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Uurimustöö põhieesmärgiks on kolme-punkti paindekatsega määrata Dold Puidutööstus 

AS-i toodetud 21 mm paksuse kolmekihilise ristkihtpuitplaadi paindetugevus ning -

elastsusmoodul. Tulemuste võrdluses tuuakse välja nii tootja normatiivid kui ka 

orienteeritud laastuga puitlaastplaadiga ning vineeriga sarnaselt katsetatud ning 

võrreldavad füüsikalised ja mehaanilised omadused. Lisaks uuritakse puitplaadi omaduste 

muutusi sõltuvalt niiskusesisaldusest nii 24 tunnise leotuse kui ka ekspluatatsioonis 

niiskumise tagajärjel. Töös kasutatud metoodika põhineb EVS-EN standartidel, mis 

käsitlevad puitplaatide katsetusi. 

Katsetulemuste põhjal võib välja tuua, et tarbijakuivade katsekehade niiskusesisaldus, 

paindetugevus ning -elastsusmoodul ühtib tootja määratud tingimustega. Piki- ning 

ristiteljesuunaliste tarbijakuivade katsekehade puhul ületavad paindeelastsusmooduli ning -

tugevuse väärtused tootja normatiive vähemalt 45%, välja arvatud pikiteljesuunaliste 

katsekehade paindeelastsusmooduli puhul, mille katsetulemuste väärtused ületasid 

normatiivi vaid  0,73%. Erinevate niiskussisalduste juures katsetades oli märgata, et 

pikiteljesuunalised tarbijakuivad katsekehad purunesid eelkõige nihke tõttu 

liimühendusest, aga niiskunud katsekehade puhul purunesid tõmbe- ja survetsoonis asuvad 

lamellid, ilma et katsekeha nihkele tööle hakkaks. Täpsemalt võiks uurida ristkihtpuidu 

lamellide nihkepingeid sõltuvalt niiskusesisaldusest ning samuti teisi füüsikalisi ja 

mehaanilisi omadusi kui materjal on niiskumisest välja kuivanud. 
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SISSEJUHATUS 

Lühikese perioodi jooksul on ristkihtpuidust (RKP) ehitatud palju hooneid ja rajatisi üle 

kogu maailma, mis tõestab, et antud tehnoloogial on ehitusturul potentsiaali. Eeliseid 

loovad täpne tootmine, elementide kiire paigaldus ja kerge kaal ning seetõttu ka väiksemad 

kulud vundamentidele. Massiivsuse tõttu on paneelid hea sooja- ning helipidavusega ning 

samuti hea tulepüsivusega. Paneelid on lisaks kõrgetele tehnilistele näitajatele ka 

keskkonnasõbralikud, sest puitmaterjali primaarenergia hulk on tänu CO2 sidumisele 

väiksem ning hõlpsasti viimistletavad siseviimistluse jaoks. 

Inseneripuiduna on paljudele tuttavad liimpuitkonstruktsioonid ning erinevad 

puitfermsüsteemid suuresti tänu ühiskondlikele hoonetele ning ka eramutele, kus 

puitelemente kasutatakse nähtava ning kandva konstruktsioonina. Samas on ristkihtpuidu 

kasutamine märgataval tõusuteel korrushoonete ning teiste suurte konstruktsioonide 

projekteerimisel ning püstitamisel. Keerukas on välja tuua teistsugust materjali, mille 

kogused kahekordistuks tootmises kolme aastaga. Ühiste uuringute ning katsetuste teel on 

Austria teadurid ning tootjad alates 1996. aastast loonud teadusliku põhja ristkihtpuidu 

kasutamisele. Ristkihtpuidu produktsioon algas vaid mõnikümmend aastat tagasi, kuid juba 

selle ajaga on tootmine kordades suurenenud. Euroopas kasutatav ristkihtpuit valmistatakse 

seitsmekümne protsendi ulatuses Austrias ning suurem tootmine sai alguse 1999. aastal. 

Raudbetoonpaneelidest hoone püstitamisega võrreldes on ristkihtpuidul palju eeliseid, 

paneelid ning kogu konstruktsioon on kergem, paneelide monteerimisel pole vajalik 

kasutada keevitamist, järelvalu ning kogu protsessi lihtsustab elementide täpne tootmine. 

Elemente toodetakse erinevates pikkustes, programmide ning masinate abil on võimalik 

toota täpselt väljalõigatud avadega paneelid. Mahukate projektide ning hoonete puhul on 

mõistlik konstruktsioonide projekteerimisel kombineerida erinevaid materjale ning 

kasutada nende parimaid omadusi, et tulemus oleks efektiivne ning säästlik. Mitmed 

väljapaistvad ehitised on loodud inseneripuidu ning teiste materjalide kombineerimisel, 

kasutades suurel määral just ristkihtpuitu. Puit on taastuv materjal ning ümbritsevat loodust 

ning keskkonnahoidu silmas pidades on sel mitmed eelised (Riistop 2013). 
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Eelnevalt on ristkihtpuitu uurinud 2014. aastal Eesti Maaülikooli üliõpilane Grete Roop, 

lõputöö teemaks oli „Kolmekihiliste ristkihtpuidust elementide eksperimentaalkatsetused 

ja võrdlus teoreetiliste tulemustega“, tööst selgub, et sarnased tulemused saadakse nii 

teoreetiliste arvutuste kui katsete käigus. 2011. aastal käsitles teemal „Ristkihtpuidu 

eksperimentaalne uurimine“ ristkihtpuidu omadusi ning võrdlust liimpuiduga Tallinna 

Tehnikaülikooli tudeng Areenika Tammissaar (Roop 2014: 7). 

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on kolmekihilise ristkihtpuidu füüsikaliste ja 

mehaaniliste omaduste uurimine ning võrdlemine, tuginedes laboratoorsete purustavate 

katsete tulemustele. Materjal katsetuste jaoks pärineb Dold Puidutööstus AS-lt, 

katsekehaks on 21mm paksune kolmekihiline ristkihtpuitplaat, mis koosneb kolmest 

kuusepuidu lamellist. Toote kattekihid on paksusega 6,9 mm ning vahekiht 7,2 mm. 

Uurimustöö eesmärk on selle plaatmaterjali tugevus- ja jäikusnäitajate määramine ning 

nende võrdlus tootja  normatiividega. Samuti on plaanis RKP-plaadi katsetused, mis 

iseloomustavad plaadi käitumist niiskusmuutustele ning välja tuua võrdlus teiste 

plaatmaterjalide vastavate näitajatega. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

Ristkiht- ning liimpuidu tootmisel kasutatakse tugevussorteeritud puitu. Liimpuidu  puhul 

on kokku liimitud eelnevalt hööveldatud saematerjal, lamellid on sõrmjätkuga ning 

pikiteljesuunalised. Ristkihtpuit on toode, kus puidust lamellide omavaheline suund on risti 

ehk vahelduvad piki- ning ristiteljesuunalised lamellid ning nende kombinatsioonid. 

Liimpuidust talade sille võib olla enam kui mitukümmend meetrit ning sealjuures võib 

element olla üle kahe meetri kõrgune. Suurte avade katmisel kasutatakse liimpuidust 

fermsüsteeme, millega tagatakse kandevõime ka üle saja meetriste sillete puhul. Ristkiht-

puidust on võimalik toota plaate, mille pikkus on üle viieteistkümne meetri ning paksus 

kuni pool meetrit (Riistop 2013). 

Võrreldes massiivpuiduga on ristkihtpuidust paneelidel võrdlemisi kõrged nii piki- kui 

põiksuunalised tugevus- ning jäikusnäitajad. Kuna tootmise juures on võimalik laminaadid 

asetada igas suunas, siis mõistlik on seinaelementide puhul panna paneeli välimised kihid 

vertikaalses asendis ning põrandaelementide puhul jälgida pikima silde suunda. 

Ristkihtpuidust struktuurid pakuvad häid soojapidavus-, akustilis- ning 

tulepidavusnäitajad, samas säästavad loodust ning vähendavad ökoloogilist jalajälge 

(Porteous, Kermani 2013: 20-21). 

Ristkihtpuitu tootvad firmad on spetsialiseerunud erinevatele tootmisvõimalustele, 

alustades liimivaba ristkihtpuiduga, lõpetades täielikult liimitud variandiga. Samuti 

toodavad firmad eri mõõtudega materjale (1,25…3 m laiusega ning 5…16,5 m pikkusega 

plaate). Erinevusi on ka tootmisprotsessis, rakendust leiab nii käsitööna kui 

täisautomatiseeritud CNC-pinkidel toodetud ristkihtpuit. Kaasaegsemad tehased on 

võimelised tootma paigaldusvalmidusega mooduleid, mis koosnevad nii RKP- plaatidest, 

isolatsiooni- ning tuletõkkematerjalist kui ka viimistluskihtidest. Võrreldes traditsioonilise 

ehitusmetoodikaga on kvalifitseeritud tööjõu ning ehitusmasinate abil antud mooduleid 

oluliselt kiirem püstitada (Weissensteiner, Barbu 2013: 69-72). 
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1.1. Standardid 

Euroopa standardi kavand prEN 16351:2011 määrab hoonete ning sildade jaoks mõeldud 

ristkihtpuidust  elementide tehnilisi miinimumnõudeid. RKP laminaadid koosnevad 

tugevussorteeritud puidust vastavalt normile EN 14081-1, aluseks elementide loomisel on 

ka Eurokoodeks 5. Üldiselt peaks tootja pakkuma CE-märgisega tugevus- ning 

jäikusnäitajad, et elemente saaks projekteerimisel kasutada (Porteous, Kermani 2013: 20-

21). 

Mitmeid erisuguseid projekteerimise meetodeid on Euroopas kujundatud põhiliste 

mehaaniliste omaduste määramiseks RKP-plaatide puhul. Osad meetodid põhinevad 

katsetel, teised on aga analüütilise taustaga. Põrandaelementide paindetugevuse jaoks on 

meetod, kus katsetatakse täismõõdulist plaati või osa sellest, võttes arvesse silde ning 

paksuse suhet. Katsetulemustel põhinevad andmed on aga varieeruvad, sest iga kord võib 

erineda plaadi lamellide suund ja kogus, puiduliik või mõni muu parameeter, mis lähtub 

tootmise eripärast (Gagnon jt 2013: 13). 

1.2. Puidu ning ristkihtpuidu füüsikalised ja mehaanilised omadused 

Väga oluline on puitkonstruktsioonide projekteerimisel ning ehituse püstitusel juba alguses 

arvesse võtta põhilisi puitu hõlmavaid füüsikalisi ja mehaanilisi omadusi, et välistada 

võimalikud probleemid tulevikus hoone või konstruktsiooni ekspluateerimisel. Põhilised 

puitu iseloomustavad füüsikalised ja mehaanilised omadused on niiskusesisaldus, 

soojuspaisumine, akustika, mahumuutus, soojusjuhtivus, tihedus, nihe, kestus-, tõmbe-, 

surve- ning paindetugevus. 

Puidu jagunemine sõltuvalt niiskusesisalduse protsendist (Just 2006: 29-30):  

 0% - absoluutkuiv puit;  

 8…13% - toakuiv puit;  

 15…20% - õhukuiv puit;  

 20…25% - poolkuiv puit;  

 >25% - toores puit. 
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Puidu niiskusesisaldus on üks olulisemaid materjali tugevust, füüsikalis-mehaanilisi 

omadusi mõjutav parameeter. Mida suurem on niiskusesisaldus, seda nõrgem on materjal. 

Tugevus väheneb suurel määral nii survel kui paindel, vähem mõjutab niiskuse tõus aga 

nihet ning tõmmet. Materjalide omadusi võrreldakse standardites kaheteistkümne protsenti 

juures, ehitusmaterjalina kasutatud puit peaks jääma alla kahekümne protsendi, väga 

oluline on jälgida antud parameetrit just inseneripuidu korral. Materjali niiskusesisalduse 

tõusuga tekib paratamatult puidu puhul muutused ka mahulistes suundades, maksimaalne 

niiskusesisaldus võib värskel materjalil olla ka rohkem kui sada protsenti. Niiskusesisaldus 

on väga oluline parameeter, millele tuleb rõhku pöörata nii projekteerimise, ehitamise kui 

ka ekspluatatsiooni käigus (Just 2006: 29-30). 

Puit on poorsuse tõttu üpris kehv soojusjuht, niiskusesisalduse kasvades surutakse õhk vee 

poolt pooridest välja ning soojusjuhtivus suureneb, sest vesi on kuni 25 korda parem 

soojusjuht. Soojusjuhtivust mõjutab ka tihedus, tihedama puidu korral on ka soojusjuhtivus 

suurem. Võrreldes tellisega on puit neli korda väiksema soojusjuhtivusega ning seepärast 

on puit ehitusmaterjalina leidnud laia kasutuspinna. Soojenemisel puitmaterjal paisub ning 

jahtumisel kahaneb, siiski on soojuspaisumine võrreldes niiskuspaisumisega väike, 

temperatuur tõuseb puidus madala soojusjuhtivuse tõttu aeglaselt. Tihedus ning 

elastsusmoodul mõjutavad suurel määral puidu akustilisi omadusi, suurema elastsuse ehk 

kõvadusega materjalis on heli levimine parem. (Saarman, Veibri 2006: 93-110). 

Puidu mahumuutused pole kõigis suundades sarnased, kuivamisel on okaspuidu 

lühenemine tangensiaalsuunas kuni 10%, radiaal- ning ristikiudu kuni 5% ning 

pikisuunaliselt kuni 0,3%. Tiheduse ehk mahumassi muutus on sõltuvalt 

niiskusesisaldusest liigiti üpris erinev, sarnase niiskusega on suurema mahumassiga puit 

(kuusk 460 kg/m
3
) tugevam. Puidu aastaringide järgi saab hinnata mahumassi ning üldist 

kvaliteeti, sõltuvalt puidu tugevusklassist ei tohiks kandvates osades kasutada materjali, 

mille keskmine laius aastarõngastel on rohkem kui kümme mm (Just 2006: 29-30).  
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Kestustugevus on puidu piirtugevus, mille juures puitmaterjal ei katke, olenemata 

koormamise ajast. Kestustugevust määratakse proovikehade pikaajalise koormamisega. 

Materjal säilitab elastsuse ja taastab väiksemad deformatsioonid kui koormamine on 

lühiajaline, sarnase koormamisega pikaajaliselt aga kahjustused süvenevad ning algolek 

enam ei taastu, tekivad plastsed jääkdeformatsioonid, mida ei tohi projekteerimisel ära 

unustada (Just 2006: 29-30). 

Oluliselt mõjutavad materjali tugevust ka puidu looduslikud vead, eriti oksakohad, mis 

asuvad elementide servadel. Tõmbe puhul puudub plastne deformatsioon, mis surve puhul 

esineb. Normaaltingimustes on pikikiudu tõmbel männipuidu tugevuspiiriks 100 N/mm
2
, 

tõmbetugevus ristikiudu on kuni kakskümmendviis korda väiksem. Puidu survetugevusele 

mõjuvad vead vähem kui tõmbetugevusele, purunemisel survele tekivad materjalis 

jäigemate kiudude nõtkumine, toimub surumine kevadpuidu pehmematesse kihtidesse. 

Puidu paindetugevus on katsekehal keskmiselt kuni 70 N/mm
2
, paindetugevus jääb surve 

ning tõmbe vahele. Puidu valikul tuleb arvestada kaldkiulisusega, millega on seotud suur 

hulk puidu vigadest. Samuti jälgida, et tõmbetsoonis oleks võimalikult vähe vigastusi, sest 

vead võivad umbkaudu vähendada puidu tugevust poole võrra (Just 2006: 29-30). 

Kõige olulisemad faktorid, mis RKP paneelide omadusi mõjutavad (Niemz, Sonderegger 

2013: 7-8): 

 Kihtide omadused (tugevus- ja jäikusomadused); 

 Paneeli struktuur (kihi paksus, liim, kahjustused, niiskus). 

 

Paneelid on loodud taluma pingeid nii rist- kui paralleelsuunas, samal ajal vastu võttes 

survepinget, mis tekib näiteks seinaelementide puhul. Võrreldes tavalise liimpuiduga on 

tõmbetugevuslikud näitajad samuti paremad, sest paneeli välimised lamellid saab 

paigaldada vastuvõetava jõu suunaliselt. Niiskuse imendumine ristkihtpuidus on väga 

sarnane tavapuidule, puidu paisumist niiskuse toimel piiravad ristsuunalised lamellikihid 

(Niemz, Sonderegger 2013: 7-8). 
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1.3.  Ristkihtpuidu omadused tulepüsivusele 

Põhilised omadused, mis RKP tulepüsivust mõjutavad on lamellide paksus ning liim, mida 

paneelide valmistamisel kasutatakse. Mida paksem on lamell, seda kauem kestab puidu 

põlemine ning ka söestumine. Iga kiht põleb söestumiseni ning alles söestunud osa 

eemaldumisel avaneb tule levik järgmisele kihile, seejuures on väga oluline, et liim oleks 

võimalikult tulekindel. Tule levik ning söestumine toimub umbes 0,65…1,3 mm/min. 

Mida hiljem söestunud osa paneelist eemaldub, seda kiiremini toimub järgnevate lamellide 

söestumine, sest tule kasvamisel tõuseb ka temperatuur, mis mõjutab kogu paneeli. Kuna 

lamellid on paneelides ristsuunaliselt, mõjub tuli ka igale koormust kandvale kihile 

erinevalt. Tulega kokkupuutes olevale lamellile järgnev kiht, on staatiliselt ebaefektiivne, 

sest pinged mõjuvad ristsuunaliselt. Seetõttu ei ole RKP koormust kandev käitumine 

söestumisega lineaarselt seotud (Frangi jt 2009: 1078-1087). 

1.4.  Õhulekked läbi ristkihtpuidust konstruktsioonide 

Skandinaavia keerukas kliima nõuab, et hooned peavad olema projekteeritud vastavalt 

kõrgetele standartidele. Globaalne soojenemine teeb ehituskeskkonna veelgi 

keerulisemaks. Kliima muutus tähendab, et ilm muutub veelgi ekstreemsemaks ning 

hooned peavad vastu pidama suurematele koormustele, sealhulgas niiskuse läbivusele ning 

ka õhu leketele. Energiatõhusa hoone eelduseks on konstruktsiooni õhupidavus, samas 

peab arvestama võimalike niiskusprobleemidega (Skogstad jt 2011: 89-96). 

Ristkihtpuidust konstruktsioone on kasutatud hoonete juures juba mõningad aastad, mõned 

nendest ehitistest on projekteeritud ilma eraldiseisvate tuule- ning niiskustõketeta. 

Ristkihtpuidu vastupanuvõimet õhu lekkimisele on testitud vastavalt EN 12114 normile. 

Uurimisobjektideks olid ristkihtpuitplaatidest seina- ning põrandaühendused, vastavalt 

Norras kasutatavatele süsteemidele. Katsetati ristkihtpuitplaate (vt joonis 1), kus ühel juhul 

oli lamellide servühendusel kasutatud liimi ning teisel juhul oli ühendus ilma liimita 

(Skogstad jt 2011: 89-96). 



13 

 

 

Joonis 1. Testitud elementide lõiked. a- lamellide vaheline ühendus liimita, b- lamellide 

vaheline ühendus liimiga. Allikas: (Skogstad jt 2011: 89-96) 

Õhu lekkimist mõõdeti erinevate niiskusparameetritega (vt joonis 2), katsetusi tehti 

kohaletoimetamise juures kui niiskussisaldus oli 0,14 kg/kg ning pärast katsekehade 

kuivatamist kui niiskussisalduseks oli alla 0,10 kg/kg. Testide tulemustega saab hinnata 

tuule- ning niiskustõkke vajalikkust ristkihtpuidust konstruktsioonides (Skogstad jt 2011: 

89-96). 

 

Joonis 2. Õhu lekked läbi testitud elementide 50 Pa rõhuerinevuse juures Allikas: (Skogstad 

jt 2011: 89-96) 
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Rahvusvahelised ehitusnõuded muutuvad järjest rangemaks, sealhulgas kasvavad nõuded 

ka konstruktsiooni läbiva õhu liikumisele, eesmärk on vähendada energiakulu, mis kulub 

hoonete kütmisele. Rõhku tuleks selle juures pöörata hoonestuses ka elementide vahelistele 

ühendustele, kus tuleb projekteerimisel arvestada lisaks õhupidavusele ning soojakadudele 

ka tule tõkestamisega ning gaaside ja heli liikumisega (Skogstad jt 2011: 89-96). 
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2. UURIMISMATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Uurimismaterjali kirjeldus 

Uurimismaterjaliks on kolmekihiline 21 mm paksune kuusepuidust ristkihtpuitplaat, mille 

lamellid on kokku liimitud kiudude ristsuunas. Materjali omadused on täpsemalt välja 

toodud tabelis 1. Plaat koosneb kolmest lamellist, millest kattekihid on plaadi pikitelje 

sihiga paralleelsed (vt tabel 2). Plaadi paralleel- ja ristsuunalised tugevusnäitajad on välja 

toodud tabelites 3 ja 4. Tuleohutusega seotud näitajad on välja toodud tabelis 5. 

Tabel 1. 21 mm RKP-plaadi omadused. Allikas: (Dold Holzwerke 2010) 

Materjali omadused 

Puidu niiskus tehasest u= 9 ±3% 

Puidu tihedus (c), kui u=9%   480 kg/m
3
 

Läbitavus veeaurule kuivalt µ=70 

Läbitavus veeaurule niiskelt µ=150 

Liimimine melamiin-karbamiid-formaldehüüd liim 

 

Tabel 2. 21 mm RKP-plaadi lamellide kirjeldus. Allikas: (Dold Holzwerke 2010) 

RKP-massiivpuitplaadi lamellide paksused (mm) 

Nimipaksus 21,0 

Kattekihi paksus 6,9 

Vahekihi paksus 7,2 

 

Tabel 3. 21 mm RKP-plaadi paralleelsuunalised tugevusnäitajad. Allikas: (Dold 

Holzwerke 2010) 

Plaadi koormusväärtused paralleel lapikpinna suunas (N/mm
2
): 

Paindetugevus fm,o = 29,0  fm,90 = 5,6 

Paindeelastsusmoodul Em,o = 10500  Em,90 = 750 

Nihkeelastsusmoodul G=60 

Nihketugevus fv= 1,5 
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Tabel 4. 21 mm RKP-plaadi lapikpinnaga ristsuunalised tugevusnäitajad. Allikas: (Dold 

Holzwerke 2010) 

Plaadi koormusväärtused lapikpinnaga ristsuunas (N/mm
2
): 

Paindetugevus fm,o = 18,0  fm,90 = 9,8 

Survetugevus fc,o = 14,7  fc,90 = 8, 

Tõmbetugevus ft,o = 10,7  ft,90 = 5,8 

Nihketugevus fv = 2,7 

Paindeelastsusmoodul Em,0 = 7300  Em,90 = 4000 

Nihkeelastsusmoodul G=600 

 

Tabel 5. 21 mm RKP-plaadi tuleohutuslikud näitajad. Allikas: (Dold Holzwerke 2010) 

Süttivustundlikkus 

Klass D 

Suitsuklass s2 

Piiskamisklass d0 

 

  



17 

 

2.2. Kasutatud aparatuur 

2.2.1. Seade uurimismaterjali mõõtmiseks 

Uurimismaterjali mõõtmiseks kasutati nihkkaliiberit, mille digitaalne näidik oli  

mõõtmistäpsusega 0,01 mm, seade on näha joonisel 3. 

 

Joonis 3. Digitaalne nihkkaliiber. Autori foto. 

2.2.2. Seade uurimismaterjali lõikamiseks 

Uurimismaterjali lõikamiseks kasutati formaatsaagi Griggio SC 32 (vt joonis 4). Saetee 

laiuseks arvestati 3,2 mm. 

 

Joonis 4. Ketassaepink Griggio SC 32. Autori foto. 
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2.2.3. Seade uurimismaterjali kuivatamiseks 

Uurimismaterjal paigutati ventilatsiooniga varustatud kuivatuskappi Memmert ning hoiti 

seal temperatuuril 102 kraadi, kuni saavutati katsekehade püsiv mass. Katsekehad paigutati 

restidele niimoodi, et iga katsekeha kontaktpind oleks alusresti ning teiste katsekehadega 

võimalikult minimaalne. Seade on näha joonisel 5. 

 

Joonis 5. Kuivatuskapp Memmert. Autori foto. 
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2.2.4. Seade uurimismaterjali kaalumiseks 

Uurimismaterjali kaalumiseks valiti kaal Kern EW (vt joonis  6), mõõtepiirkond oli kaalul 

0,5…4200 g ning digitaalne mõõtmistäpsus määratleti 0,01 g täpsusega. 

 

Joonis 6. Digitaalne kaal. Autori foto. 

 

2.2.5. Seade mehaaniliste omaduste uurimiseks 

Paindeelastsusmooduli ja -tugevuse määramiseks kasutati universaalset katsemasinat 

Instron 3369 (vt joonis 7). Katsemasin seadistati vastavalt standardi EVS-EN 310:2002 

põhimõttele, mis sätestab paindeelastsusmooduli ja -tugevuse määramise koormust kahest 

kohast toetatud katsekeha tsentrisse rakendamisel. Katse käik toimub automaatselt 

vastavalt seadistusele ning katsetulemused salvestatakse ning kuvatakse katsemasinaga 

ühendatud arvutiprogrammiga. Uurimismaterjali läbipaine salvestatakse katsemasinaga 

automaatselt ning kontaktita, katsekehale määratud märke põhjal. Kolme- punkti 

paindekatse uurimismaterjaliga on näha joonisel 8. 



20 

 

 

Joonis 7. Universaalne katsemasin Instron 3369. Autori foto. 

 

Joonis 8. Katsekeha T1-6 kolme-punkti paindekatse. Autori foto.  
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2.3. Metoodika kirjeldus 

2.3.1. Uurimustöös kasutatud standardid 

Käesolevas uurimustöös on lähtutud plaatmaterjali standarditest (vt tabel 6), kuna 

ristkihtpuitu käsitlev standard on väljatöötamisel ning võrdlust on hõlpsam luua teiste 

plaatmaterjalidega, mis on katsetatud samade põhimõtete alusel.   

Tabel 6. Uurimustöös kasutatud standardid 

Käsitlusala Standard 

Paindeelastsusmooduli ja paindetugevuse 

määramine 

EVS-EN 310:2002 

Niiskussisalduse määramine EVS-EN 322:2002 

Katsekehade mõõtmete määramine EVS-EN 325:2012 

Proovivõtt, katsekehade lõikamine ja 

katsetulemuste väljendamine 

EVS-EN 326-1:2002 

 

2.3.2. Uurimismaterjali mõõtmine 

Uurimustöö käigus katsetati Dold Puidutööstus AS-lt saadud 21mm paksust kolmekihilist 

ristkihtpuitplaati. Plaadi laius oli 1250 mm ning pikkus 5000 mm. Transpordiks lõigati 

plaat pooleks ning edasi töötlemiseks jäid plaadid mõõduga 1250  mm x 2500 mm. 

Uurimustöö jaoks planeeriti 130 katsekeha kokku kolmes erinevas grupis. 

Uurimismaterjali mõõdistamise aluseks oli standard EVS-EN 325:2012, mille käsitlusala 

sätestab katsekehade laiuse, pikkuse ning paksuse määramise puitplaatide puhul. 

Katsekehade paksuse mõõtmisel peaks kasutama mõõteriista, millega saab mõõtmeid 

väljendada täpsusega 0,01 mm. Mõõtmete võtmisel tuleb olla ettevaatlik ning mitte 

üleliigset jõudu rakendada (EVS-EN 325:2012: 4). 

Katsetamiseks peab uurimismaterjal saavutama ühtlase massi, mis ei muutu 24 tunni 

jooksul tehtud mõõtmistel enam kui 0,1% uurimismaterjali massist ning korrektne on 

katsekehi konditsioneerida suhtelisel niiskusel umbes 65% juures ning temperatuuril 20 

kraadi (EVS-EN 325:2012: 4). 
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Uurimismaterjali laiuse ning pikkuse määramisel tuleb standardi EVS-EN 325:2012 

kohaselt kasutada mõõteriista, millega on võimalik tulemusi väljendada täpsusega 0,1 mm. 

Mõõteriistaks, millel peavad olema vähemalt kolme mm laiused mõõtepinnad, sobib 

nihkkaliiber. Standard EN 326-1 määrab proovide võtmise ning uurimismaterjali lõikamise 

meetodi ning selle järgi tuleb teha katsekäigud ka läbi viia (EVS-EN 325:2012: 4-5). 

Uurimustöös katsetatud ristkihtpuidu katsekehade mõõtmete määramisel kasutati 

digitaalset nihkkaliiberit, mille mõõtmistäpsus oli 0,01 mm. 

2.3.3. Uurimismaterjali lõikamine 

Plaadid mõõtudega 1250 mm x 2500 mm jaotati ning lõigati 130 katsekehaks, kokku 

kolmes erinevas katseseerias. Grupid moodustasid tarbijakuivad, 24 tundi leotatud ning 6 

nädalat niiskunud katsekehad. Grupid jaotusid omakorda piki- ja  ristiteljesuunalisteks 

katsekehadeks, mida oli mõlemas grupis 20 tükki, lisaks katsetati tarbijakuivade 

katsekehade ristiteljesuunalisi liimvuugiga katsekehi, et iseloomustada missugune on 

tulemus ilma liimvuugita katsekehaga võrreldes, neid katsekehi oli 10. Katsekehi leotati 24 

tundi veetünnis ning katsekehade peale oli asetatud raskused, et materjal veepinnale ei 

tõuseks. Katsekehad olid asetatud niimoodi, et kontaktpind veega oleks võimalikult 

ühtlane. Ekspluatatsioonis niiskunud katsekehi hoiti kontrollitud keskkonnaga kambris 

kokku 6 nädalat, kus suhteline õhuniiskus oli 80…90% ning temperatuur oli 10…30 

kraadi. 

Uurimismaterjali lõikamise ning võtmise katsekäik määratakse standardiga EVS-EN 326-

1:2002, tulemuste presenteerimisel ning väljendamisel tuleb lähtuda samast normist. 

Katsekehade hulk, mida töös uuritakse sõltub sellest, mis omadusi soovitakse määrata ning 

võrrelda. Minimaalseks katsekehade arvuks paindeelastsusmooduli ja paindetugevuse 

määramisel on 6 katsekeha. Sellise plaadi puhul, mille omadused on plaadi tasapinna 

põhisuundades erinevad, tuleks kasutada kahte katsekehade gruppi, üks seeria peab olema 

pikiteljesuunaline ning teine risti plaadi pikitelje suunaga. Katsekehad peaksid olema 

valitud usaldusväärsete tulemuste saamiseks võimalikult juhuslikult vastavalt asjakohastele 

nõuetele. Uurimismaterjal peab pärast lõikamist olema puhas ning täisnurkne. Tähistada 

tuleb katsetamiseks kasutatav materjal seerianumbriga, plaadinumbriga ning võimalusel ka 

suundadega (EVS-EN 326-1:2002: 7-9). 
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Katsekehad märgistati katsekeha suunda iseloomustava tähisega, katseseeria numbriga 

ning järjekorranumbriga. Katsekeha suund märgistati tähisega „T“ kui tegemist oli 

ristiteljesuunalise katsekehaga ning tähisega „II“ kui tegemist oli pikiteljesuunalise 

katsekehaga. Lisaks tähistati ristiteljesuunaline liimvuugiga katsekeha tähisega „L“. 

Tarbijakuivad katsekehad tähistati seerianumbriga 1, 24 tundi leotatud katsekehad 

numbriga 2 ning ekspluatatsioonis niiskunud katsekehad numbriga 3. Järjekorranumbrid 

jaotusid juhuslikult ning eraldati katseseerianumbrist selguse mõttes sidekriipsuga. 

Kokkuvõtlikult on katsekehade tähistused, kogused ja katseseeriate iseloomustus välja 

toodud tabelis 7.  

Tabel 7. Katsekehade tähistused, kogused ja katseseeriate iseloomustus 

Katse eesmärk Katseseeria Katsekeha suund 

plaadi suhtes 

Katsekeha 

tähised 

Kogus 

Paindeelastsusmooduli 

ja paindetugevuse 

määramine 

Tarbijakuiv 

Risti T1-1…T1-20 20 

Piki II1-1…II1-20 20 

Risti 

(liimvuugiga) 

LT1-1…LT1-

10 
10 

24 tundi leotatud 

Risti T2-1…T2-20 20 

Piki II2-1…II2-20 20 

Ekspluatatsioonis 

niiskunud 6 

nädalat 

Risti T3-1…T3-20 20 

Piki II3-1…II3-20 20 

 

Katsekehade saekavad on näha joonisel 9 ning 10, saekavad koos mõõtudega on toodud 

lisas nr 8. Vastavalt standardile EVS-EN 310:2002  kujunesid antud uurimustöö katsekeha 

laiuseks 50 mm ning pikkuseks 470 mm, mis on võrdne kahekümnekordse plaadi 

paksusega (21 mm) pluss viiskümmend mm.  
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Ristiteljesuunaliste katsekehade lõikamisel tuli arvestada vahelamelli laiusega, milleks oli 

orienteeruvalt 50 mm, seega tuli arvestada iga järgneva vahelamelli laiusest kahekordne 

saetee laius. Pikiteljesuunaliste katsekehade lõikamisel oli efektiivsus suurem, sest 

kattelamellide laius oli orienteeruvalt 115 mm ning selle laiuse sisse mahtus nii kaks 

katsekeha kui vajalikud saetee laiused. Ristiteljesuunaliste liimvuugiga katsekehade puhul 

tuli arvestada vuugi asukohaga ning vastavalt sellele sättida saetee. 

 

 

Joonis 9. Katsekehade saekava lõikeskeem 1. Autori koostatud. 
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Joonis 10. Katsekehade saekava lõikeskeem 2. Autori koostatud. 
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Ristiteljesuunaline katsekeha (vt joonis 11) koosneb kolmest lamellist, mille kattekihid on 

6,9 mm ning vahekiht 7,2 mm paksused. Vahekihiks on pikiteljesuunaline massiivpuidust 

lamell. Kattekihtide lamellide laius oli 115 mm ning vahekihi lamelli laius 50 mm.   

 

Joonis 11. Ristiteljesuunalise katsekeha lõige. Autori koostatud. 

 

Pikiteljesuunaline katsekeha (vt joonis 12) koosneb kolmest lamellist, mille kattekihid on 

6,9 mm ning vahekiht 7,2 mm paksused. Vahekiht koosneb pikiteljega risti olevatest 

lamellidest. Kattekihtide lamellide laius oli 115 mm ning vahekihi lamelli laius 50 mm. 

 

Joonis 12. Pikiteljesuunalise katsekeha lõige. Autori koostatud. 

 

  



27 

 

Ristiteljesuunaline liimvuugiga katsekeha (vt joonis 13) koosneb kolmest lamellist, mille 

kattekihid on 6,9 mm ning vahekiht 7,2 mm paksused. Vahekiht koosneb 

pikiteljesuunalistest lamellidest,  mille vahel on liimvuuk . Kattekihtide lamellide laius oli 

115 mm ning vahekihi lamelli laius 50 mm, mis sel katseseerial oli katkestatud 

liimvuugiga. 

 

Joonis 13. Ristiteljesuunalise liimvuugiga katsekeha lõige. Autori koostatud. 
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2.3.4. Uurimismaterjali niiskussisalduse määramine 

Uurimismaterjali niiskuse määramist puitplaatide puhul käsitletakse standardis EVS-EN 

322:2002. Standardi põhimõtte kohaselt määratakse katsekeha mass katsetamise eel ning 

mass pärast kuivatamist kui materjalist on niiskus eraldunud, sealjuures pole olulised 

katsekeha mõõdud ega kuju. Vajalik aparatuur niiskuse määramisel on kaal, mille tulemusi 

saab väljendada 0,01g täpsusega ning ventileeritav kuivatuskapp, millega on võimalik 

saavutada katsekeha püsivmass temperatuuril 103 kraadi. Tulemused tuleb väljendada 

protsentuaalselt sõltuvalt kuivatamise järgsest massi kadumisest (EVS-EN 322:2002: 5-7). 

Standardiga EVS-EN 322:2002 sätestatakse katse käik, esmalt tuleb jälgida, et katsekehad 

oleks puhtad ning teha esmane kaalumine vahetult pärast katsetamist. Kui koheselt ei ole 

võimalik materjali kaalu fikseerida, tuleks kasutada abinõusid niiskussisalduse kadumise 

ära hoidmiseks. Pärast katsetamist tuleb materjal paigutada kuivatuskappi ning saavutada 

selle püsiv mass. Kui kahe kaalumise vahel, mis tehakse kuue tunni jooksul pole erinevus 

rohkem kui 0,1% uurimismaterjali massist, siis võib lugeda püsiv mass saavutatuks. 

Uurimismaterjali niiskusesisaldus väljendub kõigi katsekehade niiskuse aritmeetilise 

keskmisena ning tulemused presenteeritakse ühe kümnendkoha täpsusega (EVS-EN 

322:2002: 5-7). 

Katsekeha niiskus H arvutatakse masside erinevuse kaudu, täpsusega 0,1 % (EVS-EN 

322:2002: 5-7): 

 

𝐻 =
𝑚𝐻−𝑚0

𝑚0
∗ 100,         (2.1) 

kus 

mH - katsekeha algmass g;  

m0 - katsekeha mass pärast kuivatamist g. 
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2.3.5. Uurimismaterjali paindeelastsusmooduli ja paindetugevuse määramine 

Paindeelastsusmooduli ning –tugevuse määramise aluseks on standard EVS-EN 310:2002, 

mille käsitlusala hõlmab puitplaatide katsetusi lamepaindel. Katsekehade lõikamine ja 

proovivõtt tuleb teha vastavalt standardile EN 326-1 ning vajalikud on nii pikisuunalised 

kui ka põiksuunalised katsekehad. Standardi põhimõtte kohaselt määratakse paindetugevus 

ja -elastsusmoodul katsekeha tsentrilisel koormamisel ning katsekeha peab olema toetatud 

kahest kohast. Paindemomendi ning uurimismaterjali lõikepinna suhtena arvutatakse 

paindetugevus, mis tekib maksimaalsel koormamisel (EVS-EN 310:2002: 5-10). 

Standardi EVS-EN 310:2002 järgi peab uurimismaterjal olema täisnurkne, katsekeha laius 

peab olema viiskümmend mm ning pikkus peab olema võrdne kahekümnekordse 

uurimismaterjali paksusega pluss viiskümmend mm (EVS-EN 310:2002: 5-10). 

Uurimustöö käigus kasutatud katsekeha laius ja pikkus kujunesid lähtuvalt standard EVS-

EN 310:2002-st vastavalt 50 mm ning 470 mm (vt joonis 14). 

 

 

Joonis 14. Antud uurimustöö käigus kasutatud kolme-punkti paindekatse skeem. Autori 

koostatud. 
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Standardi EVS-EN 310:2002 kohaselt sätestatakse katsekäigu algus katsekehade 

mõõtmisega kui materjal on saavutanud püsiva massi suhtelisel niiskusel 65% ning 

temperatuuril 20 kraadi. Standardi EN 325 järgi tuleb leida katsekeha paksus diagonaalide 

puutepunktis ning laius materjali pikkuse tsentris. (EVS-EN 310:2002: 5-10). 

Kahe toe keskkohtade kaugus pannakse 1 mm täpsusega paika vastavalt uurimismaterjali 

pikkusele, mis moodustub sõltuvalt katsekeha paksusest. Katsekeha tsenter peab asuma 

koormuspea all ning uurimismaterjal pannakse kahe toe peale niimoodi, et katsekeha 

pikitelg oleks täisnurga all tugede pikitelgede suhtes. Maksimaalse koormuse rakendamine 

peaks toimuma umbkaudu minuti jooksul ning koormust rakendada ühtlase kiirusega kogu 

protsessi käigus. Uurimine tuleb läbi viia kahe grupiga, mis iseloomustavad plaadi 

käitumist nii piki- kui ka ristiteljesuunaliselt (EVS-EN 310:2002: 5-10). 

Iga katsekeha elastsusmoodul Em (N/mm²) arvutatakse järgmiselt (EVS-EN 310:2002: 5-

10):  

𝐸𝑚 =
𝑙1
3∗(𝐹2−𝐹1)

4b𝑡3∗(𝑎2−𝑎1)
,         (2.2) 

kus 

l1- tugede tsentrite vaheline kaugus mm; 

b- katsekeha laius mm; 

t - katsekeha paksus mm; 

F2-F1- on koormuse juurdekasv koormuse-läbipainde kõvera sirgjoonelisel osal; 

a2-a1 - läbipainde juurdekasv katsekeha keskosas (vastab F2-F1). 

 

Iga katsekeha paindetugevus fm (N/mm²) arvutatakse järgmiselt (EVS-EN 310:2002: 5-10): 

𝑓𝑚 =
3𝐹𝑚𝑎𝑥−𝑙1

2b𝑡2
,          (2.3) 

kus 

Fmax - maksimaalne koormus N; 

l1, b, t - samad suurused, mis on määratletud elastsusmooduli arvutamisel mm. 
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2.3.6. Katsetulemuste väljendamine 

Puitplaatide omadustest informatsiooni kogumiseks määrab standard EVS-EN 326-1:2002 

uurimismaterjali lõikamise, võtmise ning tulemuste esitamise ja väljendamise. Oluline on 

välja tuua tarnija nimi, vastavalt EN standardile plaatide iseloomustus ning liik, 

uurimismaterjali nimimõõtmed ja asutuse nimetus, kus katsed tehti. Väljendada tuleb 

samuti tihedus, niiskus, proovi suurus, plaadi ning plaatide keskmised standardhälbed ja 

välja tuua kõrvalekalded ning muu oluline info, mis võib tähtsust omada (EVS-EN 326-

1:2002: 5-12). 

Paindeelastsusmooduli ning -tugevuse määramisel kasutati katsemasinat Instron 3369, mis 

automaatselt kogub vajalikud andmed ning salvestab need edasiseks töötluseks failidesse. 

Uurimismaterjali katsetamisel on mõistlik luua juba alguses loogiline numbriline süsteem, 

et pärast oleks lihtsam nii katset läbi viia kui ka andmeid töödelda, probleemide korral saab 

järjekorra põhjal tulemusi kontrollida. Tulemusi analüüsiti MS Excel 2010-ga. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Risti- ja pikiteljesuunaliste katsekehade niiskussisalduste võrdlus 

Uurimustöös kasutatud ristkihtpuitplaatide tootja andmetel on puitmaterjali niiskussisaldus 

tehasest väljumisel 9 ± 3%. Joonis 15 iseloomustab ristiteljesuunaliste katsekehade 

niiskussisalduste võrdlust tarbijakuiva,  24 tundi leotatud ning ekspluatatsioonis niiskunud 

katsekehade vahel. Joonis 16 iseloomustab pikiteljesuunaliste katsekehade 

niiskussisalduste võrdlust tarbijakuiva, 24 tundi leotatud ning ekspluatatsioonis niiskunud 

katsekehade vahel. Risti- ja pikiteljesuunaliste tarbijakuivade katsekehade niiskusesisaldus 

erines keskmiselt 0,08%, 24 tundi leotatud katsekehade niiskusesisaldus erines keskmiselt 

6,61% ning ekspluatatsioonis niiskunud katsekehade niiskusesisaldus erines keskmiselt 

2,79%. Pikiteljesuunalised katsekehade niiskusesisaldus on võrreldes ristiteljesuunaliste 

katsekehadega suurem, sest massiivpuidu osakaal on katsekehas suurem ning niiskust imab 

puitosa oluliselt rohkem kui liimühendus. Sama erinevuse võib välja tuua ka 

ristiteljesuunaliste katsekehade võrdluses, kus ühel seerial on katsetatud plaadi keskmine 

lamell massiivpuiduna ning teisel juhul on keskmine lamell liimühendusega, 

niiskusesisaldus on massiivpuiduga katsekehade seerial 1,98% suurem kui liimühendusega 

seerial. Tarbijakuivade katsekehade niiskusesisaldus vastab tootja andmetele ning jääb 

lubatud kõrvalekalde piiridesse. 

 

 

Joonis 15. Ristiteljesuunaliste katsekehade niiskusesisalduste võrdlus 
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Joonis 16. Pikiteljesuunaliste katsekehade niiskusesisalduste võrdlus 
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3.2. Paindeelastsusmooduli ja -tugevuse määramise katsetulemused 

ning analüüs 

3.2.1. Ristiteljesuunaliste katsekehade katsetulemused ja analüüs 

Uurimustöös katsetatud ristkihtpuitplaatide tootja andmetel on plaatmaterjali 

ristiteljesuunaline lubatud paindetugevus 5,6 N/mm
2
 ning paindeelastsusmoodul 750 

N/mm
2
. Vastavalt tootja andmetele tuleb lubatud pinged vähendada 25% võrra kui 

plaatmaterjali niiskusesisaldus on mitmeid nädalaid rohkem kui 18%. Joonisel 22 on välja 

toodud ristiteljesuunaliste tarbijakuivade katsekehade paindetugevuste võrdlus, millest 

selgub, et vuugiga ning ilma vuugita katsekehade paindetugevused on väga väikese 

vahega, vuugita katsekeha on keskmiselt vaid 0,65 N/mm
2
 tugevam. Joonisel 23 on välja 

toodud ristiteljesuunaliste tarbijakuivade katsekehade paindeelastsusmoodulite võrdlus, 

millest selgub, et vuugita katsekeha on keskmiselt 37 N/mm
2
 tugevam. Joonisel 24 on 

võrreldud ristiteljesuunaliste katsekehade paindetugevusi, pidevjoonega on välja toodud 

tootja lubatud paindetugevuse väärtus ning kriipsjoonega 25% võrra alandatud väärtus. 

Joonisel 25 võrreldud ristiteljesuunaliste katsekehade paindeelastsusmooduleid, 

pidevjoonega on välja toodud tootja poolt lubatud paindeelastsusmooduli väärtus ning 

kriipsjoonega 25% võrra alandatud väärtus. Tabelis 8 on välja toodud ristiteljesuunaliste 

tarbijakuivade katsekehade statistilised andmed, paindetugevuse keskväärtus on antud 

seerial 18,87 N/mm
2
 ning paindeelastsusmooduli keskväärtus on 1369 N/mm

2
. Tabelis 9 

on välja toodud ristiteljesuunaliste 24 tundi leotatud katsekehade statistilised andmed, 

paindetugevuse keskväärtus on antud seerial 13,94 N/mm
2
 ning paindeelastsusmooduli 

keskväärtus on 1037 N/mm
2
. Tabelis 10 on välja toodud ristiteljesuunaliste 

ekspluatatsioonis niiskunud katsekehade statistilised andmed, paindetugevuse keskväärtus 

on antud seerial 13,09 N/mm
2
 ning paindeelastsusmooduli keskväärtus on 1032 N/mm

2
. 

Ristiteljesuunaliste tarbijakuivade katsekehade paindeelastsusmooduli väärtus vastab tootja 

normatiivile ning keskmiselt ületab seda 619 N/mm
2
, mis on 45,22%. Ristiteljesuunaliste 

tarbijakuivade katsekehade paindetugevuse väärtus vastab samuti tootja lubatud 

normatiivile ning keskmiselt ületab seda 13,27 N/mm
2
, mis on 70,32%. Tabelis 11 on välja 

toodud liimvuugiga ristiteljesuunaliste tarbijakuivade katsekehade statistilised andmed, 

paindetugevuse keskväärtus on antud seerial 18,22 N/mm
2
 ning paindeelastsusmooduli 

keskväärtus on 1332 N/mm
2
. Ilma liimvuugita katsekehadega (Katseseeria T1-1...T1-22) 

võrreldes on liimvuugiga katsekehade (Katseseeria LT1-1...LT1-10) paindetugevuse 
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keskväärtus madalam 0,65 N/mm
2
, mis moodustab 3,4% ning paindeelastsusmooduli 

keskväärtus madalam 37 N/mm
2
, mis moodustab 2,7%. Ristiteljesuunaliste katseseeriate 

üksiktulemused on välja toodud lisades 1, 3, 4, 6.  

Tabel 8. Katseseeria T1-1...T1-22 paindetugevuse ja elastsusmooduli katsetulemused 

(tarbijakuiv, ristiteljesuunaline) 

 

 

 

 

 

Võrreldes Kuldar Sillaste 2011. aastal katsetatud OSB-plaadiga (22 mm) on tarbijakuiva 

ristkihtpuidu paindetugevus ristiteljesuunaliselt suurem, kuid elastsusmoodul väiksem, 

vastavalt 18,87 N/mm
2 võrreldes 13,22 N/mm

2 ning 1369 N/mm
2 ja 2720 N/mm

2. OSB 

niiskusesisaldus oli 5% (Sillaste 2011: 32). 

Võrreldes Kaarel Siimu 2011. aastal katsetatud niiskuskindla vineeriga (12 mm) on 

tarbijakuiva ristkihtpuidu paindetugevus ristiteljesuunaliselt väiksem ning samuti on 

väiksem elastsusmooduli väärtus, vastavalt 18,87 N/mm
2 võrreldes 54,42 N/mm

2 ning 1369 

N/mm
2 ja 4456,93 N/mm

2. Vineeri niiskusesisaldus oli 10,6% (Siim 2011: 32). 

Ristiteljesuunaliste katsekehade tugevus- ning jäikusnäitajad on oluliselt madalamad kui 

pikiteljesuunaliste katsekehade omad, sest pikiteljesuunaliste katsekehade kattelamellid 

töötavad surve- ning tõmbetsoonis pikikiudu. Üldiselt purunes ristisuunaliste katsekehade 

puhul esmalt tõmbetsoonis ristikiudu asetsev kattelamell, seejärel vahelamell ning lõpuks 

survetsoonis asuv kattelamell, kusjuures kattelamellid purunesid üldjuhul puidu, mitte 

vuugi kohalt. Sellest võib järeldada, et üldiselt on liimi tõmbetugevus suurem kui puidu 

tõmbetugevus ristikiudu. Ristiteljesuunaliste katsekehade purunemispildid on toodud 

joonistel 17, 19, 20, 21. 

Põhinäitajad/tunnused 
Paindetugevus 

fm 

Elastsusmoodul 

Em 
Ühik 

Aritmeetiline keskmine, x̅ 18,87 1369 N/mm
2
 

Standardhälve, s 5,801 276,3 N/mm
2
 

Variatsioonikordaja, V 30,75 20,19 % 

Ühepoolne t-väärtus, tn 1,72 - 

Alumine 5% kvantiil, L
q
5% 8,889 893,5 N/mm

2
 

Ülemine 5% kvantiil, U
q

5% 28,84 1844 N/mm
2
 

Niiskusesisaldus, H 8,453 % 
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Joonis 17. Katseseeria T1-1…T1-10 katsekehade purunemispilt (tarbijakuiv, 

ristiteljesuunaline). Autori foto. 
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Tabel 9. Katseseeria T2-1...T2-20 paindetugevuse ja elastsusmooduli katsetulemused (24 h 

leotatud, ristiteljesuunaline) 

Põhinäitajad/tunnused 
Paindetugevus 

fm 

Elastsusmoodul 

Em 
Ühik 

Aritmeetiline keskmine, x̅ 13,94 1037 N/mm
2
 

Standardhälve, s 3,124 168,9 N/mm
2
 

Variatsioonikordaja, V 22,41 16,29 % 

Ühepoolne t-väärtus, tn 1,72 - 

Alumine 5% kvantiil, L
q
5% 8,567 746,4 N/mm

2
 

Ülemine 5% kvantiil, U
q

5% 19,31 1327 N/mm
2
 

Niiskusesisaldus, H 31,23 % 

 

Võrreldes Kuldar Sillaste 2011. aastal katsetatud OSB plaadiga on 24 tundi leotatud 

ristkihtpuidu paindetugevus ristiteljesuunaliselt suurem, kuid elastsusmoodul väiksem, 

vastavalt 13,94 N/mm
2 võrreldes 10,26 N/mm

2 ning 1037 N/mm
2 ja 1304 N/mm

2. OSB 

niiskusesisaldus oli 31,6% (Sillaste 2011: 34). 

Plaatmaterjali üleliigse niiskusega ekspluateerides kujunes väga vähe silmaga nähtavaid 

deformatsioone, üldiselt pundus materjal ilma lamellide eemaldumiseta, joonisel 18 on 

välja toodud  24 tundi leotatud katseseeria katsekeha T2-4, mille pikiteljesuunaline lamell 

liimühendusest lahti pundus, ühtlasi oli antud katsekeha ka kõige madalamate tugevus- ja 

paindeelastsusnäitajatega selles katseseerias. 
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Joonis 18. Ristiteljesuunalise katsekeha T2-4 lamelli deformatsioon 24 tunnise leotuse 

tagajärjel. Autori foto.
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Joonis 19. Katseseeria T2-1…T2-11 katsekehade purunemispilt (24 h leotatud, 

ristiteljesuunaline). Autori foto. 
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Tabel 10. Katseseeria T3-1...T3-20 paindetugevuse ja elastsusmooduli katsetulemused 

(ekspluatatsioonis niiskunud, ristiteljesuunaline) 

Põhinäitajad/tunnused 
Paindetugevus 

fm 

Elastsusmoodul 

Em 
Ühik 

Aritmeetiline keskmine, x̅ 13,09 1032 N/mm
2
 

Standardhälve, s 2,078 187,4 N/mm
2
 

Variatsioonikordaja, V 15,87 18,16 % 

Ühepoolne t-väärtus, tn 1,72 - 

Alumine 5% kvantiil, L
q
5% 9,520 709,5 N/mm

2
 

Ülemine 5% kvantiil, U
q

5% 16,67 1354 N/mm
2
 

Niiskusesisaldus, H 28,20 % 

 

Võrreldes Kuldar Sillaste 2011. aastal katsetatud OSB plaadiga on ekspluatatsioonis 

niiskunud ristkihtpuidu paindetugevus ristiteljesuunaliselt suurem, ning samuti on suurem  

elastsusmoodul, vastavalt 13,09 N/mm
2 võrreldes 2,98 N/mm

2 ning 1032 N/mm
2 ja 645 

N/mm
2. OSB niiskusesisaldus oli 37,8% (Sillaste 2011: 39). 

 

 

Joonis 20. Katseseeria T3-1…T3-9 katsekehade purunemispilt (ekspluatatsioonis 

niiskunud, ristiteljesuunaline). Autori foto. 
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Tabel 11. Katseseeria LT1-1...LT1-10 paindetugevuse ja elastsusmooduli katsetulemused 

(tarbijakuiv, ristiteljesuunaline, liimvuugiga) 

Põhinäitajad/tunnused 
Paindetugevus 

fm 

Elastsusmoodul 

Em 
Ühik 

Aritmeetiline keskmine, x̅ 18,22 1332 N/mm
2
 

Standardhälve, s 4,684 143,0 N/mm
2
 

Variatsioonikordaja, V 25,70 10,73 % 

Ühepoolne t-väärtus, tn 1,83 - 

Alumine 5% kvantiil, L
q
5% 10,17 1086 N/mm

2
 

Ülemine 5% kvantiil, U
q

5% 26,28 1578 N/mm
2
 

Niiskusesisaldus, H 8,285 % 
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Joonis 21. Katseseeria LT1-1…LT1-10 katsekehade purunemispilt (tarbijakuiv, 

ristiteljesuunaline, liimvuugiga). Autori foto. 
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Joonis 22. Ristiteljesuunaliste tarbijakuivade katsekehade paindetugevuste võrdlus 

 

Joonis 23. Ristiteljesuunaliste tarbijakuivade katsekehade paindeelastsusmoodulite võrdlus 
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Joonis 24. Ristiteljesuunaliste katsekehade paindetugevuste võrdlus. 

Märkus. Pidevjoonega tähistatud tootja normatiiv ning kriipsjoonega normatiivist 25% 

alandatud väärtus.  

 

 

Joonis 25. Ristiteljesuunaliste katsekehade paindeelastsusmoodulite võrdlus. 

Märkus. Pidevjoonega tähistatud tootja normatiiv ning kriipsjoonega normatiivist 25% 
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3.2.2. Pikiteljesuunaliste katsekehade katsetulemused ja analüüs 

Uurimustöös katsetatud ristkihtpuitplaatide tootja andmetel on plaatmaterjali 

pikiteljesuunaline paindetugevus 29,0 N/mm
2
 ning paindeelastsusmoodul 10500 N/mm

2
. 

Vastavalt tootja andmetele tuleb lubatud pinged vähendada 25% võrra kui plaatmaterjali 

niiskusesisaldus on mitmeid nädalaid rohkem kui 18%. Joonisel 29 on välja toodud 

pikiteljesuunaliste katsekehade paindetugevuste võrdlus, pidevjoonega välja toodud tootja 

poolt lubatud paindetugevuse väärtus ning kriipsjoonega 25% võrra alandatud väärtus. 

Joonisel 30 on välja toodud pikiteljesuunaliste katsekehade paindeelastsusmoodulite 

võrdlus, pidevjoonega välja toodud tootja poolt lubatud paindeelastsusmooduli väärtus 

ning kriipsjoonega 25% võrra alandatud väärtus. Tabelis 12 on välja toodud 

pikiteljesuunaliste tarbijakuivade katsekehade statistilised andmed, paindetugevuse 

keskväärtus on antud seerial 66,34 N/mm
2
 ning paindeelastsusmooduli keskväärtus on 

10578 N/mm
2
. Tabelis 13 on välja toodud pikiteljesuunaliste 24 tundi leotatud katsekehade 

statistilised andmed, paindetugevuse keskväärtus on antud seerial 37,90 N/mm
2
 ning 

paindeelastsusmooduli keskväärtus on 7298 N/mm
2
. Tabelis 14 on välja toodud 

pikiteljesuunaliste ekspluatatsioonis niiskunud katsekehade statistilised andmed, 

paindetugevuse keskväärtus on antud seerial 31,90 N/mm
2
 ning paindeelastsusmooduli 

keskväärtus on 6784 N/mm
2
. Pikiteljesuunaliste tarbijakuivade katsekehade 

paindeelastsusmooduli väärtus vastab tootja lubatud väärtusega ning keskmiselt ületab 

seda 78 N/mm
2
, mis on 0,73%. Pikiteljesuunaliste tarbijakuivade katsekehade 

paindetugevuse väärtus vastab tootja lubatud väärtusega ning keskmiselt ületab seda 37,34 

N/mm
2
, mis on 56,29%. Pikiteljesuunaliste katseseeriate üksiktulemused on välja toodud 

lisades 2, 5, 7. 

Tabel 12. Katseseeria II1-1...II1-20 paindetugevuse ja elastsusmooduli katsetulemused 

(tarbijakuiv, pikiteljesuunaline) 

Põhinäitajad/tunnused 
Paindetugevus 

fm 

Elastsusmoodul 

Em 
Ühik 

Aritmeetiline keskmine, x̅ 66,34 10578 N/mm
2
 

Standardhälve, s 8,118 829,2 N/mm
2
 

Variatsioonikordaja, V 12,24 7,84 % 

Ühepoolne t-väärtus, tn 1,72 - 

Alumine 5% kvantiil, L
q
5% 52,38 9151 N/mm

2
 

Ülemine 5% kvantiil, U
q

5% 80,30 12004 N/mm
2
 

Niiskusesisaldus, H 8,446 % 
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Võrreldes Kuldar Sillaste 2011. aastal katsetatud OSB plaadiga on tarbijakuiva 

ristkihtpuidu paindetugevus pikiteljesuunaliselt suurem, ning samuti on suurem  

elastsusmoodul, vastavalt 66,34 N/mm
2 võrreldes 17,38 N/mm

2 ning 10578 N/mm
2 ja 4256 

N/mm
2. OSB niiskusesisaldus oli 5% (Sillaste 2011: 30). 

Võrreldes Kaarel Siimu 2011. aastal katsetatud niiskuskindla vineeriga (12 mm) on 

tarbijakuiva ristkihtpuidu paindetugevus pikiteljesuunaliselt väiksem, kuid elastsusmoodul 

suurem, vastavalt 66,34 N/mm
2 võrreldes 74,13 N/mm

2 ning 10578 N/mm
2 ja 8559,36 

N/mm
2. Vineeri niiskusesisaldus oli 10,6% (Siim 2011: 31). 

Pikiteljesuunaliste katsekehade tugevus- ning jäikusnäitajad on oluliselt kõrgemad kui 

ristiteljesuunaliste katsekehade omad, sest pikiteljesuunaliste katsekehade kattelamellid 

töötavad surve- ning tõmbetsoonis pikikiudu. Tarbijakuivade pikiteljesuunaliste 

katsekehade puhul purunes esmalt tõmbetsoonis oleva kattelamelli ning vahelamelli 

vaheline liimühendus ning seejärel vahelamelli ning survetsoonis asuva kattelamelli 

liimühendus, kusjuures kattelamellid jäid üldjuhul terveks ning purunemine toimus pigem 

katte- ning vahelamellide nihke tõttu. Niiskunud katsekehad purunesid vähenenud 

paindetugevuse tõttu üldiselt jõudu rakendava toe kohal ning nihkele element tööle ei 

jõudnudki hakata. Pikiteljesuunaliste katsekehade purunemispildid on toodud joonistel 26, 

27, 28. 
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Joonis 26. Katseseeria II1-3…II1-20 katsekehade purunemispilt (tarbijakuiv, 

pikiteljesuunaline). Autori foto. 
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Tabel 13. Katseseeria II2-1...II2-20 paindetugevuse ja elastsusmooduli katsetulemused (24 

h leotatud, pikiteljesuunaline) 

Põhinäitajad/tunnused 
Paindetugevus 

fm 

Elastsusmoodul 

Em 
Ühik 

Aritmeetiline keskmine, x̅ 37,90 7298 N/mm
2
 

Standardhälve, s 5,515 887,4 N/mm
2
 

Variatsioonikordaja, V 14,55 12,16 % 

Ühepoolne t-väärtus, tn 1,72 - 

Alumine 5% kvantiil, L
q
5% 28,42 5772 N/mm

2
 

Ülemine 5% kvantiil, U
q

5% 47,39 8825 N/mm
2
 

Niiskusesisaldus, H 33,44 % 

 

Võrreldes Kuldar Sillaste 2011. aastal katsetatud OSB plaadiga on 24 tundi leotatud 

ristkihtpuidu paindetugevus pikiteljesuunaliselt suurem, ning samuti on suurem  

elastsusmoodul, vastavalt 37,90 N/mm
2 võrreldes 10,72 N/mm

2 ning 7298 N/mm
2 ja 2025 

N/mm
2. OSB niiskusesisaldus oli 31,6% (Sillaste 2011: 33). 

 

Joonis 27. Katseseeria II2-1…II2-10 katsekehade purunemispilt (24 h leotatud, 

pikiteljesuunaline). Autori foto.  
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Tabel 14. Katseseeria II3-1...II3-20 paindetugevuse ja elastsusmooduli katsetulemused 

(ekspluatatsioonis niiskunud, pikiteljesuunaline) 

Põhinäitajad/tunnused 
Paindetugevus 

fm 

Elastsusmoodul 

Em 
Ühik 

Aritmeetiline keskmine, x̅ 31,90 6784 N/mm
2
 

Standardhälve, s 3,231 791,8 N/mm
2
 

Variatsioonikordaja, V 10,13 11,67 % 

Ühepoolne t-väärtus, tn 1,72 - 

Alumine 5% kvantiil, L
q
5% 26,34 5423 N/mm

2
 

Ülemine 5% kvantiil, U
q

5% 37,45 8146 N/mm
2
 

Niiskusesisaldus, H 29,01 % 

 

Võrreldes Kuldar Sillaste 2011. aastal katsetatud OSB plaadiga on ekspluatatsioonis 

niiskunud ristkihtpuidu paindetugevus pikiteljesuunaliselt suurem, ning samuti on suurem  

elastsusmoodul, vastavalt 31,90 N/mm
2 võrreldes 3,99 N/mm

2 ning 6784 N/mm
2 ja 689 

N/mm
2. OSB niiskusesisaldus oli 37,8% (Sillaste 2011: 39). 

 

Joonis 28. Katseseeria II3-10…II3-17 katsekehade purunemispilt (ekspluatatsioonis 

niiskunud, pikiteljesuunaline). Autori foto. 
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Joonis 29. Pikiteljesuunaliste katsekehade paindetugevuste võrdlus. 

Märkus. Pidevjoonega tähistatud tootja normatiiv ning kriipsjoonega normatiivist 25% 

alandatud väärtus. 

 

 

Joonis 30. Pikiteljesuunaliste katsekehade paindeelastsusmoodulite võrdlus. 

Märkus. Pidevjoonega tähistatud tootja normatiiv ning kriipsjoonega normatiivist 25% 

alandatud väärtus. 
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3.2.3. Piki- ja ristiteljesuunaliste katsekehade paindekatse ja analüüs 

Tarbijakuivad pikiteljesuunalised katsekehad purunesid üldiselt umbkaudu 10 mm 

läbipainde juures ning niiskunud katsekehad purunesid umbkaudu 20 mm läbipainde 

juures. Pikiteljesuunaliste katsekehade üleminek elastsest plastsesse olekusse toimus 

äkilisemalt kui ristiteljesuunalistel katsekehadel, sest pikiteljesuunaliste katsekehade 

tõmbe- ning survetsoonides asus pikiteljesuunaline lamell ning pikikiudu on puidu tugevus 

oluliselt suurem kui ristikiudu (vt joonis 31). Tarbijakuivad ristiteljesuunalised katsekehad 

purunesid üldiselt umbkaudu 20 mm läbipainde juures ning niiskunud katsekehad 

purunesid umbkaudu 30 mm läbipainde juures. Tarbijakuivade ristiteljesuunaliste 

katsekehade puhul oli suurim paindekoormus vuugiga katsekehadel keskmiselt 632,3 N 

ning ilma vuugita 659,6 N ning pikiteljesuunalistel katsekehadel 2307,5 N. Niiskunud 

katsekehadel, mida 24 tundi leotati, oli suurim paindekoormus ristiteljesuunalistel 

katsekehadel 494,3 N ning pikiteljesuunalistel 1335,9 N, vastavalt kaotati 25,06% ning 

57,9% algsest tugevusest. Niiskunud katsekehadel, mida 6 nädalat ekspluateeriti, oli 

ristiteljesuunaliselt keskmine paindekoormus 484,5 N ning pikiteljesuunaliselt 1168,5 N, 

vastavalt kaotati 26,5% ning 49,4% algsest tugevusest. Lisades 9-14 on välja toodud 

iseloomulikumad paindekatsete tulemused. 

 

Joonis 31. Katsekehade paindekatsete graafik  

Pikiteljesuunalised 

katsekehad II1-19…II1-20 

Ristiteljesuunalised LT1-

1…LT1-8 
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3.3. RKP katsetulemuste võrdlus OSB 3-ga ning vineeriga 

Võrreldes Kuldar Sillaste (Sillaste 2011) katsetatud OSB-plaadiga on tarbijakuiva 

ristkihtpuidu niiskusesisaldus 59,1% suurem orienteeritud laastuga puitlaastplaadist. OSB 

niiskusesisaldus oli 5% ning RKP plaadi niiskusesisaldus oli 8,45%. Kuigi niiskusesisaldus 

oli RKP-plaadil suurem, oli tarbijakuiva ristkihtpuidu paindetugevus ristiteljesuunaliselt 

29,9% OSB plaadist suurem, kuid elastsusmoodul 49,67% väiksem, vastavalt 18,87 N/mm
2 

võrreldes 13,22 N/mm
2 ning 1369 N/mm

2 ja 2720 N/mm
2. Pikiteljesuunaliselt oli 

tarbijakuiva ristkihtpuidu paindetugevus 73,8% suurem, ning samuti on 59,7% suurem 

RKP elastsusmoodul, vastavalt 66,34 N/mm
2 võrreldes 17,38 N/mm

2 ning 10578 N/mm
2 ja 

4256 N/mm
2. 24 tundi leotatud ristiteljesuunaliste katsekehade puhul on tulemused 

niiskusesisalduse võrdluses samas suurusjärgus. OSB niiskusesisaldus oli 31,6% ning RKP 

plaadil 31,2% ehk OSB niiskusesisaldus oli 1,27% suurem. Pikiteljesuunaliste katsekehade 

puhul oli RKP niiskussisaldus 5,38% suurem kui OSB puhul, niiskusesisaldused olid OSB 

puhul 31,6% ning RKP puhul 33,4%. 24 tundi leotatud ristkihtpuidu paindetugevus 

ristiteljesuunaliselt 26,4% OSB plaadist suurem, kuid elastsusmoodul 20,5% väiksem, 

vastavalt 13,94 N/mm
2 võrreldes 10,26 N/mm

2 ning 1037 N/mm
2 ja 1304 N/mm

2. 

Pikiteljesuunaliselt oli tarbijakuiva ristkihtpuidu paindetugevus 71,7% suurem, ning samuti 

on 72,2% suurem RKP elastsusmoodul, vastavalt 37,9 N/mm
2 võrreldes 10,72 N/mm

2 ning 

7298 N/mm
2 ja 2025 N/mm

2. Ekspluatatsioonis niiskunud katsekehade võrdluses on 

tulemust keerukam võrrelda, sest RKP katsetati kindla aja, niiskusrežiimi ning 

temperatuuri juures, kuid OSB plaadi katsetused tehti objektilt avariikorras niiskunud 

katsekehadega. OSB niiskusesisaldus oli piki- ja ristiteljesuunaliselt 37,8%, RKP plaadil 

oli niiskusesisaldus pikiteljesuunaliselt 29,0% ning ristiteljesuunaliselt 28,2%. OSB 

plaadiga võrreldes on ekspluatatsioonis niiskunud ristkihtpuidu paindetugevus 

ristiteljesuunaliselt suurem, ning samuti on suurem  elastsusmoodul, vastavalt 13,09 N/mm
2 

võrreldes 2,98 N/mm
2 ning 1032 N/mm

2 ja 645 N/mm
2. OSB plaadiga võrreldes on 

ekspluatatsioonis niiskunud ristkihtpuidu paindetugevus pikiteljesuunaliselt suurem, ning 

samuti on suurem  elastsusmoodul, vastavalt 31,90 N/mm
2 võrreldes 3,99 N/mm

2 ning 6784 

N/mm
2 ja 689 N/mm

2. 
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Võrreldes Kaarel Siimu (Siim 2011) katsetatud niiskuskindla vineeriga (12 mm) on 

tarbijakuiva ristkihtpuidu niiskusesisaldus 20,2% väiksem. Vineeri niiskusesisaldus oli 

10,6% ning RKP plaadi niiskusesisaldus oli 8,45%. RKP-plaadi niiskussisaldus oli küll 

väiksem, aga siiski on tarbijakuiva ristkihtpuidu paindetugevus ristiteljesuunaliselt 

väiksem 65,33% ning samuti on väiksem 69,28%  elastsusmooduli väärtus, vastavalt 18,87 

N/mm
2 võrreldes 54,42 N/mm

2 ning 1369 N/mm
2 ja 4456,93 N/mm

2. Tarbijakuiva 

ristkihtpuidu paindetugevus on pikiteljesuunaliselt 10,51% väiksem, kuid elastsusmoodul 

19,1% suurem, vastavalt 66,34 N/mm
2 võrreldes 74,13 N/mm

2 ning 10578 N/mm
2 ja 

8559,36 N/mm
2. 
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KOKKUVÕTE 

Uurimustööks põhieesmärgiks oli kolme-punkti paindekatse põhjal leida 21 mm paksuse 

kolmekihilise ristkihtpuitplaadi paindetugevus ning -elastsusmoodul. Dold Puidutööstus 

AS-lt saadud materjali tugevus- ja jäikusnäitajate leidmine toimus purustava katse teel, 130 

katsekehaga viidi katsetused läbi kokku kolmes eri grupis, iga grupp jagunes 

pikiteljesuunalisteks ning ristiteljesuunalisteks katsekehadeks. Katseseeriad jagunesid 

järgnevalt: tarbijakuivad, 24 tundi leotatud ning 6 nädalat ekspluatatsioonis niiskunud 

katsekehad. Tulemusi võrreldi seeriate lõikes, toodi välja tootja poolt määratud normatiivid 

nii tarbijakuiva kui materjali niiskumise korral ning lisaks võrreldi tulemusi töödega, kus 

katsetati orienteeritud laastuga puitlaastplaati ning vineeri, mille uurimisel katsetati samuti 

puitplaadi füüsikalis-mehaanilisi omadusi sõltuvalt niiskusesisaldusest. Töös kasutati 

metoodikat, mis põhineb EVS-EN standartidel, mis käsitlevad puitplaatide katsetusi. 

Katsetulemuste põhjal võib välja tuua, et tarbijakuivade katsekehade niiskusesisaldus, 

paindetugevus ning paindeelastsusmoodul ühtib tootja määratud andmetega. 

Pikiteljesuunaliste tarbijakuivade katsekehade paindeelastsusmooduli ning paindetugevuse 

väärtused ületavad tootja lubatud väärtust keskmiselt vastavalt 0,73% ning 56,29%. 

Ristiteljesuunaliste tarbijakuivade katsekehade paindeelastsusmooduli ning paindetugevuse 

väärtused ületavad tootja lubatud väärtust keskmiselt vastavalt 45,22% ning 70,32%. 

Erinevate niiskussisalduste juures katsetades oli märgata, et pikiteljesuunalised 

tarbijakuivad katsekehad purunesid eelkõige nihke tõttu liimühendusest, aga niiskunud 

katsekehade puhul purunesid tõmbe- ja survetsoonis asuvad lamellid, ilma et katsekeha 

nihkele tööle hakkaks. Ristiteljesuunaliste katsekehade puhul purunes esmalt tõmbetsoonis 

asuv kattelamell, kusjuures lamell purunes puidu, mitte vuugi kohalt, millest võib 

järeldada, et liimi tõmbetugevus oli suurem kui puidu tõmbetugevus ristikiudu. Peale 

tõmbetsoonis asuva lamelli purunemist hakkas tööle pikisuunaline vahelamell ning selle 

purunemisele järgnes survetsoonis asuva kattelamelli purunemine. Üldiselt oli nii 

tarbijakuivade kui niiskunud katsekehade purunemispilt ristiteljesuunalistel katsekehadel 

sarnane. 24 tunnise leotuse tagajärjel kaotasid pikiteljesuunalised katsekehad 

paindetugevuses 42,9% ning ristiteljesuunalised 26,1% algsest paindetugevusest. 

Täpsemalt võiks uurida ristkihtpuidu lamellide nihkepingeid sõltuvalt niiskusesisaldusest 

ning ka teisi füüsikalisi ja mehaanilisi omadusi kui materjal on niiskumisest välja 

kuivanud.  
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THE INVESTIGATION OF PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF THREE-

LAYERED CROSS LAMINATED TIMBER 

SUMMARY 

During experimentation with three point bending tests were defined modulus of elasticity 

and flexural strength of three layered (21 mm) cross laminated timber (CLT), produced by 

Dold Puidutööstus AS. In addition, physical-mechanical properties regarding prospects 

that are presented by the manufacturer were compared and determined within testgroups, 

also comparison with studies based on oriented strand board and plywood is presented. All 

together 130 pieces were tested in three groups: consumer dry, 24 hours water soaked and 

exploited with moisture during several weeks. The main methodology is based on EVS-EN 

standards, which deals with wooden boards. Based on the test results moisture content, 

modulus of elasticity and flexural strength of the consumer- dry test pieces match with the 

conditions specified by the manufacturer. In general, values of modulus of elasticity and 

flexural strength of the consumer dry test pieces exceed the conditions specified by 

manufacturer at least 45%, except modulus of elasticity of longitudinal test pieces for 

which the values of test results exceeded the conditions specified by manufacturer only 

0,73%. The flexural strength of longitudinal consumer dry test pieces exceed the 

conditions 56,29%. The flexural strength of consumer dry perpendicular to the board axis 

test pieces exceed the conditions 70,32% and modulus of elasticity exceed 45,22%. During 

experimentation with different moisture content the longitudinal test pieces of the 

consumer dry test pieces were failed due to the rupture of adhesive connection, but test 

pieces that were 24 hours water-soaked or exploited during several weeks failed from 

tension and compression zone. Test pieces that were perpendicular to the board axis failed 

under load first from the outer lamella which was located in the tension zone, noticeable 

was the rupture from the wood perpendicular to the grain not from the joint. Therefore it 

can be concluded that the tensile strength is greater than the adhesive connection, not the 

wood perpendicular to the grain. In general, the rupture of longitudinal test pieces of 

consumer dry, 24 hours water soaked and exploited with moisture under several weeks 

were similar. Longitudinal test pieces that were 24 hours water damaged lost 42,9% and 

test pieces that were perpendicular to the board axis lost 26,1% of its original (consumer- 

dry) flexural strength. Additional research could be carried out by investigating shear 

strength of cross laminated timber under different moisture contents as well as other 

physical-mechanical properties when the pieces have been dried out from the exploitation. 
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LISA 1. Katseseeria T1-1...T1-22 paindetugevuse ja -elastsusmooduli 

katsetulemused (ristiteljesuunaline) 

Katsekeha 

tähis 

Laius a, 

mm 

Paksus b, 

mm 

Suurim 

paindekoormus, 

N 

Paindetugevus, 

MPa 

Elastsusmoodul, 

MPa 

T1-1 50,16 20,90 824,67 23,71 1475,34 

T1-2 50,10 20,85 970,46 28,07 1763,86 

T1-3 49,62 21,14 742,91 21,11 1340,51 

T1-4 50,75 20,88 557,65 15,88 1139,54 

T1-5 50,94 20,84 471,16 13,42 1385,45 

T1-6 50,97 21,03 634,47 17,73 1330,58 

T1-7 51,07 20,83 879,68 25,01 1489,00 

T1-8 51,10 20,91 413,33 11,65 1030,71 

T1-9 51,22 20,87 513,58 14,50 1209,70 

T1-10 50,14 20,85 522,19 15,09 1156,22 

T1-11 50,99 20,87 911,70 25,86 1930,67 

T1-12 49,85 20,92 838,95 24,23 1534,83 

T1-13 50,83 20,84 987,42 28,18 1993,13 

T1-14 49,54 20,91 475,27 13,82 1117,04 

T1-15 50,88 20,88 617,43 17,54 1267,38 

T1-16 49,60 20,92 623,25 18,29 1407,75 

T1-17 51,00 20,85 293,38 8,34 1023,72 

T1-18 49,66 20,85 754,48 22,02 1311,95 

T1-19 50,89 20,93 469,41 13,27 1031,40 

T1-20 50,54 20,96 406,88 11,54 1213,44 

T1-21 49,80 20,96 804,46 23,17 1689,39 

T1-22 50,12 21,08 800,53 22,64 1269,88 
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LISA 2. Katseseeria II1-1...II1-20 paindetugevuse ja -elastsusmooduli 

katsetulemused (pikiteljesuunaline) 

Katsekeha 

tähis 

Laius a, 

mm 

Paksus b, 

mm 

Suurim 

paindekoormus, 

N 

Paindetugevus, 

MPa 

Elastsusmoodul, 

MPa 

II1-1 50,66 20,80 2543,62 73,11 10368,37 

II1-2 50,37 20,85 2367,90 68,13 9886,28 

II1-3 50,62 20,77 2496,54 72,03 11088,21 

II1-4 50,36 20,76 2331,26 67,67 11055,59 

II1-5 50,43 20,78 2464,76 71,31 10950,01 

II1-6 50,46 20,96 2183,69 62,06 11464,79 

II1-7 50,98 20,75 2666,10 76,52 11583,86 

II1-8 50,67 20,82 2430,02 69,70 11106,14 

II1-9 50,42 20,69 1962,79 57,29 10247,25 

II1-10 50,38 20,83 2549,98 73,49 10408,33 

II1-11 50,68 20,80 2092,12 60,11 10711,23 

II1-12 50,58 20,85 1899,30 54,42 9748,77 

II1-13 50,30 20,89 2094,74 60,12 8841,16 

II1-14 50,40 20,91 2411,84 68,95 10286,17 

II1-15 50,64 20,87 2187,10 62,47 9240,24 

II1-16 50,71 20,84 1754,04 50,18 10791,04 

II1-17 50,51 20,83 2779,72 79,91 11194,01 

II1-18 50,55 20,91 2071,66 59,05 10223,37 

II1-19 50,48 20,73 2669,48 77,53 12367,91 

II1-20 50,51 20,88 2192,50 62,73 9988,47 
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LISA 3. Katseseeria LT1-1...LT1-10 paindetugevuse ja -elastsusmooduli 

katsetulemused (ristiteljesuunaline, liimvuugiga) 

Katsekeha 

tähis 

Laius a, 

mm 

Paksus b, 

mm 

Suurim 

paindekoormus, 

N 

Paindetugevus, 

MPa 

Elastsusmoodul, 

MPa 

LT1-1 50,42 20,83 746,97 21,51 1477,90 

LT1-2 50,60 20,96 557,14 15,79 1276,23 

LT1-3 50,34 20,82 494,75 14,28 1167,75 

LT1-4 50,55 20,88 784,79 22,66 1521,86 

LT1-5 50,27 20,80 669,85 19,40 1283,23 

LT1-6 50,40 20,87 501,45 14,39 1285,17 

LT1-7 50,38 20,82 705,80 20,36 1435,48 

LT1-8 50,37 20,90 315,85 9,04 1071,22 

LT1-9 50,06 20,81 713,70 20,74 1358,74 

LT1-10 50,30 20,82 833,01 24,07 1444,25 

 

LISA 4. Katseseeria T2-1...T2-20 paindetugevuse ja -elastsusmooduli 

katsetulemused (ristiteljesuunaline) 

Katsekeha 

tähis 

Laius a, 

mm 

Paksus b, 

mm 

Suurim 

paindekoormus, 

N 

Paindetugevus, 

MPa 

Elastsusmoodul, 

MPa 

T2-1 50,47 21,02 519,65 14,68 1054,69 

T2-2 50,46 21,68 487,76 12,96 985,83 

T2-3 50,19 20,94 531,79 15,22 1115,30 

T2-4 50,68 21,07 227,38 6,37 727,05 

T2-5 50,19 21,17 574,78 16,10 1170,16 

T2-6 50,25 20,90 642,30 18,44 1278,39 

T2-7 50,41 20,84 540,04 15,54 1348,91 

T2-8 50,38 20,96 482,96 13,75 1098,96 

T2-9 50,64 20,87 334,80 9,56 1028,06 

T2-10 50,27 21,31 415,33 11,46 961,40 

T2-11 50,43 20,85 477,01 13,71 808,12 

T2-12 50,58 21,04 430,12 12,10 936,17 

T2-13 50,29 20,94 663,85 18,97 1311,74 

T2-14 50,10 21,12 672,42 18,96 1217,68 

T2-15 50,25 21,10 463,49 13,05 826,58 

T2-16 50,28 21,17 499,41 14,06 934,11 

T2-17 50,38 20,91 370,56 10,60 909,90 

T2-18 50,70 21,15 586,02 16,28 928,23 

T2-19 50,35 21,14 497,86 13,94 1058,29 

T2-20 50,18 21,20 467,47 13,06 1037,91 
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LISA 5. Katseseeria II2-1...II2-20 paindetugevuse ja -elastsusmooduli 

katsetulemused (pikiteljesuunaline) 

Katsekeha 

tähis 

Laius a, 

mm 

Paksus b, 

mm 

Suurim 

paindekoormus, 

N 

Paindetugevus, 

MPa 

Elastsusmoodul, 

MPa 

II2-1 50,32 20,94 1141,43 32,59 7553,34 

II2-2 50,51 20,88 1499,66 42,90 7345,90 

II2-3 50,59 21,12 1336,73 37,32 7334,48 

II2-4 50,69 20,95 1149,06 32,54 5979,13 

II2-5 50,56 20,86 1320,47 37,81 7209,65 

II2-6 50,51 21,01 1083,70 30,62 6063,60 

II2-7 50,71 20,94 1515,45 42,94 6531,16 

II2-8 50,50 20,96 1424,90 40,46 7678,09 

II2-9 50,70 20,92 1355,29 38,48 7127,61 

II2-10 50,72 20,92 1638,73 46,53 8958,84 

II2-11 50,64 20,96 1087,94 30,81 7220,66 

II2-12 50,40 20,91 1225,26 35,03 7781,27 

II2-13 50,54 20,91 1409,96 40,20 6147,53 

II2-14 50,57 21,19 1070,78 29,71 7201,09 

II2-15 50,70 20,94 1258,00 35,65 6398,45 

II2-16 50,29 21,06 1657,42 46,81 7657,70 

II2-17 50,39 20,93 1323,41 37,77 7542,07 

II2-18 50,45 20,91 1664,09 47,53 9472,27 

II2-19 50,74 21,00 1400,75 39,44 8009,34 

II2-20 50,31 20,99 1156,56 32,87 6751,44 
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LISA 6. Katseseeria T3-1...T3-20 paindetugevuse ja -elastsusmooduli 

katsetulemused (ristiteljesuunaline) 

Katsekeha 

tähis 

Laius a, 

mm 

Paksus b, 

mm 

Suurim 

paindekoormus, 

N 

Paindetugevus, 

MPa 

Elastsusmoodul, 

MPa 

T3-1 51,20 21,58 613,63 16,21 1348,79 

T3-2 50,88 21,58 570,29 15,16 1332,12 

T3-3 50,83 21,54 479,12 12,80 861,08 

T3-4 50,17 21,35 517,28 14,25 1072,05 

T3-5 51,05 21,73 462,75 12,09 984,85 

T3-6 50,26 21,41 595,44 16,28 1076,12 

T3-7 51,27 21,54 443,89 11,76 1005,09 

T3-8 50,07 21,26 466,15 12,98 1018,56 

T3-9 50,80 21,53 665,56 17,81 1403,03 

T3-10 50,69 21,53 403,17 10,81 648,30 

T3-11 50,94 21,38 377,21 10,21 874,82 

T3-12 50,20 21,59 405,13 10,91 931,11 

T3-13 51,26 21,37 507,87 13,67 1096,59 

T3-14 50,15 21,24 447,24 12,45 1098,07 

T3-15 51,37 21,45 463,85 12,36 985,70 

T3-16 50,19 21,26 397,66 11,04 853,40 

T3-17 51,11 21,4 414,50 11,16 988,08 

T3-18 50,23 21,38 427,94 11,74 802,29 

T3-19 50,54 21,42 512,89 13,93 1075,68 

T3-20 50,41 21,31 518,28 14,26 1180,35 

 

  



64 

 

LISA 7. Katseseeria II3-1...II3-20 paindetugevuse ja -elastsusmooduli 

katsetulemused (pikiteljesuunaline) 

Katsekeha 
tähis 

Laius a, 
mm 

Paksus b, 
mm 

Suurim 
paindekoormus, 

N 

Paindetugevus, 
MPa 

Elastsusmoodul, 
MPa 

II3-1 50,66 21,27 1108,60 30,47 5715,75 

II3-2 50,90 21,36 1143,56 31,02 5557,22 

II3-3 50,52 21,22 1165,09 32,27 7670,51 

II3-4 50,52 21,45 1412,76 38,29 6334,97 

II3-5 50,91 21,28 1254,28 34,28 7956,27 

II3-6 50,76 21,28 1477,28 40,49 6003,80 

II3-7 50,57 21,26 1108,98 30,57 6510,51 

II3-8 50,55 21,21 1043,23 28,90 5502,26 

II3-9 50,86 21,32 1090,26 29,71 6206,29 

II3-10 50,56 21,59 996,08 26,63 7222,71 

II3-11 50,49 21,30 1126,95 30,99 6752,25 

II3-12 50,76 21,58 1142,99 30,46 7347,68 

II3-13 50,80 21,25 1143,51 31,41 5839,83 

II3-14 50,80 21,28 1228,19 33,64 6685,72 

II3-15 50,53 21,43 1114,71 30,26 7630,88 

II3-16 50,26 21,21 1140,61 31,78 7916,35 

II3-17 51,00 21,28 1137,46 31,03 7386,25 

II3-18 50,40 21,46 1316,09 35,72 7359,97 

II3-19 50,67 21,40 1088,32 29,55 7078,74 

II3-20 50,60 21,50 1131,52 30,48 7011,67 
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LISA 8. Katsekehade saekava lõikeskeem 
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LISA 9. Katsekehade T1-11…T1-20 paindekatse graafik 

 

LISA 10. Katsekehade II1-9…II1-18 paindekatse graafik 
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LISA 11. Katsekehade T2-11…T2-20 paindekatse graafik 

 

LISA 12. Katsekehade II2-1…II2-10 paindekatse graafik 
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LISA 13. Katsekehade T3-11…T3-20 paindekatse graafik 

 

LISA 14. Katsekehade II3-1…II3-10 paindekatse graafik 
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