
VTT JULKAISUJA - PUBLIKATIONER 812

Männyn ja kuusen kuumakuivauskaa-
vojen kehittäminen ja kuivatun saha-

tavaran ominaisuudet

Veikko Tarvainen, Holger Forsén, Antti Hukka

VTT Rakennustekniikka

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
ESPOO 1996



2

ISBN 951-38-4521-4
ISSN  1235-0613
Copyright ©  Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) 1995

JULKAISIJA – UTGIVARE – PUBLISHER

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT), Vuorimiehentie 5, PL 42, 02151 ESPOO
puh. vaihde (90) 4561, telekopio 456 4374, teleksi 125 175 vttin sf

Statens tekniska forskningscentral (VTT), Bergsmansvägen 5, PB 42, 02151 ESBO
tel. växel (90) 4561, telefax 456 4374, telex 125 175 vttin sf

Technical Research Centre of Finland (VTT), Vuorimiehentie 5, P.O.Box 42, FIN–02151 ESPOO,
Finland
phone internat. + 358 0 4561, telefax + 358 0 456 4374, telex 125 175 vttin sf

VTT OFFSETPAINO, ESPOO 1996



3

Tarvainen, Veikko, Forsén, Holger & Hukka, Antti. Männyn ja kuusen kuumakuivauskaavojen kehit-
täminen ja kuivatun sahatavaran ominaisuudet [Development of high temperature drying schedules
for Nordic softwoods and the properties of HT-dried timber].
Espoo 1996, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT Julkaisuja - Publikationer 812.
99 s. + liit. 9 s.
UCD 634.0.8:674.04:674.032
Keywords high-temperature drying, HT-drying, LT-drying, sawn timber, wood, timber, soft-

woods, pine wood, drying, scheduling, drying tests, mechanical properties, visual
appearance, bending strength, high temperature tests, strength, measurement

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuumakuivatun mänty- ja kuusisahata-
varan tärkeimmät ominaisuudet tavaran jatkojalostajan ja loppukäyttäjän
kannalta katsottuna. Kokeissa tutkittiin erilaisten kuivauskaavojen vaikutus
puun kosteuden ja lämpötilan kehitykseen kuivauksen aikana sekä kuivaus-
laatuun, jonka keskeiset osat ovat kosteuden tasaisuus, kuivausjännitykset,
puun väri, oksien käyttäytyminen ja muodonmuutokset. Lisäksi verrattiin
kuumakuivatun ja lämminilmakuivatun sahatavaran taivutuslujuutta. Työs-
tettävyyttä ja pintakäsiteltävyyttä selvitettiin valmistamalla ikkunan osia ja
ikkunoita kuumakuivatusta puusta ja analysoimalla työstöjälki ja maalin
tartuntalujuus. Kokeiden perusteella muodostui näkemys etenkin 50 mm
paksulle männylle ja kuuselle sopivista kuivauskaavoista.

Männyn osalta kuivaus lämpötilatasolla 80 ºC - 110 ºC näyttää sopivalta.
Ohuen kuusen (< 50 mm ) kuivaukseen soveltuu parhaiten lämpötilataso
110 ºC - 120 ºC. Paksulle kuuselle soveltuvat alle 110 ºC:n lämpötilat.

Kuumakuivausaika on 1/3 - 1/5 lämminilmakuivauksen vaatimasta ajasta.
Kuivausajan pituus riippuu oleellisesti kosteuden tasaisuusvaatimuksesta.
Kuumakuivauksen jälkeen on syytä liittää tasaannutusvaihe kosteusgradien-
tin ja kuivausjännitysten vähentämiseksi. Tasaannutusjakson kesto riippuu
käytettävästä kostutustehosta. Paksuudeltaan 50 mm tavaralla tehokas
4 tunnin höyrytasaannutus laukaisee enimmät jännitykset ja vähentää kos-
teuseroa pinnan ja keskiosan välillä. Kappaleiden välisten kosteuserojen
poistamiseen tarvitaan yleensä pidempi aika.

Selvästi suurin havaittava ero kuumakuivatun ja lämminilmakuivatun sahata-
varan välillä on värin lievä tummuminen ja pihkan nouseminen pintaan
kuumakuivauksessa. Pihkan väheneminen on joissakin käyttökohteissa
eduksi, kuten esimerkiksi silloin, kun puu lämpenee niin paljon, että pihka
alkaa valua. Kuumakuivattu, höylätty puu on ”patinoitua” ja siten korjaus-
rakentamiseen hyvin soveltuvaa. Värin muutos on sitä voimakkaampaa, mitä
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pidempi kuivausaika on. Siten ohuiden, alle 50 mm paksujen esikuivattujen
puiden värin muutos on vähäistä ja paksulla puusepänkuivatulla puulla se on
varsin voimakas. Eniten tummuu välitön pintakerros. Syynä on pintaan vesi-
höyryn mukana kulkeutuneiden ravinneaineiden tummuminen kuumuuden
vaikutuksesta. Useimmiten tämä väriltään likaisenharmaa ja laikukas kerros
on vain 1 - 2 mm paksu ja se poistuu höyläyksessä.

Kuumakuivatun puun työstettävyys on hyväkuntoisilla terillä erinomainen.
Pintakäsiteltävyys oli hyvä. Maalin tartuntalujuus tosin aleni neljänneksellä
puuaineksen lievästä haurastumisesta johtuen.

Kuivausmuodonmuutokset olivat kuumakuivatuilla ja lämminilmakuivatuilla
sahatavaroilla samaa luokkaa. Kuivaaminen painon alla ei oleellisesti vä-
hentänyt muodonmuutoksia. Painon alta vapauduttuaan puut kieroutuvat,
jos siihen on vinosyisyyden tai nuorpuun takia taipumus. Halkeilu on oi-
kealla kuivauskaavalla hallittavissa. Useimmat kuusen tuoreet oksat halkeili-
vat, kuten lämminilmakuivauksessakin, eikä kokeissa löydetty menetelmää
oksien halkeilun vähentämiseksi.

Kuusen taivutuslujuus aleni noin 5 % lämminilmakuivattuihin puihin verrat-
tuna, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Kuumakuivattujen puiden kosteuserot sekä sahatavaroiden välillä että myös
kappaleiden sisällä paksuus- ja pituussuunnassa ovat kuivausvaiheen jälkeen
suuremmat kuin lämminilmakuivatuilla sahatavaroilla. Kosteusvaihtelut ovat
kuitenkin tasaannutusvaiheella saatavissa halutun tason alapuolelle. Sama
koskee myöskin kuivausjännityksiä.

Kuumakuivaus soveltuu paremmin kuuselle kuin männylle, sillä kuusi on
diffuusio- ja permeabiliteettiominaisuuksiltaan mäntyä tasaisempi. Kosteuse-
ro mäntysahatavaran latva- ja tyvipään välillä voi olla  nopean kuivauksen
jälkeen suuri.

Kuumakuivauksen esiselvityksessä todettiin kuivauskustannusten olevan
alhaisemmat kuin perinteisessä kamarikuivauksessa. Pääoma- ja energia-
kustannukset ovat edulliset. Näin ollen kuumakuivaus on hyvä ratkaisu ja-
lostettaessa etenkin sellaista sahatavaraa, jolta ei vaadita erityisesti vaaleutta.
Kannattavinta kuumakuivaus on silloin, kun loppukosteudessa sallitaan suu-
rehkoja vaihteluita. Lisäksi kuumakuivaus parantaa asiakaslähtöisyyttä lyhy-
en kuivausajan suoman nopean toimitusmahdollisuuden ansiosta.
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ABSTRACT

The feasibility study on high-temperature (HT) drying of sawn timber
showed that the method is a genuine alternative to conventional drying. For
industrial application of the method, however, further study was called for.
The aim of the project was to establish the essential properties of high tem-
perature dried sawn timber from the point of view of the processing indus-
try and the end user of the material.

The main difference between high temperature dried and low temperature
dried timber is the visual appearance because HT-dried timber is darker
than LT-dried timber. The colour of the wood changes and resin begins to
boil out at temperatures of 85 oC and 95 oC. The difference relative to wood
dried at 110 - 115 oC is minor. The colour change depends on drying time,
temperature, and moisture content of wood. The combination of LT and
HT-drying results in only minor colour changes. In this method drying is
held within the LT-range until the moisture content falls below the fibre
saturation point.

The bending strength of HT-dried spruce timber was about 5 % lower than
that of the control group specimens dried at 60 oC. The difference was sta-
tistically insignificant. According to the literature, bending strength is re-
duced by 0 - 15 % in HT-drying. The degree of reduction depends on the
wood species and the drying conditions. Woodworking tests in laboratory
and in a joinery firm showed that high-temperature dried wood can be
worked without problems when machines and blades are in good condition.

Drying time is reduced to one fifth or one third compared with LT-drying.
In the shortest drying the variation in moisture content tends to remain high.
The problem can be alleviated by pre-sorting the timber. For example, pine
sawn goods with sound knots shouldn’t be dried using the same schedule as
knot-free timber (higher density).
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Surface and internal checking can be avoided by using proper drying
schedules. Equalizing and conditioning phases are necessary after the dry-
ing phase to ensure proper drying quality.

Sound knots of pine are only slightly affected but in spruce timber sound
knots tend to crack. Dry knots darken and tend to stand out a little from the
surface when the resin boils out. The boiling out of excessive resin during
drying minimises the resin problems when the end product is used in appli-
cations involving high temperatures, such as dark painted panels in locations
exposed to sunlight.

The market potential of HT-dried timber depends on how customers react
to colour changes. The technical quality is good for most uses. The colour
change in drying may be an advantage in some cases. For renovation and
repair work, the colour of new HT-dried timber does not differ so much
from existing wooden structures as LT-dried timber.
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ALKUSANAT

Sahateollisuutta ovat pitkään kiinnostaneet mahdollisuudet nopeuttaa saha-
tavaran kuivausta nykyisestään, jotta sahatavaran läpimenoaikaa sahalla
saataisiin lyhennettyä. Yksi kyseeseen tuleva menetelmä on kuumakuivaus
eli kuivaus yli 100 oC:n lämpötilassa. Teknologian kehittämiskeskus
(TEKES) ja Suomen Puututkimus Oy rahoittivat vuosina 1993 ja 1994 teh-
dyn sahatavaran kuumakuivauksen esiselvityksen. Sen puitteissa ei voitu
tutkia kaikkia kuumakuivauksen käyttökelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä,
joten rahoittajat päättivät jatkaa aiheen tutkimista. Tämä jatkotutkimus ku-
luu, kuten esiselvityskin, TEKESin Puun mekaanisen teknologian (PMT)
teknologiaohjelmaan.

Tutkimuksen johtoryhmässä toimivat kehitysjohtaja Seppo Vainio Enso-
Gutzeit Oy:stä, kehitysjohtaja Kalevi Asikainen Kaukas Oy:stä, toimi-
tusjohtaja Juha Hakala Aureskoski Oy:stä, professori Tero Paajanen   Tek-
nillisestä  korkeakoulusta,  tutkimuspäällikkö  Olli-Pekka  Nordlund
TEKESistä ja tutkimuksen vastuullinen johtaja tutkimusprofessori Al-
po Ranta-Maunus VTT:stä. Projektin tutkijoina olivat Holger Forsén, Ant-
ti Hukka ja allekirjoittanut.

Veikko Tarvainen
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1  JOHDANTO

Sahatavaraa kuivataan Suomessa pääasiassa kuivaamoissa, joissa lämpöti-
lataso on välillä 50 oC - 75 oC. Keskimääräinen käytetty kuivauslämpötila on
vähitellen noussut. Matalien lämpötilojen etuna on, että sahatavara pysyy
mahdollisimman vaaleana eikä pihka valu puusta. Korkeammissa lämpöti-
loissa pihka kiehuu ja puun väri muuttuu vähän tummemmaksi. Kuivausajat
lyhenevät merkittävästi lämpötilatason kohotessa. Varsinaisia kuivausvir-
heitä, kuten halkeilua, ei hyvässä kuivaamossa korkeammissa lämpötiloissa
synny ainakaan enempää kuin nykyisilläkään lämpötilatasoilla.

Kehityksen jatkuessa nykyisen suuntaisena lähenevät kuivauslämpötilat ve-
den kiehumislämpötilaa. Yli 100 oC mentäessä ollaan kuumakuivausalueella.
Kehityksen suuntaa ennakoiden on tässä tutkimuksessa tavoitteena ollut
selvittää kuumakuivatun puun ominaisuuksia sahatavaran käyttäjän kannal-
ta. Tutkimus on jatkoa sahatavaran kuumakuivauksen esiselvitykselle, jossa
todettiin menetelmän olevan taloudellinen ja soveltuvan tiettyihin tuoteryh-
miin tarkoitettujen sahatavaroiden kuivaukseen.

Tässä tutkimuksessa on jatkettu kuumakuivatun sahatavaran ominaisuuksien
tutkimista sekä kehitetty samalla kuumakuivaukseen sopivia kuivauskaavoja.
Lisäksi on tuotettu aineistoa rinnakkaiseen projektiin ”Lämmön- ja kosteu-
densiirron malli korotetuissa lämpötiloissa”, jonka tulokset ovat pohjana
myöhemmälle kuumakuivauksen simulointimallin kehittämiselle.
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2  KUUMAKUIVAUKSEN ESISELVITYKSEN
KESKEISET TULOKSET

Esitutkimuksen mukaan kuumakuivaus on nykytekniikalla taloudellisesti ja
teknisesti erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto nykyiselle lämminilmakuiva-
ukselle. Ongelmia saattavat aiheuttaa lähinnä kuumakuivatun puun ulkonäkö
ja työstötekniikalle asetettavat korkeat vaatimukset jatkojalostuksessa.

Feasibilitytutkimuksen keskeiset tulokset olivat:

- Kuivausaika lyhenee lämminilmakuivaukseen verrattuna 1/5 - 1/3:aan.

- Puun halkeilu on oikealla kuivauskaavalla vältettävissä.

- Kaikki sahatavarapaksuudet ovat kuivattavissa kuumakuivauksella.

- Puun väri tummuu kuivausajasta, lämpötilatasosta ja kosteustasosta riippu-
en vaaleasta ruskeaan. Ohuilla tavaroilla päästään aivan pintakerrosta lu-
kuunottamatta lähes lämminilmakuivauksen aikaansaamaan vaaleuteen,
mutta paksut puusepänkuiviksi kuumakuivattavat puut tummuvat voimak-
kaimmin.

- Terveet oksat ovat kuivauksen jälkeen lähes yhtä ehjiä kuin lämminilma-
kuivauksessa, kun taas kuolleet oksat tummuvat voimakkaasti ja saattavat
ohuilla dimensioilla irtoilla, koska pihka kiehuu niiden ympäriltä pois.

- Osa pihkasta kiehuu puusta pois tummentaen puun pinnan. Pinnalla oleva
pihka poistuu höyläyksessä. Kun pihka on poistunut puusta kuivauksessa, ei
siitä ole enää käyttökohteessa haittaa. Esimerkiksi tummat ikkunanpuitteet
ja pintaverhouslaudat voivat lämmetä auringonpaisteessa jopa 80 oC:seen,
jolloin pihka alkaa kiehua.

- Kuumakuivatun puun markkinapotentiaali on suuri hyvän teknisen laadun
ansiosta. Useissa käyttökohteissa tummaa väriä vierastetaan. Tämä on kui-
tenkin tottumuskysymys sillä lämminilmakuivauksessakin on jo nyt koho-
tettu lämpötilatasoa vähitellen ja totutettu asiakkaat uuteen väriin. Eräs
vaihtoehto kuumakuivaukseen siirtymisessä on jatkaa lämpötilatason asteit-
taista kohottamista, minkä jälkeen kuumakuivaukseen siirtyminen ei tuota
ongelmaa.

- Kuivauksessa tummuneen puun etu on siinä, että se ei käytössä tummu
enää niin voimakkaasti kuin perinteisesti kuivattu puu. Seinälle ripustetun
taulun siirtäminen ei aiheuttane suurta ongelmaa, ja kuumakuivattua puuta
voidaan käyttää korjausrakentamisessa, kun puun väri ei poikkea vanhoista
rakenteista huomattavasti.
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- Kuumakuivauksen pääomakustannukset ja energiakustannukset ovat sel-
västi lämminilmakuivauksen kustannuksia alhaisemmat. Todennäköisesti
kuivausvirheistä johtuvaa sahatavaran arvon alenemista onnistutaan myöskin
pienentämään oleellisesti lämminilmakuivaukseen verrattuna. Laajasti käy-
tettynä kuumakuivauksella päästäisiin useiden kymmenien miljoonien mark-
kojen säästöihin vuosittain.

Feasibilitytutkimuksessa voitiin tehdä vain rajallinen määrä kuivauskokeita,
mutta ne osoittivat menetelmän toimivuuden ja taloudellisuuden sekä jatko-
tutkimustarpeet, joista tärkeimmät olivat

• kuivattujen puiden väliset kosteuserot ja mahdollinen tasaannutustarve
kuivauksen jälkeen,

• männylle ja kuuselle soveltuvien kuivauslämpötilojen ja kuivauskaavojen
selvittäminen,

• kuumakuivaamolle asetettavat vaatimukset ja uuden kuivausteknologian
rakentamistarve, sillä nykyisillä laitteistoilla ei päästä yli 85 ºC:n,

• potentiaalinen käyttöalue: laatukuivaus vai nopea kuivaus,
• puun työstö-, liimaus- ja pintakäsittelyominaisuudet,
• vaikutus lujuusominaisuuksiin sekä
• miten asiakkaat suhtautuvat kuumakuivattuun sahatavaraan, ja mitkä ovat

hyödyt asiakkaan kannalta?

Kaikkiin avoimiin kysymyksiin ei tässäkään työssä ollut mahdollista antaa
vastausta, mutta päätavoite oli saada riittävästi tietoa kuumakuivausta kos-
kevan päätöstenteon pohjaksi.
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3  TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuumakuivatun sahatavaran tärkeim-
mät ominaisuudet tavaran jatkojalostajan ja lopullisen käyttäjän kannalta
katsottuna. Näitä ovat työstettävyys, maalattavuus, lujuus, kosteuden ta-
saisuus, puun muodonmuutokset, väri ja oksien käyttäytymien. Ensimmäis-
ten koekuivausten tarkoitus oli saada selville lämpötilatason ja kuivausajan
vaikutus puun ulkonäköön, ennen kaikkea väriin.

Tavoitteena on lisäksi yhteenveto kuumakuivatun sahatavaran positiivisista
ja negatiivisista ominaisuuksista ja näkemys siitä, mihin käyttökohteisiin
kuumakuivattu puu soveltuu.
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4  KUUMAKUIVATUN PUUN TYÖSTETTÄVYYS
JA MAALATTAVUUS

Esitutkimuksessa kuivatuista puista valmistettiin Wirebo Oy:n Lammin teh-
tailla kaksi MSK-ikkunaa, joista toinen maalattiin ja toinen sai vain pinnal-
leen suojakäsittelyn. Lisäksi tehtaalla valmistettiin jonkin verran karmin ja
puitteen osia liimasauman ja puun leikkauslujuus- ja maalin kiinnipysyvyys-
kokeita varten.

Käytetty puutavara merkittiin valmistusprosessissa siten, että loppu-
tuotteessakin oli nähtävissä, mistä koekuivatusta sahatavarakappaleesta ku-
kin puitteen tai karmin osa oli valmistettu.

Raaka-aineena oli puita esitutkimuksen kolmesta kuumakuivatusta mänty-
erästä sekä lämminilmakuivatusta vertailuryhmästä. Raaka-aineesta valittiin
sellaiset puut, joiden loppukosteus kuivauksen jälkeen oli 10 ja 12 %:n vä-
lillä. Vaatimus johtui tehtaan käyttämästä elektrostaattisesta maalauksesta.

4.1  RAAKA-AINEEN KÄYTTÄYTYMINEN VALMISTUS-
PROSESSISSA

Wirebo Oy:ssä arvioitiin kuumakuivatun raaka-aineen työstettävyyttä, maa-
lattavuutta ja muuta käsiteltävyyttä valmistusprosessissa. Tehtaanjohtaja
Markku Hoppanian mukaan koepuut olivat samalla tavoin työstettäviä ja
maalattavia kuten muukin tehtaan raaka-aine. Puut, mukaan lukien niissä
olleet sekä tuoreet että kuivat oksat eivät repeilleet työstössä ja pinnan sileys
oli hyvä.

Viisiakselisella CNC-koneella tehtiin eri kuivauksista otettuihin koepuihin
samanlaiset työstökuviot, jotka sisältävät yleisimmät puusepäntehtaan leik-
kuut. Puut kiinnitettiin pöytään sydänlappeeltaan ja työstöt tehtiin syrjille ja
pintalappeelle. Työvaiheet ja niiden liikeradat sekä työstökuvio on esitetty
liitteessä 1.

Höyläyksessä, sahauksissa ja kuusikulmioiden jyrsinnässä työstöjälki oli
erinomainen kaikilla koepuilla. Työstövirheitä oli havaittavissa ainoastaan
kallistetulla tappiterällä työstettäessä niin, että terän leikkuusuunta oli puun
sisältä ulospäin sekä työstettäessä tappijyrsimellä pintalappeelle kiilamaista
kärkeä.

Pintalappeen reunalle muodostunut kiilamainen kärki lohkesi kaikissa kap-
paleissa toiseen suuntaan työstettäessä, mutta vastakkaiseen suuntaan ajet-
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taessa kärki säilyi ehjänä. Eroja eri lämpötiloissa kuivattujen kappaleiden
välille ei siten muodostunut.

Kallistetun tappiterän aiheuttama repeily oli kuusella selvästi voimakkaam-
paa kuin männyllä. Repeily oli 75 ºC:ssa kuivatulla kuusella yhtä voimakasta
kuin korkeammassakin lämpötilassa, mutta repeilleet tikut olivat vähän pa-
remmin kiinni puussa. Tämä osoittaa, että puu on kuumakuivattuna vähän
hauraampaa kuin matalammissa lämpötiloissa kuivattaessa. Vähiten repeilyä
ja leikkuu-uran reunaan jääneitä tikkuja oli kokeissa 8 ja 15, joissa kuivaus-
lämpötilat olivat 123 ja 130 ºC.

Oksien työstössä ei esiintynyt minkäänlaista ongelmaa. Pieni irtonainen kui-
va oksa oli lähtenyt työstössä irti. Kun kuiva oksa on osittainkin kiinni puus-
sa joko syvemmällä tai toiselta reunaltaan, ei se työstössä irtoa.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kuumakuivattu puu on työstettävissä
hyväkuntoisilla terillä yhtä hyvin kuin lämminilmakuivattukin puu, vaikka
kuumakuivaus hivenen puuta haurastuttaakin.

4.2  PUUN JA LIIMASAUMAN LEIKKAUSLUJUUS

Ikkunan karmin osista sahattiin poikkileikkausviipaleita, joista tutkittiin leik-
kauslujuus CEN prEN 392 testin mukaisesti. Tulokset ovat taulukossa 1.

Taulukko 1. Kuumakuivatuista puista (kk) ja lämminilmakuivatuista (lk)
puista tehtyjen ikkunakarmin osien puun ja liimasauman leikkauslujuudet
CEN pren 392 -testin mukaan sekä puun tiheys.

Karmi n:o
ja kuivaus

Puun tiheys
kg/m3

Puun lujuus
N/mm2

Liimasauma
N/mm2

Puustamurtuma
%

1, kk2 356 7,5 5,8 86
4, lk4 471 10,7 8,2 96
6, kk1 426 8,7 6,5 95
20, kk3 435 8,4 7,4 91

Tulosten mukaan lämminilmakuivatusta puusta tehtyjen (4, lk4) karmissa
sekä puun että liimasauman leikkauslujuudet olivat kuumakuivattuja puita
paremmat. Osan erosta selittää vertailukokeen puun korkeampi tiheys,
mutta voidaan todeta kuumakuivauksen heikentäneen puun leikkauslujuutta.
Liimattavuus ei sinänsä näytä juurikaan heikentyneen sillä puustamurtuman
osuus on kuumakuivatuillakin puilla suuri. Kuumakuivattu puu soveltuu siten
hyvin puusepänteollisuuden raaka-aineeksi etenkin kun siltä harvoin vaadi-
taan suurta lujuutta.
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4.3  MAALIN TARTUNTALUJUUS

Wirebo Oy:ssä työstetyt puut suojakäsiteltiin Sadolinin VO 9000 -liuok-
sella, pohjamaalattiin uretaanimaalilla VO-828-9000 ja pintamaalattiin DDur
132-1907 -maalilla. Maalin tartuntalujuus tutkittiin noin kuukauden kuluttua
maalauksesta.

Maalatuista karmin ja puitteen osista testattiin maalin kiinnipysyvyys torsio-
kokeella. Kokeessa liimataan puun pintaan pikaliimalla poikkileikkauksel-
taan pyöreä alumiinikappale. Se irrotettiin pinnasta vääntömomentin avulla,
mikä myös mitattiin. Saaduista arvoista laskettiin adheesio-arvo kaavalla 1.

     16 x M
T(max) =  __________ , (1)

      π x d3

jossa  M on vääntömomentti ja
           d on alumiinisylinterin halkaisija.

Murtumakohta arvosteltiin visuaalisesti. Se osuus pinnasta, jossa nasta oli
irronnut liimauksestaan kuvataan termillä "virhe", sillä tutkittava adheesio
olisi ollut saatua suurempi, jos nasta olisi pysynyt kunnolla kiinni. Termillä
"maali" kuvataan maalin sisäisen murtuman osuutta. Adheesio kuvaa maalin
ja puun välisen murtumapinnan osuuden ja "puu" kertoo puustamurtuman
osuuden. Kustakin koekappaleesta tehtiin 15 torsiokoetta. Tulokset on esi-
tetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Maalin kiinnipysyvyys torsiokokeella määritettynä. Sara-
keotsikoiden selitykset ovat edellä olevassa tekstissä. Kuivausten ja pui-
den numerot viittaavat esitutkimuksen aineistoon (Tarvainen 1994). Lk on
lämminilmakuivattu vertailuaineisto ja kk on kuumakuivattua puuta.

Kuivaus ja
puun n:o

Tiheys
kg/m3

Adheesio
MN/m2

Virhe
 %

Maalista
 %

Adheesio
 %

Puusta-
murtuma, %

kk2 71c 356 14,9 51 0 6 43
lk4 51a 471 20,2 91 1 3  5
kk3 22b 413 15,0 43 0 19 38
kk1  6b 427 13,3 28 0 22 50
kk2 41a 410 14,8 73 0 4 23
kk3 61a 483 14,7 79 0 5 16

Tulosten mukaan kaikissa tapauksissa maalin tartunta puuhun oli hyvä.
Tästä on osoituksena se, että testausnastat irtosivat maalin pinnalta useissa
tapauksissa. Kuitenkin lämminilmakuivatun puun maalaus on keskimäärin
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kolmanneksen lujempi kuin kuumakuivattujen puiden pintakäsittely. Huo-
mattavaa on, että puun tiheydellä ei näytä olevan vaikutusta adheesioon,
kun tiheimmän ja kevyimmän koepuun adheesio on samansuurinen.
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5  KUIVAUSKOKEET

Koekuivaukset tehtiin pääasiassa laboratoriokuivaamolla. Isku Oy:ssä tehtiin
yksi koekuivaus täyspitkälle sahatavaralle. Loput pitkän sahatavaran kuu-
makuivauskokeista tehtiin Teknillisen korkeakoulun kuumakuivaamolla.
Tutkimuksessa käytettiin tuoretta mäntyä (Pinus sylvestris) ja kuusta (Picea
abies karst.). Puutavara hankittiin Koskisen Oy:stä, Enso-Gutzeit Oy:n
Tolkkisten sahalta sekä Wirebo Oy:n Vääksyn sahalta (Isku Oy:n koe).

Esitutkimuksen antamalla kokemuksella pyrittiin käyttämään hyvän kui-
vaustuloksen antavia kuivauskaavoja. Toisin sanoen tavoitteena oli mahdolli-
simman vähäinen halkeilu ja tasainen loppukosteus sekä kuormassa että
kunkin kappaleen poikkileikkauksessa. Poikkeuksen tästä muodostaa kuiva-
us 150 �C:en lämpötilassa, jossa tarkoituksella otettiin riski huonosta kui-
vaustuloksesta. Tärkein tavoite oli selvittää lämpötilatason vaikutus muodon-
muutoksiin.

5.1  KOEOHJELMA

Laboratoriokokeet tehtiin VTT:ssä Vanicek-koekuivaamolla. Siihen mahtuu
noin puoli kuutiometriä 1,2 m pitkää sahatavaraa. Koesarjat olivat seuraavat:

• Neljässä ensimmäisessä kokeessa tutkittiin lämpötilatason vaikutusta
männyn (50 x 150 mm2) kuivaustulokseen.

• Kolmessa seuraavassa kokeessa kuivattiin kuusta (50 x 125 mm2) eri
lämpötilatasoilla ja kahdessa kokeessa painon alaisena.

• Kokeissa 8 ja 9 tutkittiin paksun kuusi- ja mäntysahatavaran (63 mm)
kuivumista.

• Kokeessa 10 kuivattiin 63 mm paksua kuusta ja mäntyä 108 ºC:ssa.
Puolet puista tasaannutettiin höyryllä. Tällöin kuivaamon lämpötila nousi
noin 100 ºC:seen ilman lisälämmitystä.

• Kokeissa 13 - 16 tutkittiin lämpötilatason ja tasaannutusvaiheen vaiku-
tusta 50 x 150 mm2 kuusen kuivauslaatuun.

Teollisuusmittakaavaisiin kokeisiin ei ollut käytettävissä uudenaikaista kuu-
makuivaamoa, jossa ilman olosuhteet olisi voitu säätää tarkasti ja käyttää
höyryä alkulämmitykseen ja lopputasaannutukseen. Tästä syystä kokeiltiin
ensiksi kahta vaihtoehtoa: Isku Oy:n kuivaamo Lahdessa ja TKK:n kuivaa-
mo Otaniemessä. Näistä viimemainittu osoittautui ominaisuuksiltaan pa-
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remmaksi ja pitkän sahatavaran koekuivaukset tehtiin yhtä lukun ottamatta
sillä. Siihen mahtuu kuorma, jonka pituus on 6 m ja poikkileikkaus 1 x 1 m2.

• Pitkän mäntysahatavaran (20 kpl 50 x 200 mm2) kuivaus 115 oC:ssa
Isku Oy:ssä.

• Kaksi pitkän mäntysahatavaran (24 ja 26 kpl 50 x 200 mm2) kuivausta
noin 108 oC:n lämpötilatasolla TKK:n koekuivaamossa.

• Kaksi pitkän kuusisahatavaran (44 x 150 mm2) koekuivausta lujuusko-
keita varten TKK:n koekuivaamolla.

• Lämminilmakuivaus VTT:n isolla koekuivaamolla: lujuuskokeiden vertai-
luaineisto.

5.2  TEHDYT MITTAUKSET JA SELVITYKSET

Ennen kuivausta, kuivauksen aikana ja sen päätyttyä tehtiin seuraavat toi-
menpiteet ja määritykset:

Puun ominaisuudet:
- määritettiin koepuiden alkukosteudet ja kuiva-tuoretiheydet,
- määritettiin koepuiden tuorepainot ja
- merkittiin mahdolliset alkuhalkeamat.

Kuorman teko:
- ladottiin puut pintapuoli ylöspäin,
- käsiteltiin puiden päät Sikaflex-polyuretaanimassalla

(vain lyhyt tavara),
- asennettiin puihin lämpötila-anturit sekä
- mitattiin ja säädettiin ilmannopeudet rimaväleissä.

Kuivauksen aikana:
- rekisteröitiin kuivausilman olosuhteet eli kuivauskaavan toteutuminen,
- rekisteröitiin puun lämpötilan kehitys sekä
- rekisteröitiin kuorman paino (vain VTT:n laboratoriokuivaamo).

Kuivista puista:
- määritettiin kunkin puun keskikosteus sekä osalla kosteusjakauma poik-

kileikkauksessa (näytteiden otto on esitetty kuvassa 1),
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- määritettiin halkeilupituudet,
- tutkittiin puut sahapintaisena ja osa höylättynä eri syvyyksille sekä
- kirjattiin puun värimuutokset, oksien halkeilut, pihkavuodot ja puun muo-

donmuutokset.

1
2
3
4
5
6
7

1/3 1/3 1/3

Kuva  1. Puun poikkileikkauksen kosteusjakauman määritys.

5.3  ESITETYT TULOKSET

Jokaisesta kokeesta on esitetty seuraavat lähtötiedot ja tulokset:

- Kuivatun puun alkutiedot
- puulaji, dimensio
- puun alkukosteus, kuiva-tuoretiheys.

- Kuivauskaava
- suunniteltu ja toteutunut kuivauskaava
- ilman nopeus rimaväleissä.

- Puun lämpötila kuivausajan funktiona.

- Puun kosteus
- kuorman keskikosteus ja kosteuden hajonta
- koepuiden kosteusjakaumat poikkileikkauksessa.

- Kuivauksen laatu
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- kuivaushalkeamat
- värinmuutokset
- pihkavuodot
- oksien muutokset: halkeilu, värin muutos, kohoaminen
- puun muodonmuutokset.
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6  KUIVAUSKOKEIDEN TULOKSET

6.1  MÄNNYN PUUSEPÄNKUIVAUKSET ERI
LÄMPÖTILATASOILLA

Tavoite

Tavoitteena oli selvittää lämpötilatason vaikutus puun ulkonäköön. Lisäksi
haluttiin välttää halkeilu, saavuttaa tasainen kosteus kuormassa sekä pieni
kosteusero puun pinnan ja keskiosan välillä. Lämpötilatasot olivat 83 �C,
95 �C, 103 �C sekä 114 �C. Yhteenveto kuivauksen tunnusluvuista on liit-
teessä 2.

Kuivattava puu

Ensimmäisessä koekuivaussarjassa kuivattiin neljä kuormaa 50 x 150 mm2

mäntyä. Koepuiden pituus oli 120 cm.

Puun alkukosteuden ja tiheyden keskiarvot ja hajonnat laaturyhmittäin ovat
taulukossa 3.

Taulukko 3. Puun alkukosteuden, kuiva-tuoretiheyden sekä sydänpuu-
osuuden keskiarvot ja hajonnat oksalaaturyhmittäin kuivauskokeissa 1 - 4.

Oksa-
laatu

Määrä
kpl

Alku-
kosteus,
ka., %

Alku-
kosteus,
hajonta, %

Tiheys
ka.,
kg/m3

Tiheys
hajonta,
kg/m3

Sydänpuu-
osuus
ka., %

Sydänpuu-
osuus
hajonta, %

Oksaton 65 52 19 450 47 74 21
Tuore-
oksainen

52 44 13 388 25 86 11

Kuiva
oksainen

44 53 19 414 36 77 19

Kaikki 161 50 18 416 46 78 19

Puut sijoitettiin kuormiin siten, että joka kolmas puu oli samaa laatua siir-
ryttäessä kerroksessa vasemmalta oikealle ja kerroksittain alhaalta ylöspäin.

6.1.1  Männyn lämminilmakuivaus 83 ��C:ssa

Tavoitteena oli kuivata puut ilman halkeilua, mutta mahdollisimman nopeasti
kosteuteen 10 - 12 %. Kuivauskaava optimoitiin LAATUKAMARI-
ohjelmalla. Kokonaiskuivausaika oli 132 tuntia. Varsinainen kuivausaika oli
108 tuntia ja tasaannutusjakso 24 tuntia. Suunniteltu kuivauskaava on taulu-
kossa 4 ja toteutuneet kuivausolosuhteet on esitetty kuvassa 2. Keskimää-
räinen ilmannopeus rimavälissä oli 3,2 m/s.
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Taulukko 4. Suunniteltu kuivauskaava. Tk = kuiva lämpötila,Tm = märkä-
lämpötila ja dT on edellisten erotus.

Aika
h

Tk
�C

Tm
�C

dT
�C

0 20 18 2
6 85 75 10
27 85 75,5 9,5
40 85 73,5 11,5
80 85 60 25
105 85 60 25
106 85 81 4
132 85 81 4

Kuivausaika [h]
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Kuva 2. Toteutuneet kuivausolosuhteet ja puun kosteuden kehittyminen.
Ylin lämpötilakäyrä on kuivalämpötila (ºC) ja alin märkälämpötila (ºC).
Lisäksi niiden välissä on puun pinnan ja keskiosan lämpötilan kehittymi-
nen. Kaikkein alimpana on kuorman keskikosteus.

Toteutunut kuivauskaava poikkeaa suunnitellusta tasaannutusvaiheen osalta.
Tavoite oli tehdä tasaannutus toteutunutta alemmalla lämpötilatasolla, mutta
höyrytyksen tuoma lämpö kohotti kuivaamon lämpötilaa. Kuorman painon
perusteella laskettu puun keskikosteuskäyrä näyttää oikeita arvoja kuivaus-
vaiheessa, mutta tasaannutusvaiheessa puun kosteuden lisääntyminen ei



24

todellisuudessa ole niin suuri kuin vaa'an lukemien perusteella on lasketta-
vissa.

Kokeen aikana otettiin kuormasta neljä kertaa kosteusjakautuman määri-
tystä varten 3 koepuuta kerrallaan. Niiden tilalle laitettiin kuivat samanko-
koiset korvikepuut, jotta kuivausilman kierto ei oleellisesti muuttuisi. Näyt-
teiden otto tapahtui 19, 43, 67 ja 108 tunnin kuluttua kuivauksen alusta.
Ajankohdat näkyvät selvästi märkälämpötilan pienenä laskuna.

Otetuista koepuista määritettiin keskikosteus ja kosteusjakauma puun poik-
kileikkauksessa. Tasaannutettujen puiden loppukosteuden keskiarvo oli 10,3
% ja kosteuden hajonta 1,2 %. Koepuiden kosteusjakauma poikkileik-
kauksessa on nähtävissä kuvassa 3.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

19h 43h 67h 108h 132h

Kuva 3. Koepuiden poikkileikkauksen kosteuden jakauma kuivauksen ai-
kana (19, 43 ja 67 h) sekä ennen tasaannutusta (108) ja sen jälkeen (132
h).

Taulukossa 5 on esitetty tasaannutettujen puiden ominaisuudet oksai-
suusryhmittäin.
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Taulukko 5. Puiden tiheyksien, alku- ja loppukosteuksien sekä sydänpuu-
osuuksien keskiarvot ja hajonnat oksaisuusryhmittäin.
Laadut: o = oksaton, t = terveoksainen, k = kuivaoksainen.

Tiheys

kg/m3

Alku-
kosteus

%

Loppu-
kosteus

%

Sydänpuu-
osuus

%

Oksa-
laatu

Keskiarvo 454 40 11,1 89 o
Hajonta 55 5 1,3 5 o
Keskiarvo 430 42 10,4 89 k
Hajonta 41 7 1,2 7 k
Keskiarvo 390 39 9,4 91 t
Hajonta 23 6 0,7 6 t

Yht. keski-
arvo

425 40 10,3 90 o, t, k

Yht. hajonta 49 6 1,2 6 o, t, k

Tiheyden ja loppukosteuden suhteen ryhmät poikkeavat toisistaan, joten
erottelu ennen kuivausta voi joissain tapauksissa olla perusteltu. Kevyillä
terveoksaisilla puilla voidaan käyttää eri kuivauskaavaa kuin oksattomilla
puilla. Sydänpuuosuuksien ja alkukosteuksien erot olivat ryhmien välillä
pienet.

Puun väri

Tällä lämpötilatasolla puun pinnan väri on jo selvästi muuttunut aivan mata-
lissa lämpötiloissa kuivattuihin puihin verrattuna. Puun väri muuttui tasaisesti
kuivauksen edistyessä. Kuitenkin väri on vielä selvästi vaaleampi kuin kuu-
makuivatuilla puilla ja "elävän näköinen".

Pihka muodosti terveiden oksien päälle vaalean vaahdon näköisen kerrok-
sen, mikä samoin kuin muukin pintaan noussut pihka, lähtee pois höyläyk-
sessä.

Oksien muutokset

Oksissa ei ole havaittavissa selviä muutoksia alemmissa lämpötiloissa kui-
vattuihin puihin verrattuna.

Halkeilu

Halkeilun pituus mitattiin 33 kappaleesta sekä pinta- että sydänlappeelta.
Kappaleen halkeilupituus on haljenneiden alueiden pituuksien summa. Mit-
tauksessa otettiin huomioon vain selvästi näkyvät halkeamat (ei siis hiushal-
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keamia). 14 kappaleessa ei pintalappeella ollut halkeilua lainkaan ja keski-
määräiseksi halkeilupituudeksi tuli 11 % pintalappeella. Sydänlappeella hal-
keilupituus oli keskimäärin 12 % (taulukko 6). Halkeilua esiintyi 10 kappa-
leessa.

Muodonmuutokset

Koepuista mitattiin lape- ja syrjävääryys, kierous sekä koveruus. Mittaustu-
lokset ovat taulukossa 6.

Taulukko 6. Koepuiden muodonmuutokset ja halkeilu kokeessa 1. Mittausmatka
oli 1 m, paitsi koveruuden osalta se oli kappaleen leveys eli 150 mm.

Lape-
vääryys

mm/m

Syrjä-
vääryys

mm/m

Kierous

mm/m

Kuperuus

mm/150 mm

Halkeilu
pinta-

lappeella
%

Halkeilu
sydän-

lappeella
%

Keski-
arvo

0,7 0,3 4,1 1,3 11 12

Hajonta 0,5 0,3 4,3 0,7 16 23
max. 1,8 1,1 16,5 2,5 56 90
min. 0,0 004 0,0 0,0 0 0

6.1.2  Männyn lämminilmakuivaus 95 ��C:ssa

Tavoitteena oli kuivata puut ilman halkeilua, mutta mahdollisimman nopeasti
kosteuteen 10 - 12 %. Kuivauskaava optimoitiin LAATUKAMARI-
ohjelmalla. Kokonaiskuivausaika oli 112 tuntia. Varsinainen kuivausaika oli
95 tuntia ja tasaannutusjakso 16 tuntia. Suunniteltu kuivauskaava on taulu-
kossa 7 ja toteutuneet kuivausolosuhteet on esitetty kuvassa 4. Keskimää-
räinen ilmannopeus rimavälissä oli 3,2 m/s.

Kaava poikkesi suunnitellusta tasaannutusvaiheen osalta. Tavoite oli tehdä
tasaannutus toteutunutta alemmalla lämpötilatasolla, mutta höyrytyksen
tuoma lämpö kohotti kuivaamon lämpötilaa. Kuorman painon perusteella
laskettu puun keskikosteuskäyrä näyttää oikeita arvoja kuivausvaiheessa,
mutta tasaannutusvaiheessa puun kosteuden lisääntyminen ei todellisuudes-
sa ole niin suuri kuin vaa'an lukemien perusteella on laskettavissa.
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Taulukko 7. Suunniteltu kuivauskaava. Tk = kuiva lämpötila,
Tm = märkä lämpötila ja dT on edellisten erotus.

Aika
h

Tk
�C

Tm
�C

dT
�C

0 20 18 2
6 95 85 10
16 95 85 10
27 95 85,5 9,5
40 95 83,5 11,5
80 95 70 25
94 95 70 25
95 95 92 3
112 95 92 3

Kuivausaika [h]
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Kuva 4. Toteutuneet kuivausolosuhteet ja puun kosteuden kehittyminen
kuivauskokeessa 2. Alin käyrä on puun kosteus (%). Ylin käyrä on kuiva-
lämpötila (ºC). Seuraavana ovat puun pinnan ja keskiosan lämpötilat sekä
märkälämpötila (ºC).

Kokeen aikana otettiin kuormasta neljä kertaa kosteusjakautuman määri-
tystä varten 3 koepuuta kerrallaan. Niiden tilalle laitettiin kuivat samanko-
koiset korvikepuut, jotta kuivausilman kierto ei oleellisesti muuttuisi. Näyt-
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teiden otto tapahtui 24, 48, 72 ja 96 tunnin kuluttua kuivauksen alusta.
Koepuista määritettiin keskikosteus ja kosteusjakauma puun poikkileikkauk-
sessa.

Tasaannutettujen puiden loppukosteuden keskiarvo oli 9,5 % ja kosteuden
hajonta 1,5 %. Koepuiden kosteusjakauma poikkileikkauksessa on nähtävis-
sä kuvassa 5.
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Kuva 5. Koepuiden poikkileikkauksen kosteusjakauma kuivauksen aikana
(24, 48 ja 72 h) sekä ennen tasaannutusta (96 h) ja sen jälkeen (112 h).

Taulukossa 8 on esitetty tasaannutettujen puiden ominaisuudet.

Taulukko 8. Puiden tiheyksien, alku- ja loppukosteuksien sekä sydänpuu-
osuuksien keskiarvot ja hajonnat.

Tiheys

kg/m3

Alku-
kosteus

%

Loppu-
kosteus

%

Sydänpuu-
osuus

%
Keskiarvo 416 43 9,5 88
Hajonta 55 5 1,5 10

Loppukosteus oli vähän alempi kuin ensimmäisessä kokeessa, mutta kos-
teuden hajonta oli vähän suurempi.
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Puun väri

Tällä lämpötilatasolla puun pinnan väri oli hivenen tummempi kuin edellises-
sä kokeessa. Puun väri muuttui tasaisesti kuivauksen edistyessä. Kuitenkin
väri on vielä selvästi vaaleampi kuin kuumakuivatuilla puilla ja "elävän nä-
köinen".

Oksien muutokset

Oksissa ei ole havaittavissa selviä muutoksia alemmissa lämpötiloissa kui-
vattuihin puihin verrattuna.

Halkeilu

Halkeilun pituus mitattiin 33 kappaleesta. 19 kappaleessa ei pintalappeella
ollut halkeilua lainkaan ja keskimääräiseksi halkeilupituudeksi tuli 8 % pin-
talappeella. Sydänlappeella halkeilupituus oli keskimäärin 14 %. Halkeilua
esiintyi 10 kappaleessa.

Muodonmuutokset

Koepuista mitattiin halkeilu pinta- ja sydänlappeella, lape- ja syrjävääryys,
kierous sekä koveruus. Mittaustulokset ovat taulukossa 9.

Taulukko 9. Koepuiden muodonmuutokset ja halkeilu kuivauskokeessa 2. Mit-
tausmatka oli 1 m, paitsi koveruuden osalta se oli kappaleen leveys eli 150 mm.

Lape-
vääryys

mm/m

Syrjä-
vääryy

s

mm/m

Kierous

mm/m

Kuperuus

mm/150 mm

Halkeilu
pinta-

lappeella
%

Halkeilu
sydän-

lappeella
%

Keski-
arvo

0,5 0,3 3,7 1,5 8  14

Hajonta 0,4 0,3 4,4 0,4 14  28
max. 1,5 0,9 21,0 2,0 46 100
min. 0,0 0,0 0,0 0,5 0   0
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6.1.3  Männyn kuumakuivaus 105 ��C:ssa

Tavoitteena oli kuivata puut ilman halkeilua, mutta mahdollisimman nopeasti
kosteuteen 10 - 12 %. Kokonaiskuivausaika oli 87 tuntia. Varsinainen kui-
vausaika oli 51 tuntia ja tasaannutusjakso 36 tuntia. Suunniteltu kuivauskaa-
va on taulukossa 10 ja toteutuneet kuivausolosuhteet on esitetty kuvassa 6.
Keskimääräinen ilmannopeus rimavälissä oli 3,6 m/s.

Taulukko 10. Suunniteltu kuivauskaava. Tk = kuiva lämpötila,
Tm = märkä lämpötila ja dT on edellisten erotus.

Aika
h

Tk
�C

Tm
�C

dT
�C

0 20 18 2
5 105 85 20
20 105 70 35
51 105 70 35
52 95 93 2
87 95 93 2

Kuivausaika [h]
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Kuva 6. Toteutuneet kuivausolosuhteet kuivauskokeessa 3. Ylin käyrä on
kuivalämpötila ja alin märkälämpötila. Keskellä ovat puun pinnan ja kes-
kiosan lämpötilat.
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Kokeen aikana otettiin kuormasta neljä kertaa kosteusjakautuman määri-
tystä varten 3 koepuuta kerrallaan. Niiden tilalle laitettiin kuivat samanko-
koiset korvikepuut. Näytteiden otto tapahtui 15, 23, 39 ja 51 tunnin kuluttua
kuivauksen alusta. Ajankohdat näkyvät toteutuneessa kuivauskaavassa piik-
keinä.

Otetuista koepuista määritettiin keskikosteus ja kosteusjakauma puun poik-
kileikkauksessa. Tasaannutettujen puiden loppukosteuden keskiarvo oli 10,5
% ja kosteuden hajonta 1,0 %. Koepuiden kosteusjakauma poikkileik-
kauksessa on nähtävissä kuvassa 7. Kosteuden hajonta oli pienempi kuin
kahdessa edellisessä kuivauksessa. Tähän päästiin lähinnä huomattavan pit-
kän 36 tuntia kestäneen tasaannutuksen avulla.
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20,00
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30,00

35,00

15h 23h 39h 51h 87h

Kuva 7. Koepuiden poikkileikkauksen kosteusjakauma kuivauksen aikana
(15, 23 ja 39 h) sekä ennen tasaannutusta (51) ja sen jälkeen (87 h).

Puun väri

Tällä lämpötilatasolla puun pinnan väri oli jonkin verran tummempi kuin
kahdessa edellä kuvatussa lämminilmakuivauksissa. Puun väri muuttui tasai-
sesti kuivauksen edistyessä. Puun väri ei ollut enää niin "elävä" kuin läm-
minilmakuivauksessa. Oleellinen muutos oli sydänpuun ja pintapuun rajan
osittainen häviäminen. Poikkileikkauksessa värierojen väheneminen näkyi
selvästi.
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Oksien muutokset

Kuolleet oksat tummuivat vähän enemmän kuin lämminilmakuivauksissa.
Höyläyksen jälkeen ei eroa juurikaan ole. Terveet oksat säilyivät ehjinä.

Halkeilu ja muodonmuutokset

Koepuista määritettiin halkeilu pinta- ja sydänlappeella, lape- ja syrjä-
vääryys, kierous sekä koveruus. Mittaustulokset ovat taulukossa 11.

Halkeilun pituus mitattiin 20 kappaleesta. 14 kappaleessa ei pintalappeella
ollut halkeilua lainkaan ja keskimääräiseksi halkeilupituudeksi tuli 14 %
pintalappeella. Sydänlappeella halkeilupituus oli keskimäärin 3 %, ja hal-
keilua esiintyi vain 4 kappaleessa.

Taulukko 11. Koepuiden muodonmuutokset ja halkeilu kuivauskokeessa 3.
Mittausmatka oli 1 m, paitsi koveruuden osalta se oli kappaleen leveys eli
150 mm.

Lape-
vääryys

mm/m

Syrjä-
vääryys

mm/m

Kierous

mm/m

Kuperuus

mm/150 mm

Halkeilu
pinta-

lappeella
%

Halkeilu
sydän-

lappeella
%

Keski-
arvo

0,6 0,4 4,1 1,2 14 3

Hajonta 0,8 0,5 3,9 0,3 26 8
max. 3,6 1,8 12,0 1,5 73 25
min. 0,1 0,0 0,0 0,5 0 0

6.1.4  Männyn kuumakuivaus 115 ��C:ssa

Tavoitteena oli, kuten edellisissäkin kokeissa kuivata puut ilman halkeilua,
mutta mahdollisimman nopeasti kosteuteen 10 - 12 %. Kokonaiskuivausaika
oli 66 tuntia. Varsinainen kuivausaika oli 36 tuntia ja tasaannutusjakso
30 tuntia. Suunniteltu kuivauskaava on taulukossa 12 ja toteutuneet kui-
vausolosuhteet on esitetty kuvassa 8. Keskimääräinen ilmannopeus rimavä-
lissä oli 5,4 m/s.
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Taulukko 12. Suunniteltu kuivauskaava. Tk = kuiva lämpötila,
Tm = märkä lämpötila ja dT on edellisten erotus.

Aika
h

Tk
�C

Tm
�C

dT
�C

0 20 18 2
4 102 97 5
15 115 97 18
20 115 80 35
36 97 95 2
66 95 93 2

Kuivausaika [h]
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Kuva 8. Toteutuneet kuivausolosuhteet kuivauskokeessa 4. Ylin käyrä on
kuivalämpötila (ºC) ja alin märkälämpötila. Keskellä ovat puun pinnan ja
keskiosan lämpötilat.

Kuormasta otettiin 18 tunnin kuivauksen jälkeen ylin kerros keskikosteuden
ja kosteusgradientin määritystä varten. Vastaavasti otettiin kerros ennen
tasaannutusvaihetta.

Tasaannutettujen puiden loppukosteuden keskiarvo oli 10,4 % ja kosteuden
hajonta 1,4 %. Koepuiden kosteusjakauma poikkileikkauksessa on nähtävis-
sä kuvassa 9.
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Kuva 9. Koepuiden poikkileikkauksen kosteusjakauma kuivauksen aikana
(18 h) sekä ennen tasaannutusta (36 h) ja sen jälkeen (66 h).

Puun väri

Puun väri oli hivenen tummempi kuin 103 �C:ssa. Väri poikkeaa lämminil-
makuivatun puun "elävästä" väristä, mutta höylättynä puu ei ole merkittä-
västi tummempi kuin lämpötilatasoilla 83 ja 95 �C kuivatut puut. Pinta- ja
sydänpuun raja ei ole nähtävissä yhtä selvästi kuin lämminilmakuivatuilla
puilla.

Oksien muutokset

Oksat käyttäytyivät kuten 105 �C:n kuivauksessa.

Halkeilu ja muodonmuutokset

Koepuista mitatut halkeamat, lape- ja syrjävääryys, kierous sekä koveruus
ovat taulukossa 13.

Halkeilu määritettiin 10 kappaleesta, joissa jokaisessa yhtä lukuunottamatta
esiintyi osittain runsastakin halkeilua. Keskimääräinen halkeilupituus pinta-
lappeella oli 55 %. Sydänlappeeltaan oli kaksi kappaletta koko pituudelta
halki (taulukko 13). Kuivauslaatu oli siten halkeilun osalta huono.
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Taulukko 13. Koepuiden muodonmuutokset ja halkeilu kokeessa 4. Mittaus-
matka oli 1 m, paitsi koveruuden osalta se oli kappaleen leveys eli 150 mm.

Lape-
vääryy

s

mm/m

Syrjä-
vääryy

s

mm/m

Kierous

mm/m

Kuperuus

mm/150 mm

Halkeilu
pinta-

lappeella
%

Halkeilu
sydän-

lappeella

Keski-
arvo

0,7 0,3 2,6 1,2 55 20

Hajonta 0,5 0,3 2,3 0,7 38 42
max. 1,5 0,9 8,0 2,0 100 100
min. 0,1 0,0 0,0 0,0 0 0

6.1.5  Yhteenveto kuivauslämpötilan vaikutuksesta männyn
ulkonäköön

Neljä eri lämpötilatasoilla tehtyä koetta osoittivat lämpötilan noston selvästi
vaikuttavan kuivatun puun ulkonäköön. Mitä alhaisemmassa lämpötilassa
kuivaus tapahtuu, sitä vaaleampaa puu on kuivauksen jälkeen, joskaan erot
eivät ole kovin suuria. Suurin vaikutus lämpötilan nostolla on pihkan valumi-
seen ja tihkumiseen puun pinnalle sekä pihkan "kiehumiseen" oksien koh-
dalla. Pinnalle noussut pihka tummuu sitä enemmän mitä korkeampi lämpö-
tila on.

Kuumakuivattu höyläämätön puu on pinnaltaan kirjavaa pihkan takia, mutta
kun puu on höylätty on ero kuumakuivatun ja korkeissa lämpötiloissa läm-
minilmakuivatun puun välillä melko pieni. Kuumakuivattu puu näyttää kei-
notekoisesti vanhennetulta, mikä joissakin kohteissa on etu. Selkeä ero
lämminilmakuivautn ja kuumakuivatun männyn välillä on, että kuumakuiva-
uksessa raja pinta- ja sydänpuun välillä hälvenee.

Selvä kuumakuivauksen piirre on, että puu aivan pintakerroksen alta saattaa
tummua ilmeisesti sinne kerääntyneiden ravinneaineiden värinmuutoksen
takia. Useimmissa tapauksissa lähtee tummunut kerros jo normaalissa höy-
läyksessä pois, mutta joillakin puilla tummumisen poisto edellyttää ylimää-
räistä höyläystä.

Käytetyillä kuivauskaavoilla (ks. liite 2, kokeet 1 - 4) puun pintahalkeilu oli
kuumakuivatuilla puilla runsaampaa kuin matalammassa lämpötilassa kui-
vatuilla. Tähän lienee syynä lämminilmakuivauksen selvästi parempi käytän-
nön ja teorian hallinta. Kuumakuivauskaavat on suunniteltu suhteellisen vä-
häisen kokemuksen perusteella, kun taas lämminilmakuivauksessa voidaan
käyttää simulointimallia apuna. Myös näytteiden otto kesken kuivauksen
lienee osasyyllinen halkeilun suureen määrään.
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Taulukossa 14 on yhteenveto mitatuista muodonmuutoksista ja halkeilusta.

Taulukko 14. Muodonmuutokset ja halkeilu männyn koekuivauksissa 1 - 4
lämpötiloissa 83, 95 103 ja 114 �C.

Koe n:o / T,

�C

Lape-
vääryys

mm/m

Syrjä-
vääryys

mm/m

Kierous

mm/m

Kuperuus

mm/150 mm

Halkeilu
pinta-

lappeella
%

Halkeilu
sydän-

lappeella
 %

1 / 83 0,7 0,3 4,1 1,5 11 12
2 / 95 0,5 0,3 3,7 1,5 8 15
3 / 103 0,6 0,4 4,1 1,2 14 3
4 / 114 0,7 0,3 2,6 1,2 55 20

Mitään selvää vaikutusta ei lämpötilatasolla näytä olevan muodonmutoksiin,
vaikka kierousarvo on pienin korkeimmassa lämpötilassa. Kuperuus oli
kuumakuivatuilla puilla hiukan pienempi. Eräänä syynä tähän voi olla
hygroterminen reaktio, joka kosteassa kuumennettavassa puussa aiheuttaa
tangentin suuntaista laajenemista ja säteen suuntaista supistumista
(Kärkkäinen 1985, s. 241 - 242). Halkeilu sen sijaan on kuumakuivatuilla
puilla suurempi, mikä johtuu pääasiassa kokemuksen ja teorian hallinnan
vähäisyydestä. Kokeessa 4/114 oC oli puiden sydänpuuosuus normaalia pie-
nempi. Eräissä VTT:n suorittamissa alhaisen lämpötilan kuivauksissa ovat
runsaasti pintapuuta sisältäneet kappaleet myös halkeilleet keskimääräistä
enemmän.

6.2  50 MM PAKSUN KUUSEN KUUMAKUIVAUS-
KOKEET ERI LÄMPÖTILATASOILLA

Tavoite

Päätavoitteena oli selvittää kolmella koekuivauksella, miten painon alla kui-
vaaminen ja korkea lämpötilataso (150 �C) vaikuttavat kuusisahatavaran
muodonmuutoksiin. Soirojen dimensio oli 50 x 125 mm2 ja laatu U/S. Läm-
pötilatasot olivat 115 �C, 150 �C ja 120 �C. Syntyneet muodonmuutokset
mitattiin välittömästi kuivauksen jälkeen ja 1 - 2 viikon varastoinnin jälkeen.
Kokeissa oli tavoitteena lisäksi välttää pinta- ja sisähalkeilu sekä saada
kuorman loppukosteuden (tavoite 10 - 12 %) hajonta mahdollisimman pie-
neksi. Kuivausten keskeiset tunnusluvut ovat liitteessä 2.
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6.2.1  Painon alainen kuivaus 115 ��C:ssa

Kuorman päälle laitettiin metallipainoja yhteensä 685 kg, mikä  pohjapinta-
alaa (0,92 m2) kohden laskettuna oli 746 kg/m2. Kuormassa oli seitsemän
viiden kappaleen kerrosta. Raaka-aineen ominaisuudet ovat taulukossa 15.

Taulukko 15. Raaka-ainetiedot. Puita oli yhteensä 35 kpl.

Tiheys, kg/m3 Alkukosteus, % Sydänpuuosuus, %
Keskiarvo 377 56 79
Hajonta 27 20 16

Tavoitteena oli, kuten männynkin kokeissa kuivata puut ilman halkeilua,
mutta mahdollisimman nopeasti kosteuteen 10 - 12 %. Kokonaiskuivaus-
aika oli 66 tuntia. Varsinainen kuivausaika oli 42 tuntia ja tasaannutusjakso
24 tuntia. Suunniteltu kuivauskaava on taulukossa 16 ja toteutuneet kui-
vausolosuhteet on esitetty kuvassa 10. Keskimääräinen ilmannopeus rima-
välissä oli kuivausvaiheessa n. 6 m/s. Tasannutusvaiheessa se oli n. 2 m/s.

Taulukko 16. Suunniteltu kuivauskaava. Tk = kuiva lämpötila,
Tm = märkä lämpötila ja dT on edellisten erotus.

Aika
h

Tk
�C

Tm
�C

dT
�C

0 20 18 2
3 70 68 2
6 100 97 3
15 110 95 15
36 110 78 32
42 110 78 32
43 100 97 3
66 50 48 2

Kokeessa määritettiin painoista johtuen kosteusarvot vasta koko kuivauksen
loputtua. Loppukosteus oli 11,1 % ja sen hajonta oli 1,1 %.

Puista määritettiin sekä paksuuden että pituuden suuntaiset kosteusgradien-
tit. Niitä ei määritetty kuitenkaan samoista koepuista. Kuorman kaikissa
muissa paitsi kahdessa alimmassa kerroksessa oli puiden molemmat päät
suojattu Sikaflex-silikonimassalla (2s). Alin kerros jätettiin suojaamatta mo-
lemmista päistään (0s) ja seuraava kerros toisesta päästään (1s). Kustakin
ryhmästä oli kolme koepuuta. Paksuuden suuntainen kosteusgradientti on
esitetty kuvassa 11 ja pituuden suuntainen gradientti kuvassa 12.
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Kuva 10. Toteutuneet kuivausolosuhteet kuivauskokeessa 5. Ylin käyrä on
kuivalämpötila (ºC) ja alin märkälämpötila. Keskellä ovat puun pinnan ja
keskiosan lämpötilat.
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Kuva 11. Sahatavaran paksuuden suuntaiset kosteusgradientit kuivauksen
jälkeen. Päätyjen kosteussulkukäsittelyyn käytettiin sikaflex-polyuretaani-
massaa.
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Kuva 12. Sahatavaran pituuden suuntaiset kosteusgradientit kuivauksen
jälkeen. Päätyjen suojaukseen käytettiin sikaflex-polyuretaanimassaa.

Kuvan 11 mukaan näyttävät kappaleet, joiden päätyjä ei oltu suljettu kuivu-
neen nopeiten ja myöskin tasaantuneen parhaiten. Päiden sulkeminen hi-
dastaa kuivumista ja mitä korkeammalla puun kosteus on sitä suurempi on
normaalisti pinnan ja keskiosan välinen kosteusero.

Pituuden suutaiset kosteusjakaumat (kuva 12) ovat sen sijaan lähes saman-
laiset eri tavoin käsitellyillä puilla. Päädyt ovat kaikissa tapauksissa kuivem-
pia kuin puun keskiosa.

Kuvissa 11 ja 12 ei ole ollut samoja puita, joten tuloksia ei voi verrata täysin
keskenään etenkin kun koepuita oli kussakin tapauksessa vain kolme rin-
nakkaiskappaletta, joiden keskiarvoja pylväät edustavat.

Puun väri

Puu oli väriltään selvästi harmaampi kuin matalassa lämpötilassa kuivattu
kuusi.

Oksien muutokset

Terveissä oksissa esiintyi pientä halkeilua. Kuivat oksat olivat hieman ko-
holla.
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Halkeilu ja muodonmuutokset

Puiden halkeilu oli vähäistä. Lape- ja syrjävääryys oli samaa luokkaa kuin
kokeiden 1 - 4 mäntysoiroilla. Kierous ja kuperuus olivat pienemmät kuin
em. männyillä. Tulokset ovat taulukossa 17.

Taulukko 17. Koepuiden muodonmuutokset ja halkeilu kokeessa 5. Ylä-
puolinen luku on ennen varastointia ja alempi 2 viikon varastoinnin jäl-
keen. Mittausmatka oli 1 m, paitsi koveruuden osalta se oli kappaleen
leveys eli 125 mm. Halkeilun osuus on laskettu kappaleiden koko pituu-
den (120 cm) osalta.

Ennen ja
jälkeen
varas-
toinnin

Lape-
vääryys

mm/m

Syrjä-
vääryys

mm/m

Kierous

mm/m

Kuperuus

mm/125 mm

Halkeilu
pinta-

lappeella
%

Halkeilu
sydän-

lappeella
%

Keski-
arvo

0,6
0,6

0,5
0,5

2,0
1,3

1,1
1,1

 1 3

Hajonta 0,5
0,4

0,3
0,3

1,4
1,3

0,3
0,3

 3 6

Max. 1,6
1,5

1,1
1,1

 6,0
5,0

2,0
2,0

18 28

Min. 0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,5
0,0

 0 0

Varastoinnin jälkeisellä mittauksella haluttiin selvittää, miten mahdollisesti
painon alla estyneet muodonmuutokset muuttuvat varastoinnissa. Tulosten
mukaan muutosta tapahtui ainoastaan kierouden osalta, joka pieneni vähän.
Tämä saattaa johtua kosteuden tasaantumisesta varastoinnin aikana.

Halkeilu oli erittäin vähäistä.

6.2.2  Painon alainen kuivaus 150 ��C:ssa

Tavoitteena oli selvittää, miten korkea lämpötilataso vaikuttaa kui-
vaustulokseen. Kokeessa oli odotettavissa ennen kaikkea sisähalkeilua,
mutta ääriarvojen kokeilu antaa lisää tietoa puun kuivumisesta.

Kuorman päälle laitettiin metallipainoja sama määrä kuin kokeessa 5 eli
746 kg/m2. Raaka-aineen ominaisuudet ovat taulukossa 18.
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Taulukko 18. Raaka-ainetiedot. Puita oli yhteensä 35 kpl.

Tiheys
kg/m3

Alkukosteus
%

Sydänpuuosuus
 %

 Keskiarvo 376 52 78
 Hajonta 27 18 14

Tavoittekosteus oli 8 %. Kokonaiskuivausaika oli 36 tuntia. Varsinainen
kuivausaika oli 15 tuntia ja tasaannutusjakso ja sitä edeltävä lämpötilan las-
kuvaihe yhteensä 21 tuntia. Toteutuneet kuivausolosuhteet on esitetty ku-
vassa 13. Keskimääräinen ilmannopeus rimavälissä oli kuivausvaiheessa n.
8 m/s. Tasannutusvaiheessa se oli n. 2 m/s.
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Kuva 13. Toteutuneet kuivausolosuhteet ja puun pinta- ja sisälämpötilan
kehittyminen kuivauskokeessa 6. Ylin käyrä on kuivalämpötila ja alin
märkälämpötila. Keskellä ovat puun pinnan ja keskiosan lämpötilat.

Kokeessa määritettiin painoista johtuen kosteusarvot vasta koko kuivauksen
loputtua. Loppukosteus oli 5,8 % ja sen hajonta oli 0,7 %.

Puista määritettiin sekä paksuuden että pituuden suuntaiset kosteus-
gradientit. Niitä ei määritetty kuitenkaan samoista koepuista. Kuorman kai-
kissa muissa paitsi kahdessa alimmassa kerroksessa oli puiden molemmat
päät suojattu Sikaflex-massalla. Alin kerros jätettiin suojaamatta molem-
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mista päistään ja seuraava kerros toisesta päästään. Kustakin ryhmästä oli
kolme koepuuta.

Paksuuden suuntainen kosteusgradientti on esitetty kuvassa 14 ja pituuden
suuntainen gradientti kuvassa 15.
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Kuva 14. Sahatavaran paksuuden suuntaiset kosteusgradientit kuivauksen
jälkeen. Päätyjen sulkemiseen käytettiin sikaflex-polyuretaanimassaa.

Tulosten mukaan kosteuserot sekä pituus- että paksuussuunnassa ovat vä-
häiset. Puilla, joiden päitä ei oltu suljettu oli loppukostus noin yhden pro-
senttiyksikön korkeampi kuin muilla. Tämä johtunee tehokkaammasta ta-
saantumisesta, koska sisähalkeilu oli runsasta.
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Kuva 15. Sahatavaran pituuden suuntaiset kosteusgradientit kuivauksen
jälkeen. Päätyjen käsittelyyn käytettiin polyuretaanimassaa.

Puun väri

Puu oli väriltään selvästi harmaampi kuin matalassa lämpötilassa kuivattu
kuusi, mutta ero edelliseen kuumakuivaukseen 115 °C:ssa on vähäinen.

Oksien muutokset

Terveissä oksissa esiintyi pientä halkeilua. Kuivat oksat olivat hieman ko-
holla.

Halkeilu ja muodonmuutokset

Lähes kaikki puut olivat halkeilleet voimakkaasti sisältä. Pintahalkeilu sen-
sijaan oli vähäistä eikä sisähalkeilua päältäpäin ollut nähtävissä.

Puissa esiintyi kollapsin tapaisia muutoksia. Poikkileikkausta tarkasteltaessa
puun paksuus vaihteli. Paksuimmillaan puu oli voimakkaan sisähalkeilun
kohdalla. Tulokset osoittivat, että käytetty lämpötilataso (150 oC) ja muut
kuivausolosuhteet ovat selvästi liian voimakkaat puun ollessa vielä kostea.

Muodonmuutokset ja pintahalkeilupituudet ovat taulukossa 19.
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Taulukko 19. Koepuiden muodonmuutokset ja halkeilu kokeessa 6. Ylä-
puolinen luku on ennen varastointia ja alempi 1 viikon varastoinnin jäl-
keen. Mittausmatka oli 1 m, paitsi koveruuden osalta se oli kappaleen
leveys eli 125 mm.

Ennen ja
jälkeen
varas-
toinnin

Lape-
vääryys

mm/m

Syrjä-
vääryys

mm/m

Kierous

mm/m

Koveruus

mm/125 mm

Halkeilu
pinta-

lappeella
%

Halkeilu
sydän-

lappeella
%

Keski-
arvo

0,6
0,5

0,4
0,4

2,0
1,9

0,1
0,2

5 4

Hajonta 0,5
0,5

0,3
0,3

1,7
1,6

0,3
0,4

11 13

Max. 1,6
1,7

1,0
0,9

 8,0
8,0

1,2
1,0

43 54

Min. 0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,5
0,0

0 0

Varastointi ei vaikuttanut muodonmuutoksiin. Ne olivat lähes samanlaiset
kuin edellisessä kokeessa paitsi kuperuuden osalta, joka olikin muuttunut
lieväksi koveruudeksi voimakkaan sisähalkeilun seurauksena.

6.2.3  Kuusen kuivaus puun pinnan ja sisäosan lämpötila-
eron perusteella

Kokeessa 7 kuivattiin 50 x 125 mm2 kuusisahatavaraa. Puut olivat samasta
erästä kuin kokeissa 5 ja 6. Puun alkutiedot on esitetty taulukossa 20. Puita
ei kuormitettu lisäpainoilla.

Taulukko 20. Puun alkukosteus, tiheys ja sydänpuun osuus kokeessa n:o 7.
Kuormassa oli 35 koekappaletta.

Tiheys
kg/m3

Alkukosteus
%

Sydänpuun
osuus %

Keskiarvo 390 57 79
Hajonta 39 22 17

Tavoitteena oli kuivata puuta siten, että puun pinnan ja sisäosan lämpötila-
ero ei nouse kuivauksen aikana yli 12 oC:n. Tavoitteeseen pääsemiseksi ar-
vioitiin puun kuivumisaika puunsyiden kyllästymispisteeseen, johon asti kui-
vauslämpötilaa pidettiin vakiona. Tämän jälkeen lämpötilaa voidaan tasai-
sesti kohottaa  sillä puun sisäosan lämpötila alkaa myös nousta yli 100 oC:n.
Varsinaisen kuivausvaiheen jälkeen annettiin puun jäähtyä sisäosaltaan
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80 oC:seen ennen tasaannutusvaihetta. Tasaannutuksen jälkeen puiden an-
nettiin jäähtyä suljetussa kuivaamossa.

Tavoitekosteus oli 8 - 10 %. Sahatavara oli kuivaamossa yhtensä 60 tuntia.
Tästä lämpötilan nosto yli 100 oC:n kesti 5 tuntia, varsinainen kuivaus kesti
21 tuntia. Puun annettiin jäähtyä suljetussa kuivaamossa 10 tuntia, mitä seu-
rasi 12 tunnin tasaannutus ja edelleen jäähdytys suljetussa kuivaamossa.
Toteutuneet kuivausolosuhteet ja puun lämpötilan kehitys on esitetty kuvas-
sa 16. Ilman keskimääräinen nopeus rimaväleissä oli 6 m/s kuivausvaihees-
sa. Tasaannutusvaiheessa se pudotettiin puoleen.
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Kuva 16. Toteutuneet kuivausolosuhteet ja puun lämpötilan kehitys ko-
keessa 7. Kuivausvaiheessa ylin käyrä on kuivalämpötila Tk, alin on mär-
kälämpötila Tm ja keskellä on puun pinnan ja keskiosan lämpötilat.

Puun kosteusjakauma kuivauksen aikana ja loppukosteus

Puun kosteusjakauma määritettiin kuivauksen eri vaiheissa kolmesta sahata-
varasta kerrallaan (kuva 17).

Kuorman loppukosteus kahden viikon varastoinnin jälkeen oli 9,1 % ja
kosteuden hajonta  1,0 %.
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Kuva 17. Puun kosteuden jakauma poikkileikkauksessa kuivausajan funk-
tiona. Kukin pylväs on kolmen näytteen keskiarvo. Eri ajankohtina otetut
näytteet ovat eri puista. "Lopputila" on kahden viikon varastoinnin jäl-
keen.

Puun väri

Puun väri oli jonkin verran lämminilmakuivattua tummempi, kuten aiemmis-
sakin kuumakuivauksissa.

Oksien muutokset

Terveissä oksissa oli pientä halkeilua ja kuivat oksat olivat vähän koholla
pinnasta.

Halkeilu ja muodonmuutokset

Sahatavaran muodonmuutokset ja halkeilupituudet pinnalla on esitetty tau-
lukossa 21. Kussakin ruudussa oleva ylempi luku on määritetty kahden päi-
vän kuluttua kuivauksesta ja alempi 16 päivän päästä kuivauksen päättymi-
sestä.
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Taulukko 21. Koepuiden muodonmuutokset ja halkeilu kokeessa 7. Ylä-
puolinen luku on ennen varastointia ja alempi 2 viikon varastoinnin jäl-
keen. Mittausmatka oli 1 m, paitsi kuperuuden osalta se oli kappaleen
leveys eli 125 mm.

Ennen ja
jälkeen
varas-
toinnin

Lape-
vääryys

mm/m

Syrjä-
vääryys

mm/m

Kierous

mm/m

Kuperuus

mm/125 mm

Halkeilu
pinta-

lappeella
%

Halkeilu
sydän-

lappeella
%

Keski-
arvo

0,7
0,6

0,4
0,4

4,6
4,8

1,2
1,2

1 7

Hajonta 1,1
1,0

0,5
0,5

5,8
5,6

1,1
0,7

3 17

Max. 4,9
4,6

1,5
1,5

 21,0
20,0

4,8
3,0

13 58

Min. 0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0 0

Kahden viikon varastointi kuivauksen jälkeen ei ole vaikuttanut muodon-
muutoksiin. Lape- ja syrjävääryyden osalta lukuarvot ovat samaa luokkaa
kuin painonalaisissa kuivauksissa (kokeet 5 ja 6). Sen sijaan kierous on
huomattavasti voimakkaampaa tässä kokeessa kuin sahatavaran ollessa
kuormitettuna.

6.2.4 Kuusen (50 x 150 mm2) kuivaus 110 ºC:ssa, koe 13

Päätavoite oli tutkia kosteuden ja lämmönsiirron mallintamista varten puun
lämpötilan ja kosteuden kehittymistä kuivauksessa. Samalla tavoitteena oli
optimoida kuivauskaavaa sekä selvittää tasaannutuksen vaikutusta puun
kosteusjakaumaan ja kuivausjännityksiin. Kuivausjännitykset määritettiin
Euroopan kuivausryhmän (EDG, European Drying Group) kuivauslaatusuo-
situsten mukaisesti. Menetelmässä ei mitata suoraan kuivausjännityksiä,
vaan puun muodonmuutoksia halkaisun ja kosteuden tasaantumisen jälkeen.

EDG:n menetelmässä puusta sahatusta 1 - 2 cm pitkästä poikkileikkausvii-
paleesta sahataan 100 mm leveä kappale, joka edelleen halkaistaan keskeltä
lappeiden suuntaisesti sahaamalla tai leikkaamalla. Puoliskojen annetaan
tasaantua huonetilassa vähintään 24 tuntia, minkä jälkeen niiden väliin syn-
tynyt rako mitataan. Raon ollessa alle 1 mm kuuluu kappale E-luokkaan
(Exclusive), raon ollessa 1 - 2 mm on luokka Q (Quality dried) ja välillä 2 -
3 mm on luokka S (Standard). Yli 3 mm raon omaavat kappaleet ovat hyl-
kyjä. Jotta näyte-erä voidaan hyväksyä tiettyyn luokkaan, tulee 90 % ote-
tuista näytekappaleista täyttää ko. luokan vaatimukset.
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Menetelmä on esitetty liitteessä 4 ja tarkemmin lähteessä (Tarvainen & For-
sen, 1994).

Kuormassa oli viisi puuta rinnakkain kymmenessä kerroksessa. Sahatava-
roiden alkukosteus oli 48 % ja kuiva-tuoretiheys 366 kg/m3.

Toteutunut kuivauskaava on esitetty kuvassa 18. Ilmannopeus rimaväleissä
oli keskimäärin 3 m/s.
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Kuva 18. Toteutunut kuivauskaava varsinaisen kuivausvaiheen osalta sekä
puun keskiosan (25 mm)  ja pinnan (5 mm syvyydellä) lämpötila kokees-
sa 13.

Varsinainen kuivausaika lämmitysvaiheineen oli 50 tuntia. Puiden jäähdyt-
tyä sisäosiltaankin 30 - 40 Cº:n lämpötilaan aloitettiin 8 tunnin mittainen
tasaannutus pelkällä höyryllä. Tasaannutuksessa märkälämpötila nousi lähes
100 ºC:seen.

Puiden loppukosteudet on esitetty taulukossa 22.

Taulukko 22. Puiden keskikosteudet (%) ja kosteuden hajonnat (%) kui-
vauskokeessa 13.

Kuivausaika
50 h + tasaannutus 8 h

   Keskiarvo 13,1 14,1
   Hajonta 1,8 1,1
   Lukumäärä 15 20
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Tasaannutus on lisännyt puun kosteutta yhdellä prosentiyksiköllä ja pie-
nentänyt kosteuden hajontaa selvästi (0,7 prosenttiyksikköä). Keskimääräi-
set kosteusjakaumat puun poikkileikkauksessa kuivausprosessin eri vaiheis-
sa on esitetty kuvassa 19.

Puista määritettiin myös kuivausjännitykset ennen ja jälkeen tasaannutuksen
EDG:n menetelmällä. Kuivauksen jälkeen oli jännitystä kuvaavan raon suu-
ruus keskimäärin 3,4 mm ja arvojen hajonta 1,2 mm. Tasaannutuksen jäl-
keen muuttuivat kuivausjännitykset käänteisiksi. Rako oli keskimäärin -
0,8 mm ja hajonta 1,1 mm. Tässä tapauksessa kahdeksan tuntia kestänyt
höyrytasaannutus oli liian voimakas.
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Kuva 19. Puiden kosteusgradientit kokeen 13 eri vaiheessa: 18, 29, 42
tunnin kuluttua kokeen alusta sekä kuivauksen tasaannutuksen jälkeen.

Puiden ulkonäkö ja halkeilu

Höyläämätön puu oli etenkin pintapuolelta tummempaa kuin aiemmissa
50 mm paksun kuusen kuivauskokeissa. Höylätty pintapuu oli harmahtavaa
ja ”vesivaurioisen” näköistä. Vinosyisissä kohdissa on värivika voimak-
kaampaa kuin muualla. Lämminilmakuivattuun puuhun verrattuna voidaan
puun sanoa olevan ”patinoitunutta”.

Terveet oksat olivat haljenneet. Kuivat oksat olivat koholla. Ne pysyivät
höyläyksesä ehjinä ja hyvin kiinni puussa.

Joissakin kappaleissa esiintyi 5 - 10 cm pitkiä hiushalkeamia. Sisähalkeilua
ei esiintynyt. Päätyhalkeilua oli muutaman senttimetrin matkalla.
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6.2.5 Kuusen (50 x 150 mm2) kuivaus 120 ºC:ssa, koe 14

Kokeessa muutettiin edelliseen kuivaukseen nähden lämpätilatasoa noin
10 ºC korkeammaksi ja lyhennettiin tasaannutusaikaa 6 tuntiin. Päätavoite
oli saada kosteuden ja lämmönsiirron mallintamisessa tarvittavaa tietoa. Sa-
malla selvitettiin tasaannutuksen vaikutusta kuivausjännityksiin.

Kuormassa oli viisi puuta rinnakkain kymmenessä kerroksessa. Sahatava-
roiden alkukosteus oli keskimäärin 47 % ja kosteuden hajonta 12 %. Puiden
kuiva-tuore-tiheyden keskiarvo oli 363 kg/m3 ja hajonta 32 kg/m3.

Toteutunut kuivauskaava ja puun lämpötilan kehitys on esitetty kuvassa 20.
Ilmannopeus rimaväleissä oli keskimäärin 3 m/s. Kuivauslämpötilaa nostet-
tiin 100 ºC yläpuolella hitaasti maksimilämpötilaan liiallisten kuivausjänni-
tysten välttämiseksi.
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Kuva 20. Toteutunut kuivauskaava sekä puun keskiosan (25 mm)  ja pin-
nan (5 mm syvyydellä) lämpötila kokeessa 14.

Kuivauksen eri ajankohtina ulos otettujen puiden keskikosteudet sekä kui-
vausjännitykset EDG:n suositusten mukaan määritettynä on esitetty taulu-
kossa 23.
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Taulukko 23. Puiden keskikosteuden (%) ja kuivausjännitysten vapautumi-
sesta aiheutuvan muodonmuutoksen (rako, mm) keskiarvot ja hajonnat
kuivauksen eri vaiheissa.

Kuivausaika

h

Kosteus
keskiarvo

%

Kosteus
hajonta

%

Rako
keskiarvo

mm

Rako
hajonta

mm
17 21,4 2,4 5,1 1,0

24 17,3 1,9 5,5 1,3

41 (loppu) 12,7 1,8 3,6 1,3

55 (tas. jälk.) 13,3 1,7 1,2 1,0

Tasaannutus on lisännyt puiden keskikosteutta vajaan prosenttiyksikön.
Kosteuden hajontaa tasaannutus ei ole oleellisesti pienentänyt. Sen sijaan
kuivausjännitykset ovat vähentyneet merkittävästi, joskaan ne eivät ole
poistuneet täysin. Kosteusero pinnan ja keskiosan välillä on keskimäärin
tasoittunut hyvin (kuva 21).
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Kuva 21. Puiden kosteusgradientit kokeen 14 eri vaiheissa: 17 ja 24 tun-
nin kuluttua kokeen alusta sekä ennen tasaannutusta  ja sen jälkeen.

Puiden ulkonäkö ja halkeilu

Puiden ulkonäkö ei poikennut kokeen 13 puiden ulkonäöstä. Höyläämätön
puu oli harmahtava. Tumminta puu oli välittömästi pinnan alapuolella ravin-
neaineiden värinmuutoksesta johtuen. Lylyinen puu näytti samalta kuin leh-
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tikuusi. Puusssa oli laikukkuutta ja ”patinoitunut” yleisväri. Poikkileikkauk-
sen väri oli tasainen.

Lähes kaikki tuoreet oksat olivat halki, mutta halkeilu oli lievempää kuin
110 ºC:ssa kuivatussa tavarassa (koe 13). Myös kuivien oksien kohoaminen
oli vähäisempää kuin edellisessä kokeessa.

Vain yhden kappaleen pintapuolella oli lyhyt halkeama. Sydänlappeella
esiintyi lievää ydinhalkeilua. Sisähalkeilua ei ilmennyt. Päätyhalkeilun pituus
oli 1 - 10 cm.

6.2.6  Kuusen (50 x 150 mm2) kuivaus tasaisesti
nousevassa lämpötilassa (110 - 130 ºC), koe 15

Kokeessa tutkittiin mahdollisuutta kohottaa lämpötilaa kuivauksen loppuvai-
heessa aiempaa korkeammalle prosessin nopeuttamiseksi. Lämpötilaa nos-
tettiin melko tasaisesti kuivausvaiheen  loppua kohden (kuva 22). Varovai-
sella alulla haluttiin välttää kuivaushalkeilu. Kuivausta seurasi jäähdytys kui-
vaamossa ja lopuksi puita tasaannutettiin 6 tunnin ajan höyryllä.

Koepuiden keskimääräinen alkukosteus oli 60 % ja tiheys 359 kg/m3.
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Kuva 22. Toteutunut kuivauskaava sekä puun keskiosan (25 mm) ja pinnan
(5 mm syvyydellä) lämpötila kokeessa 15.

Kuivauksen eri ajankohtina ulos otettujen puiden keskikosteudet sekä kui-
vausjännitykset EDG:n suositusten mukaan määritettynä on esitetty taulu-
kossa 24.
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Taulukko 24. Puiden keskikosteuden (%) ja kuivausjännitysten vapautumi-
sesta aiheutvan muodonmuutoksen (rako, mm) keskiarvot ja hajonnat kui-
vauksen 15 eri vaiheissa.

Kuivaus-
aika

h

Kosteus
keskiarvo

%

Kosteus
hajonta

%

Rako
keskiarvo

mm

Rako
hajonta

mm
19 18,3 2,7 5,2 1,4
25 15,1 2,8 4,9 0,9

29 (loppu) 11,3 1,4 3,3 1,3
53 (tas. jälk.) 14,1 1,4 -0,3 0,9

Tasaannutus on lisännyt puiden keskikosteutta lähes kolme prosenttiyksik-
köä. Kosteuden hajontaan tasaannutus ei vaikuttanut. Sen sijaan kuivaus-
jännitykset ovat kääntyneet siten, että pinnalla onkin lievää vetojännitystä
puristusjännityksen sijasta. Tasaanntus oli niin tehokas, että puun pinta tuli
keskiosaa kosteammaksi (kuva 23). Kuvaan on merkitty myös kunkin vii-
paleryhmän pienin ja suurin kosteusarvo.
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Kuva 23. Puiden kosteusgradientit kokeen 15 eri vaiheissa: 19 ja 25 tun-
nin kuluttua kokeen alusta sekä ennen tasaannutusta ja sen jälkeen. Ja-
noilla on merkitty kuivimman ja kosteimman gradienttikappaleen kosteu-
det.

Puiden ulkonäkö, halkeilu ja kieroutuminen

Pintapuu oli ruman harmaata. Edellisiin kahteen kokeeseen verrattuna väri
oli tummempi, mikä selittynee sillä, että puu oli eri erästä. Sydänpuu oli sel-
västi vaaleampaa, mutta ”patinoitunutta”. Puu oli tummunut läpeensä. Sisä-
osassa oli kellertäviä alueita.
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Terveet oksat olivat halki, mutta halkeamat eivät ollet leveitä. Kuivat oksat
olivat vähän koholla ja tummentuneet. Työstössä ei esiintynyt ongelmia.

Pintahalkeilua ei esiintynyt. Päätyhalkeilun pituus oli 10 - 15 cm eli selvästi
suurempi kuin edellisissä kahdessa kokeessa. Yhdellä koepuulla päätyhal-
keama jatkui sisähalkeamana yli pituuden puolivälin.

Ennen ja jälkeen tasaannutuksen.mitattiin 11 puusta kieroutuminen yhden
metrin matkalla ja kappaleen koko leveyden osalta. Tasaannutus ei vaikut-
tanut kieroutumisen määrään. Keskiarvo oli ennen tasaannutusta 3,4 mm/m
ja 3,5 mm/m tasaannutuksen jälkeen.

6.2.7  Kuusen (50 x 150 mm2) kuivaus tasaisesti
nousevassa lämpötilassa (100 - 120 ºC), koe 16

Kokeessa 16 koemateriaali oli samasta erästä kuin kokeessa 15. Alkukoste-
us oli 60 % ja tiheys 359 kg/m3. Kuivauskaava poikkesi edellisetä vain noin
10 ºC matalammalla lämpötilatasollaan. Kuivauskaava ja puun pinnan ja
keskiosan lämpötilan kehitys on esitetty kuvassa 24.
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Kuva 24. Toteutunut kuivauskaava sekä puun keskiosan (25 mm) ja pinnan
(5 mm syvyydellä) lämpötila kokeessa 16.

Kuivauksen eri ajankohtina ulos otettujen puiden keskikosteudet sekä kui-
vausjännitykset EDG:n suositusten mukaan määritettynä on esitetty taulu-
kossa 25.

Kuten edelllisissäkin kokeissa ei tasaannutus vähentänyt kosteuden hajon-
taa, mutta kyllä kuivausjännityksiä. Puiden keskikosteus kasvoi myös pari
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prosenttiyksikköä. Kosteuserot puun pinnan ja keskiosan välillä poistuivat ja
pinta tuli jopa keskiosaa kosteammaksi (kuva 25).

Todennäköisesti aivan pintakerroksessa oleva kosteus laskee ympäristön
määräämään puun tasapainokosteuteen varsin nopeasti. Jännitysten kan-
nalta liiallinen höyrytys voi sen sijaan olla jopa haitallista.

Taulukko 25. Puiden keskikosteuden (%) ja kuivausjännitysten vapautumi-
sesta aiheutuvan muodonmuutoksen (rako, mm) keskiarvot ja hajonnat
kuivauksen 16 eri vaiheissa.

Kuivausaika

 h

Kosteus
keskiarvo

%

Kosteus
hajonta

%

Jännitys
keskiarvo

mm

Jännitys
hajonta

mm
12 33,2 9,3 3,2 0,9

23 20,4 3,2 4,7 1,0

36 (loppu) 9,9 1,2 1,7 1,2

54 (tas. jälk.) 12,1 1,1 0,1 0,6
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Kuva 25. Puiden kosteusgradientit kokeen 16 eri vaiheissa: 12 ja 23 tun-
nin kuluttua kokeen alusta sekä ennen tasaannutusta ja sen jälkeen. Ku-
vaan on merkitty kuivimman ja kosteimman gradienttikappaleen kosteu-
det.
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Puiden ulkonäkö, halkeilu ja kieroutuminen

Väriltään ja värivirheiltään puu oli samanlaista kuin edellisessä kokeessa.
Keltaisuutta ei poikkileikkauksessa kuitenkaan näkynyt. Pintahalkeilua ei
esiintynyt. Päätyhalkeilu oli vähäistä (1 - 4 cm). Sisähalkeilua ei havaittu.

Useimmat tuoreet oksat olivat halki. Yksi iso tuore lehtioksa oli täysin ehjä.
Kuivat oksat olivat tavanomaisesti koholla.

Kahdeksasta kappaleesta mitattu kieroutuminen oli ennen tasaannutusta
keskimäärin 4,3 mm/m ja tasaannutuksen jälkeen 5 mm/m. Tasaannutuk-
sella ei tässäkään kokeessa voitu vaikuttaa kieroutta vähentävästi.

6.2.8  Yhteenveto 50 mm paksun kuusen kuumakuivauskokeista

Kuivauskokeiden keskeiset tunnusluvut on esitetty liitteessä 2.

Kuivaus 150 °C:n lämpötilassa oli liian raju aiheuttaen voimakasta sisähal-
keilua. Pintahalkeilua esiintyi sensijaan vain vähän. Puuta ei voi pitää käyt-
tökelpoisena etenkään, jos sitä jatkojalostuksessa halkaistaan tai työstetään.

Kuivaus 112 °C:n lämpötilassa oli varovainen ja kuivauslaatu oli hyvä. Hal-
keilua esiintyi erittäin vähän (pintalappeella keskimäärin alle 1 % pituudes-
ta).

Kuivaus siten, että puun pinnan ja keskiosan lämpötilaero ei kasvanut suu-
reksi antoi myöskin hyvän kuivaustuloksen. Pintalappeen halkeilu oli vä-
häistä, keskimäärin alle 2 % pituudesta.

Kuusi säilyi kaikissa kuivauksissa kohtuullisen vaaleana, kuitenkin väri oli
selvästi harmaampi kuin lämminilmakuivauksessa.

Kuivauksen ohjaus puun pinnan ja keskiosan lämpötilaeron perusteella
näyttää lupaavalta menetelmältä.

Höyrytasaannutuksella voidaan tehokkaasti vähentää kosteusgradienttia ja
kuivausjännityksiä. Osittain tasaannutus oli jopa liian voimakasta.

Taulukossa 26 on esitetty yhteenvetona kuusen muodonmuutokset ja hal-
keilu kokeissa 5 - 7.
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Taulukko 26. Kuusisahatavaran muodonmuutokset ja halkeilu kokeissa
5 - 7.

Ennen ja
jälkeen
varas-
toinnin

Lape-
vääryys

mm/m

Syrjä-
vääryys

mm/m

Kierous

mm/m

Kuperuus

mm/125 mm

Halkeilu
pinta-

lappeella
%

Halkeilu
sydän-

lappeella
%

Koe 5 0,6
0,6

0,5
0,5

2,0
1,3

1,1
1,1

0 3

Koe 6 0,6
0,5

0,4
0,4

2,0
1,9

0,1
0,2

5 4

Koe 7 0,7
0,6

0,4
0,4

4,6
4,8

1,2
1,2

1 7

Kokeissa 5 ja 6 puut kuivattiin painon alaisina. Mittausten mukaan kuormi-
tus on vähentänyt kieroutta oleellisesti. Muihin muodonmuutoksiin kuormi-
tuksella ei näytä olevan vaikutusta.

6.3  PAKSUN SAHATAVARAN KUUMAKUIVAUSKOKEET

Kahdessa kokeessa (8 ja 9) tutkittiin paksun kuusi- ja mäntysahatavaran
kuumakuivausta, kun aiemmissa kokeissa oli selvitetty kuumakuivauksen
perusteita vain yhdellä paksuudella (50 mm). Kokeiden keskeiset tunnuslu-
vut ovat liitteessä 2.

6.3.1  Paksun (63 x 160 mm2) kuusisahatavaran kuivaus, koe 8

Tavoitteena oli selvittää kuivauslämpötilan äärialueita paksun kuusitavaran
kuivauksessa. Lämpötilataso oli 124 ºC ja märkälämpötila n. 98 ºC. Lämpö-
tila nostettiin neljässä tunnissa suurimpaan arvoonsa. Kuivaus muutettiin
miedommaksi 30 tunnin kuluttua kuivauksen alusta (lämpötilataso 108 ºC),
jotta kosteuserot puiden välillä sekä pinnan ja keskiosan välillä eivät jäisi
suuriksi. Kokonaiskuivausaika ennen jäähdytystä oli 45 tuntia. Ilmannopeus
rimaväleissä oli keskimäärin 4 m/s. Toteutunut kuivauskaava sekä puun
lämpötilan kehitys on kuvassa 26. Tavoitekosteus oli 8 - 10 %.

Kuivatun puun tiheyden keskiarvo oli 365 kg/m3 ja hajonta 23 kg/m3. Alku-
kosteus oli 51 % hajonnan ollessa 18 %.
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Kuva 26. Toteutuneet kuivausolosuhteet ja puun lämpötilan kehitys ko-
keessa 8. Paksut käyrät ovat kuiva- ja märkälämpötila. Niiden välissä
olevat ylimmät kolme puun lämpötilakäyrää ovat mitattu puun pinnalta,
keskimmäiset kolme 10 mm:n syvyydeltä ja alimmat paksuuden puolivä-
listä.

Puun kosteusjakauma kuivauksen aikana ja loppukosteus

Puista otettiin poikkileikkauksen kosteusjakaumanäytteet 22 tunnin kuluttua
kuivauksen alusta sekä kuivauksen päätyttyä (kuva 27).

Kuorman loppukosteus kuivauksen jälkeen oli 9,0 % ja kosteuden hajonta
1,3 %. Suurin kosteus oli 11,1 % ja pienin 6,9 %.
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Kuva 27. Puun kosteuden jakauma poikkileikkauksessa kuivauksen alusta
22 tunnin kuluttua sekä kuivauksen päätyttyä (46 h). Kukin pylväs on
kahdeksan näytteen keskiarvo.

Puun väri ja halkeilu

Puu oli väriltään vaalean harmahtavaa. Höyläämätön pinta on laikukas. Se
näyttää siltä kuin sen päällä olisi ollut vettä. Nopea kuivuminen on ajanut
veden ravinneaineineen epätasaisesti pintaan. Niissä kohdin, joissa permea-
biliteetti on ilmeisesti suurin, ravinneaineet kerääntyvät ja tummuvat pinnal-
le. Höylättäessä pinnalta vain ohut n. 1 mm paksuinen lastu on ravinneai-
neiden tummentamaa pintaa vielä jäljellä. Runsaampi höyläys 2 - 5 mm
poistaa tummentuneen kerroksen. Tämän jälkeen puun on varsin vaaleaa,
mutta kuitenkin vähän tummempaa kuin kuivaamaton kuusi.

Halkeilua esiintyi jonkin verran. Lappeilla halkeilua oli erittäin vähän. Pää-
tyhalkeilua oli myös vain  muutamassa kappaleessa pinnalta havaittavissa.
Sisähalkeilu sensijaan oli runsasta ja sitä esiintyi lähes kaikissa puissa, jois-
sakin vähäisenä, mutta etupäässä niin voimakkaana, että puuta ei voi käyttää
tarkoituksiin, joissa sitä halkaistaan. Kokonaisena puuta sen sijaan voitaisiin
mahdollisesti käyttää kohteisiin, joissa sisähalkeilu ei tule näkyviin eikä
mahdollinen lujuuden aleneminen ole haitaksi.

Näyttää siltä, että lämpötilataso oli 63 mm paksulle tavaralle liian korkea.
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6.3.2  Paksun männyn ja kuusen kuivaus 110 ºC:n
lämpötilassa, koe 9

Kokeen tavoitteena oli kuivata sahatavara mahdollisimman virheettömästi ja
sellaisella märkälämpötilatasolla, joka on teollisuusmittakaavaisella kuuma-
kuivaamollakin helposti saavutettavissa. Kaavaan sisällytettiin myös väli-
jäähdytys ja lopputasaannutus höyryllä.

Kuormassa oli kahta mäntydimensiota (50 x 200 ja 63 x 200 mm2) ja
63 x 160 mm2 kuusta. Kuivauskaava valittiin 63 mm paksun männyn mu-
kaan. Tavoitekosteus oli 15 %. Sahatavaroiden alkutiedot ovat taulukos-
sa 27.

Taulukko 27. Kuivauskokeen 9 puiden alkukosteus tiheys ja sydänpuu-
osuus sekä niiden hajonnat.

Tiheys
kg/m3

Alkukosteus
%

Sydänpuun
osuus, %

 Mänty 50 x 200 Keski-
arvo

377 63 79

Hajonta 16 8 7
 Mänty 63 x 200 Keski-

arvo
408 57 66

Hajonta 32 28 32
 Kuusi 63 x 160 Keski-

arvo
390 49 82

Hajonta 37 17 13

Toteutunut kuivauskaava on esitetty kuvassa 28. Alkulämmitys kesti noin
5 tuntia, varsinainen kuumakuivaus 45 tuntia, mitä seurasi 20 tunnin väli-
jäähdytys. Lopputasaannutus höyryllä kesti 24 tuntia.
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Kuva 28. Toteutuneet kuivausolosuhteet kokeessa 9.

Puun kosteusjakauma kuivauksen aikana ja loppukosteus

Kuormasta otettiin koepuita kosteuden ja kosteusgradientin määrittämistä
varten 32 tunnin kulutta kuivauksen alusta (näkyy kuvassa 28, märkäläm-
pötilan pienenä laskuna), välijäähdytyksen päätyttyä (70 h) ja tasaannutus-
vaiheen jälkeen (94 h). Kosteusgradientit on esitetty kuvassa 29.

Ohuella mäntytavaralla (50 x 200 mm2) on kosteusero puun pinnan ja sisä-
osan välillä  kuivauksen lopussa vähäinen. Tasaannutus on lähinnä nostanut
keskikosteutta vähän. Paksummalla männyllä on tasaannutuksessa keski-
kosteus noussut ja kosteusgradientti pienentynyt. Pienentyminen on kuiten-
kin suhteessa vuorokauden kestäneeseen tasaannutukseen vähäistä. Kuu-
sella tasaantuminen on ollut selvästi tehokkaampaa. Johtopäätösten tekoa
vaikeuttaa se, että kunakin ajankohtana jouduttiin näytteet ottamaan aina eri
puista. Vaikka pylväät edustavat useamman kappaleen keskiarvoja, saattai-
sivat kuvat olla johdonmukaisempia, jos raaka-aine olisi aina sama tai kap-
palemäärät paljon suurempia.
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Kuva 29. Puun kosteuden jakauma poikkileikkauksessa eri ajankohtina.
Kukin pylväs on vähintään 4 näytteen keskiarvo. Eri aikoina otetut näyt-
teet ovat eri puista.

Kuvassa 30 on eri ajankohtina otettujen puiden kosteuksien keskiarvot koko
poikkileikkauksesta määritettynä.



63

kuiva usaika (h)

pu
un

 k
os

te
us

 (%
)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

32 70 70 + ta s. 24

Mä  50 x 200

Ku 63 x 160

Mä  63 x 200

Kuva 30. Eri ajankohtina otettujen puiden keskikosteudet.

Tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että näytteet ovat eri puista.
Ohuempi mänty (50 mm) osoitti, että kosteuden hajonta voi olla etenkin
nopeassa kuivauksessa erittäin suurta. Tasaannutuksen jälkeen neljästä
puusta kaksi olivat kosteudeltaan 20 ja 21 % ja kaksi muuta 12 ja 11 %.
Pylväiden vertailu keskenään ei todennäköisesti anna oikeaa kuvaa tasaan-
nutuksen vaikutuksesta, mutta osoittaa kuitenkin, että tasaannutuksellakaan
ei suuria eroja ole voitu poistaa. Kuusenkin osalta ovat keskikosteudet nous-
seet tasaannutuksessa selvästi.

Taulukossa 28 ovat puiden kosteuksien keskiarvojen lisäksi niiden hajonnat
ja kappalemäärät eri ajankohtina. Kappalemäärät ovat erittäin pienet, mikä
vähentää mahdollisuuksia vetää johtopäätöksiä kuivauskaavasta.

Taulukko tukee näkemystä, että kuusen kosteushajonta on männyn hajon-
taa pienempi.
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Taulukko 28. Puiden keskikosteudet ja kosteuden hajonnat kuivauskokees-
sa 9.

Sahatavara Kuivausaika
32 h 70 h 94 h

Mänty 50 x 200 Keskiarvo 10 6,7 16
Hajonta 2,1 0,5 5,5
n 4 4 4

Kuusi 63 x 160 Keskiarvo 14,9 10,4 12,4
Hajonta 1,9 1,3 0,7
n 5 5 10

Mänty 63 x 200 Keskiarvo 10,3 14,7
Hajonta 1,6 1,9
n 4 4

Puun väri

Puut olivat väriltään samanlaisia kuin muissakin tämän lämpötilatason kui-
vauksissa. Voimakasta värin muutosta ei ollut tapahtunut.

Oksien muutokset

Oksat säilyivät pääasiassa ehjinä. Pientä halkeilua kuitenkin esiintyi.

6.3.3  Männyn (63 x 200 mm2) ja kuusen (63 x 160 mm2)
kuivaus 108 ºC:ssa, koe 10

Kokeessa kuivattiin 63 x 200 mm2 mäntyä ja 63 x 160 mm2 kuusta. Raaka-
aine oli samaa kuin kokeessa 9, joten alkutiedot on nähtävissä taulukos-
sa 27. Osa puista tutkittiin ilman tasaannutusvaihetta ja loput tasaannutettiin
höyryllä. Kuivauslämpötila oli 108 ºC, joka saavutettiin noin neljän tunnin
kuivauksen jälkeen. Märkälämpötila nostettiin lämmitysvaiheessa
97 ºC:seen, josta sen annettiin laskea 83 ºC:seen. Kuivausvaihe kesti yh-
teensä 37 tuntia. Sen jälkeen kuorman annettiin jäähtyä. Puolet puista pois-
tettiin ja loput tasaannutettiin 8 tuntia höyryllä siten, että kuivaamossa ei
ollut varsinaista lämmitystä vaan kuorma lämpeni yksinomaan höyryllä.
Loppulämpötila oli lähes 100 ºC. Väli- ja loppujäähdytyksineen kuivauspro-
sessi kesti 70 tuntia.

Toteutunut kuivauskaava on esitetty kuvassa 31. Puun lämpötilaa mitattiin
termoelementeillä puun pinnalta, johon anturi oli kiinnitety nitojalla sekä
5 mm ja 30 mm syvyydellä olevista rei’istä, jotka tukittiin puutapeilla.
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Kuva 31. Toteutunut kuivauskaava kokeessa 10. Märkäanturi oli kuiva
10 - 22 tunnissa.

Puiden loppukosteudet ovat taulukon 29 mukaiset. Varsinaisen kuivauksen
ja välijäähdytyksen jälkeen (52 h) otettiin viidestä kuusilankusta ja kahdesta
mäntylankusta kosteusnäytteet noin 30 cm etäisyydeltä päästä.

Taulukko 29. Puiden keskikosteudet ja kosteuden hajonnat kuivauskokees-
sa 10.

Sahatavara Kuivausaika
52 h 70 h

Kuusi 63 x 160  Keskiarvo 13,4 15,4
 Hajonta 1,86 1,95
 n 5 9

Mänty 63 x 200  Keskiarvo 13,3 15,5
 Hajonta 1,26
 n 2 4

Puulajit kuivuivat lähes yhtä nopeasti ja myöskin tasaannutuksessa kosteu-
den imemiskyky oli samaa luokkaa. Lukujen valossa tasaannutus ei ole pie-
nentänyt kappaleiden välistä kosteushajontaa.

Tasaannutus vähensi puiden pinnan ja keskiosan välistä kosteuseroa män-
nyllä keskimäärin neljä ja kuusella viisi prosenttiyksikköä (kuva 32).
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Kuva 32. Kuusen (yllä) ja männyn keskimääräiset kosteusgradientit ennen
ja jälkeen tasaannutuksen.

Puiden ulkonäkö ja halkeilu

Kuusella höyläämättömän puun pinta oli väriltään likaisen harmaata. Kuivat
oksat olivat reunaltaan mustat ja pihka oli valunut niistä pois. Höyläyksen
jälkeen pinnan väri oli melko tasainen. Pintapuussa oli havaittavissa vielä
joitakin ”vesivaurio” juovia. Puun väri oli ”patinoitunut” ja selvästi läm-
minilmakuivattua tummempi.

Kuusen terveet oksat olivat kaikki halki. Kuivat oksat olivat koholla. Oksan
ollessa puolittain kiinni ympäröivässä puussa oli se vain irti olevalta puolelta
koholla. Oksat eivät irtoilleet eivätkä repeilleet höyläyksessä.
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Kuusella ei esiintynyt pintahalkeilua, mutta kylläkin päätyhalkeilua, jonka
pituus vaihteli välillä 1 - 10 cm. Sisähalkeilua ei esiintynyt.

Männyn höyläämätön pinta oli kirjava valuneesta pihkasta johtuen ja vähän
harmahtava. Höylätyn pintapuun väri oli laikukkaan harmaa, johtuen ravin-
neaineiden tummumisesta. Tumminta puu oli 2 mm syvyydellä. Sydänpuus-
sa värivaihteluja ja -virheitä ei esiintynyt. Kuumakuivaus on pienentänyt
pinta- ja sydänpuun värieroa. Puu on muuttunut väriltään vanhahtavaksi.
Sydänpuun punertavuus häviää.

Tuore oksa oli halki ja repeytyi vähän höyläyksessä. Kuitenkin männyn ter-
veet oksat ovat vähemmän halki kuin kuusella. Kuivat oksat ovat hyvin kiin-
ni, mutta voimakkaasti pihkan tummentamia. Höyläyksessä oksan ylä- ja
alapuolella oleva pihkalaikku häviää miltei kokonaan.

Männyllä esiintyi vähän ydinhalkeilua. Pintalappeella halkeilu oli hyvin vä-
häistä. Päätyhalkeilua oli kappaleesta riippuen 0 - 7 cm. Sisähalkeilua ei
esiintynyt.

Yleisvaikutelma kuivatuista puista oli, että ne eivät erityisen hyvin sovellu
puusepän käyttöön johtuen kuusen elävien oksien halkeilusta ja männyn
laikukkaasta väristä.

6.4  PITKÄN SAHATAVARAN KUUMAKUIVAUSKOKEET

Tavoitteena oli soveltaa koekuivaamolla hankittu tietämys kuumakuivauk-
seen teollisuusmittakaavassa sekä selvittää ne kuumakuivatun sahatavaran
ominaisuudet, jotka eivät tule selvästi ilmi kuivattaessa lyhyitä sahatavara-
kappaleita. Näitä ovat muodonmuutokset ja  saanto jatkojalostuksessa, mikä
riippuu etupäässä päätyhalkeilun ja pinnan halkeilun pituudesta sekä myös
muodonmuutoksista.

Toinen keskeinen tavoite oli saada koeaineisto kuumakuivatun ja lämminil-
makuivatun sahatavaran taivutuslujuuden vertailuun.

Tällä hetkellä ei Suomessa ole käytettävissä uudenaikaista kuumakuivaamoa
ja muutenkin vaihtoehtoja oli vain kaksi: Isku Oy:n kuivaamo Lahdessa ja
TKK:n koekuivaamo Otaniemessä. Molemmilla laitteistoilla tehdyn kokeen
jälkeen päädyttiin tekemään jatkokuivaukset TKK:ssa.
Keskeinen syy siihen, että Isku Oy:n laitteistolla ei jatkettu ensimmäisen
kuivauksen jälkeen oli sen suuri koko. Iskulla ei ole tarvetta männyn kuu-
makuivaukseen ja koko kuormallisen kuivaaaminen vain tutkimuksen tarpei-
siin tulisi liian kalliiksi. Lisäksi kuivaamon  automatiikka asettaa runsaasti
rajoituksia toteutettavalle kuivauskaavalle.
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Yhteenveto kuivauskokeiden kaavoista ja tuloksista on liitteessä 2.

6.4.1  Kuivauskoe Isku Oy:ssä

Kokeen tavoitteena oli selvittää Isku Oy:n kuumakuivaamon soveltuvuus
lujuuskokeissa tarvittavan pitkän sahatavaran kuivaukseen. Kokeessa kui-
vattiin 20 kappaletta 50 x 200 mm2 mäntysoiroa, jotka toimitti Wirebo Oy:n
Vääksyn saha. Puut kuivattiin tuoreen koivun kanssa. Sahatavara ladottiin
kolmeen kerrokseen koivulankkujen väliin.

Raaka-aineen alkutiedot on esitetty taulukossa 30.

Taulukko 30. Isku Oy:ssä kuivattujen puiden alkukosteus, tiheys ja sydän-
puuosuus sekä niiden hajonnat.

Tiheys
kg/m3

Alkukosteus
%

Sydänpuun
osuus, %

 Keskiarvo 413 59 72
 Hajonta 40 16 15

Suunnitellun kuivauskaavan mukaan lämpötila nostettiin 4 tunnissa
100 oC:seen. Ensimmäinen kuivausvaihe kesti 2 tuntia, jonka lopussa läm-
pötila oli 107 oC. Toinen kuivausvaihe oli 42 tuntia 115 oC:ssa. Kuivauksen
jälkeen lämmitys lopetettiin ja annettiin kiertoilmapuhaltimien pyöriä 8 tun-
tia. Tavara oli vielä yhden yön suljetussa kamarissa. Kuivausilmaa kostutet-
tiin vain kerran. Tämä tapahtui, kun kuivaamon lämpötila oli noussut
50 oC:seen. Sumutus kesti 440 sekuntia. Kuivauksessa oli poistoilmapelti
auki, joten kyseessä oli kuumailmakuivaus.

Toteutunut kuivauskaava on esitetty kuvassa 33. Keskimääräinen ilmanno-
peus rimaväleissä oli noin 3,5 m/sek.

Kuva osoittaa, että kuivausolosuhteet kamarissa olivat eri kohdissa hyvin
erilaiset, ja että lämpötila aluksi oli selvästi yli suunnitellun tason. Kuivauk-
sen edistyessä lämpötila jostain syystä laski. Lämpötila oli matalimmillaan
oven puoleisessa päässä ja korkeimmillaan kuorman toisessa päässä, joka
oli kamarin puolivälissä (kaksi vaunua kamarissa).
Märkälämpötila oli kuivauksessa huomattavan alhainen (50 - 75 ºC).
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Kuivausaika (h)
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Kuva 33. Toteutuneet kuivausolosuhteet Isku Oy:n kuivaamossa koepui-
den kohdalla. Ylin käyrä on kuivaamon keskellä kuorman peräpäässä mi-
tattu kuivalämpötila (ºC). Seuraavat kaksi käyrää ovat kuivalämpötilat
kuorman keskellä ja ovipäässä. Alin käyrä on märkälämpötila ovipäässä
ja toinen käyrä peräpäässä.

Suurelta osin epätasainen lämpötila ja alhainen kosteustaso selittyvät sillä,
että poistoilmaluukku oli auki ja oven tiivisteet olivat osittain huonossa kun-
nossa.

Puun loppukosteus ja kosteusjakauma poikkileikkauksessa

Puu kuivui selvästi alle tavoitetason (8 %). Loppukosteuden keskiarvo oli
5,3 % ja hajonta 1,4 %. Koepuista mitatut kosteusgradientit on esitetty ku-
vassa 34.

Puut ovat kuivuneet osittain hyvin kuiviksi. Kosteuserojen tasaaminen edel-
lyttäisi voimakasta tasaannutusta kuivauksen jälkeen. Tällä  voitaisiin vä-
hentää osittain myös myöhemmin tapahtuvaa sisähalkeilua.
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Kuva 34. Koepuiden (10 kpl) kosteusjakauma poikkileikkauksessa. Valkoi-
set pylväät esittävät kosteusjakaumakappaleiden kosteuksien keskiarvoja
(%). Mustat pylväät kertovat  pienimmät ja harmaat pylväät suurimmat
kosteusarvot.

Puun väri ja oksien muutokset

Kuivattu puu oli pinnaltaan varsin vaaleaa väriltään. Tähän on syynä etu-
päässä lyhyt kuivausaika, mutta rajulla kuivauskaavalla saattaa myös olla
merkitystä värin muutoksen kannalta. Tasaannutusjakson liittäminen toteu-
tuneen kuivausjakson perään olisi tummentanut puun väriä. Puun sisäosan
väri oli kellertävämpi kuin lämminilmakuivauksessa ja lämpötilaltaan mata-
lammissa kuumakuivauksissa.

Muodonmuutokset ja halkeilu

Taulukossa 31 on yhteenveto soirojen muodonmuutoksista ja lappeiden hal-
keilusta.

Pintahalkeilu oli kohtuullisen vähäistä, mutta osassa puista esiintyi runsasta
sisähalkeilua.
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Taulukko 31. Sahatavaran muodonmuutokset ja halkeilu Isku Oy:n kui-
vauskokeessa.

Lape-
vääryys

mm/2m

Syrjä-
vääryys

mm/2m

Kierous

mm/2m

Kuperuus

mm/200 mm

Halkeilu
pinta-

lappeella
%

Halkeilu
sydän-

lappeella
%

Keskiarvo 1,5 1,3 5,8 1,2 13 9

Hajonta 1,7 1,6 3,5 1,0 18 13

6.4.2  Männyn kuumakuivaukset TKK:n koekuivaamolla

Koekuivaamo

TKK:n koekuivaamoon mahtuu vaunun päälle kuorma, jonka pituus on 6 m
ja poikkileikkaus 1 x 1 m. Kuivaamon puhallin ja lämpöpatterit ovat kui-
vaamon toisessa päädyssä. Patterit ovat sähkölämmitteiset ja niiden koko-
naisteho on 104 kW. Vastukset on jaettu ryhmiin, joita automatiikka kytkee
päälle tarpeen mukaan. Kostutus tapahtuu sumuttamalla vettä lämpöpatte-
reille, joissa vesi höyrystyy. Kuormatila on pohjaleikkaukseltaan kiilamai-
nen. Puhaltimen puoleisesta päästä se on leveämpi kuin vastakkaisesta, oven
puoleisesta päästä. Tavoitteena on saavuttaa tasainen ilman nopeus kuor-
man eri kohdissa.

Kuivauskokeet

Ensimmäisen kuivauskokeen tavoitteena oli selvittää kuivaamon ominaisuu-
det, automatiikan toiminta ja laitteiston soveltuvuus tutkimuksen käyttöön.

Kahdessa ensimmäisessä kokeessa kuivattiin 50 x 200 mm2 mäntysahatava-
raa, joka hankittiin Enso-Gutzeit Oy:n Tolkkisten sahalta. Raaka-
aineominaisuudet on esitetty taulukossa 32. Keskimääräisten arvojen saami-
seksi puolella soiroista näytteitä otettiin tyvipäästä ja puolella latvapäästä.
Menettely lisäsi tiheyden ja kosteuden hajontaa.
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Taulukko 32. Raaka-aineen ominaisuudet kuivauskokeissa TKK1 ja TKK2.

Tiheys
kg/m3

Alkukosteus
%

Sydänpuuosuus
%

TKK1   Keskiarvo 450 49 81
             Hajonta 36 17 12
TKK2   Keskiarvo 452 52
             Hajonta 56 22

Suunniteltu ja toteutunut kuivauskaava kokeessa TKK1

Tavoitteena oli nostaa lämpötila 4 tunnissa 108 ºC:seen ja pitää siinä 42 tun-
tia. Ennen tasaannutusta puu jähdytettiin alle 80 ºC:n, jotta 4 tunnin lop-
puhöyrytyksessä kosteus imeytyisi puuhun mahdollisimman hyvin. Ilman
nopeuden osalta tavoitteena oli päästä vähintään arvoon 3 m/s.

Toteutunut kuivauskaava on kuvassa 35.
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Kuva 35. Toteutuneet kuivausolosuhteet kuivauskokeessa TKK1. Ylimmät
käyrät ovat painepuolen ja imupuolen lämpötilamittausten keskiarvot
(ºC). Alimpana on märkälämpötila (oC).

Kuvassa esitetyt käyrät on piirretty yhden tunnin keskiarvojen perusteella,
joten lämpötilan "sahaaminen" ei siitä näy. Märkälämpötila-anturin sukka ei
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saanut riittävästi vettä ja kuivui lopulta kokonaan, joten käyrää ei ole piir-
retty kokonaan.

Kaava toteutui kuivalämpötilan osalta lähes suunnitelmien mukaisesti. Kos-
tutus ei sensijaan ollut kytketty kuivauksen alkuvaiheessa päälle. Todennä-
köisesti tämä on johtanut sahatavaran pinnan halkeiluun.

Ilmannopeus kuormassa oli varsin epätasainen ja keskimäärin pieni. Rima-
väleistä tehtyjen mittausten keskiarvo oli 1,5 m/s. Pienimmät arvot olivat alle
1 m/s ja suurin 3,5 m/s. Kuorma oli kapea ja ilma pääsi virtaamaan myös
kuorman alitse. Seuraavassa kokeessa tämä estettiin vanerilevyjen avulla.

Puun loppukosteus ja kosteuden jakauma poikkileikkauksessa
(TKK1)

Loppukosteudet määritettiin 12 kappaleesta soiron tyvipäästä ja lopuista 12
kappaleesta latvapäästä. Päiden välinen ero oli erittäin suuri (taulukko 33).

Taulukko 33. Puiden alkutiedot ja loppukosteudet tyvi- ja latvapäässä.

Alku-
kosteus

%

Tiheys

kg/m3

Sydänpuu-
osuus

%

Loppu-
kosteus

%
Keskiarvo, tyvi
Hajonta, tyvi

45
21

486
63

84
14

11,1
2,5

Keskiarvo, latva
Hajonta, latva

53
13

415
32

78
10

7,3
1,1

Keskiarvo, kaikki
Hajonta, kaikki

49
17

450
61

81
12

9,2
2,7

Taulukosta nähdään, että loppukosteus on sahatavaroiden latvapäässä huo-
mattavasti pienempi kuin tyvessä. Ero selittyy pitkälti tyviosan suuremmalla
tiheydellä ja myös sydänpuuosuudella. Tulos osoittaa, että nopeassa kuu-
makuivauksessa puihin jää suuret kosteusvaihtelut, jos niiden raaka-
aineominaisuudet vaihtelevat paljon. Koska männyllä yhden tukin matkalla
ominaisuudet vaihtelevat taulukon osoittamalla tavalla, ei nopealla kuuma-
kuivauksella päästä esimerkiksi puusepänkäytön kannalta riittävän tasaiseen
loppukosteuteen. Eroja voidaan tasata vain pidentämällä kuivaus- ja tasaan-
nutusaikaa. Tällöin tulee selvitettäväksi, onko kuumakuivaus ylipäätään
kannattavaa, mikäli loppukosteuden tasaisuudelle asetetaan tiukkoja vaati-
muksia.

Kosteusgradientit otettiin kuivauksen jälkeen vastaavista kohdista kuin lop-
pukosteusnäytteet (kuva 36).
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Kosteusjakaumakuvat osoittavat, että soirojen latva- ja tyvipäät ovat kuivu-
neet hyvin eri tavalla. Latvapäässä kosteuserot pinnan ja keskiosan välillä
ovat pienet, kun taas tyvipäässä olevaa gradienttia voidaan pitää etenkin
puusepän käyttöä ajatellen liian suurena. Pienellä koekuivaamolla tehtyjen
tutkimusten perusteella voitiin vetää se johtopäätös, että kuivaamalla esi-
merkiksi latvatukeista ja tyvitukeista sahatut sahatavarat eri kaavalla, voi-
daan kosteushajontaa vähentää. Tulokset osoittavat kuitenkin, että puun
ominaisuuksien vaihtelu samassakin kappaleessa on niin suurta, että resepti
ei aina auta.
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Kuva 36. Kuivattujen puiden kosteusjakaumat poikkileikkauksessa.

Puiden väri ja oksien muutokset kokeessa TKK1

Väri oli erittäin vaalea ja verrattavissa lämminilmakuivattuihin (n. 70 ºC)
puihin. Kokeessa ilman kosteus oli alhainen ja tasaannutusaika lyhyt sekä
lämpötilataso matala. Kaikki nämä tekijät näyttävät vaikuttavan myönteisesti
vähäisten värin muutosten kannalta. Voidaan sanoa, että värin vaaleus ja
loppukosteuden tasaisuus ovat keskenään ristiriitaisia vaatimuksia.

Oksat säilyivät kokeessa erittäin hyvin ehjinä.

Halkeilu ja muodonmuutokset

Tulokset on esitetty kokeen TKK2 yhteydessä.



75

Suuniteltu ja toteutunut kuivauskaava kokeessa TKK2

Tavoitteena oli kuivata edellisen kokeen rinnakaiserä samassa lämpötilassa,
mutta pitää kosteus alussa riittävän korkeana pintahalkeilun välttämiseksi.
Tasaannutusjakso pidennettiin lisäksi 13 tuntiin ensimmäisen kokeen suuren
kosteusvaihtelun takia.

Toteutuneet kuivausolosuhteet on esitetty kuvassa 37.
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Kuva 37. Toteutuneet kuivausolosuhteet kokeessa TKK2. Ylhäällä olevat
käyrät ovat eri kohdista kuivaamoa mitattuja kuivalämpötiloja (ºC) ja
alimmat käyrät kuorman vastakkaisissa päissä olleet märkälämpötilat
(ºC).

Kostutus toimi halutulla tavalla, joten halkeilun osalta oli odotettavissa edel-
tävää koetta parempi tulos.

Ilman nopeus oli vaneristen ilmanestimien ansiosta vähän edellistä koetta
paremmat. Keskiarvo oli 2,5 m/s. Pienimmät arvot olivat noin 1 m/s
(puhaltimen puoleinen pää) ja suurimmat kuorman keskellä  yli 4 m/s.
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Puun loppukosteus ja kosteuden jakauma poikkileikkauksessa
(TKK2)

Taulukko 34. Puiden alkutiedot ja loppukosteudet tyvi- ja latvapäässä
(TKK2).

Alkukosteus

%

Tiheys

kg/m3

Sydänpuu-
osuus

%

Loppu-
kosteus

%
Keskiarvo, tyvi
Hajonta, tyvi

50
25

486
58

75
27

12,7
2,2

Keskiarvo, latva
Hajonta, latva

54
19

417
23

75
20

9,8
1,5

Keskiarvo, kaikki
Hajonta, kaikki

52
22

452
56

75
23

11,0
1,9

Lopputulos oli saman suuntainen kuin kokeessa TKK1. Kosteuserot ovat
pidemmästä tasaannutusvaiheesta johtuen selvästi pienemmät tyvi- ja latva-
osien välillä. Loppukosteus oli matalammasta kuivauslämpötilasta ja tasaan-
nutuksesta johtuen korkeampi.

Kuvassa 38 on esitetty kosteusgradientti kuivauksen jälkeen.
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Kuva 38. Kosteusgradientit kuivattujen puiden tyvi- ja latvapäässä.



77

Tulosta voidaan pitää varsin hyvänä. Pinta- ja keskiosan kosteusero on kui-
tenkin edelleen selvästi erilainen tyvi- ja latvapäässä. Käyttökohteissa, joissa
tämän suuruinen kosteusvaihtelu puiden välillä ja sisällä hyväksytään on
männyn kuumakuivaus kannattavana perusteltavissa.

Puiden väri ja oksien muutokset

Puut olivat selvästi tummempia kuin lämminilmakuivatut puut sekä kokeen
TKK1 puut, johtuen pidemmästä kokonaisajasta. Useimmissa käyttökoh-
teissa värinmuutoksesta tuskin on haittaa.

Oksat säilyivät pääasiassa ehjinä.

Halkeilu ja muodonmuutokset kokeissa TKK1 ja TKK2

Taulukossa 35 on esitetty kuumakuivattujen mäntysoirojen halkeilut ja
muodonmuutokset.

Taulukko 35. Muodonmuutokset ja halkeilu TKK:n kuivaamolla kuivatuis-
sa mäntysoiroissa. Kokeessa TKK1 tutkittiin 24 ja kokeessa TKK2  26 soi-
roa.

Lape-
vääryys
mm/2m

Syrjä-
vääryys
mm/2m

Kierous

mm/2m

Kuperuus

mm/200 mm

Halkeilu
pintalap-
peella, %

Halkeilu
sydänlap-
peella, %

Keskiarvo,
TKK1

1,4 0,8 4,4 1,8 46 16

Hajonta 1,4 0,6 6,4 0,8 16 16
Keskiarvo,
TKK2

1,7 0.7 5,4 1,5 10 17

Hajonta 1,1 0,6 4,2 0,6 13 22

Kokeen TKK1 puista kahdella kierous oli suurempaa kuin "Pohjoismainen
sahatavara" -lajitteluohjeen parhaassa laatuluokassa A1 sallitaan. Muilta
osin muotoviat olivat sallituissa rajoissa.

Halkeilu oli ensimmäisessä kokeessa erittäin suurta. Vain neljä soiroa 24:stä
täytti A4-laatuluokan ja kolme B-luokan vaatimukset. TKK2-kokeen
26 puusta sen sijaan 19 täytti A3-luokan vaatimukset (yli 100 mm pitkiä
halkeamia alle 15 % pituudesta).
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6.5  YHTEENVETO KUIVAUSKAAVOISTA JA TULOKSISTA

Liitteessä 2 on esitetty yhteenveto kuivausolosuhteista, kuivattavasta sahata-
varasta sekä loppukosteudesta.

Keskeisenä tuloksena oli, että puu tummuu lämpötilatason noustessa, mutta
väri on kuumakuivauksessakin moneen käyttökohteeseen hyväksyttävää.
Kohteet, joissa vaaditaan vaaleaa väriä, esim. huonekalut, ei kuumakuivaus
aina tule kysymykseen.

Männyn terveet oksat halkeilivat kuumakuivauksessa enemmän kuin läm-
minilmakuivauksessa. Kuusella terveiden oksien halkeilu oli yleistä lämpöti-
latasosta riippumatta.

Halkeilu on kuumakuivauksessa hallittavissa, mutta edellyttää erittäin tark-
kaa kuivauksen ohjausta eli hyvin toimivaa automatikkaa ja kuivaamolait-
teistoa.

Kuusen kuivaus 150 ºC:n lämpötilassa johti runsaaseen sisähalkeiluun ja
kollapsin tapaiseen poikkileikkauksen muodonmuutokseen. Lämpötilan ol-
lessa korkeimmillaan 135 ºC oli laatu kohtalaisen hyvä.

Kokeissa mitattiin kuumakuivauksen mallintamisprojektin kannalta tärkeitä
kosteusgradientteja, puun sisäistä painetta ja puun lämpötilan kehittymistä
kuivauksen aikana. Mittaukset antoivat pohjan mallintamiselle ja näkemyk-
sen siitä, mitä kokeellisia mittauksia jatkossa mallintamisen kehittäminen
edellyttää.

Kuusi on helppo kuivata ilman halkeilua melko tasaiseen loppukosteuteen.
Männyllä permeabiliteetin vaihtelut ovat niin suuria, että tasainen loppukos-
teus edellyttää pitkää kuivausta ja/ tai tasaannutusta. Virheetön kuivaus on
vaikeampaa kuin kuusella. Kuusi voidaan kuivata korkeammassa lämpöti-
lassa kuin mänty ilman ongelmia.

Värin muutokset olivat vähäisimmät ISKU Oy:n kokeessa, joka oli kuu-
mailmakuivaus (Tm 60 - 70 �C). Runsas höyryn käyttö näyttää tämän ko-
keen valossa pikeminkin lisäävän värin muutoksia kuin vähentävän niitä.
Myös pitkä kosteuden tasaaminen höyryllä lisää tummumista selvästi. On
muistettava, että perinteisissä kuivaamoissa ei voida käyttää niin paljoa höy-
ryä, että voitaisiin puhua hapettomasta kuivauksesta. Höyry on joka tapauk-
sessa varsin tarpeellinen tasaannutusvaiheessa.

Uuden sukupolven kuivaamoissa kannattaa asettaa tavoitteeksi, että ne ovat
täysin höyrytiiviitä ja erittäin hyvin lämpöeristettyjä. Tällöin niissä on melko
vähäisellä höyrytysteholla aikaansaatavissa kuivaus lähes kylläisellä höyryl-
lä.
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7  KUUMAKUIVAUKSEN VAIKUTUS
KUUSEN LUJUUTEEN

Kirjallisuuden mukaan joillakin puulajeilla kuumakuivaus ei vaikuta puun
lujuuteen juuri lainkaan, mutta yleisimmin ilmoitetaan lujuuden alenevan
kuumakuivauksessa 10 - 15 %. Lujuuden lasku on riippuvainen puulajista
todennäköisesti siksi, että nopeasti kuivuvilla puilla altistusaika kuumassa on
varsin lyhyt. Mänty ja kuusi kuivuvat suhteellisen hitaasti, joten niiden koh-
dalla on odotettavissa lievää lujuuden muutosta.

Tässä osaprojektissa tutkittiin 44 x 150 mm2 kuusella, miten kuumakuivat-
tujen ja lämminilmakuivattujen vertailuryhmän puiden taivutuslujuus eroaa
toisistaan. Kuivauksissa tavoitekosteus oli 12 %.

Kuivattu puu

Tutkimuksen raaka-aine sahattiin Koskisen Oy:ssä tukkiluokasta 222 -
231 mm kolmen kappaleen sahauksena (3 x 44 x 150 mm). Tukkeja ei oltu
lajiteltu laadun osalta.

Sahauksen jälkeen sahatavarat merkittiin juoksevalla tukkinumerolla (1 -
120) ja sijainnilla asetteessa (o = oikea, k = keski ja v = vasen). Puiden lu-
juusluokka määritettiin lujuuslajittelukoneella heti sahauksen jälkeen. Suurin
osa puista täytti MT24-luokan vaatimuksen. Loput olivat lujuudeltaan luok-
kaa MT18 muutamaa hylkykappaletta lukuun ottamatta.

Puut lajiteltiin kuivaukseen siten, että kaikki parilliset oikeanpuoleiset ja pa-
rittomat vasemmanpuoleiset kappaleet kuumakuivattiin. Vastaavasti parit-
tomat oikeanpuoleiset ja parilliset vasemmanpuoleiset sahatavarat läm-
minilmakuivattiin. Kuumakuivaus tehtiin kahdessa 60 kappaleen erässä
TKK:n koekuivaamolla (kokeet TKK3 ja TKK4) ja vertaileva lämminilma-
kuivaus (120 kpl) VTT:n suurella Valmet-koekuivaamolla. Puiden alkukos-
teus ja tiheys määritettiin ennen kuivausta kuumakuivattavista puista
(taulukko 36). Lämminilmakuivattavien puiden raaka-aineominaisuudet kat-
sottiin olevan riittävällä tarkkuudella samat kuin kuumakuivattavien.

Taulukko 36. Kuumakuivattujen puiden raaka-aineominaisuudet.

Alkukosteus
%

Tiheys
kg/m

  Keskiarvo 55 355
 Hajonta 25 31
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7.1  KUUMAKUIVAUSKOE TKK3

Kuivauskaava

Tavoitteena oli nostaa lämpötila 3,5 tunnissa 108 ºC:seen, kuivata siinä 27
tuntia, antaa puun jäähtyä suljetussa kuivaamossa 10 tuntia ennen 10 tunnin
tasaannutusta 85 ºC:n lämpötilassa. Märkälämpötilan tavoitearvo oli sekä
kuivauksessa että tasaannutuksessa 80 ºC.

Toteutunut kuivauskaava ensimmäisessä kuumakuivauksessa (TKK3) on
esitetty kuvassa 39.

Kuivaus toteutui lähes suunnitellusti. Kuvasta on kuitenkin nähtävissä, että
automatiikkaan on tullut häiriö, minkä seurauksena märkälämpötila laski
jopa alle 60 ºC:n. Märän lämpömittarin kostutus ei ole aina toiminut moit-
teettomasti.
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Kuva 39. Ilman kuiva-  ja märkälämpötilat eri kohdissa kuormaa kuivaus-
kokeessa TKK3.

Ilmannopeus kuorman läpi oli keskimäärin 1,9 m/s, mutta nopeus vaihteli
suuresti. Oven puoleisessa päässä se oli alle 1 m/s ja puhaltimen puolella
jopa yli 5 m/s.
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Puun loppukosteus ja kosteuden jakautuminen poikkileikkauksessa

Kuorman loppukosteus oli 11,3 % ja kosteuden hajonta 1,2 %. Tavoitekos-
teus (12 %) saavutettiin näin ollen varsin hyvin. Kosteuden jakauma puun
poikkileikkauksessa on esitetty kuvassa 40.
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Kuva 40. Kosteusjakauma puiden poikkileikkauksessa. Kukin pylväs on kaikkien
samalta syvyydeltä  mitattujen 20 viipaleen kosteuksien keskiarvo.

Puun sisäiset kosteuserot pinnan ja keskiosan välillä olivat pienet. Tältä osin
puu on tasaannutettu puusepänkäyttöön sopivaksi.

Puun väri ja oksien muutokset

Puiden väri pysyi sangen vaaleana ja oksat halkeilivat vain vähän.

Halkeilu ja muodonmuutokset

Taulukossa 37 on halkeilun ja muodonmuutosten keskiarvot ja hajonnat kui-
vauskokeessa TKK3.

Taulukko 37. Sahatavaran muodonmuutokset ja halkeilu  kuivauskokeessa
TKK3.

Lape-
vääryys

mm/2 m

Syrjä-
vääryys

mm/2 m

Kierous

mm/2 m

Kuperuus

mm/150 mm

Halkeilu
pinta-

lappeella
%

Halkeilu
sydän-

lappeella
%

Ka. 1,6 1,0 2,7 1,6 8 2
Haj. 1,7 1,2 3,2 0,4 17 6
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Halkeilu oli melko vähäistä. Kaksi kappaletta oli kuitenkin lähes koko pituu-
deltaan halki (77 %), mikä selittää suuren hajonta-arvon. Muodonmuutokset
olivat varsin tavanomaisia. Taulukossa 40 on verrattu kuumakuivattujen ja
lämminilmakuivattujen puiden muodonmuutoksia keskenään.

7.2  KUUMAKUIVAUS TKK4

Kuivauskaava

Tavoitteellinen kuivauskaava oli sama kuin kokeessa TKK3 lukuun otta-
matta lopputasaannutusta, jossa lämpötila pidettiin noin 7 ºC korkeammalla.
Toteutuneet kuivausolosuhteet sekä puun lämpötilan kehitys ovat kuvas-
sa 41.
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Kuva 41. Ilman ja puun lämpötilat kuivauskokeessa TKK4. Alin lämpöti-
lakäyrä on märkälämpötila. Ylimmät käyrät ovat ilman kuivalämpötiloja
ja keskimmäiset puun keskiosan lämpötiloja.

Ilman nopeus kuorman läpi oli keskimäärin 1,8 m/s, eli lähes sama kuin ko-
keessa TKK3.

Puun loppukosteus ja kosteuden jakautuminen poikkileikkauksessa
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Kuorman loppukosteus oli 8,6 % ja hajonta oli 1,1 %. Kuorma kuivui siten
huomattavasti alhaisempaan kosteuteen kuin edellinen kuorma. Alkukosteus
oli jälkimmäisen kokeen puissa  korkeampi. Suuren alkukosteuden (yli
100 %) omaavat puut ovat pääosin pintapuuta ja kuivuvat sydänpuuta nope-
ammin, mutta tämäkään tuskin selittää kuivausten välistä loppukosteuden
eroa. Yhtenä selityksenä voi olla erilaiset kuivauslämpötilan lyhytaikaiset
vaihtelut (sahaus), jotka eivät kuitenkaan näy lämpötilojen keskiarvokäyris-
sä.

Kosteuden jakauma puun poikkileikkauksessa on esitetty kuvassa 42.
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Kuva 42. Kosteusjakauma puiden poikkileikkauksessa kokeessa TKK4.
Kukin pylväs on kaikkien samalta syvyydeltä  mitattujen 20 viipaleen kosteuksien
keskiarvo.

Kosteuserot olivat, kuten rinnakkaiskokeessakin (TKK3) pienet.

Puun väri ja oksien muutokset

Puiden väri pysyi sangen vaaleana ja oksat halkeilivat vain vähän.

Halkeilu ja muodonmuutokset

Taulukossa 38 on halkeilun ja muodonmuutosten keskiarvot ja hajonnat kui-
vauskokeessa TKK4.
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Taulukko 38. Sahatavaran muodonmuutokset ja halkeilu  kuivauskokeessa
TKK4.

Lape-
vääryys

mm/2m

Syrjä-
vääryys

mm/2m

Kierous

mm/2m

Kuperuus

mm/150 mm

Halkeilu
pinta-

lappeella
%

Halkeilu
sydän-

lappeella
%

Ka. 1,5 1,3 3,2 2,0 3 1
Haj. 1,4 0,9 3,1 0,5 11 3

Halkeilu oli hyvin vähäistä. Kolme kappaletta oli puolelta pituudeltaan halki
muiden ollessa lähes virheettömiä. Kierous ja kuperuus oli vähän voimak-
kaampaa kuin kokeessa TKK3 johtuen todennäköisesti alemmasta loppu-
kosteudesta. Taulukossa 40 on verrattu kuumakuivattujen ja lämminilmakui-
vattujen puiden muodonmuutoksia keskenään.

7.3  VERTAILUPUIDEN LÄMMINILMAKUIVAUS

Vertailuryhmä kuivattiin kaavalla, jossa märkälämpötila pidettiin vakiona
(45 ºC). Kuivalämpötila oli aluksi (30 h) 50 ºC, nostettiin 20 tunnissa
60 ºC:seen, missä se pidettiin kuivauksen loppuun asti. Toteutunut kuivaus-
kaava on kuvassa 43.
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Kuva 43. Lämminilmakuivauksen toteutuneet olosuhteet.

Toteutuneet olosuhteet noudattivat varsin hyvin suunniteltua kaavaa. Sekä
märkä- että kuivalämpötila olivat 1 - 4 ºC suunniteltua korkeammalla. Ilman
nopeus oli tasainen ja keskimäärin 2,9 m/s.
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Puun loppukosteus ja kosteuden jakautuminen poikkileikkauksessa

Kuorman loppukosteus oli 10,9 % ja kosteuden hajonta 0,9 %. Kosteusgra-
dientti on esitetty kuvassa 44.
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Kuva 44. Keskimääräinen kosteusgradientti lämminilmakuivauskokeessa.
Kukin pylväs on kaikkien samalta syvyydeltä  mitattujen 16 viipaleen kosteuksien
keskiarvo.

Pinnan ja keskiosan välinen kosteusero oli 3 prosenttiyksikköä. Kuumakui-
vauksissa vastaava luku oli 1,1 ja 1,3 prosenttiyksikköä.

Puun väri ja oksien muutokset

Puu oli selvästi vaaleampaa kuin kuumakuivattu puu. Oksien halkeilu oli
samaa luokkaa kuin kuumakuivatuilla puilla.

Halkeilu ja muodonmuutokset

Halkeilun ja muodonmuutosten keskiarvot ja hajonnat on esitetty taulukos-
sa 39, johon on kirjattu myös kuumakuivattujen puiden arvot vertailun hel-
pottamiseksi.
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Taulukko 39. Sahatavaran muodonmuutokset ja halkeilu  kuivauskokeessa
TKK4.

Lape-
vääryys

mm/2m

Syrjä-
vääryys

mm/2m

Kierous

mm/2m

Kuperuus

mm/150 mm

Halkeilu
pinta-

lappeella
%

Halkeilu
sydän-

lappeella
%

VAL Ka. 1,6 1,2 2,4 1,5 5 1,3
Haj. 1,7 1,5 2,9 0,3 13 3,3

TKK3 Ka. 1,6 1,0 2,7 1,6 8 2
Haj. 1,7 1,2 3,2 0,4 17 6

TKK4 Ka. 1,5 1,3 3,2 2,0 3 1
Haj. 1,4 0,9 3,1 0,5 11 3

Kuivaukset eivät poikkea muodonmuutosten osalta juurikaan toisistaan. Kie-
rous ja kuperuus olivat suurimmat kokeessa TKK4, jonka loppukosteus oli
muita pienempi, mikä selittää eron.

7.4  YHTEENVETO LUJUUSKOKEEN RAAKA-AINEIDEN
KUIVAUKSISTA

Liitteessä 2 on yhteenveto kuivauskokeista.

Kuumakuivaus 108 ºC:ssa sekä tasaannutusvaihe kesti vain noin 40 % läm-
minilmakuivauksen vaatimasta ajasta. Loppukosteudeltaan ja kosteuden ha-
jonnan osalta puut olivat samanlaisia. Sen sijaan kuumakuivattujen puiden
kosteusgradientti oli tasaannutuksen ansiosta selvästi pienempi kuin vertailu-
ryhmässä. Muodonmuutokset ja halkeilu olivat myöskin samanlaiset eri kui-
vausmenetelmillä. Oleellisin ero oli puun värissä. Kuumakuivatut puut olivat
siinä määrin tummuneet lämminilmakuivattuihin verrattuna, että puut on
helposti erotettavissa toisistaan. Osa puista kellastui lämminilmakuivaukses-
sa. Kuumakuivauksessa kellastuminen oli vaihtunut harmaaseen väriin. Vä-
rin muutokset kuivauksissa olivat kuitenkin vähäiset verrattuna auringon va-
lon kuivatuissa puissa aiheuttamaan värin muutokseen.

Kuivausjännitykset

Kuivatuista puista tutkittiin niihin jääneitä kuivausjännityksiä ns. EDG-
menetelmällä (ks. kohta 6.2.4).

Taulukossa 40 on esitetty jännitysmittausten tulokset.
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Taulukko 40. Kuivausjännitykset kuumakuivatuissa ja lämminilmakuiva-
tuissa vertailuryhmän puissa EDG-menetelmällä määritettynä (ks. teksti).

Koe Kuivaus- Rako EDG- Rako
lämpötila ka. luokka alle 1 mm 1 - 2 mm 2 - 3 mm yli 3 mm Yhteensä

ºC mm kpl kpl kpl kpl kpl

TKK3 108 2,9 Hylky 0 1 10 5 16

TKK4 108 0,7 Q- 45 5 6 0 56

VALMET 60 2 S 3 14 14 2 33

Voidaan todeta, että kuumakuivauksessa TKK3 tasaannutusvaihe ei ole olut
riittävän tehokas poistamaan kuivausjännityksiä. Sen sijaan tasaannutus kor-
keammassa lämpötilassa (TKK4) antoi selvästi paremman tuloksen. Varo-
vainen lämminilmakuivaus ei riitä poistamaan kuivausjännityksiä, niin että
puu täyttäisi parhaiden laatuluokkien vaatimukset. Siihen voidaan päästä
helpoiten tehokkaalla tasaannutusvaiheella kuivauksen lopussa.

7.5  LUJUUSKOKEET

Kukin lämminilma- ja kuumakuivattu koepuupari arvioitiin visuaalisesti ja
niihin merkittiin pahiten lujuutta heikentävä kohta. Taivutuslujuuskokeen
vetopuoli valittiin pareitain siten, että kappaleiden lujuudet olisivat mahdolli-
simman samanlaiset. Menettelyllä pyrittiin vähentämään raaka-aineen omi-
naisuuksien vaihtelusta johtuvia ryhmien välisiä lujuuseroja. Merkinnän jäl-
keen koepuut katkaistiin lopulliseen pituuteensa lujuuskoetta varten. Pahin
virheellisyys sijoitettiin suurimman kuormituksen alueelle.

Kuivattuttuja puita säilytettiin 3 kuukautta rimoitettuina tilassa, jonka läm-
pötila oli 20 ºC ja ilman suhteellinen kosteus 65 %.

Tasaannutuksen jälkeen puiden syrjätaivutuslujuus ja kimmomoduuli mää-
ritettiin standardin EN 408:1995 mukaisesti. Puut kuormitettiin neljän pis-
teen taivutuksella. Kokonaisjänneväli oli 2 700 mm ( 18 x sahatavaran leve-
ys) ja keskimmäisten kuormitusrullien väli 900 mm. Kuormitusnopeus oli
sellainen, että kappale murtui 300 ± 120 sekunnissa. Kimmomoduulin mää-
ritystä varten puuhun kiinnitettiin pienillä nauloilla neutraaliakselille induktii-
visen siirtymäanturin sisältävä mittalaite, joka rekisteröi puun neutraaliakse-
lin taipuman 75 cm matkalla (5 x kappaleen korkeus). Voima-taipuma-
tiedot tallennetiin suoraan PC:lle. Siirtymäanturi poistettiin hyvissä ajoin en-
nen kappaleen rikkoutumista. Jokaisen puun murtuman syy ja muutkin ha-
vainnot lujuuskokeen aikan merkittiin muistiin.

Taivutuksen jälkeen koepuista otettiin näytekappaleet, joista määritettiin
kosteus ja tiheys standardin EN 408 mukaisesti.
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Mittaustuloksista laskettiin kunkin koepuun taivutuslujuus ja kimmomoduuli.
Lisäksi laskettiin  kosteudella korjatut lujuuden ja kimmomoduulin arvot 15
%:n kosteudessa (kaavat 2 ja 3).

Syrjätaivutuslujuus σ15 =  σa [1 + (a - 15) x 0,025] (2)

Kimmomoduuli E15 = Ea [1 + (a - 15) x 0,016] (3)

Tässä a on kosteusprosentti kokeessa.

7.6  LUJUUSKOKEIDEN TULOKSET

Taivutuslujuudet ja kimmomoduulit koestuskosteudessa ja muunnettuna
15 %:n kosteuteen on esitetty taulukossa 41. Kappalekohtaiset tulokset on
esitetty liitteessä 3.

Taulukko 41. Lämminilma- ja kuumakuivattujen puiden syrjätaivutuslu-
juudet ja kimmomoduulit ja niiden 15 %:iin muunnetut arvot. Kumpiakin
puita oli 113 kpl. Kuumakuivatun ja lämminilmakuivatun ryhmän ero ti-
lastollisesti melkein merkitsevä yhdessä tapaukseessa (*).

Lujuus- E-moduuli-
mitattu Korj. 15 % mitattu Korj. 15 %
N/mm2 N/mm2 kN/mm2 kN/mm2

Kuuma- Ka. 43,6 39,2     12,9    * 12,0
kuivattu Haj. 12,8 11,9 2,3 2,1

min. 16,7 14,7 9,2 8,6
maks. 68,9 62,3 20,7 19,0

Lämmin- Ka. 44,6 41,4 12,3 11,7
ilma- Haj. 12,0 11,3 2,0 1,9
kuivattu min. 18,3 16,9 9,2 8,8

maks. 80,6 75,4 19,1 18,2

Tulosten mukaan kuumakuivatun sahatavaran taivutuslujuus laski 2,2 % ja
kimmomoduuli kasvoi 5,7 %  lämminilmakuivattuihin koepuihin verrattuna.
Kosteuskorjauksen jälkeen vastaavat luvut olivat 5,3 % ja 2,6 %. Myös suu-
rimmat ja pienimmät taivutusluujuuden arvot olivat lämminilmakuivatuilla
puilla kuumakuivattuja puita korkeammat.

Kuumakuivattujen ja lämminilmakuivattujen puiden taivutuslujuustuloksien
erojen merkitsevyyttä tutkittiin varianssianalyysillä. Ryhmien välillä oli ti-
lastollisesti melkein merkitsevä ero kosteudella korjaamattoman kimmomo-
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duulin osalta. F-testin arvo oli 0,026. (Melkein merkitsevä kun F < 0,05,
merkitsevä, kun F < 0,01). Kosteudella 15 %:iin korjattujen arvojen vertai-
lussa F arvo oli kimmomoduulin osalta 0,19. F-arvot olivat korjaamattoman
taivutuslujuuden osalta 0,55 ja korjatun 0,16. Voidaan todeta, että kuuma-
kuivaus ei vaikuttanut tilastollisesti merkisevästi kuusisahatavaran taivutus-
lujuuteen.
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8  TULOSTEN TARKASTELUA JA NÄKEMYKSIÄ
KUUMAKUIVAUKSESTA

Kuumakuivaus on Suomessa jo vanhastaan tunnettu kuivausmenetelmä ja
muualla maailmassa melko yleisesti käytetty. Käyttö on rajoittunut lähinnä
ohuisiin dimensioihin, jotka on helppo kuivata menetelmästä riippumatta.
Suomessa kuivattiin 1950 - 1960-luvuilla lähinnä rimalevyn keskiosan raa-
ka-ainetta reilusti yli 100 ºC:n lämpötiloissa. Tavaran käyttökohteesta joh-
tuen ei mahdollisilla värinmuutoksilla ollut merkitystä. Oleellista olivat lyhyet
kuivausajat.

Rimalevyn valmistuksen loputtua väheni myös kuumakuivaus. Tänä päivänä
käyttää kuumakuivausta suuressa määrin ainoastaan Isku Oy, joka kuivaa
etupäässä ilmakuivattua koivua puusepänkuivaksi huonekalujen raaka-
aineeksi. Käyttö rajoittuu lähinnä kohteisiin, jotka maalataan tai verhoillaan.
Lakattavat puupinnat ovat lämminilmakuivauksessa tai alipainekuivauksessa
olleita puita.

Mielenkiinto kuumakuivaukseen on teollisuudessamme herännyt uudelleen
kuivaukselle asetettavien uusien ja muuttuneiden vaatimusten myötä. Kes-
keiset kuivausmenetelmän valintaan ja siten kuumakuivauksenkin mahdolli-
suuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat

• kuivauslaatu,
• kuivauksen taloudellisuus sekä
• kuivauksen nopeus.

Peruskysymys kuumakuivauksen kannalta on: Milloin kuumakuivausta voi-
daan käyttää?

Kuumakuivausta voidaan käyttää aina, kun puun värin lievä tummuminen
sallitaan, pihkapitoisuus saa vähentyä ja oksien lievä halkeilu ei ole haital-
lista. Kosteuden tasaisuudelle, kuivausjännityksille ja halkeilulle asetettujen
vaatimusten taso määrittää sopivan kuivauskaavan ja tasaannutuskäsittelyn
ja niiden myötä kuivauskustannukset. Sama on tilanne myös lämminilma-
kuivauksessa. Samat laatuvaatimukset voidaan täyttää kuumakuivauksessa
kuitenkin pienemmin käyttökustannuksin kuin lämminilmakuivauksessa, kun
investoinnit on tehty. Investointitarve on tarkasteltava tapauskohtaisesti erik-
seen. Oleellinen lisäinvestointi liittyy höyryn saatavuuteen.

Kuivauslaadun tulee vastata asiakkaiden tarpeita. Kussakin käyttökohteessa
on omat vaatimuksensa  itse puumateriaalin laadulle ja myös kuivauslaadul-
le. On selvää, että on sahatavaran käyttökohteita, joissa puun tarkalla kos-
teudella tai ulkonäöllä ei ole merkitystä, kuten esimerkiksi runkotolpissa,
lattiakannatteissa, katteen aluslaudoituksessa jne. Täysin toinen on tilanne



91

esim. lattialaudoissa, joissa liian korkea ja epätasainen asennuskosteus aihe-
uttaa lattiaan rakoja. Laudoissa ei hyväksytä halkeilua eikä värivirheitä.

Kuivaukseen käytettävän ajan merkitys on jatkuvasti korostunut. Aika tila-
uksesta toimitukseen ratkaisee usein, kuka saa tilauksen. Nopea kuivaus
mahdollistaa myös nopeat toimitukset.

Kuivauksen laadun osatekijät

Kuivauslaatu muodostuu seuraavista osatekijöistä, joiden merkitys kussakin
tavaran käyttökohteessa on erilainen:

- puun pinnan ja sisäosan värinmuutokset ja niiden tasaisuus
- puun pinnan ja sisäosan halkeilut
- puuerän loppukosteus ja kosteuden vaihtelu kappaleiden välillä
- kosteuden tasaisuus puun paksuus- ja pituussuunnassa
- kuivausjännitykset, jotka esim. puun halkaisun jälkeen pyrkivät
   muuttamaan kappaleen muotoa
- muodonmuutokset, kuten lape- ja syrjävääryys, kierous ja
   kupertuminen.

Kuumakuivauksen vaikutus puun pinnan ja sisäosan värinmuutok-
siin ja niiden tasaisuuteen

Kuumakuivauksessa puissa oleva pihka kiehuu ja aiheuttaa puun pinnan
epätasaista tummumista. Lisäksi puussa olevat ravinneaineet kulkeutuvat
veden ja vesihöyryn mukana puun pintaosiin, jossa ne lämmön vaikutuk-
sesta tummuvat. Ravinneaineiden määrästä riippuu osittain tummumisen
aste. Ilmeisesti kuusen pinnan kellastuminen lämminilmakuivauksessa ai-
heutuu samoista ravinneaineista, jotka korkeammissa lämpötiloissa muuttu-
vat harmaiksi.

Puun vesihöyryn läpäisevyys vaihtelee samassakin sahatavarakappaleessa
varsin paljon. Pintapuussa se on suurempi kuin sydänpuussa, ja syysuunta
puun pintaan nähden vaikuttaa myös huomattavasti, sillä puun syiden suun-
taan permeabiliteetti on noin 100-kertainen syitä vastaan kohtisuoraan
suuntaan verrattuna. Voimakkaasti vinosyisissä kohdissa syntyy ikään kuin
pintaan johtavia kanavia, joita pitkin kosteus ja samalla ravinteet siirtyvät
pintaan. Tällöin näissä kohdin puun pinnalle rikastuu runsaasti ravinneai-
neita ja ne näkyvät muita kohtia tummempia laikkuina.

Kuumakuivauskaavalla ei juurikaan pystytä vaikuttamaan ravinneaineiden
tummumiseen mutta sitävastoin pystytään puun pinnalle syntyvän tummu-
neen kerroksen paksuuteen. Sopivalla kaavalla tämä kerros saadaan niin
ohueksi, että se poistuu aina höyläyksessä, samoin kuin pinnalle noussut ja
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kovettunut pihka. Höyläyksen jälkeen puun väri on tasainen ja yleensä lähes
yhtä vaalea kuin lämminilmakuivauksessa.

Kuivatun puun perusväri (pintakerroksen alla) riippu pääasiassa kuivaus-
ajasta ja puun lämpötilasta kuivauksen aikana. Puulajeilla, joiden permeabi-
liteetti on suuri, ja myös kuivattavan sahatavaran ollessa ohutta kuivausaika
on lyhyt eikä puun perusväri ehdi juurikaan muuttua lämminilmakuivattuun
puuhun verrattuna. Kuivattaessa sen sijaan varovasti paksua, esimerkiksi 75
mm:n kuusisahatavaraa puusepänkuivaksi tavoitteena tasainen loppukosteus
kuormassa ja puun paksuussuunnassa kuivausaika on niin pitkä (yli 100
tuntia), että puu tummuu kauttaaltaan vaalean ruskeaksi. Tällöin voidaan jo
puhua puun  lievästä lämpökäsittelystä, jossa tavoitteena voikin olla juuri
värin muuttaminen.

Puun pinnan ja sisäosan halkeilut

Kuivauksessa puun pinnan nopea kuivuminen ja kutistuminen sisäosien ol-
lessa pintaa paljon kosteampaa aiheuttaa jopa pinnan halkeiluun johtavia
kuivumisjännityksiä. Mitä korkeammassa lämpötilassa puu on, sitä enem-
män se pystyy virumaan ja sitä vähemmän syntyy halkeilua saman kosteus-
gradientin vaikutuksesta. Tämä seikka mahdollistaa korkeissa lämpötiloissa
"rajumman" kuivauskaavan, kuin on mahdollista matalissa lämpötiloissa
puun halkeamatta.

Tämän hyvän ominaisuuden kääntöpuoli on kuitenkin erittäin rajuissa kui-
vauksissa puuhun syntyvä sisähalkeilu. Kun puun pinta on virunut halkea-
matta runsaasti ja on siis kuivuttuaan "normaalia" laajempi, pyrkii tämä kuo-
rikerros estämään puun sisäosien kutistumisen kuivauksen edetessä pidem-
mälle. Puun sisäosissa virumiskyky ja poikittaisvetolujuus eivät ole kosteus-
tilasta tai geometrisista syistä yhtä suuria kuin pinnalla. Puuhun syntyy sä-
teen suuntaisia sisähalkeamia.

Sisähalkeamat voivat syntyä jo kuivauksen aikana tai myös kuivauksen jäl-
keen. Syynä kuivauksen jälkeiseen halkeiluun on edellä mainittu puun kyky
virua vähemmän alhaisissa lämpötiloissa. Toisin sanoen puun jäähtyessä se
halkeaa. Lisäsyynä voi olla vielä kuivauksen jäljiltä hyvin kuivan pintaosan
kostuminen ilman kosteuden vaikutuksesta ja turpoaminen, mikä lisää hal-
kaisevia poikittaisvetovoimia puun sisällä.

Puuerän loppukosteus ja kosteuden vaihtelut kappaleiden välillä

Asiakkaan ostaessa tavaraerän tiettyyn käyttökohteeseen haluaa hän puuta-
varan tietenkin olevan juuri oikeassa loppukosteudessa eikä hyväksy ongel-
mia aiheuttavia ylikosteita tai ylikuivia kappaleita. Hyvänä esimerkkinä käy-
vät elektrostaattiseen maalaukseen menevät ikkunan karmin ja puitteiden
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osat. Kosteuden tulee olla 10 - 12 %, jotta maalaus onnistuisi moitteetto-
masti. Tämä asettaa varsin korkeat vaatimukset sahatavaran kuivaukselle.

Puun kuivumiseen vaikuttavat diffuusio- ja permeabiliteettiominaisuudet
vaihtelevat samalla puulajilla huomattavasti. Lisäksi pinta- ja sydänpuu kui-
vuvat eri nopeudella. Nopeassa kuivauksessa, jota etenkin kuumakuivaus
edustaa, korostuu nämä kuivumisnopeuden eroavuudet. Tasaiseen loppu-
kosteuteen voidaan päästä pidentämällä kuivausaikaa niin, että kaikki puut
ehtivät kuivua riittävän kuivaksi. Kuivauksen loppuvaiheessa tasapainokos-
teuden tulee olla melko lähellä haluttua loppukosteutta, jotta nopeasti kuivu-
neet puut eivät jakaisi kuivumistaan liiaksi. Tasainen loppukosteus edellyttää
riittävän pitkää tasaannutusvaihetta.

Eräs tapa varsinkin nopeissa kuivauksissa on kuivata ensin sahatavara kes-
kimäärin pari prosenttiyksikköä alle tavoitekosteuden ja sen jälkeen tasaan-
nuttaa sitä kuivaamossa, jossa tasapainokosteus on  vähän tavoitekosteutta
korkeampi. Tällöin liiaksi kuivuneet kappaleet kostuvat ja liian märät jatka-
vat vielä kuivumistaan.

Kosteuden tasaisuus puun paksuus- ja pituussuunnassa

Pitkän mäntytavaran kuivauksessa syntyi huomattava loppukosteuden ero
kappaleiden tyvi- ja latvapään välille. Keskiarvon ollessa 9,2 % oli kosteus
latvapäässä 7,3 % ja tyvipäässä 11,1 %. Erojen vähentäminen vaatii varsin
pitkän tasaannutusvaiheen, mikäli halutaan tuottaa puusepänkäyttöön so-
veltuvaa tavaraa.

Puiden pituuden suuntaiset kosteusvaihtelut voivat johtua esimerkiksi siitä,
että tyvitukista sahatun tavaran tyviosa poikkeaa tiheydeltään, sydänpuu-
osuudeltaan ja alkukosteudeltaan selvästi latvaosan arvoista. Puun paksuu-
den suuntaiset kosteuserot eli ns. kosteusgradientti tasaantuu helpoiten, kun
puita tasaannutetaan varsinaisen kuivauksen jälkeen puun pinnan kosteutta
korkeammassa tasapainokosteudessa. Tällöin pinta kostuu jonkin verran ja
keskiosa jatkaa vielä kuivumistaan. Tehokkaimmin kosteuseroa voidaan
pienentää höyryttämällä kuivauksen jälkeen jäähtyneitä puita.

Kuivausjännitykset

Kuivauksen jälkeen puun pinnalla on usein puristusjännitys ja sisäosassa
vetojännitys johtuen puun pinnan virumisesta. Etenkin nopeassa kuumakui-
vauksessa voivat seurauksena olla voimakkaatkin kuivausjännitykset. Kuiva-
usjännitykset voidaan havaita esimerkiksi ns. haarukkapalatestillä tai ns.
halkaisutestillä. Viimemainitussa sahatavarasta leikataan 1 - 2 cm pitkä
poikkileikkausviipale, joka halkaistaan lappeiden suuntaisesti keskeltä joko
sahaamalla tai leikkaamalla. Näytteiden annetaan tasaantua huonetilassa
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vähintää yhden vuorokauden. Tässä ajassa kuivausjännitykset vapautuvat ja
puun kosteuserot tasaantuvat.

Kuivausjännitykset eivät poistu kokonaan puusta varastoinnissa, vaikka
kosteuserot pinnan ja keskiosan välillä tasaantuisivatkin. Varmimmin kuiva-
usjännitykset saadaan poistettua edellä esitetyllä höyrytasaannutuksella.

Muodonmuutokset ja oksien käyttäytyminen

Useassa kokeessa mitattiin koepuiden lape- ja syrjävääryys. Parhaan kuvan
kuumakuivauksen vaikutuksesta muodonmuutoksiin verrattuna lämminilma-
kuivaukseen sai lujuuskokeiden raaka-aineesta, koska kyseessä olivat sa-
moista tukeista sahatut rinnakkaiskappaleet. Saatujen tulosten mukaan kui-
vausmenetelmä ei vaikuttanut mitattuihin muodonmuutoksiin ollenkaan.
Syntyneet erot johtuivat loppukosteuden eroista.

Etenkin kuusella tuoreen oksan halkeilu oli yleistä. Kuivauskaavan kehittä-
minen tämän virheen vähentämiseksi edellyttää jatkotutkimuksia. Oksan
halkeilun välttäminen on oleellista kuivausmenetelmästä riippumatta ja eten-
kin puusepän käyttöön tulevassa tavarassa. Kuivat oksat “kohosivat” vähäi-
semmästä kutistumisestaan johtuen ympäröivästä puuaineksesta siltä koh-
din, missä ne eivät olleet hyvin kiinni. Osittain kiinni olevat oksat olivat vas-
taavasti osittain “koholla”.

Työstettävyys

Työstökokeet sekä teollisuudessa että laboratoriossa osoittivat, että kuuma-
kuivattu puu on työstettävissä hyväkuntoisilla terillä yhtä hyvin kuin läm-
minilmakuivattukin puu. Puuaines on hivenen hauraampaa kuin alemmissa
lämpötiloissa kuivatussa puussa, mutta pinnan laatuun kuivausmenetelmällä
ei ollut havaittavaa vaikutusta. Oksienkaan työstössä ei esiintynyt ongelmia.

Pintakäsiteltävyys

Maalin tartuntalujuus kuumakuivattuun puuhun oli hyvä, mutta puuaineksen
haurastumisesta johtuen se oli kuitenkin neljänneksen huonompi kuin läm-
minilmakuivatulla puulla. Kuumakuivatuilla puilla esiintyi enemmän puus-
tamurtumaa kuin vertailukokeen materiaalilla, jolla monessa tapauksessa
maalin adheesio oli niin hyvä, että pinnalle kiinnitetty alumiinisylinteri irtosi
liimauksestaan.
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Kuumakuivauksen vaikutus taivutuslujuuteen

Kuumakuivatun kuusisahatavaran 15 %:n kosteuteen korjattu syrjätaivutus-
lujuus (39,2 N/mm2) oli 5,3 % pienempi kuin lämminilmakuivatun puun
(41,4 N/mm2). Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Kimmomoduuli oli
kuumakuivatuilla puilla sen sijaan korkeampi (12,0 kN/mm2) kuin vertailu-
aineistolla (11,7 kN/mm2), mutta näidenkään keskiarvojen välillä ei ollut
tilastollisesti merkitsevää eroa. Tutkimuksessa käytetyt kappalemäärät (113
paria) ovat pienet pitkälle menevien johtopäätösten tekemiseksi. Tehty ver-
tailu ei kerro, miten suuret erot pitkäaikaiskestävyydessä tulisivat olemaan.

Yhteenveto kuumakuivattujen ja lämminilmakuivattujen puiden
eroista

Selvästi suurin havaittava ero on värin lievä tummuminen ja pihkan nouse-
minen pintaan kuumakuivauksessa. Eniten tummuu puun pintakerros noin
1 - 2 mm syvyydelle. Tämä johtuu ravinneaineiden kulkeutumisesta ja ri-
kastumisesta nopeassa kuivauksessa pintakerroksiin ja tummumisesta kuu-
muuden vaikutuksesta. Värin muutos on sitä voimakkaampaa, mitä pidempi
kuivausaika on. Siten ohuilla esikuivatuilla puilla värinmuutos on vähäistä ja
pinnallista. Paksulla puusepänkuivatulla puulla se on varsin voimakas ja ko-
ko poikkileikkauksen väri muuttuu.

Työstettävyys, pintakäsiteltävyys ja muodonmuutokset olivat kuumakuiva-
tuilla ja lämminilmakuivatuilla sahatavaroilla samaa luokkaa. Syrjätaivutus-
lujuus oli kuumakuivatuilla puilla 5,3 % pienempi kuin lämminilmakuivatulla
vertailuryhmällä. Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Kuumakuivattujen puiden kosteuserot ovat sekä puiden välillä että kappalei-
den sisällä paksuus- ja pituussuunnassa suuremmat kuin lämminilmakuiva-
uksen jälkeen. Erot ovat kuitenkin tasaannutusvaiheella poistettavissa. Sama
koskee myös kuivausjännityksiä.

Kuumakuivauslaitteiden kehitystarve

Tällä hetkellä ei teollisuudessa ole yhtään uutta kuumakuivauslaitteistoa.
Näin ollen mahdollisissa uusissa kuivaamoissa voidaan ottaa jo suunnittelu-
vaiheessa huomioon kuumakuivauksesta oleva tutkimustieto. Keskeisiä kui-
vaamolle asetettavia vaatimuksia ovat korkea patterilämpötila ja riittävä
höyrytysteho lämmitykseen ja tasaannutukseen. Höyryn määrä vaikuttaa
lämmitysvaiheen ja tasaannutusvaiheen kestoon ja siten koko prosessin no-
peuteen. Lisäksi riittävä höyryteho on tärkeä hyvän kuivauslaadun aikaan-
saamiseksi.
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Oleellista kuivaamon rakenteessa on myös tiiviys. Höyryä ei saa päästä pois
muuten kuin hallitusti poistoventtiilin kautta. Puhallussyvyyttä ei kannata
rakentaa kovin suureksi, sillä muuten ilman nopeudet rimaväleissä ja siten
puhaltimien tehot joudutaan mitoittamaan huomattavan suuriksi.

Menetelmän laajempi käyttöönotto edellyttää teknologian kehittämistä ja
uusia investointeja. Helpointa kuumakuivaus on aloittaa laitoksilla, joilla on
runsaasti höyrykapasiteettia. Tällöin lisäkapasiteetin hankinta kuivattavaa
sahatavarakuutiometriä kohden ei ole kalliimpaa kuin lämminilmakuivaamoa
hankittaessa. Muilla laitoksilla voivat välilliset investoinnit lämmitys- ja
höyrytysjärjestelmiin olla huomattavan suuret.
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9  YHTEENVETO KESKEISISTÄ
TULOKSISTA

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuumakuivatun mänty- ja kuusisahata-
varan tärkeimmät ominaisuudet tavaran jatkojalostajan ja loppukäyttäjän
kannalta katsottuna. Kokeissa tutkittiin erilaisten kuivauskaavojen vaikutus
puun kosteuden ja lämpötilan kehitykseen kuivauksen aikana sekä kuivaus-
laatuun, jonka keskeiset osat ovat kosteuden tasaisuus, kuivausjännitykset,
puun väri, oksien käyttäytyminen ja muodonmuutokset. Lisäksi verrattiin
kuumakuivatun ja lämminilmakuivatun sahatavaran taivutuslujuutta. Työs-
tettävyyttä ja pintakäsiteltävyyttä selvitettiin valmistamalla ikkunan osia ja
ikkunoita kuumakuivatusta puusta ja analysoimalla työstöjälki ja maalin
tartuntalujuus. Kokeiden perusteella muodostui näkemys etenkin 50 mm
paksulle männylle ja kuuselle sopivista kuivauskaavoista.

Männyn osalta kuivaus lämpötilatasolla 80 ºC - 110 ºC näyttää sopivalta.
Ohuen kuusen ( < 50 mm ) kuivaukseen soveltuu parhaiten lämpötilataso
110 ºC - 120 ºC. Paksulle kuuselle soveltuvat alle 110 ºC:n lämpötilat.

Kuumakuivausaika on 1/3 - 1/5 lämminilmakuivauksen vaatimasta ajasta.
Kuivausajan pituus riippuu oleellisesti kosteuden tasaisuusvaatimuksesta.
Kuumakuivauksen jälkeen on syytä liittää tasaannutusvaihe kosteusgradien-
tin ja kuivausjännitysten vähentämiseksi, sillä kuivaukselle asetettavat laatu-
vaatimukset ovat oleellisesti kasvaneet. Tasaannutusjakson kesto riippuu
käytettävästä kostutustehosta. Paksuudeltaan 50 mm tavaralla tehokas
4 tun-nin höyrytasaannutus laukaisee enimmät jännitykset ja vähentää kos-
teuseroa pinnan ja keskiosan välillä. Kappaleiden välisten kosteuserojen
poistamiseen tarvitaan yleensä pidempi aika. Sitä ei tämän tutkimuksen
puitteissa ole kuitenkaan selvitetty.

Selvästi suurin havaittava ero kuumakuivatun ja lämminilmakuivatun sahata-
varan välillä on värin lievä tummuminen ja pihkan nouseminen pintaan
kuumakuivauksessa. Pihkan väheneminen on joissakin käyttökohteissa
eduksi, kuten esimerkiksi silloin, kun puu lämpenee niin paljon, että pihka
alkaa valua. Kuumakuivattu, höylätty puu on ”patinoitua” ja siten korjaus-
rakentamiseen hyvin soveltuvaa.

Värin muutos on sitä voimakkaampaa, mitä pidempi kuivausaika on. Siten
ohuiden, alle 50 mm paksujen esikuivattujen puiden värinmuutos on vähäistä
ja paksulla puusepänkuivatulla puulla se on varsin voimakas. Eniten tummuu
välitön pintakerros. Syynä on pintaan vesihöyryn mukana kulkeutuneiden
ravinneaineiden tummuminen kuumuuden vaikutuksesta. Useimmiten tämä
väriltään likaisenharmaa ja laikukas kerros on vain 1 - 2 mm paksu ja se
poistuu höyläyksessä.
Kuumakuivatun puun työstettävyys on hyväkuntoisilla terillä erinomainen.
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Pintakäsiteltävyys oli hyvä. Maalin tartuntalujuus tosin aleni neljänneksellä
puuaineksen lievästä haurastumisesta johtuen.

Kuivausmuodonmuutokset olivat kuumakuivatuilla ja lämminilmakuivatuilla
sahatavaroilla samaa luokkaa. Kuivaaminen painon alla ei oleellisesti vä-
hentänyt muodonmuutoksia. Painon alta vapauduttuaan puut kieroutuvat,
jos siihen on vinosyisyyden tai nuorpuun takia taipumus. Halkeilu on oi-
kealla kuivauskaavalla hallittavissa. Useimmat kuusen tuoreet oksat halkeili-
vat, kuten lämminilmakuivauksessakin eikä kokeissa löydetty menetelmää
ok-sien halkeilun vähentämiseksi.

Kuusen taivutuslujuus aleni noin 5 % lämminilmakuivattuihin puihin verrat-
tuna, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Kuumakuivattujen puiden kosteuserot sekä sahatavaroiden välillä että myös
kappaleiden sisällä paksuus- ja pituussuunnassa ovat kuivausvaiheen jälkeen
suuremmat kuin lämminilmakuivatuilla sahatavaroilla. Kosteusvaihtelut ovat
kuitenkin tasaannutusvaiheella saatavissa halutun tason alapuolelle. Sama
koskee myöskin kuivausjännityksiä.

Kuumakuivaus soveltuu paremmin kuuselle kuin männylle, sillä kuusi on
diffuusio- ja permeabiliteettiominaisuuksiltaan mäntyä tasaisempi. Kosteuse-
ro mäntysahatavaran latva- ja tyvipään välillä voi olla nopean kuivauksen
jälkeen suuri (3 - 4 prosenttiyksikköä).

Kuumakuivauksen esiselvityksessä todettiin kuivauskustannusten olevan
alhaisemmat kuin perinteisessä kamarikuivauksessa. Pääoma- ja energia-
kustannukset ovat edulliset. Näin ollen kuumakuivaus on hyvä ratkaisu ja-
lostettaessa etenkin sellaista sahatavaraa, jolta ei vaadita erityisesti vaaleutta.
Kannattavinta kuumakuivaus on silloin, kun loppukosteudessa sallitaan suu-
rehkoja vaihteluita.

Kuumakuivaus parantaa asiakaslähtöisyyttä lyhyen kuivausajan suoman
nopean toimitusmahdollisuuden ansiosta. Suurella sahalla kannattaa olla
käytössä useita kuivaamotyyppejä tuotteiden ja niiden käyttökohteiden mu-
kaan: kanavakuivaamo, kamarikuivaamo, kuumakuivaamo ja alipainekui-
vaamo.
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LIITE 1

1.  Pinnan oikaisu ja reunojen työstö.
2.  Uritus myötä- ja vastasyötöllä.
3.  Uritus palloterällä.
4.  Sahaus.
5.  Vinoura.

Työstöterät ja niiden liikeradat:
• Pintalappeen ja syrjien tasoitus kursolla (D = 160 mm,

n = 6000 1/min, syöttö = 3 m/min).
• Kahden kuusikulmion ja poikittaisten urien teko tappiterällä

(D = 10 mm, n = 13 000 1/min, syöttö = 3 m/min) siten, että leikkuu-
suunta ja työstösuunta olivat sekä samansuuntaiset että vastakkaiset.

• Tappiterällä tehtiin kahteen kohtaan kolme lapetta vastaan kohtisuo-
raan olevaa uraa. Niistä kaksi oli yhdensuuntaista ja syitä vastaan
kohtisuoraan. Yksi ura oli 30º kulmassa. Urien väliin jäi teräväkärki-
nen kiila. Kolmen uran ryhmät poikkesivat toisistaan siinä, että leik-
kuusuunta oli vastakkainen.

• Kallistetulla (45º) tappiterällä työstettiin kaksi syitä vastaan kohtisuo-
raa uraa, joissa leikkuusuunta oli vastakkainen.

• Kuusikulmioiden sisään työstettiin palloterällä (D = 25,4 mm,
n = 10 000 1/min, syöttö 3 m/min) kuusikulmainen ura.

• Pyörösahanterällä (D = 200 mm, n = 5 900 1/min, syöttö 4 m/min)
tehtiin syrjille syiden suuntaiset ja lappeelle poikittaiset urat.
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 LIITE 3

KUUMA- JA LÄMMINILMAKUIVAUS: TIHEYS, KOSTEUS JA TAIVUTUS

Koeaineisto: Koskisen Saha Oy Testauslaite: Fiskars
Järvelä Jänneväli: 1 = 2700 mm

Puulaji: kuusi Paininetäisyys: a = 900 mm
Dimensio: 44x150 Taipumaväli: 11 = 750 mm
Tasaant. olosuht: T = 20 oC, rh = 65 % Voimaväli kN 10 - 30 %
Koepvm: 4 - 20.9.1995 Taivutusnopeus: 8 mm/min
Testaus olosuht: T = 21 - 26 oC, rh = 35 - 65 % Testaaja: Pentti Kankaanpää

Kpl Leveys Korkeus Kosteus Tiheys Lujuus
N/mm2

Kimmomodu
li

kN/mm2

Murtuma

b h a r
no mm mm % kg/m3 f f15 E E15

001.o 44,5 151,3 9,9 317 27,4 23,9 12,3 11,3 SO 22 mm, VS 1 :8
00I.v 45,4 152,3 12,1 326 25,6 23,8 11,6 11,1 SO 35 mm
002.o 45,1 149,5 12,0 354 25,4 23,5 14,0 13,4SUM 65 mm
002.v 44,7 150,7 10,2 366 28,5 25,1 13,7 12.6 SO 28 mm
003.o 44.9 149,2 11,4 321 38,6 35,1 10,7 10,1 SO 25 mm
003.v 45.1 150,6 12,0 318 34,5 31,9 10,5 10,0 SO 20 mm
004.o 44,4 151,4 12,5 399 44,3 41,6 13,9 13.4 SO 25 mm
004.v 44,4 151,0 11,0 388 29,0 26,1 16,8 15,7 SO 25 mm
005.o 45.3 151.2 10,5 366 26,8 23,8 17,9 16,6 VS 1:8
005.v 44.5 150,4 11,2 347 32,2 2Y,1 15,5 14,6 SO 28 mm
006.o 44,S 150,6 12,2 33X 27.9 25,9 17,9 17,1 SO 22 mm
006.v 45,1 150,1 10,3 339 20,9 18,5 14,0 12.9 SO 25 mm
007.o 44.5 150,6 10,7 354 39,6 35,4 13,6 12,7 SO 22 mm
007.v 45.1 150,6 11,6 335 32,8 30,0 11,3 10,7 SO 25 mm
008.o 44,9 150,0 12,0 362 38,9 35,9 13,1 12,5 SO 30 mm
008.v 44.1 151,4 11,1 389 37,8 34,1 13,8 13,0 SO 50 mm
009.o 44,3 150,4 11,2 397 65,1 58,9 10,1 9,5Nurjahdus
009.v 44,6 150,5 12,3 401 56,9 53,1 10,4 10,0Nurjahdus
010.o 44,4 150,3 11,5 321 38,9 35,5 10,9 10.3 SO 15 mm
0l0.v 44.3 150,3 9,8 331 31,2 27,1 13,3 12,2 SO 30 mm
011.o 44,7 149,6 10,2 389 34,9 30,7 14,2 13,1 SO 22 mm. VS 1:8
0ll.v 44.5 149,6 12,3 375 30,3 28,3 12,9 12.3 SO 20 mm. VS 1:8

012.o 45.2 150,0 12,2 347 36,6 34,0 11,5 11.0 SO 15 mm
012.v 44,1 149,8 10,3 351 44,0 38,9 12,4 11.5 SO l0 mm
013.o 44,5 150,9 11,0 348 39,7 35,7 11,1 10,4SUN145 mm,VS 1:7
013.v 44,3 149,6 12,1 344 42,5 39,4 10,1 9,6 SO 15 mm
015.o 44,5 150,7 10,2 368 43,5 38,3 11,8 10.9 SO l0 mm. 1:7
015v 45.1 151,6 11,8 386 36.7 33,8 11,2 10.7SUNI 45 mm
016.o 44.0 150,0 11.3 357 47.7 43,2 13,1 12,3 SO 20 mm
016.v 44,0 149,5 10,3 353 38.2 33,7 13,4 12.4 SO 20 mm
017.o 45.0 148,7 10,6 365 31,0 27,6 14,9 13,8 SO 47 mm
017.v 44.9 150,2 12,3 369 29.8 27,8 14,8 14.1 SO 27 mm
018.o 44,6 150,5 10,9 331 50,0 44,9 10,4 9.7 SO 15 mm
018.v 44.5 151,4 9,7 335 48,7 42,3 11,0 10,0 SO 12 mm
020.o 43,7 151,2 12,0 318 42,1 38,9 10,0 9,5 SO 10 mm
020.v 44.3 151,7 10,0 323 46.9 40,9 10,5 9,7 SO 30 mm
021.o 44,2 151,1 10,2 312 20,7 18,2 17,2 15,8 SO 50 mm
021.v 45,3 151,2 11,9 312 18,3 16,9 19,1 18,2 SO 38 mm

Kpl Leveys Korkeus Kosteus Tiheys Lujuus Kimmomodu Murtuma
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N/mm2 li
kN/mm2

b h a r
no mm mm % kg/m3 f f15 E E15

022.o 44,8 150,2 11,3 332 43,0 39,0 11,3 10,6
022.v 43,9 149,7 9,8 326 46,5 40,4 10,8 9,9 SO 12 mm
023.o 44,6 150,7 11,8 428 59,0 54,3 10,7 10,1Nurjahdys
023.v 44,4 148,7 12,5 397 65,2 61,2 10,9 10,5Puristus
024 o 44,8 151,0 12,5 363 42,7 39,9 11,1 10,6 SO 15 mm
024.v 44,2 148,9 10,3 366 41,2 36,4 13,1 12,1 SO 16 mm
025.o 43.8 149,7 10,3 376 59,4 52,5 11,1 10,3SUM 37 mm
025.v 44,2 151,3 12,1 380 42,6 39,6 13,2 12,6Leikkaus
026.o 44,5 151,0 11,8 317 35,7 32,9 11,4 10,8 SO 22 mm
026.v 44,7 151,2 9,6 328 28,2 24,4 13,2 12,1 SO 22 mm
027.o 45,3 151,4 11,4 388 34,0 30,9 12,7 12,0 SO 32 mm
027.v 44,4 150,1 12,3 391 27,5 25,7 15,7 15.0 SO 30 mm
028.o 45.2 149,6 12,0 346 29,3 27,2 13,5 12.8 LO 25 mm
028.v 45,5 149,4 10,0 351 29,2 25,6 14,0 12,9 SO 30 mm
029.o 44,4 150,5 10,1 383 58,0 50,8 10,5 9,7 LO 12 mm
029.v 44,3 150,0 11,9 369 54,7 50,5 9,2 8,8 SO 10 mm
030.o 44,1 150,5 11,6 361 61,9 56,7 9,7 9,1 SO 10mm
030.v 44,2 148,1 10,3 406 54,7 48,2 11,4 10,5 SO 10 mm
031.o 45,0 149,0 11,4 468 36,1 32,8 18,6 17,6 SO 37 mm
031.v 44,0 149,3 12,2 431 43,5 40,4 17,1 16,3 SO 32 mm
032.o 44,3 150,4 11,8 378 49,3 45,3 12,2 11,6 SO 25 mm
032.v 44,X 149,6 9,9 392 45,6 39,8 13,2 12,1 SO 20 mm
033.o 44,2 149,7 10,6 325 27,1 24,1 14,8 13,7 SO 22 mm
033.v 44.8 152,3 11,9 324 28,8 26,6 12,4 11.8 SO 25 mm
034.o 45.2 152,0 11.7 331 35,3 32,4 11,7 11,1 SO 20 mm
034.v 44,0 150,9 10,8 347 33,7 30,1 13,4 12.5 SO 22 mm
035.o 44,8 151,0 12,8 459 48,8 46,1 13,1 12,7 SO 28 mm
035.v 44.8 150,1 11,7 448 61,9 56,8 10,8 10,2 SO 25 mm
036.o 44,0 150,5 12,3 364 54,0 50,4 12,7 12,2 SO 10 mm
036.v 45.3 151,5 10,0 377 33,2 29,0 14,4 13.2Leikkaus
037.o 44,0 149,7 9,8 408 45.9 40,0 14.1 13~

0
SO 22 mm

037.v 44.2 151,2 11,4 373 39,0 35,5 13,0 1~,3 SO 20 mm
038.o 44.4 152,2 12.1 349 49,8 46,2 9,7 9,3 SO 12 mm
038.v 44.0 150.2 9.6 348 35,2 30,5 12.4 11,4 SO 15 mm
039.o 44,4 151,3 10.9 387 59.5 53,4 11,7 10,9Puristus
039.v 44.3 150.4 12.5 372 60.4 56,6 10.2 9.7 SO 8 mm, VS 1:14
040.o 45.0 151.9 10.9 366 36,1 32.4 15,2 14.1SUM 50 mm, VS 1:7
040.v 44,9 151,2 9,3 358 48.9 42,0 11,7 10.6Nurjahdus
041.o 44,0 149,9 10,2 422 56,9 50,0 10,3 9,5 SO 12 mm
041.v 44.2 150,2 12.2 429 43,9 40.9 14,9 14,3 SO 12 mm
042.o 44,6 150.8 12,3 458 37.9 35,3 16.1 15.4 SO 23 mm
042.v 44.8 151,3 10.4 439 27.2 24.1 17,6 16.3 SO 55 mm
044.o 44,9 150,8 11.9 364 32,0 29,5 10,2 9,7 SO 40 mm
044.v 44.5 148,4 10,1 366 16,7 14,7 19,9 18,3 SO 34 mm
045.o 44.8 152.7 11.7 376 38.5 35,3 11,2 10,6 SO 45 mm
045.o 43.7 150,3 10,1 348 31,8 27,9 16,9 15.6 SO 17 mm
045.v 44.5 .52,5 12.8 391 45,8 43,2 10,4 10,1 SO 40 mm
045.v 44,0 149,2 12.0 344 44.3 41.0 12,6 12.0 VS 1:8
046.o 44.9 151,9 11,8 345 26.7 24.6 15,6 14,8 SO 50 mm
046.v 45,1 151,4 9,6 351 24,4 21,1 16,2 14.8 SO 42 mm
047.o 43,8 151,2 10.6 370 51,1 45,5 12,6 11,7 SO 12 mm
047.v 45.0 151,7 12.0 376 48,6 45,0 11,0 10,4 SO 12 mm
048.o 45,3 150,1 12,3 352 30,8 28,7 12,6 12,1 SO 30 mm
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Kpl Leveys Korkeus Kosteus Tiheys Lujuus
N/mm2

Kimmomodu
li

kN/mm2

Murtuma

b h a r
no mm mm % kg/m3 f f15 E E15

048.v 45,1 152,9 10,5 329 24,2 21,5 13,3 12,4 SO 28 mm
049.o 44,7 150,9 11,5 464 62,7 57,2 12,6 11,9 SO 26 mm
049.v 45,0 151,7 12,5 458 51,5 48,3 11,7 11,2 SO 22 mm
051.o 44,4 151,4 11,0 335 41,7 37,5 9,4 8,8 SO 14mm
051.v 44,6 151,4 11,1 306 28,0 25,3 15,1 14,1 SO 35 mm
052.o 44,1 150,8 11,7 370 56,551,Y 10,6 10,0 Puristus
052.v 44,7 150,9 11,4 380 34,7 31,7 14,1 13,3 SO 40 mm
053.o 46,0 151,9 11,0 382 43,4 39,1 9,4 8,8
053.v 44,0 152,8 12,8 382 41,8 39,5 12,2 11,8 SO 10 mm
054.o 44.2 150,5 11,9 381 56,3 51,9 9,9 Y,4 LO 32 mm
054.v 44,5 150,9 10,0 366 56,2 49,2 10,9 10,1SUM 30 mm
057.o 44,1 150,4 11,2 407 58,3 52,7 11,5 10,8
057.v 44,8 150,3 12,3 418 54,1 50,5 11,0 10,6Nurjahdus
058.o 44,5 151,0 12,6 408 47,3 44,4 12,8 12,3 SO 27 mm
058.o 43,7 149,5 11,5 418 56,9 51,9 13,5 12,7 SO 13 mm
058.v 45,2 151,8 11,6 403 48,6 44,4 10,7 10,1 SO 52 mm
058.v 44,1 150,1 10,4 416 55,7 49,4 13,4 12,4 SO 15 mm
059.o 44,0 150,5 11,0 445 68.9 62,1 13,6 12,7Nurjahdus
059.v 44,4 152,0 11,7 449 56,9 52,2 13,4 12,7 SO 10mm
061.o 44,2 150,1 11,4 394 54,6 49,7 11,4 10.8 SO 12 mm
061.v 44,0 149,9 12,5 389 59,6 55,9 11,1 10,7 SO 15mm
062.o 44.6 150,8 12,3 421 64.8 60,5 10,5 10,0Nurjahdus
062.v 45,0 152,2 11,2 406 66,3 59,9 9,6 9,0 SUM 30 mm
063.o 44,6 151,0 10,0 391 32,1 28,1 20,7 19,0 SO 22 mm
063.v 44.9 151.5 11,8 404 29,3 26,9 18,8 17,8 SO 25 mm, VS 1:6
065.o 45,0 151.2 10,7 353 48,8 43.5 11.4 10,6Leikkautuma
065.v 44.5 151.3 11,7 344 48,0 44.0 11.5 10,9 50 8 mm
066.o 44,7 151.2 12,3 351 41.7 39,0 12,0 11,5 SO 25 mm
066.v 45,4 150,7 10,7 340 44.1 39,4 9,3 8,7 SO 20 mm
067.o 44,5 148,2 10,1 351 24.5 21,5 15,1 14,0 SO 25 mm
067.v 43.9 151,2 11,2 354 31,3 28,3 14,3 13,5 SO 30 mm
068 o 44,5 150,0 10,7 369 43,7 39,1 12,2 11,4SUM 40 mm
068.v 44,2 149,5 11,3 370 39,1 35,5 14,8 13,9 SO 22 mm
069.o 45,0 151,1 10,4 315 41.5 36,7 10,8 10,0 SO 12 mm
069.v 45,1 151.2 11,7 307 40,4 37,0 12,0 11,3SUM45mm
070.o 44,6 150,1 12,2 351 46,9 43,6 10.7 10~

7
LO 25 mm

070.v 43,8 149,8 11,4 376 50,6 46,0 11.1 10.5 SO 15mm IS 1:7
071.o 45.4 150,9 9,8 319 25,7 21.9 12.8 11.7 SO 77 rnm
071.v 45,5 149,5 11.5 309 26.1 23,8 12.3 11.6 SO 18 mm, VS 1:4
072.o 44.8 149,8 12,3 361 44.2 41,2 11,8 11.3 SO 25 mm
072.v 44.5 150,2 11.3 346 36.4 33.0 12.0 11.3 SO 18 mm
073.o 45,2 152,8 10,5 334 23,9 21,2 13,3 12.4 SO 25 mm
073.v 44,9 152,5 11,6 317 30,3 27,7 11,9 11.3 SO 50 mm
075.o 44,6 152,3 11,2 414 49,2 44,5 14.8 13,9 SO 26 mm
075.v 45,3 152,3 12,3 408 49,2 45,9 11,6 11.1 SO 24 mm
076.o 44,9 151,0 12,4 346 38,4 36,0 13,2 12.7 SO 22 mm
076.o 44.6 151,1 12,1 366 39.6 36,8 12.1 11 5 SO 24 mm
076.v 45,5 152,5 11,1 329 42,9 38.7 9,2 8.6 SO 15 mm
076.v 45,1 152,3 11.3 370 41,1 37.3 12.0 11.3 SO 23 mm
077.o 44.5 151,3 10,2 407 41.1 36,2 17.9 11.9 SO 20 mm
077.v 45,2 150,6 12.5 401 52,0 48.7 9.8 9,4 SO 15 mm
079.o 45,0 151,7 11,5 451 52,2 47,7 10,9 10,3 SO 8 mm
079.v 44,7 152,1 12,4 435 49,4 46,2 10~

2
9.8 SO 20 mm
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Kpl Leveys Korkeus Kosteus Tiheys Lujuus
N/mm2

Kimmomodu
li

kN/mm2

Murtuma

b h a r
no mm mm % kg/m3 f f15 E E15

080.o 44,5 150,4 13,0 434 63,7 60,4 12,0 11,6 SO 22 mm
080.o 45,3 150,0 11,8 366 38,4 35,4 12,1 11,4 SO 35 mm
080.v 44,4 151,7 11,6 449 55,5 50,8 10,9 10,3 VS 1:5
080.v 45,8 151,2 10,4 377 31,1 27,5 13,5 12,5 SO 35 mm
081.o 44,6 151,2 10,2 338 28,5 25,1 14,2 13,1 SO 24 mm
081.v 44,5 150,8 11,7 349 30,5 28,0 12,6 12.0 SO 20 mm
082.o 44,8 150,4 12,3 348 46,0 42,8 11,1 10,6 SO 10 mm
082.v 44,3 149,7 10,3 349 50,1 44,2 11,0 10,2 SO 22 mm
084.o 44,5 150,8 12,6 375 50,3 47,3 11,8 11,3 SO 22 mm
084.v 44,7 150,6 11,3 364 60,0 54,4 10,5 9,9Nurjahdus
085.o 44,7 151,3 10,8 335 39,8 35,7 12,3 11,5 SO 15 mm
085.v 45,5 151,6 11,8 315 36,0 33,2 11,0 10,4 SO 18 mm
086.o 44,9 151,7 12,7 398 64,0 60,3 9,5 9,1Nurjabdus
086.v 44,9 151,4 11,8 391 55,9 51,5 11,0 10,4Nurjahdus
087.o 44,4 149,7 11,4 407 61,6 56,1 11,0 10,4 SO 10 mm
087.v 45,0 150,0 12,4 398 54,3 50,7 10,8 10,4 SO 10 mm
088.o 44,6 149,7 11,7 410 45,8 42,0 13,2 12,5 SO 15 mm
088.v 44,0 152,2 10,7 395 45,2 40,4 13,4 12,5 SO 25 mm
089.o 44,4 151,3 11,5 401 61,6 56,2 11,9 11,3 SO 15 mm
089.v 44,7 150,2 12,8 394 59,7 56,3 11,4 11,0 SO 12 mm
090.o 45,4 152,1 12,2 363 25,8 24,0 13,7 13,1S045 mm
090.v 45,9 151,1 10,8 366 24,7 22,1 14,5 13,5 SO 35 mm
091.o 43,4 150,0 11,0 355 39,0 35,1 12,2 11,4SUM 50 mm
091.v 44,2 150,4 12,3 348 33,1 30,9 12,8 12,2SUM 45 mm
092.o 44,2 150,7 12,9 431 73,5 69,6 10,9 10.5Nurjahdus
092.v 44,3 151,0 12,5 423 63,4 59,3 12,0 11,5Puristus
093.o 44,3 152,9 12,3 448 65,3 60,8 11,3 10,8SUM 15 mm
093.v 44,8 151,6 12,7 431 49,3 46,5 13,4 12,9 SO 12 mm
094.o 45,9 150,8 12,5 399 60,0 56,3 9,5 9,2 SO 10 mm
094.v 44,5 151,8 11,3 435 60,5 54,9 10,7 10,1 SO 22 mm
095.o 44,9 150,0 12,2 430 66,9 62,3 11,1 10,6Nurjahdus
095.v 44,8 152,1 12,4 415 57,2 53,5 9,5 9,1 SUM 48 mm
096.o 44,9 150,1 12,1 363 32,9 30,5 14,8 14,1 SO 27 mm
096.v 45,2 151,2 11,5 354 26,4 24,1 18,1 17.1 SO 34 mm
0Y7.o 45,2 151,1 11,2 405 30,0 27,1 17,1 16,1 SO 35 mm
097.v 44,8 150,6 12,2 379 37,5 34,8 16,0 15.3 SO 28 mm
098.o 45,0 151,2 12,6 364 35,7 33,6 13,0 12,5 SO 22 mm
098.v 44,4 151,2 12,5 345 32,5 30,4 15,4 14.8 SO 27 mm
099.o 44.5 151.2 11,6 408 55,6 50,8 12,4 11.7 SO 22 mm
099.v 44,9 151,2 12.7 422 59,4 56,1 11.0 10.6
100.o 44,8 151,0 12,0 356 30,6 28,3 15,0 14.3 SO 33 mm
100.v 44.8 151,0 10,3 344 40,1 35,4 14,0 12,9 SO 20 mm
101.o 44.8 150,4 11,3 356 46,4 42,2 10,0 9.4 SO 20 mm
l0l.v 45,0 149,8 12,2 347 45,0 41,8 9,9 9,5 SUM 30 mm

102.o 44.1 150,5 12,3 408 51,3 47,8 12.8 12,2 LO 25 mm
102.v 44.2 151,4 11.8 408 58,6 53,9 12,2 11,6 SO 8 mm
103.o 44,7 1 151,2 11,4 434 60,0 54,6 10,9 10,3 SO 15 mm
103.v 44,2 150,8 12,0 389 54,1 50,0 11,9 11.4 SO 13 mm
104.o 45,0 150,6 11,8 383 51,1 47,1 11,1 10.5 LO 18 mm
104.v 44,6 152,9 11,3 404 46,2 41,9 12.7 12,0 SO 18 mm
105.o 44,6 150,5 10,5 410 39,2 34,7 15,0 13.9 VS 1:7
105.v 44,9 152,0 12,3 395 42,2 39,4 12,7 12.2 SO 22 mm
106.o 45,3 150,8 12,3 368 32,5 30,3 12,4 11,9 SO 25 mm
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Kpl Leveys Korkeus Kosteus Tiheys Lujuus
N/mm2

Kimmomodu
li

kN/mm2

Murtuma

b h a r
no mm mm % kg/m3 f f15 E E15

106.v 45,4 152,1 10,9 381 22,7 20,4 14,8 13,8SUM 70 mm
107.o 44,4 149,9 10,4 337 36,3 32,1 12,7 11,8 SO 12 mm; VS 1:7
107.v 44,2 150,0 11,9 325 38,1 35,1 11,4 10,9 SO 18 mm, VS 1:7
108.o 45,0 151,0 12,4 397 37,9 35,4 15,4 14,7 SO 25 mm
108.v 44,7 151,1 11,5 394 40,5 36,9 14,4 13,6 SO 28 mm
109.o 44,7 150,7 11,4 391 61,2 55,7 10,8 10,2Nurjahdus
109.v 44,7 152,0 12,2 399 54,9 51,0 10,1 9,7 SO 12 mm
110.o 43,9 148,6 12,4 488 80,6 75,4 12,1 11,6Nurjahdus
110.v 44,4 149,4 12,0 477 67,3 62,3 12,4 11,8 LO 12mm
111.o 44,5 150,3 10,3 429 35,5 31,3 13,9 12,9 SO 30 mm
111.v 44,5 148,2 11,3 413 30,7 27,9 13,6 12,8 SO 25 mm
112.o 44,4 151,4 12,1 381 49,0 45,4 11,6 11,0 SO 20 mm
112.v 45,1 152,2 10,5 379 44,8 39,8 12,4 11,5 SO 24 mm
113.o 43,8 150,6 11,0 442 60,4 54,4 13,3 12,5 SO 12mm
113.v 44,2 150,2 11,9 432 57,9 53,4 12,4 11,8Nurjahdus
114.o 44,3 150,5 11,6 390 54,1 49,5 11,2 10,5S020 mm
114.v 44,6 150,0 10,4 387 49,7 44,0 12,1 11,2 SO 25 mm
115.o 43,5 149,3 11,0 423 58,8 52,9 14,0 13,1 SO 10 mm
115.v 43,6 149,3 12,2 424 65,1 60,5 12,6 12,1Nurjahdus
116.o 44,3 150,5 12,3 392 60,0 55.9 9,8 9,3 SO 10 mm
116.v 44,7 148,9 11,8 400 55,7 51,2 11,6 11,0 SO 15 mm
117.o 44,5 150,3 11,0 387 49,8 44,8 12,6 11,8 SO 24 mm
117.v 44,0 149,0 12,1 390 58,4 54,2 11,9 11,4 SO 15 mm
118.o 44,0 150,8 11,6 396 52,6 48,2 10,9 10,3 SO 30 mm
118.v 44,0 152,8 10.9 392 41,0 36,8 15,5 14,5 SO 45 mm
119.o 44,7 150,6 9,8 379 50,7 44,1 11,1 10,2SUM 35 mm
119.v 44,4 150,5 11,2 382 50,4 45,6 11,6 10,9 SO 22 mm
120.o 44,3 150,7 11,9 354 46,2 42.6 11,6 11,0 SO 20 mm
120.v 44,0 151,7 10,9 354 41,6 37,3 12,3 11,5 SO 13 mm

SO - syrjäoksa
LO = lapeoksa

Kuumakuivattu: not pariton 001 - 119.o ja parillinen 002 - 120.v SUM = oksasumma
ka 44,6 150,8 10,8 380 43,6 39,2 12,9 12,0 VS vinosyisyys
haj 0,5 1,0 0,7 38 12,8 11,9 2,3 2,1
min 43,7 148,1 9,3 317 16,7 14.7 9,2 8,6
max 46,0 152,9 12,8 477 68,9 62,3 20,7 19,0
Ikm 113 113 113 113 113 113 113 113

Lämminilmaknivattu: not parillinen 002 - 120. o ja pariton 001 - 119.v
ka 44,6 150,7 12.0 375 44,6 41,4 12,3 11,7
haj 0,4 0,9 0,4 38 12,0 11,3 2.0 1,9
min 43,6 148,2 10,7 306 18,3 16,9 9,2 8,8
max 45,9 152,8 13,0 488 80,6 75,4 19,1 18,2
Ikm 113 113 113 113 113 113 113 113
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 LIITE 4

 KUIVAUSJÄNNITYSTEN MÄÄRITYS EDG-MENETELMÄLLÄ

 

Kuva 1. Viipalekoekappale kuivausjännityksistä ja kosteusgradientista
johtuvien muodonmuutosten mittausta varten.

Määritettäessä puussa kuivauksen jälkeen olevia kuivausjännityksiä saha-
taan satunnaisesti valituista sahatavaroista n. 15 mm paksuja poikkileik-
kausviipaleita. Niistä valmistetaan koekappaleet kuvan 1 mukaisesti. Vii-
paleet laitetaan koetelineelle, joka sijoitetaan tilaan, jossa lämpötila on
20 ºC ± 5 ºC ja ilman suhteellinen kosteus 55 % ± 10 %. Havupuunäytteitä
tasaannutetaan vähintään 24 tuntia. Tämän jälkeen mitataan suurin koe-
palojen välinen rako tarkoitusta varten tehdyllä ohuella mittakiilalla.

Taulukossa 1 on esitetty kuivauslaatuluokittain raja-arvot, joita pienempiä
rakojen tulee olla vähintään 90 prosentilla kappaleista, jotta erä täyttäisi
kyseisen laatuluokan vaatimuksen.

Taulukko 1. Sallitut kuivausjännityksistä johtuvat raot laatuluokittain
EDG:n kuivauslaatusuositusten mukaan.

Laatuluokka 90 % raoista tulee tasaannutuk-
sen jälkeen olla pienempiä kuin:

S (standard) 3 mm
Q (quality dried) 2 mm
E (exclusive) 1 mm
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