
 
 

 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Metsandus- ja maaehitusinstituut 

 

 

Martti Vister 

 

PAKKETINGIMUSTE MÕJU KASEVINEERI 

FÜÜSIKALISTELE JA MEHAANILISTELE 

OMADUSTELE TARNEPERIOODI JOOKSUL UPM-

KYMMENE OTEPÄÄ AS NÄITEL 

 

EFFECT OF PACKAGING CONDITIONS ON THE PHYSICAL 

AND MECHANICAL PROPERTIES OF BIRCH PLYWOOD 

DURING THE DELIVERY PERIOD BASED ON UPM-

KYMMENE OTEPÄÄ AS 

 

Magistritöö 

Metsatööstuse õppekava 

 

 

Juhendajad: lektor Regino Kask, PhD 

                                                                                                 Allan Sims, PhD                                                

 

 

Tartu 2016 



 
 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor: Martti Vister  Õppekava:  Metsatööstus 

Pealkiri: Pakketingimuste mõju kasevineeri füüsikalistele ja mehaanilistele omadustele 

tarneperioodi jooksul UPM-Kymmene Otepää AS näitel 

Lehekülgi: 61     Jooniseid:  33    Tabeleid:  8 Lisasid:  2 

Osakond:   

Uurimisvaldkond:  

Juhendaja(d):  

 

Kaitsmiskoht ja aasta: 

Metsatööstus 

Puidutöötlemine 

lektor Regino Kask 

Allan Sims 

Tartu, 2016 

 

Käesolev magistritöö uurib, kuidas mõjutab UPM-Kymmene Otepää AS-i vineeritehases 

toodetud LNG-vineeri temperatuur pakendamisel nimetatud materjali füüsikalisi ja 

mehaanilisi omadusi tarneperioodi jooksul. Töö eesmärgiks oli välja selgitada, kas 

jahutamata materjali pakkimise tulemusel langevad materjali kvaliteediomadused oluliselt 

rohkem kui jahutatud materjali puhul ning lähtuvalt sellest anda ettevõttele soovitusi 

parema kvaliteedi saavutamiseks toodangu tarnimisel. 

 

Eesmärgi saavutamiseks koostati kaks katsegruppi. Ühe grupi puhul pakendati vahetult 

tootmisest tulnud jahutamata vineer. Nimetatud pakkimissüsteem on ettevõttes kasutusel 

igapäevaselt. Teise grupi puhul lasti materjalil enne pakkimist 12 tundi jahtuda. Mõlema 

katsegrupi tarbeks koostati viis vineeripakki, mis toimetati valmistoodangulattu. Iga 

üheksa päeva tagant avati mõlemast grupist üks pakk ning määrati pealmises, keskmises 

ja alumises kihis olevate vineeritahvlite niiskussisaldus, paindetugevus, elastsusmoodul ja 

survetugevus. Kogu katseperioodi pikkuseks oli 45 päeva.  

 

Analüüsi tulemusel selgus, et kahe katsegrupi vahel esinevad erinevused, kuid need pole 

piisavalt suured, et neid saaks statistiliselt olulisteks pidada. Ettevõttele soovitati siiski 

jahutada materjali enne pakkimist vähemalt 12 tundi, kuna jahutatud materjal käitus katse 

jooksul oluliselt stabiilsemalt, tagades paremad tulemused tugevusomadustes kogu 

tarneperioodi jooksul. Antud teema vajaks edaspidist uurimist, kui kasutatakse 

ladustamiskeskkonnana merekonteinerit ning katseperioodi pikkuseks võiks olla 2,5 

kuud.  
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This master’s thesis investigates how the packaging temperature affects the physical and 

mechanical properties during the delivery period of LNG-plywood manufactured at the 

UPM-Kymmene Otepää AS plywood factory. The goal of this work was to determine 

whether packaging uncooled material causes a significant reduction in quality properties 

compared to packaging cooled material, and to give recommendations to the company for 

achieving better results. 

 

To achieve the goals, two test baches were formed. In the case of one batch, plywood was 

packaged uncooled, immediately after production. This method is used daily as the 

standard procedure in the company. In the case of the second batch, the material was 

allowed to cool for 12 hours before packaging. For both test batches, 5 packs of plywood 

were put together and transported to the end product warehouse. After every 9 days, a 

single pack from each batch was opened, and the moisture content, modulus of rupture, 

modulus of elasticity and compressive strength was determined for plywood sheets from 

the top, middle and bottom layers of the pack. The duration of the test period was 45 days. 

  

As a result of the analyzes, it was determined that there are differences between the two 

test batches, but they are not large enough to be statistically significant. Nevertheless, the 

company was recommended to allow the material to cool for at least 12 hours before 

packaging, because the cooled material displayed more stable performance during the test, 

ensuring better strength properties during the entire delivery period. This topic would 

require further research, using a shipping container as the storage environment and a 2,5 

month test period.  

 

Keywords: LNG-plywood, moisture, strength properties, quality 
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SISSEJUHATUS 

 

Seoses puidu laialdase kasutamisega paljudes erinevates tööstusharudes on väga oluline selle 

kvaliteet. Parimate omaduste saavutamiseks on tootmisprotsessi kaasatud 

kvaliteedispetsialistid, kelle ülesandeks on kontrollida, et kõik vastaks ettenähtud nõuetele 

ning standarditele. Paraku lõpeb ettevõttepoolne kvaliteedi jälgimine materjali  

ilmastikukindlalt pakkimise ja tarbijale saatmisega. Olenevalt sihtkohast, võib tarneaeg 

ulatuda mitme kuuni ning selle aja jooksul võivad materjali füüsikalised ja mehaanilised 

omadused märgatavalt muutuda. Nimetatud probleem võib kaasa tuua kliendi 

rahulolematuse ning reklamatsioonid ettevõttele. 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida, kuidas UPM-Kymmene Otepää AS 

vineeritehases veeldatud loodusliku maagaasi (LNG) transportimiseks kasutatavate tankerite  

lastisüsteemide isolatsioonikonstruktsioonide ehitamiseks toodetud kasevineeri temperatuur 

pakendamisel mõjutab selle füüsikalisi omadusi tarneperioodi jooksul. Füüsikaliseks 

omaduseks käesolevas analüüsis on mõõdetavatest tunnustest niiskussisaldus, 

mehaanilisteks omadusteks paindetugevus, survetugevus ja elastsusmoodul ning visuaalne 

hinnatavatest tunnustest värvimuutus ja hallitus. Ettevõttepoolne ootus antud tööle on saada 

hinnang, mil määral on ettevõttel vaja viia sisse muudatusi tootmis- või 

pakendamisprotsessis tagamaks parimaid tulemusi.  

Tulemuste saavutamiseks, koostati kaks erinevat katsegruppi, milles kasutati 12 mm paksust 

LNG-vineeri. I katsegrupi korral lasti tootmisest tulnud materjalil enne pakkimist jahtuda, II 

katsegrupi korral kasutati ettevõttes igapäevaselt toimivat süsteemi, ehk vineer läks 

pakendamisse vahetult peale tootmist. Valmis pakid toimetati lattu, kus nad olid jälgimise 

all. Iga teatud perioodi järel avati mõlemast grupist üks pakk, võeti kindel arv katseplaate 

ning määrati nende füüsikalised ja mehaanilised omadused ning teostati visuaalne kontroll 

värvimuutuste ja hallituse tuvastamiseks. Saadud tulemuste põhjal viidi läbi analüüs 

grupisiseselt ning seejärel kahe katsegrupi omavaheline võrdlus.  
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Magistritöö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis tutvustatakse UPM-Kymmene 

Otepää AS tegevust. Teises peatükis antakse ülevaade töös kasutatud materjalist, selle 

tootmisest ja kvaliteedist ning seejärel antakse ülevaade puidu füüsikalistest ja 

mehaanilistest omadustest. Kolmandas peatükis kirjeldatakse magistritöö koostamisel 

kasutatud metoodikat ning viimases peatükis analüüsitakse töö raames saadud tulemusi. 

Autor soovib tänada magistritöö juhendajaid lektor Regino Kaske ja Keskkonnaagentuuri 

juhtivspetsialisti Allan Simsi ning UPM-Kymmene Otepää AS-i kvaliteedijuhti Mihkel 

Karulaasi, kelle panus magistritöö valmimisse oli autori jaoks olulise tähtsusega. Lisaks 

tänab autor UPM-Kymmene Otepää AS-i juhtkonda tööks vajaliku materjali ja selle 

testimisvõimaluste võimaldamise eest. 
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1. UPM-KYMMENE OTEPÄÄ AS TEGEVUSE KIRJELDUS 

 

UPM-Kymmene Otepää AS on 2000. aastal AS Forestex, AS Sylvester ja Schaumann Wood 

Oy poolt asutatud ettevõte, mis toona kandis nimetust FFS Plywood AS. 2003. aastal 

omandas sajaprotsendiliselt firma aktsiad UPM-Kymmene Wood Oy ning ettevõtte nimeks 

sai UPM-Kymmene Otepää AS. (Wisa Plywood) 

UPM-Kymmene Otepää AS kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene kontserni, mille 

peamisteks tegevusvaldkondadeks on paberi, tselluloosi, energia ning tehniliste materjalide 

tootmine.  Toodete müügivõrgustik on ülemaailmne ning suurima turu võtavad enda alla 

Euroopa, Põhja-Ameerika ja Aasia. Kontsernis töötab kokku 20 000 inimest, kellest ca 2450 

on seotud vineeri ja spooni tootmisega. UPM-i kontserni kuulub üheksa vineeri- ja 

spoonitehast, millel on FSC, PEFC ning CE sertifikaat. Kuus nendest asuvad Soomes, kaks 

Venemaal ja üks Eestis. Kontserni aastane vineeritootlikkus on miljon kuupmeetrit. 

(Karulaas 2016) 

UPM-Kymmene Otepää AS toodab kõrgkvaliteedilist spooni ja vineeri, kasutades selleks 

kas sookase (Betula pubescens) või arukase (Betula pendula) puitu, mille tehnilisi omadusi 

võib pidada väga sarnasteks. Vajalik toormaterjal hangitakse enamjaolt Eestist ca 100 

kilomeetri raadiusest, mida igapäevaselt tuuakse laoplatsile 15-16 koormat. Hetkel on 

tootevalikus vineer paksusega 4-50 mm, mida vastavalt kliendi soovidele on võimalik 

pealistada erinevate kattematerjalidega (UPM-Kymmene...2014). Kogu tootmine vastab 

ISO 9001 ja ISO 14001 standarditele. Ettevõttes töötab 215 inimest. Tootmine toimub 

ööpäevaringselt seitse päeva nädalas. (Karulaas 2016) 

Tehase aastane tootmismaht on 50 000 m3, millest üle 95% läheb ekspordiks. Valmistoodang 

eksporditakse peamiselt Lõuna-Koreasse, Hiinasse ja Euroopasse. Ettevõtte toodangut 

kasutatakse transpordivahendites, ehituses, betooniraketistes, LNG tankerites ja parketi 

tootmisel. (UPM-Kymmene... 2014) 
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UPM-Kymmene Otepää AS-i tugevuseks võib pidada motiveeritud ja professionaalset 

meeskonda ning asutuse sagedast tehnika ja toodete kaasajastamist (Karulaas 2016). 

Viieteistkümne tegutsemisaasta jooksul on toimunud ettevõttes mitmeid suuremaid 

laiendamisi. Viimasega tehti algust 2015. aasta suve esimeses pooles, kui ettevõttesse 

investeeriti 40 miljonit eurot, mis käivitas projekti, mille raames hangiti juurde spooni ja 

vineeri tootmiseks vajalikke seadmeid, saavutamaks senise toodangumahu  

kahekordistumise (UPM). 
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2. VINEERI TOOTMINE NING FÜÜSIKALISED JA 

MEHAANILISED OMADUSED 

 

2.1. Vineeri tootmise protsess 

 

Katsete teostamiseks toodeti UPM-Kymmene Otepää AS-s kasepuidust 12 mm paksuseid 

LNG-vineerplaate mõõtmetega 501 × 1198 mm. Plaadid valmistatakse üheksast üksteise 

peale laotud 1,4 mm paksusest spoonilehest, mille kiud on üksteise suhtes risti. 

Spoonipakettide koostamiseks segatakse tehases retsepti alusel kokku 

fenoolformaldehüüdliim, mis kantakse liimvaltsidega mõlemale liimilehe poolele 140-175 

g/m2. Vineer toodetakse kuumpressimise teel, kasutades pressiplaatidel temperatuuri 130 +/-

2 oC ning survet algfaasis 14 baari, mida järjest vähendatakse kuni 4 baarini. Pressimise aeg 

on 6,3 minutit. Kogu tootmisprotsess on kokkuvõtvalt välja toodud joonisel 1. 

(Kuumpressimise... 2014) 

 

 

Joonis 1. Vineeri tootmise tehnoloogiline skeem (UPM-Kymmene... 2014) 
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LNG-vineeri tootmises kasutatakse ISO 2426-2:2000(E) standardile vastavat pinnaspooni. 

Pinnaspoonid kuuluvad BB ja WGE kvaliteediklassidesse, mille kvaliteedinõuded on 

esitatud lisas 1. Vahespoonidena kasutatakse spoonilehti kvaliteediga K3 ja K4, mille 

kvaliteedinõuded on esitatud lisas 2.  Spoonipakettide ladumisel on kasutusel kaks 

ladumisskeemi, mida eristab pinnaspooni valik ja paigutus vineeritahvlis. LNG-vineeri 

tootmisel kasutatavad spoonilehtede ladumise variandid on esitatud tabelis 1. (WISA-LNG 

GTT No96 juhend) 

 

Tabel 1. Spoonilehtede paigutus LNG-vineeris (WISA-LNG GTT No96 juhend) 

Variant Spoonilehtede paigutus vineeris 

A BB-K3-K4...K4-K3-WGE 

B WGE-K3-K4...K4-K3-WGE 

 

 

2.2. Niiskus 

 

Vineer on oma ehituselt poorne ja tugevalt hügroskoopne ehitusmaterjal. Sõltuvalt 

ümbritsevast keskkonnast eraldab või neelab materjal niiskust õhu kaudu (Haughton, 

Murphy 2003). Puidu ja õhu vahel toimuv niiskuse ülekanne sõltub suhtelisest 

õhuniiskusest, õhutemperatuurist ning puidu hetkelisest niiskussisaldusest (Wisconsin 

2010). 

Puidu niiskuseks nimetatakse puidus leiduva vee massi ja absaluutkuiva puidumassi suhet 

protsentides (Shmulsky, Jones 2011). 

Puidus esineb kahte liiki vett, mida nimetatakse seotud  ja vabaks veeks.  Seotud vesi tekib 

rakuseinte täitumisel veega, mille tulemusel on rakusein niiskusest küllastunud ehk on 

saavutatud küllastuspunkt. Kapillaarne ehk vaba niiskus saadakse küllastumisastme 

ületamisel, mille tulemusel koguneb vesi luumenitesse, soontesse ja fibrillidevahelistesse 

õõnsustesse. Niiskust püütakse säilitada kapillaarjõududega. Küllastunud vesi seotakse 

mitsellide vahel ning ülejäänud vesi esineb puidus nii-öelda vaba veena. Puidu kuivatamisel 
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eemaldub kõigepealt vaba vesi ning seejärel kuivab rakusein, mille kuivatusprotsess on 

tunduvalt aeganõudvam. (Saarman, Veibri 2006) 

Seotud niiskuse sisalduse muutumine mõjutab puidu füüsikalisi omadusi, vaba niiskuse 

muutumine vaid muutuseid puidu massis (Meier 1998). Rakuseina kuivamisel toimub 

puidukudede kahanemine, mille tulemusel muutuvad puidu kõvadus-, tugevus- ja 

elastsusomadused (Saarman, Veibri 2006). 

Kuiva puidu tugevusomadusomadused on paremad kui niiskel puidul, kuid  

kuivamisastmetel on kindlad piirid, mida ületades võivad tugevusomadused hoopis 

väheneda. Puidu testimisel on olenevalt puuliigist saavutatud häid tugevusomadusi 

keskmisel, 10%-lisel niiskussisaldusel. (Ranta-Maunus 2001) 

Vineeri puhul tuleb lisaks puuliigile arvestada ka teiste teguritega, mis võivad lisaks 

niiskusele tugevusomadusi mõjutada. Selle väljaselgitamiseks on läbi viidud katseid, mille 

tarbeks on kasutatud erinevaid  puuliike ja erinevaid liime. Olenemata puuliigist ja liimist, 

on vineeri parimad tugevusomadused tagatud keskmisel niiskusesisaldusel 4-6%. (Aydin jt 

2005) 

Vineeri kasutamine või hoiustamine tingimustes, kus on kõrge relatiivne õhuniiskus, 

temperatuur +3...40 oC ning umbsus, loob soodsad võimalused biokahjustuste levikuks. 

Ohutuks niiskusesisalduseks vineeris peetakse niiskusesisaldust kuni 20%. Nimetatud 

väärtuse ületamisel on kõrge risk biokahjustuste tekkimiseks. (Handbook of Finnish 

Plywood 2007) 

 

 

2.2.1. Niiskuse liikumine vineeris 

 

Niiskuse liikumine toimub vineeris külgede ja pealispinna kaudu, olles kõige kiirem 

pikisuunas. Kiusuunad ristvineeris on esitatud joonisel 2. Erinevate sisemiste kihtide vahel 

on niiskuse liikumine radiaalsuunas takistatud seoses liimühendusega, mis toimib 

niiskuskindla barjäärina – selle tulemusena võib niiskus koguneda ühte kindlasse piirkonda 

ning luua soodsad elutingimused biokahjustajatele. Niiskuse liikumist soodustavad näiteks 

spooni treimisel ja vineeri kuumpressimisel materjalis tekkinud lõhed ja praod, mis 
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võimaldavad niiskuse liikumist erinevate kihtide vahel kogu vineeriplaadi ulatuses. Pidev 

niiskussisalduse kõikumine vineeris põhjustab materjali dimensioonide muutuseid, mis 

tekitavad sisepingeid ning nõrgestavad liimühendust. Tulemuseks on vähenenud 

tugevusomadused ja suurem vastuvõtlikkus niiskusele. (Li jt 2014) 

 

 

Joonis 2. Kiusuunad ristvineeris: L-pikisuund; T-tangentsiaalsuund ning R-radiaalsuund (Li 

jt 2014) 

 

Joonisel 3 on kujutatud kase – ja paplivineeris toimuvad niiskuseliikumised külgserva 

kaudu, mis on jäädvustatud, kasutades röntgentomograafiat. 

 

 

Joonis 3. Niiskuse liikumine külgserva kaudu kase- ja paplivineeris vineeri niiskumisel (a) 

ja õhu käes kuivamisel (d) (Li jt 2014; autori kohandatud)  
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Jooniselt 3 on näha, kuidas toimub kase- ja paplivineeri  50 × 50 × 15 mm katsekehades 

niiskuse liikumine pikikiudu kogu vineeriplaadi ulatuses. Niiskuse liikumist 

kõrvalasetsevatele spoonikihtidele takistavad liimühendused, mis on selgelt eristatavad 

mustade joontena. Vineeri kuivamisel kuivavad kõigepealt otspinnad ning seejärel 

aegamööda keskosa, kuhu niiskus on akumuleerunud. (Li jt 2014) 

 

 

2.3. Tihedus 

 

Tihedus on füüsikaline suurus, mille abil on võimalik kindlaks määrata materjali 

ruumalaühiku massi. Tihedust väljendatakse peamiselt kilogrammi kuupmeetri või grammi 

kuupsentimeetri kohta. (Shmulsky, Jones 2011) 

Olenevalt tendentsist, kas toimub niiskuse ja tiheduse vähenemine või suurenemine, 

toimuvad muutused ka elastsus- ja tugevusomadustes, mille kutsuvad esile muutused raku 

seina paksuses (Thelandersson, Larsen 2003). 

Ühes ja samas puuliigis võivad tiheduse väärtustes muutusi sisse tuua lisaks niiskusele veel 

mitmesugused põhjused. Enamlevinud ajenditeks on puidu geograafiline päritolu, 

ümbruskonna mõju, vegetatsiooniperioodi pikkus ning sügispuidu osa aastarõngastes. 

(Saarman, Veibri 2006) 

Lisaks erinevustele ühe ja sama puuliigi lõikes võivad erinevused tiheduses esineda ka ühe 

puu eri osades. Tiheduse märkimisväärne muutus tuleb esile tüve üla- ja alaosas. Tihedam 

ja vähempoorsem puit asub tüve alumises osas ning vähemtihedam ehk poorne puit 

ladvapoolses osas. (Laas 2004) 
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2.4. Paindetugevus ja elastsusmoodul 

 

Paindetugevus ja elastsusmoodul on väga olulised vineeri mehaanilised omadused, seda just 

LNG-vineeri puhul. LNG-vineeri kasutatakse veeldataud maagaasi lastisüsteemide 

isolatsioonikonstruktsioonide ehitamiseks, kus vineer on pideva suure koormuse all. Vajalik 

on, et materjal oleks piisavalt elastne ja suure purunemiskindlusega. (No96 Membrane 

System for LNG Integrated Tanks) 

Paindetugevuseks nimetatakse kombinatsiooni tõmbe-, surve- ja nihketugevusest. 

Paindetugevuse testimisel kasutatakse riketeta materjali ning selle väärtus jääb  arvuliselt 

tõmbe- ja survetugevuse väärtuste vahele. (Saarman, Veibri 2006) 

Otstest toestatud materjali keskkohast koormamisel tekivad pinged kolmes erinevas 

tasapinnas (vt joonis 4). Koormuse rakendamisel surutakse pealispind väliste jõudude poolt 

kokku ja tekivad kortsud ehk materjali pikkus väheneb. Samal ajal esineb alumistes kihtides 

tõmbepinge, mille tulemusel toimub puidukiudude venitamine. Erisuunalised pinged keha 

pealmises ja alumises kihis põhjustavad nihke materjali keskosas. Purunemistunnuseid võib 

materjali painutamise jooksul täheldada kõigis kolmes tasapinnas, kuid lõplik purunemine 

toimub puidukiudude rebenemisel tõmbetsoonis. (USFS Timber... 1992) 

 

 

Joonis 4. Materjali painutamisel tekkivad pinged (USFS Timber... 1992; autori kohandatud) 

 

Elastsusmooduliks nimetatakse suurust, mis näitab materjali elastsust ehk keha võimet 

välisjõudude mõjul deformeeruda ja pikeneda. Jõudude lakkamisel on keha suuteline oma 
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endise kuju taastama juhul, kui ei ületata proportsionaalsuspiiri. Nimetatud suuruse 

ületamisel on materjal kahjustatud ning koormuse eemaldamisel säilib jäävpikenemine. 

(Saarman, Veibri 2010) 

Puidu elastsusmoodul on suurim pikikiudu, olles 10-20 korda suurem elastsusmoodulist 

ristiskiudu. Puitplaatide puhul ei ole need erinevused nii suured, kuna tootmisprotsessis on 

materjal laotud üksteise peale nii, et plaadisiseselt on puidukiud üksteise suhtes risti. See 

annab suure eelise tugevusomadustes, võrreldes tavalise puiduga. (Shmulsky, Jones 2011) 

Vineeri paindetugevust ja elastsusmoodulit mõjutavad mitmed tegurid. Lisaks füüsikalistele 

omadustele, mängivad suurt rolli ka spoonis olevad oksakohad, lõhed ja  erinevad defektid. 

Oksakohtade juures on puidukiud katkenud ja oma suunda muutnud, mis tagab materjali 

ebaühtlase ja nõrgenenud paindetugevuse ning elastsusmooduli. (Wisconsin 2010) 

 

 

2.5. Survetugevus 

 

Survetugevus on suurus, mis näitab, kui suurt survet keha ilma deformeerumata suudab 

taluda. Puidu survetugevust saab mõõta ristikiudu, pikikiudu ning nurga all puidukiudude 

suhtes. Rakendades survet pikikiudu, surutakse puidukiud pikisuunaliselt kokku, mille 

tulemusel toimub kiudude väljanõtkumine ning nad surutakse kõrvalolevatesse 

pehmematesse kevadpuidukihtidesse. Rakendades survet ristikiudu, toimub deformatsioon 

puidukiudude suunas. Õõnsused rakkudes surutakse tihedalt kokku ning puit ei kaota oma 

tugevusomadusi. Enne lõplikku rakustruktuuri lõhkumist, võib puit ca poole oma paksuse 

ulatusest deformeeruda. Puidu survestamisel ei teki habrast purunemist nagu näiteks paindel, 

vaid esinevad suured plastsed deformatsioonid. (USFS Timber... 1992) 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

 

3.1. Katsete läbiviimine  

 

3.1.1. Pakendamistingimuste loomine 

 

Uurimuse teostamiseks loodi kaks katsesegruppi, mida eristas tootmisjärgne 

pakendamisaeg. Esimese grupi puhul jäeti tootmisest tulnud vineer 12 tunniks jahtuma 

tootmishoonesse, milles aasta keskmine temperatuur on ca 25 oC. Vastav aeg jahtumiseks 

on valitud põhjusel, kuna ettevõttel puudub vaheladu, kus materjali pikemaajaliselt 

hoiustada. 12 tunni möödudes toimetati vineer pakendamisse. 

Teise grupi puhul toimetati vineer vahetult peale tootmist pakendamisse. Antud süsteem on 

ettevõttes igapäevaselt toimiv, mil materjal ei jõua enne pakendamist jahtuda. 

 

 

3.1.2. Pakendamine 

 

Materjali pakendamisel lähtuti LNG-vineeri pakendamisjuhendist, mis näeb ette 

pakenditüübi 6007 kasutamist. Nimetatud pakenditüübi puhul tuleb materjal paigutada 

alusraamile, mis koosneb kolmest soonega aluspuust ning vineerist paksusega 15-24 mm. 

Materjal laotakse eelnevalt mõõtulõigatud kilele kahte kõrvutiasetsevasse virna. Igas valmis 

pakis on 160 vineeritahvlit. Vineeripakk kaetakse kõigepealt kuuest küljest 0,1 mm paksuse 

ilmastiku- ja transpordikindla kilega. Seejärel asetatakse paki peale samas mõõdus 

vineeritahvel ja kogu pakk kiletatakse seitsmekihiliselt 0,017 mm paksuse pakkekilega ning 

kinnitatakse 19 × 1,0 mm plastiklintidega. (Vineeri pakendamise... 2009) 
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Mõlema katsegrupi tarbeks pakendati viis pakki vineeri. Pakkimise ajal võeti mõlemast 

grupist juhusliku valimi alusel välja vajalik kogus testiplaate, mille testimisega määrati 

materjali pakendamiseelsed füüsikalised ja mehaanilised omadused. 

 

 

3.1.3. Temperatuuri mõõtmine pakendamisel 

 

Pakendamise vältel toimus vineeritahvlite temperatuuri mõõtmine temperatuuri 

lasermõõtjaga. Materjali temperatuuri määramiseks võeti pakendamise jooksul juhusliku 

valimi alusel välja 30 vineerplaati ning mõõdeti nende temperatuuri plaadi keskosast ning 

äärtest. Seejärel leiti plaadi keskmine temperatuur. Temperatuuri mõõtmispunktid on 

kujutatud joonisel 5. 

 

 

Joonis 5. Temperatuuri mõõtmispunktid plaadis pealtvaates 
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3.1.4. Hoiustamine 

 

Pakitud materjali hoiustati ettevõtte valmistoodangulaos, kus oli tagatud selle kaitse otsese 

päikesevalguse ja sademete eest. Ladu on küttesüsteemideta hoone, kus õhuvahetus 

tagatakse vabaventilatsiooniga. Pakkide ladustamisel jälgiti, et nad oleks ladustatud kõik 

samale tasapinnale ning pakkide vahele jäeti 0,5 m laiune vahe, mis võimaldas pakkide vahel 

liikuda ning neid visuaalselt kontrollida, et tuvastada kondentsi tekkimine, selle ulatus ning 

piirkond. 

Saamaks ülevaadet füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste muutumisest, hoiti mõlema 

katsegrupi vineeripakke laos 45 päeva. Tabelis 2 on esitatud katsepakkide hoiustamisaeg 

lõpplaos. Katseseeria pikkus 45 päeva tuleneb ettevõtte keskmisest LNG-vineeri tarneajast 

kliendile (Materjali transporditingimused 2014). 

 

Tabel 2. Katsegruppide I ja II valmistoodangulaos hoidmise aeg päevades 

Paki nr. 

Valmistoodangulaos hoidmise aeg (päeva) 

 I Grupp II Grupp 

1 9 9 

2 18 18 

3 27 27 

4 36 36 
5 45 45 

 

 

3.1.5. Pakkide avamine, vineeritahvlite valik ja märgistamine ning nende hoiustamine 

kuni saagimiseni 

 

Pakkimisjärgselt avati iga üheksa päeva tagant mõlemast katsegrupist üks lattu toimetatud 

pakk. Vineeritahvlite valikul kasutati uurimustöö teostamiseks läbivalt sama süsteemi. 

Saamaks ülevaadet kogu pakis toimuvast, võeti igast pakist välja üheksa vineeritahvlit. 

Pealmisest ja alumisest kihist kuulusid paindetugevuse, paindeelastsusmooduli ja 

niiskussisalduse määramiseks valimisse kaks kõrvuti asetsevat neljandas kihis olevat 

vineeriplaati. Paki keskosa füüsikaliste parameetrite määramiseks võeti keskelt välja kaks 

kõrvutipaiknevat plaati. Iga kihi kohta võeti lisaks välja veel üks plaat survetugevuse testide 



20 
 

teostamiseks. Valimisse kuuluvad plaadid tähistati markeriga ning märgistati otspinnad, 

sise- ning välisküljed. Seejärel pakendati tähistatud plaadid ühekaupa 0,017 mm paksusesse 

pakkekilesse, vältimaks materjali kuivamist või niiskumist.  

 Katseplaatide paiknemine vineeripakis külgvaates on esitatud joonisel 6, kus rohelise 

värviga on märgitud plaadid, mida kasutati survetugevuse määramiseks, ning punasega 

plaadid paindetugevuse, niiskussisalduse ning paindeelastsusmooduli leidmiseks. 

 

 

Joonis 6. Katseplaatide paiknemine vineeripakis 

 

 

3.1.6. Katsekehad paindetugevuse ja paindeelastsusmooduli määramiseks 

 

Katsekehade lõikamisel ja proovide võtmisel lähtuti standardist EVS-EN 326-1:2002. 

Standard näeb ette katsekehade lõikamise prooviplaadi korrastatud servast juhusliku valimi 

alusel. Omaduste määramiseks plaadi kahes suunas on vajalik lõigata kaks katsekehade 

gruppi nii, et ühe grupi pikitelg on paralleelne plaadi pikiteljega. Teise grupi katsekehade 

pikitelg peab olema risti plaadi pikiteljega. Katsekehade asetus katseplaadis on esitatud 



21 
 

joonisel 7, kus on kujutatud kaks pakis kõrvutiasetsevat vineeriplaati pealtvaates. Selline 

märgistus annab täpse ülevaate tugevusomaduste muutuste kohta plaadisiseselt. 

Vineeritahvli küljed on märgistatud järgmiselt: A-otspind, B-otspind, C-väliskülg, E-

sisekülg ning Ü-plaadi keskosa. 

 

 

Joonis 7. Tähistatud katsekehade asetus plaadis 

 

Katsekehade mõõtmed paindetugevuse ja paindeelastsusmooduli testimiseks määrati 

vastavalt standardile EVS-EN 310:2002, millega katsekehade pikkus võrdub 20-kordse 

materjali nominaalpaksusega, millele liidetakse juurde 50 mm. Katsekehade laiuseks on 50 

 1 mm. Töös kasutavate katsekehade mõõtmed on 290 × 50 × 12 mm täpsusega  1 mm.  

Katsekehadel ei tohi esineda selgelt eristatavaid tunnuseid, mis võiksid vähendada 

tugevusomadusi. Katsekehade kogus on esitatud tabelis 3. 
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Tabel 3. Katsekehade kogus paindetugevuse ja paindeelastsusmooduli määramiseks 

Paki nr. Kiu suund I Grupp(tk) II Grupp(tk) 

Enne pakkimist 
Risti 18 18 
Piki 18 18 

1 
Risti 36 36 
Piki 36 36 

2 
Risti 36 36 
Piki 36 36 

3 
Risti 36 36 

Piki 36 36 

4 
Risti 36 36 
Piki 36 36 

5 
Risti 36 36 
Piki 36 36 

                 Kokku: 396 396 

 

 

3.1.7. Paindetugevuse ja paindeelastsusmooduli määramine 

 

Paindetugevus ja paindeelastsusmoodul määrati vastavalt standardile EVS-EN 310:2002, 

mis lubab testida puitplaatide paindetugevust ja elastsusmoodulit, mille nominaalne paksus 

ületab kolme millimeetrit. Katse seisneb äärtest toetatud katsekeha tsentrist koormamises, 

mille tõttu seda nimetatakse ka kolme punkti paindeks (vt joonis 8). 

 

Joonis 8. Kolme punkti painde katseskeem (EVS-EN 310:2002). 1- katsekeha, 2- tugirullik, 

3- koormuspea, F- koormusjõud N, l1/2- tugirulliku tsentri ja koormuspea tsentri vaheline 

kaugus mm, l1-  tugirullikute tsentrite vaheline kaugus mm, l2-  katsekeha pikkus mm, t- 

katsekeha paksus mm. 
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Standard EVS-EN 310:2002 näeb ette, et katsekeha on toetatud kahele paralleelsele 

silindrilisele tugirullikule, mille minimaalne läbimõõt on 15  0,5 mm. 

Tugirullikutevaheline kaugus tuleneb materjali paksusest ning see peab võrduma 20-kordse 

materjali nominaalpaksusega, mis ei tohi olla väiksem kui 100 mm ega suurem kui 1000 

mm. Tugedevaheline kaugus mõõdetakse 0,5 mm täpsusega. Katsekeha keskosale kantakse 

koormus edasi koormuspeaga,  mis peab tugedest asetsema võrdsel kaugusel. Koormuspea 

läbimõõduks on 30  0,5 mm. Koormus kantakse katsekehale koormuspea püsiva 

liikumisega ning maksimaalne koormus saavutatakse 60  30 sekundi jooksul.  

Katsekehade dimensioonide mõõtmine toimub vastavalt standardile EVS-EN 325:2002, kus 

katsekehade paksus määratakse katsekehade diagonaalide ristumiskohas. Laiuse mõõtmine 

toimub pikkuse keskkohast, kus mõõteseadme haaratsid tuleb liigset jõudu kasutamata 

suruda 45 kraadise nurga all vastu katsekeha. Mõõtmiseks kasutatakse digitaalset 

nihkkaliibrit, mille mõõtmistäpsus on 0,1 mm ning mõõtepind vähemalt viis millimeetrit lai. 

Paindetugevus fm (N/mm2) arvutatakse valemiga 1, leides katsekeha rsitlõike järgi määratud 

paindemomendi M ja katsekeha ristlõikepinna suhte maksimumkoormusel Fmax. (EVS-EN 

310:2002) 

,                                                 (1) 

kus 

Fmax- maksimaalne koormus N; 

l1- tugede tsentrite vaheline kaugus mm; 

b- katsekeha laius mm; 

t- katsekeha paksus mm. 

 

Elastsusmooduli leidmiseks kasutatakse koormuse lineaarset ja läbipainde kõverat osa. 

Saadud arvutuslikku tulemust ei saa pidada tegelikuks, vaid näivaks elastsusmooduliks, 

kuna esineb nii paine kui ka nihe. Elastsusmoodul Em (N/mm2) leitakse valemiga 2, mida 

aitab selgitada joonis 9, kus koormuse läbipainde kõvera sirgjoonelisel osal on kujutatud 

koormuse juurdekasvu ning läbipainet katsekeha keskosas. (EVS-EN 310:2002) 
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kus 

l1- tugede tsentrite vaheline kaugus mm; 

b- katsekeha laius mm; 

t- katsekeha paksus mm; 

F2-F1- koormuse juurdekasv koormuse- läbipaindekõvera sirgjoonelisel osal; 

a2-a1- läbipainde juurdekasv katsekeha keskosas. 

 

 

Joonis 9. Koormuse- läbipaindekõver elastse deformatsiooni piirides (EVS-EN 310:2002) 

 

Joonisel 9 kujutatud väärtus F1 on ligikaudu 10% ning F2 40% maksimaalsest koormusest. 

Läbipainde juurdekasv katsekeha keskosas a2-a1 vastab koormuse juurdekasvule F2-F1. 

(EVS-EN 310:2002) 
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3.1.8. Survetugevuse testimine 

 

Survetugevuse katsekehade lõikamisel ja nende testimisel lähtuti GTT vineeri 

spetsifikatsioonist number M3010, mille alusel testimine peab vastama standardile ASTM 

D 3501-05a (GTT Specification... 2008). Iga plaadi kohta tuleb teha vähemalt viis 

survetugevuse testikatset. Üks testikatse koosneb kolmest üksteise peale laotud katsekehast, 

mille mõõtmed on 50 × 50 × 12 mm. Katsekehad tuleb asetada katseseadmesse nii, et 

keskmise katsekeha pealispinna kiusuund oleks äärmiste katsekehade kiusuundadega risti. 

Katseseadmega testimine viiakse läbi kiirusel 2,5 mm/min, kuni saavutatakse rakendatud  

jõud 28 000 N. Survetugevuse Fc (N/mm2) arvutamiseks kasutatakse valemit 3. (ASTM D... 

2005) 

 

,                              (3)  

kus 

Fc- survetugevus N/mm2; 

Pmax- maksimaalne koormus N; 

A- ristlõikepindala mm2. 

 

 

3.1.9. Katsekehade niiskussisalduse määramine 

 

Katseplaatide niiskussisalduse määramiseks lõigatakse katsekehad mõõtmetega 50 × 50 mm 

 1 mm. Joonisel 10 on kujutatud niiskuse määramiseks vajalike katsekehade paiknemise 

skeem kahes kõrvutiasetsevas vineeritahvlis. 

 

A

P
Fc

max
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Joonis 10. Niiskussisalduse määramiseks vajalike katsekehade paigutus vineeritahvlis 

 

Lõikamisjärgselt kaalutakse katsekehad täpsusega 0,01g ning paigutatakse kuivatuskappi, 

kus on seadistatud temperatuur 103  2 oC. Katsekehi hoitakse kuivatuskapis kuni nende 

püsiva massi saavutamiseni. Püsiv mass on saavutatud, kui kahe järjestikuse kaalumise 

tulemused ei erine rohkem kui 0,1% katsekeha massist. Kaalumised teostatakse kuuetunnise 

intervalliga. (EVS-EN 322:2002) 

Katsekehad jahutatakse ja hoitakse eksikaatoris, kuni on saavutatud ligikaudne 

toatemperatuur. Seejärel kaalutakse iga katsekeha 0,01-grammilise täpsusega. Kaalumine 

tuleb teostada kiiresti, et vältida katsekehade niiskuseprotsendi kasvu üle 0,1%. (Ibid.) 

Katsekehade niiskuse H (%) arvutamiseks kasutatakse valemit 4. Saadud tulemus 

väljendatakse ühe kümnendkoha täpsusega. Plaadi niiskus määratakse kõigi samast plaadist 

võetud katsekehade niiskuse aritmeetilise keskmisena. (Ibid.) 

 

,                                        (4) 

 

kus 

mH- katsekeha algmass g; 

m0- katsekeha mass pärast kuivatamist g. 
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3.1.10. Statistiline andmetöötlus 

 

Magistritöö koostamiseks kogutud andmete töötlemiseks ja võrdlemiseks kasutatakse 

tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 2008 ning statistikaprogrammi R- 3.2.4. 

Katsetulemuste analüüsil lähtutakse Kiviste (2007) koostatud raamatust „Matemaatiline 

statistika MS Exceli keskkonnas”. 

Katsegruppide mõõtmistulemuste võrdlemiseks ja hajuvuse uurimiseks arvutatakse 95% 

usalduspiirid niiskuse ja survetugevuse kirjeldamiseks. Keskväärtuse ülemine μa/2 ja alumine 

μ1-a/2  usalduspiir leitakse valemiga 5 (Kiviste 2007).  

 

N

S
t x

Naa  1,
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 ,                                                                                                          (5) 

N

S
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 , 

 

kus 

 – valimi aritmeetiline keskmine; 

Sx – valimi standardhälve; 

N – valimi maht; 

 – t-jaotuse, vabadusastmete arvuga N-1, kahepoolne α-täiendkvantiil. 

 

Mõõtmistulemuste vastavust normaaljaotusele kontrollitakse statistikaprogrammis R, 

kasutades Shapiro-Wilk testi. Testi tulemusel saadud p-väärtus kinnitab väärtuse 0,05 

ületamisel normaaljaotuse esinemist. Katsetulemuste statistilisi erinevusi analüüsitakse t-

testiga, mille puhul p-väärtus >0,05 tähistab statistiliselt oluliste erinevuste puudumist ning 

väärtuse <0,05 puhul esineb võrreldavate suuruste vahel statistiliselt oluline erinevus. 
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Käesolevas peatükis analüüsitakse LNG-vineeri füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste 

käitumist keskmise tarneperioodi jooksul. Peatükis kirjeldatakse, millised muutused ja kui 

suures ulatuses on põhjustatud materjali temperatuurist pakkimisel. 

Mõlema katsegrupi muutuste ja erinevuste kirjeldamiseks on koostatud joonised kasutades 

keskmistatud andmeid, mis annavad ülevaate niiskussisalduse erinevusest arvestamata 

positsiooni katseplaadis ning pakis oldud aega. Keskmistamata andmetega  on analüüsitud 

füüsikalisi ja mehaanilisi omadusi pakkide erinevate kihtide, pakis oldud aja ning 

katsekehade positsioonide kaupa katseplaadis. Nimetatud süsteemi kasutamine annab 

võimaluse kaardistada piirkonnad vineeripakis, kus on kõrgendatud risk niiskussisalduse 

kasvuks, biokahjustajate tekkimiseks ning tugevusomaduste vähenemiseks. 

 

 

4.1. Materjali temperatuur pakkimisel 

 

Mõlema katsegrupi keskmine plaatide temperatuur pakkimisel on esitatud tabelis 4. Tabelist 

4 võib näha, et tootmishoones 12 tundi jahtuda lastud paki keskmine temperatuur, võrreldes 

otse tootmisest pakkimisse läinud materjali keskmise temperatuuriga, on 14,9 oC võrra 

madalam. Kiiremat jahtumist pärsib vahelao puudumine, kus oleks tagatud pidev õhu 

liikumine ladustatud materjali vahel ja ümbruses.  

Jahutamata materjali puhul on saavutatud keskmine temperatuur 70,8 oC ca 3 tunniga, mil 

materjal jõuab kuumpressimisest pakkimiseni. Kuumpressimise ja pakkimise vahele jäävad 

kaks tootmisprotsessi, milleks on lihvimine ja formaatsaagimine, kus vineeritahvleid 

töödeldakse individuaalselt või väikese koguse plaatide kaupa.  Nimetatud protsesside ajal 

väheneb plaatide temperatuur 32,2 oC. 
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Tabel 4. Katsegruppide vineeri keskmine temperatuur pakendamisel 

                              Katsegrupp                                                            Temperatuur (oC) 

 
Jahutatud materjal (12 h seisnud) 55,9  

Jahutamata materjal (otse tootmisest) 70,8   

 

 

4.2. Vineeri niiskus kogu katseseeria vältel erinevates kihtides ja plaadi 

erinevates osades 

 

Järgnevalt on koostatud joonised, mis kirjeldavad kahe katsegrupi niiskust kogu 

katseperioodi vältel, ehk kasutatud on 45 päeva jooksul tehtud mõõtmiste keskmisi tulemusi. 

Tulemustele on arvutatud 95% usalduspiirid.  

 

Joonisel 11 on esitatud niiskus alumises, keskmises ja pealmises kihis kogu katseperioodi 

vältel. 

 

 

Joonis 11.  Niiskused jahutatud ja jahutamata materjali korral paki alumisest, keskmisest ja 

pealmisest kihist 

 

Jooniselt 11 selgub, et  kogu katseperioodi vältlel olid niiskemateks alumine ja keskmine 

kiht, kus grupisisene niiskussisalduse erinevus paistab silma jahutamata materjali puhul, 
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olles kõrgeim keskmises kihis. Jahutatud materjali korral on niiskussisaldus kolmes kihis 

samaväärne, jäädes 9,7 %  ja 9,8 % piirimaile.  

 

Joonisel 12 on kujutatud niiskuse jaotumist plaadi lõikes, võttes aluseks kõigi kolme kihi 

testiplaatide mõõtmised. 

 

 

Joonis 12. Niiskuse jaotus vineerplaadi erinevates osades  

 

Jooniselt 12 on näha, et plaadi erinevates osades on nii jahutamata kui jahutatud materjali 

puhul märgatavad niiskuse erinevused. Jahutatud materjali puhul on kõige suurema 

niiskussisaldusega plaadi keskosa Ü, kust toimub niiskuse liikumine materjalist väljapoole 

oluliselt pikema aja jooksul kui näiteks vineerplaadi külgedelt. Sealjuures takistab niiskuse 

liikumist radiaaselt niiskuskindel liimühendus, mille tulemusel akumuleerub niiskus plaadi 

keskosas. Jahutamata materjali puhul on niiskemateks väliskülg C ning keskosa Ü. Otspinna 

A kõrgem niiskussisaldus otspinnast B võib olla põhjustatud sellest, et formaatsaagimise 

käigus saetakse üks suur vineertahvel mitmeks väiksemaks plaadiks. Kõikidel saetud 

plaatidel on vähemalt üks külg, mis on olnud varasemalt suure vineeritahvli keskosaks, mis 

on alati kõrgema temperatuuriga. Vastavalt faasidiagrammile sisaldab soe õhk rohkem 

veeauru, mis lõpplaos jahedamates tingimustes hakkab kondenseeruma ning imendub 

materjali. Kilesse pakendatult puudub pakis vajalik õhuvahetus, mille tulemusel toimub 

vineeri niiskumine. 
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Järgnevalt  on koostatud joonised, millel on kujutatud katseplaadi külgede kaupa erinevate 

kihtide niiskused mõlema katsegrupi kohta. Tulemustele arvutati 95% usalduspiirid.  

Joonisel 13 on kujutatud otspinna A niiskus pealmises, keskmises ja alumises kihis. Jooniselt 

on näha, et otspinna A niiskus on kõrgem jahutamata materjali korral paki keskmises ja 

alumises kihis. Jahutatud materjali puhul on otspinna A niiskus kõrgeim alumises kihis. 

Alumiste kihtide kõrgem niiskussisaldus on põhjustatud sooja materjali ladustamisest 

jahedasse valmistoodangulattu, kus paki jahedale põrandale asetades toimub soojas õhus 

oleva niiskuse kondenseerumine, mille käigus tekivad veepiisad paki sisse kilele. 

Gravitatsiooni mõjul liigub vesi mööda kilet alla ning kokkupuutes veega materjal niiskub. 

 

 

Joonis 13. Otspinna A niiskus paki alumises, keskmises ja pealmises kihis 

 

Joonisel 14 on kirjeldatud otspinna B keskmist niiskust kogu katseperioodi vältel. Jooniselt 

on näha, et jahutamata materjali puhul esineb sama tendents nagu otspinna A puhul. 

Niiskemad on aluminine ja keskmine kiht. Jahutatud materjali korral tuleb otspinna B puhul 

välja, et niiskemateks on pealmine ja keskmine kiht. Pealmise kihi kõrgemat 

niiskusesisaldust võib põhjendada mitmeti. Üheks põhjuseks võib pidada formaatsaagimisel 

suurest tahvlist väiksemate tahvlite saagimist, mille tõttu otspind võis jääda kõrgema 

temperatuuriga. Teiseks põhjuseks võib olla materjali jahutamisel kasutatud paigutus, kus 

kaks külge pandi üksteise suhtes liiga lähestikku ning jahtumine oli takistatud.  
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Joonis 14. Otspinna B niiskus paki alumises, keskmises ja pealmises kihis 

 

Joonisel 15 on kirjeldatud väliskülje C niiskust vineeripaki kolmes kihis. Küljel C on kõige 

suurem kontaktpind pakki ümbritseva pakkekilega. Jooniselt näeme, et väliskülje C puhul 

on nii jahutamata kui ka jahutatud materjali korral kõige niiskem paki keskosas.  Alumise ja 

pealmise kihi niiskussisalduse vahel olulist erinevust gruppide vahel välja tuua ei saa. 

 

 

Joonis 15. Väliskülje C niiskus paki alumises, keskmises ja pealmises kihis 

 

Joonisel 16 on kujutatud kolme kihi sisekülje E niiskus kogu katseprotsessi vältel. Jooniselt 

on näha, et sisekülje E niiskus on jahutatud materjali puhul kõrgem alumises ja jahutamata 
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materjali puhul kõrgem keskmises kihis. Paki keskossa, kus kahe virna siseküljed kokku 

puutuvad, jääb materjali pakkimisel alati väike vahe, mida mööda soe veeaur pinna suunas 

liigub. Vineeri pakendamisel kasutatakse vineerist ja alapuudest valmistatud alusraami, 

mille mõõtmed on sageli suuremad sinna ladustatava materjali mõõtmetest. Valmis pakk 

fikseeritakse plastiklindiga, mis tõmbab ülemise osa tihedalt kokku. Alumises osas säilib 

sisekülgede vahel vahe, mille tulemusena jääb soe veeaur paki keskele lõksu ning jahtub. 

Selle tulemusel tekib sooja veeauru jahtumisel kondenseerumine ning jahutamata materjali 

puhul keskosa suurem niiskusesisaldus. 

  

 

Joonis 16. Sisekülje E niiskus paki alumises, keskmises ja pealmises kihis 

 

Joonisel 17 on kujutatud plaadi keskosa Ü niiskus kolmes kihis, arvestades kogu 

katseperioodi. Jooniselt on näha, et plaadi keskosa on jahutatud materjali puhul  keskmises 

ja pealmises kihis niiskem ning alumises kihis võrdne jahutamata materjaliga. Jahutatud 

materjali kõrgemat niiskussisaldust plaadi keskosas võib seletada niiskuse liikumisega 

jahedama piirkonna poole. Väliskeskkonna temperatuuri tõustes hakkavad esmajoones 

soojenema vineeripaki küljed. Plaatide keskosa jääb jahedam ja niiskem.  
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Joonis 17. Keskosa Ü niiskus paki alumises, keskmises ja pealmises kihis 

 

Joonistel 13-17 oli kajastatud materjali niiskussisaldus kolmes kihis katseplaadi külgede 

kaupa. Kõikidelt joonistelt oli näha, et mõlema katsegrupi puhul esines usalduspiiride 

kattuvus ehk sarnasus mõõtmistulemustes. Täpsete sarnasuste ja erinevuste leidmiseks on 

tehtud t-test, mille tulemused kajastuvad tabelis 5. 

 

Tabel 5. Jahutatud ja jahutamata materjali niiskussisalduse erinevuste hindamise t-testi 

tulemused 

Kiht Asetus plaadis p-väärtus 

Pealt A 0,3485 
Pealt B 0,5587 
Pealt C 0,8247 
Pealt Ü 0,1949 
Pealt E 0,2872 

Keskelt A 0,0901 
Keskelt B 0,7599 
Keskelt C 0,2049 
Keskelt Ü 0,3281 

Keskelt E 0,4089 

Alt A 0,8477 
Alt B 0,4396 
Alt C 0,5580 
Alt Ü 0,9478 
Alt E 0,7195 

 

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

Ü Ü Ü

Alt Keskelt Pealt

N
iis

ku
s 

(%
)

Asetus plaadis ja pakis

Jahutatud

Jahutamata



35 
 

Tabelist 5 on näha, et erinevate kihtide ja külgede puhul, võttes arvesse kogu katseperioodi 

mõõtmistulemusi, ei saa jahutatud ja jahutamata materjali puhul rääkida statistiliselt 

erinevatest niiskussisaldustest materjalis. Kahe seeria vahelist sarnasust kirjelab p-väärtus, 

mille väärtus on kolmes kihis ja materjali viies küljes suurem kui 0,05.  

 

 

4.3. Jahutatud ja jahutamata materjali niiskuse muutus kolmes kihis 

päevade lõikes 

 

Järgnevalt on uuritud, kuidas toimub niiskussisalduse muutus vineeripaki kolmes kihis 45 

päevase katseperioodi jooksul päevade lõikes. Pakid on ajateljele jaotatud järgmiselt, et 0 on 

kontrollpakk, üheksa on üheksa päeva peale pakkimist ehk esimene pakk, 18 teine pakk ja 

nii edasi kuni 45. päevani ehk viienda pakini. 

Joonisel  18 on kujutatud jahutatud materjali niiskuse muutust pealmises, keskmises ja 

alumises kihis 45 päeva jooksul. 

 

 

Joonis 18. Jahutatud materjali niiskus päevade lõikes pealmises, keskmises ja alumises kihis 

 

Jooniselt 18 on näha, et esimese 9 päevaga on materjali niiskus võrreldes niiskusega 

pakkimishetkel kasvanud alumises ja pealmises kihis ca 1,2%, keskmises kihis ca 1,6%.  

Järgneva 18 päeva jooksul toimub paki keskmises kihis ühtlane niiskuse vähenemine, mis 

lõpeb 27. päeval, peale mida hakkab niiskus uuesti kasvama. Sarnane tendents esineb ka 
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alumises kihis, kus esimese 18 päevaga materjal niiskub ning seejärel hakkab niiskussisaldus 

vähenema. Alumise ja keskmise kihi niiskus ühtlustub 36. päeval. Kõige ühtlasem niiskus 

on pealmises kihis, kus toimub stabiilne niiskuse kasv kuni 27. päevani, millega on 

saavutatud tasakaaluniiskus.  

Joonisel 19 on kujutatud jahutamata materjali niiskuse muutust pealmises, keskmises ja 

alumises kihis 45 päeva jooksul. 

 

 

Joonis 19. Jahutamata materjali niiskus päevade lõikes pealmises, keskmises ja alumises 

kihis 

 

Jooniselt 19 on näha, et jahutamata materjali puhul on kihtidevahelised niiskused jaotunud 

hoopis erinevalt kui jahutamata materjali puhul. Esimese 9 päevaga on keskmise kihi niiskus 

võrreldes kontrollmaterjali niiskusega, kasvanud ca 2%, pealmise kihi niiskus ca 1% ning 

alumise kihi niiskus ca 1,2%.  Kogu katseperioodi jooksul on niiskemateks alumine ja 

keskmine kiht. 

Võrreldes jooniseid 18 ja 19 on näha, et jahutatud materjali korral on katseperioodi jooksul 

erinevate kihtide niiskus ühtlasem. Erinevates kihtides on küll niiskussisalduse muutused, 

aga need toimuvad sujuvamalt pikema aja jooksul. Pakkimiseelse jahutamise käigus 

materjali temperatuur ühtlustub ning õhuvahetusega vähendatakse materjalist sooja ja 

niisket õhku. Selle tulemusel on pakisisene kondenseerumine madalam. Jahutamata 

materjali puhul on näha erinevate kihtide ebastabiilset niiskuse muutumist ehk jahutamata 

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

0 9 18 27 36 45

N
iis

ku
s 

(%
)

Päevade arv

Alt

Keskelt

Null

Pealt



37 
 

materjal on pakkimisjärgselt tundlikum väliskeskkonna tingimuste osas. Vastavalt Li jt 

(2014) koostatud uuringule põhjustab pidev niiskuse muutumine liimühenduse lõhkumist ja 

nõrgestamist, mille tulemusel suureneb materjali vastuvõtlikkus niiskusele ning vähenevad 

tema tugevusomadused. 

 

 

4.4. Jahutatud ja jahutamata materjali plaadi erinevate osade niiskuse 

muutus päevade lõikes 

 

Järgnevalt uuritakse, millised on niiskussisalduse muutused plaatide erinevates osades 45-

päevase tarneperioodi jooksul. Joonised on koostatud nii, et ühele joonisele on kantud 

jahutatud ja jahutamata materjali üks külg ning selle külje niiskussisalduse muutumist on 

uuritud 9-päevase intervalliga 45 päeva jooksul.  

Joonisel 20 on kujutatud jahutatud ja jahutamata materjali otspinna A niiskuse muutumine 

päevade lõikes. Jooniselt on näha, et jahutamata materjali puhul on niiskuse kõikumise 

esinemine sagedam kui jahutatud materjali puhul. Sagedasemad muutused tulevad 

jahutamata materjalis esile esimese 36 päevaga. Jahutatud materjali käitumist vaadates on 

näha, et esimese 18 päeva jooksul niiskub materjal stabiilselt 1,5% võrra, millele järgneb 

kuivamisperiood. Kahe seeria niiskused on ühtlustunud 45. päevaks.  

 

 

Joonis 20. Jahutatud ja jahutamata materjali otspinna A niiskuse muutus katseperioodi 

jooksul 
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Joonisel 21 on kujutatud jahutatud ja jahutamata materjali otspinna B niiskuse muutumine 

päevade lõikes. Jooniselt on näha, et jahutatud materjal kogub esimese 18 päeva jooksul 

endasse niiskust, mille järel on saavutatud tasakaal ning suuremaid muutuseid ei toimu. 

Võrreldes omavahel joonise 20 ja 21 jahutamata materjali käitumist, siis on näha, et  otspinna 

A puhul on niiskuse muutumine suurem. Siinkohal tuleb grupisiseselt hästi välja asjaolu, et 

materjali üks ots on lõigatud suure vineeritahvli keskosast, kus on temperatuur oluliselt 

kõrgem. Nimetatud eripära põhjustab esimese 27 päeva jooksul suuremaid niiskuse 

kõikumisi. 

 

 

Joonis 21. Jahutatud ja jahutamata materjali otspinna B niiskuse muutus katseperioodi 

jooksul 

 

Joonisel 22 on kujutatud jahutatud ja jahutamata materjali väliskülje C niiskuse muutumine 

päevade lõikes. Jooniselt on näha, et väliskülje niiskus jahutamata materjali korral saavutab 

oma kõrgeima niiskustaseme esimese üheksa päevaga, mil materjal on kõige soojem ning 

kondenseerumine kõige intensiivsem. Seejärel hakkab niiskus ühtlustuma ning 27. päevaks 

on saavutatud stabiilsus. Jooniste 20-22 põhjal, kus on kajastatud väliskülje ja otspindades 

sisalduva niiskuse muutuseid, on tendents väga sarnane nii jahutatud kui ka jahutamata 

materjali puhul. 
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Joonis 22. Jahutatud ja jahutamata materjali väliskülje C niiskuse muutus katseperioodi 

jooksul 

 

Joonisel 23 on kujutatud jahutatud ja jahutamata materjali sisekülje E niiskuse muutumist 

päevade lõikes. Jooniselt on näha, et jahutamata materjali puhul toimub materjali stabiilne 

niiskumine kuni 27. päevani, sealjuures ilma vahepealsete kuivamisteta, mis olid omased 

väliskülgedele. Jooniselt on hästi näha, et esimese üheksa päevaga pole niiskuse kasv nii 

järsk kui näiteks väliskülje C puhul. Seda põhjustab keskosa vähesem tundlikkus 

väliskeskkonna temperatuuri suhtes, mille tõttu ei toimu nii järsku ja suuremahulist 

kondenseerumist. Uurides jooniselt jahutatud materjali sisekülje E käitumist, võib näha, et 

stabiilne niiskuse kasv toimub esimese 18 päeva jooksul, peale mida materjal püsib 

stabiilsena ning 36. päeval hakkab taas niiskus kasvama. 

 

Joonis 23. Jahutatud ja jahutamata materjali sisekülje E niiskuse muutus katseperioodi 

jooksul 
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Joonisel 24 on kujutatud jahutatud ja jahutamata materjali keskosa Ü niiskuse muutumine 

päevade lõikes. Jooniselt on näha, et plaadi keskosa Ü puhul ei saa jahutatud ja jahutamata 

materjali puhul olulisi niiskussisalduse erinevusi täheldada. Ilmselt pole 12 tundi 

pakkimiseelne jahutusaeg piisav, et virnas seisvate plaatide keskosa jahtuks määral, mis 

mõjutaks oluliselt materjali füüsikalisi omadusi tarneperioodi jooksul. Katseseeriate puhul 

kasvas niiskus esimese 18 päevaga jahutatud materjali puhul ca 2,5% ning jahutamata 

materjali puhul ca 1,8%, peale mida püsib jahutamata materjali niiskus katseperioodi lõpuni 

stabiilsena.  

 

 

Joonis 24. Jahutatud ja jahutamata materjali keskosa Ü niiskuse muutus katseperioodi 

jooksul 

 

 

4.5. Jahutatud ja jahutamata materjali paindetugevuse  muutus 

katseperioodi jooksul 

 

Järgnevalt on uuritud, kuidas ja millisel määral muutub materjali paindetugevus eri külgedes 

kogu katseperioodi jooksul. Väliskülgede A ja B ning plaadi keskosa puhul on katsekehad 

lõigatud materjalist pikikiudu ning sisekülje E ning väliskülje C paindetugevuse 

määramiseks vajalikud katsekehad on lõigatud katseplaadist ristikiudu.  

Joonisel 25 on kujutatud jahutatud ja jahutamata materjali otspinna A paindetugevuse 

muutus 45 päeva jooksul. Jooniselt on näha, et jahutatud ja jahutamata materjali 
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paindetugevus muutub mõlema katsegrupi puhul sisuliselt paralleelselt. Jooniselt 20, millel 

kujutati otspinna A niiskust kogu katseprotsessi vältel, võis jahutamata materjali puhul 

täheldada oluliselt suuremat niiskuse kõikumist kui jahutatud materjali puhul. Antud 

joonisel selline tendents välja ei paista. Ilmselt on põhjus selles, et niiskuse erinevused pole 

piisavalt suured, ega too välja erinevusi kahe grupi paindetugevuses. 

 

 

Joonis 25. Jahutatud ja jahutamata materjali otspinna A paindetugevuse muutus 

katseperioodi jooksul 

 

Joonisel 26 on kujutatud otspinna B paindetugevus kogu katseprotsessi vältel. Jooniselt on 

näha, et 45 päeva jooksul toimub mõlema grupi puhul stabiilne paindetugevuse vähenemine. 

Kogu katseperioodi jooksul vähenes jahutamata materjali paindetugevus ca 13% ning 

jahutatud materjali paindetugevus ca 14,5%. Võrreldeldes omavahel jooniseid 25 ja 26, on 

näha, et paindetugevuse osas kahe otspinna vahel olulisi erinevusi täheldada ei saa, kuigi 

niiskuse joonistel käitus otspind A ebastabiilsemalt.  
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Joonis 26. Jahutatud ja jahutamata materjali otspinna B paindetugevuse muutus 

katseperioodi jooksul 

 

Joonisel 27 on kujutatud väliskülje C paindetugevus 45 päevase katseperioodi vältel. 

Jooniselt on näha, et jahutamata materjali väliskülje paindetugevus on kogu katseperioodi 

jooksul stabiilsem kui jahutatud materjali puhul. Esimese üheksa päevaga väheneb jahutatud 

materjali paindetugevus ning 18 päevaga jahutamata materjali paindetugevus, mis on 

seletatav intensiivse niiskuse suurenemisega esimeste nädalate jooksul. Järgnevatel päevadel 

on jahutamata materjali puhul näha ühtlast paindetugevuse säilimist kuni katseperioodi 

lõpuni. Alates 18. päevast on jahutatud materjali puhul näha tugevusomaduse kasvu, mis 

toimub pöördvõrdeliselt niiskuse joonisel 22 kajastatud niiskuse vähenemisega.  

 

 

Joonis 27. Jahutatud ja jahutamata materjali väliskülje C paindetugevuse muutus 

katseperioodi jooksul 
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Joonisel 28 on kujutatud sisekülje E paindetugevus 45 päevase katseperioodi jooksul.  

Jooniselt on näha, et mõlema grupi puhul toimub stabiilne paindetugevuse vähenemine. 

Jahutamata materjali paindetugevus vähenes tarneperioodi ajal 15,4% ning jahutatud 

materjali paindetugevus 5,2% võrra.  

 

 

Joonis 28. Jahutatud ja jahutamata materjali sisekülje E paindetugevuse muutus 

katseperioodi jooksul 

 

Joonisel 29 on kujutatud plaadi keskosa paindetugevus 45 päevase katseperioodi jooksul.  

Jooniselt on näha, et plaadi keskosas toimub mõlema katseseeria puhul stabiilne 

paindetugevuse vähenemine. Kogu katseperioodi jooksul vähenes jahutatud materjali 

paindetugevus ca 15% ning jahutamata materjali paindetugevus ca 6%. Mõõtes 

pakkimiseelselt plaatide keskosa temperatuuri ning iga üheksa päeva tagant niiskust, selgus, 

et keskosa puhul nimetatud füüsikaliste omaduste vahel statistiliselt olulisi erinevusi ei 

olnud. Seega võib paindetugevuse languse erinevus olla esile kutsutud  tootmise käigus 

tekkinud muutustega, kus treimisel näiteks treitera vahetuse tulemusel muutus pisut spooni 

paksus või liimimisprotsessis liimilehtedel liimi katmiskogus. 
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Joonis 29. Jahutatud ja jahutamata materjali keskosa Ü paindetugevuse muutus 

katseperioodi jooksul 

 

Joonistel 25-29 oli kajastatud materjali paindetugevus 45. päevase katseperioodi jooksul. 

Kahe katsegrupi erinevate külgede võrdluses oli üldine tendents väga sarnane materjali 

plaadiosades A, B ja Ü. Erinevused tekkisid siseküljes E ning välisküljes C. Saamaks 

täpsemat ülevaadet erinevustest ja sarnasustest on sooritatud t-test, mille tulemused 

kajastuvad tabelis 6.  

 

Tabel 6. Jahutatud ja jahutamata materjalide paindetugevuse erinevuste hindamise t-testi 

tulemused 

Kiht Asetus plaadis p-väärtus 

Pealt A 0,9355 

Pealt B 0,6433 

Pealt C 0,5744 

Pealt Ü 0,6985 

Pealt E 0,5111 

Keskelt A 0,1785 

Keskelt B 0,9663 

Keskelt C 0,4394 

Keskelt Ü 0,8617 

Keskelt E 0,6571 

Alt A 0,4384 

Alt B 0,1859 

Alt C 0,6771 

Alt Ü 0,2706 

Alt E 0,7561 

 

Tabelist 6 on näha, et erinevate kihtide ja külgede puhul, võttes arvesse kogu katseperioodi 

mõõtmistulemusi, ei saa  kahe katsegrupi paindetugevusi pidada statistiliselt erinevateks. 
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Sarnasust kinnitab p-väärtus, mille väärtus on kõikides kihtides ja plaadi osades suurem kui 

0,05 ehk statistiline erinevus puudub. 

 

 

4.6. Jahutatud ja jahutamata materjali elastsusmoodul katseperioodi 

jooksul 

 

Elastsusmooduli puhul ei uurita erinevate külgede ning kihtidevahelisi erinevusi, vaid 

joonisele on kantud kogu katseperioodi jooksul kogutud tulemused pakkide kaupa.   

Joonisel 30 on kirjeldatud jahutatud ja jahutamata materjali elastsusmoodulit katseperioodi 

vältel. Jooniselt on näha, et jahutatud materjali puhul püsib elastsusmoodul stabiilsena, 

samal ajal kui jahutamata materjali elastsusmoodulis võib täheldada katseperioodi jooksul 

ebastabiilsust. Jahutamata materjali elastsusmoodul väheneb kõige rohkem esimeses pakis 

ehk 9 päevaga. Siinkohal saab paralleele tõmmata niiskuse joonistega, kus esimese 9 

päevaga niiskus materjal kõige intensiivsemalt.  

 

 

Joonis 30. Jahutatud ja jahutamata materjali elastsusmoodul katseperioodil 

 

Katsegruppide vahelise elastsusmooduli seoste uurimiseks kolmes kihis ja materjali 

erinevates külgedes on koostatud t-test, mille tulemused on esitatud tabelis 7.  
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Tabel 7. Jahutatud ja jahutamata materjalide elastsusmooduli erinevuste hindamise t-testi 

tulemused 

Kiht Asetus plaadis p-väärtus 

Pealt A 0,5290 

Pealt B 0,9528 

Pealt C 0,3283 

Pealt Ü 0,9284 

Pealt E 0,7951 

Keskelt A 0,4890 

Keskelt B 0,6592 

Keskelt C 0,6093 

Keskelt Ü 0,9920 

Keskelt E 0,8620 

Alt A 0,3134 

Alt B 0,3638 

Alt C 0,2332 

Alt Ü 0,4101 

Alt E 0,6855 

 

Tabelist 7 on näha, et jahutatud ja jahutamata materjali omavahelisel võrdlusel kihiti ja 

materjali erinevate külgede kaupa statistiliselt olulisi erinevusi kahe seeria vahel ei esine. 

Kuigi alumise kihi keskmine p-väärtus on kolmest kihist kõige madalam, ehk tulemustes on 

erinevus suurem kui kahe pealmise kihi korral, ei saa neid siiski pidada statistiliselt 

olulisteks, kuna alumise kihi p-väärtused on suuremad kui 0,05. 

 

 

4.7. Jahutatud ja jahutamata materjali survetugevus katseperioodi 

jooksul 

 

Järgnevalt on uuritud pealmise, keskmise ja alumise kihi survetugevust katseplaadi külgede 

kaupa. Kolme kihi materjali kõikidele külgedele on arvutatud 95% usalduspiirid. 

Joonisel 31 on kirjeldatud pealmise kihi survetugevust katseperioodi jooksul. Jooniselt on 

näha, et paki pealmises kihis on plaadi erinevate osade survetugevus suurem jahutatud 

materjali korral, kus väliskülgede A, B ja C survetugevust võib pidada võrdväärseks. 

Jahutatud materjali survetugevus ületab jahutamata materjali keskmist survetugevust ca 8% 

ehk 0,6 N/mm2. Jahutamata materjali puhul on näha erinevust erinevate külgede 

survetugevuses, mis tuleneb ebaühtlasemast niiskuse jaotumisest plaatide lõikes. 
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Katseseeriate puhul on näha usalduspiiride kattuvust, seega statistiliselt kahe seeria tulemusi 

erinevateks pidada ei saa. 

 

 

Joonis 31. Jahutatud ja jahutamata materjali pealmise kihi survetugevus plaadi külgede 

kaupa 

 

Joonisel 32 on kujutatud keskmise kihi survetugevus katseperioodi jooksul. Jooniselt on 

näha, et jahutatud materjali mõõtmistulemustes esineb suurem hajuvus kui jahutamata 

materjali puhul, mis võib tuleneda ebaühtlusest materjalis. Keskmises kihis on katseseeriate 

omavahelised erinevused väiksemad kui näiteks pealmises kihis. Keskmises kihis erineb 

jahutatud materjali keskmine survetugevus jahutamata materjali keskmisest survetugevusest 

ca 2,5% ehk 0,2 N/mm2. Katseseeriatevahelist sarnasust näitavad ka usalduspiiride 

kattuvused kõikide külgede korral. 

 

 
Joonis 32. Jahutatud ja jahutamata materjali keskmise kihi survetugevus plaadi külgede 

kaupa 
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Joonisel 33 on kujutatud paki alumise kihi survetugevus katseperioodi jooksul. Jooniselt on 

näha, et alumise kihi survetugevus on plaadi kõikides osades suurem jahutatud materjalis. 

Vaadates jahutamata materjali tulemusi, võib näha, et kõikide külgede väärtused jäävad alla 

6,6 N/mm2 ehk alumise kihi jahutamata materjali survetugevus on kolmest kihist kõige 

madalam. Jahutatud ja jahutamata materjali keskmine survetugevus alumises kihis erineb ca 

8%  ehk on keskmiselt 0,6 N/mm2 suurem jahutatud materjalis. 

 

 
Joonis 33. Jahutatud ja jahutamata materjali alumise kihi survetugevus plaadi külgede kaupa 

 

Joonistelt 31-33 oli näha, et pealmises ja alumises kihis esines jahutatud ja jahutamata 

materjali vahel survetugevuses erinevusi. Saamaks teada, kas neid tulemusi saab pidada 

statistliliselt erinevateks, on mõõtmistulemustega läbi tehtud t-test, mille tulemused on 

esitatud tabelis 8.  

 

Tabel 8. Jahutatud ja jahutamata materjalide survetugevuse erinevuste hindamise t-testi 

tulemused 

Kiht 

1 
Asetus plaadis 

2 
p-väärtus 

3 

Pealt A 0,0965 

Pealt B 0,0685 

Pealt C 0,0934 

Pealt Ü 0,0719 

Pealt E 0,6973 

Keskelt A 0,1287 

Keskelt B 0,8034 
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                          Tabeli 8 järg 

1 2 3 

Keskelt C 0,7023 

Keskelt Ü 0,6530 

Keskelt E 0,3546 

Alt A 0,1185 

Alt B 0,0133 

Alt C 0,0093 

Alt Ü 0,1565 

Alt E 0,2311 

 

Tabelist 8 on näha, et survetugevuses esineb kahe seeria vahel statistiliselt olulisi erinevusi. 

Jahutatud ja jahutamata materjali erinevused tulevad välja alumises kihis väliskülgedes B ja 

C, kus p-väärtus <0,05. Erinevusi seeriate vahel on märgata ka pealmises kihis plaadi 

külgedes B, C ja Ü, kus p-väärtused on ligilähedased väärtusele 0,05. Keskmises kihis 

seeriate vahel statistiliselt olulisi erinevusi ei esine. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas mõjutab LNG-vineeri 

temperatuur pakkimisel nimetatud materjali edaspidiseid füüsikalisi ja mehaanilisi omadusi 

keskmise tarnerperioodi jooksul UPM-Kymmene Otepää AS näitel. Eesmärgi 

saavutamiseks koostati kaks katsegruppi. Ühe katsegrupi puhul kasutati ettevõttes 

igapäevaselt toimivat süsteemi - materjal toimetati vahetult tootmisjärgselt pakkimisse ilma 

seda eelnevalt jahutamata. Teise katsegrupi puhul lasti valmistoodangul tootmisjärgselt 12 

tundi jahtuda ning seejärel toimus pakkimine. Mõlema grupi kohta koostati viis 

vineeripakki, mida hoiustati valmistoodangulaos kuni 45 päeva. Iga üheksa päeva tagant 

avati mõlemast katsegrupist üks vineeripakk ning teostati füüsikaliste ning mehaaniliste 

omaduste määramine. Saadud tulemuste põhjal võrreldi, kui palju erinevad kahe katsegrupi 

tulemused, ning uuriti, kas jahutamata materjali pakkimise tulemusel võib materjal rikneda 

ning tugevusomadusi kaotada oluliselt rohkem kui jahutatud materjali pakkimisel. 

Katseperioodi jooksul oli jahutamata materjali puhul läbivalt niiskeimaks kihiks paki 

keskosa, kus katseplaatidest lõigatud katsekehade niiskus ületas pealmise ja alumise kihi 

katsekehade niiskust positsioonide A, B, C ja E puhul. Kõrgem oli katseplaadi keskosa  Ü 

niiskus alumises kihis. Niiskeim positsioon katseplaadi külgede osas oli väliskülg C, otspind 

A ning sisekülg E. Sisekülje E puhul toimus kogu katseperioodi jooksul ühtlane niiskuse 

kasv. Päevade lõikes esines jahutamata materjali väliskülgedes suurem niiskuse kõikumine  

kui jahutatud materjalis. 

Jahutatud materjali pakkides ei tulnud ühe kindla kihi niiskuse domineerimine nii selgelt 

välja kui jahutamata materjali puhul. Katseplaatide erinevate positsioonide osas esines 

kõrgemat niiskust nii alumises kui ka pealmises kihis, kuid üldjoontes oli niiskuse 

jagunemine erinevate kihtide vahel ühtlane. Niiskeimaks positsiooniks plaadis oli keskosa 

Ü, mille puhul esines ühtlane niiskuse kasv tervel katseperioodil. 

Vaatamata joonistele, kus kahe katseseeria omavahelisel võrdlusel esines erinevusi, olid 

need erinevused siiski väikesed ja neid ei saanud statistiliselt olulisteks pidada. 
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Kummagi katseseeria niiskus ei ületanud kogu katseperioodi jooksul 12%, seega oht 

biokahjustajate tekkimiseks puudus. 

Paindetugevus vähenes jahutatud ja jahutamata materjali puhul võrdeliselt ilma suuremate 

erinevusteta. Jahutamata materjali suurem niiskuse kõikumine väliskülgedes ei kajastunud 

materjali paindetugevuses. Sarnasust kahe katseseeria vahel kirjeldas t-test, mille p-

väärtused olid suuremad väärtusest 0,05. Jahutamata materjali keskmine paindetugevus 

pikikiudu oli kogu katseperioodi jooksul 86,3 N/mm2, ristikiudu 64,9 N/mm2. Jahutatud 

materjali keskmine paindetugevus pikikiudu oli kogu katseperioodi jooksul 85,3 N/mm2 

ning ristikiudu 65,9 N/mm2. Vastavalt GTT vineeri spetsifikatsioonile number M3502 Rev. 

A. peab 12 mm paksuse vineeri keskmine paindetugevus pikiudu olema vähemalt 75,0 

N/mm2 ning ristikiudu 50,0 N/mm2. Mõlema katseseeria puhul olid tingimused täidetud.  

Elastsusmooduli puhul võis jahutamata materjalis näha katseperioodi jooksul ebastabiilsust 

ning suuremat elastsusmooduli vähenemist kui jahutatud materjalis, kuid kahe seeria 

vahelised erinevused pole t-testi tulemusel olulised. Katseperioodi jooksul oli jahutatud 

materjali keskmine elastsusmoodul pikisuunas 9681,1 N/mm2  ning ristisuunas 6502,2 

N/mm2, jahutamata materjali tulemused olid vastavalt 9739,6 N/mm2  ning 6290,2 N/mm2. 

GTT vineeri spetsifikatsiooni number M3502 Rev. A. järgi, peab 12 mm paksuse vineeri 

keskmine elastsusmoodul pikiudu olema vähemalt 7500 N/mm2 ning ristikiudu 4000 

N/mm2. Mõlema katseseeria puhul olid tingimused täidetud. 

Materjali survetugevuse testimisel selgus, et jahutatud materjali korral oli survetugevus 

pealmises ja alumises kihis jahutamata materjalist suurem. Statistiliselt oluline erinevus 

kajastus eelkõige alumises kihis väliskülgedes B ja C.  Keskmise kihi puhul olid mõlema 

katseseeria survetugevused suuremate erinevusteta. Jahutatud materjali minimaalne 

survetugevus kogu katseperioodi jooksul oli 6,0 N/mm2  ning keskmine 7,3 N/mm2. 

Jahutamata materjali tulemused vastavalt 5,9 N/mm2 ning 6,8 N/mm2. GTT vineeri 

spetsifikatsiooni number M3010 Rev. A. järgi  peab 12 mm paksuse materjali survetugevus 

olema vähemalt 4,5 N/mm2. Tingimused olid täidetud mõlema katseseeria korral. 

Uurimustulemustest lähtuvalt teeb autor ettepaneku hoida tootmise ja pakendamise ajaline 

vahe vähemalt 12 tundi. Kuigi testid näitasid, et kahe katseseeria vahel ei esinenud 

statistiliselt olulisi füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste erinevusi, oli jahutatud materjali 
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niiskussisaldus kogu katse jooksul stabiilsem, tagades paremad tulemused 

tugevusomadustes  tarneperioodi jooksul.  

Autor leiab, et teema vajaks edaspidist uurimist, mille käigus tuleks materjali hoiustamiseks 

kasutada merekonteinerit ning katseperioodi pikkus võiks olla 2,5 kuud. Vajalik oleks välja 

selgitada, kuidas mõjutab materjali füüsikalisi ja mehaanilisi omadusi transport 

merekonteineris, ning saadud tulemuste põhjal otsustada, kas lisaks materjali jahutamisele 

oleks vajalik sisse viia muudatused ka pakendamiseks kasutatud pakkematerjalide osas. 
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EFFECT OF PACKAGING CONDITIONS ON THE 

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF BIRCH 

PLYWOOD DURING THE DELIVERY PERIOD BASED ON 

UPM-KYMMENE OTEPÄÄ AS 

 

Summary 

 

The goal of this master’s thesis was to investigate how the temperature of LNG-plywood at 

packaging affects the future physical and mechanical properties of said material during the 

average delivery period, based on the example of UPM-Kymmene Otepää AS. To achieve 

the goals, two test batches were formed. In the case of one batch, the standard procedure of 

the company was used – the material was transported to packaging immediately after 

production, without prior cooling. In the case of the other batch, the completed product was 

allowed to cool for 12 hours after production, which was followed by packaging. For both 

test batches, five packs of plywood were put together and stored in the end product 

warehouse for 9-45 days. Every nine days a single pack from each batch was opened and the 

determination of physical and mechanical properties was performed. The obtained results 

were used to compare the differences in the two test batches, and to investigate whether 

packaging uncooled material could cause the material to deteriorate and lose strength 

properties significantly more than packaging cooled material. 

During the test period, the most humid layer of the pack for uncooled plywood was 

consistently the middle layer, where the humidity of the test specimens cut from the test 

sheets exceeded the humidity of the test specimens from the top and bottom layers in the 

positions A, B, C and E. The middle position Ü of the test sheet had the highest humidity in 

the bottom layer. The most humid positions on the sides of the test sheet were outer side C, 

end side A and inner side E. In the case of inner side E, there was a consistent increase in 
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humidity during the entire test period. Day by day, there was a higher fluctuation in the 

humidity of the outer sides of the uncooled material, compared to the cooled material. 

In the packs of cooled material, the higher humidity of a single specific layer wasn’t as 

clearly pronounced as in the case of uncooled material. In the different positions of test 

sheets, the highest humidity was found in the top and bottom layers as well, but in general 

the distribution of humidity between different layers was uniform. The most humid position 

in the sheet was the middle Ü, where a consistent increase in humidity was observed during 

the test period. 

Despite figures where differences between the two test batches can be observed, the 

differences were minor and can’t be regarded as statistically significant. The humidity didn’t 

exceed 12% in either of the test batches during the test period, so there was no risk of 

biological damage.  

Modulus of rupture reduced in both cooled and uncooled material equally without major 

differences. The higher fluctuation in the humidity of the outer sides of the uncooled material 

didn’t reflect in the modulus of rupture of the material. Similarities between the two test 

batches were described by the t-test, where the values were above 0,05. The average modulus 

of rupture in uncooled material over the test period was 86,3 N/mm2 along the grain and 64,9 

N/mm2 across the grain. The average modulus of rupture in cooled material over the test 

period was 85,3 N/mm2 along the grain and 65,9 N/mm2 across the grain. According to the 

GTT plywood specification number M3502 Rev. A., the average modulus of rupture in 12 

mm plywood must be at least 75 N/mm2 along the grain and 50 N/mm2 across the grain. In 

both test batches, the conditions were met. 

In the modulus of elasticity, the uncooled material displayed higher instability and larger 

reduction in the modulus of elasticity over the test period than the cooled material, but 

according to the t-test, the differences between the two batches were not significant. Over 

the test period, the average modulus of elasticity in cooled material was 9681,1 N/mm2 along 

the grain and 6502,2 N/mm2 across the grain, and the results in uncooled material were 

9739,6 N/mm2 and 6290,2 N/mm2 respectively. According to the GTT plywood 

specification number M3502 Rev. A., the average modulus of elasticity in 12 mm plywood 

must be at least 7500 N/mm2 along the grain and 4000 N/mm2 across the grain. In both test 

batches, the conditions were met. 
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In testing the compressive strength of the material, it was determined that in the case of 

cooled material, the compressive strength in the top and bottom layer was higher than in the 

uncooled material. Statistically significant difference was primarily observed in the bottom 

layer outer sides B and C. In the case of the middle layer, the compressive strengths of both 

test batches had no major differences. The minimum compressive strength of the cooled 

material during the test period was 6,0 N/mm2 and the average 7,3 N/mm2. In the uncooled 

material the results were 5,9 N/mm2 and 6,8 N/mm2 respectively. According to the GTT 

plywood specification number M3010 Rev. A., the minimum compressive strength in 12 

mm plywood must be at least 4,5 N/mm2. In both test batches, the conditions were met. 

Guided by the results of the study, the author proposes to keep a time delay of at least 12 

hours between production and packaging of plywood. Although the tests showed no 

statistically significant differences in the physical and mechanical properties of the test 

batches, the humidity of cooled material was more stable over the entire test period, assuring 

better results in strength properties during the delivery period. 

The autor finds that the topic would need further research, where a shipping container should 

be used for material storage and the test period should be 2,5 months. It would be necessary 

to determine how the transportation in a shipping container affects the physical and 

mechanical properties of the material, and to use the results to decide whether besides 

cooling the material, changes are necessary in the materials used in packaging as well. 
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Lisa 1. Pinnaspooni BB ja WGE kvaliteedinõuded 

Vearühmad 
Kvaliteediklass 1 / 

Kvaliteet BB 
Lubatud vigade ulatus 

Kvaliteediklass 2 /  
Kvaliteet WGE  

Lubatud vigade ulatus 

Pärloksad Lubatud Lubatud 

Terved oksad 
Lubatud max läbimõõt 25 mm, kokku 

60 mm/m
2
 

Lubatud 

Kinnised mädaoksad Keelatud 
Lubatud max läbimõõt 20 mm, 

kokku 200 mm/m
2
 

Muud oksad ja augud 
Lubatud max läbimõõt 6 mm, kokku 

25 mm/m
2
 

Lubatud max läbimõõt 15 mm, 

kokku 100 mm/m
2
 

Ebakorrapärane 

puidustruktuur 
Lubatud Lubatud 

Suletud lõhed Lubatud max 2 tk/m, pikkus 200 mm Lubatud max 2 tk/m 

Lahtised lõhed 
Lubatud max 1 tk/m, laius 2 mm ja 

pikkus 200 mm 
Lubatud max 2 tk/m, laius 3 mm 

Värvimuutus Lubatud Lubatud 

Värvijooned Lubatud Lubatud 

Ebakorrapärased tumedad 

jooned 
Lubatud Lubatud 

Helkimine Lubatud Lubatud 

A vanenud 

pinnaõmblused 
Lubatud max 1 tk/m, laius 2 mm ja 

pikkus 200 mm 
Lubatud max 2 tk pinna kohta, 

laius max 3 mm 

Ülekatted Lubatud 2 tk/m
2
, pikkus 200 mm Lubatud 1 tk/m

2
, pikkus 500 mm 

Tühimikud ja muljutised Lubatud vähesel hulgal, max 10 mm Lubatud max 25 mm 

Pinnakaredus Lubatud vähesel määral Lubatud vähesel määral 

Paigad Lubatud 17 tk/m
2 

, topeltpaigad 

keelatud 
Lubatud, topeltpaigad keelatud 

Läbilihvimine 
Läbilihvitud või lihvimata kohti 

lubatud 10 cm
2
/m

2
 

Läbilihvitud või lihvimata kohti 

lubatud 10 cm
2
/m

2
 

Läbiliimimine 
Liimi läbitungimist või liimiplekke 

lubatud max 5% pindalast 
Liimi läbitungimine või 

liimiplekid on lubatud 

Saagimisest tulenevad 

servadefektid 
Lubatud 5 mm servast Lubatud 5 mm servast 

Pinnast eristuv mustus Keelatud Keelatud 
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Lisa 2. Vahespooni K3 ja K2 kvaliteedinõuded 

Vahespoon 
Oksaaugu max. 

diameeter (mm) 
Lõhe max.mõõtmed 

(laius × pikkus) (mm) 
Kinnised 

mädaoksad 
Jooned 

spoonil 
Spooni 

lainetus 

K3 25 7 × 600 Lubatud 
Mitte 

lubatud 
Mitte 

lubatud 

K4 50 10 × 600 Lubatud 
Väheselt 

lubatud 
Lubatud 
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