
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Metsandus- ja maaehitusinstituut 

 

 

Teele Toomjõe 

 

 

HARILIKU MÄNNI  (Pinus sylvestris L.) PUIDU 

TUGEVUSPARAMEETRITE  UURIMINE 

MITTEPURUSTAVAL JA PURUSTAVAL MEETODIL 

 

  STRENGTH PARAMETER INVESTIGATION OF SCOTS PINE 

(Pinus sylvestris L.)  WOOD WITH NONDESTRUCTIVE AND 

DESTRUCTIVE METHOD  

 

Magistritöö 

Metsatööstuse õppekava 

 

 

Juhendaja: lektor Regino Kask, PhD 

 

 

 

Tartu 2016  



 

2 

 

 

 

 

Eesti Maaülikool 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor:  Teele Toomjõe Õppekava:  Metsatööstus 

Pealkiri: Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu tugevusparameetrite  uurimine 

mittepurustaval ja purustaval meetodil 

Lehekülgi:     65 Jooniseid:     21 Tabeleid:  4 Lisasid:   9 

Osakond:   

Uurimisvaldkond:  

Juhendaja:  

Kaitsmiskoht ja aasta:  

Metsatööstus 

Puiduteadus 

lektor Regino Kask  

Tartu, 2016 

Kindel viis puitmaterjali täpsete mehaaniliste omaduste mõõtmiseks on materjalist tehtud 

katsekehadega viia läbi purustavaid katseid. Sellise katsetamise miinuseks on materjali 

purustamine ja fakt, et seda enam ehituses samal otstarbel kasutada ei saa. Käesoleva töö 

eesmärgiks on välja selgitada, kas ultrahelimasinaga Proqer Pundit lab on võimalik 

hinnata mittepurustaval viisil puitmaterjali tugevusnäitajaid ning millised muud töös 

uuritud omadused prognoosimudelis oluliseks osutuvad. Lisaks kasutati ultraheli 

mõõtmiste tegemiseks kahte erinevat sagedust 150 kHz ja 250 kHz, milledest selgitati välja 

täpsem. 

Männipuidust katsekehadel määrati laboratoorselt erinevaid füüsikalis-mehaanilisi 

omadusi, vastavalt standardile. Ultraheli kiiruse mõõtmised toimusid pikikiudu ning 

ühtlasemate tulemuste saamiseks kasutati rakist. 

Valemite modelleerimise ja analüüsi tulemusena saab antud katsekehadel tehtud 

mõõtmistulemuste põhjal väita, et kui mõõta materjali ultraheli levimise kiirusele lisaks 

puitmaterjali tihedus, siis on mõõtmistulemused täpsed ja rohkemate tunnuste mõõtmisel ei 

muutu täpsus palju suuremaks. Võrreldes kahe erineva sagedusega ultraheli mõõtmiste 

tulemusi, võib täpsemaks pidada suuremat sagedust (250 kHz). 

Tulenevalt tulemuste varieeruvusest mõõtes erinevate sagedusega võiks teha jätkukatseid 

veel suuremate sagedustega, et näha, kas tulemused tulevad täpsemad ja lisada uuringusse 

ka erinevad niiskusklassid, et näha ka selle tunnuse olulisus. 

Märksõnad: mittepurustav meetod, purustav meetod, harilik mänd 
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A sure way for accurate measurement of the mechanical properties of wood materials is to 

carry out destructive tests with the test specimens. The disadvantage of such test is that the 

material is destroyed and the fact that it cannot be used for  the same purposes. The aim of 

this study is to determine whether ultrasound machine Proqer Pundit Lab is able to assess 

wood material strength parameters non-destructively. Also the importance of other studied 

characteristics is tested in forecast model. In addition, the ultrasound measurements were 

carried out with two different frequencies 150 kHz and 250 kHz, of which the accuracy 

was measured. 

Variety of different physico-mechanical characteristics were determined of pinewood test 

specimens by using laboratory methods according to standards. Ultrasonic velocity 

measurements were carried out on wood lengthwise and also a special device was used in 

order to ensure a reliable measurement. 

Based on modeling the formulas and analysis of the measurements it can be claimed that 

using ultrasound velocity jointly with wood density gives accurate and reliable results on 

wood strength parameters. Using more characteristics in the model does not increase the 

accuracy of the results significantly. Comparing two different ultrasonic frequency 

measurements then a higher frequency (250 kHz) can be regarded more accurate. 

Due to the variability of the results by using different frequencies, the follow-up tests 

should be carried out by using higher frequency nozzles in order to see if the results get 

more accurate. Also different moisture classes could be added in the study to evaluate the 

importance of this characteristic. 

Keywords: non-destructive testing, destructive testing, Scots pine 
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SISSEJUHATUS 

 

Puit on olnud ehitusmaterjalina kasutuses juba väga pikka aega, õigupoolest on tegu ühe 

vanima ehitusmaterjaliga. Puidu kasutamisel ehituses on olnud erinevaid perioode. Puit on 

olnud väga hinnatud materjal, kuid samas on seda ka erinevatel põhjustel kõrvale tõrjutud. 

Nüüdisajal on puit hinnatud materjal oma tugevuse ning visuaalsuselt ja ökoloogiliselt 

heade omaduste tõttu. Tänapäeva arenenud ühiskonnas on aga oluline omada ülevaadet ja 

kontrolli materjalide tugevuse üle, mida ehituses kasutatakse. Üks kindel viis, kuidas saada 

teada materjali täpsed mehaanilised omadused on nendest materjalidest tehtud 

katsekehadega viia läbi purustavaid katseid. Neist enamlevinumad on surve-, tõmbe- ja 

paindekatse. Sellise katsetamise suureks miinuseks on materjali purustamine ja fakt, et 

seda enam ehituses samal otstarbel kasutada ei saa. Tihtipeale on tarvis kontrollida juba 

olemasolevate ehitiste konstruktsioone ja talasid, seal oleks mõeldamatu materjali 

purustavat katset tegema hakata, materjali tuleks uurida kohapeal ilma seda kahjustamata. 

Igasuguste materjalide olukorra kontrollimiseks tuleb esimeses järjekorras teha loomulikult 

visuaalne hindamine ja see ei kao kusagile, kuid tihtipeale jääb sellest väheks. Visuaalse 

hindamise juures on suureks miinuseks subjektiivsus ning tihtipeale on 

puitkonstruktsioonid ühest või mitmest küljest kaetud mistõttu ei ole võimalik isegi kõiki 

külgi näha. Selleks, et saada usaldusväärseid tulemusi tuleb kasutada puitmaterjalide 

hindamiseks meetodeid, mis on teaduslikult kinnitatud. 

Puidu uurimiseks mittepurustavatel meetoditel on välja töötatud mitmeid mõõtmisviise. 

Järgnevalt on toodud välja erinevad mittepurustavad viisid kuidas puitmaterjali kvaliteeti 

uurida (Niemz 2009): 

 mehaanilised meetodid (puurimine); 

 elektrilised meetodid (elektri takistuse mõõtmine); 

 akustilised meetodid (heli kiirus, peegelduvus ja sumbumine); 

 soojuslikud meetodid (termografeerimine);  

 elektromagnetilised meetodid (röntgen, neutronite radiatsioon ja nähtav valgus). 
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Ultraheliga puitu uurides on suurim eelis võrreldes purustavate meetoditega see, et 

katsekeha ei saa mõõtmisel kannatada. Katsetamise käigus materjal säilitab kõik oma 

eelnevad omadused ja kuju, seega saab sama katsekehaga teha korduvkatseid.  

Käesolevas töös käsitletakse mittepurustavat ultraheliga uurimise meetodit, kus uuriti 

laboratoorsete katsete käigus puitkatsekehade füüsikalis-mehaanilisi näitajaid. Uurimustöö 

käigus sooviti välja selgitada, kas ultrahelimasinaga Proqer Pundit lab on võimalik hinnata 

usaldusväärselt puitmaterjali tugevusnäitajaid. Eesmärgiks oli teada saada, kas 

mehhaaniliselt mõõdetud staatiline elastsusmoodul on sarnane ultraheli tulemuste järgi 

arvutatud dünaamilise elastsusmooduliga. Lisaks teostati mõõtmisi kahe erineva 

sagedusega ja selgitati välja kumb sagedus annab täpsemaid tulemusi. 

Uurimistöö esimeses osas antakse ülevaade puidu ehitusest, töös käsitletavatest 

tähtsamatest füüsikalis-mehaanilistest omadustest, akustikast ja puidu uurimise viisidest 

kirjanduse baasil. Teises peatükis kirjeldatakse töös kasutatavate katsekehade saamist ja 

nendega tehtud katseid ning katsemasinaid. Lisaks kirjeldatakse katsetamise ja statistilise 

analüüsi metoodikaid. Kolmanda peatüki esimeses osas antakse ülevaade katsetulemustest 

üldiselt ja teises osas analüüsitakse põhjalikumalt saadud mõõtmistulemusi. 

 

 

Tänuavaldus:  

Autor soovib tänada alljärgnevaid isikuid, kes töö valmimisele kaasa aitasid: lektor Regino 

Kask, teadur Allar Padari, professor Peeter Muiste, lektor Vahur Kurvits ja lektor Risto 

Mitt. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Visuaalne tugevussorteerimine 

 

Puidu visuaalne tugevussorteerimine tähendab puidu visuaalset hindamist, millest 

jälgitakse puidul paistvaid vigastusi, oksi ja kasvueripärasid, vahetevahel kasutatakse ka 

lihtsamaid tööriistu näiteks haamer, kruvikeeraja, peitel jne. Eriti tähtsaks peetkase 

visuaalse hindamise juures oksakohti ja nende mõõtmist. (Piazzal, Riggio 2008)  

Männi ehituspuitu jagatakse visuaalsel sorteerimisel nelja tugevusklassi : C16, C18, C24, 

C30, mis vastavad standardile EN 338, käesolevas töös jagatakse katsekehad kolme 

tugevusklassi: C18 ja C24 ning praaki. Põhjamaade, kaasa arvatud Eesti tingimustes 

kasvanud männi puidul on paindetugevuse normväärtused nendel tugevusklassidel 

vastavalt 18 ja 24 N/mm
2
 ning nendest nõrgem läheb praagi hulka. (EVS 806:2002) 

Tugevussorteerimist saab teha ka masinaga, selleks on mitu võimalust. Esimene väga 

levinud variant on paindedeformatsiooni meetod, kus masinad mõõdavad mehaaniliselt 

katsekeha paindedeformatsiooni ja arvutavad elastsusmooduli, ning saadud tulemuste 

põhjal määratakse puidu tugevusklass. (Benham jt 2003) Teine võimalus toimub röntgeni 

meetodil. Röntgenkiirte abil rekonstrueeritakse puitmaterjalist pilt, kus on näha vigastused 

ja oksakohad, mille järgi saab puidu tugevusklassi määrata. Lisaks sellele kasutatakse veel 

ka 3D skannereid. (Skog, Oja 2007) Kolmandaks on veel ka kontaktivaba lasermeetod. 

Erinevaid viise on võimalik omavahel kombineerida, et need üksteist parema tulemuse 

saavutamiseks täiendaksid. (Bacher 2008) 

Eelnevad katsed on näidanud, et üldiselt hindab visuaalne sorteerimine materjali 

halvemaks kui see tegelikult on. See tähendab, et kui samade katsekehadega teha purustav 

paindekatse, et saada teada maksimum survet, mida tala kanda suudab, siis tuleb see 

katsekeha tihti paremasse tugevusklassi paigutada. (Piazzal, Riggio 2008) 

Võrreldes puidu masinaga hindamist ja visuaalset inimsilmaga hindamist, siis masina 

suureks miinuseks on selle suur hind. Kuid suure eelisena on kindlasti töövõimekus ja 
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täpsus, mis on kordades suuremad kui inimesel. (WOODSONICS 2014) Inimese hinnang 

on väga subjektiivne ning lisaks suurte mahtude juures ei ole aega iga tükki käsitsi 

sorteerida ja inimene ei suuda katsekeha kiire vaatluse korral kindlasse tugevusklassi 

liigitada ning võib teha vigu. (Benham jt 2003) 

 

 

1.2 Mittepurustav meetod 

 

Mittepurustavad puidu hindamise meetodid on nagu nimest tuleneb, välja töötatud selleks, 

et säiliks uuritava objekti algsed omadused. Esimene mittepurustav meetod puidu 

hindamiseks oli visuaalne hindamine, mis on puidu hindamisel tänapäevani püsima jäänud. 

Teaduslikumad lähenemised mittepurustavate meetodite hulgas on saanud võimalikuks 

alates 20. sajandi alusest koos elastsusteooria ja puidu omadusi mõõta võimaldavate 

vahendite arenguga. Järgmisena arenesid erinevad staatilised ja dünaamilised meetodid. 

Suur edusamm oli 1960 aastatel arenema hakanud röntgentehnoloogia. Samast ajast on ka 

esimesed märgid vibratsiooni meetodiga puidu katsetamisest. Puidu elastsuse 

iseloomustamiseks tutvustas 1965. aastal Hearmon esmakordselt Inglismaal ultraheli 

tehnoloogiat puidu elastsuse määramiseks. Eelmise sajandi viimase kahekümne aastaga on 

erinevate puidu mittepurustavate meetoditega uurimine läbinud suure arengu, sealt alates 

ollakse suutelised puitu hindama nii makroskoopilisel kui mikroskoopilisel tasemel. (Bucur 

2003)  

Üks tõlgendus erinevatest kasutusel olevatest mittepurustavatest meetoditest jagab 

erinevad meetodid nende mõõtmisviisi järgi gruppidesse: heli, läbistav kiirgus, optiline, 

elektromagneetiline (Joonis 1). Käesolevas uuringus katsetatakse mõõtmist ultraheliga, mis 

kuulub selle skeemi alusel heli gruppi. Heli grupis on eraldi välja toodud neli erinevat 

meetodit, milledeks on läbivusaeg, sageduskarakteristik, akustiline takistus ja akustiline 

emissioon. (Livingston 2001) 
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Joonis 1. Mittepurustavate meetodite klassifikatsioon (Livingston 2001; autori 

kohandatud) 

 

Katses kasutusel olevaks meetodiks on Joonisel 1 olnud esimene variant, milleks on 

läbivusaeg. Säärasel viisil ultraheliga mõõtes toimub madala sagedusega helide liikumine 

läbi mõõdetava katsekeha, mille käigus mõõdetakse aega ja materjali intensiivsuse muutust 

etteantud katsekeha pikkuse juures (Blitz, Simpson 1996). Mõõtmine toimub kahe 

anduriga, mis on paigutatud kumbki vastamisi asetsevatesse katsekeha otsapinna 

keskpunktidesse. Üks anduritest on signaali saatja ja teine vastuvõtja. Andurid fikseerivad 

signaali liikumise aja ning selle ja katsekeha pikkuse järgi arvutatakse ultraheli lainete 

liikumise kiirus. (Ross 2015)  

Heli levimise kiirus erinevates puidu suundades on väga erinev, näiteks on raamatu 

„Acoustics of wood“ andmetel ühe MHz suuruse ultraheli levimise kiirus 12% niiskuse 

juures olevas puidus võib varieeruda 6000 m/s pikisuunas kuni 400 m/s radiaal-

tangentsiaalsuunas. (Bucur 2006) Pikem heli levimise aeg on üldiselt märk defektist või 

oksakohast ning väikemast tihedusest ja tugevusest. (Piazzal, Riggio 2008) 

Viimase kümne aastaga on toimunud omakorda areng ultraheli seadmetega kaasnevate 

anduritega, mistõttu on mõõtmistulemused muutunud täpsemaks (Bucur 2006). Üks 

ultraheliga mõõtmise piiranguid ja miinuseid on andurite ühendamine katsekehaga nii, et 

kokkupuude oleks täielik ja mõõdetud tulemus vastaks tõele (Livingston 2001). 

Mõõtmiseks kasutatavaid andureid on erinevate otsikutega, kasutusel on lameda ja terava 

otsaga ning mõningal juhul andur isegi kruvitakse otsapidi puidu sisse, et pindade 

kokkupuude oleks täielik. Täieliku ühenduse saavutamisele aitavad kaasa ka mõned 

vahendid, mida katsekeha ja anduri vahele määritakse näiteks spetsiaalsed vahad, 
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silikoonid, naturaalsed rasvad ja glütseriin, mida saab kasutada toatemperatuuril. Kui 

tegemist on madalate temperatuuridega, siis kasutatakse alkoholi, kuna see ei külmu. 

(Bucur 2006) 

 

 

1.3 Ultraheli 

 

Akustika on füüsika haru, mis käsitleb helinähtusi. Helilainete tekitamist, levikut ja 

mõõtmisi käsitleb üldakustika. Helid on elastsed lained, mis liiguvad materjalis (Kettunen 

2006). 1920. aastail, kui oli õpitud helisagedussignaale võimendama, algas akustika 

arengus uus järk, hakati uurima ka ultraheli. Ultraheli abil saab kindlaks teha materjali ja 

esemete defekte ja ebakorrapärasusi – ultraheli defektoskoopia. (EE 1995 s.v. ultraheli) 

Ultrahelid on helid mille sagedus on vahemikus 20–10
6
 kHz. Sellest

 
suurema sagedusega 

helisid nimetatakse hüperhelideks ja väiksema sagedusega kui 16 Hz helisid nimetatakse 

infrahelideks. Kuni 100 kHz sagedusega ultraheli laineid võivad tekitada ja tajuda ka 

mõned elusolendid näiteks delfiinid, liblikad ja nahkhiired. (EE 1995 s.v. akustika) 

Inimese kõrvale muutuvad helid kuuldavaks juhul, kui nad on pikilained vahemikus 16 Hz 

kuni 29 kHz ja vastavalt lainepikkuste vahemikule 20 m kuni 1,7 sentimeetrini (Kettunen 

2006).  

Ultraheliga mõõdetud tulemuste tõlgendamine on keerukas, kuna tulemi kõikuvust võivad 

põhjustada mitmed asjad ja nende koosmõjud. Ultraheli andmete analüüsimisega saab leida 

oksakohti, lõhesid, struktuuririkkeid ja mitmeid teisi puidu defekte. Mitmed biokahjustused 

on avastatavad ultraheli abiga, nagu näiteks mardikate vastsete käikude ulatust ja 

lagundavate seente tekitatud mädanikke. Ultraheliga on võimalik leida ka inimeste 

põhjustatud augud, sisselõiked ja muud nõrgestused. Ultraheliga mõõtmisel võivad 

kergesti tulla vead kahjustuse asukoha määramisel. (Pilt 2010)  
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1.4 Purustav meetod 

 

Purustav meetod nagu selle nimestki tuleneb omab ühte väga suurt miinust, milleks oleks 

katsekeha lõplikult purustamine. Peale seda enam sama katsekehaga mõõtmisi teha ei saa. 

Kuid katsekeha purustamise käigus selgub väga täpne koormus, mida antud katsekeha 

kannatab ja mille all puruneb. Purustava paindekatse tegemiseks on kolm võimalust 

katsekeha painutamiseks, need on: kolme, nelja ja viie punkti paindekatse (Riyanto 1996). 

Paindejõu mõõtmisel on väga oluline roll oksadel, nende osakaalul, suurusel ja asukohal 

katsekehas. Uurimuse käigus on kinnitust leidnud, et oksakoha asukoht puidus on vähemalt 

sama oluline kui oksakoha suurus. (Falk jt 2003) Ungaris tehtud uuringus leiti, et oksliku 

Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) katsekeha paindetugevuse keskmine väärus oli 31.2 

MPa. (Koman jt 2013) 

Katsetulemustega on kinnitatud, et mida rohkem on katsekehas ristlõike suhtes oksi, seda 

suuremaks muutub puidu tiheduse väärtus, kuid puidu paindetugevus ja elastsusmoodul 

vähenevad märgatavalt. Uurimuses toodi välja oksavaba ja okstega 76–100% ristlõikest 

ning nende gruppide keskmised elastsusmoodulid olid vastavalt 8568,3 MPa ja 2140,8 

MPa. Samades gruppides oli paindetugevus vastavalt 75 MPa ja 25,3 MPa. (As jt 2006) 

 

 

1.5 Tihedus 

 

Tihedus on objekti ruumala ja massi jagatis, mille ühik on SI-süsteemile kohaselt kg/m
3
. 

Usutavate ja tõeste väärtuste saamiseks peab puidu tiheduse mõõtmised tegema sama 

niiskustaseme juures. (Bowyer jt 2003) Puit on hügroskoopne materjal ja sisaldab palju 

vett. Puidu tihedus on suures sõltuvuses puidu niiskusest, seega on tiheduse juures oluline 

märkida niiskusaste. Soovitavalt võiks niiskusaste olla absoluutkuiv ehk 0% juures. 

Tiheduse määramise protsess tuleks läbi viia võimalikult kiiresti, sest kuiv klots hakkab 

õhust kiiresti niiskust taas endasse imama. (Saarman, Veibri 2006) 

Puidu tihedus oli esimene puidu karakteristik, mida teaduslikult uurima hakati, kuna see on 

üks kõige olulisem puitu iseloomustav näitaja. Puidu tiheduse suurenedes on puit tugevam 
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ja jäigem, suureneb saadava tselluloosi hulk ning põlemisel suureneb soojamaht. Puidu 

tihedusel on tugev side puu vanusega, elujõulisusega, kasvukoha tüübiga, mulla ja 

toitainete rohkusega. (Bowyer jt 2003) 

Puidu tihedust on võimalik mõõta mitmel erineval viisil: otsese kaalumise teel, röntgen- ja 

gammakiirguse abil ning ultraheliga. Kiirgusmeetodi aluseks on intensiivsuse vähenemise 

põhimõte kiirte puitu sumbumise tõttu. Sumbumine omakorda sõltub puidu niiskusastest, 

tihedusest ja katsekeha suurusest. Kui eraldi on ära mõõdetud katsekeha niiskus, siis saabki 

teada tiheduse. Lisaks, kuna oksade tihedus on ülejäänud puidust tunduvalt erinev, siis 

saab oksamahu ka kiirgusmeetoditega mõõtes teada. (Hanijärvi jt 2005) 

Värskelt raiutud männipuidu tihedus on 700–800 kg/m
3
 ning 0% juures on tihedus 

470 kg/m
3
 kohta. (Saarman, Veibri 2006) 

Puidu tihedus on otseselt seotud kevad ja sügispuidu osakaaluga aastarõngas, kuna 

sügispuidu tihedus on märgatavalt suurem kevadpuidu omast, kuid see pole ainuke faktor, 

mis tihedust mõjutab. Tihedus on mõjutatud puidu rakkude suurusest, rakuseinte paksusest, 

puidus oleva ligniini ja tselluloosi osakaalust ning ekstraktiivainete koostisest. Näiteks on 

uuritud lõunas kasvanud mände, millel on mõõdetud kevadpuidu tiheduseks 280 kg/m
3
 ja 

sügispuidul 690 kg/m
3
. Seega kohtades, kus on oluline puidu tugevus tuleks näha 

ohumärke, kui on kasutatud laia aastarõngaga puitu, milles on sügispuidu osakaal väike. 

(Koch 1972) 

  

 

1.6 Puidu suunad 

 

Puidul on teatavasti kolm põhisuunda: piki-, radiaal- ja tangentsiaalsuund. Puidu omadused 

erinevates suundades on erinevad, seda nimetatakse anisotroopsuseks. Pikisuunas ehk 

pikikiudu on puitmaterjali omadused kõige paremad. See tähendab seda, et näiteks vesi ja 

toitained liiguvad kõige paremini puidus pikikiudu ning heli levimise kiirus on kõige 

suurem pikikiudu. (Saarman, Veibri 2006) 

Ristlõige on oma nime saanud palkide risti läbisaagimisest ning radikaal- ja 

tangentsiaallõike saamiseks tuleb piki puidu kiudusid lõigata. Radiaallõige saadakse 
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lõigates piki puidu kiudusid säsist koore poole ning tangentsiaalne lõige tehakse 

aastarõngaste suunaliselt. (Bowyer jt 2003) 

 Piki aastarõngaid kulgevat suunda nimetatakse tangentsiaalsuunaks, paralleelselt säsiga on 

pikisuund ja säsist koore poole liikumise suunda nimetatakse radiaalsuunaks. (Saarman, 

Veibri 2006) 

Kuivamisel puit kahaneb kõige enam tangentsiaalsuunas ning sellest poole võrra vähem  

radiaalsuunas. Pikikiudu tõmbab puit kõige vähem kokku ja see on kõige vähem märgatav 

muutus. Kui vaadelda kuivavat klotsi, siis võib selle kuju tänu tangentsiaalsele ja 

radiaalsele kokkutõmbumisele moonduda. (Ross 2010) 

 

 

Joonis 2. Puidu põhisuunad ja aastarõngad (Bowyer jt 2003; autori kohandatud) 

 

Puidust klotside lõikamisel nimetatakse klotsi servi lõigeteks. Tangentsiaallõige kulgeb 

tangentsiaalses suunas ja radiaallõige radiaalses sihis ning aastarõngastest risti läbi on 

ristlõige. (Bowyer jt 2003) Puidu lõikepinnad on märgitud Joonisel 2. 
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1.7 Aastarõngad 

 

Parasvöötme kliimas kasvavad puud kiiremini varakevadest kuni varajase sügiseni, kui 

kasvuks vajalik niiskus ja toitained on puule kättesaadavad. Sellise kasvutsükliga tekkib 

puu kasvustruktuuri iga aastaga üks aastarõngas, kus on võimalik eraldada kevad- ja 

sügispuitu. Sügispuidu rakukestad on paksemad ja raku kogusuurus on väiksem, sealne 

puit on tihedam ning värvuselt tumedam, kuna kasvad aeglaselt. (Bowyer jt 2003) 

Kevadpuidul seevastu on rakud õhemate seintega ja rakuõõnsused suuremad, mistõttu on 

puidus liikuvatel mahladel rohkem ruumi. Puidus on õhku rohkem, seega on kevadpuidu 

tihedus väiksem kui sügispuidul. (Bertorelli 1986) 

 

 

Joonis 3. Aastarõnga illustreeriv joonis (Bowyer jt 2003; autori kohandatud)  

 

Kevad- ja sügispuidu laius aastarõngas on seotud puu toitainete ja vee kättesaamisega 

mullast. Kui suvi on väga kuiv, siis võib hakata vee vähesuse tõttu juba suve jooksul 

sügispuit tekkima. Kui kasvuperioodi ajal on põud, madal temperatuur, siis tekkib vähem 

kevadpuidu rakke, seega jääb aastarõngas kokkuvõttes kitsamaks ja juurdekasv on 

väiksem. Kevadpuit tekkib keskmiselt 3–3,5 kuu jooksul ning sügispuit 2 kuu jooksul. 
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Ühtlase kasvuga puud loetakse kvaliteetsemaks ja paremaks kui suurte aastarõngastega 

puud, millel on kevadpuidu osakaal väga suur ja erinevatel aastatel väga varieeruv. Kuigi 

on teada, et sügispuidu tugevusnäitajad on kevadpuidu omast kõvasti paremad, eelistatakse 

siiski ühtlase kasvuga puitu. Sügispuidu tugevuse ja jäikuse näitajaid hinnatakse kolm 

korda suuremaks kui kevadpuidul. (Bowyer jt 2003) 

Rootsis tehtud Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) katsete põhjal saab kinnitada, et 

sügispuidu tihedus on rohkem kui kaks korda suurem kui kevadpuidul, numbrilised 

näitajad on vastavalt  700–800 kg/m
3
 ja 350 kg/m

3
. Nimetatud aastarõngaste uurimuses 

uuriti üksteisele järgnevat kümmet aastarõngast, kus leiti, et nii kevad kui sügispuidu laius 

vähenes mõõtmisperioodi (12–21 aasta) jooksul 50% võrra. (Fries, Ericsson 2008) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Katsekehade iseloomustus 

 

Lõputöös kasutatud uurimismaterjal on kogutud 2015. aasta talvel Järvselja Õppe- ja 

Katsemetskonnast kvartalitelt JS222, JS276 ja JS288 SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskuse projekti nr. 9223 raames. Nimetatud kvartalitele rajati juba 1939. aastal Teodor 

Kriguli eestvedamisel männipuistute elusokste laasimise katsealad (Krigul 1961).  Kokku 

toodi metsast 17 mändi, millest valmistati katsekehad. Kvartalilt JS222 eraldiselt 1 

langetati 5 männi mudelpuud. Tegemist on mustika kasvukohatüübiga, kus on esimeses 

rindes 95% ulatuses männid. Kvartalilt JS276 eraldiselt 7 langetati 6 männi mudelpuud, 

mis kasvasid kuivendatud jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis. Esimeses rindes on ainult 

männid. Kvartalilt JS288 eraldiselt 1 langetati 6 männi mudelpuud, mille 

kasvukohatüübiks oli jänesekapsa-pohla puhtmännik. Puistute ja mudelpuude 

takseerandmed on täpsemalt välja toodud Tabelites 1 ja 2. 

 

Tabel 1. Puistute takseerandmed (Järvselja Metsamajandamise Infosüsteem 

[https://jarvselja.emu. ee] (17.05.2015)) 

Kvartal Eraldis Rinne Puu-

liik 

Vanus, 

a 

Kõrgus, 

m 

Dia-

meeter

, cm 

Osa-

kaal, 

% 

Inventeeri-

mise 

kuupäev 

Kasvukoha 

tüüp 

JS222 1 1 MA 104 29 32 95 17.12.2010 Mustika 

JS276 7 1 MA 101 29 28 100 09.12.2010 
Jänesekapsa- 

mustika 

JS288 1 1 MA 114 29 29 100 06.12.2010 
Jänesekapsa-

pohla 
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Langetatud analüüsipuud on nummerdatud proovialade kaupa alljärgnevalt : 

1. JS222, eraldis 1 – puud nr 19 – 23 (5 puud); 

2. JS288, eraldis 1 – puud nr 31 – 36 (6 puud); 

3. JS276, eraldis 7 – puud nr 41 – 46 (6 puud). 

 

Tabel 2. Mudelpuude takseernäitajad 

Puu nr Puuliik Rinnasdiameeter, 

cm 

Kõrgus, 

m 

Võra algus, 

m 

19 MA 48,15 30,7 19,82 

20 MA 35,1 30,12 20,02 

21 MA 43,85 29,13 18,43 

22 MA 40,1 30,08 20,18 

23 MA 46,15 32,1 21,3 

31 MA 34,9 32,3 23,2 

32 MA 34,6 29,9 19,4 

33 MA 21,85 28 23,2 

34 MA 34,5 31,8 23,8 

35 MA 30,95 28,6 21,8 

36 MA 30,2 30,6 22,9 

41 MA 32,35 30,3 23,3 

42 MA 35,65 29,6 20,5 

43 MA 30,9 28,9 20,8 

44 MA 32,6 29,2 19,3 

45 MA 43,7 31,3 17,6 

46 MA 36,6 30,4 17,3 
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Eelnevalt rajati nimetatud kvartalitele ajutised proovitükid suurusega 0,1 ha. 

Proovitükkidel klupiti kõik puud ja mõõdeti nende kõrgused, seejärel valiti keskmiste 

näitajate järgi kvartalilt JS222 kolm ja kvartalitelt JS276 ning JS288 neli keskmisele 

sarnast puud ja üks väiksem ning üks suurem puu. Mudelpuudest tekkiva valimi 

koostamisel püüti jälgida nn juhuslikkuse nõuet, mille järgi oli kõigil ükskogumi 

elementidel ühesugune tõenäosus sattuda valimisse (Kiviste 1998).  

 

 

Jooni 4. Puu  ja palgi lahtilõikamise skeem 

 

Enne mudelpuude langetamist märgiti puule peale põhja-lõuna suund. Peale puu 

langetamist mõõdeti puu pikkus ja elusvõra algus. Puutüved järgati kolme meetri 

pikkusteks palkideks, millede alumisest otsast lõigati ära 50 mm paksune ketas, 

illustratiivselt on lisatud Joonis 4 katsekehade valmimist ilmestama. Antud uurimuses 

kasutati ainult kahte tüükapoolsemat palki A ja B, millest hiljem valmisid katsekehad. 

Katsekehad lõigati seega kokku 34-st palgist põhja-lõuna suunaliselt. Alguses lõigati 

palgid lahti 60 mm paksusteks radiaalsuunalisteks plankudeks, mis omakorda lõigati 

60×60 mm ristlõikega katsekeha toorikuteks (Joonis 4). Plankudel ei kasutatud keskmist 

säsiga osa, seega olenevalt puu diameetrist sai ühest meetri pikkuseks lõigatud plangust 2–

4 katsekeha.  
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Joonis 5. Katsekehade näidispilt 

 

Pärast kuivamist hööveldati katsekehad õigesse 50×50×1000 mm mõõtu. Katsekehadele 

kirjutati peale identifitseerimise number, mille järgi on edaspidi võimalik kindlaks teha, 

millise puu, mitmenda palgiga ja millisest suunast on tegu. Katsekehasid on illustreerima 

lisatud Joonis 4. Katsekehad kuivatati mõõtmiste tegemiseks 6–10% niiskuseni. Katseid 

tehti kokku 236 männispuidust katsekehaga. 

 

 

2.2 Visuaalne tugevussorteerimine 

 

Männi ehituspuitu jagatakse visuaalsel sorteerimisel nelja tugevusklassi : C16, C18, C24, 

C30, mis vastavad standardile EN 338, käesolevas töös jagatakse katsekehad kolme 

tugevusklassi: C18 ja C24 ning praaki. Põhjamaade kaasa arvatud Eesti tingimustes 

kasvanud männi puidul on paindetugevuse normväärtused nendel tugevusklassidel 

vastavalt 18 ja 24 N/mm
2
 ning nendest nõrgem läheb praagi hulka. (EVS 806:2002) 

Väikeste puitkehade visuaalse tugevussorteerimise erinevad parameetrid paneb paika NS-

INSTA 142 standard (NS-INSTA 142:1997). Katsekehadel mõõdeti kolmest küljest 

kõikide okste diameeter risti katekeha pikkusega ning arvutati nende kogupindala suhe 
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katsekeha ristlõikepindalasse, milleks saadi 2500 mm
2
. Okste pindala suhet 

ristlõikepindalasse iseloomustab Joonis 6, oksasuhe arvutati valemiga: 

   
  

   
       (2.1.) 

kus Os – oksasuhe,; 

 Ak – oksade pindala, mm
2
; 

 b – katsekeha laius, mm; 

 h – katsekeha kõrgus, mm. 

 

 

Joonis 6. Oksapindala projekteerimine ristlõikepindalale (NS-INSTA 142:1997) 

 

Okste puhul jäeti vastavalt standardis esitatud nõuetele hindamata sisemine säsipoolne külg 

ning kummastki katsekeha otsast 50 mm, kuna need jäid  paindekatse avast väljapoole. 

Okstele lisaks hinnati ka kaldkiulisuse, lõhede, salmilisuse, mädaniku, sine ja 

putukakahjustuste esinemist.  

 

 

2.3 Paindetugevuse ja painde elastsusmooduli määramine 

mittepurustaval meetodil 

 

Antud töös mõõdeti kõik katsekehasid kaks korda, kuna kasutati kahte ultraheli sagedust. 

Pikilaine sagedus oli ühel juhul 150 kHz ja teisel 250 kHz. Mõõtmine tehti ainult pikikiudu 
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ehk katsekeha pikkuse suunas. See tähendab, et andurid paigutati kumbagi katsekeha 

otsapinna keskpunkti, milleks on lisatud selgitav skeem Joonis 7 (b). Signaali väljastav 

andur on saatja  ning teine andur on vastuvõtja. Täpsemate mõõtmistulemuste 

saavutamiseks kasutati ultraheligeeli ja spetsiaalset rakist. Ultraheligeel määriti katsekeha 

otspindadele, alale, mis jäi anduri ja puidu vahele, et vältida õhuvahesid. Spetsiaalne rakis, 

mille vahele katsekeha paigutati, et fikseerida kindlalt andurite asukoht, rakis on näha 

Joonisel 7 (a).  

 

 

Joonis 7. Ultraheliga katsekehade mõõtmine laboris (a) ja mõõtmise põhimõte (b) (Ross 

2015; autori kohandatud) 

 

Mõõtmised teostati Proqer Pundit lab katsemasinaga, millega teostati mõlema sagedusega 

kolm kordusmõõtmist. Seadmesse sisestati eelnevalt katsekeha pikkus ning masin arvutas 

heli ühest andurist teise jõudmise aja järgi ultraheli levimise kiiruse. Mõõdetud tulemuste 

põhjal arvutati järgneva valemi abil katsekehadele dünaamiline elastsusmoodul (Ross ja 

Pellerin 1988): 

   
  

 
       

       ,  (2.2.) 

kus  Ed – dünaamiline elastsusmoodul, MPa; 

 ρ - katsekeha tihedus 12%-lise niiskuse juures, kg/m3; 

 V – ultraheli levimise kiirus, m/s. 
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2.4 Paindetugevuse ja painde elastsusmooduli määramine purustaval 

meetodil 

 

Materjali vastupanu koormusele ja pingele nimetatakse materjali tugevuseks (Skramtajev jt 

1951). Puidu vastupanu paindele nimetatakse paindetugevuseks, mis on kombinatsioon 

tõmbe-, surve- ja nihketugevusest. Kahe toe peal asetseva katsekeha keskelt välisjõuga 

koormamisel surutakse keha ülemine pind kokku ning alumine pind venitatakse tõmbejõu 

mõjul natuke pikemaks. Keha kesktelje kohal on neutraalne tsoon, kus selle pikkus ei 

muutu ja mõõdukate koormuste korral jääb see osa pingevabaks. (Saarman ja Veibri 2006) 

Puidu paindetugevus oleneb niiskusest, mahukaalust, sügispuidu osakaalust, okstest, 

kaldkiulisusest. Tänu nendele näitajatele võib puidu tugevus isegi üle 30% väheneda. 

(Skramtajev jt 1951). 

 

 

Joonis 8. Paindetugevuse mõõtmise katseskeem (Piazzal, Riggio 2008) 

 

Käesolevas töös kasutati katsekehasid pikkusega 18 ristlõike kõrgust, mis võisid omavahel 

varieeruda kuni kolmekordse ristlõike kõrguse võrra. Sellistel tingimustel oli katsel 

täidetud sümmeetria nõue, mis tähendab, et katsekeha koormati tangentsiaalsihiliselt ja 

sümmeetriliselt kahest punktist paindele ja katsekeha oli otsadest toestatud lihttalana nagu 

näidatud Joonisel 8. Paindekatsete tegemisel võeti aluseks Eesti standard EVS-EN 

408:2010. 
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Katsekehade paindetugevuse ja elastsusmooduli määramiseks purustaval meetodil kasutati 

katsemasinat INSTRON 3369 vastava paindemehhanismiga (Joonis 9), mis koormuse 

rakendamisel registreeris läbipainde ning arvutas staatilise elastsusmooduli (MOE) ja 

paindetugevuse (MOR). Paindekatsetel rakendati koormust konstantse liikumiskiirusega 

0,15 mm/s. Standardi EN 384 kohaselt (EVS-EN 384:2010) valiti katsekeha tõmmatud 

serv juhuslikult. Katsekeha mõõdeti keskelt, kus kõrgus mõõdeti tangentsiaalsuunas ja 

laius radiaalsuunas. (Kõo jt 1991) Katsemasina video tensomeeter määras katsekeha 

keskele märgitud punkti järgi keha läbipainde, mille järgi arvutati elastsusmoodul. 

 

 

Joonis 9. Paindekatse masin INSTRON 3369 

 

Paindetugevus arvutati järgneva valemiga (Annual … 2005): 

    
      

    
 ,        (2.3.) 

kus  σBW – paindetugevus, N/mm
2

 → MPa; 

 Pmax – paindejõu suurus murdumise piiril, N; 

 L – tugede vaheline kaugus, mm; 

 b – katsekeha ristlõike laius, mm; 

 h – katsekeha ristlõike kõrgus, mm. 
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Elastsusmoodul leiti kasutades järgmist valemit (ISO 3349:1975)  

   
      

 

         
          (2.4.) 

kus  EW – painde elastsusmoodul, MPa; 

 Pmax – paindejõu suurus murdumise piiril, N; 

 L – tugede vaheline kaugus, mm; 

 b – katsekeha ristlõike laius, mm; 

 h – katsekeha ristlõike kõrgus, mm; 

 f – katsekeha läbipaine, mm. 

 

 

2.5 Niiskussisalduse ja tiheduse määramine 

 

Puit on hügroskoopne materjal, mis imab endasse välises keskkonnas olevat niiskust. 

Puidu niiskusastme muutus oleneb välisest temperatuurist ja õhuniiskusest, õhust võetav 

niiskuse kogus sõltub suuresti ka puidu algsest niiskustasemest. Puit ei muutu niiskemaks 

kui on teda ümbritsev õhk. (Ross 2010) 

Kõvapuuliigid sisaldavad tavaliselt rohkem vett kui pehme puiduga liigid, niiskussisaldus 

jääb üldiselt vahemikku 60–100%. Puuliigid on väga erineva niiskussisaldusega ja 

tegelikult varieeruvad nende niiskussisaldused ka aastaringselt, tulenevalt erinevatest 

aastaaegadest ja sellega seonduvatest protsessidest puus. (Hoadley 2000) 

Katsekehade niiskussisalduse määramiseks kuivkaalu meetodil valmistati olemaolevatest 

katsekehadest uued katsekehad, mis olid mõõtmetega 50×50×50 mm. Katsekehad kaaluti 

lauakaaluga KERN EG 300-3M. Kuivatamiseks kasutati Memmert ULE-500 ahju, kus 

temperatuuriks oli 103°C. Katsekehad peavad ahjus olema senikaua, kuni nende kaal on 

stabiliseerunud ja kaal enam ei vähene. Katsekehad kaaluti peale ahjus olemist uuesti üle 

ning nende absoluutne niiskussisaldus leiti järgmise valemi järgi (Saarman, Veibri 2006): 

       = 
   

 
          (2.5.)  
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kus       on absoluutne niiskussisaldus, %;  

 A – proovikeha mass enne kuivatamist, g;  

 B – proovikeha mass peale kuivatamist, g. 

Katsekehade tiheduse leidmiseks kasutati 50×50×50 mm mõõtmetega katsekehasid, mis 

kaaluti ja täpsed mõõtmed mõõdeti kõigis kolmes puidu suunas elektroonilise 

nihkkaliibriga. Mõõtmised tehti 0,01 ühiku täpsusega. 

Ruumala leiti valemiga:  

  V =             (2.6.)  

kus  V– proovitüki ruumala , m
3

; 

 a – proovitüki paksus, m;  

 b – proovitüki laius, m;  

 l – proovitüki pikkus, m. 

Puiduklotside tiheduse arvutamiseks kasutati järgmist valemit (Bowyer jt 2003): 

    
 

 
       (2.7.) 

kus  ρ – tihedus, kg/m
3
;  

 m – puidu mass, kg; 

 V – puidu ruumala, m
3
. 

Katsekehade niiskussisalduse mõõtmised toimusid vastavalt EVS-EN 384:1995 

standardile. Katsekehadelt mõõdetud tulemuste põhjal tehtud arvutused toimusid 

tabelarvutusprogrammis Microsoft Excel.  

 

 

2.6 Kevad- ja sügispuidu uurimine 

 

Katsekehade aastarõngaste laiuse leidmiseks kasutati 50×50×50 mm katsekehasid, millel 

mõõdeti kevad- ja sügispuidu laiused. Kogu aastarõnga laius arvutati valemiga: 
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                   (2.8.) 

kus  S – aastarõnga laius, mm; 

 Skp – kevadpuidu laius, mm; 

 Ssp – sügispuidu laius, mm. 

 

Kevad ja sügispuidu osakaalus leidmiseks kogu aastarõngast kasutati järgnevaid valemeid: 

      
   

 
    ,     (2.9.) 

      
   

 
    ,      (2.10.) 

kus  S – aastarõnga laius, mm; 

 Skp – kevadpuidu laius, mm; 

 Ssp – sügispuidu laius, mm; 

 KP% – kevadpuidu osakaal aastarõnga laiusest, %; 

 SP% – sügispuidu osakaal aastarõnga laiusest, %. 

Kevad- ja sügispuidu laiuse mõõtmiseks kasutati skannerit Epson EXPRESSION 800, mis 

edastas pildi arvutisse, kus toimus mõõdistamine programmiga WinDENDRO. 

Skanneerimise protsessist aitab ülevaadet saada Joonis 10. 
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Joonis 10. Katsekehade pildistamine skanneriga 

 

Programmiga WinDENDRO skanneeriti katsekehade ristlõigetest pildid arvuti ekraanile 

ning mõõdeti kevad- ja sügispuidu laiused. Igale katsekehale märgiti peale kõige 

säsipoolsema kevadpuidu algusest kuni kõige välimise kevadpuidu lõpuni kulgev 

kogupikkus ning programmi abil tuvastati järjest kevad- ja sügispuidud. Saadud tulemused 

töödeldi tabelarvutusprogrammiga Microsoft Excel. 

 

 

2.7 Andmete töötlemine 

 

Andmete analüüs toimus antud töös tabelarvutusprogrammiga Microsoft Excel ja 

statistikaprogrammi R keskkonnas. Nendega toestati tunnuste statistiliseks kirjeldamiseks 

erinevaid diagramme ja Pearson’i korrlatsioonianalüüsi tunnuste omavaheliste seoste ja 

prognoosivõrrandite leidmiseks. Seoste tugevust hinnati kokkuleppeliselt nõrgaks (│r│≤ 

0,3), keskmiseks (0,3 ≤│r│≤  0,7) ja tugevaks (│r│≥0,7).  
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Regressioonanalüüsi käigus jäeti välja mitteolulised tunnused ja modelleeriti 

regressioonivõrrandid paindetugevuse, paindeelastsusmooduli ja tiheduse 

prognoosimiseks. Shapiro-Wilk testi kasutati normaaljaotuse kontrollimiseks. 

Usalduspiiride arvutamiseks kasutati normaaljaotuse puhul t-testi ja nende puhul, mis ei 

vastanud normaaljaotusele kasutati käsklust Bootstrap, millega genereeriti juurde 10 000 

kordust ja nende põhjal arvutati usalduspiirid.  
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3. TULEMUSED JA ANALÜÜS 

 

3.1 Tulemused  

 

3.1.1 Statistiline ülevaade 

 

Järgnevas Tabelis 3 on välja toodud mõõtmistulemuste tulemuste põhjal arvutatud 

katsekehade statistilised põhinäitajad. Katsete käigus määrati kahe erineva sagedusega 

ultraheli levimise kiirus (m/s) puidu pikisuunas, katsekehade  paindetugevus (MPa), 

elastsusmoodul (MPa), tihedus (kg/m
3
) ning veesisaldus (%). Lisaks arvutati nii 150 kui 

250 kHz sageduse juures välja dünaamiline elastsusmoodul (MPa).  

 

Tabel 3. Tunnuste statistilised näitajad 

 

Ultraheli 

kiirus 

150 kHz 

Ultraheli 

kiirus 

250 kHz 
 Painde-

tugevus 

Staatiline 

elastus-

moodul 

Dünaami-

line 

elastus-

moodul 

Dünaami-

line 

elastus-

moodul 
  

 

Uh150, Uh250, MOR, MOE, Ed150, Ed250, Tihedus, Niiskus, 

 

m/s m/s MPa MPa MPa MPa kg/m
3 % 

Keskmine 5897,02 5823,55 82,03 13956,53 19158,44 18712,61 548,99 7,94 

Mediaan 5919,17 5870,17 84,72 13875,61 18979,88 18762,66 545,37 7,46 

Standardhälve 178,93 310,81 18,49 2189,97 2791,35 3000,83 61,40 1,18 

Standard viga 11,65 20,23 1,20 142,56 181,70 195,34 4,00 0,08 

Min 4927,00 2453,00 16,53 7808,36 11656,38 3694,21 399,36 6,12 

Max 6195,00 6192,33 115,64 18874,54 25103,28 25019,26 719,48 10,27 

 

Võrreldes erineva sagedusega tehtud ultraheli mõõtmisi, siis selgus, et 150 kHz sagedusega 

tehtud mõõtmistel oli ultraheli kiirus suurem, kui 250 kHz mõõtmistel. Miinimum ja 

maksimum tulemuse järgi oli näha, et suurema sagedusega mõõtmisel kõiguvad tulemused 
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rohkem, lisaks kinnitas seda standardhälve, mis näitab kui erinevad on üksikud tulemused 

valimi keskmisest tulemusest. Sarnaselt ultraheli kiirustega olid dünaamilised 

elastsusmoodulid omavahel pisut erinevad.  

Töös kasutatud katsekehade keskmine paindetugevus oli 82,03 MPa ning standardhälve 

18,49 MPa. Standardhälbe tulemuse põhjal võib väita, et väga suur enamus tulemustest oli 

vahemikus 60 kuni 100 MPa. Kõige suurema ja vähima paindetugevuse vahe oli ligi 100 

MPa, suurim väärtus oli115,64 MPa ja vähim 16,53 MPa, sellest järeldati, et valimis oli 

väga erineva tugevusega katsekehasid.  

Kõige väiksema veesisaldusega katsekeha on 6,12 % ja suurim 10,27 %, kogu valimi peale 

tuli keskmine niiskussisaldus 7,94 %. Keskmine tihedus on 548,99 kg/m
3
, kõige väiksem 

tihedus on 399,36 kg/m
3 

ja suurim 719,48 kg/m
3
. 

 

 

3.1.2 Mõõdetud tunnused kõrguse kasvades  

 

Erinevad tunnused käituvad kõrguse muutudes erinevalt. Peatükis on välja toodud 

erinevate mõõdetud tunnuste muutumise tendentsid ja väärtused kõrguse kasvades.  

Kõrguse kasvades vähenes mõõtmiste käigus arvutatud katsekehade tihedus. Kõrguse järgi 

olid katsekehad jagatud kuueks palgiks, järgneval Joonisel 11 on välja toodud kõikide 

kõrgusklasside aritmeetilised keskmised tihedused ja on hästi näha tiheduse vähenemine 

kõrguse suurenedes ning eraldi tulpadena on välja toodud lüli- ja maltspuidu tihedused. 

Malts- ja lülipuidu omavahelises võrdluses oli maltspuidul suurem tihedus. Kui 

mõõtmistulemusi grupeeriti ainult malts- ja lülipuidu järgi, siis oli lülipuidu puhul tegu 

normaaljaotusega, kuid maltspuidu puhul mitte, kui aga eraldamine toimus iga 

kõrgusklassi malts ja lülipuidu järgi, siis oli kõikides rühmades tegu normaaljaotusega. 
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Joonis 11. Tiheduse muutus kõrguse kasvades 

 

Töös on eelnevalt juba mainitud, et sügispuit on tunduvalt suurema tihedusega, kui 

kevadpuit. Sellest faktist tulenevalt on tugev seos puidu tiheduse ja sügispuidu osakaalu 

vahel. Järgneva tunnusena vaadeldi sügispuidu osakaalu ja kõrguse seost. Joonisel 12 on 

näha, et kõrguse suurenedes vähenes puidus sügispuidu osakaal ning üldiselt oli 

maltspuidus sügispuidu osakaal suurem kui lülipuidus. Kõikide katsekehade hulgast oli 

kõige väiksem mõõdetud sügispuidu osakaal 17,24 % ning kõige suurem 43,63 %. 

Mõõdetud tulemused eraldatuna lüli- ja maltspuidu gruppi ei vastanud normaaljaotusele, 

kuid kui iga kõrgusklass jagati omakorda malts- ja lülipuidu järgi gruppideks, siis vastasid 

need enamasti normaaljaotusele.  
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Joonis 12. Sügispuidu osakaalu muutus kõrguse kasvades 

 

Aastarõngad olid kõikide mõõdetud kõrguste juures üldjoontes sama laiad, nende laiusel 

pole kõrgusega seost. Joonise 13 põhjal väidetakse, et aastarõngad olid üldiselt lülipuidus 

laiemad kui maltspuidus. Kõige kitsam mõõdetud aastarõngas oli 0,90 mm lai ja kõige 

laiem 3,62 mm. Vaadeldes maltspuidus ja lülipuidus mõõdetud aastarõngaste laiusi eraldi 

gruppidena, siis ei olnud kummalgi juhul tegu normaaljaotusega, kui aga malts- ja 

lülipuidu grupid tehti veel omakorda eraldi kõrgklasside järgi, siis pooled neist vastasid 

normaaljaotusele. 
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Joonis 13. Aastarõnga laiuse muutus kõrguse kasvades 

 

Mõõtmistulemusi vaadates oli näha, et koos tiheduse ja sügispuidu osakaaluga langeb 

puidus kõrguse kasvades ka paindetugevus. Lüli- ja maltspuidu omavahelisel võrdlemisel 

paistab Jooniselt 14, et maltspuidus on tunduvalt madalam paindetugevus. Maksimaalne 

mõõdetud paindetugevus oli 115,64 MPa, mis mõõdeti neljanda kõrgusklassi maltspuidu 

katsekehalt, miinimum paindetugevus oli 16,53 MPa, mis mõõdeti kuuenda meetri 

katsekeha maltspuidust tehtud katsekehal. Katsekehadel mõõdetud paindetugevus 

lülipuidus vastas normaaljaotusele, kuid maltspuidus mitte. Kõrguse ja malts-lülipuidu 

järgi gruppidesse jagatuna, vastasid kõik peale teise meetri maltspuidu tulemuste 

normaaljaotusele. 
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Joonis 14. Paindetugevuse muutus kõrguse kasvades 

 

Staatiline elastsusmoodul väheneb kõrguse kasvades. Maksimum ja miinimum mõõdetud 

tulemuste vahe oli rohkem kui kahe kordne. Kõige väiksem tulemus oli 7808,36 MPa   ja 

kõige suurem 18874,54 MPa. Joonisel 15 on taas näha, et lülipuidus on antud näitaja 

tunduvalt väiksem kui maltspuidus. Mõõdetud staatilise elastsusmooduli tulemused 

vastasid normaaljaotusele. 

 

 

Joonis 15. Staatilise elastsusmooduli muutus kõrguse kasvades 
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Mõnede tunnuste puhul statistiliselt oluline seos puudub. Kuigi puud lõigati lahti põhja-

lõuna suunaliselt, siis see statistilisel oluliseks ei osutunud. Graafiliselt paistab see välja 

järgnevalt Jooniselt 16, kus on välja toodud tiheduse muutus kõrguse kasvades. Tihedus 

väheneb kõrguse suurenedes, kuid kui vaadata tihedusi põhja ja lõuna suunalt, siis neil 

omavahel puudub korrapärasus. Viimastel meetritel olid tihedused suhteliselt võrdsed, kuid 

kolmandal meetril oli põhjapoolsetel katsekehadel ligi 45 kg/m
3
 suurem tihedus, samal ajal 

esimesel meetril oli lõuna poolt võetud katsekehadel suurem tihedus. Lisaks on joonisel 

näha veapiiride kattuvus, mis näitab tulemuste suurt varieeruvust ja võrreldavate gruppide 

sarnasust. 

 

 

Joonis 16. Põhja-lõuna suuna mõju tihedusele 

 

Samuti ei omanud suurt tähtsust sellise valimi puhul  kasvukohatüüp, kuna tegu oli 

kasvukohatüüpide ordinatsiooniskeemis (Lõhmus 2004) väga lähestikku paiknevate 

kasvukohatüüpidega. Tegemist oli mustika (Ms), jänesekapsa-mustika (Jm) ja jänesekapsa-

pohla (Jp) kasvukohatüüpidega. Järgnevalt Jooniselt 17 on näha erinevate 

kasvukohatüüpides oleva puidu tiheduse erinevus.  
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Joonis 17. Kasvukohatüübi mõju tihedusele 

 

Väikesemõõtmeliste katekehade visuaalne sorteerimise kõige määravamaks tunnuseks sai 

käesoleva valimi puhul oksakohtade osakaal katsekeha ristlõikepinnas. Muude kvaliteeti 

alandavate tunnuste esinemine oli väga väike. Järgnevalt Jooniselt 18 on näha, et visuaalse 

hindamise järgi jagatud klasside tegelik paindetugevus ei lähe kokku kvaliteediklasside 

tugevuse järjestusega. Tegelikkuses oli kolmas grupp hinnatud praagiks, mille 

paindetugevus peaks olema kõige väiksem. Kuna visuaalse sorteerimise tulemused ei 

vastanud tegelikkusele, siis jäeti see tunnus edaspidi arutelust välja. 
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Joonis 18. Visuaalse tugevussroteerimise kvaliteediklasside keskmised elastsusmoodulid 

 

Edasise töö fokusseerimiseks tähtsatele tunnustele jäeti edasisest analüüsist välja neli 

nende andmete põhjal vähem või üldse mitte olulist tunnust, milleks olid lahtilõikamise 

suund, kasvukohatüüp, visuaalse tugevussorteerimise kvaliteediklass ja niiskusaste. 

Niiskusastet ei arvestatud käesolevas töös, kuna katsekehad olid ühes niiskusklassis, 

veesisaldust ei muudetud, seega ei saanud selle mõju käsitleda. 

 

 

3.2 Analüüs  

 

3.2.1 Erinevate tunnuste korrelatsioonimaatriks analüüs  

  

Katse käigus mõõdetud erinevate tunnuste omavaheliste lineaarsete seoste tugevuse 

näitamiseks  koostati Pearson’i korrelatsioonianalüüs, mille tulemused on välja toodud 

Tabelis 4. Lineaarsete seoste tugevust näitavad korrelatsioonikordajad, millede puhul 

tugevust hinnatakse absoluutväärtusena. 
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Tabel 4. Katsekehade tunnuste korrelatsioonimaatriks 

  Kõrgus 

Malts- 

või 

lülipuit Suund 

Sügis-

puidu 

% 

Aasta-

rõnga 

laius 

Ultra-

heli 

kiirus 

150 

kHz 

Ultra-

heli 

kiirus 

250 

kHz 

Tihe-

dus Klass 

Pain-

detu-

gevus, 

MOR 

Staa-

tiline 

elas-

tus-

moo-

dul, 

MOE 

Niis-

kus Prtk 

Dünaa-

miline 

elastus-

moodul 

Ed150 

Dünaa-

miline 

elastus-

moodul 

Ed250 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1,000 

             

  

2 0,086 1,000 

            

  

3 0,049 -0,052 1,000 

           

  

4 -0,473 -0,303 -0,179 1,000 

          

  

5 -0,011 0,575 -0,142 -0,291 1,000 

         

  

6 0,074 -0,309 0,156 0,196 -0,516 1,000 

        

  

7 -0,037 -0,298 0,115 0,184 -0,430 0,723 1,000 

       

  

8 -0,444 -0,354 -0,055 0,793 -0,418 0,389 0,324 1,000 

      

  

9 0,191 0,436 0,065 -0,357 0,427 -0,223 -0,243 -0,383 1,000 

     

  

10 -0,424 -0,460 -0,070 0,600 -0,458 0,421 0,471 0,715 -0,454 1,000 

    

  

11 -0,341 -0,413 0,003 0,646 -0,508 0,634 0,605 0,843 -0,440 0,826 1,000 

   

  

12 -0,058 -0,136 -0,056 0,186 -0,134 0,178 0,169 0,305 -0,150 0,250 0,298 1,000 

  

  

13 -0,095 -0,141 0,036 0,279 -0,130 0,179 0,177 0,221 -0,157 0,250 0,282 -0,039 1,000 

 

  

14 -0,303 -0,399 0,020 0,690 -0,525 0,703 0,547 0,927 -0,379 0,720 0,911 0,310 0,237 1,000   

15 -0,330 -0,404 0,015 0,672 -0,509 0,641 0,709 0,894 -0,389 0,745 0,916 0,312 0,239 0,952 1,000 

 

Tihedusel on väga tugev seos paindetugevuse ja kõigi elastsusmoodulitega. Vastavad 

korrelatsioonikordajate väärtused on staatilise elastsusmooduliga 0,843, dünaamilise 

elastsusmooduliga 150 kHz juures 0,927 ja 250 kHz juures 0,894. Tihedust võib pidada 

väga heaks omaduseks, et prognoosida puitmaterjali tugevust. 

Käesoleva töö andmed kinnitavad väga tugevat seost paindetugevuse ja staatilise 

elastsusmooduli vahel (r=0,826), mistõttu saab staatilist elastsusmoodulit vaadelda väga 

hea puitmaterjali tugevust iseloomustava tunnusena. Paindetugevuse ja elastsusmooduli 

tugevat seost kinnitavad ka eelnevalt Eesti Maaülikoolis läbi viidud uuringud,   r=0,72 

(Teder 2010),  r=0,76 (Hani 2014) ja r=0,87 (Käärid 2012). 

Tiheduse seos mitmete teiste tunnustega on märkimisväärne, eraldi võib välja tuua tiheduse 

seose sügispuidu osakaaluga puidus. Sügispuidu ja tiheduse seost hinnatakse väga 

tugevaks (r=0,793).  Tihedusel on tugev seos ka kõrgusega, selle korrelatsioonikordaja 

väärtus on -0,444. Kuna juba eelnevalt on mainitud, et tihedus on tugevalt seotud 

sügispuiduga ja tihedus väheneb puu kõrguse kasvades, siis sealt tulenevalt väheneb 
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kõrguse kasvades ka sügispuidu osakaal (r=-0,473). Paindetugevus sõltub suuresti puidu 

tihedusest (r=0,715), ning kuna eelnevad tunnused on kõrguse kasvamisega negatiivses 

seoses ja paindetugevus omakorda nende tunnustega tugevas seoses, siis on ka 

paindetugevuse ja kõrguse kasvu vahel korrelatsioonikordaja -0,424. 

 

 

3.2.2 Võrdlustulemused eelnevalt Maaülikoolis tehtud töödest 

 

Marko Teder (Teder 2010) on oma lõputöös saanud katsekehade keskmiseks 

paindetugevuseks 42,98 MPa. Nimetatud töö katsematerjal pärineb peamiselt juba aastaid 

kasutusel olnud laetaladest ja palkidest. Katsekehade mõõtmed olid 50×50×1005–1100 

mm. Tema mõõtmiste maksimaalne paindetugevus oli 80,12 MPa. Töös mõõdetud 

maksimaalne staatiline elastsusmoodul oli 17155,6 MPa ja minimaalne 6317,2 MPa, 

keskmiseks tulemuseks tuli 10 156,3 MPa. Tederi töös võeti vaatluse alla mitte-purustava 

meetodi, ultraheli kasutamise võimalused, et uurida laboratoorsete katsetega ultraheli 

liikumiskiiruse seoseid puidu füüsikalis-mehaaniliste näitajatega ning selgitada välja 

seadme kasutamise otstarbekus välisobjektidel. Mõõtmiseks kasutati seadet Ultrasonic 

Instrument TICO koos 54 kHz standardotsikutega.  

Mirko Hani (Hani 2014)  sai oma lõputöös  keskmiseks paindetugevuseks männil 52,36 

MPa ja kuusel 37,33 MPa. Tulemuste erinevuse põhjuseks käesoleva tööga võib olla erinev 

niiskussisaldus, kuid seda selle tööga kinnitada ei saa, kuna katseid tehti ainult ühe 

niiskussisaldusega. Katsetuste tulemusena saadi elastsusmooduli keskmiseks tulemuseks 

10 526 MPa ja maksimaalne mõõdetud elastsusmoodul oli 14 667 MPa. Katsekehade 

mõõtmed olid 50×50×970 mm. Materjal oli sarnaselt käesoleva tööga kogutud Järvselja 

Õppe- ja Katsemetskonnast. Hani töös uuriti kuuse- ja männipuidu mehaanilisi omadusi 

akustiliste mitte-purustavate meetodite teel ja võrreldi neid purustava meetodi tulemustega. 

Lisaks võrreldi Fakopp Microsecond Timer seadme tulemusi Proceq Pundit Lab seadme 

tulemustega. 

Rainer Korjuhin (Korjuhin 2013) sai oma lõputöös katsekehade keskmiseks 

paindetugevuseks männil 82,34 MPa ja kuusel 81,25 MPa. Katsekehade mõõtmed 
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50×50×1000 mm ning paindetugevus oli taandatud 12%-lise niiskuse peale. Materjal oli 

sarnaselt käesoleva ja Hani tööga kogutud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnast. 

Lauri Ütsik (Ütsik 2015) sai oma lõputöös männi katsekehade keskmiseks 

paindetugevuseks 46,04 MPa ja staatiliseks elastsusmooduliks 12 862 MPa. Maksimaalne 

paindetugevus oli 64,74 MPa ja minimaalne 20,87 MPa. Elastsusmooduli miinimum 

tulemus oli 8080 MPa ja maksimum 17 502 MPa. Katsekehad olid mõõtmetega 

50×100×1900 mm. Antud töö eesmärgiks oli võrrelda visuaalse tugevussorteerimise 

tulemusi masintugevus-sorteerimiste tulemustega ning kontrollida neid purustaval meetodil 

saadud paindekatse tulemustega kuuse- ja männipuidust elementide näitel. Materjal oli 

taaskord toodud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnast. 

 

 

3.2.3 Staatilise elastsusmooduli ja mõõdetud tunnuste vaheline seos 

 

Katsekehade staatilist elastsusmoodulit (MOE) mõjutavaid faktoreid kontrolliti R-

keskkonnas. Tunnuste vahelise sõltuvuste uurimiseks kasutati regressiooni tegemise 

funktsiooni lm(). Analüüsi tulemusena leiti vabaliikme ja kordajate väärtused, milledega 

koostati erinevate tunnustega prognoosivalemeid. Mudelite koostamise eesmärk oli leida 

võimalikult palju kirjeldav valem, mille prognoosiviga oleks ka võimalikult väike, kuid 

puidu erinevate tunnuste mõõtmiskatseid tuleks teha võimalikult vähe, et aega säästa. 

Erinevate tunnuste valiku ja mudeli täpsuse vahel tuli leida optimaalne kombinatsioon. 

Kasutades kõiki mõõdetud ja määratud tunnuseid koostati järgnev statistilise mudel, 

millega prognoositi statistilist elastsusmoodulit.  

Statistiliselt usaldusväärne mudel kõikide tunnustega: 

MOE = -53784,52+(-43,28×Kõrgus)+211,23×Ml+15,46×Suund+(-71,17×Ar)+(-

5,14×Uh150)+(-3,66×Uh250)+(-

53,18×Tihedus)+6,1×Niiskus+142,69×Prtk+1,18×Ed150+0,83×Ed250+(-9,65×Sp)+(-

205,84×Klass)+38,48×MOR      (3.1) 

kus MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Kõrgus – Katsekeha kõrgus puus, m; 
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 Ml – Malts- või lülipuit; 

 Suund – Põhja- või lõuna suunast; 

 Ar – Aastarõnga laius, mm; 

 Uh150 – Ultraheli kiirus puidus sagedus 150 kHz; 

 Uh250 – Ultraheli kiirus puidus sagedus 250 kHz; 

 Tihedus – Puidu tihedus, kg/m
3
;
 

 Niiskus – Veesisaldus puidus, %; 

 Prtk – Proovitüki kasvukohatüübi number; 

 Ed150 – Dünaamiline elastsusmoodul sagedus 150 kHz, Mpa; 

 Ed250 – Dünaamiline elastsusmoodul sagedus 250 kHz, Mpa; 

 Sp – Sügispuidu osakaal, %; 

 Klass – Visuaalse hindamise tugevusklass; 

 MOR – Maksimum paindetugevus, MPa. 

Uurides katsekehade elastsusmoodulit kõikidest tunnustest koostatud mudeli kaudu on 

võimalik ära kirjeldada ligikaudu 90,7% (R
2
=0,9073) mõõtmistulemustest. 

Elastsusmooduli määramisel kõikidest tunnustest koostatud mudeli järgi tekkiv viga võib 

olla 667 MPa (Lisa1).  

Mõõdetavate tunnuste vähendamiseks koostatakse järgmine mudel, kust jäeti välja neli 

eelpool mainitud ebaolulist tunnust proovitüki number, niiskusaste, põhja-lõuna suund, 

visuaalse tugevussorteerimise klass. Lisaks jäeti välja arvutatud tulemustena dünaamilised 

elastsusmoodulid ning paindetugevus.  

Statistiliselt usaldusväärne mudel valitud tunnustega: 

MOE=-26310+(-71,07×Kõrgus)+(-177,1×Ml)+(-61,65×Ar)+2,51×Uh150+2,29×Uh250+ 

22,23×tihedus+10,01×Sp      (3.2)    

kus MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Kõrgus – Katsekeha kõrgus puus, m; 

 Ml – Malts- või lülipuit; 

 Ar – Aastarõnga laius, mm; 

 Uh150 – Ultraheli kiirus puidus 150 kHz; 

 Uh250 – Ultraheli kiirus puidus 250 kHz; 

 Tihedus – Puidu tihedus, kg/m
3
;
 

 Sp – Sügispuidu osakaal, %. 
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Käesoleva uurimuse tulemuste põhjal saab väita, et antud mudeliga on võimalik ära 

kirjeldada ligi 85% (R
2
=0,8496) elastsusmooduli tulemustest. Antud lihtsustatud mudelit 

kasutades on prognoosiviga suurem kui eelmisel mudelil. Nimetatud valemi prognoosiviga 

on 849,2 MPa.  

Jättes mudelist veelkord välja tulemusi, saab seda edasi lihtsustada, ilma et viga suuremaks 

läheks. Valemist jäeti välja eelmise analüüsi (Lisa 2) põhjal vähemtähtsaks osutunud 

tunnused aastarõnga laius (p=0,7061) ja sügispuidu osakaal (p=0,5318).  

Statistiliselt usaldusväärne mudel valitud tunnustega: 

MOE=-26620+(-71,31×Kõrgus)+(-209×Ml)+2,52×Uh150+2,29×Uh250+23,06×Tihedus 

         (3.3) 

kus MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Kõrgus – Katsekeha kõrgus puus, m; 

 Ml – Malts- või lülipuit; 

 Uh150 – Ultraheli kiirus puidus 150 kHz; 

 Uh250 – Ultraheli kiirus puidus 250 kHz; 

 Tihedus – Puidu tihedus, kg/m
3
.
 

Mõõtmistulemusi analüüsides nimetatud valemi järgi on kirjeldatud 85,1% (R
2
=0,8506) 

tulemustest. Kahe tunnuse eemaldamisega mudelist vähenes valemi prognoosiviga. Mudeli 

prognoosiviga on 846,5 MPa. Andmed on välja toodud Lisas 3. 

Mudelist on võimalik ära võtta veel kaks tunnust, mis prognoosiviga ja valemiga 

kirjeldatavat osa palju ei muuda. Mudel koostatakse ilma malts-ja lülipuidu tunnuse 

(p=0,0952) ja kõrguseta (p=0,0567).  

Statistiliselt usaldusväärne mudel valitud tunnustega: 

MOE=-27400+2,31×Uh150+2,43×Uh250+24,6×Tihedus  (3.4) 

kus MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Uh150 – Ultraheli kiirus puidus 150 kHz; 

 Uh250 – Ultraheli kiirus puidus 250 kHz; 

 Tihedus – Puidu tihedus, kg/m
3
.
 

Analüüsi käigus välja töötatud valem kirjeldab ära staatilise elastsusmooduli tulemustest 

84,8% (R
2
=0,8479). Mudeliga, mis sisaldab vabaliiget, mõlemat ultraheli kiirust ja 
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tihedust, on staatilise elastsusmooduli määramisel prognoosiviga 854,2 MPa. Andmed on 

välja toodud Lisas 4. 

Mudeli lühemaks tegemiseks ja mõõtmiste vähendamiseks on veel mõned võimalused, 

kuid enamiku korral muutub eksimise vahemik juba liiga suureks.  

Jättes valemisse ainult tiheduse, oleks prognoosiviga juba 1180 MPa (Lisa 7) ja selle järgi 

koostatava valemiga saaks kirjeldada 71% tulemustest. Selle seose iseloomustamiseks 

koostati järgnev Joonis 19, kus on välja toodud tunnuste iseloomustamiseks koostatud 

valem ja R
2
 väärtus. 

 

 

Joonis 19. Tiheduse ja staatilise elastsusmooduli vaheline seos 

 

 Kui prognoosida staatilist elastsusmoodulit ainult 150 kHz sagedusega mõõdetud ultraheli 

tulemuse järgi, siis on prognoosiviga 1697 MPa ning valemiga kirjeldatava osa suurus 

ainult 40% (Lisa 8). Järgnev Joonis 20 iseloomustab ultraheli kiiruse ja elastsusmooduli 

vahelist seost. 
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Joonis 20. Ultraheli kiiruse (150 kHz) ja staatilise elastsusmooduli vaheline seos 

 

Prognoosides elastsusmoodulit ainult ultraheli kiiruse järgi, mis on 250 kHz sagedusega 

mõõdetud muutus viga veel  suuremaks,  prognoosiviga on 1747 MPa. Seost iseloomustav 

mudel on välja toodud Joonisel 21. Sellise mudeliga on võimalik ära kirjeldada tulemustest 

kõigest 36% (R
2
= 0,3634-Lisa 9). 

 

 

Joonis 21. Ultraheli kiiruse (250 kHz) ja staatilise elastsusmooduli vaheline seos 

 

y = 7,7640x - 31830 
R² = 0,4024 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

4800 5300 5800 6300 St
aa

ti
lin

e
 e

la
st

su
sm

o
o

d
u

l, 
M

P
a

 

Ultraheli kiirus (150 kHz), m/s 

Elastsusmoodul 

Lineaarne 
(Elastsusmoodul) 

y = 6,0213x - 21203 
R² = 0,3634 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

4800 5300 5800 6300 

St
aa

ti
lin

e
 e

la
st

su
sm

o
o

d
u

l, 
M

P
a

 

Ultraheli kiirus (250 kHz), m/s 

Elastsusmoodul 

Lineaarne 
(Elastsusmoodul) 



 

46 

 

Kui koostada Lisa 6 tulemuste järgi mudel, siis see kirjeldaks ära 82% (R
2
=0,8199)  

tulemustest. Kasutades elastsusmooduli prognoosimiseks lisaks tihedusele 150 kHz 

sagedusega mõõdetud ultraheli kiirust on tulemus parem kui ainult ühte tunnust kasutades, 

prognoosiviga oleks 929,4 MPa.  

Viimane valem on modelleeritud kasutades suurema sagedusega mõõdetud ultraheli kiirust 

ja tihedust.  

Statistiliselt usaldusväärne mudel valitud tunnustega: 

MOE=-21730+3,687×Uh250+25,79×Tihedus   (3.5) 

kus MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Uh250 – Ultraheli kiirus puidus 250 kHz; 

 Tihedus – Puidu tihedus, kg/m
3
.
 

Antud valemi järgi on võimalik kirjeldada ära 83,2% (R
2
=0,8323) staatilise 

elastsusmooduli tulemustest. Eksimisvõimalus elastsusmooduli määramisel on 896,8 MPa. 

Andmed on välja toodud Lisas 5.  

Valemite modelleerimise ja analüüsi tulemusena saab antud katsekehadel tehtud 

mõõtmistulemuste põhjal väita, et kui mõõta materjali ultraheli läbimise kiirusele lisaks 

puitmaterjali tihedus, siis on mõõtmistulemused täpsed ja rohkemate tunnuste mõõtmisel ei 

muutu täpsus palju suuremaks. Ultraheli levimise kiiruse mõõtmisel piisab ainult ühe 

sagedusega mõõtmisest, praeguse uurimuse põhjal tuleks valida sagedus 250 kHz, et saada 

täpsemad tulemused. Kui mõõta ainult tihedus või ainult ultraheli kiirus, siis jääks see 

väheseks ja võimalik viga läheks väga suureks. Lähtudes käesoleva uurimuse 

mõõtmisandmete analüüsist ja modelleeritud mudelitest puudub muude parameetrite nagu 

katsekeha kõrgus, malts- ja lülipuit, aastarõnga laius ja sügispuidu osakaal mõõtmise 

otstarbekus. Eelpool esitatud korrelatsioonitabel (Tabel 4), kinnitab analüüsi käigus 

tekkinud järeldust, et tiheduse ja ultraheli kiiruste vahel on tugev seos. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö põhieesmärgiks oli mittepurustava ultraheli meetodiga puidu uurimise ja 

purustava meetodiga uurimise tulemuste võrdlemine. Võrdluse tulemuste põhjal 

selgitatakse välja, kas Proqer Pundit lab (sagedus 150 kHz ja 250 kHz) ultraheli masina 

tulemuste põhjal on võimalik prognoosida puidu paindetugevust ja elastsusmoodulit ning 

millised ülejäänud töös mõõdetud tunnused osutuvad prognoosimisel oluliseks. Erinevate 

oluliste tunnuste välja selgitamiseks modelleeriti mudeleid, kus selgusid olulisemad ja 

vähem olulised tunnused. Ultraheli mõõtmised tehti kahe sagedusega, tulemuste põhjal 

selgitati välja, kumba sagedust tuleks täpsemate tulemuste saamiseks kasutada. Katsekehad 

olid tehtud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnast toodud männipuidust, neid oli 

katsetamisel kokku 236 tükki.  

Katsekehade uurimist ja mõõtmist alustati nende visuaalsest sorteerimisest, mille käigus 

mõõdeti üle katsekeha kolmel välimisel küljel olnud oksad ja vaadeldi muid kvaliteeti 

mõjutavaid tunnuseid nagu kaldkiulisuse, lõhede, salmilisuse, mädaniku, sine ja 

putukakahjustuste esinemist. Katsekehade kvaliteedi määramisel olid kõige olulisemaks 

tunnuseks selle töö põhjal kindla ülekaaluga oksakohad. Okste ja muude tunnuste järgi 

pandi katsekehad kolme kvaliteediklassi: C24, C18 ja praak. Väikesemõõtmelistele 

katsekehadele antud kvaliteediklasse edasiste mõõtmiste käigus arvesse ei võetud, sest 

andmete töötlemisel selgus, et praagi grupis oli katsekehasid, mis olid suurema 

paindetugevusega kui C18 klassis.  

Peale mittepurustavat meetodit tehti purustav katse katsemasinaga INSTRON 3369, 

millega määrati paindetugevus ja staatiline elastsusmoodul. Katsekehadel mõõdeti 

niiskussisaldus, tihedus, aastarõnga laiusi ning sügis- ja kevadpuidu osakaal. Katsekehad 

olid eelnevalt jagatud malts- või lülipuidu, põhja või lõuna suuna ja kasvukohatüübi järgi 

katsegruppidesse. Katsekehade niiskust analüüsis ei arvestatud, sest tegu oli ühe 

niiskusastmega ja siis ei saa katsekehasid niiskuse järgi võrrelda. Analüüsi käigus osutus 

ebaoluliseks ka põhja-lõuna suund, kasvukohatüüp ning need jäeti analüüsi osast välja. 
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Katsekehadelt mõõdetud erinevate tunnuste analüüsi käigus selgus, et puu kõrguse 

kasvades vähenesid mitmed tunnused. Tihedus, sügispuidus osakaal, paindetugevus ja 

staatiline elastsusmoodul – kõik tunnused vähenesid puu kõrguse suurenedes. Vaadeldes 

malts ja lülipuitu eraldi, siis kõikide eelnevalt nimetatud tunnuste juures olid maltspuidus 

suuremad tulemused kui lülipuidus.  

Valemite modelleerimise ja analüüsi tulemusena saab antud katsekehadel tehtud 

mõõtmistulemuste põhjal väita, et kui mõõta männipuidu ultraheli läbimise kiirusele lisaks 

puidu tihedus, siis on mõõtmistulemused täpsed (R
2
=0,8323) ja rohkemate tunnuste 

mõõtmisel ei muutu staatilise elastsusmooduli (MOE) prognoosimise täpsus palju 

suuremaks. Ultraheli levimise kiiruse mõõtmisel piisab ainult ühe sagedusega mõõtmisest, 

praeguse uurimuse põhjal tuleks valida 250 kHz sagedus. 

Staatilise elastsusmooduli prognoosimise mudel: 

MOE=-21730+3,687×Uh250+25,79×Tihedus 

Koostatud mudeli järgi on võimalik kirjeldada tulemustest 83,2%. 

Kui mõõta ainult tihedus või ainult ultraheli levimise kiirus, siis jääks see väheseks ja 

võimalik viga läheks väga suureks. Lähtudes käesoleva uurimuse mõõtmisandmete 

analüüsist ja modelleeritud mudelitest, siis muude parameetrite nagu katsekeha asukoht 

tüves, malts- ja lülipuit, aastarõnga laius ja sügispuidu osakaal mõõtmise otstarbekus 

puudub. Analüüsi tulemusena võib väita, et mõõtes puitmaterjali tiheduse ja ultraheli 

levimise kiiruse puidus, saab teatava veaga prognoosida puidu tugevust (elastsusmoodulit 

ja paindetugevust).  

Tulenevalt tulemuste vahest mõõtes erinevate sagedusega võiks teha jätkukatseid veel 

suuremate sagedustega, et näha, kas tulemused tulevad veel täpsemad ja lisada uuringusse 

ka erinevad niiskusklassid, et näha ka selle tunnuse olulisust, kuna erinevates uurimustes 

on see osutunud oluliseks. 
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STRENGTH PARAMETER INVESTIGATION OF SCOTS 

PINE (Pinus sylvestris L.)  WOOD WITH NONDESTRUCTIVE 

AND DESTRUCTIVE METHOD 

SUMMARY 

 

The aim of this work was comparing the results of ultrasonic non-destructive and 

destructive timber examination methods. Results of this comparison should show whether 

it is possible to forecast wood modulus of rupture and modulus of elasticity with ultrasonic 

velocity measurements combined with other characteristics. Ultrasonic velocity 

measurements were carried out with Proqer Pundit lab ultrasonic machine with 150 kHz 

and 250 kHz frequencies. Different models were modelled for identifing statisically 

significant characteristics. It was also tested which frequency should be used for more 

accurate results. Test pieces were made of pine aquired from Järvselja Training and 

Experimental Forest Districtset and there were 236 pieces in total.  

Examination of the test specimens and the measurement was started with their visual 

sorting, whereby knots were measured on the three outer sides of test specimens. Also 

other characteristics affecting the quality like slope of grain, splits, rot, blue stains and 

insect damage was identified and mapped. According to the results of this study the 

presence of knots was most important characteristic for identifying the test specimen’s 

quality. According to branches and other characteristics the specimens were divided in 

three quality classes: C24, C18 and defective pieces. Low-dimensional specimens’ quality 

classes were not important in further measurements because the data analysis revealed that 

that in defective quality class some specimens flexural strength was higher compared to 

C18 quality class.  

Non-destructive method measurements were followed by destructive testing, using testing 

machine INSTRON 3369, of which test specimens’ modulus of rupture and modulus of 

elasticity were measured. Low-dimensional specimens’ characteristics moisture content, 

density, annual ring widths and the proportion of autumn and spring woods were 
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identified. Test pieces were previously divided into test groups between sap- or heartwood, 

wood’s north or south direction, and habitat type. Moisture content was not taken into 

account in the analysis because the moisture content was the same for all the test 

specimens. Analysis revealed that north-south direction and habitat type were irrelevant 

characteristics, due to these were left out from the analysis part.  

Analysis of different characteristics showed that with increasing height of tree several 

characteristics decreased. Those were wood’s density, share of autumn wood, modulus of 

rupture and modulus of elasticity – all these characteristics values decrease if tree’s height 

increases. Observing the sapwood and heartwood individually, then all the aforementioned 

characteristics at the sapwood are higher than the results of heartwood. 

According to the results of modeling the formulas, measurements and analysis it can be 

claimed that combining the pine wood ultrasonic velocity measurement with wood density, 

then the measurements results are accurate (R
2
 = 0.8323). Adding more characteristics in 

the model does not improve the forecast model of static modulus of elasticity (MOE) 

significantly. Measurements with one ultrasonic velocity nozzle are sufficient and 

according to current study 250 kHz frequency should be used.  

The forecast model of static modulus of elasticity: 

MOE=-21730+3,687×Uh250+25,79×Density 

Composed model is able to describe 83,2% of the results. 

When measuring only the density or only the ultrasound velocity, then the results are 

inaccurate and possible measurement error remains too high. Other parameters 

measurements such as the position of the test specimen in growing tree, sap- and 

heartwood, annual ring width and share of autumn wood are not essential in terms of 

identifying wood’s mechanical properties. To summarize, the result of the analysis suggest 

that measuring wood density and ultrasonic velocity in the wood, the wood’s mechanical 

characteristics (modulus of rupture and modulus of elasticity) can be predicted reliably 

with a margin error. 

Due to the variability of the results by using different frequency nozzles, the follow-up 

tests should be carried out by using higher frequencies in order to see if the results get 

more accurate. Also different moisture classes could be added in the study to evaluate the 

importance of this characteristic since it has proved to be important in different studies. 
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Lisa 1. Moe seoste analüüs kõikide tunnustega 

Call: 

lm(formula = moe ~ kõrgus + ml + suund + ar + uh150 + uh250 +  

    tihedus + niiskus + prtk + Ed150 + Ed250 + sp + klass + mor) 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-4118.2  -290.5    63.1   373.4  1553.3  

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) 53784.5201 12969.8614   4.147 4.81e-05 *** 

kõrgus        -43.2848    33.4208  -1.295  0.19662     

ml            211.2287   117.2747   1.801  0.07304 .   

suund          15.4576    92.8324   0.167  0.86791     

ar            -71.1671   134.8574  -0.528  0.59822     

uh150          -5.1392     2.6445  -1.943  0.05325 .   

uh250          -3.6633     1.8382  -1.993  0.04751 *   

tihedus       -53.1755    12.0599  -4.409 1.62e-05 *** 

niiskus         6.1035    39.7504   0.154  0.87811     

prtk          142.6935    56.4892   2.526  0.01224 *   

Ed150           1.1793     0.4409   2.675  0.00804 **  

Ed250           0.8345     0.3176   2.627  0.00920 **  

sp             -9.6518    13.1958  -0.731  0.46529     

klass        -205.8442    79.9946  -2.573  0.01073 *   

mor            38.4763     3.9954   9.630  < 2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 667 on 221 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.9128,    Adjusted R-squared:  0.9073  

F-statistic: 165.2 on 14 and 221 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Lisa 2. Moe seoste analüüs  

Call: 

lm(formula = moe ~ kõrgus + ml + ar + uh150 + uh250 + tihedus + sp) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-5780.8  -337.1    23.2   473.6  2243.6  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -2.631e+04  2.274e+03 -11.568  < 2e-16 *** 

kõrgus      -7.107e+01  3.940e+01  -1.804   0.0725 .   

ml          -1.771e+02  1.420e+02  -1.247   0.2135     

ar          -6.165e+01  1.633e+02  -0.378   0.7061     

uh150        2.513e+00  4.986e-01   5.039 9.51e-07 *** 

uh250        2.288e+00  3.702e-01   6.180 2.93e-09 *** 

tihedus      2.223e+01  1.683e+00  13.206  < 2e-16 *** 

sp           1.001e+01  1.599e+01   0.626   0.5318     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 849.2 on 228 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8541,    Adjusted R-squared:  0.8496  

F-statistic: 190.7 on 7 and 228 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Lisa 3. Moe seoste analüüs 

Call: 

lm(formula = moe ~ kõrgus + ml + uh150 + uh250 + tihedus) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-5769.3  -324.0    24.4   489.0  2268.4  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -2.662e+04  1.955e+03 -13.613  < 2e-16 *** 

kõrgus      -7.331e+01  3.828e+01  -1.915   0.0567 .   

ml          -2.090e+02  1.248e+02  -1.675   0.0952 .   

uh150        2.521e+00  4.820e-01   5.230 3.81e-07 *** 

uh250        2.292e+00  3.684e-01   6.222 2.29e-09 *** 

tihedus      2.306e+01  1.175e+00  19.638  < 2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 846.5 on 230 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8538,    Adjusted R-squared:  0.8506  

F-statistic: 268.6 on 5 and 230 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Lisa 4. Moe seoste analüüs ultrahelide ja tihedusega 

Call: 

lm(formula = moe ~ uh150 + uh250 + tihedus) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-5657.7  -371.8    66.9   505.0  2359.1  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -2.740e+04  1.867e+03 -14.676  < 2e-16 *** 

uh150        2.312e+00  4.640e-01   4.983 1.22e-06 *** 

uh250        2.433e+00  3.674e-01   6.621 2.45e-10 *** 

tihedus      2.462e+01  9.875e-01  24.935  < 2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 854.2 on 232 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8498,    Adjusted R-squared:  0.8479  

F-statistic: 437.5 on 3 and 232 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Lisa 5. Moe seoste analüüs ultraheli 250 kHz ja tihedusega 

Call: 

lm(formula = moe ~ uh250 + tihedus) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-5419.9  -431.7    31.6   583.4  1847.3  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -2.173e+04  1.554e+03  -13.99   <2e-16 *** 

uh250        3.687e+00  2.811e-01   13.12   <2e-16 *** 

tihedus      2.579e+01  1.007e+00   25.60   <2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 896.8 on 233 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8337,    Adjusted R-squared:  0.8323  

F-statistic: 584.2 on 2 and 233 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Lisa 6. Moe seoste analüüs ultraheli 150 kHz ja tihedusega 

Call: 

lm(formula = moe ~ uh150 + tihedus) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-6490.0  -353.8   117.9   472.1  4548.7  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -2.585e+04  2.015e+03  -12.83   <2e-16 *** 

uh150        4.416e+00  3.678e-01   12.01   <2e-16 *** 

tihedus      2.507e+01  1.072e+00   23.38   <2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 929.4 on 233 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8214,    Adjusted R-squared:  0.8199  

F-statistic: 535.9 on 2 and 233 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Lisa 7. Moe seose analüüs tihedusega 

Call: 

lm(formula = moe ~ tihedus) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-7178.2  -578.9   114.3   846.8  2099.3  

 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -2554.415    692.511  -3.689  0.00028 *** 

tihedus        30.075      1.254  23.990  < 2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 1180 on 234 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.7109,    Adjusted R-squared:  0.7097  

F-statistic: 575.5 on 1 and 234 DF,  p-value: < 2.2e-164 
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Lisa 8. Moe seose analüüs ultraheli 150 kHz 

Call: 

lm(formula = moe ~ uh150) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-4701.6 -1073.7   -22.4  1256.1  6070.8  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -3.183e+04  3.649e+03  -8.722 5.18e-16 *** 

uh150        7.764e+00  6.185e-01  12.552  < 2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 1697 on 234 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.4024,    Adjusted R-squared:  0.3998  

F-statistic: 157.6 on 1 and 234 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Lisa 9. Moe seose analüüs ultraheli 250 kHz 

Call: 

lm(formula = moe ~ uh250) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-4858.7 -1162.8   -95.3  1311.2  4708.9  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -21202.883   3026.803  -7.005  2.6e-11 *** 

uh250            6.021      0.518  11.624  < 2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 1747 on 234 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.3661,    Adjusted R-squared:  0.3634  

F-statistic: 135.1 on 1 and 234 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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