
Erittäin kostean puuhakkeen pelletöinti
Yhteistyössä Evijärvellä toimivan Karpel Ay:n kanssa on tehty alusta-
via pelletöintikokeiluja. Karpel Ay:n omistavat Harri Vesala, Janne
Kettunen ja Juha Luoma. Yrittäjät ovat kehittäneet mielenkiintoisen 
yhdistelmän, jossa liikuteltava pelletöintiyksikkö on rakennettu
kuorma-auton runkoon. Laitteiston avulla alueen pienet pellettitoimit-
tajat voivat tulevaisuudessa tuottaa  pellettejä lähialueen asiakkaille.

Käytetyn laitteiston hyödyntäminen
Karpel Ay:n kehittämä ja rakentama pelletöintilaiteisto perustuu
siihen, että käytetään hyväksi kunnollisia, käytettyjä laitteistoja, jotta 
investointikustannukset voidaan pitää alhaisina.
Laitteiston perustana on oma, teholtaan n. 370 hv moottori, mekaani-
nen voimansiirtolaite ja hydraulimoottori syöttöruuveja ja kuljettimia 
varten. 

Liikuteltavan pelletöintilaitteiston avulla suomalaiset lämpöyrittäjät 
voivat saada vaihtoehtoisia jalostusmahdollisuuksia hyvänlaatuiselle 
hakeraaka-aineelleen. Pääasiallisia asiakkaita voi olla ne lähialueen 
tilat ja talot, jotka muuntavat öljylämmityksensä puupellettikäyttöön.

Pelletöintikokeiluja Evijärvellä 
keväällä 2005.

Pelletöintiyksikkö on rakennettu kuorma-
auton runkoon.
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Erittäin kostean puuhakkeen pelletöintikokeilut
Keväällä 2005 on tehty alustavia kokeiluja, jotta nähdään, miten
laitteisto toimii, kun haketettu raaka-aine on erittäin kosteaa. 
Ensimmäisistä kokeiluista lähtien laitteisto on näyttänyt olevan yksi 
pienten ja paikallisten pelletintuottajien tulevaisuuden vaihtoehdoista. 

Laitteistossa on kookas syöttöruuvi suppiloineen ja tehokas 
vasaramylly 6 mm seuloineen. Puhallinkuljetin siirtää materiaalin 
pellettipuristimeen. Itse puristin on käytetty, venäläisvalmisteinen 
Matador-kopio. Toimintavarmuuden lisäämiseksi laitteiston kuluneet 
osat on vaihdettu uusiin, kuten esim. puristimen valssit, matriisit ja 
laakerit. Laitteisto on varustettu hydraulimoottorilla. 

Syöttöruuviin on tarpeen tehdä joitakin muutoksia, jotta se selviytyisi 
paremmin suuristakin puuhakkeen palasista. 
Pelletöinti toimii, vaikka hakkeen kosteuspitoisuus nousee 35,6 %:iin, 
mutta tuottavuus laskee merkittävästi 120-150 kg/h saakka. Kosteana 
jauhettu hake hidasti syöttöä ja materiaalinkuljetusta pelletti-
puristimeen. Korkea vesipitoisuus lisäsi hienoaineksen osuutta myös 
valmiissa pelleteissä. 

Vasemmalla:  
Vasaramyllyyn syöttö 
syöttöruuvin avulla. 
Puhallinkuljetin siirtää 
syklonin avulla 
hakkeen myllystä 
pellettipuristimeen. 
Hihnakuljetin vie valmiit 
pelletit perävaunuun tai 
suursäkkiin. Ylhäällä: 
Avattu vasaramylly, 
liikkuvat terät ja kiinteä 
6 mm seula. 

Yllä vasemmalla:  Metsähaketta, joka on 
valmistettu metsässä kuivuneista rangoista. 
Kosteuspitoisuus 35,6%.
Yllä oikealla: Valmiissa, halkaisijaltaan 10 mm 
pelleteissä on nyt 8,53 % kosteuspitoisuus ja 
tilavuuspaino on 660 kg/m3.
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Kosteuspitoisuus 35,6% 

Halkaisija 10 mm 
Kosteuspitoisuus 8,5%


