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Mikrolainetöötlus puidutehnoloogias 
 

1 SISSEJUHATUS MIKROLAINETEHNOLOOGIASSE 

1.1 Sageduspiirkonnad 

Elektromagnetvälja mikrolainesagedus haarab tavapäraselt raadiosagedustena 

defineeritud elektromagnetvõngete kindla sageduspiirkonna 0,3 GHz – 30 GHz, 

lainepikkusega 1 m – 1 mm. Allpool on esitatud kogu elektromagnetlainete spekter ja 

elektromagnetvõngete raadiosagedused. 

 Joonis 1.1. Elektromagnetiliste lainete spekter 

 

Tabel 1 

Elektromagnetvõngete raadiosagedused 

 

Sagedus  Lainepikkus Nimetus 

3 – 30 kHz 100 – 10 km ülimadalsagedused 

30 – 300 kHz 10 – 1 km madalsagedused 

300 kHz – 3 MHz 1 km – 100 m kesksagedused 

3 – 30 MHz 100 – 10 m kõrgsagedused 

30 – 300 MHz 10 – 1 m superkõrgsagedused 

300 MHz – 3 GHz 1 m – 10 cm ultrakõrgsagedused 

3 – 30 GHz 10 – 1 cm ülikõrgsagedused 

30 – 300 GHz 1 cm – 1 mm ekstrakõrgsagedused 

300 GHz – 3 THz 1 – 0,1 mm hüperkõrgsagedused 
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Kõrgsageduselektrivälja tööstuslikul rakendusel aga ei kasutata ülaltoodud 

määratlusi ja  eraldatakse kahte sageduspiirkonda: 

• raadiosageduspiirkond (RF) allpool 100 MHz    

• mikrolainepiirkond (MW) sagedusel üle 500 MHz.  

Rahvusvahelise lepinguga on tööstuslikult  lubatud kasutada allpool tabelis  toodud 

sagedusi, mis on seotud lainepikkustega vabas ruumis. Nõuetekohase varjestusega 

seadmetes aga kasutatakse ka teisi sagedusi.  

Tabel 2 

Sagedusalad tööstusele 

Sagedusalad Sagedus, 

MHz 

Lainepikkus, 

m 

13,56 22,11 

27,12 11,05 

Raadiosagedused 

(RF) 

40,68 7,37 

915 0,328 

2450 0,122 

Mikrolainesagedused 

(MW) 

5800 0,052 

 

1.2 Kõrgsageduselektrivälja mõju materjalile 

Kõrgsageduselektrivälja kasutamine tehnoloogilises protsessis põhineb materjali 

kuumenemisel muutuva suunaga elektrivälja mõjul. Protsessi nimetatakse sageli ka 

dielektriliseks kuumutamiseks. 
 

 

Joonis 1.2. Polaarsete molekulide käitumine muutlikus elektriväljas 
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Elektrivälja võnkumisel muutub polaarsus vastavalt sagedusele. Materjali polaarsed 

molekulid püüavad võnkuda faasis elektriväljaga. Seda indutseeritud liikumist 

aeglustavad  hõõrde-, inerts- ja elastsusjõud, põhjustades materjali kuumenemist. 

Kuumutamine mikrolainete mõjul on elektromagnetenergia muundamine 

soojusenergiaks. Magnetväli komponendina seejuures praktilist tähtsust ei oma. 

 

Soojusenergia tekkimine allub samadele seaduspärasustele nii raadiosageduse (RF) 

kui ka mikrolainete (MF) piirkonnas. Kiirelt muutuva elektromagnevälja toimel 

kuumeneb puit seestpoolt kogu mahus, erinevalt klassikalistest kuumutus- ja 

kuivatusmeetoditest, mille puhul toimub puidu kuumutamine väljastpoolt ja soojuse 

liikumine sisekihtidesse soojusjuhtivuse teel. Puidus neelduv kuumutusvõimsus 

sõltub sagedusest, väljapingest ja materjali dielektrilistest omadustest ning  väljendub 

järgmiselt: 
 

P = 0,55 · f · ε · tgδ · E2 · 10-12 (W/cm3), 

kus  P - võimsus ruumalaühiku kohta, W/cm3 

 f   - sagedus, Hz 

 ε  - dielektriline läbitavus 

 tgδ - kaonurga tangens 

 E  - väljatugvus, V/cm 

 

Polaarsete ja tugevate dipoolmomentidega veemolekulide olemasolu suurendab igas 

materjalis efektiivkao tegurit (ε·tgδ) ja teeb selle materjali sobivaks 

kõrgsagedusenergiaga töötlemiseks. Seotud niiskus on tugevasti puidu küljes kinni ja 

vähem pöörlemisvõimeline kui erinevates tühemikes paiknev vaba vesi, mille puhul 

on dielektrilised kaod suuremad ja temperatuuri tõus intensiivsem. 

 

2 MIKROLAINETEHNOLOOGIA PUIDU KUIVATUSES 

2.1 Kõrgsagedus- ja mikrolainekuivatuse teoreetilis ed aspektid 
 

Puidu kuivatamisel kuumutatakse puidus olev niiskus keemistemperatuurini ja auru 

vaba väljapääsu puudumine puidu kapillaarsüsteemi takistuse tõttu põhjustab 

ülerõhu tekkimise puidu sisekihtides. Ülerõhk sisekihtides on selle kuivatusmeetodi 

puhul peamiseks niiskuse eemaldamist põhjustavaks väga efektiivseks mõjuteguriks, 
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mille toimel vaba niiskus surutakse materjalist välja osaliselt vedelas faasis ja 

ülejäänud puidu niiskus auruna. Teiseks kuivamist kiirendavaks mõjuteguriks on 

temperatuurigradient, mille mõju on suunatud väljapoole, kuna sisekihtide 

temperatuur on tavaliselt kõrgem väliskeskkonnaga kontakteeruvate väliskihtide 

temperatuurist. Kuumutusintensiivsus tuleks reguleerida selliselt, et ülerõhk ei ületaks 

1 baari, sest suurem surve võib põhjustada mikrolõhede tekkimist materjalis. 
 

Mikrolaine- ehk ülikõrgsageduskuivatusel on oluline eripära võrreldes 

kõgsageduskuivatusega. Kui kõrgsageduskuivatuse puhul kuivatatav materjal 

lülitatakse vahetult elektriahelasse koormuseks (joonis 2.1), siis kiirguskuivatusel on 

kuivatatav materjal paigutatud antenni kiirgusvoo lähitsooni. Mikrolaine-

kuivatussüsteemi peamisteks koostisosadeks on: mikrolaineallikas, kiirgusenergia 

ülekande- ja jaotusseadmed ning kuivatuskamber.  

 

Joonis 2.1. Kõrgsageduskuivatuse tööskeem 
 

Kõige tavalisemad mikrolainegeneraatorid on magnetronid (joonis 2.2). 

   

  

       Vene magnetronid 100 ja 50 kW                Hiina magnetronid 75 kW 

                                              Joonis 2.2.   Magnetronid 
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Magnetrone hakati kasutama 1940-ndatel aastatel põhiliselt sõjatehnikas. Hiljem ka 

väikesevõimsusega mikrolaine kuumutus- ja kuivatusseadmetes ning nad olid väga 

haruldased ja kallid. Tänapäeval on väikese võimsusega tsiviilotstarbelised  915 MHz 

ja 2,45 GHz magnetronid suhteliselt odavad, kuna neid kasutatakse juba laialaselt 

kodustes mikrolaineahjudes ja mujal ning on seetõttu masstoodangus.  

 

Metallseintega kuivatuskambrisse juhitakse mikrolained lainejuhtide ja spetsiaalsete 

antennisüsteemisde abil. Kiirgus suunatakse kuivatatavale materjalile. Osa kiirgusest 

neeldub materjalis, osa peegeldub kambrisse, mille metallseinad peegeldavad 

kiirgust tõhusalt tagasi. Lisaks mikrolained resoneerivad ja moodustavad 

seisulaineid. Seisulainete laineharjade ja lainepõhjade asukoht, st välja jaotus 

kambris sõltub kambri konstruktsioonist ja mõõtmetest. Välja jaotust mõjutavad ka 

kambris oleva materjali dielektrilised omadused ja paiknemine.  

 

Laineharjad ja lainepõhjad tekitavad kuumutuse ebaühtluse, sest materjalis tekivad 

kuumemad ja külmemad kohad. Joonisel 2.3 on kujutatud elektromagnetlaine 2 

komponenti: elektriväli (E) ja magnetväli (H), mis võnguvad teineteise suhtes 

ristsuunas ning ristsuunas lainelevile. 

 

 

 

Joonis 2.3. Monokromaatiline elektromagnetlaine, polariseeritud y-z tasandis 

 
Puitu läbides laine sumbub ja muudab faasi.  Faasimuutus on nihe iga laine 

võrdluspunktide vahel.  Faasinihke ja sumbumise suurus sõltuvad puidu niiskusest ja 

kuiva puidu tihedusest. 
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Joonis 2.4. Puitu juhitud elektromagnetlaine (pidev joon) ja 
                elektromagnetlaine vaakumis (katkendlik joon) 

 
Mikrolainekuivatuse põhiprobleemideks on välja ühtlus ja läbimissügavus, mis 

väheneb lainepikkuse vähenedes ja on sõltuvuses materjali omadustest. Välja 

ebaühtlusest tingitud ebaühtlast temperatuurijaotust aitab tasandada puidu 

soojusjuhtivus.  

 

Puidu dielektrilisi omadusi ja nende mõju mikrolainekuivatusele on põhjalikult uurinud 

ja 1993.a. avaldanud monograafia Grogori Torgovnikov [20], venelane, kes juba 

pikemat aega tegutseb Austraalias. Suurimat mõju mikrolainete levikule ja energia 

neeldumisele avaldavad puidu niiskus ja tihedus. Niiskuse ja tiheduse suurenedes 

suureneb neelduva energia ja eralduva soojuse hulk ning väheneb läbitavus. 

Neelduva energia kogus sõltub märgatavalt ka elektrivälja vektori suunast puidus. 

Puidu dielektriliste kadude tegur, millel on oluline mõju energia neeldumisele, on 

puidukiudude suunalise orientatsiooni korral 1,6 – 2,2 korda suurem võrreldes 

ristsuunaga ja elektrivälja läbitavus vastavalt 1,5 – 2,0 korda väiksem. Vähemal 

määral mõjutavad energia neeldumist ja soojuse eraldumist puidu muud 

anatoomilised iseärasused ja nende varieerumine. 

 

2.2 Kõrgsagedus- ja mikrolainekuivatuse ajaloost 
 

Esimesi andmed idee kohta kõrgsageduskuumutust kuivatuseks kasutada pärinevad 

1928 aastast USA-st (General Electric Co.). 1940. a avaldasid Voigt jt [1] 

tehnoloogilise ülevaate senitehtust. Esimese patendi kõrgsagedus-vaakumkuivatuse 

kohta said 1945. a USA-s Luth ja Krupnick [2]. 1960-ndatel aastatel teostati 

kõrsageduskuivatuse alaseid uuringuid intensiivselt paljudes riikides. Esimene 
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sagedusel 13,56 MHz töötav  tööstuslik tunnelkuivati 150 mm pikkuste pöögist 

toorikute kuivatamiseks projekteeriti 1963. a Saksamaal [3]. 

 

Saematerjalide tööstusliku kõrgsageduskuivatuse seadmeid hakati 1960-ndail aastail 

katsetama Venemaal ja järgmisel aastakümnel leidsid sagedusel 13,56 MHz 

töötavad seadmed juba kasutamist kõrgekvaliteetse kõvalehtpuidu kuivatamiseks 

mööblitööstusele [4]. USA-s näitasid eksperimentaalselt kõrgsageduskuivatuse 

eeliseid kvaliteedis ja kuivatuskiiruses Harris jt [5] ja Trofatter jt [6]. 

 

Mikrolainekuivatust püüti esialgu rakendada vaid õhukestele puitmaterjalidele 

(spoon, õhukesed lauad), kuna mikrolainekiirgus ei tungi sügavale ja probleemiks on 

materjali ühtlase kuumutamise tagamine. Esimese töötava tööstusliku seadme 

sagedusel 915 MHz spooni kuivatamiseks käivitas firma Boise-Cascade Corp 1960-

ndatel aastatel. 

 
1990-ndatel aastatel suurenes huvi kõrgsageduskuivatuse rakendamise vastu.   

USA-s võeti kasutusele 4 kõrgsagedusvaakumkuivatit mahutavusega 20 m3 

peamiselt tammest mööblipuidu kuivatamiseks [8]. Kanadas tehtud uuringud näitasid 

suure ristlõikega (152x152 mm kuni 252x252 mm) okas- ja lehtpuidu kiire ja 

kvaliteetse kuivatuse võimalust [9]. Uuringute tulemusena valmistas firma 

HeatWaves Technologies Inc. mitmed sagedusel 13,56 MHz töötavad kuivatid (joonis 

2.5). Samuti Jaapanis valmistavad mitmed firmad sagedusel 13,56 MHz töötavaid 

kuivateid mahutavusega 5 – 40 m3 (joonis 2.6). Austrias käivitati Venemaal toodetud 

10 m3 mahutavusega sagedusel 13,57 MHz töötav kuivati, mis andis häid tulemusi 

kase-, pöögi- ja kuusepuidu kuivatamisel [10]. Hiinas saadi häid tulemusi kõrge 

niiskusega paplipuidu kuivatamisel sagedusel 6,78 MHz töötavas kuivatis [11]. 

Kõrgsagedusvaakumkuivateid toodab Hiinas firma Jiyan Electric Co. Ltd (joonis 2.7).   
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Joonis 2.5. Kanada firma HeatWave kuivatusseadmed 

 

 
 

Joonis 2.6. Jaapani kuivatusseade HED-3510  
Mahutavus 6,6 m3, generaatori võimsus 35 kW 

 
Mikrolainekuivatuse valdkonnas on viimasel kahel aastakümnel saavutatud tulemusi 

ka paksema saematerjali ja ümarmaterjali kuivatusel. Nii on Melbourne Ülikoolis 

G.Torgovnikovi poolt  välja töötatud tehnoloogia lehtpuidu eelkuivatuseks [14], mis ei 

ole aga seni tööstusliku kasutuseni jõudnud. G. Torgovnikovi puidu 

mikrolainetöötluse seadmetes toimub protsess atmosfäärsel rõhul ja  materjal  

juhitakse läbi seadme ühekaupa.  Moskva teadlane F.Garejev on patenteerinud 

2001. ja 2002. a saematerjali kuivatuse meetodid (patendid RU 2199064 ja RU 
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2228497) ning 2003. a ümarmaterjali kuivatuse meetodi (patent RU 2250428). 

Garejevi tehnoloogia baasil on välja töötatud kuivatusautoklaavid ВСД-1 ja СВЧ-3D-

ЛЕС [19], mis töötavad ülikõrgsagedus-vaakumkuivatuse meetodil. Seadmete kohta 

on vaid tootjapoolne iseloomustus, ekspluatatsiooni efektiivsuse kohta seni andmed 

puuduvad. 

Mujal maailmas ei ole mikrolainekuivatuse valdkonnas kuigi kaugele jõutud ning 

rakenduste kohta suure ristlõikega saematerjali ja ümarpuidu kuivatamisel andmed 

puuduvad. Hiina firma  Firma Jiyuan Ekectric Co. reklaamib 6 m3 mahutavusega 

kuivatit, mis sobib nähtavasti õhema saematerjali kuivatamiseks (joonis 2.7), kuid 

andmed kuivati tööparameetrite ja efektiivsuse kohta puuduvad. Õhukese puidu 

kuivatamiseks sobib nähtavasti ka Hiina firma Yantai kuivatusseade, mis töötab 

sagedusel 2450 MHz (joonis 2.8). 

 
 

Joonis 2.7. Hiina firma Jiyuan Ekectric Co. kuivatusautoklaav mahutavusega 6 m3 
 

 
 

Joonis 2.8. Hiina firma Yantai MW-kuivatusseade 
         Sagedus 2450 MHz. Konveieri kiirus kuni 5m/min. 
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2.3 Mikrolainekuivatuse tehnoloogilised lahendused 
 
Kõrgsagedus- ja ülikõrgsageduskuivatust oma suhteliselt suurte energeetiliste 

kulutuste ning seadmete keerukuse ja kalliduse tõttu on mõttekas kasutada 

esmajärjekorras kallihinnaliste ja raskesti kuivatatavate puiduliikide puhul. 

Kvaliteetselt raskesti kuivatatavad  on aga ka meie levinud puiduliigid nagu näiteks 

mänd ja kuusk kui on tegemist suure ristlõikega või ümarmaterjaliga. 

Kõrgsageduskuivatuse suurte energeetiliste kulutuste peamiseks põhjuseks on 

elektrienergia soojuseks muundamise väike kasutegur, mis ei ületa palju 50%. 

Ülikõrgsageduspiirkonnas on aga tänapäeval jõutud kasuteguriteni üle 80%, mis 

muudab selle meetodi arendamise perspektiivikaks. 

 
Tööstuslikus mastaabis kõrgsageduskuivatus sagedustel 13,56 ja 27,12 MHz toimub 

praktiliselt ainult kombineeritult vaakumkuivatusega, mis annab protsessile 

täiendavad eelised. Allpool on toodud kõrgsagedus-vaakumkuivatuse tehnoloogiline 

skeem. 

 

Joonis 2.9. Kõrgsagedus-vaakumkuivatuse tehnoloogiline skeem 

 

 Mikrolainekuivatus vaakumita on lihtsamini realiseeritav, kuid kombineeritult 

vaakumiga võib saavutada nii energia kokkuhoidu kui ka paremat kvaliteeti. 

Paremaid tulemusi selles valdkonnas on saavutatud Venemaal, kus Fauzat Garejevi 
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juhtimisel on konstrueeritud allpool joonistel  näidatud mikrolaine-vaakumkuivatuse 

seadmed.   

 

Joonis 2.10. Mikrolaine-vaakumkuivati СВЧ-3D-ЛЕС 

 

 

Joonis 2.11. Mikrolaine-vaakumkuivati BCД-1 

Kuivati tehniline iseloomustus: 

• Mahutavus 10 m3   

• Ümarmaterjali läbimõõt kuni 400 mm ja pikkus 6 m  

• Kasutatav sagedus on 0,915 GHz ja maksimaalne võimsus 90 kW 

• Magnetroni kasutegur 0,85   

• Kuivatusaeg niiskuselt 80% lõppniiskuseni 15% on 18 – 20 tundi 

• Energiakulu ca 230 kWh/m3  

• Energiakulu vaakumsüsteemile moodustab 9% kogukulust 
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Joonis 2.12. Mikrolaine-vaakumkuivatuse autoklaavi sisevaade 

 
Moskva teadlase Vladimir Galkini poolt on  konstrueeritud 10 m3 mahutavusega 

mikrolaine-konvektiivkuivati [21], mille tööskeemi on kujutatud allpool. 

 
 

Joonis 2.12. Mikrolaine-konvektiivkuivati tööskeem 

 

Kombineeritud mikrolaine-konvektiivkuivatus toimub atmosfäärsel rõhul. Kulukat 

mikrolaineenergiat kasutatakse sel juhul ainult puidu kuumutamiseks, hoides 

keskkonna vajalikku temperatuuri odavama konvektiivkuumutusega, mis 

kompenseerib ka soojuskaod väliskeskkonda.   

 

Kambri vahelael paiknevad tsirkulatsiooni- ja soojusseadmed ning lainejuhid. Eraldi 

ruumis paiknevast magnetronist väljuv mikrolaineenergia jaotatakse 4 võrdseks 

osaks ja suunatakse läbi lainejuhtide materjalivirna külgedel paraboolsetele 

peegelantennidele ja sealt materjalivirna. Töö käigus toimub antennide skaneerimine 
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materjalivirna ühtlase töötlemise tagamiseks. Kuivatis toimub peamiselt ristlõikega 

kuni110 x 110 mm kasepuidust mööblitoorikute kuivatamine. Kuivatusaeg pärast 

režiimide optimeerimist on 45 tundi. 

 

Professor Grigori Torgovnikov Melbourne`i Ülikoolist pakub puidu eelkuivatuse 

tehnoloogiat, mis võib summaarset kuivatuskestust oluliselt vähendada. Torgovnikovi 

mikrolaineseadmed ja nende tööskeem on näidatud allpool. 

 

  
 

 Joonis 2.13. MW-töötlusseade saematerjalile ja ümarmaterjalile  

  

 
 

Joonis. 2.14. MW-töötlusliini skeem 
 

1 - toitekonveier 2 – MW lekke tõkkelüüs 3 - lintkonveier 4 – tsentreerimis-konveier 5 
- MW aplikaator, 6 - MW head (magnetroniga) 7 - transformer   8 - kontrollkilp,  
9 - vastuvõtukonveier 10 - lintkonveier 11 - MW lekke tõkkelüüs 12 - põikkonveier  
13 – MW töödeldud puit 14 - tõmbeventilaator 15 – õhukuumuti ventilaatoriga 16 - 
MW lekke kaitsetõke 17 – värske puit 18 – magnetronide jahutusvee süsteem  
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Tehnoloogilise protsessi iseloomustus: 
 

• MW eelkuivatus suurendab kapillaarsüsteemi läbitavust, väldib lehtpuidule 

omast kollapsit, vähendab materjali kuivamiskahanemist 

• Pehme MW eeltöötlus ei too kaasa kvaliteedi halvenemist, ka tugevus, 

liimitavus ja mehaaniline töödeldavus säilub 

• Ettevaatlik pehme eeltöötlus vähendab 30 – 50 mm paksusega lehtpuidu 

summaarset kuivatusaega ca 50% 

• Keskmise intensiivsusega eeltöötlus vähendab kuivatusaega 5 – 10 korda  

olenevalt puiduliigist, algniiskusest ja paksusest 

• Niiskus võib keskmise intensiivsusega eeltöötlusel väheneda 12– 32 %  

• Energiakulu on pehmel eeltöötlusel 70 – 100 kWh/m3, keskmise 

intensiivsusega eeltöötlusel 100 – 180 kWh/m3 

• Kasutegur sagedusel 0,922 GHz on 0,87 ja sagedusel 2,45 GHz  0,76 ning 

sagedusel 0,922 GHz  on kulutused väiksemad 

• 1 m3 materjali eeltöötlus Austraalias maksab meie vääringusse üle kantult  ca 

16 – 50 € 

 

Tabel 2.1 

MW eeltöötlusliini eeldatavad näitajad 
 

Tootlikkus Töödeldav 

puit 

Algniiskus 

% 

Energiakulu 

kWh/ m3 m3/h m3/a 

Võimsus, kW 

1 4 000 / 6 000 75 – 110 Okaspuu 

lülipuit 

30 - 40 75 – 110 

5 20 000 / 30 000 375 – 550 

1 4 000 / 6 000 125 – 180 Okaspuu 

maltspuit 

80 – 120 125 – 180 

5 20 000 / 30 000 625 – 900 

1 4 000 / 6 000 100 – 220 Lehtpuit 30 - 120 100 - 220 

5 20 000 / 30 000 500 - 1100 

            
 Märkus:  Aastatootlikkuse 2 arvu näitavad 2- ja 3-vahetusega tööd 
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2.4 Mikrolainekuivatuse iseloomustus 
 
Eelised: 

• Kuivatuskvaliteet 

- puudub või on minimaalne sisepingetest tingitud lõhenemine ja teised 

sisepingetest põhjustatud kvaliteedihäired (deformatsioonid), mille 

väldib materjali sisekuumutus  

 

Joonis 2.15. Materjali kuumutus kõrgsagedus- ja tavakuivatusel 

 

- võimalus kuivatada naturaalvärvuse muudatusteta 

- ühtlane niiskus 

 

Joonis 2.16. Männi ümarpuidu kvaliteedinäidis 
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Joonis 2.17. Männiprusside kvaliteedinäidis 

 

• Minimaalne kuivatuskestus (männiprussid 75% → 15% 14 tunniga) 

• Suureneb puidu kapillaarsüsteemi läbitavus 

• Vähenevad materjali niiskusdeformatsioonid 

• Materjali paremad soojus- ja heliisolatsiooniomadused 

• Võimalus vältida materjalivirnas vahelippide kasutamist, mis vähendab 

tööjõukulu ja suurendab kuivati mahutavust 

• Võimalus kuivatada koorimata ümarpuitu, kergendades ühtlasi koore 

eemaldamist 

• Puitu kahjustavate seente ja putukate hävimine 
 

Puudused: 

• Suuremad investeeringud 

• Kuumutuse ühtluse tagamise keerukus, mis nõuab edasiarendust 

 

Joonis 2.18. Elektriväljatugevuse sõltuvus materjali läbimise sügavusest  
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Joonis 2.19. Elektriväljatugevus 50 cm laiuses materjalivirnas 

 

• Kuivatioperaatorite kõrgem kvalifikatsioon võrreldes tavakuivatusega 

• Kõrgendatud meetmed tööohutuse tagamiseks 

Kiiratav võimsus on väga suur ja ka väike leke võib kujutada ohtu nägemisele, 

närvisüsteemile ja erinevatele siseorganitele. Elektromagnetvälja energiatihedus 

elukeskkonnas ei tohi ületada sagedustel 2 – 300 GHz  väärtust S = 10 W/m2. 

 

 

2.20. Elektromagnetvälja energiatiheduse mõõtur 

 

Kiirgusallikast eemal energiavoog väheneb proportsionaalselt kauguse ruuduga. On 

olemas ka materjalid, milles juba paari millimeetri paksusel neeldub kiirgus täielikult. 

Nendega saab tõkestada kiirguse väljapääsu piludest, mida metallseintega ei 

õnnestu sulgeda. 
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2.5 Energiakulu mikrolainekuivatusel 

 

Mikrolainekuivatust majanduslikust küljest hinnates tuleb erilist tähelepanu protsessi 

energeetilisele küljele, sest praktiliselt ainsaks soojuse allikaks on kallis 

elektrienergia. 

Tabel 2.2 

Teoreetiline arvutuslik energiakulu mikrolainekuivatusel 
 

Puiduliik  

Nimetus Kask Pöök Tamm  Mänd Kuusk  Seeder Haab  

Baastihedus, kg/m3 520 560 570 415 365 360 410  

Värske puidu niiskus, % 78 64 70 85 91 109 82  

Abs.kuivalt  soojusmahtuvus 1,55 kJ/kg  

Vee omadused  

Vee aurustumissoojus 2260 kJ/kg  

Vee hulk puidus (liitrit)  

Värskes puidus 1m3 406 358 399 353 332 392 336  

1m3 lõppniiskusel  W = 12% 62 67 68 50 44 43 49  

- vaba niiskus 250 190 228 228 223 284 213  

- seotud niiskus 156 168 171 124,5 109,5 108 123  

Kõrvaldatava vee hulk 343 291 331 303 288 349 287  

- sealhulgas % vabast veest 73 65 69 75 77 81 74  

- sealhulgas % seotud veest 27 35 31 25 23 19 26  

Teoreetiline energiakulu, kJ/m 3  

Kuiva puidu temp. 200→1000 806 868 884 643 566 558 636  

Vee temperatuur  200→1000 1695 1498 1668 1474 1388 1640 1405  

Vee aurustam. kuni W = 12% 775632 658112 747156 684667 651671 789192 648620  

Kokku  kJ/m3 778133 660478 749707 686785 653625 791390 650661  

kWh/m3 216 183 208 191 182 220 181  

kWh/kg vee kohta 0,63  

Sh. hulgas vaba vee aurust. 157 120 143 143 140 179 134  

%  üldkulust 72 65 69 75 77 81 74  



 21 

Energiakulu võrgust, kui k/s generaatori kasutegur on 0,6  

kWh/m3 360,2 305,8 347,1 318 302,6 366,4 301,2  

kWh/kg vee kohta 1,0  

50% vee eemald. vedelikuna 229,7 206,2 227,8 198,5 186,1 217,6 189,7  

Energia sääst, % 36 33 34 38 38 41 37  

Energiakulu võrgust, kui k/s generaatori kasutegur on 0,8   

kWh/m3 270 229 260 239 228 275 226  

kWh/kg vee kohta 0,8  

50% vee eemald. vedelikuna 172 154 171 149 140 163 142  

Energia sääst, % 36 33 34 38 38 41 37  

 

Tabelist on näha, et levinumate puiduliikide puhul on niiskuse aurustamiseks vajalik 

kulutada energiat 180 – 220 kWh/m3 (1 kg niiskuse kohta 0,63 kWh), 

kõrgsageduskuivatusel generaatori kasuteguri puhul 0,6 on energiakulu piirides 300 

– 360 kWh/m3 (1 kg niiskuse kohta 1,0 kWh),  ja kasuteguri 0,8 puhul piirides 230 - 

270 kWh/m3  (1 kg niiskuse kohta 0,8 kWh),  Kui 50% puidu vabast niiskusest 

õnnestub aurustamata puidust välja tõrjuda, oleks energiakulu võimalik vähendada 

piiridesse 140 – 170 kWh/m3  (1 kg niiskuse kohta 0,5 kWh). 

Tabel 2.3 

Tegelik energiakulu kirjandusandmetel 
 

 

Puiduliik 

Materjali 

iseloomustus 

Alg- ja 

lõppniiskus, % 

Energia 

kWh/kg 

Energia 

kWh/m3 

Kuivatus-

meetod 

Mänd Ümarpuit 80→15 1,15 300 MW 

Mänd Saematerjal 50 mm 60→12 1,38 265 MW 

Mänd Ümarpuit 80→15 0,58 150 MW-vaakum 

Mänd Pruss 150 mm 75→15 0,67 160 MW-vaakum 

Mänd Ümarpuit Ø 220 70→15 0,90 200 MW-vaakum 

Kask Saematerjal 70 mm 60→12 1,15 300 MW-konvekt. 
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3  MIKROLAINETEHNOLOOGIA PUIDU IMMUTAMISEL 
 
3.1 Töötluse mõju puidu struktuurile 
 
Puidu immutamise efektiivsus sõltub puidu kapillaarsüsteemi läbitavusest, mis 

sõltuvalt puiduliigist ja ka kasvutingimustest varieerub suurel määral. Immutusaine 

imbumise efektiivsus on oluline nii puidu kaitseimmutuse tehnoloogias kui ka puidu 

modifitseerimisel mehaaniliste või muude oluliste omaduste parandamiseks. 

Raskestiimmutatava puidu kapillaarsüsteemi läbitavust on võimalik parandada 

erinevate töötlustega. Nii näiteks puidutöötlemise õppetoolis tehtud katsetused 

näitasid termotöödeldud kuusepuidu oluliselt paremat imbuvust võrreldes 

naturaalpuiduga.  

 

Teine efektiivne moodus imbuvuse parandamiseks on puidu mikrolainetöötlus. Selle 

tehnoloogia arendusega on edukalt tegeldud Austraalias Melbourne`i Ülikoolis 

professor Torgovnikovi juhtimisel [15]. 

 

Mikrolainetöötlus tekitab puidurakkudes aurusurve ning olenevalt töötluse 

intensiivsusest ja tekkinud aurusurvest, mis võib tõusta kuni 6 baarini, purunevad kas 

ainult puidu nõrgimad struktuurielemendid või ka tugevamad puidurakud. Läbitavus 

vedelikele võib suureneda tuhandeid kordi seni läbitumatena klassifitseeritud 

puiduliikide puhul sõltuvalt töötluse intensiivsusest. 

 
Kergestipurunevad elemendid: 
 

• rakuseinte pooride membraanid 

• parenhüümrakud 

• tüllid soontes 
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Lehtpuidu mikroehitus   Soone sulgumine tüllidega    Libriformsed rakud 

 
Joonis 3.1. Puidu struktuurielemendid 

 
3.2 Töödeldud puidu immutatavus 
 
Torgovnikov eristab 3 töötluse intensiivsuse taset: 

• Madal intensiivsus MW energia puhul 250 – 350 MJ/m3, mille puhul 

läbitavus suureneb kuni 1,5 korda. Mõju puidu tugevusele puudub 

• Keskmine intensiivsus, mille puhul läbitavus suureneb tuhat korda ja 

tugevusomadused vähenevad kuni 26% 

• Kõrge intensiivsus MW energia puhul kuni 1200 MJ/m3, mis muudab 

puidu väga poorseks materjaliks ja võib vähendada puidu tugevust kuni 

80%. Arvestades loodusliku puidu tugevuse hajuvusega piirides ± 20% 

võib see mõnikord olla aktsepteeritav 

            A                                                                          B 

  
 

Joonis 3.2. Rakuseina lõhenemine kõrge intensiivsusega töötlusel 
     A – töötlemata               B – mikrolainetöötlusega 
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Teostati katsetootmine tehases mikrolainetöötluse võimsusega 3 x 100 kW, 

sagedustel 0,922 ja 2,45 GHz, tootlikkusega jämepuidu töötlemisel 1,0 – 2,5 m3 / h.  

Töötlemise maksumus oli meie vääringusse ümberarvutatult 20 – 50 eurot / m3. 

 
Tabel 3.1 

Katsetootmise tulemused. 
 

MW-töötlus Immuti neeldumine, l/m3 Puiduliik Ristlõike 

mõõtmed, 

mm 

MJ/m3 GHz Töötluseta Töötlusega 

Männi lülipuit 90 x90 400 0,922 120 - 140 360 - 520 

Kuusk 75 x 75 300 2,45 30 - 70 110 - 390 

 
Katsetustel registreeriti mikrolainetöötluse oluline mõju puidu tihedusele, mida 

illustreerivad allpooltoodud joonised. 

 

 
 

Joonis 3.3. Mikrolainetöötluse mõju puidu tihedusele 
 

  
        Tavakuivatusega puidu mikrolõige      MW-töötlusega puidu mikrolõige 
 

Joonis 3.4. Puidu rakuõõned tavakuivatusel ja mikrolainetöötlusel 
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4. PUITPAKKEMATERJALI MIKROLAINETÖÖTLUS 

4.1 Puitpakkematerjali kuumtöötluse vajalikkusest 
 

Puitpakkematerjaliga võivad levida paljud puidukahjurid ja selle tõkestamiseks on 

kehtestatud rahvusvaheline standard ISPM 15, mis reguleerib fütosanitaarmeetmeid 

rahvusvahelises kaubanduses liikuva toorpuidust valmistatud pakkematerjaliga 

kahjurite sissetoomise ja leviku riski vähendamiseks. EL on standardi kasutusele 

võtnud aastast 2005. 

 

Puidust pakkematerjaliga seotud kahjuritel on negatiivne mõju metsa tervislikule 

seisundile ja bioloogilisele mitmekesisusele. Standardi ISPM 15 rakendamine peaks 

oluliselt vähendama kahjurite levikut ja ka nende negatiivset mõju.  

 

Puidust pakkematerjaliga kahjurite sissetoomise ja leviku riski oluliselt vähendavate 

heakskiidetud fütosanitaarmeetmete hulka kuuluvad kooritud puidu kasutamine 

(allesoleva koore suhtes lubatud erihälbega) ja heakskiidetud töötlemisviiside 

kohaldamine. Tunnustatud puidu  märgistuse kasutamine tagab, et heakskiidetud 

töötlemist läbinud puidust pakkematerjal on kergesti identifitseeritav.  

 

Standardi suunised hõlmavad kõiki puidust pakkematerjale, mis võivad olla peamiselt 

eluspuid ohustavate kahjurite sissepääsu- ja levikutee. Need kahjurid paiknevad 

sellistel puidust pakkematerjalidel nagu puitpakendid, kastid, pakkekastid, 

pakkimispuit, kaubaalused, kaablitrumlid ja poolid/rullid, mis võivad kuuluda peaaegu 

iga importsaadetise juurde, sh selliste saadetiste juurde, mille korral tavaliselt 

fütosanitaarkontrolli ei teostata. 

 

Kahjurite hävitamiseks annab standard 2 moodust: materjali kuumutamine või 

fumigeerimine metüülbromiidiga. Viimane töötlusviis on vägagi tülikas ja EL-is ka 

keelatud kui mürgine ja osoonikihti kahjustav taimekaitsevahend. 

 

Puidust pakkematerjali tuleb kuumutada vastavalt spetsiaalsele aja-temperatuuri 

graafikule, mille puhul miinimumteperatuuri 56 °C h oitakse 30 järjestikuse minuti 

jooksul läbi puidu kogu profiili (sh koor). Nende parameetrite saavutamiseks võivad 

sobida erinevad energiaallikad või protsessid. Näiteks kuivatamine, surveimmutus, 
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tavaline või kõrgsageduskuumutus  või muud töötlemisviisid, mida võib lugeda 

kuumtöötluseks, tingimusel et nad vastavad standardis täpsustatud kuumtöötluse 

parameetritele.  

 

Kui on tegemist puitmaterjali kuivatavate ettevõtetega, siis mingeid probleeme 

tavaliselt ei ole, sest olemasolevad kuivatid ja kuivatusrežiimid tagavad juba 

iseseeneset standardi nõuete täitmise. Kui aga ettevõte on orienteeritud vaid 

puitpakkematerjali komponentide või nt kaubaaluste väljastamisele, siis tuleb ehitada 

spetsiaalsed kuumtöötluskambrid, milles nõutud kuumtöötlustingimused 

saavutatakse enamasti soojapuhurite kasutamisega. Puidu sisekihi nõutava 

temperatuuri saavutamine võtab enamasti küllalt palju aega  ja on seotud 

märgatavate kulutustega. 

 

Senine eestimaine praktika on näidanud, et kaubaaluste spetsiaalseks  

kuumtöötlemiseks on ka väikese kambri puhul vajalik soojapuhuri soojusvõimsust ca 

40 kW ja vajaliku temperatuuri saavutamine võib võtta aega rohkem kui ööpäeva. 

Siin võiks väga efektiivne olla puidu kuumutuse mikrolainetehnoloogia, mille 

evitamine aga üksikutele väiketootjatele on vaevalt jõukohane. 

 

4.2  Kuumutamine mikrolainetöötlusega 
 

Hiljuti teostatud uurimistöö Pennsylvanya Ülikoolis [23, 25] näitas, et MW töötlusega 

saavutati männipakkude südamikus 3 minutiga fiiberoptikaga mõõdetud temperatuur 

62 kraadi, mis ei ole küllaldane mitte ainult meile eriti ohtlikuks peetava männi 

laguussi hävitamiseks standardi ISPM 15 nõuete kohaselt, vaid hävitab puidus ka 

praktiliselt kõik muud võimalikud kahjurid. 

  

Standardi ISPM 15 praegu projektistaadiumis olevas lisas on määratletud tingimused 

kuumtöötluse teostamiseks mikrolainekuumutamisega sagedusel 2,45 GHz, milles on 

eriti ära märgitud kaks puidukahjurit: Aasia sikk (Anolophora glabripennis) ja männi 

nematood e. laguuss (Bursaphelenchus xylophilus).  
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Mikrolainetöötlusele on seatud järgmised tingimused: 

• Materjali paksusel kuni 20 cm peab kogu ristlõikes olema saavutatud 

minimaalne temperatuur 60 ºC kestusega 1 min 

• Pinna temperatuuri mõõtmiseks peab kasutama vähemalt 2 andurit 

• Paksema kui 5 cm puidu puhul tuleb kasutada kahesuunalist energia 

ülekannet 

• Õhema kui 5 cm materjali puhul tuleb katsetustega kindlaks määrata ühtlaseks 

kuumutuseks vajalikud tingimused 

• Temperatuuriandurid peavad olema kalibreeritud kasutataval töötlussagedusel 

 

Internetist võib leida ka infot tööstuslike seadmete kohta kaubaaluste töötlemiseks. 

Järgnev info on pärit Brüsselis 2011.a oktoobris tehtud ettekandest Itaalia firma 

SCAR SERVICE võrdlustulemustest kaubaaluste kuumtöötlemisel tavatehnoloogiaga 

ja MW-tehnoloogiaga [24]. Mikrolainetöötlus toimus tootmisliinil elektrilise 

võimsusega 60 kW ja päevatootlikkusega 800 kaubaalust / 8 tundi, st 100 kaubalust 

tunnis = 1 kaubaalus 36 sekundiga.   

Tabel 4.1 

Kaubaaluste kuumutustöötluste võrdlus 

Näitajad Tavatehnoloogia MW-töötlusliin 

Päevatoodang 800 kaubaalust 800 kaubaalust 

Aastatoodang, 300 päeva 240 000 kaubaalust 240 000 kaubaalust 

Käitlemiskulud 1 aluse kohta 0,15 € Puuduvad  

Energiakulu 1 aluse kohta 0,20 € 0,13 € 

Seadmete maksumus 33 000 / 46 000 € 120 000 / 140 000 € 

Tootmiskulu aastas 84 000 € 31 200 € 

 

Tabelist on näha, et tootmiskulude kokkuhoid mikrolainetöötlusega on üle 60%. 

Allpool on esitatud tootmisliini skeem. 
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Joonis 4.1. Tootmisliin kaubaaluste mikrolainetöötluseks 

 

Väikeettevõttes sobib töötluseks ka perioodilise töötsükliga töötluskamber, mille 

skeemi on kujutatud allpool. 

 

 
 

Joonis 4.2. perioodilise töötsükliga kuumtöötluskamber 
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Uuringuid mikrolainetehnoloogia rakendamiseks  kahjuritõrjes on teostatud TTÜ 

elektrimasinate õppetoolis. Eesti Maaülikoolil on selles valdkonnas käsil FaBBi 

projekt (http://fabbiproject.eu/) teemal: „Puidu seen- ja mardikakahjustused 

Läänemere saarte ja rannikuala hoonetes“ 

 

Valencia Tehnikaülikoolis on kahjuritõrjeks välja töötatud sagedusel 2,45 GHz töötav 

portatiivne mikrolaineseade, mille tööskeemi on kujutatud järgnevatel joonistel. 

 

 

 
 
 

Joonis 4.3. Kahjuritõrje mikrolaineseadme skeem 
 
 

 
 

Joonis 4.4. Elektriväljatugevuse jaotus kiiritusel mikrolaineseadmega 
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