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Puidu  tugevusomadused  mõjutavad  väga  mitmed  erinevad  parameetrid,  nagu
kasvutingimused (mullastik, kliima jne.), geneetika (tihedus, kasvukiirus), eelnev metsade
majandamine, aeg ja vanus,  millal  puu raiuti.  Selleks, et  puitu võimalikult  efektiivselt
konstruktsioonmaterjalina  kasutada,  peame  me  tundma  võimalikult  täpselt  kõiki
tugevusomadusi  mõjutavaid  tegureid.  Töö  eesmärgiks  oli  uurida  kolmest  erinevast
piirkonnast pärit harilikust kuusest (Picea abies) saematerjali tugevusomadusi, arvestades
erinevate parameetrite koosmõju. Töös võrreldi Eestist, Rootsist ja Venemaalt pärit puidu
tugevusomadusi mõjutavaid tegureid (tihedus, sügispuidu osakaal, oksad, jne.).  Andmeid
analüüsiti andmetöötlusprogrammiga Microsoft Excel  ja statistikatöötlusprogrammiga R.

Peale omavahelise võrdluse leiti ka üldkogumi põhjal peamised elastsusmoodulit (MOE)
mõjutavad  tegurid.  Töö  lõpuks  leitakse  mudel,  millega  prognoosida  statistilist
elastsusmoodulit. Antud töös uuritud parameetritest olid peamised puidu tugevusomadusi
mõjutavateks  teguriteks  järgmised  omadused:  puidu  tihedus,  sügispuidu  osakaal,
aastarõnga  laius,  nõrgestuste   esinemine.  Parimate  tugevusomadustega  olid  Eestis
kasvanud  kuusest  katsekehad.  Töö  tulemused  on  suuremalt  jaolt  kooskõlas  varem
teostatud puidu tugevusomadusi mõjutavate tegurite uurimistega. 
 

Märksõnad: elastsusmoodul, kvaliteet, kuusk
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Strength properties of the wood are influenced by many different parameters, such as the
growth  conditions  (soils,  climate  etc.),  genetics  (density,  growth  rate),  prior  forest
management, time and age when the tree was harvested. In order to use the wood most
effectively as a construction material, we need to know as precisely as possible all the
factors affecting the strength properties. The aim of the thesis was to investigate the
strength characteristics of the lumber of the spruce (Picea abies) that are from three
different regions,  considering the various interactions of different  parameters.   In the
thesis  the  influencing  factors  of  the  strength  properties  of  the  wood  from  Estonia,
Sweden and Russia (density, the proportion of autumn wood, knots etc.) were compared.
The data was analyzed with the data processing program Microsoft Excel and statistical
 processing  program  R.  After the comparison the main modules of elasticity (MOE)
were found based on the population. At the end of the thesis the model to predict the
statistical elasticity module shall be found. From the studied parameters of this thesis the
main  factors  influencing  the  strength  properties  of  the  wood  were  the  following
characteristics: density of the wood, the proportion of autumn wood, the width of the
tree ring,  the presence of labefaction. With the best strength properties were the test
specimens of the Estonian spruce. Work results are largely in line with previously made
investigations of the factors affecting the strength properties of the wood.

Keywords: MOE, quality, spruce
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SISSEJUHATUS

Puit on maailmas levinud tähtsa materjalina mitmes eri valdkonnas. Neist üks tähtsaim on

puidu kasutamine konstruktsioonmaterjalina. Põhjus, miks puit nii populaarne on ja palju

kasutatakse  on see, et enamasti on puit lihtsasti kättesaadav materjal. Teisteks olulisteks

plussideks on puidu hea ja kerge töödeldavus ning hind võrreldes teiste konstruktsioonis

oluliste materjalidega (metall, betoon jne.). Lisaks on puit ka taastuv ressurss. 

Selleks, et seda ressurssi võimalikult efektiivselt ära kasutada, peab tundma puidu tugevusi

ja käitumist erinevates olukordades. Üldjuhul kasutatakse konstruktsioonpuiduna eelkõige

okaspuu  saematerjali.  Puitmaterjal  on  looduslik  ning  seetõttu  on puidul tihti  erinevad

füüsikalised omadused. 

Antud  töö  peaeesmärgiks  oli  puidu  erinevate  füüsikaliste  tegurite  koosmõju  kuuse

saematerjali tugevusomadustele. Lisaks uuriti antud töös ka kolmest eri piirkonnast pärit

puidu omavahelisi seoseid puidu tugevusomadusi mõjutavatest tegurites. 

Erinevate  tegurite  koosmõju  uurimiseks  tehti  katsekehadega  purustavaid  katseid  ning

mõõdeti erinevaid tugevusomadusi mõjutavaid tegureid. Katsete käigus mõõdeti ja märgiti

üles puidu tihedus, sügispuidu osakaal, aastarõngate laius ning erinevad nõrgestused. 

Töö esimeses osas antakse kirjanduslik ülevaade puitu mõjutatavatest teguritest. Töö teises

osas  selgitatakse  lahti  kuidas,  toimusid  vajalike  andmete  mõõtmised  ning  milliseid

standardeid  kasutati.  Kolmas  osa  koosneb  analüüsi  tulemuste  kirjeldamisest  koos

selgitavate graafikute ja tabelitega. Töö lõppeb saadud tulemuste aruteluga.
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1. PUIDU TUGEVUST MÕJUTAVAD TEGURID

Glos  (1978)  uuris  kõige  olulisemaid  konstruktsioonpuidu  tugevust  mõjutavaid

parameetreid ja jagas need kolme klassi.

Esimesse  klassi  kuuluvad  tegurid,  millel  on  otsene  mõju  puidule  ja  mis  otseselt  või

kaudselt  mõjutavad ka järgmiste klasside parameetreid.  Sellisteks  teguriteks  on pinnas,

geneetika, ilmastik või metsakasvatus.

Teise klassi, nimeliselt mikroskoopilisse klassi kuuluvad: ligniini sisaldus, puidukiudude

suund, raku seina paksus, puidukiu pikkus ja poori ruumala.

Kolmanda  klassi  moodustavad  peamiselt  parameetrid,  mida  on  võimalik  visuaalselt

eristada. Sellisteks teguriteks on: tihedus, aastarõnga laius, sügispuidu osakaal, okslikkus,

kaldkiulisus, ränipuit, vaigupesad ja seenhaigused ning putukakahjustused (Stapel 2013).

Puidu kvaliteedi määravad peamised tegurid on toodud joonisel 1. 

Joonis 1. Võtmetegurid, mis mõjutavad puidu kvaliteeti (Gaunt 2012)
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1.1 Niiskuse mõju puidu tugevusomadustele

On  hästi  teada,  et niiskussisaldus  mõjutab  puidu  tugevusomadusi. Tugevusomadused

kasvavad puidu niiskussisalduse vähenedes. Juba pool sajandit tagasi väitis Kennedy, et

toore  ebatsuuga  nõrgestusteta  puidu  kuivatamisel  õhukuivaks  paranevad  puidu

tugevusomadused umbes 22 protsenti (Madsen 1975).

Niiskus  mõjutab  puidu  mehaanilisi  omadusi  juhul,  kui  ta  ületab  puidurakkude

küllastuspunkti  (Holmberg,  Sandberg  1997).  Puidu  niiskussisaldus  hakkab  olulisemalt

mõjutama puidu tugevusomadusi siis, kui see langeb lülipuidus alla 26 ja maltspuidus alla

30 protsendi, mida väiksem niiskus seda tugeva on puit (Saarman 1997).

Borg  Madseni  uurimuses  niiskussisalduse  mõjust  saematerjalile  paindel  selgus,  et

materjali,  mille  survetugevus  ületas  55,2  kN/m2,   mõjutas  niiskussisaldus  sarnaselt

Kennedy (1965) uurimusele. Samas, kui materjalile, mille purunemistugevus oli väiksem,

tingitud  erinevatest  nõrgestustest,  see  kontseptsioon ei  kehti.  Ei  olnud võimalik  uurida

pidevat  erinevust  niiskussisalduse  mõjudest  kui  purunemistugevus  jäi  alla  27,6  kN/m2.

Madseni  katsed tehti  ebatsuugaga (Pseudotsuga menziesii),  mille tihedus õhukuivalt  on

500 kuni 550 kg/m3 (Madsen 1975).

Niiskussisalduse ja puidu tugevusel on lineaarne seos, juhul kui puidu niiskusesisaldus on

8 kuni 20 %, tuginedes Hoffmeyer-ile (1995) (tabel 2.).

Tabel 2. Tugevuse muutus, niiskussisalduse muutumisel 1 % võrra (Hoffmeyer 1995)
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1.2 Sügispuidu osakaalu ja tiheduse mõju puidu tugevusomadustele

Võrreldes kevadpuiduga on sügispuidus raku seinad paksemad ja poorid on väiksemad.

Seetõttu on sügispuidu tihedus kolm või enam korda suurem kui kevadpuidus ja põhjendab

ära,  miks sügispuidu osakaalu suurenedes suureneb ka tihedus.  Sügispuidus asuva raku

vastupanu  tõmbetugevusele  on  15  korda  kõrgem  kui  defektideta  laual  (saematerjalil)

(Holmberg, Sandberg 1997).

Suureneva  tihedusega  suureneb  ka  elastsusmoodul,  mis  tähendab,  et  puit  muutub

jäigemaks (Kettunen 2006).

Grotta, Leichti, Gartneri ja Johnsoni (2004) uuringust aastarõngaste orientatsiooni, sügis-

ja kevadpuidu asetuse mõjust väga väikestele (10×10 mm) ebatsuuga taladele selgus, et

kontrollides,  milline  puit  jääb katsekehadel  välispinnale,  on  võimalik  vähendada  MOE

(elastsusmoodul) ja MOR (paindetugevus) hälvet (Gartner jt 2004).

Ühel tüvel oli keskmine puidu tihedus 353 kg/m3, milles kevadpuidu väikseim tihedus oli

330 kg/m3 ja sügispuidu suurim tihedus 741 kg/m3 (Lanvermann jt 2014).

Sügispuidu maht ei sõltu aastarõnga laiusest ja seetõttu tihedus suureneb, kui aastarõnga

laius väheneb (Sonderegger jt 2007).

Saematerjalis on tugev korrelatsioon puidu kiudude ja MOE vahel mis on veidi mõjutatud

okstest aga korrelatsioon okste suurusega ei ole tugev (Boughton 2013).

Rakuseina materjali tihedus on erinevatel puuliikidel enamvähem konstantne jäädes umbes

1500 kg/m3 juurde (Kollmann  et  al.  1968).  Puidu tihedus aga on erinevatel puuliikidel

sõltuv peamiselt raku seina ja raku kanalite vahekorrast, jäädes okaspuudel vahemikku 200

kuni 650 kg/m3 ja lehtpuudel 300 ja 1100 kg/m3 (Köhler 2007).

Puu  ühe  aastarõnga  moodustab  ühe  aasta  jooksul  kasvanud  kevadpuidu  ja  sügispuidu

rakud. Kuna rakud erinevad üksteisest nii värvuse kui struktuuri poolest, siis on neid kerge

visuaalsel vaatlusel eristada. Kevadel, vegetatsiooniperioodi algusega, hakkab puu juurde

kasvatama õhukeseseinalisi poorseid rakke mis muudavad lihtsamaks puu juurdekasvuks

vajalike vedelike transpordi. Suve lõppedes, sügisel, puu juurdekasv aeglustub ja seniste

8



poorsete  rakkude  asemel  hakkab  puu  tüvele  tugevuse  andmiseks  juurde  kasvatama

väiksemaid paksuseinalisi rakke (Saarman 1997). 

1.3 Aastarõngaste laiuse mõju

Perssoni uuringule tuginedes võib väita, et kevadpuit moodustab aastarõngast umbes 63 %,

üleminekupuit 30 % ja sügispuit 7 %. Mehaanilise parameetri MOE muutus aastarõngas oli

sarnane puidu tiheduse jaotusele (Persson 2000).

Aastarõngaste  suund mõjutas  nõrgalt  MOR-i,  olles  radiaalsuunale  mõjudes  suurem kui

tangentsiaalsuunale, kuid jäi alla olulisuse piiri. MOE-d aastarõngaste suund ei mõjuta. Kui

testida  katsekehi  tangentsiaalsuunas,  siis  on  variatsioon  nii  MOR-i  kui  ka  tõenäoliselt

MOE puhul suurem, kui seda oleks radiaalsuunas (Grotta jt 2004).

Radiaalsuunas  on  selge  mõju  järgnevatel  puidu  omadustel:  tihedus,  MOE  ja  MOR

suurenevad  liikudes  säsist  koore  poole,  samas  aastarõnga laius  väheneb.  Seega  parima

puidu asukoht on koore poolses servas ja tal on kitsad aastarõngad. Need on väga olulised

näitajad suure tüvediameetriga ja aeglaselt  kasvavate puude korral  (Teischinger,  Müller

2006 ref. Sonderegger jt 2007).

1.4 Nõrgestused

Põhilised teadmised puidu looduslikest  kasvunõrgestustest  on fundamentaalseks aluseks

puiduressursside efektsel ärakasutamisel. Puidule loomulikud omadused on anisotroopsus,

heterogeensus ja okste esinemine ning muud puidu nõrgestused. Need mõjutavad puidu

keerukust  konstruktsiooni  materjalina  ja  näitavad  puidu  omaduste  mõistmise  tähtsust

(Zhou, Smith 1990).

1.4.1 Oksad

Okste asukohal, suurusel ja tüübil on suur roll saematerjali kvaliteediklassi määramisel.

Oksad jagatakse kuju järgi nelja klassi:
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1)  Ümmargused  ja  ovaalsed  oksad-  oksad,  mis  asetsevad  külgpindadel  ja  läbivad

saematerjali enamvähem risti;

2) Kantoks- oks, mis asub materjali serva ja külje kokkupuute kohas (kandil);

3) Õmblusoks- oks, mis asub peamiselt materjali küljel ja otsast terav ning ulatub ka

materjali servale;

4) Piklik oks- saematerjali küljel asuv õhuke kiht oksa pikilõikest, mis ei ulatu servani.

(Nordic Timber... 1997)

Asukoha  järgi  on  oksad  jagatud:  materjali  külgedel  asuvad  oksad,  materjali  servadel

asuvad oksad ja materjali kantidel asuvad oksad. Veel jagatakse oksad paiknemise järgi:

hajali  paiknevad  oksad.  Oksad,  mis  asuvad  ühtlaselt  üle  kogu materjali  laiali;  kobaras

paiknevad oksad; okste grupp- üksteise lähedal paiknevaid oksi ja neil on eraldi selgelt

eristuvad  kiudude  kõrvalekalded.  Kui  neil  ei  ole  vahel  selgelt  eristuvad  kiude

kõrvalekaldeid, arvestatakse neid ühe oksana. Oksakobaras peab asetsema vähemalt neli

oksa minimaalse suurusega 12 mm ja need peavad asetsema 150 mm pikkuse lõigu sees.

(Nordic Timber... 1997)

Veel on oksad jagatud nelja erinevasse tüüpi

1) Elus oks;

2) Surnud oks- oks, millel ei olnud kasvas puus enam funktsioone;

3) Kooroks- oks, mis on osaliselt või täielikult koorega ümbritsetud;

4) Kõduoks- oks, mis on osaliselt või täielikult kahjustatud mädaniku poolt. (Nordic

Timber... 1997)

Kaks  kõige  kahjulikumat  kasvuomadust,  mis  mõjutavad  puidu  tugevust,  on  oksad  ja

kaldkiulisus.  Rochesteri  1215  katsekehaga  korraldatud  painde  katses  kanada  kuusega

[Picea  glauca,  (Moench)  Voss]  põhjustasid  76  %  ulatuses  purunemise  oksad  ja  10  %

ulatuses põhjustas purunemise kaldkiulisus. Zhou ja Smithi 1990 aasta uuring oli küllaltki

sarnaste  tulemustega.  Uuringus  põhjustasid  oksad  76%  purunemistest  ja  19%  oli

põhjustatud  kaldkiulisusest  ja  teistest  kiududega  seotud  kõrvalekalletest.  (Zhou,  Smith

1990)
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Võrreldes puu tüvega on okstel tihedus suurem ja sellest tulenevalt on okstel ka suurem

kuivamiskahanemine kui tüvel. See omakorda suurendab pingete kontsentratsiooni oksa

läheduses (Kettunen 2006).

Okste  mõju  puidu  mehhaanilistele  omadustele  on  tingitud  puidukiudude  ühtluse

katkestamisest  ja  suuna  muutustest  seose  oksaga.  Okste  mõju  sõltub  okste  suurusest,

asukohast, kujust, kiudude kõrvalekaldest ja mõjutatava jõu suurusest. (Zhou, Smith 1990,

Cramer jt 1988)

1.4.2 Kaldkiulisus

Igasugust puidu kiudude kõrvalekallet sirgekiulisusest arvestatakse konstruktsioonpuidus

defektina. Kuna täiesti sirge kiuline puit on pigem haruldus siis puidukiudude hälbe ulatus

on  oluline  aspekt  puidu  kasutamisel  konstruktsioonmaterjalina.  Puhta  puidu  korral  on

puidukiude suunal väga oluline roll tugevusomaduste määramisel.  Tõmbejõud võib olla

kuni 40 korda suurem piki suunas kui risti suunas. (Zhou, Smith 1990)

Puidukiudude  hälbed  normaalsest  võivad  esineda  üle  kogu  puu  või  kontsentreeruda

lokaalsetesse  kohtadesse  (oksad).  Üheks  vormiks  kiulisel  kõrvalekaldel  on  spiraalsus.

Ainult  viis  protsenti  harilikest  kuuskedest  ja  kollasesest  männist  ei  näita  mingeid

spiraalsuse märke. Tavaliselt jääb kõrvalekalle normaalsusest mõne kraadi juurde, aga võib

ulatuda ka 40 kuni 50 kraadini. (Kettunen 2006)

Kaldkiulisust võib esineda ka täiesti sirgetelt puudelt saadud saematerjal. Selle võib olla

põhjustanud puidu  töötlemine  puidu tsentri  suhtes  nurga  all  või  siis,  kui  puu  on  hästi

koonusjas või ekstsentriliselt kasvanud (Holmberg, Sandberg 1997).

1.4.3 Vaigupesad

Vaigupesad  on  puidus  laialt  levinud  õnarused,  mis  sisaldavad  vaiku,  need  asetsevad

aastarõngaste  vahel.  Tõenäoliselt  on  need  tekkinud  kasva puu  väliste  vigastuste  kinni

kasvatamisel ja kõige levinumad on need kuusel (Holmberg, Sandberg 1997).
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1.4.4 Ränipuit

Okaspuudel  nimetatakse  reaktsioonpuiduks  ränipuitu.  Ränipuit  tekib  siis,  kui  puu  on

kasvanud ebaühtlase reljeefiga ala või ühest suunas domineerivate tuulte käes. 

Selleks, et kompenseerida ebaühtlaselt mõjuvat koormust hakkab puu tootma normaalsest

erinevaid rakke (Saarman 1997).  Ränipuidus on suur sügispuidu osakaal,  tõmbetugevus

madalam ja survetugevus on suurem kui normaalsel puidul (Kettunen 2006).

1.4.5 Lõhed

Vastavalt skandinaavia saematerjali hindamise raamatule e. sinisele raamatule, võib lõhed

jagada kolme rühma:

1) Kuivlõhed – lõhed, mis on tekkinud saematerjali kuivamisel. Need võivad olla pikkuse

suhtes paralleelsed, diagonaalsed või looklevad. Lõhe sügavus ja laius sõltuvad tavaliselt

lõhe pikkusest;

2) Säsilõhed – lõhed, mis radiaalsuunas kulgevad säsist puidu välispinna poole. Need on

tekkinud puidus valitsevate sisepingete tõttu;

3) Ringlõhed – lõhed, mis kulgevad mööda aastarõngaid ja nad on kontsentrilised. (Nordic

Book..., Saarman 1997)

1.4.6 Juveniilpuit

Sõltuvalt puuliigist kutsutakse terve puu ulatusest säsist esimesed viis kuni kakskümmend

aastarõngast juveniilpuiduks. See erineb oma omadusete poolest teda ümbritsevast puidust.

Eriti oluline on see okaspuude korral. Juveniilpuidus on puidurakud suhteliselt lühikesed,

õhukese seinalised ja mikrokiudude märkimisväärse kaldega sekundaarseinas. Seetõttu on

juveniilpuidul  nõrgemad  tugevus-  ja  jäikusomadused,  seda  eriti  tõmbel.

Kuivamiskahanemine  pikkuses  on  tunduvalt  suurem  kui  ülejäänud  puidus.  Sageli

ümbritseb  lülipuit  kogu  juveniilpuidu  osa  ja  on  lülipuidu  mehhaaniliste  omadustega

võrreldes  valdavalt  madalama  kvaliteediga.  Üleminek  juveniilpuidult  lülipuidule  on
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järkjärguline ja silmaga mitte eristav. (Thörnquist 1990 ref. Standardite erinevus.... .)

Harilikul kuusel toimub üleminek juveniilpuidult lülipuidule säsist umbes  10 aastarõnga

juures (joonis 2) (Danborg 1994).

Joonis 2. Üleminek juveniilpuidult lülipuidule (Carvalho jt. 2013)
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Katsekehad

Lõputöös  kasutatud  kuuse  saematerjalist  katsekehad  pärinesid  kolmest  erinevast

piirkonnast.  Kokku  kasutati  lõputöös  kakssada  viiskümmend  katsekeha,  millest

viiskümmend olid pärit Venemaalt Arhangelski oblastist, sada katsekeha Rootsist Götebury

lähistelt  ja  sada  katsekeha  oli  Eestist. Katsekehad  pärinesid  Combimill  Vaida  OÜ

aekaatrist.

Katsekehadeks oli  70×35×1500 mm hööveldamata saematerjal.  Need oli  saadud kolme

meetrise materjali pooleks lõikamisel.

Kuna  niiskussisalduse  mõju  uurimine  ei  olnud  töö  eesmärgiks,  siis  mõõdeti

niiskussisaldus ära ainult viiekümnel katsekehal. Niiskussisaldus mõõdeti, et  kontrollida

saeveskist tulnud puidu niiskussisaldust standardite tarbeks. Keskmine niiskussisaldus oli

12,7 %.

2.2 Paindetugevuse ja painde elastsusmooduli määramine purustaval 
meetodil

Peale  niiskuse  mõõtmist  teostati  katsekehade  puidu  mehhaaniliste  omaduste

väljaselgitamiseks  purustav  katse  Eesti  Maaülikooli  metsatööstuse  osakonnas  masinaga

INSTRON 3369. Katse aluseks võeti standard EVS-EN 408:2010+A1:2012 (joonis 3).

Standardi  järgi  peab paindeelastsusmooduli  määramiseks  katsekeha  pikkus  olema

minimaalselt 19 kordne katsekeha kõrgusest. Katseava laius peab olema minimaalselt 18

kordne kõrgus veaga pluss miinus kolmekordne kõrgus. Kuna katsekehade kõrgused olid

70 mm, siis sai valitud katsekehade pikkuseks 1500 mm, sest katsekehad saeti 3000 mm
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pikkustest  toorikustest.  Katseava  oli  vastavalt  standardile  18  kordne  katsekeha  kõrgus,

1260 mm ja külgtoestust ei kasutatud.

Katse käigus mõõdeti tala läbipaine tala ühelt küljelt Instroni video tensomeetriga. Arvuti

salvestas katse andmed ja arvutas saadud tulemuste põhjal staatilise elastsumooduli (MOE)

kui ka paindetugevuse (MOR).

Joonis 3. Katseskeem puidu paindeelastsusmooduli leidmiseks ( EVS-EN ....)

Paindeelastsusmoodul arvutati valemiga (1): 

Em, g=
3a l

2
−4 a

3

2b h
3(2

w2− w1

F2− F1

−
6a

5G bh
)

(1)

Kus - Em, g - on elastsusmoodul Pa;

F2 − F1 - koormuse juurdekasv N;

w2− w1 - F2 − F1 vastav läbipainde juurdekasv mm;

a - kaugus koormuse rakenduspunkti ja lähima toe vahel mm;

l - katseava pikkus mm;

b - ristlõike laius mm;

h - ristlõike kõrgus mm;

G - nihkemoodul N/mm2.
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Standard lubab okaspuude puhul keskmiseks nihkemooduliks võtta 650 N/mm2.

Paindetugevus arvutati valemiga (2):

f m=
3F a

b h
2 (2)

kus - f m - paindetugevus N/mm2;

F - koormus N;

a - kaugus koormuse rakenduspunkti ja lähima toe vahel mm;

b - katsekeha ristlõike laius;

h - katsekeha ristlõike kõrgus.

2.3 Defektide märkimine

Peale  elastsusmooduli  ja  paindetugevuse  leidmist  märgiti  kõigile  katsekehadel  ära,  kas

katsekeha murdumiskohal esines puidus mingeid nõrgestusi (joonis 5.). Nõrgestusteks loeti

kõiki  oksakohtasid,  vaigupesasid,  kaldkiulisust  või  muid  kõrvalekaldeid  puidus.  Okste

esinemisel  murdumiskohal  mõõdeti  ära  oksa  pindala  ja  määrati  ära  oks  tüüp.  Okste

mõõtmiseks  ja  määramiseks  kasutati  Skandinaavias  välja  töötatud  hariliku  kuuse  ja

hariliku männi saematerjali hindamise raamatut, mida tuntakse ka sinise raamatu nime all

(Nordic Timber... 1997).
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Joonis 4. Okste määramine ja mõõtmine (Nordic Timber... 1997)

Oksad jagati paiknemise ja kuju järgi kuute erinevasse klassi (joonis 4.).

Joonis 5. Nõrgestuste mõõtmine.
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Hiljem,  peale  tiheduse  määramist,  arvutati  uutel  katsekehadel  ära  ka  võimalik

juveniilpuidu esinemise võimalus.  Kuna juveniilpuitu pole võimalik  visuaalselt  eristada

lülipuidust,  aga  on  teada,  et  see  esineb  säsist  esimesed  viis  kuni  kakskümmend

aastarõngast, siis  märgiti üles kõik katsekehad, millel esines säsi.  Kuna vaigupesasid ja

kaldkiulisust esines niivõrd vähe, siis nende suuruseid ei mõõdetud.

2.4 Tiheduse määramine

Tiheduse  määramiseks  valmistati  painde  elastsusmooduli  ja  painde  tugevuse  katsetes

kasutatud katsekehadest uued katsekehad. Kõigist katsekehadest lõigati välja viiekümne

millimeetri  pikkune  katsekeha.  Uus  katsekeha  lõigati  välja  võimalikult  purunemiskoha

lähedalt aga samas jälgiti tähelepanelikult, et katsekehal ei oleks paindekatsest tulenevalt

tekkinud lõhesid ega pragusid. Ka jälgiti seda, et uue katsekeha sisse ei jääks oksakohtasid,

sest oksa ja puhta puidu tihedus võib erineda väga olulisel määral ja tiheduse määramisel

oleksid seetõttu andmed olnud eksitavad.

Tiheduse määramiseks mõõdeti uutel katsekehadel elektroonilise nihkkaliibriga katsekeha

suurus  kõigis  kolme  suunas  0,01  mm  täpsusega  ja  arvutati  nende  ruumala.  Seejärel

katsekehad  kaaluti  elektroonilise  kaaluga  0,001  grammi  täpsusega  ja  arvutati  nende

tihedus.

Ruumala leiti valemiga (3):

V=b ⋅ h⋅ l    (3)

Kus  V on katsekeha ruumala kg/m3;

b - katsekeha laius, m;

h - katsekeha kõrgus, m;

l - katsekeha pikkus, m.

Katsekehade tiheduse arvutamiseks kasutati valemit (4):

ρ=
m

V
 (4)

kus ρ on tihedus kg/m3;

m - mass kg;

V - ruumala m3.
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2.5 Sügispuidu osakaalu ja aastarõngaste laiuse määramine

Antud töö raames uuriti sügispuidu osakaalu ja aastarõnga laiust katsekehadel skanneri ja

programmi WinDENDRO abiga. Enne skaneerimist lihviti katsekeha üks ristlõike pind, et

suurendada  skanneerimisetäpsust ja ühtlasi ka lihtsustada seda. Kui katsekehad oli sisse

skanneritud  märgiti  arvutis  kõige  säsipoolsema  aastarõnga  kevadpuidu  algus  ja  risti

aastarõngastega kõige kaugemal  asetseva kevadpuidu lõpp.  Seejärel  programm tuvastas

antud sirgel sügispuidu osad ja aastarõngaste laiused. Vajadusel täpsustati mõnda sügis- ja

kevadpuidu vahelist piiri.

2.6 Aastarõngaste nurga mõõtmine

Viimase  parameetrina  mõõdeti  katsekehadel  ära  aastarõngaste  ja  paindekatse

koormamissuuna vaheline nurk. Nurka mõõdeti kuni üheksakümne kraadini. Aastarõnga

ühest otsast tõmmati sirgjoon sama aastarõnga teise otsa. Nurk mõõdeti selle sirgjoone ja

koormamissuuna vahel.

2.7 Andmete analüüs

Kogutud andmeid töödeldi tabelarvutusprogrammis  Microsoft Excelis ja vormistati need

nii,  et  nendega  oleks  võimalik  teha  ka  statistilist  analüüsi  programmi  R keskkonnas.

Andmete  normaaljaotisele  vastavust  kontrolliti  Shapiro-Wilk  testiga.  Kuna  töö  käigus

leitud  andmed  ei  vastanud  normaaljaotisele,  siis  keskväärtuste  võrdlemiseks  kasutati

Wilcoxon-i rank testi.  Wilcoxoni testis püstitatakse hüpotees, et võrreldavad andmed on

sarnased. Juhul kui P-väärtus jääb üle 0,05 siis hüpotees vastab tõele, kuid kui P-väärtus

jääb alla 0,05 siis hüpotees on väär ja võrreldavad andmed on märkimisväärselt erinevad.

Andmete  omavaheliste  seosete  leidmiseks  koostati  Pearsoni  testi  kasutades

korrelatsioonimaatriks. Seoste tugevust hinnatai vastavalt r-i väärusele järgnevalt:

•  r = 0 – korrelatsioon puudub; 

•  r ≤ |0,3| – väga nõrk seos; 

•  |0,3|≤ r ≤|0,7| – keskmise tugevusega seos; 

•  r ≥ |0,7| – tugev seos;  
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• r = 1 – täielikult korreleeruvad suurused. 

Andmete rühmitamiseks kasutati karpdiagramme.
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3. TULEMUSED JA ARUTELU

3.1 Peamised statistilised karakteristikud

Tabelis 2 on ära toodud peamised karekterisikute statistilised näitajad. Tabelis on näidatud

kõigi  katsekehade  puidu  tihedus  (kg/m3),  sügispuidu  osakaal  (%),  aastarõngaste  laius

(mm),  aastarõngaste  nurk  koormamissuuna  suhtes  (o),  elastsusmoodul  (MPa)  ja

paindetugevus (MPa).

Tabel 2. Katsekehade statistilised näitajad

Tihedus Sügis-
puidu

osakaal

Aasta-
rõnga
laius

Aastarõngaste
ja koormamis-
suuna vaheline

nurk

Painde-
tugevus
MOR

Elastsus-
moodul
MOE

Oksa
suurus

kg/m3  % mm o MPa MPa mm

Keskmine 435,60 17,81 2,49 46,00 43,55 9254,65 13,02
Mediaan 430,07 16,11 2,24 45,00 43,13 9069,65 13,00
Standard

hälve
46,73 6,70 1,00 19,30 11,95 1627,67 10,90

Standard
viga

3,00 0,43 0,06 1,24 0,77 104,42 0,70

Max 585,63 46,80 6,31 90,00 71,59 14421,56 45,00
Min 342,66 6,77 0,79 3,00 16,78 5811,34 0,0004

44
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Tabelis 2 on näha, et  katsekehade keskmine tihedus oli vahemikus 342,66 kuni 585,63

kg/m3.  Võrreldes  katsetulemusi  kolme Norra uuringuga oli  käesolevas  katses  keskmine

tihedus suurem. Norras  läbiviidud uuringus,  kus  leiti  ka harilikust  kuusest  katsekehade

tihedus, oli ühel keskmine katsekehade tihedus 362 kg/m3 (Bramming, Øvrum). Teisestes

uurimustes olid tihedused 353 kg/m3 ( Lanvermann jt. 2014) ja 400 kg/m3 (Persson 2000). 

Sügispuidul oli keskmine osakaal katsekehas 17,81 %, kui arvetsada ka standardhälvet, siis

võib väita, et enamus katsekehade sügispuidu osakaal jäi vahemikku 11% kuni 24%. Kuigi

aastarõnga  laiuse  maksimumi  ja  miinimumi  vahe  oli  peaaegu  kaheksakordne,  siis

arvestades  keskmist  ja  standardhälvet  võib  väita,  et  suure  tõenäosusega  jäi  enamus

katsekehade aastarõngaste laiused vahemikku 1,49 mm kuni 3,49 mm.

Katsekehade keskmine elastsusmoodul, arvestades standardhälvet jäi vahemikku 7626,98

MPa kuni 10882,32 MPa ja vastav vahemik paindetugevuse puhul oleks 31,6 MPa  kuni

55,5  MPa.  Elastsusmoodul  on  sarnane  Saarman  andmetele  kus  elastsusmoodul  jääb

vahemikku  8300-13000  MPa.  Kuid  paindetugevus  jääb  käesolevas  uuringus  tunduvalt

väiksemaks kui Saarmani esitatud, 66-84 MPa (Saarman 1997).

3.2 Katseandmete analüüs puidu päritolu järgi

Puidu päritolu järgi andmete võrdluseks kasutati karpdiagrammi ja omavaheliste keskmiste

võrdlemiseks kasutati Wilcoxon rank testi (tabel 3.).
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Tabel 3. Wilcoxon rank testi põhjal leitud P-väärtused puidu päritolu järgi. (Oranžiga on

märgitud lahtrid, mis ei olnud statistiliselt tõestatud sarnased)

Päritolu Tihedus

Sügis-
puidu 
osakaal

Aasta-
rõnga 
laius

Aasta-
rõngaste 
nurk 
koormamis
-suuna 
suhtes

Painde-
tugevus

Elastsus-
moodul

Okste 
suurus

Okste 
tüübid

Eesti, 
Vene 0,000823 0.002787 0,01746 0.7484 0.1974 0.2034 0.0208 0.5268
Eesti, 
Rootsi 0,000444 0,257

 4.352e-
06 5.91e-06 0.001238 0.000602 0.5609 0.8473

Rootsi,
Vene 0,8586 0.0002255 0.03819 1.431e-06

9.934e-
06 8.302e-08 0.1913 0.2706

Vene  päritolu  ja  Rootsi  päritolu  katsekehade  tiheduse  vahel  on  statistiliselt  tõestatud

sarnasus, sest P-väärtus on tugevalt suurem kui 0,05. Eesti ning Vene katsekehade vahel on

jälle  statistiliselt  tõestatud,  et  need  ei  ole  märkimisväärselt  sarnased,  sest  P-väärtus  on

tunduval  väiksem  kui  0,05.  Kuna  Vene  katsekehad  olid  sarnased  Rootsi  omadega  ja

erinesid  Eesti  omadest,  siis  on loogiline,  et  ka  Rootsi  omadel  puudub märkimisväärne

sarnasus Eesti päritolu katsekehadest tiheduse poolest nagu tõestab ka tabel 3.

Karpdiagramm on  üks  parematest  kujundlikest  võrdlustest  andmete  iseloomustamiseks.

Joonisel  kolm  on  esitatud  katsekehade  päritolumaa  tiheduse  jaotised.  Ringid  joonisel

näitavad  ekstreemseid  väärtusi,  mis  tegelikult  ei  tohiks  kuuluda  vaadeldavasse

üldkogumisse (Sims, Kiviste 2014).

Jooniselt kolm on selgelt näha, et Vene päritolu katsekehadel on tiheduse ülem ja alampiiri

vahe  väiksem kui  Eesti  või  Rootsi  omadel.  See  võib  olla  ka  tingitud  sellest,  et  Vene

katsekehade  kogum  oli  poole  väiksem  kui  teistel.  Selgelt  eristub  ka  see,  et  Eesti

katsekehade tiheduse mediaan on tunduvamalt suurem kui Vene või Rootsi omadel (joonis

7).
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Joonis 7. Tiheduse karpdiagramm

Sügispuidu osakaalu suhtes puudub Vene katsekehadel statistiliselt tõestatud sarnasus Eesti

ja  Rootsi  katsekehadega.  Samas  saame  aga  väita,  et  Rootsi  ja  Eesti  katsekehad  on

sügispuidu  osakaalu  suhtes  sarnased  (tabel  3).  Jooniselt  8  on  selgelt  näha,  et  Vene

katsekehadel  jääb  sügispuidu  mediaan  alla  Eesti  ja  Rootsi  omadele.  Lisaks  sarnasele

mediaanväärtusele  on  Eesti  ja  Rootsi  puidu  vahel  märgata  ka  sarnasusi  minimaalse  ja

maksimaalse sügispuidu osakaalu ja ka alumise ja ülemise kvartiili vahel.
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Joonis 8. Sügispuidu osakaalu karpdiagramm

Aastarõngaste laiuse suhtes ei ole aga ühtegi statistiliselt tõestatud sarnasust. Pigem võib

väita, et Rootsi ja Vene päritolu katsekehadel on märkimisväärne erinevus aastarõngaste

laiuse  osas,  sest  P-väärtus  on  väga  palju  väiksem  kui  0,05  (tabel  3).  Rootsi  ja  Eesti

katsekehadel  on  küll  märgata  mõningat  sarnasust  aastarõnga  laiuse  miinimum-  ja

maksimumväärtuse osas ning isegi ülemise ja alumise kvartiili suhtes, kuid mediaan on

Rootsi omadel üle poole millimeetri suurem kui Eesti omadel (joonis 9).
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Paindetugevusi võrreldes on selgelt näha Rootsi ja Vene puidu suurt erinevust P-väärtus on

tunduvalt alla 0,05. Samuti puudub statistiliselt tõestatud sarnasus Eesti ja Rootsi päritolu

katsekehade paindetugevuse vahel. Küll aga on olemas statistiliselt tõestatud sarnasus Eesti

ja Vene katsekehade vahel. See ei ole küll märkimisväärselt suur aga ületab vajaliku piiri,

P-väärtus 0,1974 (tabel 3).

Joonis 9. Aastarünga laiuse karpdiagramm
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Ka graafikult on selgelt näha, et Rootsi katsekehade paindetugevus jääb selgelt alla Eesti ja

Vene omadele. Rootsi katsekehadel on madalam mediaan, ülemine ja alumine kvartiil kui

ka  maksimaalne  paindetugevus.  Kõige  suurema  variatsiooniga  on  Eesti  katsekehade

paindetugevus nagu ka mediaan ja maksimaalne väärtus. Võrreldes Eesti katsekehadega on

Vene omadel küll madalam mediaanväärtus ja ülemine kvartiil,  kuid ülejäänud andmete

osas on märgata sarnasusi Eesti katsekehadega (joonis 10).

Joonis 10. Paindetugevuse karpdiagramm

Sarnaselt paindetugevusele on ka elastsumoodulil statistiliselt tõestatud sarnasus olemas

Eesti  ja  Vene  päritolu  puidul.  Rootsi  katsekehadel  jälle  puudub  statistiliselt  tõestatud
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sarnasus nii Eesti kui ka Vene katsekehadega. Rootsi ja Vene katsekehadel võib sarnaselt

paindekatsele eeldada märkimisväärset erinevust elastsusmooduliga, sest P-väärtus on veel

väiksem kui paindekatse puhul (tabel 3).

Ka karpdiagrammilt on näha sarnasust paindekatsega, kus Rootsi katsekehade väärtused on

tunduvalt  madalamad  kui  seda  on  Eesti  ja  Vene  omadel.  Vene  katsekehadel  on  küll

maksimaalne  elastsusmoodul  ja  ülemine  kvartiil  tunduvalt  madalamad,  kuid  ülejäänud

parameetrid on Eesti katsekehadele küllaltki sarnased (joonis 11).

Joonis 11. Elastsusmooduli karpdiagramm

Okste pindala järgi võrreldes on Rootsi katsekehadel olemas statistiliselt tõestatud sarnasus

nii Eesti kui Vene katsekehadega, samas kui Eesti ja Vene katsekehade vahel selline seos
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puudub (tabel 3). Graafikult jääb silma Vene katsekehade erinevus teistest suurema alumise

kvartiili  järgi.  See,  et  Eesti  ja  Rootsi  katsekehade alumine kvartiil  on ühtlasi  ka kõige

minimaalsem väärtus on tingitud sellest,  et osadel  katsekehade puudus purunemiskohas

oksakoht  ja  väärtus  märgiti  üles  nullina.  Siit  saab  järeldada,  et  üle  Rootsi  ja  Eesti

katsekehadel puudus oksakoht enam kui kahekümneviiel protsendil (joonis 12). 

Joonis 12. Oksa pindala karpdiagramm
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3.4 Erinevate tunnuste vahelised seosed

Erinevate tunnuste omavaheliseks seoste leidmiseks kasutati Pearsoni valemit. Paremakas

tulemuste  jälgimiseks  moodustati  korrelatsioonimaatriks.  Seoste  tugevuse  hindamine

toimus vastavalt eelpool töös toodud kirjeldusele. Korrelatsioonimaatriksis on ära toodud

ainult järjestikuste andmetega tegurid.

Tabel 4. Erinevate tunnuste korrelatsioonimaatriks

Tihedus
km/m3

Sügispuidu
osakaal

%

Aastarõnga
laius
mm

Aastarõnga
ja

koormuse
vaheline

nurk
o

Painde-
tugevus

MPa

Elastsus-
moodul

MPa

Okste
suurus
mm2

1 2 3 4 5 6 7
1 1
2 -0,4488 1
3 -0,4601 -0,3066 1
4 -0,1673 0,05304 0,1440 1
5 0,3471 -0,0657 0,0041 -0,1036 1

6 0,3873 0,04162 -0,3743 -0,1969 0,7750 1
7 -0,03588 -0,1690 0,1252 -0,0888 -0,2469 -0,2252 1

Ainuke tugev seos antud andmete vahel oli paindetugevuse ja elastsusmooduli vahel, r  ≥

0,7.  Ka eelnevalt  on kindlaks  tehtud elastsusmooduli  ja  paindetugevuse vaheline  tugev

seos  (tabel  4).  Kolme  erinevalt  arvutatud  elastsusmoodulil  oli  korrelatsioonikordaja

paindetugevusega 0,9 või enam (Sonderegger jt. 2007). Ka on tõestatud kanada kuusega

(Picea Glauka) sooritatud katsetes, et elastsusmooduli ja paindetugevuse vahelist tugevat

seost  ei  mõjuta  niiskussisaldus  (Zhou,  Smith  1990).  Antud  Uurimusega  sarnase  seose

elastsusmooduli ja paindetugevuse vahel on leidnud ka Ütsik (2015), kus r = 0,78.
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Ülejäänud seosed olid olid kas keskmise tugevusega  või  nõrgad.  Keskmise tugevusega

seosed  olid  tihedusel  sügispuidu  osakaaluga,  aastarõnga  laiusega,  paindetugevusega  ja

elastsusmooduliga. Korrelatsioonikordajad olid vastavalt: 0,45; 0,46; 0,35 ja 0,39. Veel oli

tugev seos sügispuidu osakaalu ja aastarõnga laiuse vahel r = 0,31 ja aastarõnga laiuse ning

elastsusmooduli vahel r = 0,37 (tabel 4). 

Aastarõnga  ja  koormuse  vaheline  nurga  vahel  eksisteerisid  ainult  nõrgad  seosed  või

peaaegu puudusid (tabel 4).

Erinevate  tunnuste  koosmõju  uurimiseks  elastsusmoodulile  kasutati  mitme  muutujaga

dispersioonmudelit,  sest  osad  tunnused  olid  numbrilised  ja  osad  olid  faktorid  (5).

Numbrilised  tunnused  olid  tihedus,  sügispuidu  osakaal,  aastarõngaste  laius,  nurk

koormussuuna suhtes ja oksa suurus.  Faktoriteks olid materjali päritolu, oksa tüüp ja muu

vea  esinemine  (säsi  ja  vaigupesa).  Modelleerimistulemusena  saadi  elastsusmooduli

arvutamiseks valem (5). Faktor a6 näitab viga. Viga=1 tähistas säsi esinemist katsekeha,

viga=2 tähistas vaigupesa esinemist murdumiskohas. Kui need kaks puudusid siis viga =0.

Faktor a7 näitab päritolumaad, kas Vene, Eesti, või Rootsi. Vastavad numbrilised väärtused

neile oleks  0; 1; ja 2.

MOE=a 1+a 2 ∗ tih+a 3 ∗ sp+a 4 ∗ ar+a 5 ∗ suurus+a 6+a 7  (5)

Kus MOE -elastsusmoodul MPa;

a1  6642

a2 - 12,242

a3  (-60,853)

a4 - (-388,413)

a5 - (-31,944)

a6 - kui viga = 0 siis 0

viga = 1 siis (-502,725)

viga = 2 siis   226,011

a7 - kui mat =0 siis 0

kui mat =1siis 95,554

kui mat =2 siis (-530,664)
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KOKKUVÕTE

Käesoleva  töö põhieesmärgiks  oli  uurida puidu omadusi  mõjutavaid  tegureid  harilikust

kuusest (Picea abies) lõigatud saematerjalil mis olid pärit kolmest eri piirkonnast. Andmete

töötlusel ja sarnasuste leidmiseks statistilisel tasandil kasuti statistikatöötlusprogrammi R. 

Erinevatest piirkondadest pärineval puidu võrdlemisest selgus, et teatud tegurites on Eestist

pärit puidul statistiliselt tõestatud sarnasusi Rootsist pärit puiduga samas oli ka tõestatud

sarnasused osade  tegurite puhul Venemaalt  pärit  puiduga.  Rootsist  pärit  puiduga esines

sarnasus järgmistel puidu omadustel: 1) sügispuidu osakaal; 2) okste suurus. Venemaalt

pärit puiduga oli aga sarnasus puidu paindetugevuse (MOR), elastsusmooduli (MOE) ja

aastarõngaste ja koormamissuuna vahelise nurga vahel. 

Korrelatsioonimaatriks näitas keskmist seost puidu tiheduse ja elastsusmooduli vahel ning

aastarõnga laiuse ja elastsusmooduli vahel. Seos sügispuidu osakaalu ja elastsusmooduli

vahel osutus ainult nõrgaks. 

Tuginedes  töös  teostatud mitme muutujaga  regressioonmudelile,  võib väita,  et  oluliselt

mõjutavad puidu elastsusmoodulit järgmised näitajad: 1) tihedus; 2) sügispuidu osakaal; 3)

aastarõnga  laius;  4)  okste  suurus  ja  5)  säsi  esinemine  katsekehades.  Säsi  on  tähtsus

tugevusomaduste  mõjutajana  on  negatiivne,  sest  umbes  esimesed  kümme  aastarõngast

säsist moodustab juveniilpuit, mis on lülipuidust tunduvalt kehvemate tugevusomadustega.

Märkimisväärset mõju ei olnud puidu tugevusomadustele aastarõngaste ja koormasisuuna

vahelisel  nurgal.  Samuti  ei  olnud  ühtegi  isegi  keskmist  seost  sellel  parameetril  teiste

parameetritega, maksimaalne korrelatsioonikordaja oli elastsusmooduliga kõigest 0,1969.
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THE  EFFECT OF ANNUAL RING  WITH,  LATEWOOD,  DENSITY
AND DEFECTS TO THE STRENGTH PROPERTIES OF NORWAY
SPRUCE (PICEA ABIES (L.) KARST)

SUMMARY

The main aim of this thesis was to investigate the factors influencing the wood properties of

the cut  lumber ofspruce (Picea abies),  which were from three different regions.  In  data

processing and finding the similarities the statistical processing program R was used.

When comparing the wood originating from different regions it  was clear that in certain

factors  the  wood  from Estonia  has  statistically  proven  similarities  with  the  wood  from

Sweden, while there were proven similarities with the wood from Russia in case of some

factors. With the wood from Sweden the similarity was in the following wood properties:  1)

the proportion of latewood; 2) the size of the knots. With the wood from Russia, however,

there  was  the  similarity  between the  flexural  strenght  of  the  wood (MOR),  modulus  of

elasticity (MOE) and with the angel between tree ring and loading direction. 

Also, correlation matrix showed the connection between the wood density and modulus of

elasticity  and  between  the  width  of  the  tree  ring  and  the  elastic  modulus.  Relationship

between the elastic modulus and the proportion of autumn wood was only weak.

Based on the regression model with multiple variables performed in the thesis, it can be said

that the following indicators affect the modulus of elasticity 1) density; 2) the proportion of

autumn wood; 3) the width of the tree ring; 4) the size of the branches, and 5) the presence

of the pith in test objects. The importance of the pith as it affects the strength properties

negatively, because about the first ten years of the pith forms the juvenile wood, which has

much  poorer  strength  properties  than  heartwood.  There  was  no  significant  effect  to  the

corner between the tree rings and load direction of the wood on the strength properties of the

wood. Also, there was no average link between this parameter with other parameters, the

maximum correlation coefficient was with the modulus of elasticity as low as 0.1969.
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