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JOHDANTO 

Oksaraaka-aineen korjuuketjuissa vaihtoehtoisina haketuspaikkoina tule

vat kysymykseen palsta, välivarasto ja tehdas. Yhtenä ongelmana tehdas

haketukseen perustuvaa korjuuketjua suunniteltaessa on ollut oksaraaka

aineen pieni tilavuuspaino, mikä on tehnyt sen kaukokuljetuksen ta

loudellisesti kannattamattomaksi. Kaukokuljetuksen edellytysten paran

tamiseksi oksaraaka-ainetta on pyritty tiivistämään erilaisilla puris

timilla . Näissä kokeissa oksaraaka-aineen tilavuuspainoa onkin p~~tytty 

suureotamaan niin, että se on isompi kuin esimerkiksi puristamattoman 

oksahakkeen tilavuuspaino . 

Metsäteho testasi yhteistyössä Autolava Oy:n ja Tehdaspuu Oy:n kanssa 

kesäkuussa 1975 Autolava Oy:n valmistaman Multilift DC 1800 -jätepuris

timen soveltuvuutta oksaraaka-aineen käsittelyyn Oy Tampella Ab:n Hei

nolan tehtailla . Käsiteltävä raaka-aine oli pääasiassa kuusta . Kokeen 

tarkoituksena oli selvittää jätepuristimen tuotos sekä saavutettava tii

vistyminen oksaraaka-ainetta puristettaessa. Lisäksi oli tarkoituksena 

saada tietoja siitä , kuinka puristettu oksaraaka-aine purkautuu kulje

tuskontista ja kuinka paljon se laajenee puristuksesta vapauduttuaan. 
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KALUSTO 

Kalustona oli Multilift DC 1800 -jätepuristin ja 28 m3:n jätekontti. Pu

ristin on paikallaan toimiva yksikkö, jota tarvittaessa siirretään vaih

tolava-autolla. Puristusyksikön tärkeimmät tekniset tiedot ovat seuraavat. 

TULOKSET 

Puristuskammio: tilavuus 

pituus 

leveys 

korkeus 

Puristusmäntä: 

Väliseinä: 

Voimayksikkö: 

Työjakson kesto: 

Säiliö: 

sylinteri 

isku 

puristusvoima 

sylinterit, 2 kpl 

isku 

sähkömoottori 

pumpun tuotto 

paine 

Oksaraaka-aineen syöttö 

1.8 m3 

1.50 m 

1.35 m 

0.90 m 

tP 150 mm 

1800 mm 

275 kN (28000 kp) 

~ 65 mm 

950 mm 

18.5 kW 25 r/s 

380 V 50 Hz 

115 1/min 

16 MPa (160 kp/cm2) 

35 s 

28 m3 

Oksaraaka-aine syötettiin puristimeen metsätraktorin kourakuormaimella 

(kuva 1). Pitkien oksien ja latvusten asettelu puristimen syöttöaukkoon 

oli suhteellisen hidasta ja vaikeaa. Kuor.main joutui käsittelemään va

jaita taakkoja ja jossakin määrin myös painamaan oksaraaka-ainetta puris

tuskammioon syötön tehostamiseksi. Vaikka kuormain käsitteli vajaita 

taakkoja, muodostui sille siitä huolimatta odotusta 39 % kokonaissyöttö

ajasta. 

Syöttöä saattaisi jossakin määrin parantaa täyttösuppilon laajentaminen, 

mutta tällöin on vaarana oksaraaka-aineen halvaantuminen puristuskammion 

yläpuolelle. Oksaraaka-ainetaakkojen katkaisu saattaisi myös tehostaa 

syöttöä, mutta tällä kalustolla sitä ei ollut mahdollista kokeilla. 
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Kuva 1. Oksaraaka- aineen tiivistämiseen käytetty kalusto 

Kuva 2 . Kuljetuskontista purettu oksaraaka-ainekasa 
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Oksaraaka-aineen tiivistyminen 

Puristimen männän työntövoiman ollessa 275 kN (28 000 kp) kohdistuu oksa

raaka-aineeseen puristusvaiheessa 226 kPa:n (2.3 kp:n/cm2 ) suuruinen pai

ne. Männän voima riitti katkaisemaan normaalisti oksaraaka-aineessa ol

leet latvukset, jollei niitä ollut useita yhdellä kertaa puristuskammios

sa. Tulokset oksaraaka-aineen tiivistymisestä olivat seuraavat. 

Tuorepaino, kg/i-m3 161 

Kuivapaino~ kg/i-m3 103 

Tuorepaino tiivistettynä, kg/m3 276 

Kuivapaino tiivistettynä, kg/m3 177 

Tiivistyminen, irtomitta/tiivistetty 1.7 1 

Aiemmin suoritetuissa kokeissa tiivistyminen on ollut 2.5 .•• 2.6: 1 eli 

huomattavasti suurempi kuin nyt. Ero johtunee pääasiassa siitä, että 

aikaisemmissa kokeissa oksaraaka-aine kuljetettiin hakelavoilla ja irto

mittana käytettiin lavojen raamimittaa. Tällöin lavoille jäänyt tyhjä 

tila tuli mittaan mukaan. Nyt suoritetussa kokeessa oksaraaka-aine kul

jetettiin pankeilla varustetuilla puutavara- autoilla ja oksaraaka-aineen 

määrä selvitettiin kuorman todellisen raamimitan mukaan. Tiivistetty 

kuiva tilavuuspaino sen sijaan on samaa suuruusluokkaa aiemmassa kokeis

sa saatujen tulosten kanssa. 

Oksaraaka-aineen purkautuminen 

Oksaraaka-aine purettiin kontista kippaamalla . Purkautuminen oli erit

täin vaikeaa ja se onnistui vasta useiden yritysten jälkeen. Syynä tä

hän oli se, että raaka-aine puristui erittäin tiukkaan kontin pohjan ja 

katon väliin. Lisäksi raaka-aine oli suhteellisen kuivaa, mikä osaltaan 

vaikeutti puristetun massan liukumista kontista ulos. 

Kipattaessa oksaraaka-aine purkautui noin 15 m pitkäksi ja keskimäärin 

1.1 m korkeaksi kasaksi. Sivusuunnassa oksakasa ei juuri laajentunut 

kippauksen jälkeen (kuva 2 s. 3). Irtona1seen oksaraaka-aineeseen ver-

rattuna tilantarve oli tässä tapauksessa noin 20 pienempi. 
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Puristustuotos ja -kustannukset 

Oksaraaka-aine syötettiin puristimeen kuormatraktorin kourakuormaimella. 

Yhden 28 m3:n kontin täyttämiseksi puristin teki noin 260 puristusvai

hetta. Puristuskammion tilavuuden ollessa 1.8 m3 tämä merkitsee noin 

468 m3:ä. Kun käsitelty oksaraaka-ainemäärä oli 48 i-m3, puristuskam

mion täyttösuhde oksaraaka-ainetta käsiteltäessä on vain noin 10 %. 

Yhden kontin täyttämiseen kului tehollista työaikaa 2.53 h. Kuormain 

työskenteli 61 % tästä ajasta ja 39 % ajasta se joutui odottamaan puris

tinta. Puristimen tuotos oli keskimäärin 3 055 tuorekg/h eli 1 955 kui
vakg/h. 

Käytettäessä puristimen tuntikustannuksina 17,50 mk:aa (valmistajan il

moituksen mukaan) ja syöttötraktorin kustannuksina 35,00 mk :aa/h ovat 

puristuskustannukset 17,18 mk/tuoretonni eli 26,85 mk/kuivatonni . 

Puristustuotaksia ja -kustannuksia tarkasteltaessa on muistettava, ettei 

puristusaikoihin sisälly muun muassa kenttien vaihtoon, siirtelyyn Ja 

muihin puristuspaikalla suoritettuihin töihin käytettyjä aikoja , joiden 

huomioon ottaminen pienentäisi puristustuotosta ja nostaisi puristuskus

tannuksia jonkin verran. 

PÄÄTELMÄT 

Kokeilu osoitti, että oksaraaka-aine pystytään puristamaan suhteellisen 

tiiviiseen muotoon Multilift DC 1800 - jätepuristimella. Puristuskammion 

alhaisen täyttösuhteen vuoksi puristimen tuotos jää kuitenkin pieneksi, 

mikä tekee laitteen käytön sellaisenaan kannattamattomaksi oksaraaka-ai

neen käsittelyyn . Muuttamalla puristimen syöttösuppiloa ja katkomalla 

käsiteltävä raaka-aine ennen puristuskammioon pudotusta on ilmeisesti 

mahdollista parantaa puristimen tuotosta jossakin määrin . Oksaraaka

aineen koko korjuuketjua tarkasteltaessa tuotoksen pitäisi parantua kui -

tenkin varsin huomattavasti, ennen kuin 

käyttö voisi tulla kysymykseen. 
asianomaisen laitteen 


