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SISSEJUHATUS
Küünlaid on kasutatud juba umbes 5000 aastat. Nende täpne päritolu või leiutaja pole teada,
kuid arvatakse, et neid hakati esimesena kasutama iidses Egiptuses. Tänapäevased küünlad on
ajaloolaste arvates välja kujunenud loomarasvas immutatud pilliroo tõrvikute kasutamisega.
Iidseid küünlaid valmistati käepärastest vahenditest, näiteks rulli keeratud papüürusest, mis
immutati mesilasvahas või riisipaberist keeratud rulli koos putukate elutegevuse käigus saadud
vahaga. Vaha toormematerjal erines regiooniti. [1]
Keskajal võeti loomse päritoluga rasva asemel kasutusele mesilasvaha, mis pakkus palju
ühtlasemat leeki ning ei suitsenud ega eritanud ebameeldivaid aroome põlemisel. Mesilasvahast
küünlaid kasutati eelkõige kirikutes, kuna nende hind oli suhteliselt kõrge tavainimese jaoks.
Majapidamises hakati küünlaid kasutama 13-ndal sajandil. Laiemalt tulid küünlad kasutusele
peale steariinvaha ja parafiini välja töötamist 19-ndal sajandil. [1]
Küünlaid on põletatud sajandeid, kuid esimesena esitas oma teadustöö küünla põlemise kohta
Faraday. Ta uuris põhjalikult vaha keemilist struktuuri ja voolamise mehhanismi. Ta
formuleeris mehhanismi järgmiselt: vedelvaha transporditakse läbi poorse tahi leegini tänu
kapillaarjõule. Leegi kütuseks ongi vedelvaha. Leegi kuumus võib ulatada kuni 1400 °C. [2]
Põlemisel eralduvad süsihappegaas, vesi ja teised aurustunud gaasid, mis sisalduvad vahas või
töödeldud tahis. Seega on oluline, et küünal ei sisaldaks ohtlikke kemikaale ja muid lisaaineid,
mis võivad tervisele kahjulikult mõjuda. [3]
Taht on küünla oluliseim osa. Vaha ilma tahita ei saa süüdata. Tahi ülesanne on hoida sulanud
vaha piisavalt kaua kuumuse käes, et see aurustuks. Kõige laialt levinuim tahiliik on puuvillast
taht. Samas võib leida ka viskoosist, nailonist ja kanepikiududest valmistatud tahtisid. Nende
positiivne külg on see, et neid on äärmiselt lihtne valmistada, põletamisel stabiilsed ja
suhteliselt odava hinnaga. Puidust küünlatahtide puhul on oluliseks faktoriks erilisus ja
unikaalsus, mida pakub puidu praksuv või sisisev heli, mis meenutab kaminatule häält. [3]
Puidust küünlatahid on viimasel ajal rohkem tähelepanu keskmes tänu oma visuaalsele
väljanägemisele ja praksuva heli kostumisele põlemise käigus. Uudne lahendus köidab kliente
ja seega on antud küünalde nõudlus viimase viie aasta jooksul kasvanud. Antud teema on hetkel
päris aktuaalne, seda tõestab uute patentide sagedane väljaandmine. Esimene puidust
küünlataht patenteeriti 2011. aastal ja hetkel jätkub just erinevate disainidega puidust
küünlatahtide väljatöötamine.
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Antud bakalaureusetöö on valminud koostöös Wiera Natural OÜ-ga, kes valmistab
käsitööküünlaid. Wiera Natural OÜ soov oli asendada hetkel kasutusel olevad välismaisest
puidust tahid kodumaisest puidust valmistatud tahtidega, mida saab ise valmistada. Praegusel
hetkel tellivad nad tahid USA suurtootjatelt.
Bakalaureusetöö eesmärgiks on töötada välja eestimaisest puidust küünlataht, mille
valmistamisel on kasutatud võimalikult looduslikke vahendeid. Samas on oluline, et tahi
valmistamine oleks majanduslikult ettevõttele kasulik. Bakalaureusetöö koosneb kahest osast:
kirjanduse ülevaade ja eksperimentaalne osa. Kirjanduse ülevaade annab teoreetilised alused
eksperimentaalse töö läbiviimiseks. Eksperimentaalses osas katsetatakse erinevaid viise puidust
tahi valmistamiseks.
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE
1.1. Kasutatavad materjalid
Selles peatükis keskendutakse küünalde valmistamisel kasutatavate materjalide omadustele.
Valitud on loodusliku päritoluga materjalid, mida kasutatakse käsitööküünalde valmistamisel.

1.1.1. Sojavaha
Sojavaha toodetakse sojaubadest. Maailma kõige suurem sojaubade kasvataja on USA. Suurem
osa ubadest on geneetiliselt muundatud. [4] Küünlavahana võeti see kasutusele 1991. aastal kui
naturaalvahadest küünalde nõudlus kasvas. Michael Richard leiutas viisi sojavaha saamiseks
hüdrogeenides sojaõli. [5] Hüdrogeenimine on protsess, mille polü- ja monoküllastumata õlid
tahkestatakse, et suurendada viskoossust. Viiakse läbi reaktsioon vesiniku ja õli vahel
kõrgendatud temperatuuril (140-225 °C), nikli katalüsaatori juuresolekul. See protses tõstab
oluliselt vaha sulamistemperatuuri, muutes ta toatemperatuuril tahkeks. [4]
Sojavahal on madal sulamistemperatuur (jääb vahemikku 43-82°C), mis piirab tema kasutamist
erinevates küünaldes, mistõttu sobib ta puhtal kujul kasutada ainult konteinerküünaldes.
Sulamistemperatuuri saab tõsta erinevate lisanditega (näiteks hüdrogeenitud palmiõli, parafiin).
Tuleb meeles pidada, et nad võivad madala sulamistemperatuuri tõttu sulada või kaotada
dekoratiivse värvuse päikesevalguse käes. Samuti on nad tundlikud soojusele. [4]
Sojavaha on alternatiivne materjal parafiini kasutamisele, kuna see on biolagunev ja
keskkonnasõbralik. Võrreldes parafiinist küünaldega on suitsu ja tahma emissioon keskkonda
väiksem. Vastav katse viidi läbi kasutades toru, kuhu liikus leegist tulenev kuumus ja koos
sellega tahm ja muud gaasid. Tahma püüdsid kinni toru külge monteeritud filtrid (5 µm
poorsusega membraan). Sojavaha ja mesilasvaha tahma emissioon ei muutu oluliselt ka siis,
kui küünlaleeki mõjutatakse 0,71-0,77 m/s õhuvooga. Parafiini tahma emissioon aga väheneb
õhuvoos umbes 5 korda. [6] Tahmamist iseloomustab joonis 1. Tulemus parafiinil on mõõdetud
2 minuti jooksul ja mesilasvaha katseaeg oli 10 minutit. Pikem aeg oli tingitud sellest, et 2
minuti jooksul ei tootnud antud küünlad piisavalt tahma.
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Joonis 1. Looduslike vahade tahmamine võrreldes parafiiniga.
mesilasvaha. [6]

A- parafiin ; B- sojavaha; C-

Eelnev katse tehti puhaste vahade puhul, kuhu ei olnud lisatud lisaaineid, mis suurendavad
tahma emissiooni. Seega sojavahast ja mesilasvahast küünalde tahmamine toimub ainult
lisainete mõjul.
Sojavahast küünla leek on väiksem kui on seda parafiinist küünalde puhul. Samuti tuli
katsetamisel küünlatahti sojavaha puhul trimmida. Väiksemat leeki võib seostada ka väikema
kuumuse tootmisega leegi poolt. Erinevad põlemisomadused tulenevad vahade erinevast
keemilisest koostisest. Sojavaha on oma olemuselt hüdrogeenitud sojaoa õli ja parafiin on
naftasaadustel põhinev (petrooliumvaha ehk mineraalne vaha on esimese destillatsiooni
lõppprodukt toornafta rafineerimisel [7]), koosnedes erinevatest orgaanilistest ühenditest.
Glütserool on sojavaha põhikomponent. Võrreldes parafiiniga koosneb sojavaha suurematest
molekulidest, mis on vähem aurustuvad ja vähem liikuvad sulavaha sees. See mõjutabki vaha
liikumise kiirust mööda tahti ja seega põhjustab väiksemat vaha kulu põlemisel. [6] Seega
mõjutab molekulide suurus ja liikumiskiirus ka sojavahast küünla põlemisaega, mis on pikem
kui on seda parafiinist küünaldel.
Parafiinist küünla põletamisel eraldub keskkonda formaldehüüdi derivaate (1,7 mg
formaldehüüdi 1 g põlenud parafiini kohta). Sojavaha ja mesilasvaha puhul seda ei esine. [6]

1.1.2.

Immutusõlid

Naturaalsete immutusõlide põlemistemperatuure on raske hinnata. Seega võib erinevaid õlisid
võrrelda nende suitsemispunkti järgi. Õlide suitsemispunkt on temperatuur, mille ületamisel õli
hakkab suitsema (õli omandab ebameeldiva maitse ning annab selle edasi toidule). Tabel 1
näitab sojaõlile sarnaste õlide suitsemispunkte, kus on näha, et rafineeritud õlide
suitsemispunktide temperatuurid on kõrgemad kui seda on rafineerimata õlidel. [8] Sojaõli on
valitud sellepärast võrdluseks, sest see on algmaterjal sojavahale, mis on antud töö
algmaterjaliks.
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Tabel 1
Sojaõlile sarnaste õlide suitsemistemperatuurid.
Rafineerimata õlid
Sojaõli
Pähkliõli
Kanepiõli
Rafineeritud õlid
Sojaõli
Päevalilleõli
Pähkliõli
Kookosõli
Maisiõli

Rafineerimise

eesmärk

Suitsemispunkti temperatuur °C
160
160
165
Suitsemispunkti temperatuur °C
238
232
232
232
232

on

õli

töötlemine

selliseks,

et

see

oleks

vastuvõetav

söögivalmistamiseks. Toiduõli iseloomustavad suhteliselt tagasihoidlik maitse ja lõhn, hele
värvus, stabiilsus oksüdatsiooni suhtes ja sobivus praadimiseks. Rafineerimiseks on kaks viisi:
aluseline rafineerimine ja füüsiline rafineerimine (aurutamine ja destilleeriv neuraliseerimine),
mis mõlemad viiakse läbi selleks, et eemaldada õlist vabad rasvhapped. [9]
Puidu immutamiseks saab kasutada igapäevaselt toidu valmistamiseks kasutatavaid õlisid. Õli
roll tahi põlemisel seisneb selles, et ta aitab sulavaha transportida mööda puidust tahti leegini.
Nii vaha kui õli on mõlemad mittepolaarsed, hüdrofoobsed materjalid, seega õlil on võime
sulavaha endaga siduda ja seda transportida leegini. Kuna vaha on toatemperatuuril tahke, siis
ta ei imendu piisavalt tahi sisse, et liikuda mööda puidu poore leegini. Õli absorbeerub aga
piisavalt tahi pooridesse.

1.1.3.

Naturaalsed liimid

Tänapäeval kasutatakse koduseid vahendeid saamaks võimalikult ökonoomseid ja tervisele
ohutuid liime.
Naturaalsed ehk looduslikud liimid liigitatakse loomse ja taimse päritoluga liimideks.
Tärklisliim on üheks taimse päritoluga liimi näiteks. Loomse päritoluga liimid on kaseiinliim,
kondiliim, nahaliim ja kalaliim, samuti munavalgeliim. Naha-, kondi- ja kalaliimi korral on
sideaineks glutiin. Kaseiinliimil aga rasvavaba piimavalk ehk kaseiin. [10]
Antud töös on eesmärgiks võimalikult looduslike materjalide kombinatsioon puidust küünlatahi
kokkupanemiseks, seega välditakse tehislike liimide kasutamist. Praegu on müügil liimitud
8

tahid, mille vahel on liim, mille koostisosasid me ei tea. Seega võib oletada, et põlemisel
eralduvad gaasid, mis võivad õhukvaliteeti tunduvalt halvendada. Antud tahtide vahel kasutatav
liim võib mängida olulist rolli tahi põlemisel. Võimalik, et just liimi koostises olevad
komponendid annavad tahile iseloomuliku praksuva heli. Samas võib liim ühtlustada küünla
põlemist.
Laialdaselt on kasutusel polüvinüülatsetaatliim (PVA), mille nakkeomadused on piisavad et
liimida kokku puitu. Polüvinüülatsetaadist liim on veebaasil, ei erita mürgiseid aure ja on
kahjulik ainult alla neelates. Samas ei saa PVA põlemisel ohtlik olla, sest seda kasutatakse ka
näiteks sigarettide paberi liimimiseks.
PVA ohutussertifikaadil on märgitud, et kuumutades võib eralduda toksilisi aure, nagu
süsinikmonooksiid (CO), samuti suitsu. Põlemisel eralduvad põhiliselt CO2 ja muud tüüpilised
pürolüüsi produktid. [11]

1.1.4.

Puit

Okaspuulaadsed taimed kasvasid maakeral juba 200...300 miljonit aastat tagasi. Lehtpuude
vanuseks loetakse ca 100 miljonit aastat. Oma struktuurilt on okaspuud lihtsama ehitusega kui
lehtpuud. Nende struktuurilisest ehituse erinevusest annab ülevaate joonis 2. [12]
Okaspuit koosneb kahte liiki rakkudest: trahheiididest (90-95%) ja parenhüümrakkudest (510%). Trahheiidide arv ulatub 1000-2000 tk ruutmillimeetri kohta. Trahheiidid annavad
okaspuule mehaanilise tugevuse (sügispuidu trahheiidid) ja kindlustavad vee ja toitainete
transpordi (kevadpuidu trahheiidid), mis toimub läbi õhukeste seintega trahheiidi õõnsuste.
Vedeliku liikumine ühest trahheiidist teise kulgeb läbi külgedel asuvatest pooridest. Neid
väikeseid süvendeid on umbes 200 tükki kevadpuidu ühe trahheiidi kohta, enamus neist asetseb
radiaalsetel seinadel. Trahheiidide dimensioonid varieeruvad olenevalt geneetilistest faktoritest
ja kasvamistingimustest. [13]

9

Joonis 2. Okaspuu (a) ja lehtpuu (b) rakuline ehitus. [12]

Paremhüümrakkude ülesanne on toitainete salvestamine. Neid leidub peamiselt säsikiirtes, aga
ka vaigukäikude seintes, kus nad eritavad vaiku. Paremhüümrakkude seinad on õhukesed ja
varustatud paljude ümmarguste lihtpooridega, mille ülesandeks on ühendada neid teiste
lähedalolevate rakkudega. [12]
Lehtpuit koosneb mitmetest raku tüüpidest. Puidukiud ehk libriform annab puule mehaanilise
vastupidavuse. Soonte ehk trahheede kaudu toimub vee ja toitainete ringlemine.
Paremhüümrakkudes toimub toitainete salvestamine. Lehtpuu soonte asetuse järgi jaotatakse
nad hajulisoonelisteks (sooned asetsevad segipaisatult e hajutatult) ja rõngassoonelisteks
(sooned on koondunud aastarõngaste kaupa ringidesse, kusjuures kevadpuidu sooned on
sügispuidu omadest märgatavalt suuremad), vt joonis 3. Hajulisoonelised on näiteks kask, pöök,
vaher, pärn ja paju. Rõngassoonelised aga jalakas, saar, tamm. [12]

Joonis 3. Mikroskoopilised ristlõiked rõngassooneliste (a) ja hajulisooneliste (b) puiduliikide puidust.
[12]

Paljudel puiduliikidel muutub aja jooksul tüve keskosa tumedamaks, see on tingitud surnud
rakkudest, mis ei võta enam osa vedeliku transpordist. Seda tüve osa nimetatakse lülipuiduks,
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mille osakaal puu kasvamisel suureneb ajas – maltspuit muutub lülipuiduks. Tume värv on
tingitud surevatest paremhüümrakkudest, mis eritavad orgaanilisi ühendeid nagu vaiku,
fenoolseid ühendeid ja pigmente. [13]
Lülipuidu ja maltspuidu niiskuse absorptsioon toimub erinevalt. Maltspuit imab niiskust
oluliselt paremini kui lülipuit. See on tingitud maltspuidu ehitusest – koosneb vedelikku
juhtivatest rakkudest. Lülipuidu poorid on aga sulgunud ja vedeliku edasitoimetamist ei toimu.
Niisiis on maltspuidu töötlemine immutusvahenditega rohkem soodustatud.
Puidu põhimass koosneb orgaanilistest ühenditest, mille koostisesse kuulub 50% süsinikku,
43% hapnikku, 6% vesinikku ja 0,1% lämmatikku. Peale orgaaniliste ühendite kuulub veel
puidu keemilisse koostisesse tühine kogus mineraalühendeid, mis põlemisel moodustavad tuha
(0,4%). Kõik need algkomponendid asuvad glükoosimolekulides, mis omakorda on ühinenud
pikkadeks molekulkettideks (polümerisatsioon), moodustades nii tselluloosi ja hemitselluloosi.
Tselluloosi polümerisatsiooni aste võib olla 2000-3000 kuni 8000-10 000, hemitselluloosil võib
see olla ainult 150-200. [12]
Puidu põlemisel on jääkproduktiks tahke süsi. Eraldub ka gaase ja tõrva. Puidu põlemine on
astmeline: hemitselluloos (polüsahhariid) degradeerub temperatuuril 200-260 °C, tselluloos
240-350 °C, ligniin (puitaine) 280-500 °C juures. [13]

1.2. Küünla põlemise mehhanism
Küünla süütamisel tekib tänu leegile kuumus, mis sulatab tahke vaha. Sulavaha imbub läbi
pooride tahti ja tänu kapillaarjõule liigub sulavaha mööda rakkusid leegi poole, kus ta aurustub
ja seguneb õhuhapnikuga ning on kütuseks leegile. [3] „Kapillaarjõud on vedelike omadus
liikuda mööda kapillaari ülespoole. See esineb tänu kohesioonjõule, mis toimub vaha
molekulide vahel ja adhesioonile vaha molekulide ja kapillaari seinte (puidu raku) vahel“, (vt
joonis 4). [14]
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Joonis 4. Adhesiooni ja kohesiooni vastastikmõjud. [14]

Kapillarjõudu mõjutab kapillaari läbimõõt. Seega, mida väiksemad poorid, seda efektiivsemalt
toimub kapillaarjõud. Suured poorid võivad olla isegi kapillaarjõu segajaks.
Keemilises mõttes on küünla põlemine kõige tavalisem oksüdeerumise protsess, kus kuumus
mõjub tahile ja vaha oksüdeerub ehk reageerib hapnikuga. Tulemusena eraldub vesi,
süsinikdioksiid ning valgus ja soojus. Antud reaktsioon on eksotermiline. Vaha koosneb
süsivesinikest, mis põlevad täielikult eraldades atmosvääri vaid CO2 ja H2O. [15]
Küünlaleegis võib esineda mitmeid värve, kõige tavalisem on kollane ja valge. Värv sõltub
küünaleegi temperatuurist. Näiteks temperatuuril 1400 °C on nähtav valge leek ja 1000 °C
juures punakas leek. Küünla leegi erinevaid tsoone kirjeldab joonis 5. [16]

Joonis 5. Küünla leegi reaktsiooni tsoonid, emissioonid ja temperatuurid. [16]

Tahtide tootmisprotsess on oluline lüli küünalde valmistamisel. Küünla tahist oleneb küünla
põlemise aeg. Palju sõltub tahi tihedusest, suurusest ja sellest kuidas ta on töödeldud. Näiteks
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on paksud, tihedalt punutud tahid ohtlikumad ja nende põlemine võib olla liiga intensiivne.
Oluline on veel ka see, et taht oleks piisavalt jäik, sest kui taht on pehme, võib see ära vajuda
ning tekitada ohtlikke olukordi. See on peamine probleem punutud tahtide puhul. Patent nr
US20110027736, lõik [0016], on märgitud ära, et aastani 2003 oli laialt levinud tahtide
toestamine ainetega, mis sisaldasid pliid. Plii on tervisele ohtlik aine. Kahjuks on aga keeruline
analüüsida, kas tahis sisaldub pliid või mitte. [3]
Suureks probleemiks on tahma eraldumine põledes. Tahm tekib, kui süsiniku osad jäävad leegis
täielikult põlemata. Kui tahm põleb täielikult, siis eraldub see suitsuna atmosfääri. Juhul kui
mitte, tekib tahi külge (rohkem punutud tahi korral) tahma tomp ehk tekib tahi deformatsioon
(ing. k mushrooming, afterglow). Antud situatsioonis on vajalik tahi regulaarne trimmimine.
Sel juhul väheneb ka põlemismäär ehk leek jääb väiksemaks. Deformeerunud tahi kustutamisel
võib taht suitseda päris pikalt ja tekitada ebameeldiva aroomi. [3] Tavaliselt on küünalde
ohutusinstruktsioonis märgitud, et vältimaks tahmamist, tuleks tahti trimmida.
Tahi suurusest oleneb, kui palju vaha leegini jõuab. Kui vaha jõuab liiga palju ja liiga kiiresti
leegini, siis tulemuseks on ohtlikuks paisuv leek ja suurenev suitsemine, tahma eritumine.

1.2.1.

Küünalde põlemise testimine

Alatest aastast 1999, on ASTM (American Society of Testing and Materials) välja andnud kuus
standardit, mis on seotud küünalde põlemisega tekkivate ohtudega. Praegu on need standardid
kõik nö vabatahtlikud, st ettevõte ei pea neid kasutama küünalde valmistamisel. Samas, kui
selle ettevõtte küünal põhjustab isikliku vara hävimise, siis lähtutakse just antud standarditest.
[17]
Küünalde tootjad peaksid olema reeglistatud, et vähendada lahtise tulega seotud riske. ASTM
standardeid saab soetada 35 USD eest.
ASTM välja antud standardid:


F1972 Standard küünaldega seotud terminoloogia jaoks



F2058 Standard küünalde ohutusmärgistuse kohta



F2179 Spetsifikatsioonid lõõmutatud kvartsklaasist küünalde topsikute jaoks



F2326 Standard nähtavate emissioonide kogumiseks ja nende analüüs küünla põlemise
ajal



F2417 Standard küünalde ohutusnõuetest
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F2601 Standard küünlade tarvikute ohutusnõuetest [17]

F2417 määrab ära, et maksimaalne leegi kõrgus tavakasutuses olevatel küünaldel on 7,26 cm
(3 tolli) ja kirikutes kasutavatel küünaldel 9,5 cm (3,75 tolli). [7] Küünla leeki saab mõõta
kasutades metallist joonlauda.
Küünalde testlaborites on välja töötatud analüüsid, mis mõõdavad põletamisel tekkinud tahma
hulka (samuti standardis F2326). Tahmamise katsetamist on kirjeldatud peatükis 1.1.1.
Leegitsemine on küünla leegi suurenemine, mis toimub mingi aja vältel peale küünla süütamist.
See on tingitud sulavaha süttimisest küünlatopsis, põhjustades lõkke. Kuna küünlaleegile on
seatud kindlad piirid, tuleb küünla väljatöötamise käigus välistada potentsiaalsed ohud, mis on
tingitud liiga suurest leegist. [7]
Leegitsemise

nähtust

põhjustavad

parafiinist

küünlad.

Leegitsemist

põhjustavad

hüdroksüülühendid, mis sisalduvad vahas. Antud ühendid alandavad vaha leektäpi
temperatuuri, põhjustades vaha aurustumise sulavaha pinnalt ja süttimist. Vaha temperatuur
tõuseb proportsionaalselt põlemise ajaga, kusjuures leegi suurenemine hakkab toimuma umbes
30 minuti möödudes. Parafiin, mis ei sisaldanud hüdroksüülühendeid, ei põhjustanud
leegitsemist. Sojavaha küünla puhul sellist efekti ei esine ja vaha temperatuur ei tõuse üle 79
°C ka pikema aja jooksul. [7]

1.3. Puidust küünlatahid
Hetkel on saadaval suur valik erinevaid tahte paljudelt tootjatelt. Kuna puidust taht on üsna
uudne lahendus, siis on nõudlus samuti suurenenud. Tahil on dekoratiivne välimus ja akustiline
omapära. Enamus tootjatest on USAs, küll aga võib leida odavamaid variante ka Hiinast.
Esimest tüüpi tahid on kokku liimitud spoonid. Liim on vahele pandud S-kujuliselt. Selline taht
on patenteeritud (US20110027736) kõige esimesena 2011. aastal. Praegusel hetkel ei ole antud
taht kõige populaarsem. Võimalik põhjus võib seisneda selles, et liimi kasutamine ei taga
kõikide tahtide ühtlast kvaliteeti – mõned põlevad hästi, aga mõni ei taha põlemagi minna.
Kaubanduses leidub ka mitmeid tootjaid, kes müüvad ilma töötlemata tahte, mis ei põle hästi.
Hetkel on kõige levinumaks tahiks ilma liimita tahid (patenteeritud 2012. aastal). Neid tahte
võib leida pea igast veebipoest, mis tegeleb puidust tahtide müümisega. Siinkohal võib leida
mitmeid varieeruvusi tahtide materjali valikus. On olemas nii okaspuidust kui lehtpuidust tahte.
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Veebipoe Woodcandlewick.com valikus on nii praksuvad kui mittepraksuvad tahid. Praksuvad
on valmistatud lehtpuidust, nominaalse paksusega 0,4 mm. Neid soovitatakse kasutada koos
mittepraksuva tahiga, mis on valmistatud okaspuidust, et põlemine oleks tugevam sojavahas.
Erinevatest puitudest ja erineva laiusega spoone saab konfigureerida mitmesuguselt (vt joonis
6). Optimaalse tahi leidmiseks kindlale küünlale tuleb lihtsalt katsetada erinevaid võimalusi.

Joonis 6. Erinevad võimalused tahi valmistamiseks kasutades selleks mitut spooni. [18]

1.3.1. Tahtide põlemise iseärasused
Puidu põlemisomadused sõltuvad suuresti stuktuurist ja liigist.
Küünla leek peaks suurenema, kasutades leht- ja okaspuitu koos. [18] Veebipood
Woodcandlewick.com ei ole liike spetsiifiliselt maininud. Mittepraksuva tahina pakutakse seal
okaspuitu. Okaspuul esinevad vaigukanalid, mis põlemisel tekitavad praksumise häält
(küttepuud). Järelikult antud tahil need vaigukäigud ei mängi praksumisel olulist rolli.
Vaigukanalite praksumine esineb suurema põlemismaterjali korral. Spoonmaterjalis ei ole see
tajutav.
Praksuva tahina pakutakse lehtpuitu. Lehtpuidul puuduvad vaigukanalid, mis saaksid praksuda.
Seega on neid immutatud mingi spetsiifilise reagendiga, mille tõttu praksumine toimub. See
reagent peab sisaldama kemikaale, mis teatud temperatuuri juures saavutavad oma leektäpi ja
seetõttu kostub praksuv hääl.
Veebipoes Lonestarcandlesupply.com müüdavad tahid on eelkrunditud vahaga. Siin öeldakse,
et lehtpuidust tahid ei praksu, vaid okaspuidust tahid. Nende tahid on kaheosalised: lai
okaspuidust osa annab leegile laiuse ja lehtpuidust osa on nn „booster“ ehk võimendi, mis
tekitab kuumuse. Mõlemad osad on töödeldud lahusega, mis aitab kaasa tahi süütamisele, hoiab
leeki põlevana ja suurendab praksumise häält. Samuti soovitatakse kasutada laia tahti puhta
sojaküünla sees, et suurendada sulavaha osa. [19]
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Võib öelda, et puiduliigist ei sõltu tahi praksumisomadused. Kuna spoon on nii õhuke, siis ei
oma vaigukäigud seal olulist rolli. Seega tahtides esinev praksumine pole looduslik, vaid on
esile kutsutud mingit reagenti kasutades ning müüjate viitamine kasutavatele puiduliigile ei
oma tegelikult tähtsust.
Tahtide põlemist võib mõjutada ka puidu struktuur. Kuna kapillaarjõud esineb seda paremini,
mida väiksemad on sooned, siis tuleks puidu valikul seda ka arvestada. Liiga suurte soontega
puidust spooni valmistamisel ei pruugi sooned jääda terviklikult spoonilehte ja tekib läbilõige
keset soont. See aga pärsib kapillaarjõu efektiivsust. Tahtide valmistamisel tuleks eelistada
hajulisoonelisi liike, kus soonte asetus on hajutatud. Hajulisooneliste ja rõngassooneliste
puiduliikide soonte asetust kirjeldab joonis 3.
Internetis müügil olevate tahtide visuaalsel hindamisel võib väita, et paljud nendest on
valmistatud kirsipuust. Kirsipuu puit on tumedamat värvi, kergelt punakaspruuni varjundiga
puiduliik. Kui võtta kirsipuu, kui kõige tihedamalt kasutatav puiduliik tahtida valmistamisel,
siis saab tema mikroskoopilist struktuuri võrrelda eestimaiste puiduliikidega. Kirsipuul on tihe
struktuur, tema süü on sirge ja sooned väikesed, vt joonis 7.

Joonis 7. Kirsipuu (Prunus avium) mikroskoopiline struktuur. Vasakult: ristlõige, radiaallõige,
tangentsiaallõige. [20]

Kask on maltspuiduline puiduliik, kollakasvalge või veidi punaka puiduga. Hajulisooneline –
sooned on väikesed ja ühtlaselt üle ristlõike pinna jaotunud. Aastarõngaste piirjooned on
ebaselged või vaevumärgatavad. Puit on suhteliselt pehme, kergesti immutatav, vt joonis 8. [12]
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Joonis 8. Arukase (Betula pendula) mikroskoopiline struktuur. Vasakult: ristlõige, radiaallõige,
tangentsiaallõige. [20]

Haab on maltspuiduline, puit on valge, nõrga roheka jumega. Hajulisooneline, sooned pole palja
silmaga nähtavad ja aastarõngad pole selgelt eristatavad. Puit on kerge, pehme ja sirgekiuline.
Väga kerge lõhestada. Haava mikroskoopilist struktuuri iseloomustab joonis 9. [12]

Joonis 9. Hariliku haava (Populus tremula) mikroskoopiline struktuur. Vasakult: ristlõige, radiaallõige,
tangentsiaallõige. [20]

Männil esineb nii maltspuit kui lülipuit. Maltspuit on lai, kollakas, lülipuit on punakaspruuni
värvusega, õhu käes tumeneb. Lülipuit on vastupidav, maltspuitu (pole vastupidav) on kerge
immutada. Männi mikroskoopilist ehitust iseloomustab joonis 10. [12]
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Joonis 10. Hariliku männi (Pinus sylvestris) mikroskoopiline struktuur. Vasakult: ristlõige, radiaallõige,
tangentsiaallõige. [20]

Võrreldes eestimaiseid puiduliike kirsipuuga, siis suuri erinevusi mikroskoopilisel tasandil
pole. Soonte asetuse ja suuruse järgi on kirsipuuga päris sarnased haab ja kask. Männi rakuline
ehitus on veidi erinev, ei esine sooni, vaid on suurema läbimõõduga kevadpuidu rakud ja
väiksema läbimõõduga sügispuidu rakud ning esinevad vaigukanalid, aga see tuleneb faktist,
et tegemist on okaspuuga. Kapillaarjõud peaks teoreetiliselt toimima nendes puitudes
samasuguselt nagu kirsipuidus, mikroskoopilisi takistusi selleks ei ole.

1.3.2. Probleemid puidust küünlatahtide kasutamisel
Puit on anisotroopne materjal, st et tema anatoomilised ja füüsikalised omadused on eri
suundades erinevad. [12] Põlemine ei pruugi olla samasugune erinevate tahtide puhul. Seega
on põlemisega seotud kvaliteet mingil määral kõikuv. Puiduliigina tuleks valida sel juhul
võimalikult ühtlase struktuuriga liik, mille anisotroopsus mõjutaks tahi põlemist võimalikult
vähesel määral.
Töötlemata spoon ei ole küünlatahina kasutatav. Seega on vajalik teatud töötlemine sobivate
ühenditega. Müügil olevate tahtide töötlemise kohta on mitmes kohas öeldud, et need on
töödeldud puhta, patenteeritud põlemist soodustava ühendiga. Konkreetseid komponente ei ole
kuskil avaldatud. Seega ei ole teada, kas antud töötlus on täiesti puhas ja ohutu inimesele.
Puidust tahtide kasutamisel on probleemiks näiteks tahi suurem suitsemine võrreldes puuvillast
tahiga, tahma emissioon, leegi ebaühtlus ja värelus, vaha ebaühtlane sulamine. Need aspektid
olenevad kõik tahi kvaliteedist. Suur suitsemine võib olla tingitud ka liikuvast õhuvoolust.
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Puidust tahi juures oodatakse praksuvat häält. Paljudest kommentaariumitest ja klientide
vastukajast võib järeldada, et kõik tahid ei praksu. Veebipood Woodcandlewick.com põhjendab
praksumist sellega, et küünla koostises olevad keemilised ühendid jõuavad oma leektäpi
temperatuurini. Seda võib mõjutada ka niiskussisaldus vahas, tahis, lisandites. Praksumine võib
olla igal küünlal erinev, olenevalt selle koostisest. Praksumine toimub ainult siis, kui leegi
temperatuur sulavaha ja leegi all on piisav, et kemikaalid jõuaksid oma leektäpi temperatuurini.
[18]
Praksumist saab suurendada testides erinevaid vahasid, lõhnaaineid ning värve, millel on
madalam leektäpi temperatuur. Teine viis on tõsta niiskussisaldust pritsides tahti veega ja hoida
seda teatud aeg suletuna kilekotis, et niiskuse absorptsioon toimuks piisaval määral. [18] Samas
kui niiskusesisaldus ei ole õige, vaid liiga suur, siis küünal ei jää põlema. Tegemist on sellisel
juhul ebapiisava kuivatamisega ahjus. [21]
Kui küünlataht põleb kehvasti, siis võib põhjus olla kasutatavates lisaainetes, mis võivad
ummistada tahi sooned ning pärssida kapillaarjõudu. Sulavaha ei suuda piisaval koguses
aurustuda ja selle tulemusena leek muutub väikeseks. Veebipood Unitywoodenwicks.com
soovitab lõhnaainete sisalduse määra hoida 6-8%, sel juhul peaks praksumine olema kõige
suurem.
Küünla taht peab olema õige laiusega küünla diameetri jaoks. Juhul kui taht on liiga väike, siis
põlemisel tekib tunnel ja osa vahast ei sula ära ja jääb küünla konteineri seintele (ing.k
tunneling). Veel võib juhtuda, et küünlataht upub sellisel juhul ära. Oluline on ka tahi
väljaulatavus vaha seest. Liiga pikk tahi ots pärsib leeki, kuna tekib tahmakiht, mis on
teadupärast leeki isoleeriv süsinikukiht. Tahi väljaulatuv ots vaha seest ei tohiks olla suurem
kui 5 mm. Taht tuleks süüdata võimalikult vaha lähedalt, nii liigub sulavaha kiiremini mööda
tahti ja leek saab „kütust“ kiiremini. [18]
Dekoratiivses mõttes on puidust taht teistsugune ja atraktiivsus sõltub kliendi maitsest.

1.3.3. Uudse disainiga puidust tahid
Tavapäraste kahemõõtmeliste tahtide kõrvale on tekkinud uudseid, atraktiivse disainiga
tahtisid. Tootjad keskenduvad rohkem puidust tahi disainile ja teevad koostööd disainerite ja
tootearendajatega, et luua efektseid lahendusi kasutamaks ära puidu omadusi, millest kõige
tähtam on visuaalne pool.
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Hetkel on turul saadaval torukujulised tahid (tootja Barnwick TM), vt joonis 11. Nende
põlemismehhanism on samasugune nagu kahemõõtmelistel tahtidel, kus sulavaha liigub tänu
kapillarjõule leegini, mis suurendab leeki ja hoiab selle ühtlasena. Toru sisse saab veel panna
tavalise puidust tahi või punutud tahi. Pikisuunas soon on vajalik selleks, et toimuks vaha
liikumine tahi keskelt väljapoole ja vastupidi.
Sellise tahi asetamine küünlasse ei toimu mitte valamise ajal, vaid see surutakse küünlasse siis,
kui vaha on enamjaolt juba tahkunud, kuid veel piisavalt soe. [18] Samas tekib küsimus, kuidas
taht püsti püsib kui vaha on sulanud. Mingeid klambreid tootja torukujulistele tahtidele ei paku.

Joonis 11. Torukujuliste tahtide konfiguratsioonid. [18]

Patenteeritud on ka puidust tahi disain, mille ristlõige on „+“ märgi kujuline (tootja
PlusWick®), vt joonis 12. Tahid on kokku pandud kolmest jupist – üks pikem ka kaks poolikut.
Taht kinnitub spetsiaalsesse hoidikusse. [22] Antud disaini kohta on välja antud neli patenti:


D679441;



In-line Three Wick Candle: D676186;



Triangle Three Wick Candle: D676187;



Double Wick Candle: D685518.
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Joonis 12. „Plusstahid“ kinnitatakse küünlasse spetsiaalsete metallist hoidjatega. [23]

Veel on olemas komposiitküünlataht, kus kasutatakse traditsioonilist puuvillast tahti kahe
puidust spooni vahel. Selline lamineerimissüsteem hoiab leeki ühtlasena. Puiduna soovitatakse
kasutada lehtpuitu nagu kirss või vaher. Samas võib kasutada ka okaspuitu nagu mänd või
seeder. [24]

1.4. Patendid
Kahemõõtmeliste puidust küünlatahtide kohta on antud välja kaks sisukamat patenti, mis
kirjeldavad üpris üksikasjalikult tahtide olemust ja valmistamisprotsessi. Mõlemad patendid on
välja atud USA-s.

1.4.1. Patent US20110027736
Tasapinnaline küünla taht ja selle valmistamise meetod. [3]
Tegemist on tasapinnalise tahiga, mis põleb tänu esinevale kapillaarjõule. Ära on toodud
parameetrid, millised peaksid olema tahi põlemisomadused: peab põlema efektiivselt, mitte
eraldama suitsu ega süsiniku tompe. Öeldud on, et puidust taht on stabiilne ja on kergesti
kohaldatav küünla diameetriga. Taht on disainitud nii, et leegi kuju suurendab põlemise
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efektiivsust. Puidust taht on ohutum, puhtama leegiga, dekoratiivsem alternatiiv teistele tahi
tehnoloogiatele.
Sulavad ained: taimsed vahad, parafiin, karnaubavaha, Candelillia, polümeerid ja
polüoolestrid.
Tahtide materjal võib olla puit, poolpuit (ing. k semi-wood) või puidutaoline materjal.
Võtmetegurid, mida peaks jälgima puidu liiki valides on: puidu tekstuur peaks olema ühtlane
kuni keskmine; sirge, vertikaalne kiud; vastupidav lagunemisele; levinud liik (et vältida
ohustatud liikide kasutamist); vastupidavus lõhenemisele; keskmine kuni kõrge tihedus; tugev;
stabiilne.
Puiduliigid, mis on välja toodud: pappel, kirss, vaher, venge, tamm, palisander, bambus,
küpress, seeder, kuusk. Niiskussisaldus alla 6% on sobiv, aga paremate põlemisomadustega on
10-12% niiskussisaldusega puit. USA-s on levinuimad kirss ja pappel. Kirss on eelistatud oma
kõrge õli sisalduse pärast, millest on tingitud praksuv heli põlemisel. Samuti on ära mainitud
sobivatest puiduliikidest haab, pärn, pöök, kask, vaher, jugapuu, mänd ja sarapuu.
Poolpuit (ing. k semi-wood) on materjal, kus puit on kombineeritud puuvilla või puuvilla-laadse
materjaliga või puitlaastplaadid, kus puiduliimina on kasutatud looduslikke adhesiive ja vaike.
Üheks võimaluseks on panna puuvill kahe puidu plaadi vahele (ing. k sandwich stiil) kasutades
vaha. Teine võimalus on jahvatada puit ja segada see puuvilla osadega.
Puidulaadne materjal võib olla mistahes looduslikust või tehislikust materjalist, millel on puidu
omadused. See on valmistatud puudest, põõsastest, lehtedest, taimsetest kudedest või koorest.
Peamiselt koosneb tselluloosi ja ligniini segust.
Puidu jäikus tagab selle, et taht seisab kindlalt keskel, ei esine tahi paindumist ja uppumist
vahasse. Puidust taht tagab ohutu küünla põletamise.
Tahi võib katta vahakihiga, et kaitsta seda küünlas sisalduvate värvainete, õlide, hapete ja
muude lisaainete pärssiva mõju eest kapillaarjõule.
Tahi akustilised omadused sõltuvad paljuski vahast, mida kasutatakse. Puiduliigid, milles
sisaldub vaiku, praksuvad põlemisel rohkem. Seda mõjutavad vaigukäigud.
Puidust tahti tuleb trimmida, kasutades selleks spetsiaalseid tange või lihtsalt sõrmede vahel
eemaldada söestunud kiht enne süütamist. Tahi kõrgus ülalpool vaha peaks olema umbes 3,2
mm (1/8 inch). Tahi laius sõltub küünla diameetrist.
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Antud taht põleb madalamal temperatuuril, mis pikendab ka põlemise aega. See on tingitud
süsinikdioksiidi, vee ja teiste aurude vabanemisest ja põlemisel. Puidust tahil on võrreldes
punutud tahiga suur pind, mistõttu on antud küünlal pikem põlemisaeg ja suurem sulavaha
kogus.
Tahtide valmistamiseks kasutatakse spoonilehti ja nende paksus oleneb kasutatavast vahast.
Taimsete vahade puhul oleks soovitav kasutada jämedamaid tahte kui naftapõhiste vahade
korral.
Tahte võib immutada eeterlike õlidega, et põlemisel eralduks aroom. Dekoratiivsust saab tõsta
pleegitamisel või värvimisel.

1.4.2. Patent US20120064467
Puidust taht koos võimendiga (ingl. k booster) ja meetod selle valmistamiseks. [25]
Taht koos võimendiga hoiab leeki piisavalt suurena ja tagab, et taht süttiks ilma probleemideta
ja põleks stabiilsena. Antud juhul on võimendi valmistatud väiksema laiusega spoonist kui
põhitaht. Võimendi ja põhitaht on erinevatest puiduliikidest.
Kasutatavateks vahaliikideks sobivad naturaalsed vahad, nii loomsed kui taimsed. Eelistatult
taimne vaha nagu soja, jojoba, karnauba jmt.
Tahi valmistamiseks valitakse erinevatest puiduliikidest põhitaht ja võimendi, et leek oleks
võimalikult stabiilne ja ühtlane. Kombinatsioon puitudest võib olla mistahes liikidest, olenevalt
soojushulgast, mille peab leek saavutama. Mainitud puiduliigid antud kontekstis on kirss,
tamm, kask, vaher, balsapuu, palisander, mis sobivad tahi tootmiseks.
Puit kaetakse pihustusmeetodil sojaõli, soolvee ja äädika lahusega. Näiteks 60% sojaõli, 30%
soolavett ja 10% valget destilleeritud äädikat. Sojaõli aitab kaasa ühtlasele põlemisele.
Soolavesi suurendab niiskussisaldust puidus. Äädikas toimib kui seenevastane vahend tahtide
ladustamisel ja kohaletoimetamisel. Puidu immutamine toimub vaakumkeskkonnas. Spoonide
vaakumtöötlemine võtab aega kuni mitu päeva, enne kui lahus täielikult puitu on imbunud.
Enamasti kasutatakse sojaõli, kuid võib kasutada ka teisigi naturaalseid õlisid, millel on nõutud
põlemisomadused.
Võimendi liimitakse põhitahile taimse päritolu liimiga S-kujulise liimijäljega. Võimendi toimib
nagu korsten, mida mööda liigub aur, mis on tingitud spooni imbunud veest. Samal ajal tagab
sojaõli, et taht põleks piisava kuumusega ja vaha sulaks.
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Liimimise muster võib olla ka teistsugune, kasvõi ühtlaselt kogu tahi ulatuses. Leitakse, et Skujuline viis on kõige efektiivsem saavutamaks nn korstnaefekti. Pärast liimimist toimub
tahtide pressimine ja kuivatamine. Kuivatamisprotsess viiakse läbi kergelt kuumutades. Tahid
hoiustatakse õhukindlates kottides, et niiskustase nendes ei muutuks.
Tahtide kasutamisel peab jälgima, et spoonid oleksid kindlalt koos ja ei eralduks üksteisest.
Vastasel juhul võib tekkida kaks eraldiseisvat leeki, mis võib tekitada tuleohtliku olukorra.
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA
2.1. Katsete ettevalmistus
Wiera Natural OÜ poolt tarniti sojavaha ja näidistahid, mida nad ise küünalde valmistamiseks
kasutavad. Eesmärgiks oli töötada välja sarnase kontseptsiooniga taht.
Näidistahte oli kahte erinevat tüüpi: ühed olid kokku liimitud S-kujulise liimijäljega ja teised
olid võimendiga. Liimitud tahtide välise vaatluse põhjal identifitseeriti, et tegemist on
kirsipuuga. Antud tahte pidi hoiustama õhukindlalt. Need olid kaetud vahaja kihiga, mis läikis
kergelt valguse käes. Võimendiga taht koosnes kahest erineva laiusega spooniribast, kusjuures
võimendi oli kitsam ja teisest puiduliigist (heleda värvuse põhjal võib arvata, et tegemist võis
olla papli või haavaga). Nende tahtide pealispind ei läikinud (see tähendab, et õli või vaha ei
ole töötlemiseks kasutatud) ja neid võis hoiustada õhu käes. Spoonid ei olnud omavahel kokku
liimitud ja kinnitati metallhoidikusse lahtiselt. Wiera Natural OÜ kogemus näitas, et ühtlasema
kvaliteediga on võimendiga tahid ja liimitud tahtide puhul esines sagedamini praaktahte, mis
põlesid kehva leegiga või ei süttinud üldse.
Esmane plaan oli katsetada liimimistehnikaga tahtide valmistamist. Kuna eesmärk oli
võimalikult looduslik taht valmistada, mis põlemisel ei eraldaks ohtlikke gaase, siis
liimiretseptid on valmistatud kodustest vahenditest. Retseptides olid kogused mõõdetud kruusi
mahtudega. Arvutamaks välja, mitu grammi kulub ühe tahi liimimiseks, on mahud välja
arvutatud ka massiühikutes.
Tahtide viimistlemiseks tuli proovida samuti võimalikult looduslikke vahendeid. Kõigepealt
õlid, mis olid käepärast ja mida sai poest osta. See järeldus, et õli kasutada, tuli Wiera Natural
OÜ poolt antud tahtidelt, mille pind oli läikiv. Samuti on sojaõliga pihustamist mainitud
patendis, mis kirjeldab võimendiga tahi valmistamist (US20120064467 [25]), öeldakse, et
sojaõli aitab kaasa ühtlasele põlemisele. Antud patendis on kirjutatud ka, et tahti peab töötlema
emulsiooniga, mis sisaldab 60% sojaõli, 30% soolavett ja 10% äädikat. Teised õlid, mida
katsetada otsustati, olid oliiviõli, linaõli ja rapsiõli. Linaõli kasutamisel tuleb hoolas olla, kuna
selle õli puhul võib toimuda iseeneslik süttimine.
Töös kasutatavateks puiduliikideks olid mänd, haab, kask.
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Katselise osa koosnes etappidest. Peale iga üksiku katse läbiviimist ja tulemuste analüüsimist
oli uueks eesmärgiks leegi kvaliteedi tõstmine, kasutades selleks kättesaadavaid vahendeid. Iga
uus katse andis mõtteid järgmiseks. Etapiline skeem on toodud joonisel 13.
Jahu-suhkru liim

Liimid

Tärklisliim

Tärklis-suhkru liim
Liimitud

Rapsiõli

Tahid

Linaõli
Õlid
Oliiviõli

Sojaõli

Liimimata

Õli

Õli+tärpentin

Õli+tärpentin+booraks

Joonis 13. Eksperimentaalse osa etapiline skeem.

2.2. Õlide katsetamine
Katsetamiseks valitud õlid olid järgmised: sojaõli, oliiviõli, linaõli ja rapsiõli. Esmalt oli kaks
kase höövelspooni kokku liimitud PVA-liimiga, seejärel immutatud õlidega ning kuivatatud
ööpäev toatemperatuuril õhu käes. Tulemustest annab ülevaate tabel 2.
Tabel 2
Õlide katsetamine.
Sojaõli

Oliiviõli

Linaõli

Rapsiõli

Taht põles väikese
leegiga, kohati ainult
hõõgus

Korralik leek, kõige
suurem võrreldes teiste
õlidega. Põlemise
käigus oli näha
väikeseid mullikesi
puidu pinnalt üles
tõusmas (visuaalselt
efektne). Puuduseks
oli kerge tahmamine

Ilus leek, kuigi
oliiviõliga immutatud
tahiga võrreldes oli
leegi suurus väiksem

Leek oli kehv, vaevu
märgatav. Sarnanes
sojaõliga immutatud
tahile.
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Joonis 14. Erinevate õlide põlemisefektiivsus. Vasakult: sojaõli, oliiviõli, linaõli ja rapsiõli.

Katse tulemuste põhjal võib öelda, et immutusõlidest sobivad tahtide jaoks ainult oliiviõli ja
linaõli. Rapsiõli ja sojaõli ei andnud soovitud tulemusi. Põhjus võib olla töötlemisviisis.
Patendis US20120064467 oli mainitud, et sojaõli peaks leeki ühtlasena hoidma, aga seda ei
olnud märgitud, kas tegemist on rafineeritud või rafineerimata õliga. Nende suitsemispunkti
erinevus on umbes 80 °C (rafineeritud sojaõli 238 °C ja rafineerimata 160 °C). Selles katses oli
kasutatud rafineeritud õli. Võimalik, et rafineerimisprotsessis oli viidud põlemistemperatuur nii
kõrgele, et see pärssis leeki.
Oliiviõlina kasutati külmpressitud õli, mille suitsemispunkt on 199 °C. Antud õli soodustas
leegi põlemist. Samuti oli leegi värvus teistest heledam, mis on tingitud kõrgemast
põlemistemperatuurist. Üldiselt ongi leegi suurus ja leegi värvus sõltuvuses: mida tugevam ja
suurem leek, seda heledam ta on.
Samuti toimus katsetamine emulsiooniga, mis koosnes sojaõlist, äädikast ja soolalahusest. Taht
põles väga vaevaliselt. Võimalik, et niiskus tahi sees oli liiga suur.

2.3. Naturaalsete liimide valmistamine ja testimine.
Liimiretseptid, mis olid katsetamiseks välja valitud, olid kõik toiduvalmistamiseks
kasutatavatest ainetest. Muid kemikaale nendesse ei lisatud.
Liimiretseptid:
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1) Jahu-suhkru liimi jaoks segada omavahel 1 kruus jahu ja 1/3 kruusi suhkrut. Jagada 1 ½
klaasi vett kaheks ja lisada esimene poolt kogust vett ja segada niikaua kuni segu ühtlustub.
Lisada ülejäänud vesi ja lusikatäis äädikat ning soojendada keskmisel kuumusel seni, kuni
liim hakkab paksenema. Saadud liim jahutada ja valada anumasse. [26]
2) Tärklis-suhkru liimi jaoks läheb vaja ¾ kruusi tärklist, ½ kruusi suhkrut ja 3 ½ kruusi vett.
Esiteks ajada pool kogust vett keema. Segada omavahel tärklis, suhkur ja ülejäänud vesi.
Juhul kui tekivad klimbid, siis proovida kuumutada kogu segu koos. Seejärel valada ühtlane
segu keevasse vette, alandada kuumust ja soojendada seni kuni segu saavutab liimi
konsistentsi. Seejärel jahutada ja hoiustada. [27]
3) Tärklisliim: segada kokku 1 osa tärklist ja 6 osa vett. Soojendada madalal kuumusel seni
kuni tekib liimi konsistents ja kindlasti segada.
Eesmärk oli katsetada, milline liim sobib kõige paremini ja kuidas mõjutab leeki erineva puidu
valik. Spoonideks olid kase, haava ja männi (malts- ja lülipuit eraldi) spoonid. Immutusõlidena
kasutati oliiviõli ja linaõli, mis eelmises katses andsid kõige kvaliteetsema leegi.
Katsetulemused on koondatud tabelisse 3. Oranži värvusega on tähistatud kõige kvaliteetsema
leegiga kombinatsioonid, roosaga keskmise ning ühtlase leegiga kombinatsioonid.
Samuti hindasin leegi kvaliteeti viie palli skaalal. Saadud graafikud näitavad, et linaõli
kasutamisel oli kõige parema leegikvaliteediga tärklis-suhkru liim, oliiviõli puhul andis hea
tulemuse nii tärklisliim kui ka tärklis-suhkru liim, vt joonis 15.

Oliiviõliga immutatud

5

5

4

4

Leegiskaala

Leegiskaala

Linaõliga immutatud

3
2
1

3
2
1

0

0
Jahu-suhkru liim Tärklis-suhkru liim
Tärklisliim
Kask
Haab
Mänd malts
Mänd lüli

Jahu-suhkru liim Tärklis-suhkru
liim
Kask
Haab
Mänd
malts

Tärklisliim
Mänd lüli

Joonis 15. Oliivi- ja linaõliga immutatud tahtide leegi kvaliteet naturaalseid liime kasutades.
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Tabel 3
Katsetavate liimide hinnanguline analüüs. Oranž – kõige kvaliteetsemad leegid, roosa – keskmise kvaliteediga leegid.
Linaõli

Oliiviõli
Tärklise-suhkru
liim

Tärkliseliim

Jahu-suhkru liim

Tärklise-suhkru
liim

Tärkliseliim

Kask

Ühtlane leek,
põles kenasti.
Ajamöödudes
leegi suurus
vähenes

Keskmine leek,
vahel natuke
hüplev

Hõõgub

Keskmisest
väiksem leek

Kõige suurem leek

Ühtlane ilus leek

Haab

Hõõgub

Keskmine leek

Kehv leek

Ebaühtlane, kuid
küllaltki suur leek

Keskmine leek,
vahel läks leegi
kõrgus
madalamaks,
ühtlane

Ühtlane leek,
sarnane kasetahile

Männi
lülipuit

Enamasti hõõgub,
vahetevahel on
näha kerget leeki

Neljast tahist kõige
väiksem leek, aga
üldiselt rahuldav

Keskmisest
natuke väiksem
leek

Väga halb leek

Kõige väiksem leek

Neljast kõige
väiksem, aga
ühtlane

Männi
maltspuit

Hõõgub, väike
leek

Kõige suurem ja
ühtlasem leek

Kehv leek

Keskmine leek

Väreleb palju,
ebaühtlane

Kõige suurem leek

Joonise nr

16

17

18

19

20

21

29

Jahu-suhkru
liim
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Joonis 16. Jahu-suhkru liim + linaõli. Vasakult: kask, haab, männi lülipuit, männi maltspuit.

Joonis 17. Tärklis-suhkru liim + linaõli. Vasakult: kask haab, männi lülipuit, männi maltspuit.

Joonis 18. Tärklisliim + linaõli. Vasakult: kask, haab, männi lülipuit, männi maltspuit.
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Joonis 19. Jahu-suhkru liim + oliiviõli. Vasakult: kask, haab, männi lülipuit, männi maltspuit.

Joonis 20. Tärklis-suhkru liim + oliiviõli. Vasakult: kask, haab, männi lülipuit, männi maltspuit.

Joonis 21. Tärklisliim + oliiviõli. Vasakult: kask, haab, männi lülipuit, männi maltspuit.
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Analüüsides katsete tulemusi, võib teha järgmised järeldused:
1) Liim nr 1 (jahu-suhkru liim) andis kõige rohkem ebakvaliteetseid leeke. Kuigi tal on
piisavad nakkeomadused puidu liimimiseks, siis põlemisomadused ei vasta nõudmistele.
2) Kõige paremini põles männi maltspuit ja halvemini männi lülipuit. See on seletatav männi
lülipuidu ja maltspuidu struktuursete erinevustega, vt peatükk 1.1.4. Maltspuit imeb väga
hästi õli sisse, aga lülipuit mitte, Seega lülipuit ei sobi küünlatahtide valmistamiseks.
Probleemiks on see, et turul pole saadaval ainult maltspuidu spooni, vaid maltspuit koos
lülipuiduga, mistõttu tootmisjäägid oleksid üsna suured.
3) Kask ja haab sarnanesid põlemisomaduste poolest. See on loogiline, sest struktuurselt on
nad sarnased, mõlemad on hajulisoonelised puiduliigid.
Liimitud tahtide tootmiseks suuremas mahus on vaja arvutada, kui palju keskmiselt läheb vaja
ühe tahi jaoks liimi. Testimiseks valiti tärklisliim ja tärklis-suhkru liim, mis eelnevalt andsid
rahuldavad tulemused.
Tärklisliimi üldine põhimõte: tärklise segamisel veega saadakse suspensioon, mis keetmisel
annab kolloidlahuse (kliister), seismisel muutub sültjaks (tarretub) ja moodustab tarde ehk
geeli.


Tärklis-suhkru liim: 10 g tärklist, 6 g suhkrut ja 50 ml vett annavad 63 g liimi.



Tärklisliim: 10 g tärklist, 60 ml vett annavad 62 g liimi.

Mõlemat liimi saab kasutada soojana, sest tahendes muutuvad nad sültjaks ja on raske ühtlast
kihti tahile määrida.
Ühe tahi (2x100 mm) liimikoguse määramiseks tuli kaaluda kõigepealt tahi spoonid ära,
seejärel liimida kokku ja kaaluda uuesti. Selgus, et tärklis-suhkru liimi läheb umbes 0,45 g tahi
kohta ja tärklisliimi umbes 0,21 g. Tuleb arvestada, et need on ligikaudsed kogused, sest liimi
kanti tahile käsitsi ja võimalik on tulemuste varieeruvus. Automatiseeritud liimi pealekandmine
elimineeriks selle probleemi.
Iga tahti eraldi liimida oleks väga ajakulukas, seepärast on mõistlik liimida suurema pindalaga
spoonilehed kokku ja pärast lõigata sobivateks tükkideks. Haava spoonilehed (suurusega 14x50
cm) olid liimitud tärklis-suhkru liimiga ning samasuguse suurusega kasespoonid olid liimitud
tärklisliimiga. Seejärel seisid need neli ööpäeva raskuse all toatemperatuuril.
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Spoonilehtede pressi alt ära võtmisel selgus, et liim pole ära kuivanud, sest õhuvahetus polnud
pressi all piisav. Seega tuli spoonid kuivatada kuivatuskapis (umbes 20 minutit). Sellega
kaasnes kerge kõverdumine, kuid see ei seganud saega lõikamist. Mõlemad liimid pidasid
saagimisele vastu ja spoonilehed ei eraldunud üksteisest. Saeti ristikiudu, pikikiudu sai edukalt
lõigata ka kääridega. Selle põhjal saab öelda, et nii tärklisliimi kui ka tärklis-suhkruliimi
nakkeomadused on piisavad, et liimida spoonmaterjali ja seda saagida.

2.4.

Liimimata tahtide katsetamine

Eesmärgiks oli proovida, kuidas põlevad spoonilehed, mis on immutatud ainult õliga ja mille
vahel pole liimi kasutatud. Selleks oli valmistatud ette 10 haava spoonist ja 10 kasespoonist
tahiga küünalt. Suurem katse arv annab parema ülevaate kvaliteedi kõikumistest.

a.

b.
Joonis 22. Kaks haava spoonilehte immutatud oliiviõliga ja ilma liimita. a – paralleelid 1-5, b –
paralleelid 6-10.
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Üldiselt põlesid tahid väga hästi ja leek oli ühtlane. Proovidel 1, 3 ja 10 oli suurem leek kui
teistel, kuid siiski oli märgata kõikide proovide suhteliselt ühtlast põlemist.

a.

b.
Joonis 23. Kaks kase spoonilehte immutatud oliiviõliga ja ilma liimita klambri vahele pandud. A –
paralleelid 1-4, b – paralleelid 6-10.

Haavast ja kasest tahtide võrdlusel võib väita, et kase ja haava tahtide leegid olid suhteliselt
samal tasemel. See võib olla tingitud nende sarnasest ehitusest.
Katsetamise käigus tulid välja olulised aspektid, mida küünlatahi puhul tuleb arvestada. Näiteks
on tähtis, et taht oleks tugevalt vastu klabri põhja surutud. Juhul, kui taht jääb natuke ülespoole,
siis on leek olematu ja ainult hõõgub. Samuti on küünla leegid tundlikud põlenud osa suurusele.
Tahi leeki hakkab liiga suur söestunud osa pärssima ja summutab seda. Seega tuleb tahtisid
teatud aja jooksul trimmida.
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Võrreldes liimitud tahtidega, on liimimata tahtide kvaliteet ühtlasem. Leegid on keskmise
suurusega ja põlevad stabiilselt.
Teine osa katsest oli proovida, kuidas kulgeb pikemaajaline liimimata küünlatahi põletamine.
Selleks valiti kasepuidust taht, mis oli immutatud linaõliga. Alguses põles taht ilusa ühtlase
leegiga. Tunni aja möödudes leek hüples rohkem ja oli väiksem. Kahe tunni pärast oli söestunud
kiht tunduvalt suurem ja leek selle tulemusena väiksem. Vastavaid ajaetappe on kujutatud
joonisel 24.

Joonis 24. Küünla leek väheneb aja möödudes. Vasakult: 15 minutit põlenud, 1 tund põlenud, 2 tundi
põlenud.

Seega, antud tahi leek on ajas vähenev. Seda tingib söekiht, mis hakkab leeki pärssima. Seetõttu
tuleb umbes iga tunni aja tagant küünla põlenud tahi osa eemaldada.

2.5. Tahtide töötlemine tärpentini emulsiooniga
„Tärpentiniõli on okaspuude vaigust valmistatav õline vedelik. Seda saadakse vaigukäikudest
kogutud okaspuuvaigust veeaurdestillatsiooni abil ning puidust ekstraheerides või uttes, samuti
puidu keemilise töötluse kõrvalsaadusena. Tärpentini kasutati peamiselt värvitööstuses lahusti
ja vedeldajana. Tänapäeval tarvitatakse puutärpentini keemia- ja kosmeetikatööstuses, näiteks
kampri, määrdeõlide, lõhnaainete ja vaikude valmistamiseks.“ [28] Tärpentini on kasutatud ka
lambiõlina, aga intensiivse lõhna tõttu ei soovitata seda siseruumides kasutada. Kuna antud
katse käigus kasutati seda ainult immutusreagendina, siis ei peaks see probleeme põhjustama.
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Tärpentini keemiline valem on C10H12, seega põlemisel ei eraldu ohtlikke aurusid, ainult CO2
ja H2O.
Võrreldi kase ja haava höövelspoonist valmistatud tahtide leegi suurust ja ühtlust juhul, kui
mõlemad on immutatud tärpentiniga, vt joonis 25. Tärpentiniga immutatud tahi süütamisel
eraldub kõigepealt natuke tahma, taht säriseb ja kergelt praksub. Pärast leek ühtlustub ja
praksumine kaob. Süütamine on kergem, kui ainult õliga immutatud tahtidel.

Joonis 25. Tärpentiniga immutatud tahtide põlemine. Vasakul haava höövelspoonist ja paremal kase
höövelspoonis taht.

Tärpentini erinevate kontsentratsioonide mõju hindamiseks küünlaleegile valmistati 5%, 10%
ja 25% tärpentini emulsioonid oliiv- ja linaõlis. Tahid seisid emulsioonis üks ööpäev ja kuivasid
samuti üks ööpäev õhu käes toatemperatuuril. Joonisel 26 on näidatud, millised on küünla
leegid kui kasutada tahtide immutamiseks linaõli ja tärpentini emulsioone.
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5%
tärpentini
lahus

10%
tärpentini
lahus

25%
tärpentini
lahus

Joonis 26. Tärpentini ja linaõli emulsiooniga immutatud tahtide põlemine
Katse tulemusena olid kõige parema leegiga need tahid, mis olid immutatud 5% tärpentini
lahuses. Nad põlesid korraliku leegiga, läksid hästi põlema. Haavast tahid põlesid suurema
leegiga kui kasest tahid ja põlemisel eraldus tahma. Suure leegiga oli ka 10% tärpentini
emulsioonis immutatud tahid, kuid tundus, et selline leek oleks tavaküünlale liiga suur ja
hüplev. Tahmamine võrreldes 5% emulsiooniga oli tunduvalt suurem. 25% tärpentiini
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emulsiooniga immutatud kasest tahtidel oli keskmine leek. Haava puidu esimene proov aga oli
märgatavalt suurema leegiga kui teine proov.
Samal põhimõttel viidi läbi katsetused oliiviõli ja tärpentini emulsioonidega. Pildid tulemustest
on toodud joonisel 27.

5%
tärpentini
lahus

10%
tärpentini
lahus

25%
tärpentini
lahus
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Joonis 27. Tärpentini ja oliiviõli emulsiooniga immutatud tahtide põlemine.
5% tärpentini lahusega immutatud tahtide leek oli väga ühtlane ja ei olnud liiga suured,
keskmised. Sama kontsentratsiooniga linaõli emulsiooni korral oli värelemine suurem. Tahid
ei tahma. 10% emulsioon andis haava puidust tahtidele ilusama leegi kui kase tahtidele, küll
aga oli märgata haava tahmamist. 25% lahusega immutatud tahtide puhul oli haava tahi leek
suurem ja oli märgata tahmamist. Kasepuidul oli keskmine, ühtlane leek.
Katse tulemusel selgus, et tärpentini lisamine õlile suurendab küünla leeki, kuid põhjustab
enamikul juhul tahmamist. Haava puidu puhul esines tahmamist rohkem. Positiivne on see, et
tärpentiniga tahid ei olnud nii tundlikud tahi suurema söekihi suhtes. Tahi süütamine oli lihtne.
Küsimusi tekitas 25% emulsiooni tulemus. Teoreetiliselt peaks leek olema kõige suurem, aga
antud katses esines kõige rohkem kõikumisi just seda emulsiooni kasutades.
Kõige kvaliteetsemad leegid olid:


5% linaõliga haava tahid,



10% linaõliga kase tahid,



5% oliiviõliga kase ja haava tahid ning



10 % oliiviõliga haava tahid.

Edasiseks katsetamiseks valiti välja 5% tärpenini-oliiviõli emulsioonis immutatud haavast taht,
mille põlemist jälgiti pikema aja vältel. Selgus, et tahi leek aja jooksul suurenes.
Lõpptulemuseks oli küünlaleek, mis sarnanes väikese lõkkega ja esines suurel määral
tahmamist, vt joonis 28. Küünal sarnanes väga kirjanduses kirjeldatud olukorraga, kus leek
võttis liiga suured mõõtmed ja seetõttu leegitses ka sulavaha pind. Selle artikli alusel
põhjustavad leegitsemist ainult parafiinist küünlad [7], vt joonis 29, seega on antud küünla leek
põhjustatud töötlemisviisist tärpentiniga.
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Joonis 28. Leegi suurenemine ajas kasutades 5% tärpentini emulsiooni oliiviõlis.

Joonis 29. Leegitsemine parafiinist küünla puhul. [7]

Kuna pikemajalise põletamise testi tulemus ei olnud ootuspärane, siis oli vaja leida viis, kuidas
hoida leeki ühtlasel tasemel. Vaja oli lisada emulsioonile leegiaeglustit. Booraks (Na2B4O7 –
naatriumtetraboraat) on valge pulbriline aine, laialdaselt teatud kui leeki aeglustav ühend.
Booraks ei lahustu õli-tärpentini emulsioonis ja jääb pulbrina põhja. Seetõttu pole kindel, kas
selle mõju on põlemisel tunda või mitte. Tahi kuivamisel oli selle pinnal näha booraksi pulbri
tükke.
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Tulemusena saadi leek, mis oli keskmise suurusega ja tunduvalt väiksem kui seda oli tavalise
tärpentini ja õli emulsiooniga. Puuduseks oli tahmamine ja leegi suur hüplevus, polnud pidevat
ühtset leeki, vt joonis 30.

Joonis 30. Kasest taht immutatud booraksi, tärpentini ja linaõli seguga.

Prooviti ka teist meetodit: kõigepealt immutati tahtisid booraksi 7% vesilahuses, siis kuivatati
ja seejärel immutati õliga. Tulemusel vahet ei olnud, leegid olid väga sarnased ja tahmamine
märgatav. Järelikult booraksi ja tärpentini koos kasutamine põhjustab leegi tahmamise. Tahmav
küünal ei ole kvaliteetne.

2.6. Katsetamistulemuste analüüs
Kodustest vahenditest valmistatud liimide kasutamine antud töös võib lugeda ebaõnnestunuks.
Soovitud ühtlast leeki, mis kestaks piisavalt kaua kokkuvõttes ei saanud ja kvaliteedi
kõikumised olid suured. Põhjuseid võis olla mitmeid, näiteks liimi spoonidele kandmine toimus
käsitsi ja kogus ei olnud alati sama. Isegi kui mõõta täpne kogus igale spoonile välja, siis käsitsi
seda peale kandes võivad erinevused sisse tulla. Kuna liimid olid kõik veebaasil, siis spoonile
kandes pidi ruttu tegutsema, sest spoon deformeerus niiskuse tõttu.
Teiseks põhjuseks võis olla liimi ebaõige konsistents. Näiteks tärklisliimi korral tuli see vahel
liiga tarretise moodi, mistõttu oli ühtlase kihi kandmine spoonile keeruline. Samas ei saagi
nõuda naturaalsetelt liimidelt suurepäraseid põlemisomadusi – tegemist on siiski
toiduvalmistamiseks kasutatavate materjalidega.
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Kui vaadelda kuivatamisprotsessi, siis kindlasti ei olnud see kõige parem viis lihtsalt liimitud
spoonid raskuse alla jätta paariks ööpäevaks. Silmnähtavalt küll tundus, et liim on kuivanud,
aga siiski võib arvata, et spetsiaalse pressi all, kus on võimaldatud õhuvool ja ehk ka soojendav
faktor, oleks kuivamine efektiivsem. Liigne niiskussisaldus antud tahtidel võis määrav olla,
miks nende leek ei olnud piisavalt ühtlane. Suurte pindade liimimisel ei kuivanud liim samuti
ära, isegi kui kasutati resti, et õhuvahetus oleks vähemalt ühel poolel tagatud. Need tuli pärast
termostaati panna, et liigniiskus eralduks. Küll aga oli liim piisavalt tugev, et neid ketassaega
lõigata.
Suureks probleemiks valmistatud tahtide puhul oli see, et nad ei praksunud. Kuna puidust tahid
on välja reklaamitud kui lõket meenutavat praksumist imiteerivad tahid, siis mittepraksuv taht
ei sobi sellesse konteksti.
Tulemuste põhjal võib välja valida tahid, mille immutamisel kasutati oliiv- ja linaõli. Samas
võiks lisada õlisse väikesel määral siiski tärpentini (vähem kui 5%), et süütamine oleks lihtsam
ja leek ei sõltuks nii palju tekkinud söekihi suurusest. Kask ja haab on suhteliselt sarnaste
põlemisomadustega ja reageerivad immutusele ühesuguselt, seega on puidu valik samuti vaba.
Tahid pandi klambri vahele ilma liimimata. Kahe spoonilehe kinnitamisel tuleb kindlasti silmas
pidada, et taht peab olema tugevalt surutud klambri põhja vastu, vastasel juhul on leek olematu.
Tärpentini emulsioonile booraksit lisades oli leek väga sarnane ainult õliga immutatud tahile,
seega oleks mõistlik kasutada ainult õliga immutatud tahti. Samuti on booraksiga tahi
puuduseks asjaolu, et tahmamise määr suurenes tunduvalt.
Küünalde põlemise hindamine on suhteliselt subjektiivne arvamus. Keeruline on näiteks leegi
kõrgust mõõta kui leek põleb hüplevalt, samuti polnud laboris seadet, mis detekteeriks
põlemisel eraldunud aurud/tahma. Võimalik on teatud seadmetega mõõta ka eraldunud
soojuskiirguse hulk. Kvantitatiivseid analüüse antud töös läbi ei viidud, kuid kvalitatiivne
hindamine täidab siinkohal eesmärgi. Võrreldes isetehtud tahti kommertsiaalsega, saab hinnata
siiski mõnesid parameetreid nagu leegi visuaalne kvaliteet, tootmise ühtlane kvaliteet,
põlemisaega, keskkonnasäästlikkust ja tahi maksumust, vt tabel 4.
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Tabel 4
Ise tehtud tahi võrdlus kommertsiaalsega
Ise tehtud taht

Kommertsiaalne

Visuaalne kvaliteet
Tootmiskvaliteet
Põlemisaeg
Keskkonnasäästlikkus

???

Maksumus

Visuaalsel hindamisel on kommertsiaalne taht parema leegiga kui on ise valmistatud taht. Leek
on ühtlasem ja vähem hüplev. Samas kumbki taht ei praksu piisavalt. Kommertsiaalne taht
rohkem sisiseb kui praksub. Käsitsi valmistamisel kõigub tootmise kvaliteet suuresti, samas
kommertsiaalsed tahid on valmistatud suure tõenäosusega automatiseeritud tootmisliinil ja
nende kvaliteet ei tohiks suurel määral varieeruda. Ise tehtud küünalde puhul hakkab pikema
aja jooksul söekiht leeki summutama, kuid kommertsiaalse tahi puhul ei olnud see nii hästi
tajutav. Leek muutus väiksemaks ka kommertsiaalse tahi puhul, kuid mitte nii suuresti kui seda
oli ise tehtud tahi puhul. Kuna ise tehtud tahi puhul on kasutatud ainult looduslikke vahendeid,
siis keskkonnasäästlikkust hinnati maksimumini. Kahjuks kommertsiaalsete tahtide puhul pole
teada, milliseid kemikaale ja kui suures mahus on töötlemiseks kasutatud.
Probleemiks puidust tahtide puhul oli ka märgatav tahmamine. Üheks võimaluseks tahmamise
vähendamiseks oleks tahi mõõtmete vähendamine, sest tahi tahmamine on võrdeline leegi
suurusega. Antud töös kasutati 2 cm laiuseid tahtisid, aga võib arvata, et antud katseklaasi oleks
sobinud ka väiksema laiusega taht.
Edasises tahtide väljatöötamisel on võimalus uurida, milliseid komponente oleks võimalik
kasutada liimis, et see annaks tahile praksumise. Senise töö põhjal võib öelda, et pole mõtet
kasutada liimi spoonide vahel, sest see nõuab suuremat vaeva ja kvaliteet võib olla ebaühtlasem.
Küll aga on liimitud tahtide leek tasasem ja ei hüple nii palju. Miinuseks nende tahtide puhul
on see, et põlemise kestel suureneb söe kiht ja lämmatab leegi.
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2.7. Majanduslik analüüs
Ettevõtte majanduslikust poolest vaadatuna on mõistlik teha analüüs, et selgitada välja, kas
tahtide tootmine on ettevõttele kasulik või tuleks jätkata nende ostmisega suurtootjatelt. Teades
kasutavate materjalide hindu, on võimalik välja arvutada, kui suur on ühe tahi maksumus.
Tahi mõõdud on 20x100mm=200mm2=0,002 m2
1 m2 spoonilehest saab ühekihilisi tahte 1m2/0,002 m2=500 tk. Arvestades, et töötlemise kaod
on umbes 10%, siis 1 m2 spoonilehest saab tahtisid 450 tk (2-kihilisi 225 tk).
Tabel 5
Tahi maksumuse arvutamine.
Tootja: Baltispoon Kasespoon
Haavaspoon
Männispoon
OÜ
Spooni paksus, mm 0,55
0,55
0,70
Hind, €/m2
0,50
0,52
0,3
0,0012
0,00067
Oletatav summa 1- 0,0011
le tahile (1 m2 hind/
tahtide arv 1 m2
kohta), €
Lisamärkus: Tegemist on kõige madalama kvaliteediga spoonimaterjalidega ja minimaalne
müügikogus on 500 m2. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
Tootja: Mass OÜ
Kasespoon
Haavaspoon
Männispoon
Paksus, mm
0,6
0,6
0,8
Hind, €/m2
2,045
1,278
1,89
0,004
0,003
0,004
Summa
ühekihilisele tahile
(1 m2 hind/ tahtide
arv 1 m2 kohta), €
Lisamärkus: Tegemist on A- kvaliteediga spoonidega. Hinnad sõltuvad kvaliteedist, mustrist ja
pikkusest. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
Immutus
Oliiviõli,
esmane Linaõli
Tärpentin
külmpress
Hind (1 liiter), €
4,00
3,20
6,0
0,004
0,004
0,0003
Summa
4
*
5%
tärpentini
ühekihilisele tahile
(ligikaudselt läheb 1 ( 2 )
sisaldusega emulsiooni
m2 suurusele pinnale 450
läheb 25 ml tärpentini
6
500 ml), €
40
(
)
450
Tööjõud, €
53,32
Lisamärkus: Raske on ennustada, kui palju aega võib minna 450 tahi valmistamiseks, aga kui võtta
arvesse, et töö on mahukas ja nõuab aega, siis hindan tööajaks 8 h. Töötaja brutopalgaks võtan 5
eurot, sinna lisandub tööandja maksud (33% sotsiaalkindlustus, 0,8% töötuskindlustusmakse)
0,12
Summa
ühekihilisele tahile,
€
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0,26
Ühe tahi maksumus 0,26
kokku (2 ühekihilist
tahti)
Kogusumma on arvestatud kahest spoonilehest koosnevale tahile.
Pole arvestatud püsikulusid.

0,26

Tabel 6
Tahtide müüjate hinnad. Need kaks müüjat tarnivad Eestisse.
Müüja
Woodcandlewick.com
Unitywoodenwicks.com

Hind
500 tk 33,54 EUR + Saatmiskulu 21,20
1 taht 0,22 EUR
480 tk 157,16 EUR
1 taht 0,33 EUR

Neid kahte tabelit vaadates näeb, et tahtide isetegemine ei ole majanduslikult mõttekas. Kõige
suurem kulu on tööjõukulu. Samuti peab arvestama, et isetehtud tahtide kvaliteet võib olla
kõikuv, kuna töötlemine toimuks käsitsi. Ühtlast kvaliteeti saab tagada ainult tootmisprotsessi
automatiseerimisel. Kui ettevõte mõtleks uute masinate soetamisele, siis nõuaks see
investeeringuid. Küünalde tootmismaht, mis peaks katma tootmiskulud ja investeeringud, on
firma jaoks liiga väike. Seega tuleb tahtide tootmise peale mõelda juhul, kui hakataks neid ka
eraldi müüma ehk tekib lisa äritegevus. Siinkohal tekib jälle küsimus, et kas neil tahtide oleks
piisavalt turgu ja kas nende tootmiskulud oleksid piisavalt madalad, et pakkuda tahte umbes
sama hinnaga nagu suurtootjad mujal maailmas. Juhul, kui ettevõtte leiaks mingi nišši, mis
eristaks neid teistest tootjatest, siis võiks tahtide tootmist kaaluda.
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KOKKUVÕTE
Käesolevas bakalaureusetöös uuriti puidust küünlatahi iseärasusi võrreldes traditsioonilise
puuvillast tahiga ja prooviti katseliselt valmistada samasuguse kontseptsiooniga taht, milles on
kasutatud eestimaist puitu ja looduslikke töötlemisvahendeid.
Katseline osa oli jaotatud neljaks osaks. Esimeses etapis toimus erinevate õlide katsetamine.
Põlemist soodustavateks osutusid ainult oliiviõli ja linaõli. Järgmises etapis kasutati neid õlisid
immutamiseks ja koos naturaalsetest vahenditest valmistatud liimidega leiti kõige parema
leegiga kombinatsioonid. Tuli välja, et isevalmistatud liimide nakkeomadused on piisavad, et
kokku liimida spoonmaterjali. Põlemisomadused aga varieerusid, kuna liimi pealekandmine
toimus käsitsi ja keeruline oli ühtlast kogust igale tahile kanda. Kõige parema leegiga oli tärklissuhkru liimiga liimitud tahid.
Liimimata tahtide puhul oli kvaliteet ja leek ühtlasem, kuid leegi suurus vähenes aja möödudes
ja leek oli tundlik suurenenud söekihi suhtes. Leegi suurust ja põlemisaega sai mõjutada
kasutades tärpentini lisamist õlile. Pikemaajalisel põlemisel aga suurenes antud tahi leek ning
sellist leeki tuli vähendada kasutades leegiaeglustina booraksit. Leek vähenes, kuid suurenenud
tahmamise ja leegi väreluse tõttu vähenesid küünla esteetilised omadused.
Puiduliik, mida küünlatahi valmistamiseks kasutatakse, mõjutab samuti mingil määral tahi
põlemist. Antud töös kasutatavate haava ja kase höövelspoonist valmistatud tahid sarnanesid
põlemisomadustelt. Küll aga võis märgata erinevust männi lülipuidu ja maltspuidu vahel, kus
maltspuidust taht põles oluliselt paremini kui lülipuidust taht. See oli tingitud lüli- ja maltspuidu
erinevast struktuurist, mistõttu maltspuit oli hästi immutatav õliga, kuid lülipuit mitte. Üldiselt
peaks puitmaterjali valikul keskenduma puidu mikroskoopilisele struktuurile ja jälgima, et
sooned oleksid küllalt väikesed ja ühtlaselt jaotunud, et soodustada kapillaarjõu esinemist
põlemisel.
Antud bakalaureusetöös on tahtide kvaliteeti hinnatud vaid kvalitatiivsel viisil, kuna
kvantitatiivsete tulemuste mõõtmiseks ei olnud võimalik kasutada vastavaid seadmeid.
Katsetulemuste põhjal võib välja valida tahid, mille immutamisel kasutati oliivi- ja linaõli ning
on klambri vahele pandud lahtiselt, ilma liimimata. Samas võiks lisada õlisse väikesel määral
siiski tärpentini (vähem kui 5%), et süütamine oleks lihtsam ja leek ei sõltuks nii palju tekkinud
söekihi suurusest.

46

Isevalmistatud tahtide puhul ei esinenud praksumist, mida küünlatootja tahab pakkuda. Seega
peab lisama tahi töötlemise käigus põlemist soodustavat reagenti, mille põlemisel kostub ka
praksumist. Selle põhjal võib väita, et kaubanduses kasutavatel tahtidel on kasutatud mingeid
keemilisi ühendeid, millest tegelikult kasutaja pole teadlik.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et bakalaureusetöö katselises osas väljatöötatud tahid olid võrreldes
kaubandusliku tahiga madalama kvaliteediga, kuid keskkonnasäästlikumad, sest kasutatud oli
ainult looduslikke vahendeid. Katsetulemustes esines kõikumisi, mis on tingitud käsitsi
valmistamisest. Kommertsiaalsete tahtide tootmine on automatiseeritud, mis tagab nende
püsiva kvaliteedi suurte mahtude juures.
Arvutused näitavad, et kaubandusest saadav taht on odavam kui on seda isevalmistatud taht.
Seega ettevõtte majanduslikust küljest vaadatuna ei oleks tahtide tootmine kasumlik, kui seda
teha käsitsi ja ainult enda tarbeks. Mõeldav oleks tootmisprotsess, mis oleks automatiseeritud
ning tootmismaht oleks piisavalt suur (mastaabisääst tootmiskuludelt), et pakkuda lisa
äritegevusena ka tahtide müümist umbes sama hinnaga nagu suurtootjad maailmas. Samas on
hetkel tasapinnaliste tahtide turg suhteliselt küllastunud, mistõttu tuleks

kaaluda

tootearendusele, et erineda teistest ja tekitada endale turg.
Koostatud bakalaureusetöö andis ülevaate küünla põlemise mehhanismist, puidust tahtide
olemusest ja põlemisega seotud probleemidest. Eksperimentaalses osas uuriti, kuidas
valmistada looduslikest vahenditest küünlataht.
Probleemid, millega tuleks veel tegeleda, on tahi praksuma panemine ja samuti tahmamise
vähendamine. Kasutades liimitud tahte, on võimalik sobiv keemiline ühend liimi koostisesse
viia, seejuures peaks põlemist soodustava liimi retsept olema loodussõbralik. Võimalik
lahendus oleks leida reagent, millega immutades hakkaks taht praksuma ja põleks piisavalt
kaua, ilma, et tekkiv söekiht hakkaks leeki summutama.
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SUMMARY
Present baccalaureus thesis is composed in Tallinn University of Technology in Chemical and
Materials Technology Faculty, Department of Polymer Materials, Chair of Woodworking. Title
of thesis is “Development of Wooden Wick”.
With this thesis wooden wick burning characteristics and technical properties are analyzed. The
main purpose is to develop wooden wick, where are only natural materials used.
Nowadays candle industry is targeted to design, and more different and decorative wicks are
produced. Wooden wicks have specific cracking sound when burning. That’s the main reason
why they are so popular and many of them are patented. The first wooden wick for candle was
published in 2011. This indicates the actual interest about this topic.
Wick is the most important component for a candle to burn. When a candle is lit, the heat from
the flame melts the solid fuel and the resulting liquid then flows up the wick by capillary effect.
The function of the wick is heating the fuel for enough time to its vaporization. Cotton wicks
are most widespread wicks, but there are also wicks from rayon, nylon and hemp. Positive side
of traditional wicks is that they are cheap, stable when burning and easy to manufacture.
Wooden wicks have visual decorative effect, uniqueness which offers cracking sound that has
similarity with fireplace sound.
The research is based on collaboration with Wiera Natural OÜ – manufacturer of handicraft
candles. Their request was to replace imported wicks to wicks which are made from Estoniangrown species. Their future plans were manufacture wooden wicks by themselves and treat
wood with only natural reagents.
The thesis is divided into two sections: literary overview and experimental part. Literary
overview gives theoretical basics which will be needed in experimental part. Also, there are
analyzed economical profitability of manufacturing process.
Wick’s burning parameters are valued only qualitatively and compared with commercial wick.
According to experimental results, the most suitable wick was imbued with olive oil or linseed
oil and putted between the clips without the glue. Also, adding small volume (less than 5%)
turpentine will facilitate to lit candle and wick burns longer time. Problem with self-made wicks
was their inability to make cracking sound when burned.
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To sum up, invented wick had lower burning quality compared to commercial wick, because
there were used only natural materials and no chemicals were added. The further research could
be done, where cracking chemicals, which are environmentally friendly, are investigated.
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