1980 PAINOVALMISTE 


