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Kuivaamattomien hakkuujätteiden pelletöinti 
Kemyx – prosessin avulla
Tulevaisuudessa suuren bioenergiapotentiaalin muodostavat 
hakkuujätteet, joita nykyisin käytetään vain vähäisessä määrin. 
Jalostamattomien hakkuujätteiden käsittely, varastointi ja poltto on 
ongelmallista, koska ne ovat märkiä, vievät paljon tilaa, eivätkä ne 
ole tasalaatuisia. Pelleteiksi jalostaminen on siten kannattava
vaihtoehto. Perinteinen pelletöinti vaatii kuivaa raaka-ainetta (n. 10 –
15 % kosteuspitoisuus), joten joudutaan asentamaan paljon 
energiaa kuluttavia kuivauslaitteistoja. Italiassa Kemyx on kehittänyt 
raaka-aineprosessia, missä luvataan pelletöidä jopa 50 %:sti
kosteaa raaka-ainetta ilman edeltävää kuivausta. Tuotettujen 
pelletien väitetään olevat riittävän kuivia varastoitaviksi (8 – 10 %). 
Prosessille on tunnusomaista suuri huoneenlämpöisen ilman virtaus 
ja alhainen pelletöintilämpötila (< 60º C). 

Tuoreita hakkuujätteitä kuusivaltaisesta metsästä kuljetettiin Italiaan 
pelletöitäväksi. Testin aikana otettiin näytteitä kolmesta eri kohdasta 
pelletöintilinjaa. Näytteiden kosteuspitoisuus ja pellettien laatu  
analysoitiin. Ilman virtaus ja kosteuspitoisuus prosessin sisään- ja 
ulostulosta mitattiin. Näiden tietojen ja mitatun energiakulutuksen 
avulla tehtiin energiatasapainolaskelmia. Testauksen aikana 
jouduttiin prosessi useasti pysäyttämään ja käynnistämään 
uudestaan, koska sitkeän materiaalin jauhaminen aiheutti suuria 
ongelmia. 

Kuvio 1. Avattu Kemyx pelletöintipuristin, missä näkyvissä rullat ja matriisi.
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Kuvio 2. Hakkuujätteiden syöttö

50 %:n kosteuspitoisista hakkuujäteistä tuotettiin 20 % 
kosteuspitoisia pellettejä. Ilmanvirtaus pystyi selittämään tästä
kuivausvaikutuksesta vain 20 %. Salaisuudeksi jäi edelleen, mistä
saatiin energiaa kuivaamaan pois 80%:a vedestä. Pellettien laatu 
oli osittain tyydyttävä, mutta tuhkapitoisuus nousi alkuperäisestä
2 %:sta valmiiden pellettien 6 %:iin. Useiden metallien sekä kloorin 
pitoisuudet kasvoivat huomattavasti, joten vaikuttaa siltä, että
jotakin tuntematonta ainesta lisätään jossain vaiheessa prosessin 
aikana. Alhaisesta pelletöintilämpötilasta huolimatta pellettien 
lujuus oli tyydyttävä. Tämä kärjistää pellettien sideainekysymystä, 
koska ligniini ei voi näin alhaisissa lämpötiloissa selittää ainesten 
yhteen sitoutumista. Tulokset eivät ole aivan tyydyttäviä, mutta 
prosessissa on monia etuja suhteessa perinteiseen pelletöintiin ja 
ehkä sitä voidaan jatkokehittää ja saadaan aikaan pelletöinti-
tekninen läpimurto. 

Kuvio 3. Näytteenotto valmiista pelleteistä.
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