
 

 

 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Metsandus- ja maaehitusinstituut 

 

 

Karolina Luik 

 

STAATILISE JA DÜNAAMILISE 

PAINDEELASTSUSMOODULI VÕRDLEMINE 

 

STATIC AND DYNAMIC FLEX MODULUS COMPARISON 

 

Bakalaureusetöö 

Metsanduse õppekava 

 

 

 

 

Juhendaja: dotsent Regino Kask, PhD 

 

 

 

 

Tartu 2017  



2 

 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor:  Karolina Luik Õppekava:  metsandus 

Pealkiri: Staatilise ja dünaamilise paindeelastsusmooduli võrdlemine 

Lehekülgi: 48 Jooniseid: 15  Tabeleid: 5 Lisasid: 2  

Osakond:   

Uurimisvaldkond:  

Juhendaja:  

Kaitsmiskoht ja aasta:  

Metsatööstus 

Puiduteadus 

Regino Kask, PhD 

Tartu, 2017 

Selleks, et teada saada puitmaterjali täpseid mehaanilisi omadusi tuleb teostada purustavad 

katsed, kuid peale purustamist on materjal kasutus kõlbmatu. Et puitmaterjali oleks peale 

tema tugevusnäitajate kindlaks tegemist võimalik kasutada on tänapäeval kasutusele 

võetud mitmeid materjale mittepurustavaid uurimismeetodeid. Käesolevas uurimuses on 

uuritud ühte võimalust – ultraheli levimise kiirust. Töö eesmärgiks oli välja selgitada, kas 

seadmega Proceq Pundit lab tulemuste põhjal on võimalik hinnata ühte peamist 

puitmaterjali iseloomustavat näitajat – paindeelastsusmoodulit.  

Vastavalt standarditele määrati kuuse- ja männipuidust katsekehadel erinevaid füüsikalis-

mehaanilisi omadusi. Ultraheli kiiruse mõõtmised toimusid pikisuunas, mõõtmiste 

tegemiseks kasutati kahte erinevat sagedust 150 kHz ja 250 kHz. 

Käesoleva töö põhjal saab väita, et kõige paremaid tulemusi annab männipuidu staatilise 

elastsusmooduli prognoosimisel mudel, kus on kasutatud okstega puidutihedust ja 150 kHz 

sagedusega ultraheli levimise kiirust ja kuusepuidu korral oksteta puidu tihedust ja 150 

kHz sagedust.  

Edasistes uuringutes peab lisaks antud töös uuritule lisama veel teised puidusuunad ja 

erinevaid niiskus astmeid. 

Märksõnad: ultraheli, elastsusmoodul, tihedus, kuusk, mänd 
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In order to find out the correct mechanical properties of wood destructive tests to be 

carried out, but after crushing the material is unusable. That would be on top of his wooden 

material strength parameters to be identified can be used today introduced a number of 

materials non-destructive methods of investigation. This study has investigated the 

possibility of one - ultrasound propagation velocity. Our aim was to determine whether the 

device Proceq Pundit lab results can be assessed on the basis of one of the main indicators 

characterizing the wood - the bending elasticity module. 

According to the standards determined by the test piece of pine, spruce and a variety of 

physico-mechanical properties. Ultrasonic velocity measurements are made in the 

longitudinal direction, measurements were made using two different frequency of 150 kHz 

and 250 kHz. 

Based on this work it can be stated that the best results are achieved by the static modulus 

of elasticity of pine wood prediction model, which is used in the branches of the wood 

density and the frequency of 150 kHz and the speed of propagation of the ultrasonic 

without branches spruce wood density and the frequency of 150 kHz. 

In subsequent studies, in addition to the work of investigating the fire to add yet another 

timber directions and various degrees of humidity. 

 

Keywords: ultrasound, modulus of elasticity, density, spruce, pine 
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SISSEJUHATUS 
 

Puit on üks vanimaid ehitusmaterjale, ta on olnud läbi aastate hinnatud ja ka erinevatel 

põhjustel kõrvale jäetud. Nüüdseks on hakatud puitu jälle rohkem kasutama tänu tema 

tugevusele, visuaalsuselt ilusale ja ökoloogiliselt heade omadustele. Väga oluline on 

omada ülevaadet ja kontrolli puitmaterjalide omaduste üle, mida kasutatakse ehituses. 

Kõige kindlam viis teada saada materjali mehaanilisi ja füüsikalisi omadusi ta vaja 

purustada. Purustavate katsete miinuseks on see, et antud materjali enam kasutada ei saa. 

Tihti tuleb ette vajadus kontrollida ehitiste konstruktsioone ja talasid. Seal on võimatu teha 

materjali purustavat katset. Antud olukorras tuleb hinnata kõike visuaalselt. Visuaalse 

hindamise suurimaks miinuseks on tema subjektiivsus. Usaldusväärsete tulemuste 

saamiseks tuleb kasutada meetodeid, mis on teaduslikult kinnitatud ja käesolevas 

uurimuses on neist ühte võimalust – ultraheli levimise kiirust uuritud.  

Puitmaterjalide uurimiseks mittepurustavatel meetoditel on välja töötatud mitmeid 

meetodeid:  

 akustilised meetodid (heli kiirus, peegelduvus ja sumbumine); 

 elektrilised meetodid (elektri takistuse mõõtmine); 

 elektromagnetilised meetodid (röntgen, neutronite radiatsioon ja nähtav valgus); 

 mehaanilised meetodid (puurimine); 

 soojuslikud meetodid (termografeerimine). (Niemz 2009) 

Mittepurustavate meetodite eelis on see, et materjal ei saa mõõtmisel kannatada ja 

katsetamise käigus säilitab materjal kõik oma eelnevad omadused ja kuju. Selliste 

meetoditega saab ühe katsekehaga teha mitmeid katseid. 

Käesolevas bakalaureusetöös on võrreldud erinevate laboratoorsete katsete tulemusena 

saadud kuuse- ja männipuidu füüsikalis-mehaanilisi näitajaid, seda nii mittepurustava kui 

ka purustava meetodiga. Eesmärk oli uurida, kas ja kui hästi on omavahel võrreldavad 

mehaaniliselt mõõdetud staatiline paindeelastsusmoodul ja ultraheli levimise kiiruse ning 

tiheduse järgi arvutaud dünaamiline elastsusmoodul.  
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Uurimistöö sisaldab kolme peatükki, mis omakorda jagunevad alapunktideks. Esimeses 

peatükis antakse ülevaade nii harilikust männist kui ka harilikust kuusest, käsitletakse ka 

tähtsamaid füüsikalis-mehaanilisi omadusi. Teises peatükis antakse ülevaade katsekehadest 

ja kasutatud metoodikast, ning kolmandas ülevaade katsetulemustest ja analüüsist. 

Autor soovib tänada oma juhendajat Regino Kask’e laboratoorsete tööde juhendamise, 

bakalaureuse töö paranduste ja nõuannete eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1. Harilik mänd 

 

Harilik mänd (Pinus sylvestris L.), männi perekonnast (Pinus L.) ja männiliste (Pinaceae 

L.) sugukonnast, on väga suure areaaliga. Hariliku männi leviala Euraasias ulatub Šotimaa 

läänerannikust ja Lääne-Püreneedest kuni Ohhoota mereni. Harilik mänd suudab taluda 

vähest ja rohket mulla- ja õhuniiskust ning mulla madalat toitainesisaldust. Tänu männi 

vähenõudlikkusele suudab ta kasvada peaaegu kõikjal- rabades, siirdesoodes, mägede 

lõunanõlvadel, kuivade happeliste liivade nõmmedel, paepealsetel õhukestel kuivadel 

muldadel ja murenenud graniidil. (Laas 2004) 

Harilik mänd kasvab kuni 40 meetri kõrguseks, puu tüve läbimõõt jääb sealjuures umbes 1-

1,5 meetri kanti (Laas 1987). Hariliku männi võra kuju ja suurust mõjutab suuresti puude 

kasvukoht, väike kasvuruum ja genotüüp. Männi koor on tüve alaosas kestendav ja 

oranžikaspruun. Puu vananedes tekib puule põlengutele vastupidav paks lõheline 

hallikaspruun korp. Juurestik on väga plastiline, levides nii horisontaal- kui ka 

vertikaalsuunas. Tüsedatel parasniisketel liivmuldadel, harvem moreenimuldadel, esineb 

peamiselt sammasjuur. Sammasjuur puudub täielukult nõmme- ja turbamuldadel. Aladel, 

mis on kivised, on juurestik pindmine. Horisontaalsuunas levib juurestik võra piiridest 

kaugemale, ulatudes kuskil 30 meetri kaugusele. (Laas 2004) 

Hariliku männi puit on väga väärtuslik. Puit on üldjuhul kollakas- või punakaspruuni 

lülipuiduga, mis tekib peale 40. eluaastat. Puidu tihedus jääb vahemikku 500...530 kg/m
3
. 

Mänd on oma vaigukäikude rohkuse tõttu väga vaigune. Vaigukäigud paistavad 

kevadpuidu ristlõikes tumedate ja sügispuidu ristlõikes heledate täppidena.  (Laas 2004)  
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1.2. Harilik kuusk 

 

Harilik kuusk (Picea abies L.)  kuulub kuuse perekonda (Picea L.) ja männiliste 

sugukonda (Pinaceae L.). Harilik kuusk on Euraasia taigas väga levinud liik.  Tihti kasvab 

ka väljaspool taigametsi. Hariliku kuuse leviala Euraasias ulatub Bergen-Genfi joonelt 

kuni Amuuri alamjooksuni Kuusk kasvab väga mitmesugustel muldadel:  

mineraalmuldadel, alates peenliivadest kuni savideni, ning turbamuldadel, mis on 

keskmiselt hästi lagunenud ning mitte väga happelised ja tüsedad. Kuusele ei sobi 

läbikuivavad ega ka seisva veega mullad. (Laas 2004)  

Kuusk kasvab 20...50 meetri kõrguseks sirgetüveliseks puuks. Tüve läbimõõt on kuni 1 

meeter. Üldjuhul on võra kitsaskoonusjas, oksad horisontaalselt, vanemas eas rippuvalt 

(Laas 1987). Hariliku kuuse koor on hallikaspruun, noorena pealt kestendav ja vanas eas 

väikeplaatjas või soomusjas. Vahel harva esineb paksukorbalist vormi. Juurestik on 

maapinnalähedane ja ainult hea õhutatusega saviliiv- ja liivsavimuldadel moodustab ta 

küllalt sügavale mineva juurestiku. (Laas 2004) 

Hariliku kuuse puidul on väga suur majanduslik tähtsus. Kuusepuit leiab kasutust nii 

ehitusel, paberitootmisel kui ka taara valmistamisel. Puidu tihedus on väga erinev, 

olenevalt kohast, kus puu kasvab, jääb tihedus enamasti 450...470 kg/m
3 

kanti. (Laas 2004) 

 

 

1.3. Mittepurustav meetod 

 

Mittepurustav puidu hindamise meetod on välja töötatud selleks, et uurida puidu algseid 

omadusi, neid lõhkumata. Tänaseni on püsima jäänud visuaalne hindamine, mis oli ja on 

ühtlasi ka esimene mittepurustav meetod. Alates 20. sajandi algusest on  hakanud arenema 

elastsusteooria ja puidu omadusi mõõtmisi võimaldavate vahendite areng. Edasi hakkasid 

arenema nii staatilised kui ka dünaamilised meetodid. 1970-ndate lõpust alates on puidu 

mittepurustavate meetoditega uurimine läbi teinud suure arengu. Alates sellest ajast 

suudetakse puitu hinnata nii makroskoopiliselt kui ka mikroskoopiliselt. (Bucur 2003) 
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Erinevad kasutusel olevad mittepurustavad meetodeid on võimalik jagada nende 

mõõtmisviisi järgi gruppidesse: heli, läbistav kiirus, optiline, elektromagnetiline (joonis 1). 

(Livingston 2001) Antud lõputöös teostati mõõtmisi ultraheliga, mis kuulub alljärgneva 

skeemi alusel heli gruppi ja kasutatud meetodiks oli läbivusaeg.   

 

 

Joonis 1. Mittepurustavate meetodite jaotus (Livingston 2001; autori kohandatud) 

 

 

1.4. Ultraheli 

 

Ultrahelilained töötavad sagedustel 20kHz ja enam. Üldjuhul sageduse kasvades 

lainepikkused vähenevad. Puidus aga signaali hääbumine suureneb kui sagedused 

kasvavad. Antud nähtus ilmneb kõige paremini kõrgetel sagedustel. (Ross 2015) 

Ultraheliga mõõtmine toimub kahe anduriga. Andurid on paigaldatud vastamisi 

asetsevatesse katsekeha otsapinna keskpunktidesse. Üks anduritest saadab signaale ja teine 

võtab neid vastu. Selle tulemusena fikseeritakse signaali liikumise aeg ja vastavalt 

katsekeha pikkuse järgi arvutatakse ultrahelilainete liikumise kiirus. (Ross 2015) 

MITTEPURUSTAVAD MEETODID 

HELI 

LÄBIVUSAEG 

SAGEDUS-
KARAKTERISTIK 

AKUSTILINE 
TAKISTUS 

AKUSTILINE 
EMITEERUMINE 

LÄBISTAV 
KIIRGUS 

RÖNTGENOG-
RAAFIA 

TOMOGRAAFIA 

SPEKTROS-
KOOPIA 

OPTILINE 

NÄHTAV 

INFRAPUNA 

ULTRAVIOLETT 

ELEKTRO-
MAGNETILINE 

MAGNETILINE 
JÕUVÄLI 

TAKISTUS 

MIKROLAINE 
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1.5. Purustav meetod 

 

Nagu nimigi ütleb – purustav meetod – antud katse juures toimub katsekeha lõplik 

purustamine. Teist katset sama katsekehaga enam teha ei saa kuna katsekehad purunevad 

raskuse all. Antud katse juures selgitatakse välja koormus, mida puit on võimeline 

kannatama. Suurema koormuse juures puit lihtsalt puruneb. Katsekeha painutamiseks on 

kolm võimalust: kolme, nelja ning viie punkti paine. (Riyanto 1996) 

Olulist rolli paindejõu mõõtmisel mängivad oksad. Samuti on oluline roll okste osakaalul, 

suurusel ning ka asukohal. Uurimuses leiti, et oksakoha asukoht on tihtipeale tähtsam kui 

oksakoha suurus. (Falk jt 2003) 

 

 

1.6. Aastarõngad 

 

Aastarõngad on ringid, mida on võimalik näha puidu ristlõikel. Kevaditi moodustub 

värvuselt hele ring. Kevadpuit on õhemate rakuseintega ja suuremate rakuõõnsustega, 

mille kaudu puidus liiguvad elutegevuseks vajalikud toitained. Kui suve lõpupoole puu 

kasv hakkab aeglustuma, hakkab tekkima sügispuit, mis moodustab puidu ristlõikes 

tumeda ringi. Sügispuidu rakud on paksuseinalised, mis annavad puidule tugevuse. 

Aastarõngaste laius sõltub puuliikidest ja ka kasvutingimustest. (Saarman, Veibri 2006) 

Okaspuudes võib sügispuitu olla 20...25% kogu aastarõnga laiusest. Kui okaspuul on 

aastarõngad laiad, siis see sisaldab rohkem kevadpuitu. Kevadpuidu suur osakaal mõjutab 

ka puidu tihedust: mida suurem kevadpuidu osakaal, seda madalam on puidu tihedus. 

Puidu teevad tugevamaks kitsamad aastarõngad. (Saarman, Veibri 2006) 
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1.7. Tihedus 

 

Puidu tihedus on aine mahuühiku mass, ehk materjali massi ja mahu suhe, mille ühikuks 

on g/cm
3
 või kg/m

3
. Puidu loomulikus olekus tähistatakse puidu tihedust mahukaaluga ehk 

ühe mahuühiku massina. Teisisõnu, puitu koos oma tühimike või õõnsustega. (Saarman, 

Veibri 2006) 

Kuna puit on hügroskoopne materjal, siis sisaldab ta palju vett. Puidu tihedus sõltub 

suuresti puidu niiskussisaldusest. Puude erinev niiskussisaldus varieerub liigiti palju. 

Samuti varieerub niiskussisaldus aastaringselt, olenevalt aastaajast ja ka puus toimuvatest 

protsessidest. (Hoadley 2000) Kuuse värskelt raitud puidu tihedus on 600...710 kg/m
3
, 

õhukuiva puidu tihedus 450...470 kg/m
3
 ja absoluutselt kuiva puidu tihedus on 420 kg/m

3
. 

Männi värskelt raiutud puidu tihedus on 700...800 kg/m
3
, õhukuiva puidu tihedus 510...520 

kg/m
3
 ja absoluutselt kuiva puidu tihedus 470 kg/m

3
. Õhukuiva puidu niiskus on 

keskmiselt 15% ja absoluutselt kuiv puit on 0% niiskusega. (Saarman, Veibri 2006)  

Puidu tihedust saab mõõta erinevate metoodikatega: otsese kaalumise teel, röntgen- ja 

gammakiirguse abil ja ka ultraheliga. (Hanijärvi jt 2005)   
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1. Katsekehade iseloomustus 

 

Antud lõputöös kasutatud uurimismaterjal on kogutud Järvselja Õppe- ja 

Katsemetskonnast 2015. aasta talvel SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti nr. 

9223 raames (tabel 1). 

 

Tabel 1. Katse puistute takseerandmed (Järvselja Metsamajandamise Infosüsteem) 

Kvartal Eraldis Rinne Puuliik Vanus, 

a 

Kõrgus, 

m 

Diameeter, 

cm 

Osakaal, 

% 

Inventeerimise 

kuupäev 

JS223 1 1 KU 96 29,0 28,0 60 05.08.2016 

JS222 1 1 MA 108 29,0 33,0 95  01.07.2015   

JS276 7 1 MA 107 26,0 27,0 10  22.11.2015 

JS288 1 1 MA 120 29,0 29,0 100  17.11.2015 

 

Proovitükkidelt langetatud puud lõigati joonisel 2 toodud skeemi järgi 3 meetristeks 

nottideks ja seejärel saeti A ja B nottidest 60 millimeetri paksused plangud, milledest 

valmistati katsekehad mõõtudega 1000×50×50 mm. 
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Joonis 2. Tüve ja noti lahtilõikamise skeem (Toomjõe 2016) 

 

Töö autor katsematerjali kogumisel ja töötlemisel ei osalenud, kuid kogu laboratoorne töö 

on autori enda poolt teostatud.  

 

 

2.2. Ultraheli kiiruse mõõtmine 

 

Kõiki katsekehasid mõõdeti antud uurimuses kaks korda, sest et kasutati kahe erineva 

sagedusega otsikuid. Otsikute pikilaine sagedused olid ühel juhul 150 kHz ja teisel juhul 

250 kHz. Mõõtmised sooritati pikikiudu. Andurid asetati katsekeha mõlema otsapinna 

keskkohale (joonis 3). Ühes katsekeha otsapinna vastas olev andur oli saatja ja teisel pool 

olev andur oli vastuvõtja. Täpsemate mõõtmistulemuste saamiseks oli vaja kasutada 

ultraheligeeli ja rakist (joonis 4). Ultraheligeel aitas vältida õhuvahesid mis võisid jääda 

anduri ja puidu vahele. 
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Joonis 3. Ultraheli kiiruse mõõtmise skeem (Toomjõe, 2016) 

 

Rakise vahele paigutati katsekeha, et fikseerida kindlalt andurite asukoht ja tagada iga 

katse ajal anduritele konstantne jõud.  

 

 

Joonis 4. Joonisel on näha kuidas on fikseeritud andurid ja paigutatud katsekeha 

 

Ultraheli kiiruste mõõtmised tehti Proceq Pundit lab katsemasinaga. Ühe sagedustega 

teostati kolm mõõtmist, kahe otsikuga kokku kuus mõõtmist. Eelnevalt tuli seade 

seadistada. Selleks sisestati katsekeha pikkus ja selle tulemusena arvutas masin heli ühes 

andurist teise jõudmise aja järgi ultraheli levimise kiiruse. Saadud tulemuste põhjal arvutati 
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katsekehade dünaamiline elastsusmoodul. Selleks kasutati järgnevat valemit (2.1.) (Ross, 

Pellerin 1988):  

  √
  

 
       

      ,    (2.1.) 

kus Ed  – dünaamiline elastsusmoodul, MPa; 

 ρ – katsekeha tihedus, kg/m3; 

 V – ultraheli levimise kiirus, m/s. 

 

 

2.3. Paindetugevuse ja painde elastsusmooduli määramine 

 

Paindetugevuseks nimetatakse puidu vastupanu erinevatele painetele. Paindetugevuseks on 

kombinatsioon tõmbe-, surve- ja nihketugevusest. Kahe toel asetsevat katsekeha keskelt 

välisjõuga koormates surutakse keha ülemine pind kokku ja alumine pind venitatakse 

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

pikkus ei muutu ning mõõdukate koormuste korral jääb see osa pingevabaks. (Saarman, 

Veibri 2006) 

Puidu paindetugevus oleneb suurel määral aastarõngaste laiusest, tihedusest, puu vanusest, 

niiskusest ja mahukaalust. (Saarman, Veibri 2006) 

Antud töös kasutati katsekehasid pikkusega 18 ristlõike kõrgust, mis võisid varieeruda kuni 

kolmekordse ristlõike kõrguse võrra.  Kui need tingimused olid täidetud, oli katsel täidetud 

ka sümmeetrianõue. Katsekehad koormati tangentsiaalsihiliselt ja sümmeetriliselt kahest 

punktist paindele ja katsekehad olid otsadest toestatud lihttalana (joonis 5). Paindekatsete 

aluseks oli Eesti standard EVS-EN 408:2010. 
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Joonis 5. Paindetugevuse mõõtmise katseskeem (Piazzal, Riggio 2008) 

 

Paindetugevuse ja elastsusmooduli määramiseks kasutati universaalset puidukatsemasinat 

INSTRON 3369 (joonis 6).  

 

 

Joonis 6. Universaalne puidukatsemasin INSTRON 3369 paindekatse seadistuses 

 

Masin registreeris koormuse rakendamisel läbipainde ja arvutas ka staatilise 

elastsusmooduli (MOE) ning paindetugevuse (MOR). Paindekatsetel oli koormuse 

rakendamise kiirus konstantne liikumiskiirusega 0,15 mm/s. Katsekeha tõmmatud serv tuli 

valida juhuslikult (EVS-EN 384:2010).  
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Paindetugevuse arvutamiseks kasutati valemit 2.2. (Annual … 2005): 

 

    
      

    
 ,    (2.2.) 

 

kus  σBW – paindetugevus, MPa; 

 Pmax – paindejõu suurus murdumise piiril, N; 

 L – tugede vaheline kaugus, mm; 

 b – katsekeha ristlõike laius, mm; 

 h – katsekeha ristlõike kõrgus, mm. 

 

Elastsusmooduli leidmiseks kasutati järgmist valemit (2.3.) (ISO 3349:1975):  

   
      

 

         
      (2.3.) 

 

kus  EW – painde elastsusmoodul, MPa; 

 Pmax – paindejõu suurus murdumise piiril, N; 

 L – tugede vaheline kaugus, mm; 

 b – katsekeha ristlõike laius, mm; 

 h – katsekeha ristlõike kõrgus, mm; 

 f – katsekeha läbipaine, mm. 

 

Painde katse lõppemisel, katsekeha purunemise järel, tehti visuaalselt kindlaks kas 

katsekeha purunemine sai alguse oksakohast või mitte, et seda hiljem seostada tugevus 

näitajatega. 
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2.4. Aastarõngaste laiuse ja sügispuidupuidu osakaalu määramine 

 

Aastarõngaste laiuse leidmiseks kasutati katsekehi mõõtmetega 50×50×50 mm. Nendel 

katsekehadel mõõdeti ära kevad- ja sügispudu laiused ja seejärel arvutati kogu aastarõnga 

laius valemiga (2.4.):  

          ,     (2.4.) 

kus  S – aastarõnga laius, mm; 

 Skp – kevadpuidu laius, mm; 

 Ssp – sügispuidu laius, mm. 

 

Selleks, et leida kevad- ja sügispuidu osakaal kogu aastarõngast, kasutati järgmisi valemeid 

(2.5. ja 2.6.): 

    
   

 
         (2.5.) 

      
   

 
    ,     (2.6.) 

kus  S – aastarõnga laius, mm; 

 Skp – kevadpuidu laius, mm; 

 Ssp – sügispuidu laius, mm; 

 KP% – kevadpuidu osakaal aastarõnga laiusest, %; 

 SP% – sügispuidu osakaal aastarõnga laiusest, %. 

 

Kevad- ja sügispuidu laiuse mõõtmisel oli abiks skänner Epson EXPRESSION 800, mille 

abil edastati pilt arvutisse. Mõõdistamine toimus programmiga WinDENDRO
TM

 

DENSITY (Ver. 2014a), kus läbi programmi märgiti katsekehadele peale kõige 

säsipoolsema aastarõnga kevadpuidu algus ja kõige välimise aastarõnga sügispuidu lõpp. 

Programm suutis ise ära tuvastata järjestikused kevad- ja sügispuidu osad. Saadud tulemusi 

töödeldi hiljem programmiga Microsoft Excel.  
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2.5. Niiskussisalduse ja tiheduse määramine 

 

Niiskussisalduse määramiseks kuivkaalu meetodil kasutati katsekehi mõõtmetega 

50×50×50 mm. Katsekehad kaaluti kaaluga mille mõõtetäpsus oli 0,01 g. Järgnevalt asetati 

katsekehad kuivatusahju, kus nad kuivasid temperatuuril 103 °C senikaua kuni nende kaal 

stabiliseerus. Peale ahjus olemist kaaluti katsekehad uuesti üle. Seejärel leiti nende 

absoluutne niiskussisaldus järgneva valemiga (2.7.) (Saarman, Veibri 2006): 

     
   

 
        (2.7.) 

kus   𝑎𝑏𝑠 –  absoluutne niiskussisaldus, %;  

 A – proovikeha mass enne kuivatamist, g;  

 B – proovikeha mass peale kuivatamist, g. 

 

Antud töös on katsekehade tihedust mõõdetud kolmel korral: 1. puidu tihedus okstega 

(katsekeha mõõtudega 1000×50×50 mm) –  Tih-1; 2. puidu tihedus oksteta (katsekeha 

mõõtudega 50×50×50 mm) – Tih-2; 3. absoluutkuiva puidu tihedus (oksteta) (katsekeha 

mõõtudega 50×50×50 mm) – Tih-3. Katsekehad mõõdeti elektroonilise nihkkaliiberiga, 

mille täpsus oli 0,01 mm. Katsekehade ruumala leiti valemiga 2.8.: 

  𝑎  𝑏      (2.8.) 

kus  V– katsekeha ruumala, m
3

; 

 a – katsekeha paksus, m;  

 b – katsekeha laius, m;  

 l – katsekeha pikkus, m. 

Tiheduse arvutamiseks kasutati valemit 2.9. (Bowyer jt 2003): 

  
 

 
    (2.9.) 

kus  ρ – tihedus, kg/m
3
;  

 m – puidu mass, kg; 

 V – puidu ruumala, m
3
. 
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2.6. Katsekehade kvaliteedi määramine 

 

Oksad mõjutavad oluliselt puidu kvaliteeti ja tugevus näitajaid ja ultraheliga tehtavaid 

mõõtmisi. Selle tõttu mõõdeti NSINSTA 142 standardi (NS-INSTA 142:1997) järgi antud 

töös katsekehadel olevate okste diameetrid risti katsekeha pikkusega ning arvutati 

valemiga 2.10 nende kogupindala suhe katsekeha ristlõikepindalasse (joonis 7). 

 

       
  

   
      (2.10.) 

 

kus  Os – oksasuhe; 

 Ak – oksade pindala, mm
2
; 

 b – katsekeha laius, mm; 

 h – katsekeha kõrgus, mm 

 

 

Joonis 7. Oksapindala suhe ristlõikepindalale (NS-INSTA 142:1997) 

 

Peale okste määrati ka katsekehadel visuaalselt puidusine esinemine. 
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2.7. Andmete analüüs 

 

Antud töös kasutati andmete analüüsiks tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel ja 

statistikaprogrammi R. Nende programmidega tehti erinevate tunnuste statistiliseks 

kirjeldamiseks erinevaid diagramme, ning leiti Pearson’i korrelatsioonianalüüsi tunnuste 

omavahelised seosed ja ka prognoosivõrrandid. Seoste hindamisel loeti korrelatsiooni 

kokkuleppeliselt nõrgaks, kui │r│≤ 0,3; keskmiseks, kui 0,3 ≤│r│≤  0,7; ning tugevaks, 

kui │r│≥0,7. 
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3. TULEMUSED JA ANALÜÜS 
 

3.1. Statistiline ülevaade  

 
Kuna katsekehad valmistati tüve erinevatelt kõrgustelt on joonistel 8-13 graafiliselt 

kujutatud katsetulemusi eraldi eri kõrgustel, et kontrollida kõrguse mõju katsetulemustele. 

Joonistelt on näha, et kõrgus ei osutu enamasti statistiliselt oluliseks (graafikutel on näha 

veapiiride kattuvus, mis aga näitab katsetulemuste suurt varieeruvust ja võrreldavate 

gruppide sarnasust), kuna 6 meetrit on liiga lühike osa tüvest. 

 

 

Joonis 8. Keskmine sügispuidu osakaal aastarõngas koos standardveaga 
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Joonis 9. Keskmine aastarõnga laius koos standardveaga 

 

 

Joonis 10. Keskmine heli levimise kiirus puidus pikikiudu koos standardveaga 
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Joonis 11. Keskmine puidu tihedus koos standardveaga 

 

 

Joonis 12. Keskmine puidu paindetugevus 
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Joonis 13. Keskmine puidu staatiline paindeelastsusmoodul koos standardveaga 

 

 

Tabelites 2 ja 3 on välja toodud kõigi kuusepuidu ja männipuidu mõõtmistulemuste põhjal 

arvutatud erinevad statistilised põhinäitajad. Kuna kuuse kitsa matspuidu tõttu ei saadud 

sealt korralikke katsekehasid on antud tabelites on toodud mõlema puuliigi kohta ainult 

lülipuidu tulemused.  
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Tabel 2. Kuusepuidu karakteristikud  

  
SP AR UH150 UH250 Tih-1 Tih-2 Tih-3 MOR 

         Aritmeetiline keskmine 21,47 1,52 6458,98 6373,94 481,27 474,69 459,95 75,95 

Standardviga 1,10 0,05 24,94 44,32 9,01 6,88 6,70 2,58 

Mediaan 20,05 1,45 6475,17 6427,67 475,61 474,20 460,33 79,05 

Standardhälve 6,60 0,32 149,65 265,93 54,05 41,26 40,20 15,46 

Väikseim väärtus 9,80 1,04 5828,33 5443,33 411,23 404,94 389,71 40,90 

Suurim väärtus 38,16 2,45 6636,67 6655,67 719,22 591,66 573,41 103,46 

Valimi maht 36 36 36 36 36 36 36 36 

         

 

MOE RH Ed150-1 Ed150-2 Ed150-3 Ed250-1 Ed250-2 Ed250-3 

         Aritmeetiline keskmine 14328,12 6,60 20080,97 19810,51 19196,25 19568,93 19311,71 18713,79 

Standardviga 243,90 0,04 392,14 315,64 308,46 422,84 370,81 362,49 

Mediaan 14534,40 6,59 20027,42 19879,95 19140,23 19588,38 19386,21 18851,45 

Standardhälve 1463,40 0,25 2352,83 1893,81 1850,74 2537,04 2224,85 2174,92 

Väikseim väärtus 11017,16 6,14 16423,77 16250,56 15544,77 14213,71 14198,66 13697,14 

Suurim väärtus 17859,73 7,18 30051,34 24431,68 23677,97 28434,15 24507,78 23751,72 

Valimi maht 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

SP – sügispuidu osakaal, %; AR – aastarõnga laius, mm; UH150 – 150 kHz ultraheli kiirus, m/s; UH250 – 250 kHz ultraheli kiirus, m/s; Tih-1 – puidu tihedus 

okstega, kg/m3; Tih-2 – puidu tihedus oksteta, kg/m3; Tih-3 – absoluutkuiva puidu tihedus (oksteta), kg/m3; MOR – paindetugevus, MPa; MOE – staatiline 

paindeelastsusmoodul, MPa; RH – niiskusesisaldus, %; Ed150-1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH150); Ed150-2 – dünaamiline elastsusmoodul 

(Tih-2 × UH150); Ed150-3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × UH150); Ed250-1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH250); Ed250-2 – 

dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 × UH250); Ed250-3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × UH250) 
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Tabel 3. Männipuidu karakteristikud 

  
SP AR UH150 UH250 Tih-1 Tih-2 Tih-3 MOR 

         Aritmeetiline keskmine 27,47 2,18 5844,02 5554,84 516,97 505,87 486,91 68,37 

Standardviga 1,22 0,11 48,67 86,37 11,31 11,75 11,16 3,85 

Mediaan 27,15 2,23 5917,00 5713,83 506,76 496,14 480,11 69,26 

Standardhälve 7,13 0,67 283,78 503,64 65,97 68,54 65,08 22,47 

Väikseim väärtus 14,98 1,25 5234,67 4167,67 393,22 375,35 361,81 20,24 

Suurim väärtus 41,49 3,91 6243,67 6240,67 682,59 653,24 624,48 118,49 

Valimi maht 34 34 34 34 34 34 34 34 

         

 

MOE RH Ed150-1 Ed150-2 Ed150-3 Ed250-1 Ed250-2 Ed250-3 

         Aritmeetiline keskmine 12690,18 6,47 17699,02 17331,79 16689,52 16024,18 15670,95 15096,23 

Standardviga 348,60 0,10 481,71 508,34 494,52 544,34 541,73 530,00 

Mediaan 12595,94 6,38 17799,09 16989,05 16204,98 16161,34 16345,03 15737,25 

Standardhälve 2032,65 0,55 2808,83 2964,10 2883,55 3174,05 3158,77 3090,41 

Väikseim väärtus 7814,07 5,77 11368,80 10852,14 10460,56 8655,10 8734,03 8329,46 

Suurim väärtus 16890,08 8,70 23271,62 23123,30 22400,27 23544,98 22961,29 22326,32 

Valimi maht 34 34 34 34 34 34 34 34 

 
SP – sügispuidu osakaal, %; AR – aastarõnga laius, mm; UH150 – 150 kHz ultraheli kiirus, m/s; UH250 – 250 kHz ultraheli kiirus, m/s; Tih-1 – puidu tihedus 

okstega, kg/m
3
; Tih-2 – puidu tihedus oksteta, kg/m

3
; Tih-3 – absoluutkuiva puidu tihedus (oksteta), kg/m

3
; MOR – paindetugevus, MPa; MOE – staatiline 

paindeelastsusmoodul, MPa; RH – niiskusesisaldus, %; Ed150-1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH150); Ed150-2 – dünaamiline elastsusmoodul 

(Tih-2 × UH150); Ed150-3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × UH150); Ed250-1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH250); Ed250-2 – 

dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 × UH250); Ed250-3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × UH250) 
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3.2. Analüüs 

 

3.2.1. Tunnuste omavaheline korrelatsioon analüüs 
 

Tabelites 4 ja 5 on uurimuses tehtud katsete käigus mõõdetud erinevate tunnuste 

omavaheliste lineaarsete seoste tugevuse selgitamiseks koostatud Pearson’i 

korrelatsioonianalüüs. Lineaarsete seoste tugevust näitavad korrelatsioonikordajad. 

Korrelatsioonikordajate puhul hinnatakse tugevust absoluutväärtusena. 

Korrelatsioonimaatriks uurides näeme, et kõige paremini korreleeruvad puidu 

painetugevuse ja paindeelastsusmooduliga katsekeha kõrgus kännust, sügispuidu osakaal 

aastarõngas, aastarõnga laius ja kõik kolm erinevat tihedust. Kui aga vaadata nende 

koosmõju, siis jäävad põhiliselt mõjutama tihedused. Enamasti annab paremaid tulemusi 

absoluutkuiva puidu tihedus, korrelatsioonikordaja kuni 0,86 ja seda männipuidu korral. 

Mõlema puuliigi korral korreleerub tihedusega paremini paindeelastsusmoodul. 

Kui vaadata oksi mis mõjutasid katsekeha purunemist on selgelt näha, suurem mõju oli neil 

männipuidule. Mõju kuusepuidule on ligi poole väiksem, see on seletatav kuuse 

väiksemate okstega antud tüve piirkonnas. 

Samasugune olukord on esineb kas siis, kui me vaatame oksasuhet ja ultraheli levimise 

kiirust. Kuusepuidu korral on nende omavaheline korrelatsioon praktiliselt olematu (0,01-

0,05), männipuidu korral 0,20-0,28. 
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Tabel 4. Uuritud kuusepuidu tunnuste korrelatsioonimaatriks 

 
H SP AR UH150 UH250 Tih-1 Tih-2 Tih-3 MOR MOE RH Ed150-1 Ed150-2 Ed150-3 Ed250-1 Ed250-2 Ed250-3 Oks Sine OS 

H 1,00 
                   SP -0,18 1,00 

                  AR -0,02 -0,43 1,00 
                 UH150 -0,11 0,16 -0,25 1,00 

                UH250 -0,42 0,15 0,12 0,49 1,00 
               Tih-1 0,12 0,62 -0,38 -0,08 -0,10 1,00 

              Tih-2 0,10 0,73 -0,43 -0,05 -0,05 0,91 1,00 
             Tih-3 0,11 0,73 -0,42 -0,04 -0,04 0,90 1,00 1,00 

            MOR -0,25 0,18 -0,23 0,34 0,25 0,21 0,18 0,17 1,00 
           MOE -0,26 0,69 -0,46 0,52 0,34 0,64 0,71 0,71 0,44 1,00 

          RH 0,17 0,10 0,22 -0,31 -0,35 0,08 -0,02 -0,03 -0,17 -0,21 1,00 
         Ed150-1 0,06 0,64 -0,45 0,34 0,12 0,91 0,83 0,83 0,35 0,82 -0,05 1,00 

        Ed150-2 0,02 0,72 -0,50 0,46 0,21 0,77 0,86 0,86 0,35 0,89 -0,17 0,92 1,00 
       Ed150-3 0,03 0,72 -0,49 0,47 0,22 0,76 0,85 0,86 0,34 0,89 -0,18 0,91 1,00 1,00 

      Ed250-1 -0,17 0,62 -0,25 0,27 0,55 0,78 0,74 0,74 0,35 0,77 -0,16 0,85 0,80 0,80 1,00 
     Ed250-2 -0,24 0,65 -0,24 0,35 0,67 0,60 0,70 0,71 0,33 0,78 -0,26 0,71 0,80 0,81 0,93 1,00 

    Ed250-3 -0,22 0,65 -0,24 0,35 0,68 0,59 0,70 0,71 0,32 0,78 -0,27 0,70 0,80 0,81 0,93 1,00 1,00 
   Oks 0,46 -0,16 0,03 -0,12 -0,23 0,24 0,14 0,14 -0,19 -0,17 0,03 0,18 0,06 0,06 0,05 -0,07 -0,07 1,00 

  Sine -0,03 -0,43 0,35 -0,09 0,05 -0,24 -0,23 -0,23 0,03 -0,25 -0,03 -0,26 -0,25 -0,25 -0,17 -0,14 -0,13 0,25 1,00 
 OS 0,43 -0,10 -0,21 0,05 0,01 0,08 0,13 0,13 -0,03 -0,06 -0,36 0,10 0,14 0,15 0,07 0,10 0,10 0,27 -0,18 1,00 

 

H – katsekeha kõrgus kännust, m; SP – sügispuidu osakaal, %; AR – aastarõnga laius, mm; UH150 – 150 kHz ultraheli kiirus, m/s; UH250 – 250 kHz ultraheli kiirus, m/s; 

Tih-1 – puidu tihedus okstega, kg/m3; Tih-2 – puidu tihedus oksteta, kg/m3; Tih-3 – absoluutkuiva puidu tihedus (oksteta), kg/m3; MOR – paindetugevus, MPa; MOE – 

staatiline paindeelastsusmoodul, MPa; RH – niiskusesisaldus, %; Ed150-1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH150); Ed150-2 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 × 

UH150); Ed150-3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × UH150); Ed250-1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH250); Ed250-2 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 

× UH250); Ed250-3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × UH250); Oks – oks, mis mõjutas purunemist; Sine – puidusine esinemine katsekehas; OS – oksasuhe. 
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Tabel 5. Uuritud männipuidu tunnuste korrelatsioonimaatriks 

 
H SP AR UH150 UH250 Tih-1 Tih-2 Tih-3 MOR MOE RH Ed150-1 Ed150-2 Ed150-3 Ed250-1 Ed250-2 Ed250-3 Oks Sine OS 

H 1,00 
                   SP -0,25 1,00 

                  AR -0,12 -0,36 1,00 
                 UH150 0,29 0,09 -0,44 1,00 

                UH250 0,18 -0,20 -0,21 0,52 1,00 
               Tih-1 -0,37 0,86 -0,37 0,00 -0,16 1,00 

              Tih-2 -0,35 0,87 -0,40 0,06 -0,18 0,96 1,00 
             Tih-3 -0,34 0,88 -0,41 0,09 -0,14 0,95 1,00 1,00 

            MOR -0,61 0,49 -0,31 0,11 -0,10 0,53 0,60 0,61 1,00 
           MOE -0,19 0,78 -0,63 0,47 0,15 0,81 0,84 0,86 0,64 1,00 

          RH -0,24 0,45 -0,01 -0,46 -0,49 0,61 0,55 0,51 0,26 0,24 1,00 
         Ed150-1 -0,09 0,72 -0,56 0,65 0,21 0,76 0,77 0,79 0,48 0,93 0,17 1,00 

        Ed150-2 -0,08 0,72 -0,56 0,64 0,17 0,73 0,80 0,82 0,52 0,93 0,14 0,98 1,00 
       Ed150-3 -0,07 0,71 -0,55 0,66 0,20 0,71 0,78 0,81 0,52 0,93 0,11 0,98 1,00 1,00 

      Ed250-1 -0,03 0,34 -0,42 0,50 0,80 0,45 0,42 0,45 0,21 0,64 -0,11 0,67 0,62 0,63 1,00 
     Ed250-2 -0,03 0,38 -0,44 0,52 0,77 0,46 0,48 0,52 0,27 0,68 -0,11 0,70 0,68 0,70 0,98 1,00 

    Ed250-3 -0,03 0,37 -0,43 0,53 0,77 0,45 0,47 0,50 0,27 0,68 -0,13 0,69 0,68 0,69 0,98 1,00 1,00 
   Oks 0,38 -0,28 0,06 -0,06 -0,10 -0,30 -0,36 -0,37 -0,59 -0,40 -0,13 -0,28 -0,32 -0,32 -0,27 -0,33 -0,32 1,00 

  Sine 0,03 -0,19 -0,32 -0,14 -0,12 -0,04 -0,11 -0,13 0,03 -0,11 0,30 -0,15 -0,19 -0,20 -0,16 -0,20 -0,21 0,14 1,00 
 OS -0,10 -0,29 -0,18 0,20 0,28 -0,21 -0,20 -0,19 0,03 -0,02 -0,33 -0,03 -0,03 -0,02 0,14 0,13 0,13 0,26 0,04 1,00 

 

H – katsekeha kõrgus kännust, m; SP – sügispuidu osakaal, %; AR – aastarõnga laius, mm; UH150 – 150 kHz ultraheli kiirus, m/s; UH250 – 250 kHz ultraheli kiirus, m/s; 

Tih-1 – puidu tihedus okstega, kg/m3; Tih-2 – puidu tihedus oksteta, kg/m3; Tih-3 – absoluutkuiva puidu tihedus (oksteta), kg/m3; MOR – paindetugevus, MPa; MOE – 

staatiline paindeelastsusmoodul, MPa; RH – niiskusesisaldus, %; Ed150-1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH150); Ed150-2 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 × 

UH150); Ed150-3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × UH150); Ed250-1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH250); Ed250-2 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 

× UH250); Ed250-3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × UH250); Oks – oks, mis mõjutas purunemist; Sine – puidusine esinemine katsekehas; OS – oksasuhe. 
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3.2.2. Staatilise ja dünaamilise elastsusmooduli võrdlemine 

 

Kuuse- ja männipuidu staatilise elastsusmooduli (MOE) ja dünaamilise elastsusmooduli (Ed) 

vahelist sõltuvust kontrolliti R-keskkonnas. Tunnuste vahelise sõltuvuste uurimiseks kasutati 

funktsiooni lm(). Saadud tulemused lisas 1 ja 2. 

Uuritud kuusepuidu staatilise ja dünaamilise elastsusmooduli võrdlus on toodud joonisel 14. 

Kui arvutuste tegemisel kasutada okstega puidu tihedust (Tih–1) ja 150 kHz sagedusega 

ultraheli levimise kiirust (UH150), saame statistiliselt usaldusväärne mudeli (valem 3.1.): 

MOE = 4118 + 0,5084 × Ed150.1,    (3.1.) 

kus MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Ed150.1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH150) 

Käesoleva töö tulemuste põhjal saab väita, et antud mudeliga on võimalik ära kirjeldada ligi 

65,9% (R
2
=0,6585) staatilise elastsusmooduli tulemustest. Antud mudelit kasutades on 

prognoosiviga 849,2 MPa.  

Kui arvutuste tegemisel kasutada oksteta puidu tihedust (Tih–2) ja 150 kHz sagedusega 

ultraheli levimise kiirust (UH150), saame statistiliselt usaldusväärne mudeli (valem 3.2.): 

MOE = 651,5 + 0,6904 × Ed150.2     (3.2.) 

kus  MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Ed150.2 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 × UH150) 

Töö tulemuste põhjal saab väita, et antud mudeliga on võimalik ära kirjeldada ligi 79% 

(R
2
=0,7923) staatilise elastsusmooduli tulemustest. Antud mudelit kasutades on 

prognoosiviga 667 MPa.  
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Kui arvutuste tegemisel kasutada absoluutselt kuiva puidu tihedust (Tih–3) ja 150 kHz 

sagedusega ultraheli levimise kiirust (UH150), saame statistiliselt usaldusväärne mudeli 

(valem 3.3.): 

MOE = 780,4 + 0,7057 × Ed150.3     (3.3.) 

kus  MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Ed150.3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × UH150) 

Tulemuste põhjal saab väita, et antud mudeliga on võimalik ära kirjeldada ligi 79% 

(R
2
=0,7907) staatilise elastsusmooduli tulemustest. Antud mudelit kasutades on 

prognoosiviga 669,6 MPa. 

Kui arvutuste tegemisel kasutada okstega puidu tihedust (Tih–1) ja 250 kHz sagedusega 

ultraheli levimise kiirust (UH250), saame statistiliselt usaldusväärne mudeli (valem 3.4.): 

MOE = 5603 + 0,4459 × Ed250.1    (3.4.) 

kus  MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Ed250.1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH250) 

Töö tulemuste põhjal saab väita, et antud mudeliga on võimalik ära kirjeldada ligi 58% 

(R
2
=0,5856) staatilise elastsusmooduli tulemustest. Antud mudelit kasutades on 

prognoosiviga 942 MPa. 

Kui arvutuste tegemisel kasutada oksteta puidu tihedust (Tih–2) ja 250 kHz sagedusega 

ultraheli levimise kiirust (UH250), saame statistiliselt usaldusväärne mudeli (valem 3.5.): 

MOE = 4375 + 0,5154 × Ed250.2    (3.5.) 

kus  MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Ed250.2 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 × UH250) 

Uurimus tulemuste põhjal saab väita, et antud mudeliga on võimalik ära kirjeldada ligi 60% 

(R
2
=0,6027) staatilise elastsusmooduli tulemustest. Antud mudelit kasutades on 

prognoosiviga 922,4 MPa. 
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Kui arvutuste tegemisel kasutada absoluutselt kuiva puidu tihedust (Tih–3) ja 250 kHz 

sagedusega ultraheli levimise kiirust (UH250), saame statistiliselt usaldusväärne mudeli 

(valem 3.6.): 

MOE = 4479 + 0,5263 × Ed250.3    (3.6.) 

kus  MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Ed250.3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × UH250) 

Käesoleva töö tulemuste põhjal saab väita, et antud mudeliga on võimalik ära kirjeldada ligi 

60% (R
2
=0,6004) staatilise elastsusmooduli tulemustest. Antud mudelit kasutades on 

prognoosiviga 925 MPa. 

Antud uurimuse põhjal võib järeldada, et kõige parem kuusepuidu staatilise elastsusmooduli 

prognoosimise mudel on saadud kasutades oksteta puidu tihedust ja 150 kHz sagedusega 

ultraheli levimise kiirust. Antud mudeli prognoosiviga on teistest väiksem, olles 667 MPa. 
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Joonis 14. Kuusepuidu dünaamilise ja staatilise paindeelastsusmooduli vahelised seosed 

Ed150-1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH150); Ed150-2 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 × UH150); Ed150-3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × 

UH150); Ed250-1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH250); Ed250-2 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 × UH250); Ed250-3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 

× UH250) 

Ed150-1 
y = 0,5085x + 4117,9 

R² = 0,6683 

Ed150-2 
y = 0,6904x + 651,47 

R² = 0,7982 

De150-3 
y = 0,7057x + 780,42 

R² = 0,7966 

Ed250-1 
y = 0,4458x + 5603,4 

R² = 0,5975 

Ed250-2 
y = 0,5154x + 4374,6 

R² = 0,614 

Ed250-3 
y = 0,5263x + 4479 

R² = 0,6118 
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Uuritud männipuidu staatilise ja dünaamilise elastsusmooduli võrdlus on toodud joonisel 15. 

Kui arvutuste tegemisel kasutada okstega puidu tihedust (Tih–1) ja 150 kHz sagedusega 

ultraheli levimise kiirust (UH150), saame statistiliselt usaldusväärne mudeli (valem 3.7.): 

MOE = 785,436 + 0,67262 × Ed150.1     (3.7.) 

kus  MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Ed150.1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH150) 

Uurinuse tulemuste põhjal saab väita, et antud mudeliga on võimalik ära kirjeldada ligi 86% 

(R2=0,8597) staatilise elastsusmooduli tulemustest. Antud mudelit kasutades on 

prognoosiviga 761,5 MPa. 

Kui arvutuste tegemisel kasutada oksteta puidu tihedust (Tih–2) ja 150 kHz sagedusega 

ultraheli levimise kiirust (UH150), saame statistiliselt usaldusväärne mudeli (valem 3.8.): 

MOE = 1647 + 0,6371 × Ed150.2     (3.8.) 

kus  MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Ed150.2 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 × UH150) 

Töö tulemuste põhjal saab väita, et antud mudeliga on võimalik ära kirjeldada ligi 86% 

(R2=0,859) staatilise elastsusmooduli tulemustest. Antud mudelit kasutades on prognoosiviga 

763,3 MPa. 

Kui arvutuste tegemisel kasutada absoluutselt kuiva puidu tihedust (Tih–3) ja 150 kHz 

sagedusega ultraheli levimise kiirust (UH150), saame statistiliselt usaldusväärne mudeli 

(valem 3.9.): 

MOE = 1785 + 0,6534 × Ed150.3     (3.9.) 

kus  MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Ed150.3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × UH150) 

Käesoleva töö tulemuste põhjal saab väita, et antud mudeliga on võimalik ära kirjeldada ligi 

85% (R2=0,8548) staatilise elastsusmooduli tulemustest. Antud mudelit kasutades on 

prognoosiviga 774,5 MPa. 
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Kui arvutuste tegemisel kasutada okstega puidu tihedust (Tih–1) ja 250 kHz sagedusega 

ultraheli levimise kiirust (UH250), saame statistiliselt usaldusväärne mudeli (valem 3.10.): 

MOE = 6153 + 0,4079 × Ed250.1     (3.10.) 

kus  MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Ed250.1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH250) 

Uurimustöö tulemuste põhjal saab väita, et antud mudeliga on võimalik ära kirjeldada ligi 

39% (R2=0,3872) staatilise elastsusmooduli tulemustest. Antud mudelit kasutades on 

prognoosiviga 1591 MPa. 

Kui arvutuste tegemisel kasutada oksteta puidu tihedust (Tih–2) ja 250 kHz sagedusega 

ultraheli levimise kiirust (UH250), saame statistiliselt usaldusväärne mudeli (valem 3.11.): 

MOE = 5818 + 0,4644 × Ed250.2    (3.11.) 

kus  MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Ed250.2 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 × UH250) 

Käesoleva töö tulemuste põhjal saab väita, et antud mudeliga on võimalik ära kirjeldada ligi 

45% (R2=0,4477) staatilise elastsusmooduli tulemustest. Antud mudelit kasutades on 

prognoosiviga 1511 MPa. 

Kui arvutuste tegemisel kasutada absoluutselt kuiva puidu tihedust (Tih–3) ja 250 kHz 

sagedusega ultraheli levimise kiirust (UH250), saame statistiliselt usaldusväärne mudeli 

(valem 3.12.): 

MOE = 5974 + 0,4449 × Ed250.3    (3.12.) 

kus  MOE – Staatiline elastsusmoodul, MPa; 

 Ed250.3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × UH250) 

Käesoleva töö tulemuste põhjal saab väita, et antud mudeliga on võimalik ära kirjeldada ligi 

44% (R2=0,4406) staatilise elastsusmooduli tulemustest. Antud mudelit kasutades on 

prognoosiviga 1520 MPa. 
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Käesoleva töö põhjal saab väita, et kõige paremaid tulemusi annab männipuidu staatilise 

elastsusmooduli prognoosimisel mudel, kus on kasutatud okstega puidutihedust ja 150 kHz 

sagedusega ultraheli levimise kiirust. Antud prognoosi viga sellel mudelil on 761,5 MPa. 250 

kHz sagedusega mudelitel on prognoosiviga üle 1500 MPa.  

Võrreldes kuusepuidu ja männipuidu staatilise elastsusmoodul prognoosimise mudeleid 

omavahel, annab kuusepuit paremaid tulemusi.   
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Joonis 15. Männipuidu dünaamilise ja staatilise paindeelastsusmooduli vahelised seosed 

Ed150-1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH150); Ed150-2 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 × UH150); Ed150-3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 × 

UH150); Ed250-1 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-1 × UH250); Ed250-2 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-2 × UH250); Ed250-3 – dünaamiline elastsusmoodul (Tih-3 

× UH250 
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KOKKUVÕTE 
 

Antud töö eesmärgiks oli kuuse- ja männipuidu uurimine mittepurustava ja purustava 

meetodiga. Tulemuste põhjal selgitati välja kas ja kui täpselt on ultraheli levimise kiiruse 

mõõteseadmega Proceq Pundit lab võimalik prognoosida puidu staatilist elastsusmoodulit. 

Lisaks uuriti veel erinevaid füüsikalisi omadusi, mis võivad elastsusmooduli prognoosimist 

oluliselt mõjutada. Oluliste ja vähem oluliste tunnuste väljaselgitamiseks koostati kuuse- ja 

männipuidu tunnuste korrelatsioonimaatriksid.  

Katsematerjal pärines Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnast. Katsed viidi läbi kuuse- ja 

männipuidust valmistatud katsekehadega, kuna kuusel oli maltspuidu osa kitsas, siis antud 

töös viidi katsetused läbi ainult lülipuiduga. Füüsikalised ja mehaanilised katsed viidi läbi 

vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja normidele.  Mittepurustav uurimine (ultraheli 

levimise kiirus puidus) viidi läbi kahe erineva sagedusega (150 kHz ja 250 kHz), purutavad 

katsed sooritati universaalse puidukatsemasinaga INSTRON 3369, millega määrati 

paindetugevus ja staatiline elastsusmoodul. Lisaks mõõdeti katsekehade niiskussisaldust, 

tihedust, aastarõnga laiusi, sügispuidu osakaalu ja mõõdeti oksad.  

Erinevate mõõdetud tunnuste – aastarõnga laiuse, sügispuidu osakaalu, tiheduse, heli 

levimise kiiruse paindetugevuse ja staatiline elastsusmooduli analüüsi käigus selgus, et 

katsekeha asukoht tüves ei osutunud enamasti statistiliselt oluliseks, kuna 6 meetrit on liiga 

lühike osa tüvest, et seda tõestada. 

Uurimuses tehtud katsete käigus mõõdetud erinevate tunnuste omavaheliste lineaarsete 

seoste tugevuste selgitamiseks koostati Pearson’i korrelatsioonianalüüs. Neid uurides 

selgus, et kõige paremini korreleeruvad puidu paindetugevuse ja paindeelastsusmooduliga 

katsekeha kõrgus kännust, sügispuidu osakaal aastarõngas, aastarõnga laius ja kõik kolm 

erinevat tihedust. Kui aga vaadati nende koosmõju, siis jäid põhiliselt mõjutama tihedused. 

Enamasti annab paremaid tulemusi absoluutkuiva puidu tihedus, korrelatsioonikordaja 

kuni 0,86 ja seda männipuidu korral. Mõlema puuliigi korral korreleerub tihedusega 

paremini paindeelastsusmoodul. 
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Kui vaadata oksi mis mõjutasid katsekeha purunemist on selgelt näha, suurem mõju oli neil 

männipuidule. Mõju kuusepuidule oli ligi poole väiksem, see on seletatav kuuse 

väiksemate okstega antud tüve piirkonnas. Samasugune olukord ilmneb ka kui me vaatame 

oksasuhet ja ultraheli levimise kiirust. Kuusepuidu korral on nende omavaheline 

korrelatsioon praktiliselt olematu (0,01-0,05), männipuidu korral 0,20-0,28. 

Tehtud uuringu põhjal võib järeldada, et kõige parem kuusepuidu staatilise 

elastsusmooduli prognoosimise mudel saadi kasutades oksteta puidu tihedust ja 150 kHz 

sagedusega ultraheli levimise kiirust. Antud mudeli prognoosiviga oli teistest väiksem, 

olles 667 MPa. Paremaid tulemusi männipuidu staatilise elastsusmooduli prognoosimisel 

andis mudel, kus oli kasutatud okstega puidutihedust ja 150 kHz sagedusega ultraheli 

levimise kiirust. Antud prognoosi viga sellel mudelil oli 761,5 MPa. 250 kHz sagedusega 

mudelitel oli see üle 1500 MPa.  

Võrreldes kuusepuidu ja männipuidu staatilise elastsusmoodul prognoosimise mudeleid 

omavahel, andis kuusepuit paremaid tulemusi.   

Edasistes uuringutes tuleb lisaks antud töös uuritud omadustele juurde lisada veel teised 

kaks puidusuunda ja erinevad niiskus astmed. 
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STATIC AND DYNAMIC FLEX MODULUS COMPARISON 

SUMMARY 

 

 

The aim of this work was to compare the result of non-destructive and destructive timber 

examination methods. Based on the results, whether Proceq Pundit lab ultrasound machine is 

able to predict the results of the bending strength and the modulus of elasticity of the wood. In 

addition, various physical properties were explored which may significantly affect the 

prediction of the elastic modulus. Major and minor identifying characteristics of pine and 

spruce wood was prepared identifiers correlation matrix. 

The test material come from Järvselja Training and Experimental Forest Districtset. The 

experiments were carried out made of spruce and pine test pieces, were as spruce sapwood 

narrow, then the work was carried out only link tests with heartwood. Physical and 

mechanical tests were carried out according to international standards and norms. Non-

destructive examination (ultrasound transmission velocity of the wood) was carried out with 

two different frequencies (150 kHz, and 250 kHz), the experiments were performed on a 

universal wood chippings testing machine INSTRON 3369, and the static modulus of 

elasticity in bending strength which was determined. 

Different measured identifiers – in the ring width, the proportion of the latewood, the density, 

the sound propagation speed of the elastic modulus, the flexural strength and the static 

analysis revealed that, the strain of the test piece is not established in most cases proved to be 

statistically significant, because the six meters is too short portion of the strain that can prove 

it. 

In this study was used for the linear relationship the Pearson correlation analysis. During 

examining them, turned out that best correlate with wood and flexual strength and flexural 

modulus of timber height of stump, latewood in the annual rings, annual ring width and 

density of all three types. If, however, see their combined effect, it remained mainly affected 

densities. In most cases gives better results absolute dry wood density, the correlation 
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coefficient of the pine-wood up to 0,86. Both trees density correlates with better flexural 

elasticity module. 

When looking at the branches that influenced the test specimen breakage can clearly see they 

had a greater impact on the pine wood. The impact of spruce wood was nearly half the size, 

this is explained by the lower branches of spruce stem the region. The same situation also 

occurs when we look at the relationship between the branch and the ultrasonic propagation 

velocity. Spruce, the correlation between them is virtually non-existent (0,01-0,05), pine 

wood, from 0,20 to 0,28. 

Based on this  study, it can be concluded that the best model for predicting the modulus of 

elasticity of spruce wood were obtained using a static without branches wood density and the 

speed of propagation of an ultrasonic frequency of 150 kHz. In this model, forecast error was 

smaller than the other, being 667 MPa. Better results from the static modulus of elasticity of 

pine wood gave prediction model, which was used in the branches of the wood density and 

the speed of propagation of an ultrasonic frequency of 150 kHz. This prediction error of this 

model was 761.5 MPa. 250 kHz models were more than 1500 MPa. 

Compared with spruce and pine timber of static elastic modulus prediction models for each 

other, the better results were spruce wood results. 

In subsequent studies, in addition to the work studied the properties to add two other timber 

lines, and different grades of moisture. 
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Lisa 1. Kuusepuidu regressiooni tulemused 

lm(formula = MOE ~ Ed150.1) 

 (Intercept) 4.118e+03  1.242e+03   3.316  0.00218 **  

 Ed150.1     5.084e-01  6.144e-02   8.276 1.17e-09 *** 

Residual standard error: 855.2 on 34 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.6683,    Adjusted R-squared:  0.6585  

F-statistic:  68.5 on 1 and 34 DF,  p-value: 1.169e-09 

lm(formula = MOE ~ Ed150.2) 

 (Intercept) 6.515e+02  1.185e+03    0.55    0.586     

 Ed150.2     6.904e-01  5.953e-02   11.60  2.3e-13 *** 

Residual standard error: 667 on 34 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.7982,    Adjusted R-squared:  0.7923  

F-statistic: 134.5 on 1 and 34 DF,  p-value: 2.303e-13 

lm(formula = MOE ~ Ed150.3) 

 (Intercept) 7.804e+02  1.179e+03   0.662    0.513     

 Ed150.3     7.057e-01  6.115e-02  11.541 2.63e-13 *** 

Residual standard error: 669.6 on 34 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.7966,    Adjusted R-squared:  0.7907  

F-statistic: 133.2 on 1 and 34 DF,  p-value: 2.628e-13 

lm(formula = MOE ~ Ed250.1) 

 (Intercept) 5.603e+03  1.238e+03   4.525 7.02e-05 *** 

 Ed250.1     4.459e-01  6.276e-02   7.104 3.30e-08 *** 

Residual standard error: 942 on 34 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.5975,    Adjusted R-squared:  0.5856  

F-statistic: 50.46 on 1 and 34 DF,  p-value: 3.303e-08 

lm(formula = MOE ~ Ed250.2) 

 (Intercept) 4.375e+03  1.362e+03   3.212  0.00288 **  

 Ed250.2     5.154e-01  7.008e-02   7.354  1.6e-08 *** 

Residual standard error: 922.4 on 34 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.614,     Adjusted R-squared:  0.6027  

F-statistic: 54.09 on 1 and 34 DF,  p-value: 1.596e-08 

lm(formula = MOE ~ Ed250.3) 

 (Intercept) 4.479e+03  1.354e+03   3.308  0.00223 **  

 Ed250.3     5.263e-01  7.189e-02   7.321 1.76e-08 *** 

Residual standard error: 925 on 34 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.6118,    Adjusted R-squared:  0.6004  

F-statistic: 53.59 on 1 and 34 DF,  p-value: 1.76e-08 
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Lisa 2. Männipuidu regressiooni tulemused 

lm(formula = MOE ~ Ed150.1) 

 (Intercept) 785.43561  845.41199   0.929     0.36     

 Ed150.1       0.67262    0.04719  14.253 2.07e-15 *** 

Residual standard error: 761.5 on 32 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8639,    Adjusted R-squared:  0.8597  

F-statistic: 203.1 on 1 and 32 DF,  p-value: 2.075e-15 

lm(formula = MOE ~ Ed150.2) 

 (Intercept) 1.647e+03  7.878e+02   2.091   0.0446 *   

 Ed150.2     6.371e-01  4.482e-02  14.214 2.24e-15 *** 

Residual standard error: 763.3 on 32 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8633,    Adjusted R-squared:  0.859  

F-statistic:   202 on 1 and 32 DF,  p-value: 2.236e-15 

lm(formula = MOE ~ Ed150.3) 

 (Intercept) 1.785e+03  7.915e+02   2.255   0.0311 *   

 Ed150.3     6.534e-01  4.676e-02  13.975 3.58e-15 *** 

Residual standard error: 774.5 on 32 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8592,    Adjusted R-squared:  0.8548  

F-statistic: 195.3 on 1 and 32 DF,  p-value: 3.576e-15 

lm(formula = MOE ~ Ed250.1) 

 (Intercept) 6.153e+03  1.425e+03   4.319 0.000142 *** 

 Ed250.1     4.079e-01  8.727e-02   4.675  5.1e-05 *** 

Residual standard error: 1591 on 32 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.4058,    Adjusted R-squared:  0.3872  

F-statistic: 21.85 on 1 and 32 DF,  p-value: 5.104e-05 

lm(formula = MOE ~ Ed250.2) 

 (Intercept) 5.818e+03  1.330e+03   4.374 0.000121 *** 

 Ed250.2     4.385e-01  8.325e-02   5.268 9.11e-06 *** 

Residual standard error: 1511 on 32 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.4644,    Adjusted R-squared:  0.4477  

F-statistic: 27.75 on 1 and 32 DF,  p-value: 9.112e-06 

lm(formula = MOE ~ Ed250.3) 

 (Intercept) 5.974e+03  1.319e+03   4.530 7.75e-05 *** 

 Ed250.3     4.449e-01  8.563e-02   5.195 1.13e-05 *** 

Residual standard error: 1520 on 32 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.4576,    Adjusted R-squared:  0.4406  

F-statistic: 26.99 on 1 and 32 DF,  p-value: 1.126e-05 
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