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ALKUSANAT 

Osana Suomen  ja Puolan välistä tieteellis-teknistä yh  

teistyötä tämän selostuksen tekijä tutustui yhdessä MH 

Pentti Sairasen kanssa Puolan metsäntutkimuslaitoksessa 

(Instytut Badawczy  Lesnictwa, IBL) tehtävään pihkomistut  

kimukseen 15.10.-25.10.1982. Metsäntutkimuslaitoksessa tie  

toja antoivat erityisesti  tohtorit Lukasz Lukomski ja Rys  

zard Ostalski. Lisäksi tutustuttiin pihkomiseen käytän  

nössä. 

Vaikka  pihkomisella  ei  ole Suomen oloissa ollut  kriisi  

aikoja  lukuun  ottamatta mitään merkitystä, siinä sovelletta  

villa menetelmillä ja erityisesti pihkanlisäyksen  stimuloin  

tiaineilla saattaa olla  mielenkiintoa myös Suomessa  pyrittä  

essä  lisäämään sivutuotesaantoa sulfaattisellun teon yhtey  

dessä. Selostus on  kirjoitettu  lähinnä tämän pihkan poten  

tiaalisen hyödyntämismahdollisuuden kannalta. 

Helsinki 26.10.1982  

Matti Kärkkäinen  

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus  

ISSN 0358-4283  
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1. JOHDANTO 

Pihkomisella tarkoitetaan toimia, joilla lisätään 

elävän puun  pihkaneritystä,  ja tämän pihkan  juoksutusta ke  

räysastioihin.  Käsitteellisesti se on syytä  erottaa puuai  

neen pihkoittamisesta, jolla tarkoitetaan puuaineen  pihkapi  

toisuuden lisäämistä erilaisin kemiallisin ja/tai fysikaa  

lisin menetelmin (Kärkkäinen 1981). 

Pihkomisessa saatu tuote jalostetaan tavallisesti hart  

seiksi ja tärpätiksi sekä niiden hienommiksi derivaatoiksi. 

Täsmällinen kemiallinen koostumus  riippuu mm. puulajista.  

Tavallisesti pihkotaan mäntyä, mutta  jossakin määrin myös 

kuusta, jalokuusta  ja lehtikuusta. 

Puolan metsäntutkimuslaitoksella v. 1979 työskennel  

leistä n. 600:sta henkilöstä 13 työskenteli  metsän sivu  

tuotteiden osastolla, jonka pääasiallisena  tehtävänä on 

tutkia pihkomiskysymyksiä. Marja- ja sienitutkimus kuuluu  

osastolle pihkomisen lisäksi (Directory ... 1980). Arvi  

olta 7...9 henkilöä selvitteli pelkästään pihkomista  käynnin  

aikana (lokakuu 1982). 

2. PIHKOMISEN LAAJUUS PUOLASSA 

Puolan metsäntutkimuslaitoksesta saatujen tietojen mu  

kaan  pihkominen on muuttunut  viime vuosina seuraavasti. 



4 

Lisäksi uutettiin v. 1981 vanhoista haketetuista män  

nynkannoista pihkaa n. 1 000 tonnia. Selluloosateollisuu  

desta saatiin kolofonia n. 2 000 tonnia, kun koko raa'an 

mäntyöljyn tuotanto oli n. 10 000 t. 

Syyksi  tuotannon  jatkuvaan laskuun ilmoitettiin Poh  

jois-Puolan myrsky- ja hyönteistuhot, jotka työllistävät  

muuten  pihkankeruussa  käytettyjä  metsätyöntekijöitä.  Toinen 

syy lienee epäilemättä yleisessä  Puolan  taloudellisessa ti  

lanteessa, joka vaikuttaa kaikilla talouden  aloilla toi  

mintaa vähentävästi. 

Vuonna 1981 oli pihkomistuotannossa kaikkiaan 2 435 414  

tukkipuukokoista mäntyä. Puita pihkottiin  yleisimmän käy  

tännön mukaan  6 vuotta ennen hakkuuta, mutta lyhyempiäkin  

tuotantoaikoja  esiintyy,  kuten seuraava jaotelma osoittaa. 

r UOSl Tuotanti  ■o, 

1976 22  026 

1977 20 753 

1973 17 457 

1979 11 827  

1980 9 265 

1981 6 817  

1982 6 000  (arvio  
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Työvoiman tarve  riippuu tuotantoajasta, koska pihko  

misen intensiteetti kasvaa  tuotantoajan lyhetessä.  

Kun  työskentelyaikaa on  yleensä toukokuun  alusta syys  

kuun  loppuun, kuuden vuoden tuotantoaikaa käytettäessä saman  

puun luona käydään pihkaurien teossa ja pihkan keruussa  

kerran viikossa,  yhden vuoden tuotantoajalla taas  lähes päi  

vittäin. 

Pihkan tuotanto on vuosittain puuta kohti sitä suu  

rempi, mitä tiheämmin kuoresta paljastettu pinta käydään  

urittamassa uusin pihkaurin. Sitä vastoin koko tuotanto  

»ihkomisaika, a Osuus  puista, % 

1 2,1 

2 5,6  

3 22,3 

4 26,5 

5 1,4 

6 42,1 

Yhteensä 100,0 

'uotantoaik ka, Pihkauria kesäss  

a puuta kohti, kpl  

1 70 

2 35 

3..  .4 30 
...
 35 

6 20 
...
 24 
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aikaa kohti laskettu tuotos on puuta kohti sitä suurempi,  

mitä pidempi tuotantoaika on. Eräässä tutkimuksessa saatiin 

seuraavat  tulokset. 

Keskimääräinen pihkomisen tuotos  on muuttunut seuraa  

vasti 
.
 

Tuotosyksikköä kohti laskettu pihkankerääjän  ajanme  

nekki on ollut pienin 6 a tuotantoaikaa käytettäessä,  n. 

585 tuntia tonnia kohti. Vastaava  arvo  3 a tuotantoajalla 

oli 653 tuntia tonnia kohti. Erilaisin työn tehostamis  

toimin arvioitiin päästävän 300 tunnin työpanokseen tuo  

tettua pihkatonnia kohti. Nykyisellään keskituotos työnte  

kijää kohti lienee vain pari tonnia kesän aikana. Tämä 

'uot tant toaik ka Pih  tikan t tuot tos puuta kohti 

a g/a  g/tuotantoaik  

3 1589 4767 

4 1587 6349 

6 920 5519 

8  897 7180 

10 857 8570  

'uosi Pih ikan  tuotos  puuta 1 koh hti 

g/a  

1976 1370 

1977 1280 

1978 1260 

1979 1080 

1980 1080 
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arvio perustuu lukuisten henkilöiden kanssa  käytyihin  kes  

kusteluihin,  virallista tilastoa ei ilmeisesti ole. 

3. PIHKOMISEN SUORITTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 

Kun  aiemmin käsittelemätöntä puuta aletaan  pihkoa, en  

simmäisenä työvaiheena  on valmistaa pihkomispinta. Pinta 

tehdään poistamalla kaarnakuori maasta lukien n. 1 m kor  

keuteen  ja siten, että se on  jonkin verran alle puolet ympä  

rysmitasta,  puun  koosta  tosin riippuen. Nila pyritään jät  

tämään koskemattomaksi,  ts. valkeaa pintaa ei pyritä  teke  

mään. 

Kasvukauden  alkaessa ryhdytään tekemään pihkauria.  

Ensin tehdään koko pihkomiskautta  varten pystysuora pääura, 

joka on muita suurempi,  n. 10 mm leveä ja 6...10 mm syvä.  

Noin 35° kulmassa  pääuraan nähden tehdään varsinaiset pih  

kaurat, joiden leveys ja syvyys  on n. 5 mm. Kerralla teh  

dään tavallisesti yksi ura kummallekin pääuran puolelle. 

Kuten aiemmin on  todettu, uria tehdään yksivuotisessa  tuo  

tantoajassa  päivittäin, 6 vuoden tuotantoaikaa käytettäessä  

taas kerran  viikossa. Uudet urat tehdään n. smm välein. 

Pihka kerätään pääuran  alaosaan  kiinnitettyyn muovias  

tiaan tai kertakäyttöpussiin.  Kiinnitystapoja  on  useita. 

Käydyillä kohteilla kuppi oli kiinnitetty pääuran alle 

tehdyn kielimäisen luiskan varaan, joskus puunaulalla alta 

päin  tuettuna. Kielen ansiosta pihka valui kuppiin hyvin  

eikä mitään metallista kourua  tarvittu. Myös niitä käytet  

tiin niissä tapauksissa, jolloin kuppi oli kiinnitetty  
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puuhun naulalla. 

Pihkakuppia  tyhjennettäessä  se kaavitaan puhtaaksi  ke  

räysastiaan metallisella lastalla. Samalla puhdistetaan  

pääura kapealla lastalla, joka on yleensä urien tekemiseen 

käytetyn pitkävartisen kovelimen osa. Yleisin kovelimen 

malli oli sellainen, jossa oli vastakkaisiin suuntiin kaksi  

leikkaavaa osaa ja niiden välissä pääuran puhdistuslasta. 

4. ÄRSYTYSAINEET JA STIMULAATTORIT 

Viime vuosiin saakka  Puolassa on käytetty rikkihappoa  

nesteenä tai pastamaisena  aineena pihkomisen  tuotosta paran  

tamassa. Vaikutus perustuu ilmeisesti hapon epiteelitylppy  

soluja  tuhoavaan  vaikutukseen, jonka vuoksi pihka pääsee pa  

remmin valumaan pihkatiehyeistä  (ks. Kärkkäinen 1981). 

Käytännössä rikkihappo on parantanut lähinnä työn tuotta  

vuutta, koska sitä käytettäessä  voidaan käydä tekemässä 

uusia pihkauria harvemmin kuin tavallisesti,  koska  pihkan 

juoksu  jatkuu hyvänä kauemmin (Stephan ja Götze 1964, Ka  

minski 1964). 

Muutama vuosi sitten - ilmeisesti 1978 - ministeriö 

kielsi rikkihapon käytön. Syynä  oli  luultavasti  pihkoittu  

neen puuaineen  muodostuminen 2...3 cm syvyyteen  pihkomis  

pinnan  alle. Vastaavaa  pihkoittunutta puuta ei yleensä muo  

dostu normaalin pihkomispinnan alle  (Götze ja Stephan 1964). 

Jo ennen kieltoa tärkeimmäksi ärsytysaineeksi oli  

tullut hiivauute. Tavallisin menetelmä on käyttää taval  
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lista ruokahiivaa veteen sekoitettuna konsentraationa 

1:200...1:300. Kokeiden mukaan  pihkomistulos  on 30...45 % 

parempi kuin ilman ärsytysainetta  (Glowacki  1977). 

Ärsytysaine  ruiskutetaan pihkauraan heti sen tekemisen 

jälkeen. Tiedossa ei näyttänyt olevan, mihin hiivauutteen 

teho perustui. Oletuksena olivat B-vitamiinit,  jotka eivät  

kuitenkaan puhtaina tuotteina antaneet vastaavaa  tulosta. 

5. PIHKAN  KÄYTTÖ 

Pihka toimitetaan keräyspaikalta jalostuslaitoksiin  

150...200 1 tynnyreissä. Raakapihkasta  saatiin vuosina 

1966...1972 tislauksessa  seuraava tulos. 

Puolan metsäntutkimuslaitokselta saadun tiedon mukaan 

eri lähteistä saadun  kolofonin  käyttö  oli  1981 seuraava.  

;olof  oni  69,2 % 

'ärpätti  22,6 % 

resi 7,3 % 

:päpuhtaudet 0,9 % 

(Glowacki ja Kaminski 1980  
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Aiemmin mainitut tuotokset eivät vastaa tarkalleen 

käyttömääriä ilmeisesti varastomuutoksista yms. johtuen. 

Käytäessä Garbatcen pihkanjalostuslaitoksella  ilmeni, 

että molemmat  Puolan jalostuslaitokset seisovat osan vuotta  

pihkan puutteen vuoksi. Garbatcen  laitoksen kapasiteetti on  

55 tonnia raakapihkaa vuorokaudessa, ts. pitkälti yli  

10 000 tonnia vuodessa. Työskenneltäessä tarvitaan 30 

miestä. Menetelmänä on ensin saattaa pihka juoksevaan  muo  

toon suoralla höyrylämmityksellä (65°  C), jolloin epäpuh  

taudet saadaan suodatetuksi pois. Varsinaisessa tislausko  

lonnissa erotetaan  tärpätti ja eri hartsilaadut. Korkeim  

millaan lämpötila  on n. 175° C ja paine 70 kPa. 

6. TULEVAISUUDEN  NÄKYMIÄ 

Puolassa tarvittaisiin pihkasta tehtyä kolofonia huo  

Käyttöala Kolofonin lähde, t Yhteensä, 

Pihkominen Kantouute  Sellu- 

teollisuus 

'aper iteollisuuden 

liimat 130 540 650 1320 

:einokumi (pää-  

asiassa auton-  

renkaat) 5200 300 630 6130 

r ienti - - 40 40  

luu 230 110 280 620 

5560 950 1600 8110 
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mattavasti enemmän kuin sitä on  pystytty  tuottamaan. Pihko  

misessa  on tavoitteena edelleen 20 000 tonnin tuotosmäärä, 

joka vallitsi vielä muutamia vuosia sitten. Suullisesti 

tosin esitettiin epäilyjä,  ettei tällaista tuotostasoa ole 

koskaan  ollutkaan: mistä kontrolli puuttui, tuotanto kir  

jattiin  suunnitelmien mukaiseksi ilman sen kummempaa huolta. 

Puolalaisten  tiedossa on  ollut  yleinen eri  maissa  ha  

vaittu trendi, että pihkominen  vähenee kantohartsin ja eri  

tyisesti sulfaattisellun sivutuotehartsin osuuden lisäänty  

essä. Syynä ovat olleet pihkomisen suuret  työvoimakustan  

nukset. Myös Puolassa pyrittiin samaan suuntaan, tosin 

yleistä trendiä varovaisemmin. Kymmenen vuotta aiemmin 

(1972) esitettiin seuraava tavoite vuodelle  1980 (Kaminski  

ja Glowacki 1972). 

Tämänhetkinen käsitys on  suullisten lausuntojen mukaan, 

ettei uusia investointeja vaativa kantouute-  ja selluteolli  

suus pysty  helposti lisäämään alhaista tuotantoaan, vaan 

pääomapulan vuoksi ainoa  mahdollisuus on panostaa työvoi  

maintensiiviseen pihkomiseen.  Sen  tuotannon  nousu on kui  

tenkin ilmeisen vaikea heikon työvoimasaannin  ja organisa  

tooristen tekijöiden vuoksi. Ilmeistä on, että lähivuosina 

pihkomistuotos jää alle  10  000  tonnin  tasolle.  

[olofonin lähde Tuotano, t/a 

'ihkominen 18 000  6 

iantouute 6 000 2 

lelluteollisuus 6 000  2 

'hteensä 30 000  10 
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