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Antud magistritöö eesmärgiks oli planeerida puidu kuivatamise ja kuumtöötluse seade 

merekonteinerist selliselt, et planeeritav kamber täidaks ISPM – 15 rahvusvahelise standardi 

nõudeid. Esiteks selgitati välja ISPM – 15 standardist tulenevad nõuded, mis pidid olema 

tagatud kambri planeerimisel. Peamisteks ülesanneteks said kuivatamise ja 

kuumtöötluskambris kasutatava soojusallika soojusvõimsus ning soojustamise vajaduse välja 

selgitamine. Uurimustöö käigus oli vajalik olemasolevate tehnoloogiate uurimine ja parima 

kuivatamise ja kuumtöötluse metoodika välja valimine. Suure osa tööst moodustas 

katsemetoodika rakendamine, mille käigus valmis merekonteineri vähendatud mudel, milles 

viidi läbi rida erinevaid katseid. Katseid teostades täiustati mudelit töö käigus nii, et lõpuks 

saavutati saematerjali kuivatamine ja kuumtöötlus, mis vastas algselt seatud eesmärkidele. 

Katsetuste käigus said kõige suuremateks probleemideks, mida tuli lahendada ühtlaste ning 

piisavalt kõrgete temperatuuride saavutamine terves konteineri mudelis. Lahendusena 

õnnestus ühtlased temperatuurid  saavutada ehitades mudelisse šamott tellistest õhukanal ning 

lisades ventilaatorid õhu liigutamiseks mudelis. Magistritöös kasutati ka arvutusmetoodikat, 

mille käigus vaadeldi teooriat puidu kuivamisest. Vaadeldud soojustamise vajadus osutus 

oluliseks eriti seda juhul, kui planeeritavat kuivatamise ja kuumtöötluse kambrit kasutatakse 

välitingimustes. 

Võtmesõnad: Kuumtöötlus, kuivatamine, merekonteiner, mudel, niiskus, konteiner 

kuivatamine, soojuskadu, saematerjal. 
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ABSTRACT 

 

Lukin, E. Wood Desiccation and Heat Treatment Equipment. Master’s thesis. – Tartu: EMÜ, 

2015. 78 pages, 32 figures, 19 tables, format A4. In Estonian. 

The aim of the thesis was to plan a wood drying and heat treatment equipment made of a sea 

container. The planned chamber must meet the ISPM 15 international standard. It was 

necessary to determine the specific requirements which are valid for the ISPM 15 standard. 

The second task was to identify if it is necessary to insulate the sea container and how much 

power the heater needs for treating wood. This, in turn, required the existing technology 

research and choosing the best drying and heat treatment method. A large amount of work 

was done using experimental methodology, a reduced model of the sea container during 

several experiments. Experiments were carried out and after every experiment the sea 

container model was improved, so that eventually the model reached the drying and heat 

treatment results, which corresponded to the goals initially set. During the experiments the 

biggest problem was achieving homogeneous and sufficient temperature within the entire sea 

container model. The thesis also used calculation methodology, which focused on the theory 

of wood drying and heat treatment process. The solution was reached by building an air duct 

of chamotte bricks and adding fans to move the air inside the model. The experiments and 

calculation methodology showed that the need for insulation is high especially if the drying 

and heat treatment chamber is used outdoors. 

Keywords: Heat treatment, drying, sea container, model, moisture, kiln drying, heat loss, saw 

timber. 
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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 

 

∆d  –  tehnilise niiskuse muut g/kg 

∆m  –  materjali kuivatamisel eemaldatav vee kogus kg 

∆T  –  temperatuuride vahe sise – ja väliskeskkonnas K 

F  –  piirdetarindi pindala m
2
 

k  –  soojusläbikandetegur W/(m
2
·K) 

l  –  kuivatamise õhu erikulu kg/kg 

L  –  kuivatamise õhukulu kg 

Q  –  soojusvool W 

RSe  –  välispinna soojustakistus m
2
·K/W 

RSi  –  sisepinna soojustakistus m
2
·K/W 

t1  –  temperatuur konteineri sees ˚C 

t2  –  temperatuur konteineri väliskeskkonnas ˚C 

V  –  õhu maht m
3
 

α1  –  sisepinna soojusülekandetegur W/(m
2
·K) 

α2  –  välispinna soojusülekandetegur W/(m
2
·K) 

δ1  –  piirdetarindi ühe kihi paksus m 

λ1  –  piirdetarindi ühe kihi soojuserijuhtivus W/(m·K) 

ρ  –  õhutihedus       
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SISSEJUHATUS 

 

Puidu kuivatamine ja kuumtöötlus on väga lai valdkond, millega on tegeldud sama kaua, kui 

puitu on kasutatud. Puidu kuivatamise ja kuumtöötlemise puhul on oluline ka see, mis on 

puidu töötlemise eesmärk. Antud uurimustöö käigus otsitakse lahendust pakkematerjalina 

kasutatava puidu töötlemiseks. Töödeldud puit peab planeeritava seadme abil saama 

vastavaks ISPM – 15 standardis nõutud parameetritele ning seda võimalikult väikeste 

rahaliste kulutustega. 

Uurimustöö sai alguse sellest, kui antud teema kohta avaldas huvi Kastoram Wood OÜ 

esindaja Kalev Tõrra, kelle sooviks oli hakata puitu kuivatama ja kuumtöötlema 

merekonteineris. Merekonteineritest kuumtöötluskambreid on küll tehtud ning kui neid õigesti 

projekteerida ja sisustada, on nende kasutamisel palju eeliseid. Oluline oli jälgida, et seade ei 

oleks liiga keeruline ning investeeringute maht oleks ettevõtte jaoks vastuvõetav. 

Kuna tegemist on ettevõttega, mis tegeleb puidu töötlemisega ja panustab ka keskkonnahoidu 

on mõistlik kasutada kuumtöötluse ja kuivatikütusena tootmisjääke. Eelistatud 

soojusgeneraatoriks sai seega valitud puidu küttel töötav kuivatiahi, mis oleks õhutagastus 

võimalusega, et tagada maksimaalne energia kasutamine ja säästmine. Tootmiskulude 

madalana hoidmisel on energia sääst ja ratsionaalne energiakasutus alati aktuaalseteks 

näitajateks. 

Andmaks soovitusi ja nõuandeid parima lahenduse väljatöötamiseks, tuli töö autoril ennast 

eelnevalt kurssi viia ISPM – 15 standardi nõuetega ning hakata seeläbi otsima sobivat 

lahendust merekonteineri juurde kuuluva varustuse ning lisatavate seadmete osas. Soovituste 

ja nõuannete andmiseks tuli uurida ka erinevaid puidutöötlemise viise ning tehnoloogiaid, 

samuti tuli õppida tundma puidu kuivatamise ning kuumtöötluse teooriat. 

Uurimustöös kasutati kahte metoodikat, milledest üks käsitles niiske õhu H – d. diagrammi 

ehk Mollieri diagrammi kasutamist, mida võib vaadelda arvutusliku metoodikana. Teine 

metoodika oli pigem praktilisemat laadi ja selle käigus ehitati merekonteineri vähendatud 

mudel, milles katsetati erinevaid olukordi just nii nagu need reaalse merekonteineri puhul 

töötada võiksid. Katsetuste käigus arenes mudel järk – järgult edasi, kuni saadud tulemusi oli 

võimalik võrrelda reaalse merekonteineriga. 
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Käesoleva uurimustöö eesmärgid ja eesmärkide saavutamiseks paika pandud ülesanded on 

järgnevad:  

1. Planeerida ISPM – 15 nõuetele vastav kuumtöötluskamber merekonteinerist. 

 Selgitada välja merekonteineri soojustamise vajadus. 

 Selgitada välja kuumtöötluskambris kasutatava soojusallika vajalik 

soojusvõimsus.  

 Saada selge arusaam ISPM – 15 rahvusvahelistest nõuetest. 

2. Tutvuda olemasolevate ja enim kasutatavate kuumtöötluse ja puidu kuivatamise 

metoodikatega. 

 Uurida kirjandusest olemasolevaid kuivatamis- ja kuumtöötlusmetoodikat. 

 Uurida välismaal enam kasutust leidvate kuumtöötluse ja kuivatamise 

metoodikaid. 

3. Leida parameetrid, mida puidu kuumtöötlusel ning kuivatamisel on vaja järgida. 

 Leida kirjanduse abil antud uurimustöös olulisemad puidu parameetrid, mida 

puidu kuivatamisel ja kuumtöötlusel järgida. 

Uurimustöö ülesandeid ja eesmärke on vaadeldud neljas peatükis, mis omakorda jagunevad 

kolme põhijaotisesse ning nende jaotumine on lühidalt kokku võetud järgnevalt: 

 Esimeses osas vaadeldakse ISPM – 15 standardit ning tutvutakse puidu 

kuivatamise ja kuumtöötluse teoreetilise poolega, sealhulgas ka 

terminoloogiaga ning rahvusvaheliselt enim kasutatavate kuumtöötluse ja 

kuivatamise meetoditega. 

 Teises magistritöö osas selgitatakse kasutatud metoodikat. 

 Kolmandas osas  on esitatud katsetuste käik ja nende tulemused. Samuti on 

kolmandas osas arutelu, milles antakse soovitused merekonteinerist 

kuumtöötluskambri ehitamiseks. 

Töö koostaja on tänulik Kastoram Wood OÜ esindaja Kalev Tõrrale, kelle poolt tuli teema 

algatus ning jooksvalt tekkinud küsimusi ja tähelepanekuid, millede lahendamisele sai töö 

koostamisel keskenduda. 

Eriti tänab töö koostaja juhendajat Mart Hovi teemavaliku ja magistritöö valmimisele 

kaasaaitamise eest.  
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1. TEMAATIKA ÜLEVAADE 

1.1. Teemavalik ja probleemipüstitus 

 

Antud töö eesmärgiks on leida parim võimalik lahendus saematerjali kuivatamiseks 

merekonteineris. Saematerjaliks (sawn timber) nimetatakse puiduosad, mis on saadud 

suuremate mõõtmetega palkide või massiivpuidu pikisaagimisel või freesimisel (Ümarpuit ja 

saematerjal 2001: Osa 3). 

Teatud juhtudel on töös kasutatud ka terminit puit (timber), kuid siis peetakse silmas 

töödeldud puitu, mitte kasvavat või langetatud metsamaterjali. Puidu alla ei kuulu ka puitlaast 

ega puitplaat (Ümarpuit ja saematerjal 2001: Osa 1). 

Kuivatatavaks saematerjaliks on peamiselt okaspuit (softwood); kuusk ja mänd. Samuti 

kuivatatakse lehtpuitu (hardwood); kaske, haaba ja leppa (Ümarpuit ja saematerjal 2001: Osa 

1). 

Kasutatava saematerjali mõõdud on võrdlemisi jäigalt paika pandud ning jäävad järgnevatesse 

piiridesse: ristlõikepaksus 14-100 mm, laius 25-200 mm ning pikkus 600-6000 mm. Soovitusi 

puidukuivati planeerimiseks andis teema üks algatajatest Kastoram Wood OÜ esindaja Kalev 

Tõrra. Tellija jaoks parima lahenduse väljatöötamisel on oluline planeeritava kuivati 

võimalikult lihtne käsitlemine. Kuivati kasutamine ei tohiks vajada töötajate mahukat 

koolitamist ega automaatika pidevat hooldust. Samuti on oluline ka võimalikult väikeste 

investeeringute kaasamine.  

Kastoram Wood OÜ tegeleb erinevate puidust pakkevahendite ning kaubaaluste 

valmistamisega. Toodang peaks vastama rahvusvahelisele standardile, et neid saaks 

rahvusvaheliselt turustada. Ettevõttel on soov minna toodetavate puitpakenditega 

rahvusvahelisele turule. Joonisel 1 on reastatud peamised rahvusvahelises kaubanduses 

osalejad 2012. aasta seisuga. 
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Joonis 1. Peamised rahvusvahelises kaubanduses osalejad 2012. aastal, miljardit eurot. Allikas 

(Eurostat 2014) 

Joonisel 1 kajastatud riigid nõuavad, et puitmaterjalist pakend vastaks ISPM – 15 standardile. 

Erandiks on vaid Singapur, kes peab standardi nõudeid soovituslikuks, kuid mitte 

kohustuslikeks. Seega võib öelda, et puitpakkematerjaliga rahvusvahelisele turule minekul on 

ISPM – 15 nõuete täitmine hädavajalik (Australian Government 2013). 

 

1.2. ISPM-15 rahvusvaheline standard 

 

Biokahjustus (biodeterioration) on olukord, kus puidu välimus on rikutud ning puidu 

tugevusomadused võivad olla vähenenud bioloogiliste tegurite mõjul. Biokahjustusi võivad 

põhjustada seened (fungus), mis toituvad orgaanilisest ainest ning hallitusseened (mould), 

mis moodustavad puidu pinnale niisketes tingimustes villataolise või pulberja seeneniidistiku 

(Ümarpuit ja saematerjal 2001: Osa 10). 

Samuti võib biokahjustuseks pidada tõugukäike (bore hole): putukate tekitatud erineva värvi 

ja suurusega auk või käik puidus. Putukate tekitatav puidu aktiivkahjustus (active timber 

infestation) on kahjustus, mille puhul putukas on elus ja jätkab puidu kahjustamist (Ümarpuit 

ja saematerjal 2001: Osa 11). 

Puitmaterjal, mida kasutatakse pakkematerjalina on elukeskkonnaks paljudele erinevatele 

hallitus- ning puitu langundavatele seentele ja putukatele kelle levikut antud standardi abil 
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püütakse piirata. Suureks probleemiks on näiteks termiitide ja hobusipelgate levimine. 

Termiidid kahjustavad puitmaterjali ning hobusipelgad võivad uuristada isegi 13 mm 

läbimõõduga käike ja teevad samuti korralikku hävitustööd (Rowell 2013: 99 – 108). 

ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures) 15 standard käsitleb 

fütosanitaarmeetmeid, mis piiravad toorpuidust valmistatud pakkematerjaliga seotud kahjurite 

liikumise riski. Kahjurid, kes pakkematerjaliga liiguvad, võivad mõjutada kohalikku 

bioloogilist mitmekesisust või metsa tervisliku seisundit (ISPM-15 2009: 5). 

Kahjurite leviku piiramisel on termotöötlust kasutatud ja uuritud pikka aega. Näiteks Ernest E 

Hubert avaldas juba 1924 aastal. kokkuvõtte katsetest, kus jälgiti enamlevinud seente ja 

putukate ellujäämisvõimalusi erinevate kamberkuivatamise meetodite puhul. Uuringute 

kokkuvõte näitab, et termotöötlusel juba 49 ˚C juures oli enamus kahjureid hävinud. Täielik 

puidu töötlus saavutati antud katsete puhul 63 ˚C ja kõrgema temperatuuri pikaajalisel 

kasutamisel (Hubert 1924: 12, 13). 

ISPM – 15 rahvusvahelise standardi kohaselt on sobivaid fütosanitaarmeetmeid kahte liiki. 

Üks neist on kuumtöötlus, kus kogu puidu profiili ulatuses peab puidu temperatuur olema 30 

minuti jooksul vähemalt 56 ˚C. Antud parameetri saavutamiseks on aga jäetud võrdlemisi 

palju ruumi, kuna lubatud on puidu töötlemine nii mikrolainetega, keemilise immutamine 

surve all, kuivatamine või mõni muu töötlemisviis(ISPM-15 2009: 11). 

Teiseks meetodiks on puitmaterjali töötlemine metüülbromiidiga. See on mõnevõrra 

keerukam ja kulukam protsess ning kestab 24 tundi. Metüülbromiidiga töötlemisel tuleb 

puitmaterjal samuti teatud temperatuurini üles soojendada ning vaja on palju erinevat tehnikat 

ja protsess on keerukam kui kuumtöötlus (ISPM-15 2009: 11). 

Kui standardis käsitletud puitpakendid, kastid, pakkimispuit, kaubaalused, kaablitrumlid on 

läbinud standardis heakskiidetud fütosanitaarmeetmeid, on õigus lisada neile erimärgistused, 

mis sisaldavad IPPC sümbolit, riigitähist, tootja-/töötlejatähist ja töötlemisviisitähist, mille 

kohta on esitatud ka standardi näidis nr.3 joonisel 2 (ISPM-15 2009: 7,13). 
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Joonis 2. ISPM-15 fütosanitaarmeetmetele vastava pakendi erimärgistuse näidis, mis sisaldab 

IPPC sümbolit, riigitähist, tootja-/töötlejatähist, töötlemisviisitähist. Allikas (ISPM-15 2009: 14) 

Kui kaubaalusel või muul puitpakkematerjalil eelpool mainitud erimärgistus puudub, 

kaasnevad importivale riigile erinevad kohustused ja õigused pakkematerjali hävitamise osas, 

näiteks põletamine, sügavale matmine, töötlemine või ekspordiriigile tagasisaatmine olenevalt 

sellest, kuidas on kokku lepitud (ISPM-15 2009: 16).  

 

1.3. Puidu kuivatamine 

 

Puidustandard liigitab saematerjali niiskuse järgi järgmiselt (Ümarpuit ja saematerjal 2001: 

Osa 4): 

 Toores puit (green timber) – puit, mida ei ole kuivatatud rakuseinte küllastuspiirini 

või alla selle ning puidu niiskus on tavaliselt üle 30%. 

 Transpordikuiv puit (shipping dry timber) –  puit, mille niiskus on küllalt madal, et 

piirata värvusemuudatusi, hallitust ja seenhaigusi transpordil ning üldiselt jääb see alla 

25%. 

 Õhkkuiv puit (air dry timber) – puit, mille niiskus on ligikaudu tasakaalus 

ümbritseva atmosfääritingimustega ehk normaaltingimustel alla 20%. 

 Absoluutkuiv puit (oven dry timber) – puit, millel puudub niiskus, mis on võimalik 

saavutada kuivatuskapis, milles on standardi kohaselt temperatuur 100  ˚C. 

Kuigi ükski standard ega nõue, mis käsitleb puidu kuivatamist, ei esita kindlaid nõudeid 

pakkematerjalist puidu niiskuse kohta, tuleb antud töös seda siiski käsitleda. Puidu 

kuivatamine parandab selle omadusi. Järgnevalt on välja toodud eelised, mida annab 

puitmaterjali kuivatamine (Cook, DuMont 1991: 3): 

 saematerjal säilib kauem, kui see on kuiv; 
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 pakkematerjalina kasutatav saematerjal on kergem; 

 pakkematerjalina kasutatav saematerjal on väiksema mahuga; 

 kuiva saematerjali on kergem töödelda; 

 kuivatamise käigus on võimalik saematerjalist eemaldada sinna jäänud mürgised või 

muud vedelikud, mida seal olema ei peaks. 

Kuivatusprotsessis võib olla materjali ümbritsev keskkond erinev. See võib olla niiske õhk, 

ülekuumendatud aur, õhu segu suitsugaasidega või siis vett tõrjuvad ehk hüdrofoobsed 

vedelikud. Neid keskkond kutsutakse kuivatusagensiks (Reiska 1990: 4). 

Puidu kuivatamisel kasutatavad peamised terminid on niiskussisaldus ehk niiskus (moisture 

content), mis on vee mass puidus väljendatuna protsentides puidu absoluutkuivast massist. 

Lõppniiskus (final moisture content) on puidus olev niiskus kuivatusprotsessi lõpus ning 

tasakaaluniiskus (equilibrium moisture content) on niiskus, mille puhul kindlaksmääratud 

tingimustel puit ei anna ära ega võta vett juurde (Ümarpuit ja saematerjal 2001: Osa 4). 

Kui puitu kuivatama hakatakse, tuleb eraldi vaadelda vaba ehk makrokapillaarset niiskust, 

mis paikneb rakuõõntes ning seotud ehk hügroskoopset niiskust, mis asub rakuseintes. Kuna 

rakuseinte materjal ei pundu igavesti, on rakuseinte küllastuspiir umbes 30%, kui puitu 

pikaajaliselt vees hoida. Erinevatel puiduliikidel võib rakuseinte küllastuspiir varieeruda, kuid 

ligikaudselt on see siiski sarnane (Reiska, Meier 2008: 20). 

Pundumine (swelling) on puidu mõõtmete suurenemine niiskussisalduse suurenemise tõttu 

ning kuivamiskahanemine (shrinkage) on puidu mõõtmete vähenemine niiskussisalduse 

vähenemise tõttu (Ümarpuit ja saematerjal 2001: Osa 4). 

Hügroskoopsus on materjali niiskuse muutumine vastavalt ümbritseva õhu niiskusele. Kui 

materjal on saavutanud sama niiskuse nagu õhk, kutsutakse seda püsivaks niiskuseks. 

Hügroskoopsuspiiriks nimetatakse puidu niiskust, mis on saavutatud kuiva puidu 

maksimaalsel niiskuse neeldumisel. See ei sisalda vaba niiskust, kuna kuivatatud puit võib 

veeauru imada ainult rakuseinte mikrokapillaaridesse ja seda isegi niiskusega küllastunud õhu 

puhul. Hügroskoopsuspiiri niiskus temperatuuri tõustes väheneb, rakuseinte küllastuspiir aga 

jääb samaks (Reiska, Meier 2008: 21,22). 

Puidu kuivatamisel kuumtöötlusmeetodil tuleb silmas pidada, et niiskuse eemaldamisel 

allapoole hügroskoopsuspiiri puidu tugevus suureneb tunduvalt, kuid kuumtöötlusel ei tohiks 
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kasutada liiga kõrgeid temperatuure, kuna siis puidu tugevus hakkab langema. Näiteks hakkab 

puidu tugevus langema puidu kuumutamisel 80 ˚C juures 40 – 50 tundi, kuid 120 ˚C juures 

juba 2 – 3 tunni juures (Reiska, Meier 2008: 28). 

Puitu, milles on vaid seotud niiskus, nimetatakse niiskeks puiduks ning puitu, milles on ka 

vaba niiskust, nimetatakse märjaks puiduks. Uurimustöös kuivatakse värskelt raiutud puitu, 

mis on seega alati märg puit (Reiska, Meier 2008: 21). 

Kuivatatud puitu saab liigitada erinevalt. Tabelis 1 esitatud liigitust on kasutanud Rein Reiska 

ja Pille Meier raamatus „Puidu kuivatamine“. 

Tabel 1. Kuivatatud puidu liigitus. Allikas: (Reiska, Meier 2008: 21) 

Liigitus Niiskus, % 

Mööblikuiv puit 6 – 10 

Tislerikuiv puit 10 – 15 

Liimimiskuiv puit 14 

Hööveldamiskuiv puit 15 – 19 

Õhkkuiv (transportimiskuiv) puit 15 – 23 

Puidu kuivatamisel tuleb vahet teha pinna niiskusel (surface misture content), mis on 

niiskusesisaldus puiduühiku pinnakihis ning keskkihi niiskusel (core moisture content), mis 

on niiskusesisaldus puiduühiku ristlõike keskosas (Ümarpuit ja saematerjal 2001: Osa 4). 

Olulised on need erinevad kihid selle poolest, et puidu kuivatamisel ei ole kõige olulisem 

puidust niiskuse kiire aurustamine pinnalt vaid et protsessid oleks tasakaalus ja puidu 

keskkihist jõuaks niiskus pinnakihti sama kiirusega, kuid mitte aeglasemalt, mis võib kaasa 

tuua puidu pragunemise ja deformatsiooni, mis on tingitud puidu ebaühtlasest kahanemisest 

(Thomassen 1999: 19).  

Töös käsitletavas kuivatis hakatakse töötlema pakkematerjaliks mõeldud puitmaterjali, millele 

kvaliteedinõuded praktiliselt puuduvad. Lisaks fütosanitaarmeetmete rakendamise nõudele 

tuleb aga arvestada võimalikke liiga kiire kuivatamisega kaasnevaid sisepingeid puidus. Puit 

võib hakata ebaühtlaselt kahanema ning on oht, et tekivad praod ning painded. Kuivatamisel 

saadava puidu niiskus võiks jääda 20% lähedusse, kuna tegu on transpordimaterjaliks 

mõeldud saematerjaliga ja hügroskoopset ehk seotud niiskust ei pea antud materjali puhul 

tingimata saematerjalist välja saama, sest sellega kaasneb suurem energiakulu. 
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1.4. Erinevad puidukuivatamise tehnoloogiad 

 

Olemas on loomulikud ja kunstlikud puidukuivatus meetodid. Kuna loomulikud 

puidukuivatus metoodikad on aega nõudvad käsitletakse antud töö puhul kunslikke 

puidukuivatus võimalusi. Erinevaid kunstlikke puidukuivatus võimalusi on lühidalt 

iseloomustatud järgnevalt: 

 Kamberkuivatamine toimub koldegaaside, niiskuse aurustamise või ülekuumendatud 

auruga. Konstruktsiooniliselt ja seadmete valiku osas võivad kamberkuivatid olla väga 

erinevad. Siia alla loetakse ka kombineeritud kuivatamine: kambrisse suunatakse puit, 

mis on eelnevalt õhkkuivatatud, kuivatis oleva puidu niiskus on enne kuivatusprotsessi 

algust 30 – 35 % (Varik 1972: 8 – 9). 

 Kontaktkuivatamine toimub enamasti õhukese puidu puhul nagu näiteks 

vineerplaadid, kui kuumaks köetud metallplaadid on kokkupuutes kuivatava 

materjaliga (Varik 1972: 9). 

 Kõrgsageduslikus elektriväljas kuivatamine: puidu temperatuuri tõus algab sisemistest 

kihtidest ja liigub niiskusega samas suunas. Antud meetod on ülimalt energiamahukas 

ja kallis (Varik 1972: 9). 

 Kuivatamine vedelikus ehk petrolaatum kuivatamine toimub petrolaatumi vannides. 

Petrolaatum on kõrge viskoossusega naftasaadus, mis sisaldab parafiini ja tseresiini. 

Kuivatamise protsess toimub 120 – 140 ˚C juures ja antud meetod on kamberkuivatist 

kuni 6 korda kiirem. Kuivatatud ja kuumtöödeldud puit on osaliselt petrolaatumiga 

läbi imbunud, kuid pakkematerjaliks mõeldud puidule sobilik. Antud tehnoloogia 

vajab üsna spetsiifilisi seadmeid ja seega töös käsitletava kuivati planeerimiseks ei 

sobi (Varik 1972: 9 – 10). 

 Induktsioonkuivatamine toimub tööstusvoolu sagedusel. Kuivatatav materjal on 

asetatud metallvõredele, mis on ühtlasi induktsioonpooli südamikuks. Võred 

kuumenevad ning toimub kontaktne ja konvektiivne kuivatamine. Kuivatatav materjal 

kuumeneb ja kuivab väga ebaühtlaselt, seega meetodit rakendatakse vähe (Varik 1972: 

10 –12). 

 Vaakumkuivatamine toimub hermeetilises metallpiiretega kambris alarõhul. 

Vaakumkuivatust on soovitav kasutada hajusooneliste puiduliikide nagu kask, pöök 

ning vaher kuivatamisel. Meetod on 35 % tavaliselt kamberkuivatamisest kiirem, kuid 

puidu termotöötlust ei toimu (Varik 1972: 12). 
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 Rotatsioonkuivatamine on kamberkuivatamise eriliik, kus kuivatatav puitmaterjal on 

asetatud pöörlevale platvormile. Tsentrifuugides sunnitakse niiskus puidu sisemuses 

liikuma, kuid antud meetodit ei peeta otstarbekaks võrreldes tavalise 

kamberkuivatamisega (Varik 1972: 12). 

 Radiatsioonkuivatamisel kasutatakse infrapuna- ja ultraviolettkiirgust. Kuivati seintele 

ja lakke on paigaldatud kiirgurid. Meetod on kasutuses peamiselt mööblitööstuses ja 

viimistletud pindade kuivatamisel. Suuremahuliseks märja puidu kuivatamiseks pole 

meetod piisavalt efektiivne (Varik 1972: 12 – 13). 

Kui erinevaid kuivatamise tehnoloogiaid võrrelda on selge, et kamberkuivati on ja jääb 

ilmselt kõige mõistlikumaks kuivatamise meetodiks saematerjali kuumtöötluseks ja 

kuivatamiseks merekonteineris. Teised eelpool vaadeldud tehnoloogiad on enamasti suure 

energiakuluga või raskesti teostavad tänu spetsiifilisusele või suure seadmete mahukuse ja 

vajadusega tõttu. Kamberkuivatitehnoloogial on palju võimalusi ja seetõttu keskendutakse 

järgnevas peatükis sellele põhjalikumalt. 
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1.5. Kamberkuivatite kasutamine erinevates riikides 

1.5.1. Madaltemperatuurilised kamberkuivatid 

 

ISPM – 15 on laialt levinud rahvusvaheline standard ning on võimalik leida uurimusi, milles 

käsitletakse kuumtöötlust ning selle efektiivsemaks muutmist. Huvitav uurimus pärineb 

Kanadast, mis on Eestiga osaliselt samas kliimavöötmes. Ka puidu kasutamine on sarnaselt 

Eestile oluline igas valdkonnas.  

FBInnovations nimeline organisatsioon on katsetanud ja leidnud mooduse kuidas madala 

rõhuga auru või külma vee piserdamisega on võimalik kiirendada saematerjali kuumtöötlust. 

Organisatsioon katsetas laboratoorsetes ja tööstuslikes tingimustes mardikatega nakatunud 

mägimändide kuumtöötlust nii, et tagatud oleks ISPM – 15 nõuetele vastavus. 

Kuumtöödeldav saematerjal oli antud katsete puhul eelnevalt looduslikes tingimustes 

kuivanud ning töö eesmärgiks oli kiire töötlemine nii, et puidu kvaliteet ei halveneks. Puidu 

kvaliteedi püsimajäämiseks kasutati madaltemperatuuri kamberkuivatit, millele oli lisatud 

niisutussüsteem või madala survega auru süsteem. Niisutussüsteem toimis automaatselt märja 

ja kuiva keha temperatuuridest lähtudes. Katsetustes saadud tulemused on esitatud joonisel 3 

(Cai, Oliveira, Garrahan 2009: 20, 21). 
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Joonis 3. FBInnovation poolt läbi viidud uuringu tulemused puitmaterjali kiiremaks 

termotöötluse teostamiseks kasutades auru või külma vett. Allikas (Cai, Oliveira, Garrahan 2009: 21) 

Joonisel 3 esitatud tulemused on mõõdetud puidu sisemistest kihtidest ning katsete põhjal 

järeldati, et külma vee kasutamine puitmaterjali niisutamiseks annab arvestatava aja 

kokkuhoiu. Kuid piserdatava vesi peab olema puhas, vältimaks pihustite ummistumist (Cai, 

Oliveira, Garrahan 2009: 21). 

Planeeritavas kuivatis hakatakse kuivatama märga puitu ja seega ei kattu antud katsetused 

täpselt konkreetse tööga. Energiakoguseid ja katsetusekäiku oleks kindlasti huvitav uurida. 

Töö autor tegi sellekohase päringu ka FBInnovationi antud katse teostajatele ning peale pikka 

ootamist õnnestus ka vastus saada.  

Katsetuste kohta konkreetsemaid asjaolusid avalikustada ei olnud autoril õigust, kuna töö sisu 

on konfidentsiaalne. Küll aga viitas autor sellel, et madalsurveauru kasutamisel on külma vee 

ees palju eeliseid, kuid enamus puidukuivatamise ja kuumtöötlusega tegelevatest tööstustest 

Kanadas on lõpetanud nii auru, kui vee lisamise protsessi. Peamiselt kasutatakse ära puidus 

olev niiskus ja seega ei ole vaja muretseda auru tootmise ega personali pärast, kes pidevalt 

protsessil silma peal hoiaks. Kui puidus aga piisavalt niiksust pole, tuleb kuivatamise 

meetodit muuta või lisada kambrisse niiskust (Oliveira 2015). 
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1.5.2. Kõrgtemperatuurilised kuumtöötluskambrid 

 

Tööstuses, kus tootmismahud on suured, on levinud kõrgtemperatuuriline kuivatamine. 

Kõrgemate temperatuuride kasutamisel on kuivamise aeg lühem ning toote kvaliteet 

ühtlasem. Larry Culpepper kirjeldab oma raamatus „High Temperature Drying“, kuidas 

juhitakse tähelepanu erinevatele probleemidele, mis kuivatusprotsessiga kaasnevad. Näiteks 

peab puit peab olema alati ühesuguse paksuse ja pikkusega selleks, et kuivatamise protsessi 

tulemus oleks võimalikult ühtlane. Ventilaatorite valikul võiks kaaluda ka mootoreid, mida 

saaks paigutada kuivatuskambrist väljapoole. Samas raamatus on toodud näide ühest 

kuumaõhukuivatist, kus aasta jooksul esines 18 – 21 mootoril rikkeid. Mootorid olid 

paigutatud kambri sisse, kuid neile sai enamasti saatuslikuks liigne niiskus, mitte niivõrd 

kuum õhutemperatuur (Culpepper 1990: 4 – 8, 131). 

Kui uurida täpsemalt Euroopas levinud kõrgtemperatuurilisi kamberkuivateid selgub, et 

kasutusel on neli peamist kuumtöötlus metoodikat (Rapp 2001: 6): 

 Soome Thermo Wood; 

 Hollandi Plato Wood; 

 Prantsuse Retification; 

 Saksa Oil Heat Treatment. 

Nendest esimene, Soome Thermo Wood, on väga kvaliteetse toote saavutamiseks mõeldud 

kuivatamise meetod. Okaspuu kuumtöötlus temperatuurid on üle 200 ˚C ja lehtpuu 

temperatuurid alla 200 ˚C, kuna okaspuitu kasutatakse rohkem välitingimustel seinte, 

aknaraamide ja ustena ning lehtpuitu sisetingimustes mööblina (Syrjänen 2001: 16). 

Thermo Wood on kõrgelt automatiseeritud kuumtöötlusmeetod. Kogu protsessi jälgivad 

erinevad andurid, mis mõõdavad niiskust nii puidu keskkihis, kui kambris sees ning kogu 

protsess salvestatakse. Tööstuslikult toimub kuumutamine peamiselt õliküttel või puiduküttel, 

kuid väiksemate kuumtöötluskambrite puhul kasutatakse ka elektrilisi küttekehi. Iseloomulik 

on see, et kambris asuvad ventilaatorid, mis tekitavad kiirusel 10 m/s toimiva ühtlase 

õhutsirkulatsiooni. Thermo Wood meetodi korral kasutatakse ka aurugeneraatoreid, kuid mitte 

soojusallikana, vaid puidu niisutamiseks, mis tagab ühtlaselt töödeldud puitmaterjali. Protsess 

on kujutatud joonisel 4 (Syrjänen 2001: 11). 



19 

 

 

Joonis 4. Soome Thermo Wood kuumtöötlus kambri meetodi põhimõtteline joonis. Allikas 

(Syrjänen 2001: 12) 

Hollandi Plato Wood on kuumtöötlus, mille korral pööratakse erilist tähelepanu rakusisesele 

niiskusele ja puidu sees toimuvatele keemilistele muutustele. Protsess ise koosneb neljast 

etapist (Militz, Tjeerdsma. 2001: 27 - 28): 

 Termolüüs, mis kestab 4 – 5 tundi. Selle käigus kuumutatakse puitu 160 ˚C – 190 ˚C 

juures kõrgendatud rõhul. 

 Kuivatamine, mis kestab 3 – 5 tundi. Puidu niiskus viiakse alla 10 %. 

 Sekundaarne kuumutamine, mis kestab 14 – 16 tundi. Puit kuumutatakse uuesti 170 

˚C – 190 ˚C. 

 Tuulutamine või aeglane jahutamine, mis kestab 2 – 3 päeva. 

Etappide aeg ja temperatuurid on määratud vastavalt puidu liigile. Soojus mida kasutatakse, 

saadakse peamiselt kuivatusagensina toimivast õhust või aurust. Ruumi hermeetilisus 

võimaldab rakendada ülerõhku (Militz, Tjeerdsma. 2001: 28). 
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Kogu protsess on võrdlemisi keerukas ja kulukas, nimelt ühe kuupmeetri puidu töötlemine 

maksab ligikaudu 100 eurot, millele lisandub tehase ehitamise kulud, kuid antud protsessiga 

saavutatakse töödeldud puidus väga suur stabiilsus selle mõõtmete osas. See on tingitud nii 

puidu niiskuse kindlusest, kui tugevusest (Militz, Tjeerdsma. 2001: 34 – 36). 

Prantsuse Retification on kuumtöötlusprotsess lämmastiku keskkonnas, milles võib olla kuni 

2% hapniku. Kasutatav saematerjal peab olema eelnevalt kuivatatud 12 % niiskusele, seejärel 

kuumutatakse puit spetsiaalses kambris aeglaselt 210 ˚C – 240 ˚C. Prantslased kasutavad ka 

kuumtöötlusprotsessi „Le Bois Perduce“, mille käigus saab töödelda märga puitu, kui puit 

kuumtöödeldakse 230 ˚C juures puidust endast tuleneva niiske auruga (Vernois 2001: 40). 

Nimetatud kuumtöötluste puhul on temperatuurid väga kõrged ning puidu mehhaanilised 

omadused kannatavad. Saavutatakse aga niiskuskindlus ja seeläbi puit ei pundu ega kahane. 

Antud protsess on oluliselt kallim võrreldes eelmainitutega, kuna kasutatakse lämmastikku ja 

kõrgeid temperatuure. Maksumuseks kujuneb ligikaudu 150 eurot kuupmeetri töödeldava 

puidu kohta (Vernois 2001: 41). 

Kõige viimasena kõrgetemperatuuriliste kamberkuivatite osas vaadeldakse Saksa Oil Heat 

Treatment kuumtöötlust, mille puhul protsess toimub väärisgaasi keskkonnas. Protsess toimub 

suures paisupaagis, kuhu ladustatakse töödeldav puit. Õlipaagist, mis paikneb eraldi, 

pumbatakse õli töödeldava puiduga paaki, kus see suunatakse puidu vahele liikuma, kuni 

protsess on lõpule viidud. Kui tahetakse saavutada puidu maksimaalset vastupidavust ja 

väikest õli kulu, toimub protsess 220 ˚C juures. Kui aga on eesmärgiks ka puidu tugevuse 

tagamine, on töötlemise temperatuurid pisut madalamad, 180 ˚C – 200 ˚C (Rapp, Sailer 2001: 

48 - 49). 

Antud protsessi puhul on ühe kuupmeetri puidu töötlemise hind 60 kuni 90 eurot, olenevalt 

kasutatavast õlist. Kuid esialgsed investeeringud on õli kuumtöötluse protsessi puhul 

võrreldes eelpool vaadeldud protsessidega kõige suuremad (Rapp, Sailer 2001: 50). 

Kõrgtemperatuuriliste kambrite kasutamine on mõeldud kvaliteetse puitmaterjali saamiseks, 

et puidus toimuvad keemilised protsessid kaitseksid puitu väliste mõjude eest. 

Pakkematerjalina kasutatava saematerjali kuumtöötlus pole mõistlik, kuid joonisel 5 on 

esitatud graafik, millelt on näha, kui kiiresti saavutatakse puidu keskkihis temperatuurid, mis 

tagavad ISPM - 15 standardile vastavuse Saksa õli kuumtöötluse näitel. 
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Joonis 5. Saksa õli kuumtöötluse temperatuuritõusu näide puidus kahe erineva sügavuse 

korral. Allikas (Rapp, Sailer 2001: 49) 

Joonisel 5 on kujutatud temperatuuride tõus 12 mm ja 45 mm sügavusel puidus, kui puitu 

ümbritseb kuumutatud õli. Tähelepanu äratab asjaolu, et kuni 110 ˚C toimub puidu 

temperatuuri kasv väga ühtlaselt ja see saavutatakse ligi poole tunniga. Antud protsessi 

kasutades saaks pakkematerjalina kasutatava puidu töödelda standardile vastavaks tunni 

ajaga, kuid protsess on ikkagi liiga kulukas pakkematerjali töötlemiseks. 

 

1.5.3. Päikeseenergial töötavad kamberkuivatid 

 

Päikeseenergial töötavad kamberkuivatid jagunevad kahte gruppi, nendest esimene grupp on 

kuivatid, mis kasutavad ära otsest päikeseenergiat koondades energia kambrisse. Teine grupp 

on kuivatid, kus päikesekollektorid on kasutusel energiakogumise eesmärgil ning saadud 

energia suunatakse kambrisse näiteks soojendatud veena. Need grupid omakorda jagunevad 

süsteemideks, kuhu on energiat lisatud ning teised, kuhu lisaenergiat ei anta. Oluline erinevus 

päikeseenergiat kasutavate kamberkuivatite puhul on kuivatite konstruktsioon. Erinevus 

seisneb kollektorite paigutuses. Need asuvad kas kambri külgedel, sõltuvalt ilmakaartest või 

kusagil eemal (Tschernitz 1986: 2). 
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Otsest päikeseenergiat kasutava kuivati korral toimub puidu kuivatamine võrdlemisi aeglaselt. 

Joonisel 6 kujutatud kuivatis eemaldub ühe päeva jooksul kõigest 1 % - 5,5 % puiduniiskusest 

olenevalt puidu liigist (Bond 2014: 4). 

 

Joonis 6. Otsest päikeseenergiat kasutav kamberkuivati külgvaade, kus on esitatud 

kaldpinnana päikeseenergiat läbi laskev kiht, ventilaatorite asukoht ning saematerjal. Allikas 

(Bond 2014: 3) 

Kui kasutatakse päikeseenergiat ilma lisaenergiata, oleneb kuivatamise protsessi intensiivsus 

oluliselt aastaajast ning piirkonnast, kus kuivatamine toimub. Kui piirkonnaks võtta Eesti, 

tuleb arvestada sellega, et alates oktoobrist kuni veebruarini on kuivatamine päikeseenergia 

abil ilma lisaenergiata võimatu, kuna potentsiaalne energiaressurss on väike. Potentsiaalne 

energiaressurss näiteks jaanuari kuus on 13,2 kWh/m
2
 kohta, kui juunikuus on sama näitaja 

172,0 kWh/m
2
 (Tomson 2000: 27). 
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Enamasti on kõik tehnoloogiad juba pikalt kasutuses olnud, kuid üha enam areneb ja uueneb 

puidu kuivatamise valdkonnas just päikeseenergia kasutamine. Kuna aga päikseenergia abil 

kuivatamine on tööstuslikus mõttes keeruline ja tööstuslik tootmine ei võimalda oodata 

sobivat ilma, kuna tootmine peab toimuma aastaringselt, siis peamiselt jääb see valdkond 

harrastajale või väiketootjatele, kus kuivatamise kiirus ei pruugi olla oluline. Kuumtöötlus, 

kui selline on teoreetiliselt võimalik, kuid kindlam on kasutada täiendavaid energiaallikaid. 

 

1.6. Merekonteiner kuivatid  

 

Merekonteineritest on ehitatud mitmesuguseid asju, milledest täiesti tavaliseks on saanud 

soojakud, teisaldatavad laod ja muu taoline. Merekonteineritest kuivatite ehitamine ei ole 

samuti midagi enneolematut, kuid antud kambrite puhul on probleemiks tihtilugu ebaühtlased 

temperatuurid puidu kuivatamisel ja kuumtöötlusel. 

Sama probleemiga puutus kokku ka Otepää väike puidufirma Pro Fiksum OÜ, kes tootis 

kuivati soetamise hetkel kaubaaluseid. Antud ettevõte sai abi Tartu Ülikooli teadlastelt, kes 

täiustasid kambri soojustust ning õhu ja niiskuse liikumist selliselt, et tagatud oleks ühtlane 

puidu kuivatamine ja kuumtöötlus (Salu 2012). 

Kui konkreetseid kuivateid otsida väljaspoolt Eestit, siis võib erinevaid kamberkuivatite 

müüjaid leida USA-st, kes müüvad kambreid täisvarustusega. Enamasti kasutatakse 

komplekteeritud kambrites soojuse ülekandeks kuumaveeboilereid, kuuma vett ja kambrisse 

paigutatud erinevaid soojusvaheteid soojuse ülekandeks ning ventilaatoreid õhu ringluse 

tagamiseks kambris. Konkreetseid projekte aga valmislahendusena ei pakuta, huvi korral 

tuleb ühendust võtta kambreid müüva ettevõttega (Container Kiln... 2010).  
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2. METOODIKA 

2.1. Katsetusmetoodika 

 

Kuumtöötluse ja kuivatamise seadme planeerimiseks kasutati töö koostamisel põhilise 

meetodina ekperimenti. Katseseadmeks loodi merekonteineri vähendatud mudel, mille 

mõõdud on esitatud tabelis 2. Samas on esitatud merekonteineri mõõdud ning seinapindalad 

ja ruumalad. 

Tabel 2. Merekonteineri ja merekonteineri mudeli mõõtmed. Allikas (Container Specification 2015) 

Seade 
Pikkus, 

m 

Laius,  

m 

Kõrgus, 

m 

Seina paksus, 

m
 

Pindala,  

m
2
 

Ruumala,  

m
3
 

Konteiner 13,556 2,352 2,698 0,002 149,5 85,9 

Konteineri 

mudel 
2,450 0,565 0,650 0,004 6,7 0,9 

 

Ideaalis toimuks katsetamine reaalses merekonteineris, kuid kuna päris merekonteineri puhul 

oleks vaja väga palju energiat ja see eeldaks ka merekonteineri olemasolu, siis tehti kõik 

katsed vähendatud mudelis. Mudeli valmistas Kastoram Wood OÜ Kalev Tõrra juhtimisel. 

Konteineri mudel ehitati proportsionaalselt sarnane reaalse konteineriga, kuid mõõtudelt 

umbes viis korda väiksem. Konteineri mudeli ruumala on ligikaudu 100 korda väiksem. 

Esialgne merekonteineri mudel on esitatud joonisel 7. 

 

Joonis 7. Esialgne merekonteineri vähendatud mudel. 
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Tegevus merekonteineri mudeliga algas võimalike avade sulgemisega, millest võinuks õhk 

mudelist väljuda. Mudelile tehti 60 mm läbimõõduga ava, mille kaudu konteineri sees olevat 

õhku hakati soojendama. Joonisel 8 on näha merekonteineri mudel esialgsete muudatustega. 

 

Joonis 8. Merekonteineri mudel õhuavaga. Servad on teibitud õhulekete sulgemiseks. 

Mudel varustati T – ja K – tüüpi termopaaridega, mis mõlemad on väga täpsed ja mõeldud 

kasutamiseks eriti rasketes ja niisketes tingimustes. K – tüüpi termopaarid sobisid kõrgemate 

temperatuuride mõõtmiseks, kuna K – tüüpi termopaaridega on võimalik mõõta temperatuure 

kuni 1260 ˚C ja T – tüüpi termopaaridega kuni 370 ˚C. K – tüüpi andureid paigutati ka 

kuumaõhu puhuri vahetusse lähedusse, et määrata küttekeha temperatuuri (Type of 

Thermocouples 2011).  

Katsete kestvus varieerus 30 minutist 2240 minutini. See eeldas suurte andmemassiivide 

kogumist ja töötlemist ning seega oli oluliseks katseseadmeks uurimustööl andmeloger 

Agilent 34972A, mille spetsifikatsioon on esitatud järgnevalt (34972A LXI... 2015): 

 kolm andmehõive mooduli pesa; 

 võimekus tegelda 11 erineva sisendsignaali tüübiga, mille hulgas on termopaarid, 

termistorid, sagedus ning periood, vahelduv – ja alalisvool jne; 

 ühildub kõigi 34970A tüüpi moodulitega; 
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 kerge ühendatavus arvutiga, USB 2,0 ning 1 Gbit LAN ühendus; 

 andmete salvestamiseks ja transpordiks USB pesa; 

 graafiline kasutajaliides; 

 BenchLink tasuta tarkvara andmete käsitlemiseks. 

Andmete seadmest kättesaamiseks kasutati katsete lõppedes USB mälupulka, kuid katsete 

käigus kasutati andmete vaatlemiseks ja jälgimiseks veebiliidest, mille abil saadi IP aadressi 

kasutamisel ühendus Agilent 34972A seadmega.  

Mõõteseadmena kasutati ka võimsusmõõtjat Etech PM – 300, millega mõõdeti 

kuumaõhupuhuri energiatarvet. Seadme spetsifikatsioon on esitatud järgnevalt (PM-300 

2015): 

 maksimaalne aktiivkoormus: 16 A, 3680 W; 

 minimaalne mõõdetav vool 0,02 A; 

 voolu esitamise vahemik ekraanil 0,00 kuni 16, 00 A; 

 võimsuse esitamise vahemik 0 kuni 4800 W; 

 energia esitamise vahemik ekraanil 0,00 kuni 9999,99 kWh. 

Küttekehaks mudeli kõikide katsete korral oli kuumaõhu puhur DWT HLP – 2000. Puhur 

töötas enamasti täisvõimsusel, mis tootja andmetel oli 2,0 kW, kuid mõõdetud 

maksimumvõimsus oli katsetes 1,67 kW (DWT HLP... 2007). 

Katsete eesmärgiks oli merekonteineri mudelis võimalikult ühtlaselt kuivatatud ja 

kuumtöödeldud saematerjali saamine. Eesmärk oli ka selgitada välja, kas seadet on vaja 

soojustada ning kas niiskuse eemaldamiseks konteinerist oleks võimalik kasutada jahedamat 

metallseina, millele tekiks kondensaat. Esialgsete katsetega vaadeldi, kui suured on 

temperatuuride erinevused konteineri sees erinevatel kõrgustel kuuma õhu suunamisel 

konteinerisse ühest punktist. Katsete käigus täiustati pidevalt konteineri mudelit vastavalt 

mõõtmiste käigus saadud uuele informatsioonile. Katseandmete põhiline analüüs ja statistiline 

andmetöötlus toimus tabelarvutusprogrammi abil. 
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2.2. Arvutusmetoodika 

 

Arvutustes on kasutatud niiske õhu H-d-diagrammilt (joonis 9) saadud andmeid ning 

diagrammi kasutati ka kuivatamiseks vajaliku õhukulu arvutamiseks. 

 

Joonis 9. Niiske õhu H-d-diagramm, õhu niiskumise protsess. H – entalpia, 

d – tehniline niiskus, t – temperatuur, φ – suhteline niiskus, pa – veeauru osarõhk. 

Allikas (Treier, Hovi 1997: 9) 

Antud uurimustöö puhul on oluline tehnilise niiskuse muut – ∆d, mis näitab kuivatamise 

käigus puidust eemaldatud veeauru kogust grammides ühe kilogrammi kuiva õhu kohta. Kogu 

kuivatamise õhukulu leitakse valemi 2.1 ja 2.2 abil järgnevalt (Treier, Hovi 1997: 9): 

  
    

  
, (2.1)

kus l on kuivatamis õhu erikulu kg/kg; 

∆d  –  tehnilise niiskuse muut g/kg. 

      , (2.2)

kus L on  kuivatamise õhukulu kg; 

∆m –  materjali kuivatamisel eemaldatav vee kogus kg. 
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Niiske õhu H-d-diagrammi lugemisel on mugav kasutada tehniliste niiskuste leidmiseks tasuta 

tarkvara Mollier Sketcher, kus on võimalik sisestada punktide temperatuure ja teisi 

parameetreid ning seejärel lugeda tehnilised niiskused (Mollier Sketcher... 2015). 

Lisaks katsetusmetoodikale kasutati arvutusmetoodikat ka soojusvoolu leidmiseks, et teha 

kindlaks, kui suur on merekonteineri soojustamise vajadus. Soojuskadu arvutati järgneva 

valemiga (Talvari 2005: 92): 

        , (2.3)

kus Q on soojusvool W; 

k –  soojusläbikandetegur W/(m
2
·K); 

F  –  piirdetarindi pindala m
2
; 

∆T  –  temperatuuride vahe sise – ja väliskeskkonnas K. 

Soojusläbikandetegur on leitav valemiga (Talvari 2005: 92): 

  
 

 

  
 
  
  
 
  
  
   

  
  
 

 

  

, (2.4)

kus  α1  on  sisepinna soojusülekandetegur W/(m
2
·K); 

α2  –  välispinna soojusülekandetegur W/(m
2
·K); 

λ1  –  piirdetarindi ühe kihi soojuserijuhtivus W/(m·K); 

δ1  –  piirdetarindi ühe kihi paksus m. 

Kuna pole teada, kas planeeritav kuivati hakkab paiknema väljas või ruumis sees ning kuidas 

toimuvad õhuvoolud merekonteineris, on sise – ja  välipinna soojusülekandetegurid määratud 

piirde sisepinna soojustakistusega          m
2
·K/W ja piirde välispinna soojustakistusega 

         m
2
·K/W, mis on standardis paika pandud soojusülekande tegurite pöördväärtused 

(Hoonete komponendid... 2004: 7,8). 

Seega saame asendada valemis 2.4 esitatud sise– ja välispinna soojusülekandetegurid 

vastavalt valemile (Liiske 2002: 39): 

    
 

  
, (2.5)

kus  RSi  on  sisepinna soojustakistus m
2
·K/W. 
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Kõike eelnevat arvesse võttes saame soojusvoo arvutamiseks valemi: 

   
 

    
  
  
 
  
  
   

  
  
    

           , 
(2.6)

kus  t1  on  temperatuur konteineri sees ˚C; 

t2  –  temperatuur konteineri väliskeskkonnas ˚C. 

Konteineri mõõtmed, mille alusel arvutused tehti on esitatud tabelis 2, küll aga tuleb 

arvestada, et konteineri põrand on puitmaterjalist. Kasutatud soojuserijuhtivused ning 

piirdetarindite paksused on esitatud tabelis 3. 

Tabel 3. Arvutustes kasutatud soojuserijuhtivused ning materjalikihi paksused. Allikas (Hoone 

soojuskoormuse... 2003: 9) 

Piirde materjal Soojuserijuhtivus, W/(m·K) Materjali kihi paksus, m 

Teras 60,00 0,002 

Mineraalvill 0,04 0,04; 0,10; 0,20 

Okaspuit 0,13 0,050 

Materjalipaksused on võetud arvutuste lihtsustamiseks hinnangulised, kuna erinevate tootjate 

merekonteinerid on erineva põrandamaterjali ja -paksusega ning seinapaksus erineb samuti.  

Soojustusmaterjaliks on mineraalvill just selle tulekindluse pärast. On teada, et Isover-i 

tootevalikus on pehme ehituslik mineraalvill, mis kuulub kõrgeimasse tulekindlusklassi A1. 

Tuleohutusklassi A1 materjalid ei tohi süttida, ei tohi tuld edasi kanda ning ei põhjusta suitsu 

ega tulepritsmeid (Tulepüsivus 2015) . 
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3. KATSETUSTE KÄIK 

3.1. Esimene katse 

 

Esimese katse eesmärgiks oli välja selgitada, kas ja kui palju toimub mudelis erineva 

temperatuuriga õhu kihistumine. Katse eelse olukorra kohta on esitatud joonis 10. 

 

Joonis 10. Esimese katse eelne olukord. 

Nagu ka jooniselt 10 on näha, on merekonteineri mudelisse paigutatud T – ja K – tüüpi 

termopaarid, mille täpsem paigutus esimeste katsete puhul on esitatud joonisel 11. 

 

Joonis 11. T – ja K – tüüpi termopaaride paiknemine esimeste katsete puhul. 
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Esimene katse näitas, et õhu kihistumine temperatuuri järgi toimub väga suurel määral. Kõige 

jahedamad õhukihid paiknesid andurite 2 ja 3 juures, mis on mudeli põhjas. Kõige kuumem 

oli andurite 4 ja 5 juures, mis asusid mudeli tagumises nurgas kuumaõhupuhuri suhtes. Katse 

käigus mõõdeti puhuri tegelikku võimsust, mis esimesel astmel oli umbes 920 W ning teisel 

astmel 1680 W. Katsetulemuste statistilised näitajad on esitatud tabelis 4. 

Tabel 4. Statistika esimese katse kohta 

Anduri 
Aritmeetiline 

keskmine, ˚C 
Mõõtmisviga, 

˚C 
Keskmine 

väärtus, ˚C 
Standardhälve, 

˚C 

Madalaim 

temperatuur, 

˚C 

Kõrgeim 

temperatuur, 

˚C 

Andur 1 287,7 20,4 338,2 185,8 25,6 530,5 

Andur 2 49,6 1,8 52,8 16,5 23,9 79,4 

Andur 3 49,2 1,8 51,5 16,8 23,0 79,7 

Andur 4 55,0 2,1 59,2 19,4 24,4 87,6 

Andur 5 57,5 2,2 62,3 19,9 25,2 90,5 

Andur 6 55,0 2,0 59,3 18,0 25,4 84,4 

Andur 7 48,9 1,6 51,8 14,2 25,5 73,4 

Andur 8 54,6 1,9 58,0 17,3 25,4 83,2 

Esimene katse kestis 83 minutit. Katsetati kuumaõhupuhuri kahte erinevat võimsust ning 

kogu katsekäik on esitatud graafiliselt lisas 1. 

 

3.2. Teine katse 

 

Teise katse eesmärk oli õhk mudelis liikuma panna ning õhu kihistumist seeläbi vähendada. 

Selleks lisati viis 120 mm läbimõõduga arvuti toiteploki ventilaatorit mudeli kaanele. 

Ventilaatorite paiknemine on esitatud joonisel 12. 
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Joonis 12. Ventilaatorid mudeli kaane sisepinnal. 

Andurite paiknemist ei muudetud ja seega on andurite paiknemine sama, mis joonisel 11. 

Katse alguses käivitati ventilaatorid. 17 minutit hiljem lülitati need välja. 28 minutil lülitati 

ventilaatorid uuesti sisse ning küttekeha lülitati välja. Teise katse andmed on esitatud lisas 2. 

Jooniselt on näha, et kuni 17 minutini tõusis temperatuur erinevates punktides ühtlaselt, kuid 

aeglaselt. Ventilaatorite väljalülitamisel aga temperatuur kasti kaugemates punktides tõusis 

koheselt. Samuti on ka mudeli jahtumisel näha, et ventilaatorite sisselülitamisel muutus 

mudeli jahtumine ühtlasemalt, kuid aeglasemalt. Teise katse statistilised näitajad on esitatud 

tabelis 5. 

Tabel 5. Statistika teise katse kohta 

Andur 
Aritmeetiline 

keskmine, ˚C 
Mõõtmisviga, 

˚C 
Keskmine 

väärtus, ˚C 
Standard-

hälve, ˚C 

Madalaim 

temperatuur, 

˚C 

Kõrgeim 

temperatuur, 

˚C 

Mudeli sein 1 27,3 0,8 27,7 6,0 17,0 35,9 

Mudeli sein 2 28,2 1,0 27,7 7,4 16,5 41,0 

Andur 1 207,6 27,5 63,3 204,0 17,7 477,2 

Andur 2 42,6 2,7 34,7 19,7 17,7 74,3 

Andur 3 37,0 2,4 31,6 17,5 16,9 74,7 

Andur 4 38,8 2,7 32,2 20,3 17,1 82,1 

Andur 5 40,5 2,8 33,4 21,0 17,3 85,1 

Andur 6 42,5 2,7 35,1 20,2 17,7 80,6 

Andur 7 40,4 2,3 34,6 17,4 17,7 70,7 

Andur 8 40,7 2,5 34,0 18,9 17,9 77,7 

Välistemp 19,7 0,1 20,0 1,0 17,2 20,7 



33 

 

3.3. Kolmas katse 

 

Kuna eelmise katsega saavutati kihistumiste oluline vähendamine siis kolmandaks katseks 

lisati 60 mm läbimõõduga väljatõmbe ventilaator, mille eesmärk oli niiskuse eemaldamine 

merekonteineri mudelist. Töötava katseseadme üldvaade on esitatud joonis 13. 

 

Joonis 13. Töötava katseseadme üldvaade 

Kolmanda katse mõõtetulemused on esitatud graafikuna lisas 3 ja statistilised näitajad 

kolmanda katse kohta on esitatud tabelis 6. 
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Tabel 6. Statistika kolmanda katse kohta 

Andur 
Aritmeetiline 

keskmine, ˚C 
Mõõtmisviga, 

˚C 
Keskmine 

väärtus, ˚C 
Standard-

hälve, ˚C 

Madalaim 

temperatuur, 

˚C 

Kõrgeim 

temperatuur, 

˚C 

Mudeli sein 1 31,3 0,9 32,2 8,4 18,4 42,3 

Mudeli sein 2 31,8 1,0 32,5 9,2 17,6 43,7 

Andur 1 89,8 7,2 91,4 64,5 18,5 205,9 

Andur 2 50,8 2,6 52,1 23,2 18,4 81,3 

Andur 3 38,9 1,6 38,8 13,9 17,9 57,9 

Andur 4 40,0 1,6 39,3 14,3 18,5 59,2 

Andur 5 42,8 1,8 43,4 16,2 18,8 63,8 

Andur 6 49,5 2,4 50,3 21,5 19,1 76,0 

Andur 7 44,0 1,9 43,3 16,9 19,4 66,6 

Andur 8 44,8 1,9 44,8 17,0 19,2 68,8 

Välistemp 17,4 0,2 17,8 1,6 7,3 19,0 

Kolmandal katsel mõõdeti ka merekonteineri mudeli soojapidavust termopaaridega, mis 

tabelis 6 on märgitud andurid mudeli seinal 1 ja mudeli seinal 2. Samuti tehti termokaameraga 

katsekäigust soojuspilt, mis on esitatud joonisel 14.  

 

Joonis 14. Termopilt kolmanda katse käigus. 

Soojusvoog läbi vineerseina oli ligikaudu 250 W/m
2
 ning soojuskao vähendamiseks kasutati 

järgmistes katsetes mudeli soojustamiseks klaasvilla. Kolmest esimesest katses järeldati ka, et 

ventilaatorite kasutamine on järgnevate katsete korral saematerjali ühtlaseks töötlemiseks 

vajalik. Kolmas katse oli viimane lühike katse tühja kuivatiga. Järgnevad katsed olid oluliselt 

pikemad ning nendes kuivatati puitu. 
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3.4. Neljas katse 

 

Neljas katse oli esimene pikem katse, kus toimus ka esimene puitmaterjali kuivatamine ja 

kuumtöötlemine. Katses lisati andureid nii saematerjali sisse, kui ka pinnale. Lisatud andurite 

paiknemine on esitatud joonisel 15. Töödeldava saematerjali sees olevad andurid on joonisel 

kujutatud valge kirjaga ning saematerjali pinnal olevad andurid rohelise kirjaga. 

 

Joonis 15. Neljandas katses lisatud andurite paiknemine. Valged numbrid tähistavad 

saematerjali sisse paigutatud termopaare ning rohelise kirjaga on tähistatud saematerjali 

vahele paigutatud termopaarid. 

Saematerjali sisse ja vahele paigaldatud termopaaride abil on võimalik kuumtöötlust ja 

kuivatusprotsessi paremini hinnata ning mudelit seeläbi parendada nii, et lõpptulemusena 

saavutataks ühtlaselt töödeldud saematerjal. Seetõttu on oluline ka andurite paiknemine 

merekonteineri erinevates punktides. Joonisel 16 on esitatud saematerjali sisse paigutatud 

termopaar. 
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Joonis 16. Termopaar saematerjali sees. 

Joonisel 17 on esitatud saematerjali paiknemine neljandas katses. Kuivatatav saematerjal 

paigutati merekonteineri mudelisse nii, et õhk pääseks võimalikult vabalt kuivatatava 

materjali vahel liikuma. 

 

Joonis 17. Saematerjali paigutus neljandal katsel 

Kuumaõhupuhurist väljuva õhu temperatuuri mõõdab andur 1. Eelnevad katsed näitasid, et 

kuumaõhupuhurist väljuv õhk on süütava temperatuuriga, siis tuleohu vähendamiseks 

moodustati saematerjalist õhutunnel mudeli keskkohani. Merekonteineri mudeli keskele 

paigutati andur 17, mille temperatuuri oli võimalik katse käigus jälgida, et puhurist tulev 
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kuum õhk ei süütaks saematerjali. Saematerjalist moodustatud õhutunneli kohta on esitatud 

joonis 18, kus on kuumaõhupuhuri avast avanev vaade. 

 

Joonis 18. Kuumaõhupuhuri avast avanev vaade. 

Neljandal katsel lisati mudeli peale ka klaasvill, millega loodeti vähendada soojuskadu 

merekonteineri mudelil. Katse toimumise kohta on esitatud joonis 19, millel on näha ka 

lisatud klaasvillast isolatsioon. 

 

Joonis 19. Neljas katse. Soojuslikult osaliselt isoleeritud mudel. 
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Katse käigus saadud tulemused on töödeldud ja koondatud statistilised näitajad on esitatud 

tabelis 7 ning katse kogu käik on esitatud graafiliselt lisas 4. 

Tabel 7. Statistilised näitajad neljanda katse kohta 

Andur 
Aritmeetiline 

keskmine, ˚C 
Mõõtmisviga, 

˚C 
Keskmine 

väärtus, ˚C 
Standard-

hälve, ˚C 

Madalaim 

temperatuur, 

˚C 

Kõrgeim 

temperatuur, 

˚C 

Puidu sees olevad andurid 

Andur 9 54,0 0,5 63,3 23,4 8,7 80,8 

Andur 10 54,6 0,5 64,6 23,8 8,1 80,9 

Andur 11 49,3 0,4 53,5 21,0 6,0 76,6 

Andur 12 34,2 0,2 41,1 11,8 5,2 46,6 

Andur 13 64,6 0,6 77,9 31,0 9,1 100,8 

Andur 14 69,2 0,7 86,2 34,3 8,1 108,5 

Andur 15 36,1 0,2 44,3 11,9 10,9 47,4 

Kastis õhu temperatuuri mõõtvad andurid 

Andur 1 330,5 4,8 471,6 242,5 9,3 566,7 

Andur 2 63,6 0,6 73,5 31,2 9,6 101,7 

Andur 3 34,7 0,2 42,6 11,4 8,3 46,3 

Andur 4 36,8 0,2 45,8 12,3 9,6 50,0 

Andur 5 41,6 0,3 50,1 15,2 12,3 60,3 

Andur 6 65,8 0,6 78,1 32,3 16,0 104,0 

Andur 7 51,2 0,4 59,6 21,4 16,0 77,7 

Andur 8 61,6 0,6 72,7 29,1 16,3 95,4 

Andur 16 58,4 0,5 69,1 27,1 16,3 91,7 

Andur 17 75,5 0,8 95,0 38,7 7,6 118,9 

Andur 18 57,0 0,5 63,1 27,3 8,2 94,4 

Andur 19 35,2 0,2 42,4 11,8 6,5 47,9 

Andurid kasti välispinnal 

Temp. Kastil 40,3 0,3 44,5 14,3 14,8 57,9 

Temp. Kastil 37,4 0,2 41,2 12,6 13,9 54,3 

Välistemp. 19,5 0,0 19,5 1,2 16,7 22,3 

Kuivatamiseks pandi mudelisse 99,9 kilogrammi erineva suurusega puitmaterjali, mille 

kaaluks katse lõppedes oli 78,4 kilogrammi. Katse käigus köeti kuivati mudelit 1600 minutit, 

millele järgnes jahtumine. Kogu puitmaterjalist eemaldus katse käigus 21,5 kilogrammi vett ja 

puhuri poolt tarbitud energiat oli 44,8 kWh. 

Kuivatatava materjali sisse oli paigutatud neli katsekeha, millest kuumaõhupuhuri ava lähedal 

on üht katsekeha näha ka joonisel 18. Katsekehad kaaluti enne ja pärast kuivatamise ja 

kuumtöötluse protsessi ning saadud tulemused on esitatud tabelis 8. 



39 

 

Tabel 8. Katsekehade tulemused neljandas katses 

Parameeter Proov 1 Proov 2 Proov 3 Proov 4 

Mass enne katset, kg 0,0907 0,1114 0,1072 0,1130 

Mass peale katset, kg 0,0685 0,0861 0,0770 0,0852 

Massi muutus, kg 0,0222 0,0253 0,0302 0,0278 

Massi muutus, % 24,5 22,7 28,1 24,6 

Niiskus enne katset, % 50,3 50,7 47,6 54,2 

Niiskus peale katset, % 3,9 4,0 4,2 18,0 

Niiskuse muutus, % 46,4 46,7 43,4 36,2 

Katsekehad olid küttekehast kaugenevas järjestuses ja nagu ka tabelist 8 on näha siis 

kuumaõhupuhurist kõige väiksem muutus oli neljandal katsekehal, mis paiknes mudeli 

tagumises otsas. Lisaks katsekehadele leiti niiskus saematerjalist kahe suurema katsekeha 

abil, milledest üks oli läbinud katsekuivatamise ning teine mitte. Mõlemad katsekehad 

kuumutati 110 kraadises kuivatusahjus ning kaaluti, tulemused on esitatud tabelis 9. 

Tabel 9. Niiskuse leidmine kahest suuremast katsekehast 

Katsekeha 

seisukord 

Mass enne 

kuivatamist, kg 

Mass peale 

kuivatamist, kg 

Massi muutus,  

kg 

Puidu niiskus enne 

kuivatamist, % 

Katse läbinud 1,4505 1,3502 0,1003 7 

Katset mitte läbinud 1,6114 0,8507 0,7607 47 

Antud katse käigus selgus, et ventileerimiseks mõeldud ava on niiskuse eemaldamiseks 

ilmselt piisav ning probleemiks puidu kuivatamise katsel oli kuumaõhupuhurist kõige 

kaugemal asuva puitmaterjali kuivatamine, kuna kuum õhk ei jõudnud mudeli kaugemasse 

otsa.  
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3.5. Viies katse 

 

Neljandas katses oli terve katse vältel suur tuleoht. Selle vähendamiseks ehitati viiendas 

katses kuuma õhu suunamiseks ja ühtlaseks jaotamiseks mudelisse kanal. Kanal ehitati 

Wolfshöher Tonwerke Radeburg-i standardšamotist mõõtudega 400x200x20 mm ning 

šamottplaadid on esitatud joonisel 1.17. 

 

Joonis 20. Wolfshöher Tonwerke Radeburg-i standardšamott plaadid. 

Šamottplaatidest valmistatud kuuma õhu tunnel on esitatud joonisel 21. 

 

Joonis 21. Wolfshöher Tonwerke Radeburg-i standardšamottplaatidest kuumaõhukanal. 
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Selleks, et kuum õhk kanalis ühtlasemalt jaguneks, paigutati kanali lõpust 45 sentimeetri 

kaugusele sarnasest šamottmaterjalist õhupidurdaja. Kogu kanal oli mudeli põhjast 5 cm jagu 

tõstetud, et võimaldada õhul kanali alt väljapääs. Kuuma õhu piiraja on esitatud joonisel 22, 

kus on esitatud ka vaade kanali tagumisest otsast. 

 

Joonis 22. Kuuma õhu piiraja kanali lõpus. 

Kuumaõhukanali teisest otsast avanev vaade on esitatud joonisel 23. 

 

Joonis 23. Šamottplaatidest kuumaõhukanali vaade seest. 
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Antud katse puhul asendati mudeli tagumine sein terasplekiga, et selgitada, kas niiskuse 

mudelist eemaldamine oleks võimalik kondensaadi tekitamise teel. Pleki külmal sisepinnal 

peaks tekkima kastepunkt. Pleki paiknemine on kujutatud joonisel 24. Kondensaadi 

eemaldamiseks on pleki alumine serv valtsitud ning jäetud piisav vahe selleks, et vesi voolaks 

mudelist välja alumise valtsriba kaudu. 

 

Joonis 24. Plekiga asendatud tagumine sein. 

Samuti oli uuenduslik ka see, et kõik järgnevad katsed toimusid õues. Selleks, et soojuskadu 

ei oleks liiga suur soojustati, mudel 5 cm paksuse soojustusvillaga nagu on näha joonisel 25. 
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Joonis 25. Viies katse toimus välitingimustes. 

Seoses sellega, et merekonteineri mudel tuli paigutada välitingimustesse ja lisati kanal, mille 

sees ja peal oli soov temperatuure põhjalikumalt uurida muudeti andurite paiknemist. 

Andurite paiknemine viiendal, kuuendal ja seitsmendal katsel on esitatud joonisel 26. 

 

Joonis 26. Muudetud andurite paiknemine. Musta numbriga on kujutatud andureid kanali sees 

ja peal, rohelise numbriga andureid kuivatatava materjali sees ning sinise numbriga on 

kujutatud õhutemperatuure mudelis mõõtvaid andureid. 



44 

 

Viienda katse kogu käik on esitatud graafiliselt lisas 5 ja statistilised näitajad on koondatud 

tabelisse 10. 

Tabel 10. Statistilised näitajad viienda katse kohta 

Andur 
Aritmeetiline 

keskmine, ˚C 
Mõõtmisviga, 

˚C 
Keskmine 

väärtus, ˚C 
Standard-

hälve, ˚C 

Madalaim 

temperatuur, 

˚C 

Kõrgeim 

temperatuur, 

˚C 

Puidu sees olevad andurid 

Andur 13 43,0 0,4 51,6 21,9 -0,6 68,2 

Andur 14 33,5 0,4 42,7 21,0 -1,1 54,4 

Andur 15 58,1 0,6 67,1 31,1 -0,1 95,0 

Andur 16 46,6 0,5 55,3 23,1 -1,1 72,2 

Kuumaõhukanalis olevad andurid 

Andur 3  59,5 0,8 82,1 41,1 -2,2 101,5 

Andur 20 49,0 0,6 64,1 31,5 -2,4 85,6 

Kastis õhu temperatuuri mõõtvad andurid 

Andur 4 41,4 0,6 61,1 31,4 -7,4 75,4 

Andur 7 52,7 0,5 62,9 27,6 2,6 85,3 

Andur 11 54,8 0,6 65,7 28,8 2,0 89,3 

Andur 12 60,4 0,7 72,0 33,0 1,9 99,5 

Kuumaõhukanalil olevad andurid 

Andur 9 50,4 0,6 62,0 27,7 0,7 81,9 

Andur 10 60,7 0,6 74,7 32,4 0,8 97,0 

Andur 17 66,7 0,7 80,5 36,0 -0,1 108,2 

Andur 18 65,1 0,7 78,8 36,9 0,5 106,9 

Andurid kasti välispinnal 
Andur 5 
Soojustusel 

1,4 0,1 2,9 4,6 -9,6 18,1 

Andur 6 
Soojustuse all 

40,9 0,4 49,9 21,7 1,7 66,2 

Andur 8 
Välistemp. 

-5,4 0,1 -5,7 2,4 -10,6 1,6 

Antud katse puhul kasutati samuti proovikehasid, mida töödeldi kuivatusahjus keskmisel 

temperatuuril 110 ˚C ning niiskuste muutuste kohta on esitatud tabel 11, kuid antud katse 

puhul ei vastanud proovikehade niiskused üldisele katsetulemusele, kuna puitmaterjal, mis 

kogu protsessist väljus, oli kindlasti suurema niiskusega ja väga ebaühtlaselt töödeldud. 

Tabel 11. Niiskuse leidmine proovikeha materjalist 

Katsekeha seisukord 
Mass enne 

kuivatamist, kg 

Mass peale 

kuivatamist, kg 

Massi 

muutus, kg 

Puidu niiskus enne 

kuivatamist, % 

Katse läbinud  2,12 1,90 0,22 11,3 

Katset mitte läbinud  2,02 1,54 0,48 23,9 
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Kokkuvõtvalt võib aga ära märkida, et antud katse puhul sai selgeks, et tagumise seinaga 

kondensatsiooni tekitamine küll õnnestub, kuid niiskuse eemaldamiseks sellest pinnast 

kindlasti ei piisa, vajalikuks osutus õhuvahetuse tagamine ning ühtlasem kuumaõhujaotumine 

mudelis kui ka parem õhu jaotumine kanalis. 

 

3.6. Kuues katse 

 

Kuuendaks katseks vahetati tagumine plekksein tagasi esialgse vineerist seina vastu. 

Kuumaõhukanalisse paigutati juurde kaks šamottmaterjalist õhku piiravat kivi, et kuuma õhu 

jaotus oleks parem, kui eelmise katse puhul. Kuivatatavaks materjaliks oli erineva suuruse ja 

kujuga puit. Selle paigutus on esitatud joonisel 27. 

 

Joonis 27. Kuuenda katse alustamise eelne olukord kuivatava materjaliga. 

Saematerjali kuivatamisel on oluline ka puidu paiknemine kuivatis. Senistes katsetes on 

saematerjali mudelisse paigutamine olnud võrdlemisi juhuslik. Kuivatatava materjali suurus 

oli varieeruv. Küll aga jäävad sellise materjali mudelisse paigutamisel üsna suured õhuvahed, 
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kus õhul on võimalik vabalt liikuda ning seeläbi ka kuivatusprotsess toimib. Katse kogu käik 

on graafiliselt esitatud lisas 6 ning statistilised näitajad on koondatud tabelisse 12. 

Tabel 12. Kuuenda katse statistilised näitajad 

Andur 
Aritmeetiline 

keskmine, ˚C 
Mõõtmisviga, 

˚C 
Keskmine 

väärtus, ˚C 
Standard-

hälve, ˚C 

Madalaim 

temperatuur, 

˚C 

Kõrgeim 

temperatuur, 

˚C 

Puidu sees olevad andurid 

Andur 13 45,4 0,5 50,5 24,6 1,1 74,7 

Andur 14 40,4 0,5 48,7 25,0 1,5 70,3 

Andur 15 41,4 0,4 47,1 21,6 0,9 69,1 

Andur 16 48,3 0,5 53,4 26,9 1,3 80,6 

Andur 19 45,4 0,5 57,4 26,0 1,0 74,9 

Kuumaõhukanalis olevad andurid 

Andur 1 39,6 0,5 45,4 24,8 0,4 107,4 

Andur 3  41,3 0,5 53,7 24,2 1,8 73,9 

Andur 20 33,6 0,4 44,7 22,8 1,0 68,3 

Kastis õhu temperatuuri mõõtvad andurid 

Andur 4 26,8 0,3 34,2 16,9 0,8 52,5 

Andur 7 46,6 0,5 52,2 24,7 4,6 76,1 

Andur 11 51,8 0,6 58,7 29,3 1,1 88,7 

Andur 12 49,7 0,5 57,3 26,9 2,9 85,5 

Kuumaõhukanalil olevad andurid 

Andur 9 53,2 0,6 60,9 31,1 2,9 94,9 

Andur 10 59,0 0,7 71,0 34,4 2,4 99,6 

Andur 17 59,5 0,7 74,8 34,8 3,7 105,8 

Andur 18 46,5 0,5 56,7 25,9 3,6 77,7 

Andurid kasti välispinnal 
Andur 5 
Soojustusel 

4,7 0,1 5,9 3,2 -0,3 12,6 

Andur 6 
Soojustuse all 

39,3 0,4 45,1 21,7 3,0 64,9 

Andur 8 
Välistemp. 

1,8 0,1 0,9 1,9 -0,2 9,6 

Antud katse puhul lasti 5 tundi temperatuuril merekonteineri mudelis tõusta ning seejärel 

lülitati sisse mudelist õhku välja imev ventilaator ning mudeli sees olevad ventilaatorid, see 

tekitas temperatuuride olulise kõikumise, mis on vaadeldav lisas 6 esitatud graafikul. 

Kokkuvõtvalt antud katse andis oodatud tulemusi ja töödeldud materjali kuivamine ning 

kuumtöötlus oli ühtlane kogu merekonteineri mudeli ulatuses. 
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3.7. Seitsmes katse 

 

Seitsmenda katse puhul lisati mudeli esimesele seinale kuue sentimeetrise läbimõõduga ava, 

millest õhk vabalt mudelisse sisse sai voolata ning õhuava juurde lisati ventilaator, mis puhus 

välisõhku 3,3 m/s kiirusega mudelisse. Kuivatatavaks materjaliks oli antud katses OÜ 

Kastoram Woods poolt saadetud puitaluste valmistamiseks mõeldud materjal, mida antud töö 

lõpptulemusena igapäevaselt kuivatama ja kuumtöötlema hakatakse. Kuivatatava puidu kogus 

oli selle katse korral suurem ja seega sai kuivatamise protsesse proportsionaalselt 

suurendatud. Saematerjaliga täidetud mudeli kohta on esitatud joonis 28. 

 

Joonis 28. Seitsmenda katse alustamise eelne olukord töödeldava materjaliga. 

Kogu katse käik on esitatud graafiliselt lisas 7 ning koondatud statistilised näitajad seitsmenda 

katse kohta on esitatud tabelis 13. Andurite paiknemine on vastav joonisel 26 esitatule. 
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Tabel 13. Seitsmenda katse statistilised näitajad 

Andur 
Aritmeetiline 

keskmine, ˚C 
Mõõtmisviga, 

˚C 
Keskmine 

väärtus, ˚C 
Standard-

hälve, ˚C 

Madalaim 

temperatuur, 

˚C 

Kõrgeim 

temperatuur, 

˚C 

Puidu sees olevad andurid 

Andur 13 29,8 0,3 35,5 14,9 -0,3 47,1 

Andur 14 21,9 0,2 29,1 13,4 -0,4 36,2 

Andur 15 39,1 0,4 45,1 22,1 -0,5 65,9 

Andur 16 33,7 0,3 41,5 18,2 -0,5 53,9 

Andur 19 229,0 0,3 38,9 18,1 -1,0 47,4 

Kuumaõhukanalis olevad andurid 

Andur 1 36,2 0,4 40,1 22,4 0,2 103,0 

Andur 3  23,7 0,3 32,5 15,2 0,1 39,3 

Andur 20 31,9 0,3 42,7 20,2 0,2 61,2 

Kastis õhu temperatuuri mõõtvad andurid 

Andur 4 19,0 0,2 25,8 12,8 0,1 34,4 

Andur 7 35,3 0,3 42,9 20,3 1,3 59,0 

Andur 11 33,5 0,3 38,2 18,0 0,1 56,8 

Andur 12 43,9 0,4 53,2 25,2 0,4 74,8 

Kuumaõhukanalil olevad andurid 

Andur 9 40,1 0,4 51,9 22,4 0,5 63,8 

Andur 10 22,7 0,2 28,8 13,5 0,6 37,6 

Andur 17 52,9 0,5 71,2 30,3 0,5 81,6 

Andur 18 45,7 0,5 61,2 28,3 0,3 75,4 

Andurid kasti välispinnal 
Andur 5 
Soojustusel 

2,8 0,1 2,9 2,1 -0,7 7,2 

Andur 6 
Soojustuse all 

29,5 0,3 35,6 16,2 1,1 48,2 

Andur 8 
Välistemp. 

0,5 0,1 0,6 0,7 -1,6 2,8 

Antud katse puhul sai probleemiks merekonteineri mudeli liiga tihedalt täitmine töödeldava 

saematerjaliga nagu on näha joonisel 28. Kuivatusagensil ehk antud juhul õhul ei olnud 

piisavalt ruumi vabalt liikumiseks ja saematerjal kuivas konteineris väga ebaühtlaselt. 

Ventilaatorite poolt keerutatav õhk ringles pealmistes saematerjali kihtides ja seega on 

proovikehade näitajad üsna head, kuna proovikehad paiknesid intensiivse õhu liikumisega 

mudeli kihtides, kuid konteineri põhjas olev materjal oli suure niiskusega ja ei vastanud 

proovikehadega niiskusele. Samuti on näha, et lisas 7 esitatud graafikul on temperatuurid 

oluliselt madalamad võrreldes eelnevate katsetega ning selle põhjuseks võis olla 

sissepuhutava õhukoguse liiga suur kogus ja kuumaõhupuhuri liiga väike võimsus suurema 

koguse saematerjali kohta.  
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4. ARUTELU  

4.1. Kokkuvõte katsetest 

 

Kõigi eelpool kirjeldatud katsete kohta on tehtud kokkuvõte. 

Esimene katse 

 Eesmärk: leida, kui suur ja oluline on õhu kihistumine tühjas mudelis. 

 Järeldus: õhu kihistumine on väga suur. 

 Mida muuta: lisati ventilaatorid.  

Teine katse 

 Eesmärk: leida, kui suur ja oluline on õhu kihistumine tühjas mudelis koos 

ventilaatoritega. 

 Järeldus: õhu kihistumine vähenes ventilaatorite sisselülitamisel oluliselt. 

 Mida muuta: lisati väljatõmbeventilaator. 

Kolmas katse 

 Eesmärk: uurida väljatõmbeventilaatori mõju. 

 Järeldus: kuivati soojenes aeglasemalt. 

 Mida muuta: alustada puidu kuivatamist. 

Neljas katse 

 Eesmärk: puidu ühtlane kuivamine igas mudeli punktis ning ühtlased temperatuurid. 

 Järeldus: tuleoht mudeli eesmises otsas ja liiga madal temperatuur ning vähene 

õhuliikumine mudeli lõpus.  

 Mida muuta: ehitada õhukanal. 

Viies katse 

 Eesmärk: katsetada tagumise seina plekiga asendamisel kondensaadina tekkiva 

niiskuse eemaldamist, uurida temperatuuride ühtlustumist ehitatud kanalis. 

 Järeldus: kondensaadi tekkimiseks ei ole pind piisav, pinna suurendamisel aga on 

ilmselt probleemiks liiga suur energiakadu pinnalt. Temperatuurid kanali lõpus olid 

kõrged, kuid kanali alguses mitte. 
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 Mida muuta: tagumine sein asendati tagasi vineer seinaga ning kanalisse paigutati 

õhupiirajad. 

Kuues katse 

 Eesmärk: puidu ühtlane kuivatamine igas mudeli punktis ning ühtlased temperatuurid. 

 Järeldus: temperatuurid olid piisavalt ühtlased ning puit ühtlaselt kuivanud igas mudeli 

punktis. 

 Mida muuta: lisati puitmaterjal, mida reaalselt hakatakse konteineris kuivatama, 

samuti suurendati puitmaterjali kogust ning lisati sissepuhkeventilaator mudeli 

etteotsa. 

Seitsmes katse 

 Eesmärk: leida puidu ühtlane kuivatamine igas mudeli punktis ning ühtlased 

temperatuurid, kui kuivatatavat materjali on palju ja õhu liikumine takistatud. 

 Järeldus: puit kuivas hästi vaid pealmistes kihtides, kus õhk sai vabalt liikuda. 

Alumised kihid jäid niiskeks. Samuti jäid madalaks puidu temperatuurid, mille põhjus 

võis olla nii puhuri väike võimsus, puitmaterjali suur kogus, kui ka lisatud 

sissepuhkeventilaator. 

 Mida muuta: kuivatatava saematerjali paigutus on oluline, kuna kambris peab tekkima 

piisavalt ruumi õhu liikumiseks, sest liigselt koormatud kuivati ei tööta piisavalt 

efektiivselt. 

Iga katse puhul muudeti midagi eelneva katsega võrreldes ja üritati jooksvalt kuivatamise ja 

kuumtöötlemise protsessi arendada ja parendada. Järgnevalt on kokku võetud neli katset, 

milles toimus saematerjali kuivatamine ja kuumtöötlemine. Vaadeldavatest katsetest neljas 

katse toimus tubastes tingimustes ja viies, kuues ning seitsmes katse välitingimustes. Tabelis 

14 on esitatud puiduniiskuste muutused antud katsetes ning puidu töötlemiseks kulunud 

energia. Viienda katse algne ja lõppniiskus tulid katsetuste põhjal ebausutavad ja seega need 

tabelis 14 ei kajastu. 
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Tabel 14. Katsetes kulunud energia ning niiskuse muutused 

Katse Mass, kg 
Massimuutus, 

% 
Niiskus enne 

katset, % 
Niiskus peale 

katset, % 
Kestvus, 

min 
Energia, 

kWh 

4 algus 99,9 
21,5 ~ 40 ~ 16 1600 44,8 

4 lõpp 78,4 

5 algus 100,4 
20,4 – – 1600 44,4 

5 lõpp 79,9 

6 algus 100 
23,1 42,9 25,6 1600 44,4 

6 lõpp 76,9 

7 algus 146,2 
21,5 46,0 22,4 2240 62,2 

7 lõpp 114,8 

Tabelis 15 esitatud niiskused on leitud proovikehade kaalumise abil.  

Tabel 15. Proovikehade kaalumisel saadud niiskuse vähendamise tulemused 

Katse 6 Proov 1 Proov 2 Proov 3 Proov 4 Keskmine 

Algse mass, kg 1,437 1,296 0,826 1,058 

 

Katse läbinud keha 

mass, kg 
– 0,980 0,580 0,818 

Kuivatusahju läbinud 

keha mass, kg 
0,810 0,766 0,418 0,661 

Algniiskus, % 43,6 40,9 49,4 37,5 42,9 
Katse läbinud keha 

niiskus, % 
– 24,4 29,8 22,7 25,6 

Katse 7 Proov 1 Proov 2 Proov 3 Proov 4 

 

Algse mass, kg 0,664 0,660 0,752 0,696 
Katse läbinud keha 

mass, kg 
– 0,525 0,599 0,511 

Kuivatusahju läbinud 

keha mass, kg 
0,361 0,355 0,409 0,373 

Algniiskus, % 45,6 46,2 45,6 46,4 46,0 
Katse läbinud keha 

niiskus, % 
– 20,4 20,4 26,5 22,4 

Tuleks ära märkida, et seitsmendas katses olid kõik proovikehad paigutatud mudelis 

võrdlemisi kõrgele ja proovikehad kuivasid ära, kuid kogu mudeli ulatuses olnud saematerjal 

jäi keskeltläbi oluliselt niiskemaks. 
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4.2. Arvulised väärtused suure konteineri korral 

4.2.1. Küttevajadus  

 

Kuna teada on merekonteineri mudelis tehtud katsetuste teostamisel kulunud energia ja 

eemaldatud vee kogused ning see, et vähendatud mudel on 100 korda mahult vähendatud 

saame nende väärtuste läbi korrutamisel leida oletuslikud energiakogused ja eemaldatavad 

vee kogused päris merekonteinerile. Saadud tulemused on esitatud tabelis 16. 

Tabel 16. Kuivati mudeli ja merekonteineri võrdlus. 

Mudelis mõõdetud Katse 6 Katse 7 

Puidu mass mudelis, kg 100 150 

Ruumala mudelis, m
3 0,2 0,3 

Mudeli ruumala, m
3 0,86 0,86 

Täituvus, % 23,3 34,9 

Katse kestvus, min 1 600 2 240 

Kütteseadme võimsus, kW 1,67 1,67 

Kulutatud energia, kWh 44,4 62,2 

Eemaldatud vesi, kg 23,1 31,4 

Konteineris arvutatud 

Konteineri ruumala, m
3 85,9 85,9 

Ruumala võrreldes mudeliga 99,9 99,9 

Kuivatatava puidu ruumala, m
3 20,0 30,0 

Toore puidu kaal, kg 9 988,4 14 982,6 

Kütteseadme võimsus, kW 166 166 

Kulutatav energia, kWh 4 435,6 6 213,8 

Eemaldatud vesi, kg 2 289,5 3 112,1 

Antud katsete põhjal võiks planeeritava kütteseadme võimsus olla vähemalt 166 kW ja puidu 

kuivatamisele kuluv energia ligikaudu 220 kWh/m
3
 saematerjali kohta. 

 

4.2.2. Vajalik õhukogus 

 

Kuuenda katse puhul saavutati vajalikud temperatuurid puidu sees ning kuivatatud materjal 

oli ka piisavalt kuiv, et tulemusega rahule jääda ning sellest lähtudes leiti õhukogus, mis on 

teoreetiliselt vaja puidu kuivatamiseks. Selleks kasutati niiske õhu H-d-diagrammi tasuta 

tarkvara Mollier Sketcher ning lisades graafikule erinevad punktid on saadud joonis 29. 
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Joonis 29. Tehnilise niiskuse muutuse leidmine Mollier Sketcher programmi abil. Allikas 

(Mollier Sketcher... 2015) 

Niiskuse auramisel õhu temperatuur langeb ja relatiivne niiskus suureneb. Niiskuse aurumine 

lõpeb kuivatusagensi küllastunud olekusse jõudmisel kui relatiivne niiskus saavutab   

      (Varik 1972: 27). 

Punkt 1 kujutab endast soojendatava õhu algset olekut, kus õhu temperatuur on 5 ˚C ja 

relatiivne õhuniiskus 20 %. Seejärel toimub õhu soojendamine kuni 70 ˚C ning soojendamise 

käigus väheneb relatiivne niiskus 0,5 % ligidale punktil 2. Seejärel toimub kuumutatud õhu 

niiskumine ja jahtumine, mille käigus märja termomeetri näit langeb 30 ˚C-ni ja saavutab 

relatiivse õhuniiskuse 100 % punktis 3. Punktidest 2 ja 3 on joonisel 29 toodud paremini 

nähtavale rohelise joonega tehnilise niiskuse näitajad mille vahe on 26 grammi ühe 

kilogrammi õhu kohta. See võimaldab rakendada valemeid 2.1 ja 2.2, millest on juttu 

metoodika peatükis (Treier, Hovi 1997: 9): 

  
    

  
 

    

  
           , 

kus  l  on  kuivatamis õhu erikulu kg/kg; 

∆d  –  tehnilise niiskuse muut g/kg. 
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                          , 

kus  L  on  kuivatamise õhukulu kg; 

∆m  –  materjali kuivatamisel eemaldatav vee kogus kg (tabel 14). 

Kui arvestada, et kambrisse sisestatakse kuivatamise õhk, mis on keskmiselt 10 ˚C on 

õhutihedus               saame leida vajaliku õhu koguse (Air – Density... 2015).

  
 

 
 

     

     
         , (4.1)

kus  V  on  õhu maht m
3
; 

ρ  –  õhutihedus      . 

Seega kuuenda katse puhul pidi kuivatamiseks kasutatud õhukogus olema         . Kui 

arvestada sellega, et merekonteineri mudel on vähendatud ruumala poolest ligi 100 korda 

reaalsest merekonteinerist peab reaalses konteineris tagama vähemalt 71250 m
3
 õhuvahetuse 

juhul, kui kõik kuivatamise tingimused jäävad samaks. 

 

4.2.3. Soojustamise vajadus 

 

Soojustamise vajadus leitakse valemi 2.6 kasutamisel, mis on selgitatud metoodika peatükis:

   
 

    
  
  
 
  
  
   

  
  
    

           , 

kus  RSi  on  sisepinna soojustakistus m
2
·K/W; 

RSe  –  välipinna soojustakistus m
2
·K/W; 

λ1  –  piirdetarindi ühe kihi soojuserijuhtivus W/(m·K); 

δ1  – piirdetarindi ühe kihi paksus m; 

F  –  piirdetarindi pindala m
2
; 

t1  –  temperatuur konteineri sees ˚C; 

t2  – temperatuur konteineri väliskeskkonnas ˚C. 

Näitena arvutatakse läbi konteineri põrandapinda läbiva soojusvoo võimsus, kui kasutatakse 4 

cm paksust soojustust. 
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                      , 

Arvutatud konteineri soojusvood on esitatud tabelis 17. 

Tabel 17. Arvutatud soojusvood läbi merekonteineri piirete 

Piire 
Ilma 

soojustuseta 

4 cm 

soojustust 

10 cm 

soojustust 

20 cm 

soojustust 

Põranda pindala, m
2 

31,9 31,9 31,9 31,9 

Seina ja lae pindala, m
2 

117,7 117,7 117,7 117,7 

Põranda K – tegur 1,9 0,7 0,3 0,2 

Seina ja lae K – tegur 7,1 0,9 0,4 0,2 

Põranda soojusvoog, W 4 858,4 1 671,8 842,7 461,4 

Seinte ja lae soojusvoog, W 67 190,2 8 255,6 3 565,0 1 831,1 

Soojusvoog kokku, W 72 048,6 9 927,3 4 407,7 2 292,5 

Nagu arvutustulemused tabelis 17 näitavad, on konteineri soojustamine väga oluline ning 

kuna planeeritav kuivatamise ja kuumtöötlemise kamber on plaanis paigaldada postide või 

vaiade otsa, on põranda soojustamine samuti üsna kerge vaevaga tehtav. 

 

4.3. Tehnilised lahendused 

4.3.1. Kuivatamise režiimid 

 

Enne tehniliste vahendite juurde asumist tuleks keskenduda kuivatamise ja kuumtöötluse 

protsessile, mis on oluline hea ja ökonoomse lahenduse saavutamiseks. Nimelt on väga 

oluline töötada välja režiimid ja nende kestvus kuivatamise ja kuumtöötluse. 

Perioodilise kamberkuivatamise tsükkel koosneb kambri ülevaatusest, saematerjali 

sisselaadimisest, puidu algkuumutusest, kuivatamisest, töötlusest sisepingetest vabastamiseks, 

konditsioneerimisest ja materjali väljalaadimisest. Kogu protsess peab toimuma kindla režiimi 

järgi, et kindlustada lühim võimalik kuumtöötlus ja kuivatamise aeg. Peamised parameetrid, 

mille taustal režiim tuleks paika panna on kuivatusagensi temperatuuri tõus ja küllastusastme 

vähenemine. Ühelgi hetkel ei tohiks materjali sisepinged ületada materjali purunemispiiri, mis 

on võimalik tagada kasvava intensiivsusega kuivatamis režiimi kasutamisega. Kõige suurem 

oht sisepingete tekkimisel on kuivatamise alguses ning materjali tugevus kasvab kuivamise 

käigus ning samuti tuleks arvesse võtta kuivatatava materjali puiduliiki ning materjali paksust, 

kuna materjali tugevus sellega seoses võib erineda oluliselt (Reiska 1990: 29). 
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Kuna planeeritavas kambris töödeldavad puidu liigid on kuusk, mänd, kask, haab ja lepp siis 

oleks antud kambris vaja välja töötada kaks erinevat kuivatamise režiimi ning eraldi tuleks 

kuivatada erinevate mõõtmetega lehtpuud ja okaspuud. 

Madaltemperatuurilise kuivatamise standardsed režiimid jagunevad kolme kategooriasse: 

pehmed – tagab puidu normaalse tugevuse ja värvi, normaalsed – võib tekkida värvimuutus ja 

forsseeritud režiimid – lisaks värvuse muutusele esineb ka tugevusnäitajate langus. Lisas 8 on 

esitatud madaltemperatuurilised standardsed kuivatamise režiimid kindlate saematerjali 

paksuste korral. Õhuliikumise kiirus materjalivirnas antud režiimide korral peab olema 1 – 2,5 

m/s. Lisas 8 esitatud tabelis on välja toodud kuivatusagensi küllastusaste, kuivatusagensi 

temperatuur ja psühromeetriline vahe ehk märja ja kuiva termomeetri vaheline temperatuur 

(Reiska 1990: 30). 

Erinev on mõnevõrra regulaarse kuivatamise režiim, mille korral antakse kogu 

kuivatusprotsessi käigus kuivatisse püsivalt sama soojushulk. Kuna aga puidust aurustuva 

niiskuse kogus pidevalt väheneb, kulub üha enam soojust kuivatusagensi üles kuumutamisele 

ja psühromeetriline temperatuuride vahe suureneb ja seega küllastusaste väheneb. See aga 

võimaldab puidu niiskuse astet määrata protsessi käigus. Joonisel 30 on esitatud okaspuidu 

kuivatamise kulg regulaarse režiimi kasutamisel (Reiska 1990: 32, 33). 

 

Joonis 30. Okaspuidu kuivatamise kulg regulaarse režiimi kasutamisel: tK – kuiva 

termomeetri temperatuur, tm – märja termomeetri temperatuur, w – keskmine niiskus, φ – 

relatiivne niiskus. Allikas (Reiska 1990: 33) 
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Antud töö autor leiab et mõistlik oleks kasutada algkuumutust, mida kasutatakse materjali 

temperatuuri kiireks tõstmiseks kuivatamise temperatuurini. Selleks suunatakse kambrisse 

kuumutatud aur või õhk. Algkuumutust loetakse lõppenuks, kui materjali sisekihtide ja 

kuumutusagensi temperatuuride vahe ei ületa 3 ˚C ning olenevalt puiduliigist ja niiskusest on 

see aeg 1 – 8 tundi (Reiska 1990: 33, 34). 

Kogu kuivatamis režiimi valik peab aga lähtuma kasutatavast tehnikast. Efektiivsem on 

kindlasti perioodiline kuivatamise režiimi, mis aga eeldab tehnikat, millega on kambrisse 

suunatava kuivatusagensi temperatuure võimalik hallata ja muuta vastavalt kuivatamise 

režiimis ettenähtule. See kas valida perioodilise kuivatamise režiimi korral pehme, normaalne 

või forsseeritud režiimi on oluline selgeks teha, mis eesmärgil kuivatatavat saematerjali 

hakatakse kasutama. Antud uurimustöös käsitletud ISPM – 15 standardi kohaselt kasutatava 

pakkematerjali töötlemisel võib valida kõiki kolme režiimi, kuna pakkematerjali puhul värvus 

ja kvaliteet pole olulised. 

 

4.3.2. Tehnilised lahendused 

 

Puidu kuivatamise ja kuumtöötluse seadme põhiline komponent on merekonteiner, mille 

täpsemad mõõdud on esitatud tabelis 2. Selleks, et oleks konkreetsem ettekujutus objektis on 

esitatud merekonteinerist joonis 31. 

 

Joonis 31. Merekonteiner. Allikas (Container Specification 2015) 
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Antud merekonteineri soojustamise vajadus on kindlasti suur, kuna katsetused merekonteineri 

mudeliga kinnitasid suurt soojuskadu, kui soojuskadu piiras temperatuuride tõusmist juba 

esimestel katsetel, mis toimusid sisetingimustel. Merekonteineri katsetused välitingimustel 

soojustamata mudeliga olid välistatud. Samuti kinnitavad soojustamise vajadust tabelis 17 

esitatud piirete soojusvoogude arvutustulemused. Soojustusmaterjali valikul tuleks jälgida 

tuletundlikkuse klassi, mis peaks olema A1, et tagada tuleohutus ning olemasolevate 

soojustusmaterjalide paksuseid vastavalt selle vajadusele. Sobivad soojustusmaterjalid on 

välja pakutud tabelis 18, millesse on valitud soojustusmaterjalid soojustusvillade testi põhjal. 

Tabel 18. Sobivad soojustusvillad konteineri soojustamiseks. Allikas (Isosaari et al.  2012: 16, 17) 

Nimetus Materjal Tulekindlusklass 
Soojusjuhtivustegur 

W/m·K 
Tootja 

Isover KL 33 Klaas A1 0,033 Soome 

Paroc eXtra Kivi A1 0,036 Soome 

Rockwool Flexi-Batts Kivi A1 0,036 Venemaa 

Ursa Lasivilla lambda 37 Klaas A1 0,037 Venemaa 

Knauf Space Slab 035 Klaas A1 0,035 Suurbritannia 

Ventilaatorite ülesanne kambris on ühtlase kuivamise ja kuumtöötluse tagamine kogu kambri 

ulatuses ning seejärel niiskuse eemaldamine kambrist. Materjalivirnas võiks olla õhuliikumise 

kiirus 1 – 2,5 m/s nagu seda eelnevalt kuivatamis režiimide valikul soovitati. 

Kuivatamis tehnikas nimetatakse ventilatsiooniks õhuvahetust kambris ja väljas oleva õhu 

vahel, mis toimub juurdevoolu – ja äratõmbekanalite kaudu. Tsirkulatsioon on kas loomulik, 

mis toimub õhu erikaalude vahe abil, sundtsirkulatsioon, mis toimib ventilaatorite abil või 

otsetsirkulatsiooniga kambrid, kus kuivatusagens läheb läbi ventilaatoritest, mis õhku ringi 

ajavad (Varik 1972: 37). 

Ventilaatorite tiivikuid on palju ja need on ka töökindlad, kuid ventilaatorite puhul on kõige 

haavatavamad mootorid, millede nõrkuseks on jahutamise vajadus. Seepärast tuleks valida 

TEFC tüüpi mootorid, mis käitavad ventilaatoreid. TEFC tüüpi mootoritel on lisa ventilaator, 

mis tekitab mootorile jahutuse korpuse pealsel pinnal keskkonnas oleva õhuga nii, et korpuse 

sisse ei pääse niiskus ega tolm. See tagab mootori pika tööea ja tagab ka konteineri 

töökindluse. Sarnase tehnoloogiaga töötab ka XP plahvatuskindlad mootorid, kuid antud 

mootorid on osaliselt roostevabast terasest ja kallima hinnaklassiga. Valikute poolest saaks 

välja pakkuda näiteks horisontaalne Siemens SD100 või vertikaalne Siemens TEFC Vertical 

P-Base mootor (AC Motors 2014).  
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Uurimustöö käigus tehtud katsete põhjal saadud järeldusena võiks planeeritava kütteseadme 

võimsus olla vähemalt 166 kW ja  seejuures oleks puidu kuivatamisele kuluv energiakulu 

ligikaudu 220 kWh/m
3
 saematerjali kohta. 

Kirjandusest võib leida katseid kus energiakogused ja võimsused on oluliselt suuremad. 

Näiteks Tšiili ülikoolis Bio – Bio tehtud katsetest selgus, et 100 kuupmeetrit mahutavas 

elektriküttega kõrgtemperatuurilises kamberkuivatis kulus ühe kuupmeetri saematerjali 

kuumtöötluseks energiat 888 kWh/m
3
 ja enam, kuid saematerjal kuumutati antud katsete 

puhul 120˚C – 130˚C (Ananias et al. 2012: 774 – 776). 

Madaltemperatuurilise kamberkuivati kohta leidub samuti katsetusi ja arvutusmetoodikaid 

ning ühel soojuskandjana vett kasutava madaltemperatuurilise kamberkuivati katsetustel, 

mille mahtuvus oli 59 kuupmeetrit saadi energiakuluks ühe kuupmeetri saematerjali 

kuumtöötlusel 376 kWh/m
3
 – 527 kWh/m

3
 (Shottafer, Shuler 1974: 21). 

Kui võrrelda katsetuste põhjal saadud puitmaterjalile kuluvaid energiakoguseid ja 

õhuvahetuse vajalikkust kirjanduses leiduvatega võiks arvata, et töö autori poolt välja pakutud 

166 kW võimsusega võib puidu töötlus toimida, kuid protsesside kiirendamiseks võiks 

kaaluda võimsama küttesüsteemi kasutamist. Turul pakutavatest võimalustest sobiks kõige 

paremini AS Ritsu poolt pakutav kalorifeerahi, mille spetsifikatsioonid on esitatud tabelis 19. 

Küttevõimsuse saavutamiseks võib kasutada muid küttesüsteeme, kuid kuna tegu on 

puidutöötlus ettevõttega oleks igati mõistlik kasutada ära tootmises tekkivaid jäätmeid. 

Tabel 19. Kalorifeerahju spetsifikatsioonid. Allikas (Puidujäätmetel töötav... 2015) 

Nimi PKA-3 

Küttevõimsus, kW 350 

Tarbitav võimsus, kW 6 

Ventilaatori tootlikus, m
3
/h 13 500 

Pikkus, m 2,7 

Laius, m 1,6 

Kõrgus, m 3,7 

Põletatav materjal halud, laastud, pinnud, jne. 

Kui kasutada tavalist ahju on üks soodsamaid ja efektiivsemaid võimalusi koldegaaside 

kasutamine. Kuivati on ehituse poolest üks lihtsamatest ning soojuslik kasutegur on kõrgem 

kuna heitgaasid suunatakse kuivatamis kambrisse ja soojuslik kadu on väike. Üldiselt on 

levinud sellisel meetodil puidujääkide kuivatamine, kuid probleemiks on see, et koldegaasid 

ei tohi olla tahmased. See tuleb tagada puidu täieliku keemilise põlemise teel, sest tahm 

ummistab kuivatusagensi teid, tekitab tuleohu ja rikub kuivatatava materjali. Puhta põlemise 
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saab tagada liigõhuteguriga      . Sädemete ja tuha liikumise piiramiseks ehitatakse 

erinevaid kambreid (Varik 1972: 40 – 41). 

Kuivatamise ja kuumtöötluse kambri ehitamisel tasuks kaaluda kuumaõhukanal ehitamist 

sarnaselt nagu seda oli tehtud katse puhul. Katsetes kasutatud Wolfshöher Tonwerke 

Radeburg-i standardšamott plaate on erinevate mõõtmetega ja antud plaatidest oleks võimalik 

teha madal kanal, selliselt, et kuivatatava saematerjali laadimine konteinerisse ei tekitaks 

probleeme ega lisatööd. Kanali sisse saaks ehitada õhutunnelid, mis tagavad kanalis ühtlase 

temperatuuri jaotumise ning kogu konteineri ulatuses oleks seeläbi tagatud ühtlane 

kuivatamine ja kuumtöötlus. Samas vähendab kanali kasutamine tuleohtu ja võimaldaks 

kasutada soovikorral ka koldegaase. 

Kauba efektiivseks laadimiseks tuleks kasutada terasest rööpaid ja rattaid, kuna need taluvad 

suuri raskuseid ning ei deformeeru kuumas ja niiskes keskkonnas. Kuna rööbaste ja rataste 

valik on lai on võimalik valida rööpad ja rattad just sellise, mis vastavad vajadusele. Üks 

tuntud tootjatest on näiteks Reliance Foundry kelle toodang on esitatud joonisel 32. 

 

Joonis 32. Topelt äärisega terasest ratas. Allikas (R – 3562 Double... 2015) 

Kui planeeritavasse kambrisse õhukanalit ei ehitada tuleks kasutada võimalikult väikse 

mõõdulisi rööpaid ning kui ehitada kuumaõhukanaliga kamber tuleks kasutada suuremaid 

rattaid.  
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KOKKUVÕTE 

 

Puidu töötlemisega on tegeldud juba väga pikalt ja kuna tegu on suure tööstusharuga riikides, 

kus on palju metsa siis informatsiooni puidu kuumtöötluse ja kuivatamise kohta võimalik 

leida väga palju. Käesolev magistritöö on uurimusliku iseloomuga ning valmis projekti 

pakkuda oleks praktiliselt võimatu, kuna kõik oleneb tootmismahtudest, mida tahetakse 

töödelda ning oluline kaal on investeeringute suurusel. Kaasaegne tootmine liigub üha enam 

kontrollitud ja arvuti teel juhitavate ning jälgitavate süsteemide poole, kuid väikeste 

tootmismahtude korral ei ole alati suured investeeringud vajalikud ja mõistlikud. Küll aga 

annab antud töö põhjaliku ülevaate igasuguse investeerimis mahuga tootjale, kes planeerib 

ISPM – 15 nõuetele vastava kuivatamis ja kuumtöötlus seadme ehitamist.  

Lähtudes probleemipüstitusest on antud töös tutvustatud erinevaid metoodikaid, mida on 

varasemast ajast kasutatud ja millised meetodid on hetkel Euroopas populaarsemad. Euroopas 

on neli enam levinud puidu töötlus metoodikat, Soome Thermo Wood, Hollandi Plato Wood, 

Prantsuse Retification ja Saksa Oil Heat Treatment, millede kohta on antud konkreetsem 

ülevaade. Samuti on antud ülevaade ISPM – 15 rahvusvahelisest standardist ning standardit 

jälgivatest riikidest. Töö esimeses osas on tutvustatud ka terminoloogiat, mis tagab parema 

arusaamise kogu tööst. 

Käesoleva töö koostamisel läbi viidud katsetusmetoodikat ja arvutusmetoodikat kasutades 

selgitati välja, et merekonteinerist kambri ehitamisel on soojustamine igal juhul vajalik 

olenemata sellest, kas kamber paigutatakse sise – või väliskeskkonda. Kuna merekonteineri 

seinad on väga õhukesest nimelt 2 mm paksusest plekist on soojusvoog läbi piirete kokku 

ligikaudu 72 048 W. Kui kogu merekonteiner katta kõigest 40 mm paksuse soojustusega 

väheneb soojusvoog läbi piirete 9 927 W ligidale. Mida paksemat soojustust kasutatakse seda 

suurem energia kokkuhoid saadakse, sest juba 200 mm paksuse soojustuse kasutamisel 

väheneb soojusvoog 2 292 W ligidale, mis soojustamata merekonteineri soojusvoost on ligi 

30 korda väiksem. 

Antud töö eesmärgiks oli välja selgitada planeeritavas kambris kasutatava soojusallika vajalik 

soojusvõimsus, milleks katsete põhjal saadi vähemalt 166 kW võimsusega kütteallikas. 

Seejuures oleks puidu kuivatamisele kuluv energiakulu ligikaudu 220 kWh/m
3
 saematerjali 

kohta. Kuid kirjandusest leitud allikate põhjal oli energiakulu madaltemperatuurilise 

kamberkuivati kasutamisel ühe kuupmeetri saematerjali kuumtöötlusel 376 kWh/m
3
 – 527 
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kWh/m
3
 ja kuumtöötlus kambris töödeldava saematerjali energiakulu oli minimaalselt 888 

kWh/m
3
. Seega leiti, et mõistlik oleks kasutada võimsamat soojusenergia allikat, kuna vajalik 

soojusvõimsus sõltub saematerjali kogusest, mis kambrisse on paigutatud ning 

temperatuuridest, mis kambris olevale saematerjalile soovitakse anda. Uurimustöö järeldusena 

anti soovitus kasutada 350 kW puiduküttel töötavat kalorifeerahju, kus on võimalik põletada 

puidutöötlus ettevõttes tekkivaid tootmisjääke. 

Katsetusmetoodika kasutamisel kasutati merekonteineri vähendatud mudelit ja katsetuste 

peamine eesmärk oli saavutada ühtlane kuumtöötlus ja kuivatamine terves merekonteineri 

mudelis. Katsetused olid edukad, kui mudelisse ehitati Wolfshöher Tonwerke Radeburg-i 

standardšamott plaatidest kuumaõhukanal, kuhu sisse oli paigutatud õhupiirajad, mis tagasid 

kanali ühtlase temperatuuri terve kanali ulatuses. Edasised uuringud võiksid pakkuda välja 

konkreetse standardšamott plaatidest kuumaõhukanali lahenduse, mis oleks kasutatav täis 

suuruses merekonteineris ning mille juurde kuuluks terasest rataste ja rööbaste süsteem, mis 

tagaks töödeldava materjali lihtsalt ja efektiivselt töötluskambrisse saamise. 

Uurimustöös on antud soovitused, mida tuleks jälgida erinevate kuivatamis režiimide 

kasutamisel ja selgitatud on erinevate kuivatamis režiimide vajalikkust. Kuivatamis režiimi 

koostamisel tuleks jälgida, millist liiki puitmaterjali töödeldakse ning oluline on töödelda 

erineva paksusega materjali eraldi, kuna efektiivse ja kvaliteetse tulemuse tagab erineva 

paksuse ja liigi korral erinev kuivatamis režiim. Paksema saematerjali töötlusel tuleks 

alustada madalamal temperatuuril saematerjali töötlemisega, kui õhem materjal kannatab 

kuumemaid temperatuure Ühelgi hetkel ei tohi materjali sisepinged ületada materjali 

purunemispiiri, mis on kiire tekkima, kui saematerjali pinnakiht kuivab kiiremini kui 

saematerjali sisekihid.  Edasised arengud antud projektiga võiksid pakkuda konkreetse 

kuivatamis režiimi, kui on paigas konteineris kasutatav tehniline lahendus, mille juures on 

oluline õhu ühtlane liikumine kuivatamis ja kuumtöötlus seadmes. 
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WOOD DESICCATION AND HEAT TREATMENT 

EQUIPMENT 

SUMMARY 

 

As timber industry is one of the major sources of income for many countries, wood 

processing technologies are well developed but often very expensive. To give an opportunity 

to small enterprises, the thesis aimed at giving recommendations for planning wood 

desiccation and heat treatment equipment using a sea container as the main part of saw timber 

treatment kiln. The recommendations would help to plan a wood desiccation and heat 

treatment kiln that must meet the ISPM 15 standard at a lower cost than the solutions that are 

sold as ready to operate.  

The first part of the thesis gives an overview of the ISPM 15 standard requirements and 

terminology used in the thesis. ISPM 15 meets international standards for phytosanitary 

measures directly addressed to treat wood materials used to ship products between countries. 

The first part also presents the theory of desiccation and heat treatment of saw timber. In 

addition, the first part introduces the most common methods that can be used for treating saw 

timber and the most common methods used in Europe. 

The second part of the thesis includes explanations of experimental methodology, which 

constitutes the major part of the work. In the course of experimental methodology, the 

reduced model of a forty-five-foot sea container was used during several experiments. After 

each experiment, the sea container model was improved to achieve homogeneous and 

sufficient temperature within the whole sea container model. The second part also involves 

calculation methodology that was used to calculate heat flux to sea container surface and the 

amount of air required to process the saw timber. 

The third section presents the outcomes of experiments and calculations. This section of the 

thesis involves discussion of achieved results and presents recommendations for projecting a 

desiccation and heat treatment kiln for saw timber. It was concluded that the insulation of the 

sea container was inevitable due to high heat loss if the sea container was not insulated. 

Another conclusion, supported by various research works, was that the rock bottom power of 

heat source for processing saw timber in a fourty-five-foot sea container was 166 kW, but it 

was recommended to use 350 kW wood fuel burning stove. Another important 
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recommendation was to use an air duct made of Wolfshöher Tonwerke Radeburg’s shamotte 

bricks, which was important for achieving homogeneous and sufficient temperature within the 

whole sea container model. This improvement helps to avoid the risk of fire in saw timber 

processing kiln when using high temperature air or flue gases. In addition, there are some 

suggestions for choosing the right wood drying regimen for different wood materials and 

dimensions of materials. 
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Lisa 1. Esimese katse käik. 
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Lisa 2. Teise katse käik. 
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 Lisa 3. Kolmanda katse käik. 
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Lisa 4. Neljanda katse käik. 
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Lisa 5. Viienda katse käik. 
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Lisa 6. Kuuenda katse käik. 
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Lisa 7. Seitsmenda katse käik. 
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Lisa 8. Okaspuidu madaltemperatuurilise kuivatamise standardsed režiimid. Allikas: (Reiska 1990: 31) 

Puidu 

niiskus 
Režiimi 

parameeter 

Materjali paksus kuni 22, mm Materjali paksus 40 – 50, mm Materjali paksus 60 – 75, mm 

Pehme 

režiim 
Normaalne 

režiim 
Forsseeritud 

režiim 
Pehme 

režiim 
Normaalne 

režiim 
Forsseeritud 

režiim 
Pehme 

režiim 
Normaalne 

režiim 
Forsseeritud 

režiim 

  
üle 35 

  

Kuivatusagensi 

temperatuur, ˚C 
57 83 94 55 73 87 52 64 73 

Psühromeetriline 

vahe, ˚C 
6 9 11 4 5 6 3 3 4 

Küllastusaste 0,73 0,68 0,65 0,81 0,8 0,78 0,84 0,86 0,84 

  
35 - 20 

  

Kuivatusagensi 

temperatuur, ˚C 
61 88 99 58 77 92 55 68 78 

Psühromeetriline 

vahe, ˚C 
10 14 16 7 9 11 6 7 9 

Küllastusaste 0,59 0,55 0,54 0,69 0,66 0,64 0,72 0,71 0,66 

  
alla 20 

  

Kuivatusagensi 

temperatuur, ˚C 
77 110 125 75 96 115 70 85 98 

Psühromeetriline 

vahe, ˚C 
26 36 42 24 28 36 21 24 29 

Küllastusaste 0,27 0,24 0,21 0,3 0,31 0,25 0,35 0,33 0,3 
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