
52 E H I T A J A  j u u l i / a u g u s t  2 0 1 2 w w w . e h i t a j a . e e

Kiire ja lihtne puidu 
tugevussortimine – 
uus tase puidutööstuses
Puidu masintugevussortimise valdkonnas on peamiseks suunanäitajaks olnud 
paindedeformatsiooniseadmed. Uus ja odavam tehnoloogia koondnimetusega 
MTG on juba turul olemas, kuid pole veel leidnud Eesti puitmaterjalitootjate-
tegijate poolehoidu.

Puidusortimisliinile 
integreeritud MTG tuge-

vussortimisseade
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Eelnevatel aastatel on masintugevus-
sortimise valdkonnas peamiseks suu-
nanäitajaks olnud paindedeformat-
siooniseadmed, mis mõõdavad mehaa-
niliselt puitelemendi paindedefor-
matsiooni ja arvutavad välja (painde)
elastsusmooduli, mille põhjal määra-
takse puitelemendi tugevusklass. See 
tehnoloogia on aga väga kallis ning 
seadmed suurte mõõtmetega, mistõttu 
on nende kasutamine majanduslikult 
tasuv ainult mahukatel tootmisliinidel. 
Odavam variant on teha puidu visuaal-
set sortimist, kuid meetodi nõrkusteks 
on suur ajakulu ja ebatäpne tulemus.

Suurem tugevusklass tähendab 
kokkuhoidu

2010. aastal uurisid Martti Lainurm 
ja Marko Teder lektor Kalle Pilti 
juhendamisel Eesti Maaülikoolis oma 
magistritöös puidu tugevusnäitajate 
suurusi, mis põhinesid mittepurus-
tavatel ja purustavatel katsetel. Muu 
hulgas selgus, et visuaalsel sortimisel 
põhjamaade standardi NS-INSTA 142 
järgi saadud tulemused ei ühtinud suu-
rel määral paindekatsete tulemustega. 
Lisaks pole sellisel viisil võimalik üle 
C24-tugevusklassiga puitu määrata, 
mis tegelikult tõmbab alla Eesti puidu 
peamise (ekspordi)eelise. Rasked klii-
matingimused teevad Eesti metsades 
kasvavast puidust tõelise “meistri”  
Euroopas ja ka maailmas.

Eesti puit vastab suures osas tuge-
vusklassile C30 ja isegi C35, mis annab 
vastavalt EVS-EN 338 standardile 
25...40% suurema paindetugevuse 
võrreldes tugevusklassiga C24. Hetkel 
jääb see väärtus kasutamata, sest meil 
sorditakse puitu ainult tugevusklassi 
C24. Suurem tugevusklass võimaldab 
ka ehituskonstruktsioonides puitu 
kokku hoida.

Puidu tugevussortimine heliga

Uus ja odavam tehnoloogia on juba 
turul olemas, kuid pole veel saanud 
puitmaterjali tootjate-tegijate poo-
lehoidu, kuna muudatuste vastuvõt-
misel on ikka esimesed reaktsioonid 
eitus ja ignoreerimine. Hollandi ette-
võte Brookhuis on välja töötanud koos 
teadusasutusega TNO (Netherlands 
Organization for Applied Scienti-
fic Research) lahenduse masinsorti-
mise alal koondnimetusega MTG ehk 
Machine Timber Grading (tõlkes: 
puidu masintugevussortimine). Selle 

tehnoloogia väljatöötamise eest võideti 
Hollandis 2006. aastal isegi uuendus-
likkuse aastapreemia.

Tehnoloogia loogika põhineb heli 
parameetrite mõõtmisel, mille tule-
musena arvutatakse leht- ja okaspuu 
matemaatiliste prognoosvõrranditega 
välja puidu staatiline elastsusmoo-
dul, mille tulemusel saadakse vastav 
tugevusklass. Teaduslikest ajakirja-
dest võib leida hulganisti artikleid, 
kus on uuritud seoseid puidu füüsika-
lis-mehaaniliste ja heli parameetrite 
omaduste vahel. Helilaine levik on 
otseselt korrelatsioonis puitmater-
jali elastsusega. Laine leviku kiirus 
on materjali jäikuse ruutjuure funkt-
sioon. Pikem levimisaeg on üldjuhul 
viiteks kehvemale puitmaterjalile. Seos 

puidu dünaamilise ja staatilise elast-
susmooduli vahel on tugev (erinevate 
uurimistööde lõikes r = 0,7...0,9) ning 
dünaamilise elastsusmooduli ja pain-
detugevuse vahel keskmine (erinevate 
uurimistööde lõikes r = 0,4...0,7).

Tugevussortimise nõuded

Puidu CE-markeerimine on nüüd 
fakt, nõuete täitmiseks tuleb teostada 
visuaal- või masinsortimist. Suurim 
erinevus nende kahe meetodi vahel 
on see, et masinsortimine saab toi-
mida täisautomaatsena. Iga puidu-
partii tugevussortimise andmed, nagu 
töö number, kasvuala, tugevusklassid, 
mõõdud ja pindade töötlusmeetodid 
ning ka kuivatatud puidu niiskussi-
saldus (mis määratakse igal aastal 

Nii toimib MTG masintugevussortimine

TIHEDUS

PROGNOOSIMUDEL

TUGEVUSKLASS

C16, C30, C35, D30, D60...

DÜNAAMILINE
ELASTSUSMOODUL

Uue tehnoloogia loogika põhineb heli para-
meetrite mõõtmisel, mille tulemusena arvu-
tatakse leht- ja okaspuu matemaatiliste prog-
noosvõrranditega välja puidu staatiline elast-
susmoodul, mille tulemusel saadakse vastav 
tugevusklass.
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Puidu tugevussortimise jaotus
kalibreeritava niiskusmõõtjaga), kuu-
päev ja partii päritolu salvestatakse. 
Seda andmekogu tuleb säilitada roh-
kem kui kümme aastat.

Masinsortimise puhul on vaja ka 
tõendavat dokumenti puidupartii ja 
CE-markeeringut iga puitelemendi 
kohta. Visuaalsortimise puhul on vaja 
ainult tõendavat dokumenti puidu-
partii kohta. Juhul kui puitelemendi 
mõõtmeid muudetakse rohkem kui 
5 mm (kehtib algmõõtmete puhul, 
mis on kuni 100 mm) või rohkem kui 
10 mm (kehtib algmõõtmete puhul, 
mis üle 100 mm), tuleb materjal uuesti 
tugevusklassidesse sortida.

Kuna tugevussortimise dokumen-
tatsiooni koostamine on aja- ja töö-
mahukas protsess, on uudsel tehno-
loogial kaasas arvutiprogrammid, mis 
teevad kogu dokumenteerimise ja sta-
tistilise andmetöötluse automaatselt.

Masintugevussortimise definitsioon: 
protsess, milles puiduproov sorditakse 
masintuvastaval, mittepurustaval mee-
todil, puidu ühe või mitme omaduse 
alusel ja vajadusel visuaalse kontrolliga 

Tugevussortimine

Masin-
tugevussortimine

EN14081-1-4

Visuaalne
tugevussortimine
EVS-EN 14081-1

Sertifitseeritud
masin

Sertifitseeritud
operaator

Saksamaa
standard
DIN 4074

Hollandi
standard
EN 5499

Skandinaavia
standard
Insta 142

Briti
standard

BS

Teised
riigid

Üks standard
kõikide ELi
riikide jaoks

Täisautomaatne puidusortimisliin koos elektrimahtuvuse põhimõttel töötava niiskusmõõtmise, kaalumisseadme ja 
MTG tugevusortimisega
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sortidesse, mille tugevuse, jäikuse ja 
tiheduse tunnusväärtused võivad olla 
kindlaks määratud. Ehk siis puit sor-
ditakse kindlatesse tugevusklassidesse 
vastavalt paindetugevuse ja tiheduse 
näitajatele. Kasutusel on kaks meeto-
dit: masin- ja väljundkontroll. Rohkem 
infot leiab standardist EVS-EN 14081.

Suur väärtus: täielik 
mõõtmisandmete säilitamine

Timber Grader MTG on Brookhuisi 
kergesti käsitsetav seade, mis hõlmab 
endas kõiki nõudeid masintugevus-
sortimiseks: üleüldised nõuded vas-
tavalt EVS-EN 14081-1 standardile, 
heakskiidetud vastavalt EVS-EN 
14081-2 tüübikatsetustele, vastavalt 
EVS-EN 14081-3 tootmisohjele ette-
võttes, vastavalt EVS-EN 14081-4 

masinsäteteks masinsortimissüstee-
miga liinidele ning ka tiheduse mõõt-
miseks koos kaalumissüsteemiga või 
ilma selleta.

Heli parameetrite mõõtmisel põhi-
nevad seadmed on kooskõlas ELi 
standarditega (EVS-EN 338 ja 14081) 
ning selliselt on võimalik sortida puit-
materjali väga erinevate riikide nõue-
tele vastavalt (DIN, AS, NDS, NZS 
jpt), mis omakorda loob võimaluse 
eksportida puitu nendesse riikidesse. 
Seejuures on väga tähtis, et seadmed 
võimaldavad sortida puitu ka tuge-
vusklassidesse C30, C35 ja isegi C40, 
andes puidule suurema väärtuse pui-
dutööstuse klientide silmis.

Kirjeldaval lahendusel on veel eeli-
seid: kõik mõõtmised ja tugevussorti-
mised koos kuupäeva ja ajaga salvesta-

takse Timber Grader MTG seadmega. 
See võimaldab salvestada ja säilitada 
kogu andmebaasi. Lisadokument, mis 
sorditud puitelemendi või puidupar-
tiiga kaasa läheb, on võimalik välja 
printida mitmes keeles, muutes müü-
gitegevuse ekspordi osas teistesse riiki-
desse lihtsaks.

Üks ökonoomsemaid 
heakskiidetud sortimissüsteeme

Peale MTG käsiseadme on võimalik 
integreerida seda lahendust automati-
seeritud liinile. Brookhuisi juhtkonna 
kohaselt on see üks ökonoomsemaid 
heakskiidetud sortimislahendusi, mida 
saab rakendada nii väiksematele virna-
partiidele kui ka suurtele sortimisliini-
dele. Puidu tugevussortimine toimub 
kiirusel kuni 30 lauda minutis. Lisaks 
on võimalik liinile juurde paigaldada 
automaatne kaalumis- ja kontakti-
vaba puidu niiskussisalduse mõõtmise 
seade. MTG liinipealse süsteemiga – 
rääkides ülivõrdes – on võimalik puitu 
sortida ilma, et liin kordagi seisma 
jääks.

Niisiis on võimalik saavutada puidu 
tugevussortimises täiesti uus tase – 
lahendused, mis hõlmavad endas nii 
käsiseadmeid kui ka suuri liinipealseid 
täisautomatiseeritud süsteeme, mille 
tootmiskiirus küündib kuni 180 lauani 
minutis.

Väiketootjad omakorda saavad 
kasutada käsisortimisseadmeid, mis 
on palju odavamad ja mobiilsemad. 
Sortimise kvaliteet aga on tagatud. 
Isegi ehitusettevõtetel ja järeleval-
vel on võimalik otse objektil teostada 
puidu tugevussortimist ja kvalitee-
dikontrolli kiiremini ning lihtsamini 
kui eales varem. Kogu tulemus teeniks 
nii majanduslikku kui ka ökoloogilist 
kasu. Revolutsioon puidu kasutamises 
Eesti ehituses on alanud – Eesti puit 
tugevussordituks! 

MTG käsisortija
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• Maksimaalne pingutusmoment 160Nm.
• Täiustatud tolmu- ja pritsmekindlus.

• Järelejäänud aku võimsus on nähtav kolmes etapis 

vaid nupule vajutusega.

• Jõudlus: Polt: M5- M14, Tugevdatud polt: M5- M12, 

Puidukruvi (pikkus) 22-125mm

Kampaania hinnad kehtivad kuni 30.08.2012. Hinnad on soovituslikud ja sisaldavad käibemaksu.  www.makita.ee

Akulöökkruvikeeraja BTD146RFE

22min22min

Kiirlaadija

Edasimüüjad: Tallinn: B&B Tools - Kadaka tee 131, Boxes - Kadaka tee 44, Espak - Viadukti 42, Makserv - Vabaduse pst.166, Mastermann - Vesse 4B, Tallmac Tehnika - 

Mustamäe tee 44 Tartu: B&B Tools - Tähe 127, Cedo Kaubandus - Vasara 52D, Espak - Turu 24, Makserv - Ringtee 4, Tallmac Tehnika - Riia mnt. 130 Viljandi: Espak - Reinu tee 

35, Siimals - Jakobsoni 11 Haapsalu: Sambla - Tehnika 30,Uuemõisa Jõgeva: Espak - Tallinna mnt. 2a Jõhvi: Espak - Lille 3, Tallmac Tehnika - Linda 15D Kuressaare: Ehitusmees 

- Pikk 59, Espak - Uus-Roomassaare 35 Kärdla: Faasion - Põllu 32 Narva: Espak - Rahu 36a Paide: Espak - Prääma tee 20, Vaaros - Pärnu tn. 8 A Põlva: Espak - Jaama 16D 

Pärnu: Cedo Kaubandus - Tallinna mnt. 84, Espak - Papiniidu 4 Rakvere: Espak - Rägavere tee 42 Rapla: Espak - Tallinna mnt 3b Türi: Espak - Kaare 35c Võru: Espak - Kubija 15

Laadimisaeg 22 minutit!

329€
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Vajalik täita REGISTREERIMISLEHT!

Vajalik täita REGISTREERIMISLEHT!

Kampaaniatingimused küsi müüjalt!

Kampaaniatingimused küsi müüjalt!

VÄÄRTUSEGA 99€

VÄÄRTUSEGA 99€


