
Puuraaka-aineen käsittely
puuenergiaksi



Tuotantoa erilaisille käyttäjille

• Sekalaista raaka-ainetta sitään, sekalaista ulos

• Huippulaatuista haketta voidaan tuottaa karsitusta puusta tai 
sahauspinnoista

• Sekalaisempaa laatua syntyy kokopuista, hakkuutähteistä ym.

• Hakkeen laatuvaatimukset ovat aina käyttökohdekohtaiset. 
Vihreä ja märkä murske voi sopia suurelle voimalaitokselle, 
muttei pienkäyttäjälle... 

• Hakkureille sopii parhaiten tasakokoinen ja pitkä raaka-aine

• Hyvä tuottavuus ja hakkeen laatu

• Puut syötettävä hakkurille tyvipää edellä

Hakkurien yleispiirteitä

Hakkeen tuotanto



Kosteus!

• Kuivan puun haketus
- Kovaa hakkurille, pölyää

• Märän puun haketus ja varastointi
- Voi johtaa kompostoitumiseen

Hyvälaatuisen hakkeen tuotanto

Tasainen palakoko – avain häiriöttömään käyttöön

Epäpuhtaudet – ei kiviä tai maa-ainesta

Hakkeen tuotanto



Sopivimpia tasakokoiselle ja karsitulle raaka-aineelle

Tehontarve pieni viiston leikkauskulman takia

Laikkahakkurit

Pienimuotoinen haketuotanto

Laikkahakkuri

Hakkeen tuotanto



Esimerkki: Farmi-laikkahakkuri

Tikkumurska

Hakkeen tuotanto



Pienimutoinen haketuotanto

Rumpuhakkuri

Sopivat monenlaisille raaka-aineille

Tehontarve laikkahakkuria suurempi 
seularakenteen ja leikkuukulman takia

Rumpuhakkurit

Hakkeen tuotanto



Esimerkki: Kesla-rumpuhakkuri

Hakkeen tuotanto



Pienimuotoinen hakkeen tuotanto

• Haketus on vaikea keskeyttää, kun terät ovat saaneet otteen rungosta

• Kartioruuvi toimii samalla hakkurin syöttölaitteena, mikä tuottaa 
tasakokoista haketta

• Voidaan teroittaa hakkurissa kiinni

Kartioruuvihakkurit

Tuottavat korkealaatuista haketta karsitusta runkopuusta. 
Hakkurityypin terärakenne on arka epäpuhtauksille.

Hakkeen tuotanto



Rumpu                    

Hakepalan kokoon vaikuttavia tekijöitä:

Laikka Ruuvi
Syöttörullan nopeus

Terien lukumäärä

Terien asettelu

Pyörimisnopeus

Syöttökulma

Ruuvi toimii 
syöttölaitteena.

Ruuvin koko & 
jako säätävät 

syöttöä.
Tikkumurska

Seula

Raaka-aineen kosteus

Haketettava puulaji

Raaka-aineen muoto ja koko

Hakkeen tuotanto



Murskeen tuotanto

Kuljetinsyöttöinen murskain
Suuren mittakaavan mursketuotanto

• Toimintaperiaatteena 
repiminen ja nuijiminen 
haketuksen sijaan

• Pyörivälle akselille asennetut 
metallivasarat nuijivat raaka-
aineen seulalevyn läpi



Murskeen tuotanto

Suuren mittakaavan mursketuotanto
Kuljetinsyöttöinen murskain



Kaukalomurskain

• Kehitetty USA:ssa 
rakennusjätteen 
hävittämiseen.

• Raaka-aine syötetään 
pyörivään kaukaloon, jonka 
pohjalla on pyörivä 
vasaramurskain, joka 
hienontaa materiaalin 
seulalevyjä vasten.

Murskeen tuotanto

Suuren mittakaavan mursketuotanto


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12

