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PETERSON PACIFIC DOC 5000 -KET JUKARSINTA-KUORINTA
HAKETUSYKSIKKÖ ENSIHARVENNUSPUUN HANKINNASSA 

Pekka-Juhani Kuitto Kaarlo Rieppo 

Petersan Pacific DDC 5000 on pohjoisame
rikkalainen puunkäsittelykone,joka koostuu ketju
karsinta-kuorintalaitteesta ja laikkahakkurista. 
Puiden joukkokäsittelyyn perustuvassa hankin
tamenetelmässä oksaisista koko- ja osapuista val
mistetaan jo metsäpäässä keittovalmista sellu
haketta. Sivutuotteena syntyy energia-, lannoite
tai maisemointikäyttöön soveltuvaa oksa- ja kuori
mursketta. 

Metsäteho tutki koneyksikköä ensiharvennuspuun 
hankinnassa. Tienvarsivarastoilla ja terminaa
leissa toimiva koneyksikkö karsii ja kuorii useita 
oksaisia puita kerrallaan ja hakettaa ne lähes 
kuorettomaksi ja viheraineettomaksi runkopuuhak
keeksi. Koneyksikkö on rakenteeltaan kestävä ja 
sen tuottavuus on hyvä. Sillä saadaan laadultaan 
vähintään tyydyttävää haketta. Kuoren osuus 
hakkeessa oli keskimäärin 0.5- 2.5 %. Purun ja 
tikkujen osuus oli 5 - 8 %. Talvella osuudet olivat 
suuremmat; kuoren osuus oli suurin 0 - 5 asteen 
pakkasissa. Tuoreen mäntykokopuun haketuksen 
tehoajanmenekki tienvarsivarastoilla oli talvella 
0. 7- 0.9 ja kesällä 0.6- 0. 7 min i i-m3 selluhaketta. 
Kuusi männyn seassa tai puhtaana pienensi tuotta
vuutta. Oheistöidenja työmaakeskeytysten osuus 
oli kuitenkin suuri, joten täysperävaunuhakeauto 
viipyi varastolla keskimäärin 1.8 tuntia. 

Koneyksikön tuottavuutta on mahdollista lisätä 
edelleen sekä teknisin ratkaisuin että työteknisin 
järjestelyin. Tutkimustulokset osoittivat, että 
koneyksikköön perustuva kuoreton metsähake
menetelmä on varteenotettava ratkaisu pyrittäessä 
parantamaan ensiharvennuspuun taloudellista 
kilpailukykyä. 

YLEISTÄ 

Ensiharvennuspuun hankintakustannusten alen
tamiskeinoina on käytetty erilaisia kokopuu-, osapuu
ja hakemenetelmiä. Ne perustuvat pienpuiden jouk
kokäsittelyyn ja vajaatyöstämiseen metsäpäässä. 
Koko- ja osapuumenetelmien ongelmina ovat ok
saisten puiden heikko kuljetustalous ja pienpuiden 
raaka-ainehävikki tehtaanrumpukuorimossa. Hake
menetelmässä taas kokopuuhakkeen puhdistus ei 
ole onnistunut tehdaspäässä tyydyttävästi, jolloin 
teollisuusprosessiin on joutunut kuorta ja viher
ainetta. 

Hakemenetelmän edut voidaan käyttää hyväksi 
selluraaka-aineen tuottamiseen, jos puut karsitaan 
ja kuoritaan ennen haketusta. Metsäpäässä se 
onnistuu tuottavuudeltaan tyydyttävästi uudella 
koneratkaisulla. Koneyksikkö karsii ja kuorii puut 
teräsketjuilla piiskaten useita puita kerrallaan ja 
hakettaa kuorettomat rungot. Puuainehävikki on 
lisäksi pienempi kuin tehtaiden rumpukuorimoissa. 

Peterson Pacific DDC 5000 on ketjukarsinta
kuorintalaitteella varustettu hakkuri,jota kokeillaan 
Suomessa ensiharvennuspuun hankintaan. Kulje
tuspituuksiin katkotut koko- tai osapuut kuljetetaan 
kuormatraktorilla tienvarsi varastoon, missä koneyk
sikkö karsii, kuorii ja hakettaa puut lähes kuoretto
maksi ja viheraineettomaksi sell uhakkeeksi suoraan 
hakeauton kuormatilaan. Sivutuotteena syntyvä 
kuori- ja viheraines jää murskeena kasoihin. 

Puiden käsittely voidaan tehdä myös terminaalissa 
tai käyttöpaikalla. Tällöin karsimattomat puut 
kuljetetaan puutavara-autolla haketuspaikalle ja 
valmistettu runkopuuhake edelleen hakeautolla 
tehdasvarastoon. Hake toimitetaanjoko suoraan tai 
seulonnan kautta keittoon. 
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Peterson Pacific DDC 5000 soveltuu sekä välivarasto
että terminaalikäyttöön. Koneyksiköllä pystytään 
käsittelemään useita puita samanaikaisesti ensihar
vennuspuista tukkikokoisiin asti. Teliakselilla 
varustettu koneyksikkö voidaan kytkeä puoli
perävaunun tapaan kuorma-auton vedettäväksi tai 
asentaa kiinteäksi haketusasemaksi. Koneyksikön 
käytön ja siirrot hoitaa yksi henkilö. 

Koneyksikkö käsittää nivelpuomikuormaimen, 
syöttöpöydän (rakennettu Suomessa), ketjupiis
kaimen, jätemurskeen poistolaitteen, kolmiteräisen 
laikkahakkurin, hakkeenpoistoputken, erillisen käyt
tömoottorin ja ohjaamon (kuva 1). 

Haketettavat puut syötetään kuormaimella kone
yksikköön sen takapäädystä. Puutkarsitaanja kuori
taan teräsketjuilla piiskaten, minkäjälkeenkuoretto
mat rangatjoutuvat laikkahakkuriin. Hake puhalle
taan sivulle suunnattavalla poistoputkella hakeau-

TEKNISIÄ TIETOJA 

Tekniset tiedot koskevat Pertti Szepaniak Oy:n kone
yksikköä ja ne sisältävät siihen Suomessa tehdyt 
muutostyöt Koneyksikön massa vetoauton kanssa on noin 
52 000 kg ja koko yhdistelmän pituus työasennossa 18.4 m. 
Pienin maavara on 25 cm. 

Koneyksikön päämitat 

Pituus työasennossa 
Leveys " 
Korkeus " 
Korkeus ajoasennossa 

Syöttölaitteisto 

14.4 m 
2.9 m 
4.9 m 
4.1 m 

Suomessa rakennettu hydraulisesti syöttö- ja kulje
tusasentoon käännettävä, suoraan koneen takaasyötettävä 
kuljettimaila varustettu syöttö pöytä. Säädettävä syöttöauk
ko varustettuna hydraulisesti toimivalla paino- sekä 
syöttörullalla. 

Syöttöpöydän mitat (pituus x leveys) 3.25 m x 1.57 m 
Kuljettimen tyyppi ketjuvetoinen kolakuljetin 

" leveys 1.06 m 
Syöttöaukon mitat (leveys x korkeus) 1.20 m x 0.66 m 

Syöttönopeus 

Ketjukarsinta-kuorintalaite 

(säädettävä) 
35-40 m/min 

Kaksi vaakasuoraa, hydraulisesti säädettävää karsinta
kuorintarullaa ketjuineen . Toinen rullista on karsittavan 
rungon ylä- ja toinen alapuolella. Hydraulisesti sykäyksittäin 
toimiva oksa- ja kuorimurskeen poistolaite, joka työntää 
jätteen ulos menosuuntaan katsottuna koneyksikön 
vasemmalle sivulle. 

Ketjuja yhteensä 130 kpl (60 + 70 kpl) 
Lenkkiä 1 ketju 8 kpl 
Pyörimisnopeus säädeltävissä: ketju-
rumpujen pyörimisnopeus 500 r/min, kun moottorin kierros
nopeus on 2 300 - 2 400 r/min 
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toon kuormatilan päältä. Hakeauto on kuormatta
essa koneyksikön rinnalla-pitkittäiskuormausmah
dollisuutta ei ole. 

Ketjukarsintaan ja -kuorintaan perustuvia hakku
riyksikköjä on USA:n ja Kanadan sellu- ja paperi
teollisuuden käytössä jo toista sataa, joista Peterson 
Pacific DDC 5000 -mallia on 30. Koneita käytetään 
pääasiassa tukkikokoisten kokopuiden käsittelyyn. 
Syötettävän rungon suurin läpimitta voi olla 60 cm. 
Selluhakkeen laatu on tutkimusten mukaan ollut 
vähintään tyydyttävä. 

Peterson Pacific DDC 5000 -hakkuria valmistaa 
Peterson Pacific Corp. (Oregon, USA). Hakkurin 
hinta Suomeen tuotuna ilman vetoautoa on varus
tuksesta riippuen noin 3 milj. mk. Markkinoinnin 
hoitaa FMG Timberjack Sales Oy. Koneita on 
Suomessa 1 kpl ja sen omistaa imatralainen Pertti 
Szepaniak Oy. 

Hakkuri 

Kolmiteräirien laikkahakkuri, terän pituus 58.5 cm. Laikan 
yhteydessä erottelija, joka poistaa runkojen mukana 
kulkeutuvat pienet puukappaleet omaan kasaansa kone
yksikön sivulle. 

Tyyppi 
Laikan halkai~ija 
Pyörimisnopeus 
Voimansiirto 

Kuormain 

Precision C-2347 
1.68 m 
noin 600 r/min 
mekaaninen 

Malli Prentice 180C hydraulinen, jatkeettemaila 
nosto-ja siirtopuomilla varustettu nivelpuominosturi 

Ulottuvuus noin 7 m 
Nostomomentti (maks.) 177 kNm 
Koura Hultdins, koko 36 (kesällä Marttiini, koko 30) 

Hakkeen poistolaitteet 

Hakkurin menosuuntaan katsoen oikealle puolelle 
hydraulisesti työasentoon ohjattava, kääntyvällä hakeli
palla varustettu puhaltava hakkeenpoistoputki. Suomessa 
lisätty putkeen toinen kääntöniveL 

Käyttömoottori 

Moottorilla hoidetaan kaikki hakkuriyksikön toiminnot. 
Merkki ja malli Cummins KTI A 19-P-700, 6-sylinterinen 

4-tahtinen, ahtimella varustettu diesel 
Suurin teho 515 kW 

Ohjaama 

Alas kuljetusasentoon kipattava ohjaama. Haketusyksikön 
ja kuormaimen hallintalaitteet on sijoitettu ohjaamoon paitsi 
koneyksikön sivulla olevasta ohjauskeskuksesta hallittavat 
tukijalat ja laikkahakkurin suojapelti. Kuormaimen käyttö ja 
syöttölaitteiston ohjaus kaksivipujärjestelmällä. Ovi ohjaa
mon takaosassa. Päätyövalot ohjaamon katolla. 



Kuva 1. Petersan Pacific DOC 5000. Valok. Metsäteho 

1. nivelpuomikuormain 6. hakkeenpoistoputki 

2. syöttöpöytä 7. käyttömoottori 

3. ketjukarsinta-kuorintalaite 8. ohjaama 

4. jätemurskeen poistolaite 9. vetoauto 

5. laikkahakkuri 
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TUTKIMINEN 

Metsäteho tutki hankintamenetelmän ja hakkuri
yksikön soveltuvuutta ensiharvennuspuun hankin
taan. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Enso-Gutzeit 
Oy:n ja Pertti Szepaniak Oy:n kanssa. Katsaus on 
tiivistelmä tuloksista. Metsäntutkimuslaitos selvitti 
samanaikaisesti menetelmän biomassataseita han
kinnan eri vaiheissa ja hakkeen ominaisuuksia. 

Kenttäaineistot kerättiin talvenja kesän 1992 aikana 
Enso-Gutzeit Oy:n ensiharvennustyömailla Ilomant
sissa (tienvarsikasoista haketus), Enocell Oy:n 
tehdasalueella Uimaharjulla (suoraan puutavara
autoista haketus) ja Enso-Gutzeit Oy:n tehdasalu
eella Imatralla (tehdasvarastokasoista haketus). 

Tutkimusaineisto oli yhteensä 10 961 i-m3 haketta eli 
runsaat sata autokuormaa erilaisista kuormaus
oloista. Talviaineiston osuus oli 42 % ja kesäaineiston 
58%. 

Haketustyötä tutkittiin kelloaikatutkimuksin ver
tailevan aikatutkimuksen periaatteiden mukaisesti. 
Aikatutkimusten kohteina olivat sekä hakkurin 

· työskentely ettähakeautojen toiminta varastopaikoil
la. Lisäksi selvitettiin hakkuri-hakeauto-ketjujen 
kokonaisajanmenekkejäja -tuottavuuksia eri kulje
tusmatkoilla ja kuormausoloissa. Kaikkien hake
autokuormien irtotilavuudetja tuoremassatmitattiin 
lavoittain tehtailla. Jokaisesta hakekuormasta 
otettiin lisäksi kuiva-ainenäytteet. Tutkimuksen 
aikana tehtiin myös havaintoja hakkurin toimivuu
destaja haastateltiin kuljettajia työn ja hakkuriyksi
kön kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista. 

TULOKSIA 

Ajanmenekit 

Itse ketjukarsinta-kuorinta ja haketus sujuivat hy
vinja tehokkaasti. Ongelmina olivat puiden kuorma
uksen hitaus syöttöpöydälle ja pitkittäissyöttö, jotka 
suurensivat haketuksen tehoajanmenekkiä. Kone
yksikkö ehti käsitellä ensiharvennuspuuta niin, että 
syöttöpöydän tyhjänäkäyntiaika haketusajasta oli 
huomattavan suuri. Se oli talvella haketettaessa 
välivarastoilla hieman alle 50 % ja tehtailla53-56 % 
tehollisesta haketusajasta (kuva 2). Kesällä tyh
jänäkäyntiaika oli sekä välivarastoilla että tehtailla 
noin 40 %. 

Tyhjänäkäyntiaikaan vaikutti osaltaan hidasliik
keinenja pienten puiden käsittelyyn epätyydyttävä 
kuormain. Tuottavuutta voidaan parantaa vaihta
malla sekä kuormain että puutavarakoura. Tyhjä
näkäyntiaikaa suurensi myös se, että varastokasojen 
alimpia puita ja pohjaa oli käsiteltävä varovasti, 
jottei kivi- ja maa-ainestajoutuisi hakkuriin. 
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Kuva 2. Syöttöpöydän suhteellinen tehoajan- ~ 
menekkijakauma • • 

Kuormaimen vienti, taakan otto, tuonti ja syöttö 
veivät talvella 94 % kuormaimen tehoajasta (kuva 3). 
Kesällä vastaava arvo oli 91 %. Kuormaimen vienti
ja tarttumisvaihe oli kymmenisen prosenttia nopeam
pi kuin taakan tuonti- ja syöttövaihe. Kuormaimen 
käyttöön liittyvien muiden töiden osuus oli 6 - 9 % 
kuormaimen työajasta. Puutavarapölkkyjen järeys 
ja pituus eivät vaikuttaneet kuormaintyön ajan
menekkijakaumaan paitsi käsiteltäessä järeähköä 
kuusi puuta, jolloin oton ja siihen liittyvän järjeste
lyn osuus oli 21 % kuormaimen ajanmenekistä, kun 
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Kuva 3. Kuormaintyöskentelyn suhteellinen 
tehoajanmenekkijakauma tienvarsikasoista 
haketettaessa 
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Kuva 4. Laikkahakkurin suhteellinen tehoajan
menekkijakauma hakkeen poiston perusteella 
määritettynä 

se männyllä oli keskimäärin 10 - 11 %. Sen sijaan 
koneyksikön kokonaistuottavuuteen pölkkyjenj äreys 
ja pituus vaikuttivat. 

Laikkahakkurin tyhjänäkäyntiaika oli hakkeen 
puhalluksen perusteella määritettynä talvella 22 % 
ja kesällä 17 %, kun haketettiin välivarastoilla (kuva 
4). Talvellå tehdasalueilla haketettaessa se oli noin 
28 % eli suurempi kuin välivarastoilla. Kesällä 
laikkahakkurin tyhjänäkäyntiaika oli Uimaharjulla 
29 % ja Imatralla 16 %. 

Tyhjänäkäyntiaikojen osuudet tehollisesta haketus
ajasta olivat suuria sekä välivarastoilla että tehdas
varastoilla haketettaessa. Kuormainta ja työmene
telmää kehittämällä tulisi päästä tasolle, jossa syöt
töpöydän tyhjänäkäyntiaika on korkeintaan 20- 25 
%. Tämä nostaisi hakkurin tuottavuutta 35 - 45 %. 

Konetyön tehoajanmenekki tuotettua hakekuu
tiometriä kohti oli talvella suurempi kuin kesällä. 

Ajanmenekki vaihteli myös käsiteltävän raaka-aineen 
ja varasto-olojen mukaan. Runkojen koon, pituuden 
ja/tai kuormaustaakassa olevien puiden lukumää
rän suuretessa suureni myös koneyksikön tuotta
vuus. 

Tuoreen mäntykokopuun käsittelyn tehoajan
menekki tienvarsivarastoilla (Ilomantsi) oli talvella 
0. 7-0.9 ja kesällä 0.6- 0. 7 min/i-m3 valmista haketta, 
kun runkojen koko oli 0.05 - 0.06 m3 ja puut oli 
katkottu noin 5-metrisiksi. Ensiharvennuskuusen 
hakettamisen tehoajanmenekki oli 1.5- 2-kertainen 
männyn hakettamisen tehoajanmenekkiin verrat
tuna. 

Otettaessa kokopuuta suoraan puutavara-autoista 
(Uimaharju) tehoajanmenekki oli talvella 0.8 - 0.9 
min/i-m3 ja kesällä 0.6 - 0.7 min/i-m3 . Tehdas
varastakasoista haketettaessa (Imatra) tehoajan
menekki oli talvella 0.6- 0.9 min/i-m3 ja kesällä 0.5-
0.6 min/i-m3. Tehoajanmenekkien suhteellinen ja
kauma alueittain ja kausittain on esitetty taulu
kossa 1. 

Koneyksikön työhön kohdistuvista keskeytyksistä 
suurin osa johtui hakeautojen odottamisesta varas
tolle ja erilaisista organisatorisista keskeytyksistä 
(taulukko 2). Näitä olivat välivarastoilla mm. tien, 

TAULUKKO 1 

Kausi Alue 

Ilomantsi 
Talvi Uimaharju 

Imatra 

Ilomantsi 
Kesä Uimaharju 

Imatra 

*) Auto varastoiJa 

Konetyön tehoajanmenekin 
suhteellinen rakenne ja jakauma, 
ensihaNennusmänty 

Valmis-
Pro-

Autos-
Työ-telu ja ta joh-

päättä-
ses-

tuva *) 
piste-

minen 
sointi 

odotus 
siirrot 

% 

6 71 8 15 
9 71 11 9 
4 80 9 7 

5 73 5 17 
9 60 31 0 
5 75 6 14 

Yh-
teen-

sä 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

TAULUKKO 2 Keskeytysten suhteellinen jakauma kausittain, haketus välivarastolla 

Organisa-

Huolto Korjaus 
Terien Ketjujen Toiminta- toriset Auton Lepo Yhteensä 

Kausi 
vaihto vaihto häiriö keskey- odotus 

tykset 

% 

Talvi 11 21 6 6 0 29 19 8 100 

Kesä 1 2 6 2 6 34 43 6 100 
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ojien ja varastokasojen pohjien siivoamiset hake
tustyön aikanaj a senj älkeen, oksa-ja kuorimurskeen 
siirrot, varastokasailta toiselle siirtymiset, työn 
suunnittelujne. Myös tien upottavuudestakesälläja 
liukkaudesta talvella johtuvia keskeytyksiä (hake
autojen hinausapu) esiintyi. Organisatoristen kes
keytysten osuus kokonaistyöajasta oli suuri . Sitä 
voidaan pienentää työmaasuunnittelua ja työtekni
siä järjestelyitä kehittämällä. Osa keskeytyksistä 
johtui haketuksen aikana hakkuriin tehdyistä 
korjauksista ja huolloista, vaikka ne pyrittiin 
tekemään mahdollisuuksien mukaan odotettaessa 
autoa varastopaikalle. Huollon ja korjausten määrä 
oli tutkimuksen jälkipuoliskolla vähäinen. Kes
keytysten ajanmenekki oli välivarastoilla työsken
neltäessä 0.4 - 1.2 min tuotettua hakekuutiometriä 
kohti . 

Alle 15 min:n keskeytysten osuus kaikista kes
keytyksistä oli talvella 26 % ja kesällä 17 %, ja sen 
osuus vuorostaan tehoaikaan verrattuna oli talvella 
17 % ja kesällä 20 %. Karsinta-kuoriotalaitteen 
ketjujen vaihtoon kului aikaa keskimäärin 45 mini 
kerta. Laikkahakkurin terien vaihtoon kului aikaa 
20 - 35 min/kerta. 

Kun haketetaan täysperävaunuyhdistelmään väli
varastoilla, varsinaisen kuormauksen ajanmenekki 
oli noin puolet auton varastollaolon ajanmenekistä. 
Hakeauton uarastollaoloaika jonotuksineen oli 
keskimäärin 1.8 tuntia,josta tehoajanosuus oli noin 
70 % ja keskeytysten 30 % (taulukko 3). Kun 
varastokasa oli matala, alle 2 m, hakeauton kuor
maukseen meni 1.5-kertaa niin paljon aikaa kuin 
normaalikorkuista kasaa, 2.0- 3.5 m , haketettaessa. 

TAULUKKO 3 Hakeauton ajanmenekkijakaumat 
välivarastoilla 

Talvi Kesä 
Työnvaihe 

Ajan osuus, % 

TEHOAIKA 
- janotus 11 12 
- kuormaus 55 48 
-muut 8 9 

Yhteensä 74 69 

KESKEYTYKSET 
-odotus 17 15 
- organisatoriset 9 12 
- muut 0 4 

Yhteensä 26 31 

TYÖAIKA yhteensä, % 100 100 

TYÖAIKA yhteensä, min/i-m3 1.26 1.13 
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Käyttöominaisuuksia 

Koneyksikkö on ollut Suomessa kokeilukäytössä 
syksystä 1991 alkaen. Koneella pystytäänjoukkokä
sittelemään ensiharvennuspuuta ja saamaan siitä 
laadultaan hyväksyttävää sell uhaketta. Koneyksikkö 
on osoittautunut kestäväksi ja sen tuottavuus on 
hyvä. Tuoreesta mäntykokopuusta saadut tulokset 
ovat hyvät. Koneen siirrot varastolta toiselle olivat 
nopeita. 

Vaikka tehoajanmenekit olivat kohtuulliset, kone
työhön tienvarsivarastoilla liittyi käytännössä paljon 
lisäaikoja. Niiden vähentämiskeinoihin on panostetta
va. Samoin konetekniikkaa parantamalla on mah
dollista suurentaa koneyksikön tuottavuutta. 

Suomessa asennettu syöttöpöytä on osoittautunut 
tarkoituksenmukaiseksi käsiteltäessä kuljetuspi
tuuksiin katkottua puuta. Syöttölaitteiston tekninen 
toiminta oli tehokasta, mutta sen tyhjänäkäyntiaika 
oli lähinnä kuormaimesta johtuen suuri. Sivulta, 
suoraan varastokasasta syöttö suurentaisi yksikön 
tuottavuutta. Kuormain olisi vaihdettava ulot
tuvampaan ja nopeampaan. Lisäksi puutavara
kouran tulisi olla sellainen, että sopivan kokoisten 
taakkojen otto kävisi joustavasti. Kuormaimella 
joudutaan tekemään myös "ylimääräistä" työtä, kuten 
varastokasojen ja ojien pohjien puhdistusta, syöttö
pöydän viereen pudonneitten oksien ym. poistoa ja 
haketusjätte n siirtelyä (6 - 9 % kuormainkäytön 
työajasta). 

Karsintaketjut karsivat ja kuorivat pienpuun hyvin 
ja nopeasti. Puuaineen hukka on pienempi kuin 
käsiteltäessä pieniä kokopuita tehtaan rumpukuo
rimossa. Ketjujen kulumisesta aiheutuu merkittävä 
kustannuserä. Kul umis-ja katkeamisherkimmät ovat 
ketjujen päissä niiden kolmannet lenkit. Pyöreät ja 
pienemmät lenkit vähentävät kulumista. Ame
rikkalaisten tutkimusten mukaan ketjujen käyttöikä 
pienenee puoleen, kun pyörimisnopeutta nostetaan 
550:stä 620:een r/min. Ketjujen vaihto toisinpäin ja 
karsintarullalta toiselle ennen niiden loppuun
kulumista pidentää ketjujen ikää. Ketjut tulisi 
vaihtaa kaikki kerralla ja asentaa uudet ketjut 
alarullalle ja muuttaa sen ketjut ylärullaan. Ketjujen 
kulumisen kannalta optimaalinen karsintarullien 
pyörimisnopeus on 420 r/min, jolloin saadaan vielä 
kohtuulaatuista haketta. Ketjujen vaihto on hidasta 
ja työskentelytila ketjukammiossa on erittäin ahdas . 

Laikkahakkuri on tehokas. Laikan suojus on 
nostettavissa hydraulisesti ylös, joten käsiteltävät 
terät ovat hyvin esillä. Terien vaihto on kasetti
rakenteen johdosta nopeaa. Kukin terä on kiinni 
kuudella mutterilla. Huolto- ja puhdistustöitä varten 
hakkurissa on paineilmakompressori. 

Hakeputkeen oli rakennettu suuntausta helpottava 
lisäniveL Ongelmana on varastotilan tarve, koska 
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hakeauton on kuormattaessa oltava hakkurin 
vierellä. Varastojärjestelyitä helpottaisi, jos myös 
pitkittäiskuormaus olisi mahdollista. 

Päivittäisiä huoltokohteita on koneyksikössä paljon; 
keskusvoitelua ei ole. Huoltoa ja korjausta vai
keuttavat tuumamitoitus ja sähkökytkentöjen poik
keavuus suomalaisesta. Toisaalta korjaustarpeita 
oli puolen vuoden tutkimusjakson aikana vähän. 

Ohjaamon ergonomiaja varustus ovat vaatimattomat 
verrattuna pohjoismaiseen tasoon. Kaksivipu
järjestelmän ohjausliikkeet ovat epäloogiset. Työva
laistus on riittämätön ja näkyvyys syöttöpöydälle on 
huono. Ovi on ohjaamon takaosassa. Liukastumis
vaara on ilmeinen ohjaamosta poistuttaessa ja 
koneyksikön päällä esim. huollon yhteydessä 
liikuttaessa, joten tartuntakahvoj aja karhennettuj a 
kulkuväyliä tulisi lisätä. Ohjaamon tärinää ja melua 
ei mitattu, mutta kuljettajien mukaan ne olivat 
siedettävää tasoa. 

Laikkahakkurinj a sen yhteydessä olevan erottelij an 
ansiosta runkopuusta saadaan kesällähyvälaatuista 
ja talvella kohtuulaatuista haketta. Kesällä purunja 
tikkujen osuus hakkeessa oli 5 - 8 %. Ylisuurten 
jakeiden osuus oli pienempi. Kuoren osuus hakkees
sa oli kesälläkeskimäärin 0.5-2.5 %. Talvella osuudet 
olivat suurempia; kuori-% oli 3.0- 4.5 %ja se saattoi 
ajoittain heittelehtiä hyvinkin paljon. Kokonaisuute
na kuorintatulokset olivat tyydyttäviä. Jäätyneen 
puun kuorjnnan ja hakkeen palakokojakauman 
parantamiseen on kuitenkin edelleen panostettava. 
Kuorintatulokselle on eduksi, kun koneeseen 
syötetään kerrallaan runkoläpimitaltaan samanko
koisia puita. Kun männyn seassa on kuusta ja/tai 
syöttötaakat ovat suuria, kuori-oksamurskettajoutuu 
herkästi hakkuriin. 

Hakkurin puhallusvoima on suuri. Hakkeen tiivis
tyminen kuormatilassa edistää kuljetuksen talou
dellisuutta, kuten myös se, että autoilla kuljetetaan 
lähes kuoretontaja viheraineetonta selluhaketta. 

Välivarastoilla toimiva haketus-autokuljetus johtaa 
yleensä kuumaan ketjuun. Hakejohdetaan karsinta
kuorinta-haketusyksiköstä suoraan odottavan auton 
kuorma tilaan. Tämä edellyttää haketuksen ja kau
kokuljetuksen saumatonta niveltämistä ja tarkkaa 
aikataulutusta sekä varastojen operatiivista ketjut-

tamista. Yhdenkin työnvaiheen tai kaluston häiriö 
vaikuttaa koko hankintaketjuun ja aiheuttaa yli
määräisiä odotusaikoja ja kustannuksia. Metsätei
den upottavuusjaliukkausmuodostavat myösongel
man hakeautojen käytölle. Terminaalikäyttö joko 
erikseen tai porrastettuna välivarastokäytön kanssa 
onkin hyvin kehittämiskelpoinen toimintamalli. 

Varastokasat olisi tehtävä 2.0 - 3.5 m korkeiksi, 
mahdollisimman pitkiksi ja yhtenäisiksi. Aluspuu
niput estävät kasanpohjien maahan jäätymisen ja 
myös vähentävät hiekkaantumista. Puulajit tulisi 
varastoida eri kasoihin. Kivien, metalliesineiden ja 
muovien joutuminen kasoihin on estettävä jo 
korjuuvaiheessa. Hiekkaantumisvaaran takia on 
kiellettävä myös lumen linkoaminen kasoja vasten. 
Edullisinta on kasata puut mahdollisimman yh
densuuntaisiksi tyvet tielle päin ja kasat ylhäältä 
kalteviksi samoin tielle päin. Kasat on sijoitettava 
tieltä käsin toimivan koneyksikön kuormaimen 
ulottuville ja vältettävä niiden sijoittamista tien
mutkan tai upottavan alueen kohdalle. Haketustilaa 
kasojen kohdalle tarvitaan rinnakkain olevan 
hakkurin ja hakeauton verran. Varastoalueelle tai 
lähelle on tehtävä kaluston kääntöpaikat. 

Puiden käsittelyssä syntyvä oksa- ja kuorijäte jää 
kasoihin puutavarakasojen pohjille. Jäte soveltuu 
polttoon, lannoitteeksi tai maisemointitarkoituksiin, 
mikäli se saadaanjatkokäsitellyksi kustannuksiltaan 
edullisesti soveltuviin käyttökohteisiin. 

Perusratkaisuiltaan koneyksikön käyttöön perustuva 
kuoreton metsähakemenetelmä on lupaava. Se antaa 
varteenotettavan mahdollisuuden ensiharvennus
puun kilpailukyvyn kohentamiseen. Kun kone
yksikköön tehdään edellä esitetyt tekniset paran
nukset ja työjärjestelyt saadaan optimoitua, mene
telmällä saavutetaan aiemmat kokopuuhakemenetel
män tuottavuus- ja kustannushyödyt. Lisäksi se jo 
nykymuodossaan poistaa hakemenetelmien käytön 
esteenä olleen suurimman ongelman: hakkeen 
mukana prosessiin kulkeutuvan kuoren ja viher
aineen. 

Asiasanat: haketus, karsinta, kuorinta, 
kokopuunakorjuu 
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PETERSON PACIFIC DOC 5000 CHAIN FLAIL DELIMBER-DEBARKER-CHIPPER 
IN FIRST THINNINGS TIMBER PROCUREMENT 

Petersan Pacific DDC 5000 is a North American 
timber processing machine consisting of a chain
delimber debark.ing device and a disc chipper. The 
machine is used in conjunction with a timber 
procurement method based on multi-tree processing 

-of whole trees at the roadside. The chips produced 
are fit for pulping. The crushed branch and bark 
materia! produced as by-products are suitable for 
energy, fertilizer and landscaping needs . 

Metsäteho conducted a work study on a Petersan 
Pacific DDC 5000 employed in the processing offirst 
thinnings timber. Operating at roadside landings 
and timber terminals, the machine unit delimbs and 
debarks several trees at a time and produces chips 
that are almost entirely free ofbark and foliage . The 
unit is structurally durable and its productivity is 
high. The quality ofthe resultant chips is satisfactory 
at the least. The bark percentage of the Scots pine 
chips produced varied within the range of0.5- 2.5 %. 
Fines and pins amounted to 5 - 8 %. In winter these 
proportions were higher; the bark percentage was at 

its highest at temperatures between 0 - -5 oc. The 
effective time consumed in chipping freshly felled 
whole-tree Scots pines at roadside iandings in the • 
winter was 0.7 - 0.9 minlm3 (loose volyme) of pulp 
chips (the corresponding figures for the summer 
were0.6- 0.7). Norwaysprucemixedin with thepine 
or on its own reduced productivity. However, 
associated tasks and interruptions consumed a lot of 
time and thus the average landing time for chip 
trucks (inc. trailer) was 1.8 hours . 

The produc ivity ofthe unit can he further increased 
through technical means and by improving the 
operational method. The results ofthe study showed 
that the at-the-roadside method of producing bark
free chips is a significant contribution in the area of 
economically feasible procurement offirst thinnings 
timber. 

Key words: chipping, delimbing, debarking, 
whole-tree harvesting 

METSATEHO PL 194 (Unioninkatu 17) • 00131 HELSINKI • Puhelin (90) 132 521 • Faksi (90) 659 202 

ISSN 1235-483X HELSINKI 1993 PAINOVALMISTE 


