
Pellettipolttoaineen raaka-aineen /sahajauhon 
ainesyhdistelmän sopeuttaminen asiakkaan 
tarpeisiin

Pellettipolttoainetta tuotetaan nykyisin pääasiassa erilaisista 
puuteollisuuden tähteistä, jolloin raaka-ainetta (sahajauhoa) 
voidaan pitää suhteellisen homogeenisena materiaalina. Pellettien 
tuotannossa sahajauho kuivataan kosteuspitoisuudeltaan noin 10 –
12 paino%:ksi ja jauhetaan, kunnes pääosa jauhosta on kooltaan  
noin alle 2 mm, jonka jälkeen materiaali puristetaan pelleteiksi. 
Tärkeää on, että raaka-aine pysyy ominaisuuksiltaan  vakiona 
pelletöinnin aikana, koska ne ohjaavat prosessia.

Tuotekehitystä tapahtuu, kun pelletinkysyntä kohdistuu enemmän 
pienainesta sisältäviin pelletteihin. Tällöin pellettejä käytetään puun 
pölypoltossa. Pellettien käsittelyssä toistuva ongelma on 
kuluminen, ja riippuen alkuperäisen raaka-aineen ominaisuuksista, 
pienainesta muodostuu suuremmassa tai pienemmässä määrin.  
Näille pienaineksille on ominaista, että ne ovat joko hyvin pieniä tai 
mikroskooppisen pieniä, mistä voi aiheutua varastointi- ja 
käsittelyongelmia - varsinkin pienkäyttäjien kohdalla. Siten on 
toivottavaa tuottaa ainakin kahdenlaisin pellettejä (pienaineksia  
enemmän tai vähemmän sisältäviä pellettejä). 

Eräänä keinona tehdä tuotekehitystä nykyiseen raaka-aineeseen 
perustuen - muuttamatta prosessia merkittävästi - on jakaa raaka-
aine alustavasti kahteen päätyyppiin, joissa  pienaineosat ovat 
esimerkiksi > 1 mm tai < 1 mm. Pienemmillä ainesosasilla voidaan
tyydyttää puupölyä käyttävien kysyntä. Isommat ainesosaset 
soveltuvat pienempiin lämpökattiloihin, joissa tarvitaan pölytöntä 
polttoainetta. Pelletöintitutkimukset osoittavat, että puun erikokoisia 
ainesosasia tarvitaan ”sopivissa” yhdistelmissä, jotta pelletit pysyvät 
hyvin koossa puristamisen jälkeen. Pellettien kestävyyden ja 
tilavuuspainon välillä esiintyy korrelaatiota, ja tätä yhteyttä 
pellettiteollisuus käyttää myös laadun kontrolloinnissa (kuvio 1).

Tehtiin esitutkimus, jossa arvioitiin mahdollisuuksia tuottaa pellettejä 
ainesosasten mukaan jaetuista materiaaleista. Lisäksi arvioitiin
sellaisten pellettien  ominaisuuksia, jotka erilaisten pienaines-
yhdistelmien johdosta eroavat tilavuuspainon ja kestävyyden 
suhteen. 
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Kuvio 1. Tilavuuspainon ja kestävyyden suhde
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Raaka-aineena oli tuore männyn sahajauho, jota oli saatu 
pellettituotannosta. Materiaali siivilöitiin neljään eri ainestyyppiin ja 
puristettiin pelleteiksi säätöjen pysyessä vakioina (kuvio 2). 
Vertailusekoituksena oli F5, mistä käy ilmi alkuperäinen 
pienainesyhdistelmä (taulukko 1). 

Taulukko 1. Pienainesyhdistelmät eri sekoituksissa

Sekoitus Pienainesyhdistelmät eri sekoituksissa
(paino-%)

1,4-2,0 
(mm)

1,0-1,4 
(mm)

0,5-1,0 
(mm)

0,25-0,5 
(mm)

F1 100 0 0 0

F2 0 100 0 0

F3 0 0 100 0

F4 0 0 0 100

F5 25 25 40 10

Kuvio 2. Pelletöintilaitteisto

Pelletit koepuristettiin ja lujuus mitattiin, samalla kun maksimaalinen 
vastus rekisteröitiin (kuvio 3 ja taulukko 2). 
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Taulukko 2. Eri hienoainesyhdistelmien kestävyydet ja tilavuuspainot 

Kuvio 3. Pelletit puristuskokeen 
jälkeen

Tulokset osoittavat, että pellettien tilavuuspaino säilyi, mutta
kestävyys vaihteli. Kaikkia sahajauhosekoituksia oli helppo pelletöidä 
riippumatta pienainesyhdistelmistä. Prosessiteknisestä näkökulmas-
ta on raaka-aineen lajittelusta homogeenisiin ainesosayhdistelmiin 
hyötyä, koska vaihtelut häiritsevät tuotantoprosessia. Tämä tutkimus 
on myötävaikuttanut siihen, että sekä pellettiteollisuudessa että 
-tutkimuksessa on alettu ymmärtää, että sahajauhot ovat 
kopleksisempi raaka-aine erilaisine mahdollisuuksineen, kuin mitä on 
ajateltu – ja mikä on ollut kuituteollisuudessa jo pitkään tiedossa.
Jatkotutkimuksissa pitää ottaa huomioon yksittäisten sahajauho-
ainesten ominaisuudet, eikä enää käsitellä sahajauhoa yhtenä 
homogeenisena raaka-aineena. Kun tunnetaan ja ymmärretään 
paremmin raaka-aineen ominaisuuksia, saa pelletti-teollisuus 
paremmat lähtökohdat, joihin tukeutua kehitettäessä sekä tuotantoa 
että pellettejä lopputuotteena. Tämän alueen tarkemman  tutkimuk-
sen pitäisi olla tärkeää koko kasvavan pellettiteollisuuden kannalta.
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