
Hakkeen pienimuotoinen jälkikuivaus ennen 
pelletöintiä
Lisääntynyt mielenkiinto pelletöintiä kohtaan on johtanut myös 
siihen, että joukko pienehköjä yrityksiä on aloittanut pellettien 
valmistamisen. Tuotannon lisäyksen johdosta puuveistämöistä
saatavien kuivien raaka-aineiden saatavuus on vähennyt tai 
kokonaan loppunut. Uutena mahdollisuutena on hyvänlaatuinen 
puuhake. Mutta hyvän pelletöintituloksen saavuttamiseksi tulee 
hakkeen kosteuspitoisuuden laskea 30-40%:sta alle 15%:iin. 
Seuraavassa kuvataan hakkeen jälki-kuivausteknikkaa, joka voi 
soveltua pienimuotoiseen pelletöintiin.
Sisäänajettava kylmäilma hakekuivuri
Pienehköjä kuivaustarpeita varten sekä lisäkuivurina voidaan käyt-
tää sisäänajettavaa hakekuivuria. Kuivaus tapahtuu valitettavasti 
hyvin epätasaisesti alhaalta alkaen. Ks. tarkemmin INFO-60.

Perävaunukuivuri
Perävaunukuivuri soveltuu vain pienehköjen hakemäärien 
kuivaukseen. Sillä voidaan kuivata myös kosteampia eriä päältäpäin. 
Kuivaus onnistuu parhaiten aurinkoisina kesäkuukausina. 
Ks. tarkemmin INFO 73

Pieni ”rumpu-eräkuivuri” hakkeen kuivaukseen 
Eräkuivaus sopii parhaiten pienille hake-erille sekä erittäin pienille 
pelletintuottajille. 
Kuivuria täytetään 
ja tyhjennetään 
kuivauserä kerral-
laan.

Oikealla: Pieni kuivuri 
puuhake-erien 
kuivaukseen. Se 
kuivattaa tasaisesti, 
mutta hakkeen täyttö 
ja tyhjennys  pysäyt-
tävät kuivauksen. 
Kuvassa  eräkuivuri, 
jota on käytetty SLU-
BTK:lla Uumajassa 
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Useita erilaisia, uusia malleja tarjolla
Kuivausrumpuja on tarjolla useita eri kokoja ja malleja. Pienehkölle 
pellettivalmistajalle sopivan vaihtoehdon voi saada teollisuudessa 
käytetystä kuivausrummusta. Kuivuriin sisään menevä lämpö on 
usein 80–180°C. Käytettäessä korkeita kuivauslämpötiloja lisääntyy 
riski, että arvokkaat, mutta helposti haihtuvat orgaaniset ainekset, 
(VOC), häviävät hakkeesta. (Kuivurin lämpötilan tulee mieluiten olla 100-
120 °C). Edullisinta kuivuri-ilmaa saadaan, jos kuivausyksikkö 
sijaitsee kaukolämpöyksikön lähellä ja jos voidaan käyttää hyväksi 
sen hukkalämpöä. 

Jatkuvatoiminen 
rumpukuivuri
Rumpukuivurit ovat erittäin 
tavallisia teollisuudessa ja 
suuremmissa pellettejä val-
mistavissa laitoksissa. Kui-
vausrummusta materiaali siir-
tyy  kuivauksen aikana hitaas-
ti eteenpäin rummun pyöries-
sä. Rummun pyöriessä hake 
sekoittuu, mikä saa aikaan 
tasaisen kuivumisen.

- Oikealla: Pyörivä rumpukuivuri 
puuhaketta varten on kuvattu 
kuumailmasyötön päästä 

Periaatekuva, jossa  on pyörivä rumpukuivuri. Esilämmitettyä kuumaa ilmaa 
puhalletaan ja imetään hakkeen läpi kuivausrumpuun. Hakkeen kosteuspitoisuus 
vaikuttaa siirtonopeuteen rummussa.

Hakekäyttöinen lämpökattila 
Ellei hukkalämpöä ole käytettävissä, voi hakekäyttöinen lämpö-
kattila olla yksi vaihtoehtoinen lämmönlähde. Paloturvallisuus on 
aina tärkeä asia kuivatettaessa puuhaketta, joten suunnitelmista
kannattaa ajoissa keskustella paloviranomaisten kanssa. Tehokas 
lämmönvaihdin tarvitaan lämpökattilan ja kuivurin välissä, jotta
lämpöhukka voidaan minimoida.  

Oy Finnpellets Ab:lla Kaustisella on hakekäyttöinen lämpökeskus, joka tuottaa 
kuumaa kuivausilmaa heidän rumpukuivaajalleen. Kuvassa on vasemmalla 
hakelämpölaitos ja hakkeen syöttösiilo. Oikealla on rumpukuivaajan sininen 
syöttösiilo, jonka kautta kostea sahanpuru menee sisälle. Taustalla olevassa 
matalassa rakennuksessa on pyörivä kuivausrumpu  (ks. kuivausrumpu kuvassa 
ylhäällä vasemmalla).
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sisään
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Hihnakuivuri Kuva: Bruks-Klöckner

Kostea 
hake 
sisään 

Lämmin ilma sisään

Kostea ilma ulos

Jatkuvatoiminen patjakuivuri (hihnakuivuri)
Patjakuivurissa voidaan kuivata sahanpurua ja puuhaketta. Sitä 
kutsutaan myös nimellä hihnakuivuri. Kuivausyksikkö voi olla 
yhdessä tai useammassa tasossa. 

Monitasoinen patjakuivurin periaatekuva (Moni-taso hihnakuivuri). 
Kuivaus tapahtuu useassa tasossa, hake kulkeutuu eteenpäin ja alaspäin 
kuivamisen edetessä, kun kuuma ilma kulkeutuu tasojen läpi alkaen 
alimmilta haketasoilta aina ylöspäin seuraavalle tasolle. 

Patjakuivurin periaatekuvaus
Märkä hake syötetään sisään ja  tasoitusruuvin avulla se hajautuu 
koko kuivurin leveydelle. Hakepatja kulkeutuu hitaasti eteenpäin
kuivauksen aikana. Kuumaa kuivausilmaa puhalletaan alhaalta 
päin kuivaustasoon noin 80-120 asteisena hakepatjan läpi, jolloin 
tapahtuu kuivumista. Kuivuminen alkaa alaosasta, ja hakkeen 
ulostulossa kuoriutuu pois ylin, kostea hakekerros. Kosteaa 
haketta kuoriva syöttöruuvi asettuu sopivaan korkeuteen riippuen
hakepatjan kosteuspitoisuudesta. 
Poiskuorittu kostea hake palautuu uudelle kuivauskierrokselle. 
Poislähtevä lämmin ja kostea ilma voidaan myös palauttaa 
kuivauspatjan alkuun, jotta se voi esilämmittää haketta ja saada
siten kuivuminen alkamaan. Kuivauslämpötila on usein 80-110°C.

Patjakuivuri, periaatekuva. 
Materiaalia siirtyy  eteenpäin kuvauksen aikana liikkuvalla kuivauspohjan 
avulla, samaan aika kulkeutuu kuuma ilma hakkeen läpi. 
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Siilokuivuri 
Hyvin rakennetussa siilokuivurissa voidaan kuivata puuhaketta 
edellyttäen, että siilo, ulostulo ja kuljettimet on mitoitettu niin, ettei 
hake pääse pakkautumaan ja muodostamaan holvia. Mikäli 
käytetään viljakuivuria, pitää sitä muotoilla siten, että läpikulkua 
parannetaan, ettei tulisi häiriöitä toiminnassa.

Vastavirtakuivuri 
Isoissa pelletöintilai-
toksissa voi olla 
useita, erilaisia  kui-
vauslaitteistoja. 
Svensk Rökgasenergi
on tuottanut uuden-
tyyppisen esikuivu-
rin.  Se on rakennettu 
kuten siilokuivuri, jos-
sa kuivailma kulkee 
hakkeen liikkumis-
suuntaa vastaan. 
Jotta kuivausilma ei 
menisi oikotietä hake-
kuivurin läpi, on käy-
tössä sekoitin, joka 
hajottaa hakkeen 
muodostamat ilma-
kanavat. 

Siilokuivurin periaatekuva. Kuljettimen avulla kostea hake siirtyy kuivurin 
yläosaan ja hajaantuu ruuvien avulla koko siilokuivurin leveydelle. Kuivattu hake 
poistuu siilon alaosan kautta. Kuuma kuivausilma puhalletaan hakkeen läpi ja 
kostea ilma imetään ulos. Se, miten nopeasti kuiva hake kulkeutuu ulos, riippuu 
hakkeen kosteuspitoisuudesta. Kuivausprosessia seurataan ulosmenon kohdalla. 
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Siilokuivuri

Monenlaisia kuivurityyppejä ja malleja
Suurissa pellettitehtaissa käytetään monia erilaisia hakkeen- ja 
sahanpurun kuivurityyppejä. Edistyneimmät kuivurit käyttävät ns.
ylikuumennettua höyryä kuivauksessa (SSD, Superheated Steam Dryer).
Kuivauksessa käytettävällä korkeapaineisella höyryllä on korkea 
lämpötila, 120 - 220 °C (tai yli).

LTK kuivurin periaatekuva.  Kuva: Svensk Rökgasenergi
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Vesihöyryllä kyllästetty kostea 
ilma ulos,   25-35 °C
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