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Termiline töötlemine on puidu modifitseerimise meetod, mille käigus muudetakse puidu 

omadusi jäädavalt. Töötlemise mõju halli lepa (Alnus incana (L.) Moench) ja sanglepa 

(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) pinnaomadustele pole varasemalt põhjalikult uuritud. 

Magistritöö hüpoteesiks oli: termiline töötlemine parandab lepapuidu pinnaomadusi. Töös 

uuriti lepapuidu pinnakõvadust, pinnakaredust ja pinna kulumist erinevatel 

töötlusastmetel. Termiline töötlemine viidi läbi kümnel töötlusastmel, mis erinesid 

töötlemistemperatuuri ja protsessi kestuse poolest. Pinnakareduse määramisel kasutati 

kahte parameetrit (Ra, Rz) ning mõõtmised teostati kahel korral. Esmalt peale 

hööveldamist ja seejärel peale lihvimist. Töödeldud katsekehade tulemusi võrreldi 

termiliselt töötlemata katsekehade tulemustega. Tulemustest selgus, et halli lepa uuritud 

pinnaomadustest paranes pinnakaredus peale hööveldamist, ülejäänud pinnaomadused 

halvenesid. Keskmised Ra ja Rz väärtused vähenesid võrreldes töötlemata katsekehade 

keskmiste pinnakareduse väärtustega kõrgematel temperatuuridel rohkem. Kõige rohkem 

vähenes pinnakareduse keskmine Ra 23,2% (9. töötlusaste) ning keskmine Rz 20,2% (9. 

töötlusaste). Sanglepa uuritud pinnaomadustest paranes osaliselt pinnakõvadus, ülejäänud 

omadused halvenesid või termilise töötlemise mõju ei avaldunud. Keskmine 

pinnakõvadus suurenes madalamatel ja keskmistel temperatuuridel. Suurim keskmine 

pinnakõvadus erines termiliselt töötlemata katsekehade keskmisest pinnakõvadusest 

19,1% (4. töötlusaste). 
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Thermal treatment is a method of wood modification, which changes the properties of 

wood permanently. The effect of the treatment on the surface properties of the grey alder 

(Alnus incana (L.) Moench) and the common alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) has not 

been thoroughly studied in the past. The hypothesis of the Master's thesis was: thermal 

treatment improves the surface properties of alder wood. On the basis of the research were 

studied surface static hardness, surface roughness and surface abrasion resistance of alder 

wood. Thermal treatment was performed at ten stages of treatment, which differed in 

processing temperature and process duration. Two parameters (Ra, Rz) were used to 

determine surface roughness, measurements were performed twice, first after planing and 

then after sanding. The results of the treated specimens were compared to the results of 

the untreated specimens. The results showed that the surface properties of the grey alder 

improved surface roughness after planing, while the remaining surface properties 

deteriorated. Average Ra and Rz values decreased more than the mean surface roughness 

values of the untreated specimens at higher temperatures. The highest decrease in mean 

surface roughness was Ra 23,2% (9th stage) and Rz 20,2% (9th stage). The surface 

properties of the common alder studied were partly improved by the surface hardness, the 

rest of the properties deteriorated or the effect of the thermal treatment did not appear. The 

mean surface hardness increased at lower and medium temperatures during treatment. The 

highest mean surface hardness differed 19,1% of the mean surface hardness of the 

untreated specimens (4th stage). 

 

Keywords: static hardness, surface roughness, abrasion resistance 



4 

 

 

SISUKORD 
 

SISUKORD ........................................................................................................................... 4 
SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 5 
1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE ............................................................................................ 7 

1.1. Puidu termiline töötlemine ......................................................................................... 7 
1.2. Termilise töötlemise mõju puidu omadustele ............................................................. 8 

1.2.1. Termilist töötlemist mõjutavad tegurid ............................................................... 8 
1.2.2. Mõju pinnakõvadusele ......................................................................................... 8 
1.2.3. Mõju pinnakaredusele........................................................................................ 10 

1.2.4. Mõju pinna kulumisele ...................................................................................... 11 
1.3. Puidu termilise töötlemise meetodid ........................................................................ 12 

1.3.1. Enamlevinud termilise töötlemise meetodid Euroopas ..................................... 12 
1.3.2. Termilise töötlemise meetod ThermoWood ....................................................... 14 

1.4. Termiliselt töödeldud puidu kasutusvaldkonnad ...................................................... 17 

1.4.1. Termiliselt töödeldud lepapuidu kasutamine ..................................................... 17 

2. MATERJAL JA METOODIKA ...................................................................................... 19 
2.1. Uurimises kasutatav materjal ................................................................................... 19 

2.1.1. Hall lepp (Alnus incana (L.) Moench) ............................................................... 19 

2.1.2. Sanglepp (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) ........................................................... 19 
2.2. Töö metoodika .......................................................................................................... 20 

2.2.1. Katsematerjali esmane töötlemine ..................................................................... 20 
2.2.2. Termiline töötlemine ......................................................................................... 21 

2.2.3. Niiskuse määramine .......................................................................................... 23 
2.2.4. Tiheduse määramine .......................................................................................... 24 

2.2.5. Pinnakõvaduse määramine ................................................................................ 25 
2.2.6. Pinnakareduse määramine ................................................................................. 26 
2.2.7. Pinna kulumise määramine ................................................................................ 29 

2.2.8. Andmeanalüüs ................................................................................................... 30 
3. UURIMUSTULEMUSED JA ARUTELU ..................................................................... 32 

3.1. Puidu pinnakõvadus .................................................................................................. 34 

3.2. Puidu pinnakaredus .................................................................................................. 39 
3.2.1. Pinnakaredus peale hööveldamist ...................................................................... 39 

3.2.2. Pinnakaredus peale lihvimist ............................................................................. 47 
3.3. Puidu pinna kulumine ............................................................................................... 55 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 59 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 61 
LISAD ................................................................................................................................. 66 

Lisa 1. Mikroskoopilised fotod sanglepa pinnastruktuuri muutumisest .............................. 67 
Lisa 2. Mikroskoopilised fotod halli lepa pinnastruktuuri muutumisest ............................. 68 

 

 

  



5 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Termiline töötlemine on üks levinuim puidu modifitseerimise viis, mille tööstuslik areng sai 

alguse 20. sajandi lõpus. Samal perioodil töötati Euroopas välja 4 peamist termilise 

töötlemise meetodit: Saksamaal OHT (Oil Heat Treatment), Prantsusmaal NOW (New 

Option Wood), Hollandis PlatoWood ja Soomes ThermoWood. Nendest tööstuslikult 

arenenuim meetod on Soomes loodud ThermoWood, mida on kasutatud ka antud töös. Lisaks 

kõrgele temperatuurile kasutatakse nendes tehnoloogiates õli, lämmastikku või veeauru. [1] 

Kõrgel kuumusel puidurakkudes toimuvate keemiliste muutuste tõttu muutuvad puidu 

füüsikalised ja bioloogilised omadused. Esimesed tulemused temperatuuri mõjust puidu 

füüsikalistele omadustele pärinevad aastast 1915. Termilisel töötlemisel suureneb puidu 

dimensionaalne stabiilsus ja vastupidavus ilmastikule ning mädanikele. Lisaks väheneb 

tasakaaluniiskus ja puidu värv tumeneb läbivalt  [2]. Töötlemise käigus muutuvad omadused 

võimaldavad puidu rakendusvaldkondi laiendada. [1] 

Puidu pinnaomadustest kõvaduse, kareduse ja kulumise uurimistulemustest on selgunud, et 

sõltuvalt töötlemisastme temperatuurist ja protsessi kestusest võivad omadused vastavalt 

puuliigile paraneda või halveneda. [3–6] 

Termilisel töötlemisel on võimalik kasutada kõiki puuliike. Põhilisteks töödeldavateks 

puuliikideks on kuusk, mänd, kask ja haab. Viimastel aastatel on lisaks eelnevatele 

puuliikidele hakatud termiliselt töötlema ka sangleppa. Töödeldud sanglepa puitu 

kasutatakse näiteks saunades lava- ja seinamaterjalina. Töös kasutatavateks puuliikideks on 

valitud hall lepp ja sanglepp, kuna termilise töötlemise mõju nende puidu pinnaomadustele 

on varasemalt vähe uuritud. Täiendavaks uurimust soodustavaks asjaoluks on Eesti 

Maaülikooli puidulaborisse soetatud Luxhammari tehnoloogial põhinev termoahi, mis 

võimaldas keskenduda tööstuses vähem töödeldavatele puuliikidele. 

Magistritöös püstitatud hüpoteesiks on: termiline töötlemine parandab lepapuidu 

pinnaomadusi. 
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Hüpoteesi saavutamiseks seati järgnevad uurimisülesanded: 

 Selgitada välja termilise töötlemise mõju lepapuidu pinnakõvadusele. 

 Määrata termilise töötlemise mõju lepapuidu pinnakaredusele. 

 Selgitada välja termilise töötlemise mõju lepapuidu kulumisele. 

Töö raames uuriti halli lepa ja sanglepa termilise töötlemise mõju pinnakõvadusele, 

pinnakaredusele ja pinna kulumisele. Pinnakaredus mõõdeti esmalt peale hööveldamist ning 

seejärel peale lihvimist. Töötlemisel kasutati kümmet erinevat töötlusastet, mis erinesid 

kasutatava temperatuuri ja protsessi kestuse poolest. Uuritud katsetulemusi analüüsiti ja 

võrreldi töötlemata katsekehade mõõtmistulemustega. 

Esimeses osas antakse ülevaade termilise töötlemise olemusest, mõjust pinnaomadustele, 

kasutatavast meetodist ja termiliselt töödeldud puidu kasutamisest. Töö keskosas 

kirjeldatakse uurimisülesannete täitmisel kasutatud metoodikat. Viimase osa tööst 

moodustab katsetulemuste ülevaade koos andmete analüüsiga. 

Autor soovib tänada töö juhendajat Regino Kaske abi eest katsete läbiviimisel ja nõuannete 

eest magistritöö koostamisel. Lisaks soovib autor tänada Jörgen Dobrist Võrumaa 

Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise mööblitootmise kompetentsikeskusest; Linnar Pärna 

ja Risto Mitti metsakorralduse ja metsatööstuse õppetoolist. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Puidu termiline töötlemine 

 

Puidu termilisel töötlemisel kasutatakse kõrget temperatuuri, et muuta materjali omadusi 

vastavalt vajadusele. Töötlemisel modifitseeritakse puidu omadusi jäädavalt. Erinevatest 

puidu modifitseerimise meetoditest on tööstuslikult kõige rohkem arenenud just termiline 

töötlemine. Kontrollitud keskkonnas läbiviidav termiline modifitseerimine loob muutuvate 

omaduste näol võimaluse puidu rakendusvaldkondi laiendada. Töötlemisega kaasnevad 

keemilised muutused makromolekulaarsetes koostisosades põhjustavad puidu füüsikaliste ja 

bioloogiliste omaduste muutumist. Kuumutamisega kaasneb dimensionaalse stabiilsuse 

suurenemine, puidu intensiivsem lõhenemine, vastupidavuse suurenemine ilmastikule ja 

mädanikele ning tasakaaluniiskuse ja soojusjuhtivuse vähenemine. [1] 

Lisaks põhjustab termiline töötlemine puitmaterjali läbivat tumenemist, mis sõltub protsessi 

kestusest ja temperatuurist [1]. Välitingimustes kaotab kaitsmata termiliselt töödeldud puit 

oma pruunika värvuse ultraviolettkiirguse tõttu ja värvub matjalt halliks.  

Puidu tugevusomadustele (paindetugevus, survetugevus) võib termiline töötlemine mõjuda 

erinevalt.  Kirjanduses on näiteid, mil katsete tulemusena omadused paranevad, kuid võivad 

ka vastupidiselt oluliselt halveneda [7, 8]. Tugevusomaduste muutumine sõltub 

töötlemismeetodist, töötlusastmest ja puuliigist, mistõttu uurimustulemused varieeruvad [9]. 

Termiline töötlemine viiakse läbi spetsiaalses ahjus, kus puitu kuumutatakse üle iseenesliku 

süttimise temperatuuri.  Kasutatavad temperatuurid jäävad vahemikku 160–260  ֯C  sõltuvalt 

puidu edasisest kasutusotstarbest. Protsess toimub kontrollitud keskkonnas, et vältida puidu 

söestumist. [10] 

Termiliselt töödeldud puidu näol on tegemist keskkonnasõbralikul viisil toodetud 

vastupidava puiduga, mille töötlemisel pole kasutatud mürgiseid kemikaale. Töötlemisel 

kasutatakse kõrget temperatuuri ja sõltuvalt tootmistehnoloogiast veeauru, lämmastikku või 

õli. [11] 
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1.2. Termilise töötlemise mõju puidu omadustele 

 

1.2.1. Termilist töötlemist mõjutavad tegurid 

 

Termilisel töötlemisel muutuvad puidu füüsikalised ja bioloogilised omadused jäädavalt. 

Erinevate töötlemise meetodite mõju puidule on erinev. Olulisemad tegurid puidu omaduste 

mõjutamisel on [1]:  

 töötlemise aeg ja temperatuur,  

 töötlemise keskkond,  

 avatud/suletud süsteem,  

 puuliik,  

 niiske/kuiv süsteem,  

 töödeldava materjali mõõtmed. 

Oluline on teada, milline on töödeldud materjali edaspidine rakendus, millest tulenevalt on 

võimalik valida sobivaimad töötlemise tingimused. Järgnevalt on kokkuvõtvalt kirjeldatud 

termilise töötlemise mõju puidu pinnakõvadusele, pinnakaredusele ja pinna kulumisele. 

Termilise töötlemise mõju halli lepa ja sanglepa pinnaomadustele pole varasemalt 

põhjalikult uuritud, mistõttu on järgnevates alapeatükkides kajastatud peamiselt muude 

puuliikide pinnaomaduste muutusi termilisel töötlemisel. 

 

 

1.2.2. Mõju pinnakõvadusele  

 

Kõvadus on materjali vastupanuvõime avaldamine temasse tungivale teisele kehale [12]. 

Puidu staatiline kõvadus määratakse kindlaks mõõtes katsekeha vastupanuvõimevõimet 

kuuli tungimisega kindlaksmääratud sügavusele, mille käigus toimub järkjärguline 

koormuse suurendamine. Kõvaduse tähtsus väljendub puidu töötlemise, kulumise ja 

löökidest tekitatud mehaanilistele vigastustele vastupidavusel. [13] 

Kõvaduse määramisel on olulisteks teguriteks materjali tihedus, aastarõngaste laius, 

puidukiudude suund ja niiskusesisaldus. Mida suurem on sügispuidu osakaal ja tihedus, seda 

kõvem on puit. [12] 
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Puidu töötlemine kõrgel temperatuuril põhjustab keemilisi muutusi puidu raku 

struktuurilises koosseisus. Puidu omaduste muutumine on intensiivsem, kui töötlemisel 

ületavad temperatuurid 150 ֯C [1]. Kõrge kuumus mõjutab esmalt hemitselluloosi, mis 

laguneb suurema hapniku sisalduse tõttu tselluloosist ja ligniinist varem [14]. Tselluloosi- ja 

ligniinimolekulid lagunevad kõrgematel temperatuuridel. Tselluloosimolekulide vaheliste 

hüdroksüülrühmade hävimisel vähenevad puidu tugevusomadused, mida omakorda 

soodustab hemitselluloosi lagunemisel tekkiv äädikhape [2]. 

Korkuti ja Aytini uurimuses selgus, et magusa kirsipuu (Cerasus avium (L.) Moench) 

pinnakõvadus vähenes pikima kestusega (2,5 h) ja kõrgeima temperatuuriga (212 ֯C) 

töötlemisel võrreldes naturaalpuiduga tangentsiaalpinnal 22,53%, radiaalpinnal 19,35% ja 

ristlõikepinnal 10,83%; 1,5 h jooksul aga 16,02%, 14,40% ja 6,94%. Uurimistulemustest 

selgus, et pinnakõvaduse muutumine sõltus töötlemise kestusest. Töötlemise kestuse 

pikenemisel vähenes nii katsekehade mass kui ka pinnakõvadus raku struktuuriliste 

muutuste tõttu. [15] 

Gündüz uuris hariliku valgepöögi (Carpinus betulus L.) pinnakõvaduse muutumist termilisel 

töötlemisel kolmel erineval temperatuuril (170 ֯C, 190 ֯C, 210 ֯C) ja kolmel erineval 

töötlemisprotsessi kestusel (4 h, 8 h, 12 h) võrreldes naturaalpuiduga. Kõige vähem muutus 

pinnakõvadus tangentsiaalpinnal 11,95% neljatunnisel töötlemisel 190 ֯C juures, 

radiaalpinnal 15,77% neljatunnisel töötlemisel 170 ֯C juures ja ristlõikepinnal 11,96% 

neljatunnisel töötlemisel 210 ֯C juures. Kõige rohkem avaldas mõju 12 h töötlemine 212 ֯C 

juures, mil pinnakõvadus vähenes tangentsiaalpinnal 54,45%, radiaalpinnal 53,6% ja 

ristlõikepinnal 37,48%. Uurimusest selgus, et kõige intensiivsema töötlusastmega 

töötlemisel vähenesid enim tihedus ja pinnakõvadus. [16] 

Idapöögi (Fagus orientalis Lipsky) ja idakuuse (Picea orientalis (L.) Link) pinnakõvaduse 

muutus oli suurim 10 h töötlusel 180 ֯C juures, mil pöögil vähenes uuritud parameeter 

tangentsiaalpinnal 41,8%, radiaalpinnal 45,1% ja ristlõikepinnal 25,9% ning kuusel 

tangentsiaalpinnal 42,5%, radiaalpinnal 43,0% ja ristlõikepinnal 19,7%. [17] 

Salca uurimusest selgus, et sanglepa (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) pinnakõvadus vähenes 

töötlemata puiduga võrreldes kõige rohkem (4,3%) kuuetunnisel töötlemisel 120 ֯C juures. 

töötlemisel 4,3%. 120 ֯C 3h, 190 ֯C 3h ja 6h töötlemisel oli pinnakõvaduse muutumise 

erinevus võrreldes töötlemata katsematerjaliga väiksem. [18] 
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Poncsàk uuris paberikasepuidu (Betula papyrifera Marshall) pinnakõvaduse muutumist 

termilisel töötlemisel. Selgus, et tangentsiaalpinnal oli pinnakõvadus suurem kui 

radiaalpinnal. Lisaks täheldati pinnakõvaduse suurenemist 160 ֯C töötlemisel. Kõrgematel  

temperatuuridel (200–230 ֯C) töödeldes pinnakõvadus vähenes. [4] 

 

 

1.2.3. Mõju pinnakaredusele 

 

Pinnakareduse määramisel on võimalik välja selgitada erinevate puittoodete pinnakvaliteet, 

mis tootmisel on oluliseks mõjutajaks nii lõppviimistlusel kui ka erinevate liimühenduste 

tugevusel. Mõõtmistel kasutatav pinnakareduse mõõtja koostab mõõdetava materjali pinna 

ebatasasuste profiilist graafiku ja koondab saadud väärtused. Puidu pinnakaredus sõltub 

suuresti puidu omadustest ja masintöötlemise tingimustest. Mõju avaldamine sõltub 

puuliigist, tihedusest, niiskusesisaldusest, lüli- ja maltspuidu osakaalust ning aastarõngaste 

laiusest. Masintöötlemisel on olulisteks teguriteks lõikekiirus, terade lõikenurk, materjali ja 

terade vaheline lõikenurk ning vibratsiooni amplituud töödeldava materjali ja masina vahel. 

[19] 

Termilisel töötlemisel väheneb rakuseinte tugevus puidus toimuvate struktuuriliste muutuste 

tõttu. Rakuseinte tugevuse vähenemine sõltub töötlemisel kasutatud temperatuurist ja 

protsessi kestusest. Edasisel töötlemisel näiteks lihvimisel avaldavad liivapaberi 

oksiidosakesed puidu pinnale suuremat mõju tungides sügavamale ning suurendades 

pinnakaredust. [3] 

Chu uuritud haavapuidu (Populus beijingensis W. Y. Hsu) pinnakaredus termilisel 

töötlemisel tõusis temperatuuri suurenedes (160–220 ֯C). 220 ֯C temperatuuriga töötlemisel 

suurenes Ra väärtus 45,12% ja Rz väärtus 50,12% naturaalse katsekehaga võrreldes. Suurim 

pinnakareduse väärtuse muutumine oli 160 ֯C ja 180 ֯C töötlemise vahel, mil Ra väärtused 

erinesid 0,86 µm. Ülejäänud töötlemisastmete vahel olid erinevused väiksemad. [3] 

Sarnaselt haavapuidule selgus Budakçı uurimuse tulemustest, et termilisel töötlemisel 

kõrgema temperatuuri kasutamine suurendab puidu pinnakaredust. Mõõtmised teostati küll 

saetud pinnal, aga temperatuuri tõstes pinnakaredus suurenes sarnaselt Chu tulemustele. 

Temperatuuri sõltuvust pinnakaredusele uuriti harilikul männil (Pinus sylvestris L.), 

idapöögil (Fagus orientalis Lipsky), trooja nulul (Abies bornmuelleriana Mattf.) ja 
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kivitammel (Quercus petraea (Matt.) Liebl.). Katsekehasid kuumutati 3, 5 ja 7 h ning 

töötlemisel kasutati temperatuure 140 ֯C ja 160 ֯C. Kõige rohkem suurenesid keskmised 

puidukareduse väärtused 160 ֯C töötlemisel. [20] 

Bakar uuris termilise töötlemise mõju punase tamme (Quercus rubra L.), virgiinia kadaka 

(Juniperus virginiana L.) ja brasiilia kautšukipuu (Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) 

Mull.Arg.) pinnakaredusele. Tulemustest selgus, et termiline töötlemine vähendas 

pinnakaredust kõikidel katsekehadel. Töötlemise temperatuuri suurendades muutus 

katsekehade pind siledamaks. [5] 

Pinnakareduse paranemine termilisel töötlusel selgus ka Korkuti uuritud kõrgetüvelise 

sarapuu (Corylus colurna L.) puhul. Töötlemisel kasutati kolme erinevat kestust (2 h, 6 h, 

10 h) ja kolme erinevat temperatuuri (120 ֯C, 150 ֯C, 180 ֯C), mille tulemusena vähenesid 

pinnakareduse parameetrid 10 h töötlemisel 180 ֯C juures Ra – 36,38% ja Rz – 29,04% 

võrreldes töötlemata katsekehadega. [21] 

 

 

1.2.4. Mõju pinna kulumisele 

 

Puidu pinna kulumise määramisel kasutatakse enamasti Taberi kulumise meetodit, kus 

imiteeritakse materjali funktsionaalset kasutamist [22]. Proovikeha asetatakse pöörlevale 

alusele ja kinnitatakse. Proovikehale toetuvad liivapaberitega kaetud kummist rattad, millele 

on asetatud lisaraskused. Liivapaberitega kaetud rataste ja proovikeha vahel tekib abrasiivne 

hõõrdumine. Protsess toimub kindla tsükli jooksul, mille lõppedes on võimalik välja 

selgitada materjali kulumine kaaludes või mahu vähenemise kaudu. [23] 

Pinna kulumisel on oluliseks mõjutajaks kevad- ja sügispuidu osakaal [24]. Erinevate 

puuliikide pinna kulumise uurimuses leidsid Hu ja Liu, et kulumine sõltus puidu tihedusest, 

kõvadusest ja puidu struktuurilistest omadustest. [25] 

Termilisel töötlemisel rakuseinte tugevuse vähenemise tõttu sarnanevad pinna kulumise 

suurenemise põhjused pinnakareduse suurenemise põhjustega. Termiliselt töödeldud pind 

on kulumisele vastuvõtlikum ja puitmaterjali massi kadu suureneb. [3] 

Haavapuidu (Populus beijingensis) uurimisel leidis Chu, et termiliselt töödeldud puidu pinna 

kulumine suurenes võrreldes töötlemata puiduga. Katsekehad olid eelnevalt sarnaselt 
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töödeldud, kuid kõrgema temperatuuriga termiliselt töödeldud katsekehadel märgati 

kulumisel olulisemalt suuremat massikadu. Töötlemata kujul vähenes puidu kulumisel mass 

keskmiselt 28,38 mg, 160 ֯C töötlemisel 48,82 mg, 180 ֯C töötlemisel 71,3 mg, 200 ֯C 

töötlemisel 83,88 mg ja 220 ֯C töötlemisel 112,68 mg. Antud kulumise andmed koguti 100 

pöörde läbimisel. [3] 

Trooja nulu (Abies bornmuelleriana) ja idapöögi (Fagus orientalis) termilisel töötlemisel 

suurenes kulumine rakkude struktuuriliste muutuste tõttu. Temperatuuri tõusuga töötlemisel 

kaasnes puidu pinna kulumise suurenemine. Uurimuses kasutati ThermoWoodi meetodil 

töötlemist temperatuuridel 170, 180, 190, 200 ja 212  ֯C. Kõikidel temperatuuridel kestis 

töötlemine 2 h. Katsekehad mõõdeti, kui masin oli sooritanud 100 pööret. Mõlema puuliigi 

puhul oli kulumine suurim 212  ֯C töötlemisel. Nulul töötlemata puidu mass vähenes 0,28%, 

170  ֯C töötlemisel 0,33%, 180  ֯C töötlemisel 0,35%, 190  ֯C töötlemisel 0,4%, 200  ֯C 

töötlemisel 0,48% ja 212  ֯C töötlemisel 0,52%. Pöögil töötlemata puidul mass vähenes 

0,07%, 170  ֯C töötlemisel 0,09%, 180  ֯C töötlemisel 0,1%, 190  ֯C töötlemisel 0,14%, 200  

֯C töötlemisel 0,27% ja 212  ֯C töötlemisel 0,44%. [26] 

Korkuti andmetel ei mõju termiline töötlemine magusa kirsipuu (Cerasus avium (L.) 

Moench) kulumisele üheselt. Katsekehasid töödeldi ThermoWoodi meetodil neljal korral: 1 

h – 190  ֯C; 1 h – 212  ֯C; 2 h – 190  ֯C; 2 h –  220  ֯C. Uurimusest selgus, et kulumine suurenes 

puidu termilisel töötlemisel vaid tangentsiaalpinnal. Kõige suurem massikadu kulumisel oli 

2 h töötlemisel 220 ֯C juures ja väikseim töötlemata puidul. Radiaalpinnal sooritatud katsetel 

olid tulemused vastupidised, kõige rohkem vähenes mass töötlemata puidul. [6] 

 

 

1.3. Puidu termilise töötlemise meetodid  

 

1.3.1. Enamlevinud termilise töötlemise meetodid Euroopas 

 

Alates 20. sajandi algusest hakati puidu termilise töötlemise protsesside vastu suuremat huvi 

tundma, kuid reaalse meetodi välja arendamiseni ei jõutud. 1973. aastal läbiviidud 

Burmesteri uurimusest selgust, et rõhu kasutamine termilisel töötlemisel avaldab mõju puidu 

omadustele [27]. Burmesteri esialgse meetodi uurimust jätkas Giebeler, millest arendati 

välja esimene termilise töötlemise kaubanduslik meetod Euroopas nimega Feuchte–Wärme–
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Druck (FWD) [11]. FWD meetodil tootmine ei saavutanud edu, sest Prantsusmaal, Hollandis 

ja Soomes olid välja arendamisel uued tehnoloogilised lahendused. [28] 

Puidu termilise töötlemise tööstuslikku arengut soodustas maailmas kasvav keskkonnaalane 

surve biotsiidide kasutamisele. Tootmine suurenes 20. sajandi lõpus, mil Euroopas kasutati 

termilisel töötlemisel nelja peamist meetodit: soomlaste ThermoWood, hollandlaste Plato 

Wood, prantslaste New Option Wood (Le Bois Perdure ja Retification) ja sakslaste OHT (Oil 

Heat Treatment). Viimastel aastatel on lisaks peamistele meetoditele välja arendatud uusi 

lahendusi, mis on keskendunud rõhu muutustele. Taanis arendatud WTT ja IWT meetodite 

puhul kasutakse kambris kõrgema survega veeauru. Itaallaste TERMOVUOTO ja sakslaste 

Timura meetodi puhul kasutatakse töötlemisel vaakumit. [29] 

Tabelis 1.1 on välja toodud lühikirjeldus erinevatest termilise töötlemise meetoditest. 

 

Tabel 1.1. Termilise töötlemise meetodid ja nende tingimused [30] 

Märkused:  

1. Kaldjoon (/) eraldab meetodite protsesse. 

2. Toores puit – niiskusesisaldus on üle 30% [31]. 

3. Tähis „-“ märgib, et andmed pole kättesaadavad. 

 

Kõik tehnoloogiad toimuvad kõrgetel temperatuuridel (160–240 ֯C). Peamiselt erinevad 

tehnoloogiad töötlemise keskkonna tingimuste poolest, kasutades selleks hapnikku või 

lämmastikku, veeauru või õli. Lisaks erinevad tingimused kuiva ja märja süsteemi korral. 

[32] 

  

Meetod Aasta 

Vajalik 

niiskuse-

sisaldus, % 

Temperatuur, 

֯C  

Protsessi 

kestus, h 
Rõhk, Mpa 

Töötlemise 

keskkond 

FWD 1970 10–30 120–180 15 0,5–0,6 veeaur 

Plato Wood 1980 14–18 
150–180/170–

190 
4–5/70–336 0,6–0,8 

küllastunud 

aur/kuum õhk 

ThermoWood 1990 
10 ≤ toores 

puit 

130/185–

215/80–90 
30–70 normaal veeaur 

Le Bois Perdure 1990 toores puit 200–230 12–36 normaal veeaur 

Retification 1997 12 160–240 8–24 normaal lämmastik 

OHT 2000 
10 ≤ toores 

puit 
180–220 24–36 normaal õli 

TERMOVUOTO 2010 - 160–220 25 ≤ 0,015–0,035 vaakum 
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1.3.2. Termilise töötlemise meetod ThermoWood  

 

Antud töös käsitletakse ThermoWoodi meetodit põhjalikumalt, sest uurimuses kasutatud 

Luxhammari termoahi põhineb just sellel lahendusel. 

ThermoWood on patenteeritud puidu termilise töötlemise meetod, mis arendati välja Soome 

Riikliku Tehnilise Uurimiskeskuse poolt. Registreeritud kaubamärk kuulub 

Rahvusvahelisele ThermoWoodi Assotsiatsoonile (IWTA) ning seda võivad kasutada ainult 

registreeritud liikmed. Tänaseks on kaubamärk registreeritud Euroopas, Šveitsis, Kanadas, 

Ameerika Ühendriikides, Venemaal, Jaapanis, Hiinas ja Iraanis. [33]  

Protsessides kasutatakse kõrget temperatuuri, kus erinevates tööfaasides suunatakse 

kambrisse generaatoriga toodetud veeaur. Aur takistab puidu iseenesliku süttimise ja 

oksüdatiivse lagunemise [1]. Ahjud on varustatud ventilaatoritega, mis tagavad õhuliikuvuse 

töödeldava materjali vahel. Kogu süsteem on automatiseeritud ja ahju kütteks vajaliku 

soojusenergia saamiseks on loodud kasutajale erinevaid võimalusi. ThermoWoodi meetodil 

toodetud Luxhammari termoahjude kütmisel on võimalik kasutada puidujäätmeid (saepuru, 

höövlilaastud, puukoor), kerget ja rasket kütteõli, vedel- ja maagaasi ning elektrit [34].  

ThermoWoodi meetodil termiliselt töödeldud puidu tootmine koosneb kolmest etapist 

(joonis 1.1) [2]: 

1. Temperatuuri tõstmine ja puidu kuivatamine: kuumuse ja auru koosmõjul tõstetakse 

termoahjus temperatuur 100 ֯C. Seejärel alustatakse temperatuuri suurendamist kuni 130 ֯C, 

mille jooksul toimib puidu kuivatamine ning puidu niiskusesisaldus langeb nulli lähedale. 

Kuivatamine on termilisel töötlemisel kõige aeganõudvam etapp, mis sõltub puidu esialgsest 

niiskusest, puuliigist ja töödeldava materjali paksusest. Põhjalikkus puidu kuivatamisel aitab 

vältida materjalis sisemiste lõhede teket. 80% kasutatavast energiast kulub kogu protsessi 

jooksul materjali kuivatamisele.  

2. Termiline töötlemine: peale puidu kuivatamist tõstetakse ahjus temperatuur 180–230 ֯C 

ning hoitakse 2–3 tundi vastavalt kasutatavale töötlusastmele ja rakendatavale 

lõppkasutusele. Lisaks temperatuurile kasutatakse auru. 

3. Jahutamine ja niiskuse tasakaalustamine: temperatuuri alandatakse 

veepihustussüsteemide abil kuni see langeb 80–90 ֯C. Tasakaalustamine on lõppenud, kui 
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niiskusesisaldus materjalis on vahemikus 5–7%. Oluline on jälgida, et töödeldud materjali 

ja välisõhu temperatuuride vahe oleks minimaalne, sest vastasel korral on oht puidu 

lõhenemisele. Etapp kestab 5–15 tundi, mis sõltub töötlemistemperatuurist ja puitmaterjalist. 

 

 

Joonis 1.1. ThermoWoodi meetodi tootmise etapid. [2] 

 

Termiliselt töödeldud puidu tootmisel kasutatakse peamiselt kahte  põhiklassi Thermo–S ja 

Thermo–D, mis on jaotatud lehtpuude ja okaspuude kaupa eraldi kategooriatesse. Thermo–

S klassi temperatuur okaspuudele on 190 ± 3 ֯C  ja lehtpuudele 185 ± 3 ֯C. Thermo–D klassi 

temperatuur aga okaspuudele on 212 ± 3 C֯ ja lehtpuudele  200 ± 3 ֯C. Thermo–S klassis 

töödeldud materjali kasutatakse enamasti sisetingimustes. Thermo–D klassis töödeldud 

materjali kasutatakse välistingimustes, kus nõutakse suuremat dimensionaalset stabiilsust ja 

vastupidavust ilmastikule ja mädanikele. [1] 

ThermoWoodi tehnoloogial põhinevate termoahjude tootjad kasutavad tootmisel lisaks 

kahele peamisele klassile omakorda alamklasse. Töös kasutatud Luxhammari termoahjude 

puhul kasutatakse peamiselt viit klassi (tabel 1.2), mis on reguleeritud rahvusvahelise 

standardiga EN 350-1. [34] 
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Tabel 1.2. ThermoWoodi meetodil põhineva Luxhammari tehnoloogia töötlusastmed [34] 

Luxhammar Wood Vastupidavuse klassid 

standardi EN 350-1 

kohaselt Töötlusaste Vastupidavuse klass 

D1 1 1 Väga vastupidav 

D2 2 2 Vastupidav 

D3 3 3 Keskmiselt vastupidav 

T4 ≈ 4 4 Nõrgalt vastupidav 

T5 ≈ 5 5 Ei ole vastupidav 

 

Termilisel töötlemisel eralduvate gaaside töötlemiseks on kasutusel erinevaid lahendusi, et 

vältida nende keskkonda sattumist. Gaasid on võimalik põletada tootmisprotsessist eraldi 

spetsiaalses põletis, kuhu lisatakse põlemisprotsessi toimumise jaoks lisakütust ja termoahju 

kuumutamise ajal, kasutades põletamist ahju osaliseks kuumutamiseks. Lisaks on gaasid 

võimalik filtreerida veega. Töötlemisel kasutatav vesi vajab eelnevalt filtreerimist ja 

pehmendamist. Protsessi käigus kondenseerunud vesi on happeline (pH 3), mis sisaldab 

puidust eraldunud metaan- ja etaanhapet. Heitvees sisalduvad tahked osad eraldatakse 

spetsiaalses settebasseinis. [35]  

Esimene ThermoWoodi metoodikal põhinev termoahi ehitati Soomes Mänttäs 1990. aastate 

alguses [1]. 2001. aastal toodeti ThermoWoodi meetodil 18 799 m3 termiliselt töödeldud 

puitmaterjali. Inimeste teadlikkuse suurenemisega on termiliselt töödeldud puidu tootmine 

iga aastaga kasvanud. 2018. aastal toodeti samal meetodil 209 111 m3, millest 88% 

moodustas Thermo–D klassis töödeldud puit. Kõige rohkem kasutati töötlemisel mändi ja 

kuuske, kase ja haava töötlemine on aastatega vähenenud. [36]  
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1.4. Termiliselt töödeldud puidu kasutusvaldkonnad  

 

Esimesed uuringud puidu termilisest töötlemisest Euroopas pärinevad 20. sajandi algusest, 

mis justkui iseloomustaks seda, et töödeldud puitu on maailmas sama kaua turustatud ja 

kasutatud. Tegelikkuses alustati aktiivsemat termiliselt töödeldud puidu tootmist 1990. 

aastal. Peamine probleem oli suuremahulise tootmise keerukus kõrgete temperatuuride tõttu. 

Teiseks probleemiks oli töötlemisel eralduvate gaaside ohutu ärajuhtimine, et puitmaterjal 

ei süttiks. Kõrge temperatuur muutis puidu liigselt hapraks ja tugevusomadused vähenesid. 

[10] 

Termiliselt töödeldud puidu kasutusel on oluline teada, mis tingimustes puitu kasutatakse, 

et valida töötlusastmelt sobiv materjal. Sisetingimustes kasutatava termiliselt töödeldud 

puidu töötlemistemperatuurid on maksimaalselt 200  ֯C, mis põhjustab puidu naturaalse 

värvitooni tumenemise, suurendab stabiilsust, kuid ei muuda oluliselt puidu 

tugevusomadusi. Välitingimustes kasutavalt termiliselt töödeldud puidult nõutakse enamasti 

seen- ja mädanikkahjustuste kindlust, sest keskkonna tingimused on muutlikud ja 

ebasobilikud. Sellega kaasneb suurem töötlemistemperatuur, mis on suurem kui 200  ֯C. 

Kõrge temperatuur muudab puidu hapraks ja välistab kasutamise kandvates 

konstruktsioonides. [37] 

Termiliselt töödeldud puitu kasutatakse akende ja uste valmistamisel, mööblitööstuses, 

põranda-, ehitus- ning saunamaterjalina. Töödeldud puidust valmistatakse veel aedasid, 

mänguväljakute elemente, müratõkkeid ja väiksemaid tooteid, näiteks saunakibud ja kulbid 

või liivakastid. Lisaks on termiliselt töödeldud puitu hakatud kasutama ka 

muusikainstrumentide valmistamisel.  

 

 

1.4.1. Termiliselt töödeldud lepapuidu kasutamine 

 

Termiliselt töödeldud lepapuitu kasutatakse peamiselt saunades seina- ja lavamaterjalina 

(joonis 1.2). Seinamaterjalina pakutakse turul seinapaneele ja voodrilaudu. Suure niiskuse 

tõttu on töödeldud puidu kasutamine heaks alternatiiviks, sest puit on mõõtmetelt stabiilsem 

ja omab tavamaterjalist madalamat soojusjuhtivust. Väiksem materjali soojusjuhtivus aga 

parandab soojusisolatsiooni, mis saunades on kuumuse hoidmisel väga oluline. Lisaks 
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muudab madal soojusjuhtivus sauna lava kasutamise mugavamaks. ThermoWoodi meetodil 

on puidu soojusjuhtivust võimalik vähendada 20–25 % [2].  

Lisaks lepapuidule pakutakse turul saunadesse veel termiliselt töödeldud haaba, kuuske ja 

mändi. Lepapuidu tumedama naturaalse värvuse tõttu väheneb kasutamisel oht 

määrdumisele, mis heledal haavapuidul on probleemiks.  

 

 

Joonis 1.2. Näide termiliselt töödeldud lepapuidu kasutamisest saunas. [38] 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Uurimises kasutatav materjal 

 

2.1.1. Hall lepp (Alnus incana (L.) Moench) 

 

Puit on oma omadustelt kerge ja pehme ning on kerge lõhestada ja töödelda, seetõttu 

kasutatakse halli leppa näiteks puidust nikerduste valmistamisel. Probleemideks on puidu 

väike vastupidavus ja mõõtmete ebastabiilsus. [12] 

Puuliik on laialt kasutuses küttematerjalina, millest on võimalik toota soojusenergia 

saamiseks küttepuid või hakkpuitu. Halli leppa kasutatakse veel söe tootmisel. Madala 

kvaliteediga saematerjalist toodetakse kaubaaluseid ning turustatakse enamasti ühekordsete 

alustena.  

Halli lepa termiline töötlemine loob võimaluse väärindada puitu, mida on võimalik kasutada 

saunades. Halli lepa töötlemisel on probleemideks eelkuivatamise keerukus ja puidu 

värvitooni mitteühtlustumine termilise töötlemise järel.  

 

 

2.1.2. Sanglepp (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 

 

Sanglepa puidu omadused on sarnased hallile lepale, kuid puit pole nii elastne. Lisaks on 

puit väga vastupidav vees. Kerge töötlemise ja lõhestamise tõttu kasutatakse sanglepa puitu 

samuti nikerdamisel, puusepatöödel ja puusöe tootmisel. Lisaks kasutatakse puitu erinevate 

puitplaatide vahekihtides ja mööbli valmistamisel. [12] 

Termiliselt töödeldud sanglepa puitu kasutatakse peamiselt saunades seina kui ka 

lavamaterjalina. Värvitooni muutus töötlusel toimub sarnaselt hallile lepale, mis varieerub 

punakas-valgest tumepruunini. Lehtpuude termilisel töötlusel kasutatakse madalamaid 

temperatuure kui okaspuudel. Turul pakutav termiliselt töödeldud lepapuit on enamasti 

töödeldud kahel temperatuuril, madalamal 185 ± 5 ֯C ja kõrgemal 200 ± 5 ֯C. 
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2.2. Töö metoodika 

 

2.2.1. Katsematerjali esmane töötlemine  

 

Katsekehade valmistamiseks varuti saematerjal Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnast 

kvartalilt JS177 ja Riigimetsa Majandamise Keskuse Tartumaa metskonnast kvartalilt 

TT041. Puidutöökotta transporditi 24 sanglepa palki (joonis 2.1), pikkusega 3,1 m ja 50 halli 

lepa palki pikkusega 2,5 m. Materjali hankimisel oli eelduseks, et need oleks kasvanud ühes 

kohas ja puude ühevanuselisus, et välistada antud teguritest tulenevaid puitmaterjali 

omaduste erinevusi. 

Katsematerjali töötlemisel kasutati Eesti Maaülikooli puidutöökojas olevaid seadmeid. 

Palgid saeti lahti ühtse saekava alusel paksusele 37 mm. Laudmaterjal saeti pikikiudu 

lõikusel laiusele 120 mm. Lõikusele järgnes laudade markeerimine ning põhjalik materjali 

sorteerimine, et järgnevates tööoperatsioonides oleks kasutuses võimalikult ühesuguste 

omadustega puit.  

 

 

Joonis 2.1 Sanglepa palkmaterjal ja saagimisel kasutatud lintsaag. 

 

Puidu kuivatamisele eelnes laudmaterjali ristikiudu lõikus, et maksimeerida kuivati 

täituvust, sest metsamaterjali pikkusmõõt oli kuivatuskambri pikkusest erinev. Laudadele 

kinnitati andurid, mis paiknesed kolmes erinevas tsoonis. Kuivatusprotsess viidi läbi kahel 

korral, esmalt sanglepp, seejärel hall lepp. Materjali kuivatamise eesmärk oli saavutada 12%  

niiskusesisaldus, mis on järgnevale termilisele töötlemisele eelduseks. 
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Kuiv katsematerjal lõigati ristikiudu pikkusele 1 meeter, lisati täiendav 

identifitseerimisekood, mis sisaldas puuliiki, töötlusastet, laua numbrit ja palgi numbrit. 

Moodustati 24 komplekti, mõlemale puuliigile 12, komplekt sisaldas 21 lauda (12 

tangentsiaalselt ja 9 radiaalselt lõigatud lauda.  

 

 

2.2.2. Termiline töötlemine 

 

Termilise töötlemise läbiviimiseks tehti eelnevalt katsematerjalile kvaliteedikontroll, mille 

käigus mõõdeti külgpinna lõhede pikkus, puidu sisepingetest tingitud kaardumine ning 

kontrolliti sisemiste lõhede olemasolu [39]. Lisaks määrati niiskusesisaldus, mis on vaja 

töötlemisele eelnevalt kindlaks teha ja sisestada termoahju juhtprogrammi. Külgpinna lõhed 

mõõdeti laua rohkemate vigadega küljelt ja määrati millimeetri täpsusega. Niiskusesisalduse 

määramiseks valmistati laua kohta 4 algkatsekeha (37 × 120 × 15 mm), millele järgnes 

järeltöötlus vastavalt termoahju kvaliteedi hindamisjuhendile [39]. Esmalt lõigati 

algkatsekehadest 1/6 paksusmõõdust katsekehad, mille mõõtmisel selgitati välja materjali 

pinnaniiskus. Järgnevalt lõigati laua keskosast 3/5 paksusmõõdust katsekehad, mis 

kirjeldasid niiskusesisaldust puidu keskosas. Katsekehad kaaluti ja asetati kuivatuskappi 24 

tunniks, mis oli seadistatud temperatuurile 103 ± 2 ֯C. Katsekehad kaaluti uuesti ja 

kuivatamine lõpetati, kui katsekehade mass oli stabiliseerunud. Sisepingetest põhjustatud 

kaardumise mõõtmiseks lõigati algkatsekehad kaheks osaks, 24 tunni möödudes mõõdeti 

katsekehade vaheline kaugus mõõteluubiga МБП-2, mille skaala ühiku väärtuseks oli 0,1 

mm. Siselõhede tuvastamiseks lõigati katsematerjali otspinnalt 45 ֯ nurga all õhuke 1 mm 

paksune katsekeha. Kõik katsekehad markeeriti identifitseerimisekoodi alusel ja pakendati. 

Termilise töötlemise järel korrati tegevust.  

Töötlemine viidi läbi Luxhammar Thermal Modification Technology termoahjus (joonis 

2.2).  
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Joonis 2.2. Luxhammar Thermal Modification Technology termoahi. 

 

Katsekehade töötlemisel kasutati 10 töötlusastet (tabel 2.1). Etteantud temperatuuridele ja 

protsessi kestustele on tabelis välja toodud ka tegelikud töötlusel esinenud temperatuurid. 

 

Tabel 2.1. Termilisel töötlemisel kasutatud töötlusastmete etteantud ja tegelikud andmed  

  Töötlusaste 

Karakteristik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Töötlusastme kood T5-10 T5 T4-5 T4 D3-7 D3 D2-5 D2 D1-5 D1 

Protsessi kestus minutites 60 60 90 90 120 120 150 150 180 180 

Etteantud õhu temperatuur  

(֯C) 
175,0 185,0 190,0 195,0 203,0 210,0 215,0 220,0 225,0 230,0 

Etteantud puidu 

temperatuur (֯C) 
165,0 175,0 180,0 185,0 193,0 200,0 205,0 210,0 210,0 210,0 

Tegelik temperatuur (֯C), 

aritmeetiline keskmine 
160,1 165,6 170,3 173,0 179,1 181,4 186,6 186,4 192,9 196,2 

Tegelik temperatuur (֯C), 

miinimum 
131,1 131,1 130,8 130,9 131,1 130,7 130,9 130,7 131,0 130,9 

Tegelik temperatuur (֯C), 

maksimum 
175,0 185,0 190,0 195,0 203,0 210,0 215,0 220,0 225,0 230,0 

Tegelik puidu temperatuur 

(֯C), aritmeetiline keskmine 
151,6 156,9 162,7 165,3 172,1 174,2 180,9 180,7 188,1 191,7 

Tegelik puidu temperatuur 

(֯C), miinimum 
127,1 127,9 127,0 126,9 126,9 127,0 126,7 124,4 125,8 126,5 

Tegelik puidu temperatuur 

(֯C), maksimum 
174,3 184,2 190,6 195,9 204,6 213,6 220,1 227,2 234,6 240,9 

 

Ahju paigutati üks komplekt halli lepa laudu ja üks komplekt sanglepa laudu, millele 

raskuseks asetati peale metallplaat. Lisaks lisati ahju ristkihtvineerist täiendav kast, mis 
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imiteeris materjali olemasolu puidu virna näol, et ahju tööoperatsioonid toimiksid vastavalt 

ettenähtule (joonis 2.3). Laudadele kinnitati 16 niiskusandurit ja 8 temperatuuriandurit, 8+4 

andurit ühele puuliigile. 

 

 

Joonis 2.3. Näide ahjus kasutatud metallplaadist, ristkihtvineeri kastist ja andurite 

paiknemisest. 

 

 

2.2.3. Niiskuse määramine 

 

Absoluutseks niiskuseks nimetatakse puidus sisalduvat vett, mida väljendatakse 

protsentuaalselt absoluutselt kuiva puidu massi kohta. Puidus sisalduv niiskus on oluline 

füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste mõjutaja.  

Antud töös määrati niiskus tiheduse mõõtmisel ning termilise töötlemise kvaliteedikontrollil, 

vastavalt töötlusklassidele. Selleks kasutati kuivkaalu meetodit, mis loob võimaluse andmete 

võrdluseks. Tiheduse mõõtmisel lähtuti standardist 13061-1. 

Kuivkaalu meetodil määratakse katsekehade algmass täpsusega 0,01 g. Järgnevalt asetatakse 

katsekehad ventileeritud kuivatuskappi, mis on seadistatud temperatuurile 103 ± 2 C֯. 
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Katsekehad on absoluutkuivad, kui 8 tunni jooksul kahe järjestikku läbiviidud kaalumise 

tulemus erineb vähem kui 0,2%. Katsekehad asetatakse eksikaatorisse jahtuma, mille järel 

määratakse absoluutselt kuiva katsekeha mass grammides. [40] 

Katsekehade niiskusesisaldus leiti valemiga (2.1) [40]: 

 

𝑊 =
𝑚1 − 𝑚2

𝑚2
× 100 % , 

 

kus  𝑚1 − katsekeha algmass g; 

 𝑚2 − absoluutselt kuiva katsekeha mass g. 

 

 

2.2.4. Tiheduse määramine 

 

Tihedus on materjali massi ja mahu suhe, mille juures on oluliseks teguriks niiskus. 

Niiskussisalduse ühtlustamine annab võimaluse katsekehade võrdluseks. Tiheduse 

määramisel kuivatati katsekehad niiskussisalduseni 0 %.  

Tiheduse määramiseks valmistati 396 katsekeha (20 × 20 × 30 mm ), mille valmistamisel 

lähtuti standardist ISO 13061-2. Töötlusastme kohta tehti 18 katsekeha. 

Katsekehadel mõõdeti digitaal nihkkaliibriga (skaala 0,01 mm) paksus (a), laius (b) ja pikkus 

(l). Seejärel kaaluti katsekehad elektronkaalul (skaala 0,001 g) ja arvutati puidu tihedus 

valemiga (2.2) [41]: 

 

𝜌𝑤 =
𝑚𝑤

𝑉𝑤
× 106, 

 

kus 𝜌𝑤 − puidu tihedus niiskuse W juures kg/m3;  

 𝑚𝑤 − katsekeha mass niiskuse W juures g; 

 𝑉𝑤 − katsekeha ruumala niiskusel W (𝑉𝑤 = 𝑎 × 𝑏 × 𝑙) mm3. 

 

 

(2.2.) 

(2.1.) 
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2.2.5. Pinnakõvaduse määramine 

 

Puidu pinnakõvaduse määramiseks valmistati 66 katsekeha mõõtmetega 25 × 100 × 300 

mm. Enne mõõtmisi katsematerjal hööveldati. Kõvaduse määramine viidi läbi katsekehade 

tangentsiaalpinnal, koore poolsel küljel, mis on näidatud selgitaval joonisel 2.4. Iga 

töötlusastme kohta võeti 3 katsekeha ja igal katsekehal sooritati 10 mõõtmist. Mõõtmisel 

lähtuti standardist ISO 13061-12.  

 

 

Joonis 2.4. Töös uuritavate omaduste mõõtmistel kasutatav katsekehade pind. 

 

Mõõtmisel kasutati puidu jaoks kohandatud Janka meetodit. Alustuseks asetati katsekehad 

kliimakambrisse eesmärgiga saavutada konstantne mass. Kliimakamber seadistati 

temperatuurile 20 ± 2 ֯C ning suhteline niiskusesisaldus kambri keskkonnas oli 65 ± 5%. 

Katsekehade konstantne mass oli saavutatud, kui 8–tunnise intervalliga läbiviidud kahe 

kaalumise tulemus erines vähem kui 0,2%. [42] 

Pinnakõvaduse määramiseks kasutati katsemasinat Instron 3369, mis oli varustatud terasest 

poolsfääriga raadiusega 5,64 ± 0,01 mm ja tasapinna pindalaga 1,00 cm2. Lineaarsed 

liikumised mõõdeti täpsusega 0,01 mm. Terasest poolsfäär suruti katsekehasse kiirusel 3 

mm/min, kuni saavutati sügavus 2,82 mm.  
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Puidu kõvadus Hw arvutati valemiga (2.3) [42]: 

 

𝐻𝑊 = 𝐾 × 𝐹 , 

 

kus 𝐹 – maksimaalne koormus poolsfääri sissetungimisel katsekehasse kindlaksmääratud 

sügavusel N; 

𝐾 – koefitsient, mis on võrdne 4/3-ga, kui poolsfääri läbimõõt on 5,64 mm ja tungib 

2,82 mm sügavusele. 

 

 

Joonis 2.5. Pinnakõvaduse määramisel kasutatud universaalne katsemasin Instron.  

 

Mõõtmistulemuste salvestamisel kasutati programmi Bluehill Universal 4.06, mis koostas 

kokkuvõtliku faili programmi Microsoft Word 2013. Andmete koondamiseks kasutati 

programmi Microsoft Excel 2013. 

 

 

2.2.6. Pinnakareduse määramine 

 

Katsete läbiviimiseks valmistati sarnaselt pinnakõvadusele 66 katsekeha mõõtmetega: 

paksus 37 mm, laius 120 mm ja pikkus 1000 mm. Mõõtmistel kasutatav pind on sarnaselt 

(2.3.) 
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pinnakõvadusele näidatud joonisel 2.4. Töötlusastmele vastas 3 katsekeha ja igal katsekehal 

sooritati 10 mõõtmist. 

Esimesel korral viidi pinnakareduse mõõtmine läbi peale hööveldamist. Katsekehad töödeldi 

riht- ja paksushöövelmasinaga mõõtudele 25 × 100 × 1000 mm. Enne hööveldamist 

paigaldati seadmetele uued terad. Paksushöövli höövlivõlli läbimõõt oli 120 mm, milles 

paiknes neli tera. Höövlipea pöörlemise kiirus oli 5000 p/min ning eendekiirus 5 m/min. 

Töötlemisel kasutati rihthöövlit GRIGGIO PF 5430 ja paksushöövlit GRIGGIO PSA 630. 

Teine pinnakareduse mõõtmine toimus peale katsekehade lihvtöötlemist. Katsekehad lihviti 

Väimelas asuvas Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitöötlemise 

kompetentsikeskuses TSENTER. Lihvimiseks kasutati Viet OPERA 5-3.3 CKF (joonis 2.6) 

kalibreerimis-lihvmasina taldlihvüksust, kuhu oli paigaldatud uus lihvpaber, teralisusega 

180. Lihvpaberi pöörlemiskiiruseks oli 10,0 m/s ja seadme eendekiirus 4,9 m/min. 

Katsekehad läbisid lihvimise kahel korral. Esimesel läbimisel töödeldi tangentsiaalpinnalt 

0,3 mm ja teisel 0,2 mm. Lihvimisjärgselt oli katsematerjali mõõtudeks 24,5 × 100 × 1000 

mm. 

 

 

Joonis 2.6. Kalibreerimis-lihvmasin Viet OPERA 5–3.3 CKF. 
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Pinnakareduse määramiseks kasutati seadet Mitutoyo SJ–210 (joonis 2.7) ning mõõtmised 

toimusid rahvusvahelise standardi ISO 4287:1997 kehtestatud reeglistiku alusel. Tegemist 

on standardiga, mis kehtib erinevate materjalide pinnakareduse mõõtmisel [43]. 

Pinnakaredus mõõdeti katsekehadel pikikiudu, et vähendada lehtpuu puidus olevate soonte 

mõju pinnakareduse Rz väärtusele ja samuti höövlivõlli poolt tekitatud pinnalainelisuse 

mõõtmiseks. Lihvimisel teostati mõõtmised samamoodi, et tulemused oleksid võrreldavad. 

Fotod puidupinnal olevatest soontest on kujutatud lisas 1 ja 2. 

 

 

Joonis 2.7. Pinnakareduse mõõtmisel kasutatud seade Mitutoyo SJ–210. 

 

Seadmel kasutati mõõtenõela, mille tipu raadius oli 5 μm ja nurk 90 ֯ . Nõela mõõtejõuks oli 

4 mN ehk 0,4 g ja liikumiskiiruseks 0,75 mm/s. Seadme mõõtmisala pikkuseks (ln) katsel 

oli 15 mm, piirmääraga 2,5 mm (𝜆𝑐). Seadet kontrolliti iga 200 katse järel tehtud 

kontrollmõõtmisega.  

Töös uuritud puidu pinnakareduse parameetrid määrati profiili keskjoonest. Töös keskenduti 

parameetritele Ra ja Rz (joonis 2.8). Ra väljendab pinnakareduse profiili absoluutsete 

ebatasasuste aritmeetilist keskmist (µm). Rz on profiili kõrgeima (Rp) ja madalaima (Rv) 

punkti summeeritud kõrgus (µm). [43] 
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Joonis 2.8. Pinnakareduse parameetrite Ra ja Rz selgitavad joonised. [43] 

 

Mõõtmistulemused sisestati arvutikeskkonda programmiga Mitutoyo SJCommunication-

Tool, mille väljavõtte alusel oli võimalik Microsoft Excel 2013 abil andmed koondada. 

Programm Mitutoyo SJCommunication–Tool koostas lisaks pinnakareduse algandmetele 

mõõtmisala profiilist graafikud. 

 

 

2.2.7. Pinna kulumise määramine 

 

Puidu pinna kulumise määramisel lähtuti standardist EVS-EN 14354:2017. Katse 

läbiviimiseks valmistati 198 lihvitud katsekeha (8 × 100 × 100 mm). Iga töötlusastme kohta 

valmistati 9 katsekeha. Kulumine mõõdeti joonisel 2.4 näidatud pinnalt. 

Katsekehade keskmesse puuriti auk läbimõõduga 7,0 mm ning asetati kliimakambrisse, et 

katsekehad saavutaksid konstantse massi. Kliimakambri temperatuur oli 20 ± 2 ֯C ja suhtelise 

niiskusesisaldus 65 ± 5% [44]. Katse läbiviimiseks kasutati pinna kulumise mõõtjat MRC 

Scientific Instruments QC619T (joonis 2.9). Katsekäigus kasutati standardikohaselt Taber 

S–42 lihvpaberit (laius 12,7 ± 0,1 mm) ja kummirattaid (diameeter 50 mm ja 65 ± 3 Shore 

A) [44]. Mõlemal kummirattal kasutati raskust kaaluga 1000 g ning masina 

pöörlemiskiiruseks oli 60 pööret/minutis. Masin sooritas ühel katsel kokku 500 pööret, mille 

järel asetati seadmele uus katsekeha ja vahetati välja liivapaberid. Katse vältel eemaldati 

lihvimisel tekkinud tolm tolmuimejaga.  

𝑅𝑎 =
1

𝑙
∫ |𝑍(𝑥)|𝑑𝑥

𝑙

0

 

 

𝑅𝑧 = 𝑅𝑝 + 𝑅𝑣 
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Joonis 2.9. Pinna kulumise katsetel kasutatud masin MRC Scientific Instruments QC619T. 

 

Kulumise määramiseks kasutati kaalumise meetodit, kus teostati kaalumine enne ja pärast 

katset (0,001 g täpsusega). Katsekehade pinna kulumisel vähenenud mass MK arvutati 

valemiga (4.4): 

 

𝑀𝐾 = 𝑚1 − 𝑚2 , 

 

kus m1 – algmass g; 

 m2 – lõppmass g. 

 

 

2.2.8. Andmeanalüüs 

 

Katsetulemuste andmete sisestamisel kasutati programmi Microsoft Excel 2013, kuhu 

koondati katsekehade tulemused ja tunnusandmed. Tulemuste põhjal leiti aritmeetilised 

keskmised, standardhälbed, standardvead ning miinimum- ja maksimumväärtused.  

Andmeanalüüsil kasutati statistikatarkvara R Studio, millega kontrolliti aritmeetiliste 

keskmiste erinevuste usaldusväärtust 95% usaldusnivoo juures. Esmalt kontrolliti andmete 

sobivust normaaljaotusele, milleks kasutati Shapiro–Wilki testi funktsiooni shapiro.test. 

(4.4.) 
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Vastavalt testi tulemusele kasutati järgnevalt kahe valimi keskväärtuste omavaheliseks 

võrdlemiseks Studenti t–testi või Wilcoxoni astaksummatesti. 

Studenti t–testi kasutati (t.test), kui analüüsitav valim oli normaaljaotusega, sõltumatu ning 

konstantse dispersiooniga. Wilcoxoni astaksummatesti kasutati (wilcox.test), kui analüüsitav 

valim ei olnud normaaljaotusega, kuid oli sõltumatu. [45] 
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3. UURIMUSTULEMUSED JA ARUTELU 

 

Pinnaomaduste muutusi termilisel töötlemisel uuriti kümnel töötlusastmel. Võrdluseks 

koguti andmeid töötlemata katsekehadelt, et analüüsida pinnaomaduste muutuste erinevusi. 

Kasutatud töötlusastmete andmed on välja toodud tabelis 3.1. Töötlusastmed erinesid 

termilise töötlemise protsessi kestuse ja kasutatava temperatuuri poolest. 

 

Tabel 3.1. Termilisel töötlemisel kasutatud töötlusastmete andmed 

  Töötlusaste 

Karakteristik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Termilise töötlemise 

protsessi kestus minutites 
60 60 90 90 120 120 150 150 180 180 

Etteantud õhu 

temperatuur  (֯C) 
175 185 190 195 203 210 215 220 225 230 

Etteantud puidu 

temperatuur (֯C) 
165 175 180 185 193 200 205 210 210 210 

 

Esimene nähtavaim muutus, mis termilise töötlemisega kaasnes, oli puitmaterjali 

värvimuutus (joonis 3.1 ja 3.2). Iga töötlusastmega muutus puitmaterjali värvus järjest 

tumedamaks. Termiliselt töödeldud puidu üheks oluliseks omaduseks ongi värvus, mis 

muudab töödeldud puidu kasutajale atraktiivseks.  

 

 

Joonis 3.1. Termiliselt töödeldud ja töötlemata halli lepa värvimuutused vastavalt 

töötlusastmele. 
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Joonis 3.2. Termiliselt töödeldud ja töötlemata sanglepa värvimuutused vastavalt 

töötlusastmele. 

 

Lisaks uuritud puidu pinnaomadustele toodi tulemusi kirjeldavatel joonistel välja tiheduse 

muutumine. Tihedus on oluline füüsikaline näitaja, mis mõjutab kõiki uuritud puidu 

pinnaomadusi. Kirjandusest leiduvate allikate põhjal toimub termilisel töötlemisel tiheduse 

vähenemine, mis on põhjustatud rakuseinte mahukahanemisest ja massi vähenemisest [2]. 

Kõrgendatud temperatuuridel toimub hemitselluloosi lagunemine, millest eralduvad ained 

lenduvad ja ekstraktid aurustuvad [14]. Töös vähenes absoluutselt kuiva puidu tihedus 

mõlema puuliigi katsekehade termilisel töötlemisel. Uuritud puidu pinnaomaduste ja 

tiheduse vahelist seost pole töös kontrollitud, kuna antud metoodika seda ei võimaldanud.  
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3.1. Puidu pinnakõvadus 

 

Uurimuse järgnevas alapeatükis on analüüsitud puidu pinnakõvaduse muutumist termilisel 

töötlemisel ja võrreldud töödeldud tulemusi töötlemata katsete tulemustega. Joonis 3.3 

iseloomustab halli lepa ja sanglepa pinnakõvaduse keskmiseid väärtusi 95 % usaldusnivooga 

sõltuvalt töötlusastmest. Lisaks on joonisele lisatud vastavalt töötlusastmele katsekehade 

keskmine tihedus 95 % usaldusnivooga. 

 

 

Joonis 3.3. Halli lepa ja sanglepa keskmise pinnakõvaduse sõltumine töötlusastmest koos 

95 % usaldusnivooga. 

 

Katsetulemused näitasid mõlema puuliigi puhul pinnakõvaduse langevat trendi. Halli lepa 

puhul moodustus kümne töötlusastme juures kaks grupeeringut (1–5, 6–10). Grupi 6–10 

pinnakõvaduse vähenemine oli esimesest grupist ühtlasem. Sanglepa pinnakõvadus kasvas 

kuni 4. töötlusastmeni ning hakkas seejärel langema. Iseloomustamaks pinnakõvaduse ja 

töötlusastme vahelist seost kasutati determinatsioonikordajat R2. Seos uuritava omaduse ja 

töötlusastme vahel oli hallil lepal (R2 = 0,2685) keskmise tugevusega ja sanglepal (R2 = 

0,1416) nõrk. Mõlema puuliigi katsekehade keskmine tihedus vähenes töötlusastme 

suurendamisega. 
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Halli lepa keskmine pinnakõvadus töötlemata katsekehadel oli 1658,25 N, millest suurem 

keskmine pinnakõvadus oli 1. ja 6. töötlusastmel. Ülejäänud töötlusastmetel keskmine 

pinnakõvadus vähenes. Suurim keskmise pinnakõvaduse väärtus 1679,96 N oli 6. 

töötlusastmel, mis erineb töötlemata materjali pinnakõvaduse keskmisest väärtusest 1,3%. 

Kõige rohkem avaldas halli lepa keskmise pinnakõvaduse vähenemisele mõju 5. töötlusaste, 

mil keskmine pinnakõvadus oli 1283,06 N. Võrreldes töötlemata katsekehadega vähenes 5. 

töötlusastmel keskmine pinnakõvadus 22,6%. 

Sanglepa töötlemata katsekehadel oli keskmine pinnakõvadus 1890,11 N. Töötlusastmetel 

7–10 langes keskmine pinnakõvadus alla töötlemata keskmise pinnakõvaduse väärtuse. 

Suurim keskmine pinnakõvadus 2336,91 N oli 4. töötlusastmel ja väikseim 1797,51 N oli 7. 

töötlusastmel. Võrreldes töötlemata katsekehade keskmise pinnakõvadusega suurenes 

keskmine pinnakõvadus 4. töötlusastmel 19,1% ja vähenes 7. töötlusastmel 4,9%. 

Pinnakõvaduse uurimistulemuste põhjal koostatud kirjeldav statistika on välja toodud 

tabelites 3.2 ja 3.3. 

Pinnakõvaduse keskmised väärtused analüüsiti statistiliselt, et selgitada välja erinevate 

töötlusastmete vaheline erinevus (tabel 3.4 ja tabel 3.5). Hallil lepal oli töötlusastmetel 1 ja 

6 keskmine pinnakõvadus suurem kui töötlemata kujul. Statistilisel võrdlusel selgub, et 

antud töötlusastmete puhul keskmised väärtused erinevad, aga nende erinevus pole 

statistiliselt tõestatud. Kõige väiksema keskmise pinnakõvadusega 5. töötlusastme väärtuse 

erinevus pole tõestatud töötlusastmetega 9 ja 10. Töötlemata katsekehade keskmine 

pinnakõvaduse erinevus on tõestatud töötlusastmetel 2, 3, 5, 8, 9 ja 10, mille kõigi keskmise 

pinnakõvaduse väärtused on madalamad. Seega halli lepa termiline töötlemine erinevatel 

töötlusastmetel keskmist pinnakõvadust ei suurenda, vaid vähendab 2., 3., 5., 8., 9. ja 10. 

töötlusastmel. 

Sanglepa puhul oli keskmine pinnakõvadus suurem töötlemata keskmisest pinnakõvadusest 

töötlusastmetel 1, 2, 3, 4, 5, ja 6. P–väärtuste võrdlemisel aga selgus, et töötlemata keskmise 

pinnakõvaduse erinevus pole 1. töötlusastme puhul tõestatud. Lisaks pole erinevus tõestatud 

9. ja 10. töötlusastme puhul, mil kasutati kõrgeimat temperatuuri ja töötlemise protsess kestis 

kõige kauem. Suurima keskmise pinnakõvadusega 4. töötlusastme erinevus pole tõestatud  

töötlusastmetest 2, 3, 5 ja 6. Selgub, et sanglepa puhul termiline töötlemine suurendab 

keskmist pinnakõvadust 2., 3., 4., 5., 6. töötlusastmel ning vähendab 7. ja 8. töötlusastmel. 
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Tulemustest selgus, et halli lepa termiline töötlemine puidu pinnakõvadust ei suurenda. 

Sanglepa puhul oli pinnakõvaduse muutumine võrreldes halli lepaga osaliselt erinev. 

Töötlusastmetel 2–6 keskmine pinnakõvadus suurenes, mistõttu termiline töötlemine 

kindlatel töötlusastmetel parandab sanglepa pinnakõvadust. Poncsàki uurimusest paberikase 

(Betula papyrifera) pinnakõvaduse muutumisest termilisel töötlemisel selgus samuti, et 

madalamate temperatuuridega (160 ֯C) töötlemisel keskmine pinnakõvadus suurenes, kuid 

seejärel temperatuuri suurendades (200–230 ֯C) kõvadus vähenes [4]. 
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Tabel 3.2.  Halli lepa pinnakõvaduse karakteristikud (N) 

 

 

Tabel 3.3. Sanglepa pinnakõvaduse karakteristikud (N) 

    Töötlusaste 

Karakteristik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmeetiline keskmine 1890,11 1936,80 2174,54 2301,34 2336,91 2230,49 2168,43 1797,51 1816,51 1867,91 1881,31 

Standardviga 19,61 21,77 42,77 69,14 56,50 42,02 42,09 46,68 67,24 51,15 38,24 

Standardhälve 107,42 119,26 234,28 378,72 309,49 230,13 230,51 255,65 368,30 280,15 209,43 

Suurim väärtus 2073,48 2140,98 2818,66 3146,73 3004,74 2749,15 2678,50 2283,96 2470,50 2398,89 2309,84 

Väikseim väärtus 1661,98 1686,67 1754,39 1546,93 1964,59 1789,12 1686,35 1447,17 1418,85 1248,98 1538,61 

Shapiro test p–väärtus >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

Ülemine 95% usalduspiir 1910,93 1959,60 2218,66 2373,29 2399,13 2274,92 2212,68 1847,51 1890,32 1921,57 1920,87 

Alumine 95% usalduspiir 1869,43 1913,71 2129,60 2228,88 2277,77 2187,06 2124,65 1747,98 1746,27 1813,17 1841,16 

 

    Töötlusaste 

Karakteristik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmeetiline keskmine 1658,25 1664,74 1475,20 1539,99 1580,76 1283,06 1679,96 1639,98 1496,85 1384,95 1323,62 

Standardviga 41,10 45,61 22,51 26,64 48,16 37,59 50,31 39,44 67,58 35,08 45,04 

Standardhälve 225,14 249,80 123,27 145,91 263,77 205,87 275,56 216,05 370,17 192,13 246,71 

Suurim väärtus 2144,87 2162,31 1762,09 1943,97 1905,73 1740,26 2043,38 2090,22 2738,09 1747,37 1788,98 

Väikseim väärtus 1356,36 1368,90 1343,53 1301,90 1089,80 960,62 1204,77 1287,75 1108,89 1102,09 1004,72 

Shapiro test p–väärtus >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

Ülemine 95% usalduspiir 1700,76 1713,66 1500,07 1568,69 1630,60 1323,94 1732,60 1681,41 1569,61 1422,14 1371,44 

Alumine 95% usalduspiir 1615,07 1617,10 1452,38 1512,48 1528,70 1243,65 1627,01 1599,18 1429,56 1347,96 1275,55 
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Tabel 3.4. Halli lepa pinnakõvaduskatsete p–väärtuste võrdlus sõltuvalt töötlusastmest 

  LV 0 LV 1 LV 2 LV 3 LV 4 LV 5 LV 6 LV 7 LV 8 LV 9 

LV 1 1          

LV 2 <0,001 <0,001         

LV 3 0,0195 0,1229 0,0632        

LV 4 0,4581 0,4404 0,0532 0,2539       

LV 5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001      

LV 6 0,7412 0,9590 0,0096 0,0400 0,0823 <0,001     

LV 7 0,7495 0,8660 0,0021 0,0406 0,6022 <0,001 0,4317    

LV 8 <0,001 <0,001 0,1091 0,0058 0,0514 0,0131 0,0080 0,0021   

LV 9 <0,001 <0,001 0,0332 <0,001 0,0023 0,0523 <0,001 <0,001 0,3659  

LV 10 <0,001 <0,001 0,0131 <0,001 <0,001 0,5819 <0,001 <0,001 0,0850 0,2301 

Märkus. Valge taustaga p–väärtused näitavad tulemuste statistilist erinevust (p ˂ 0,05), punase taustaga väärtused statistilist erinevust ei näita (p > 0,05). 

 

Tabel 3.5. Sanglepa pinnakõvaduskatsete p–väärtuste võrdlus sõltuvalt töötlusastmest 

  LM 0 LM 1 LM 2 LM 3 LM 4 LM 5 LM 6 LM 7 LM 8 LM 9 

LM 1 0,1166          

LM 2 <0,001 <0,001         

LM 3 <0,001 <0,001 0,1254        

LM 4 <0,001 <0,001 0,1194 0,9941       

LM 5 <0,001 <0,001 0,3546 0,3856 0,2601      

LM 6 <0,001 <0,001 0,9192 0,1072 0,0797 0,3010     

LM 7 0,0430 0,0143 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001    

LM 8 0,0496 0,0319 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,6333   

LM 9 0,6876 0,2226 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,2729 0,2729  

LM 10 0,8387 0,2136 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,1194 0,1124 0,8347 

Märkus. Valge taustaga p–väärtused näitavad tulemuste statistilist erinevust (p ˂ 0,05), punase taustaga väärtused statistilist erinevust ei näita (p > 0,05).
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3.2. Puidu pinnakaredus 

 

Antud töös mõõdeti katsekehade pinnakaredus esmalt peale hööveldamist ja teisel korral 

peale lihvimist. Eesmärgiga välja selgitada, kas termiliselt töödeldud puidu hilisemal 

töötlemisel on mõju pinnakaredusele erinev. Järgnevates peatükkides on analüüsitud puidu 

pinnakareduse parameetrite Ra ja Rz muutumist termilisel töötlemisel ja võrreldud 

töötlemata katsete tulemustega. Parameeter Ra väljendab profiili keskjoonest positiivsete 

väärtuste aritmeetilist keskmist ja Rz profiili kõrgeima ja madalaima punktide summeeritud 

kõrgust [43]. 

 

 

3.2.1. Pinnakaredus peale hööveldamist 

 

Käesolevas alapeatükis on analüüsitud puidu pinnakareduse parameetrite Ra ja Rz muutumist 

termilisel töötlemisel peale hööveldamist. Halli lepa ja sanglepa pinnakareduse Ra 

keskmised väärtused koos 95% usaldusnivooga on kujutatud joonisel 3.4. Lisaks on 

joonisele lisatud vastavalt töötlusastmele katsekehade keskmine tihedus 95% 

usaldusnivooga. 

 

 

Joonis 3.4. Halli lepa ja sanglepa keskmise pinnakareduse parameetri Ra sõltumine 

töötlusastmest koos 95% usaldusnivooga peale hööveldamist. 
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Katsetulemused näitasid  mõlema puuliigi puhul keskmise pinnakaredus parameetri Ra 

väärtuste langevat trendi. Seos uuritava omaduse ja töötlusastme vahel oli hallil lepal (R2 = 

0,1708) keskmise tugevusega ja sanglepal (R2 = 0,1318) nõrk. Mõlema puuliigi katsekehade 

keskmine tihedus vähenes töötlusastme suurendamisega. 

Halli lepa töötlemata katsekehade keskmine Ra oli 3,40 μm, millest suuremad väärtused olid 

2. ja 3. töötlusastmel. Ülejäänud töötlusastmete keskmine Ra vähenes ja pind muutus 

siledamaks. Suurim keskmine Ra 3,61 μm oli 2. töötlusastmel, mis erines termiliselt 

töötlemata pinnakareduse keskmisest Ra väärtusest 5,8%. Kõige siledam pind mõõdeti 9. 

töötlusastmel tulemusega 2,61 μm. Võrreldes töötlemata katsekehadega vähenes 9. 

töötlusastmel keskmine Ra 23,2%. 

Sanglepa töötlemata katsekehade keskmine Ra oli 3,67 μm, millest suuremad väärtused olid 

veel 2., 3. ja 6. töötlusastmel. Suurim keskmine Ra oli 4,08 μm 6. töötlusastmel, erinedes 

töötlemata keskmisest Ra väärtusest 10%. Väikseim pinnakareduse keskmine Ra oli 4. 

töötlusastmel tulemusega 3,29 μm, mis erines töötlemata keskmise pinnakareduse Ra 

väärtusest 10,4%. 

Pinnakareduse Ra uurimistulemuste põhjal koostatud kirjeldav statistika on välja toodud 

tabelites 3.6 ja 3.7. 

Töötlusastmete vahelise erinevuse välja selgitamiseks analüüsiti pinnakareduse Ra keskmisi 

väärtusi statistiliselt (tabel 3.8 ja 3.9). Halli lepa töötlemata katsekehade keskmisest Ra 

väärtusest olid suuremad töötlusastmete 2 ja 3 väärtused, kuid statistilisel võrdlemisel 

töötlemata katsekehade tulemustega pole erinevus tõestatud. Erinevused on tõestatud 

töötlusastmetel 1, 6, 7 ja 9, mille kõigi keskmine Ra väärtus, võrreldes keskmise töötlemata 

Ra väärtusega, on madalam. Statistiliselt selgub, et halli lepa termiline töötlemine erinevatel 

töötlusastmetel hööveldamisjärgset keskmist Ra väärtust ei suurenda, vaid vähendab 1., 6., 

7., ja 9. töötlusastmel ja pind muutub siledamaks. 

Sanglepa puhul oli keskmine Ra suurem töötlemata Ra keskmise väärtusest töötlusastmetel 

2, 3 ja 6. P–väärtuste võrdlemisel aga selgus, et töötlemata katsekehade keskmine Ra 

väärtuse erinevus pole tõestatud mitte ühelgi töötlusastmel, millest tulenevalt sanglepa puhul 

termiline töötlemine hööveldamisjärgset keskmist Ra väärtust ei mõjuta. 
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Tabel 3.6.  Halli lepa pinnakareduse Ra karakteristikud peale hööveldamist (μm) 

  Töötlusaste 

Karakteristik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmeetiline keskmine 3,40 2,81 3,61 3,51 3,32 3,05 2,84 2,91 3,31 2,61 3,20 

Standardviga 0,17 0,11 0,16 0,15 0,17 0,10 0,11 0,13 0,17 0,13 0,11 

Standardhälve 0,91 0,61 0,88 0,80 0,95 0,56 0,60 0,72 0,92 0,71 0,61 

Suurim väärtus 5,65 3,59 5,35 5,49 4,99 4,03 4,05 4,70 5,36 4,42 4,84 

Väikseim väärtus 2,00 1,40 1,91 2,17 1,73 1,49 1,53 1,44 1,93 1,28 1,75 

Shapiro test p–väärtus >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Ülemine 95% usalduspiir 3,58 2,93 3,78 3,67 3,51 3,16 2,95 3,05 3,49 2,75 3,32 

Alumine 95% usalduspiir 3,23 2,69 3,45 3,36 3,14 2,94 2,72 2,77 3,13 2,47 3,09 

 

 

Tabel 3.7.  Sanglepa pinnakareduse Ra karakteristikud peale hööveldamist (μm) 

    Töötlusaste 

Karakteristik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmeetiline keskmine 3,67 3,52 3,81 3,85 3,29 3,45 4,08 3,38 3,36 3,55 3,34 

Standardviga 0,14 0,16 0,14 0,18 0,15 0,13 0,17 0,17 0,16 0,17 0,13 

Standardhälve 0,76 0,90 0,76 0,98 0,81 0,73 0,91 0,92 0,90 0,91 0,72 

Suurim väärtus 5,41 5,35 5,35 5,46 5,38 5,07 5,68 5,94 5,65 4,98 4,61 

Väikseim väärtus 2,39 2,11 2,19 1,35 1,89 2,16 2,63 1,73 1,68 1,77 1,74 

Shapiro test p–väärtus >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Ülemine 95% usalduspiir 3,82 3,70 3,96 4,03 3,44 3,58 4,26 3,56 3,54 3,72 3,48 

Alumine 95% usalduspiir 3,53 3,35 3,66 3,66 3,13 3,30 3,91 3,21 3,19 3,37 3,20 
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Tabel 3.8. Halli lepa hööveldamisjärgse pinnakareduse parameetri Ra p–väärtuste võrdlus sõltuvalt töötlusastmest 

  LV 0 LV 1 LV 2 LV 3 LV 4 LV 5 LV 6 LV 7 LV 8 LV 9 

LV 1 0,0191          

LV 2 0,3637 <0,001         

LV 3 0,6126 0,0012 0,6497        

LV 4 0,7473 0,0327 0,2274 0,4058       

LV 5 0,0768 0,2794 0,0048 0,0119 0,1805      

LV 6 0,0067 0,9058 <0,001 <0,001 0,0227 0,1668     

LV 7 0,0242 0,8087 0,0014 0,0033 0,0637 0,4075 0,6827    

LV 8 0,6875 0,0760 0,1918 0,3536 0,9427 0,1963 0,0237 0,0685   

LV 9 <0,001 0,1315 <0,001 <0,001 0,0018 0,0100 0,1802 0,1092 0,0017  

LV 10 0,3195 0,0604 0,0401 0,0934 0,5549 0,3184 0,0240 0,0971 0,6023 0,0010 

Märkus. Valge taustaga p–väärtused näitavad tulemuste statistilist erinevust (p ˂ 0,05), punase taustaga väärtused statistilist erinevust ei näita (p > 0,05). 

 

Tabel 3.9. Sanglepa hööveldamisjärgse pinnakareduse parameetri Ra p–väärtuste võrdlus sõltuvalt töötlusastmest 

  LM 0 LM 1 LM 2 LM 3 LM 4 LM 5 LM 6 LM 7 LM 8 LM 9 

LM 1 0,4871          

LM 2 0,4844 0,1855         

LM 3 0,4422 0,1848 0,8732        

LM 4 0,0629 0,2932 0,0127 0,0189       

LM 5 0,2453 0,7236 0,0639 0,0772 0,4262      

LM 6 0,0624 0,0194 0,2135 0,3356 <0,001 0,0041     

LM 7 0,1910 0,5591 0,0556 0,0635 0,6679 0,7701 0,0044    

LM 8 0,1554 0,4977 0,0419 0,0501 0,7291 0,6953 0,0030 0,9325   

LM 9 0,5619 0,9176 0,2272 0,2212 0,2492 0,6420 0,0256 0,4946 0,4366  

LM 10 0,0870 0,3901 0,0169 0,0258 0,7918 0,5690 <0,001 0,8369 0,9084 0,3334 

Märkus. Valge taustaga p–väärtused näitavad tulemuste statistilist erinevust (p ˂ 0,05), punase taustaga väärtused statistilist erinevust ei näita (p > 0,05).
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Joonis 3.5 iseloomustab halli lepa ja sanglepa pinnakareduse parameetri Rz keskmiseid 

väärtusi hööveldamisjärgselt 95% usaldusnivooga sõltuvalt töötlusastmest. Lisaks on 

joonisele lisatud katsekehade keskmine tihedus 95% usaldusnivooga vastavalt 

töötlusastmele.  

 

 

Joonis 3.5. Halli lepa ja sanglepa keskmise pinnakareduse parameetri Rz sõltumine 

töötlusastmest koos 95% usaldusnivooga peale hööveldamist. 

 

Sarnaselt Ra väärtustele näitavad katsetulemused mõlema puuliigi puhul keskmise 

pinnakareduse parameetri Rz väärtuste langevat trendi. Seos uuritava omaduse ja 

töötlusastmete vahel oli hallil lepal keskmise tugevusega (R2 = 0,1671) ja sanglepal väga 

nõrk (R2 = 0,03). Mõlema puuliigi katsekehade keskmine tihedus vähenes töötlusastme 

suurendamisega.  

Halli lepa töötlemata katsekehade keskmine Rz oli 19,88 μm, millest suuremad väärtused 

olid töötlusastmetel 2, 3, 4, ja 8. Suurim keskmine Rz väärtus 21,64 μm oli 2. töötlusastmel, 

mis erines töötlemata katsekehade pinnakareduse keskmisest Rz väärtusest 8,1% võrra. 

Kõige väiksem väärtus ehk kõige siledam pind mõõdeti 9. töötlusastmel tulemusega 15,86 

μm. Võrreldes töötlemata katsekehade väärtusega vähenes 9. töötlusastmel keskmine Rz 

20,2%. 
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Sanglepa töötlemata katsekehade keskmine Rz oli 23,20 μm, millest suuremad väärtused olid 

3. ja 6. töötlusastmel. Suurim keskmine Rz oli 25,91 μm, mis mõõdeti 6. töötlusastmel 

töödeldud katsekehadelt. Töötlemata katsekehade väärtusega võrreldes suurenes 6. 

töötlusastme keskmine Rz 10,5%. Väikseim keskmine Rz oli 1. töötlusastmel tulemusega 

21,07 μm, mis erines töötlemata keskmise pinnakareduse Rz väärtusest 9,2%. 

Pinnakareduse Rz uurimistulemuste põhjal koostatud kirjeldav statistika on välja toodud 

tabelites 3.10 ja 3.11. 

Töötlusastmete vahelise erinevuse välja selgitamiseks analüüsiti pinnakareduse Rz keskmisi 

väärtusi statistiliselt (tabel 3.12 ja 3.13). Halli lepa keskmine Rz oli töötlemata katsekehade 

väärtusest suurem töötlusastmetel 2, 3, 4 ja 8, kuid statistilisel võrdlemisel töötlemata 

katsekehade tulemustega pole erinevus tõestatud. Statistiliselt oli erinevus tõestatud 

töötlusastmetel 1, 6 ja 9, mille kõigi keskmine Rz väärtus oli võrreldes keskmise töötlemata 

Rz väärtusega madalam. Seega halli lepa termiline töötlemine erinevatel töötlusastmetel 

hööveldamisjärgselt vähendab pinnakaredust keskmise Rz väärtuse põhjal 1., 6., ja 9. 

töötlusastmel. 

Sanglepa puhul oli töötlusastmete 3 ja 6 keskmine Rz väärtus suurem kui töötlemata Rz 

keskmine. Statistilisel võrdlusel selgub, et vaid 6. töötlusastme erinevus on tõestatud. 

Ülejäänud töötlusastmetel keskmine Rz väärtus küll erines, aga statistiliselt pole nende 

erinevus tõestatud. Sellest tulenevalt suurendab termiline töötlemine pinnakareduse 

keskmist Rz väärtust hööveldamisjärgselt ainult 6. töötlusastmel. Ülejäänud töötlusastmed 

pinnakareduse Rz keskmist väärtust ei mõjuta. 
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Tabel 3.10.  Halli lepa pinnakareduse Rz karakteristikud peale hööveldamist (μm) 

    Töötlusaste 

Karakteristik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmeetiline keskmine 19,88 17,29 21,64 20,58 20,43 17,94 17,31 18,07 19,91 15,86 18,95 

Standardviga 0,87 0,7 0,87 0,67 1,06 0,6 0,63 0,79 1 0,74 0,57 

Standardhälve 4,78 3,83 4,78 3,68 5,81 3,28 3,48 4,32 5,5 4,03 3,15 

Suurim väärtus 31,49 24,33 30,95 28,65 30,67 24,52 24,39 26,03 30,98 24,49 26,75 

Väikseim väärtus 11,59 9,07 11,76 13,67 10,57 9,13 9,32 9,8 11,46 8,81 10,27 

Shapiro test p–väärtus >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Ülemine 95% usalduspiir 20,80 18,03 22,54 21,29 21,57 18,56 17,97 18,90 20,99 16,64 19,55 

Alumine 95% usalduspiir 18,99 16,54 20,70 19,86 19,27 17,29 16,64 17,22 18,86 15,09 18,33 

 

 

Tabel 3.11.  Sanglepa pinnakareduse Rz karakteristikud peale hööveldamist (μm) 

    Töötlusaste 

Karakteristik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmeetiline keskmine 23,2 21,07 22,14 24,64 21,37 21,8 25,91 22,09 21,76 21,86 21,14 

Standardviga 0,76 0,85 0,76 1,12 0,82 0,9 0,88 0,95 1,02 1,03 0,77 

Standardhälve 4,18 4,65 4,14 6,16 4,49 4,92 4,82 5,23 5,61 5,64 4,19 

Suurim väärtus 29,67 28,59 30,46 35,06 32,59 32,7 35,05 31,78 32,01 31,37 28,15 

Väikseim väärtus 15,53 12,19 12,85 10,34 12,23 13,9 17,3 11,85 9,53 9,92 12,92 

Shapiro test p–väärtus >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Ülemine 95% usalduspiir 24,01 21,95 22,96 25,83 22,22 22,73 26,83 23,09 22,85 22,95 21,94 

Alumine 95% usalduspiir 22,38 20,17 21,30 23,43 20,51 20,86 24,97 21,09 20,66 20,80 20,32 
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Tabel 3.12. Halli lepa hööveldamisjärgse pinnakareduse parameetri Rz p–väärtuste võrdlus sõltuvalt töötlusastmest 

  LV 0 LV 1 LV 2 LV 3 LV 4 LV 5 LV 6 LV 7 LV 8 LV 9 

LV 1 0,0245          

LV 2 0,1599 <0,001         

LV 3 0,5304 0,0013 0,3392        

LV 4 0,6890 0,0169 0,3840 0,9097       

LV 5 0,0723 0,4869 0,0010 0,0048 0,0461      

LV 6 0,0211 0,9830 <0,001 <0,001 0,0150 0,4776     

LV 7 0,1297 0,4642 0,0036 0,0189 0,0796 0,8936 0,4583    

LV 8 0,9818 0,0371 0,1993 0,5841 0,7219 0,0979 0,0336 0,1552   

LV 9 <0,001 0,1621 <0,001 <0,001 <0,001 0,0324 0,1393 0,0447 0,0020  

LV 10 0,3770 0,0729 0,0131 0,0709 0,2248 0,2281 0,0615 0,3728 0,4097 0,0016 

Märkus. Valge taustaga p–väärtused näitavad tulemuste statistilist erinevust (p ˂ 0,05), punase taustaga väärtused statistilist erinevust ei näita (p > 0,05). 

 

Tabel 3.13. Sanglepa hööveldamisjärgse pinnakareduse parameetri Rz p–väärtuste võrdlus sõltuvalt töötlusastmest 

  LM 0 LM 1 LM 2 LM 3 LM 4 LM 5 LM 6 LM 7 LM 8 LM 9 

LM 1 0,0666          

LM 2 0,3265 0,3487         

LM 3 0,2964 0,0142 0,0711        

LM 4 0,1077 0,7961 0,4936 0,0227       

LM 5 0,2371 0,5580 0,7693 0,0532 0,7298      

LM 6 0,0240 <0,001 0,0020 0,3787 <0,001 0,0018     

LM 7 0,3658 0,4272 0,9660 0,0895 0,5717 0,8235 0,0047    

LM 8 0,2643 0,6036 0,7670 0,0638 0,7682 0,9806 0,0033 0,8162   

LM 9 0,3007 0,5533 0,8288 0,0741 0,7111 0,9604 0,0042 0,8730 0,9445  

LM 10 0,0617 0,9472 0,3572 0,0132 0,8380 0,5826 <0,001 0,4428 0,6304 0,5770 

Märkus. Valge taustaga p–väärtused näitavad tulemuste statistilist erinevust (p ˂ 0,05), punase taustaga väärtused statistilist erinevust ei näita (p > 0,05).
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3.2.2. Pinnakaredus peale lihvimist 

 

Käesolevas alapeatükis on analüüsitud puidu pinnakareduse parameetrite Ra ja Rz muutumist 

termilisel töötlemisel peale lihvimist. Halli lepa ja sanglepa pinnakareduse Ra keskmised 

väärtused koos 95% usaldusnivooga on kujutatud joonisel 3.6. Lisaks on joonisele lisatud 

katsekehade keskmine tihedus 95% usaldusnivooga vastavalt töötlusastmele. 

 

 

Joonis 3.6. Halli lepa ja sanglepa keskmise pinnakareduse parameetri Ra sõltumine 

töötlusastmest koos 95% usaldusnivooga peale lihvimist. 

 

Katsetulemused näitasid mõlema puuliigi puhul pinnakareduse  keskmiste Ra väärtuste 

tõusvat trendi, mis võrreldes hööveldamisega on vastupidine. Seos uuritava omaduse ja 

töötlusastmete vahel oli hallil lepal keskmise tugevusega (R2 = 0,4386) ja sanglepal (R2 = 

0,5618) tugev. Mõlema puuliigi katsekehade keskmine tihedus vähenes töötlusastme 

suurendamisega.  

Halli lepa töötlemata katsekehade keskmine Ra oli 1,71 μm, mis oli võrreldes teiste 

töötlusastmete keskmiste väärtustega kõige madalam. Suurim keskmine Ra väärtus 2,18 μm 

oli 8. töötlusastmel. Eelnevale sarnanes 10. töötlusastme tulemus, erinedes 0,01 μm. Suurim 

keskmine Ra väärtus 8. töötlusastmel erines töötlemata keskmise Ra väärtusest 21,6%. 
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Sanglepa töötlemata katsekehade keskmine Ra oli 2,14 μm, millest suuremad väärtused olid 

4., 6., 7., 8., 9., ja 10. töötlusastmel. Suurim keskmine Ra oli 2,38 μm 6. töötlusastmel, 

erinedes töötlemata keskmisest Ra väärtusest 10,1%. Kõige väiksem pinnakaredus 3. 

töötlusastmel tulemusega 1,96 μm, erinedes töötlemata keskmise pinnakareduse Ra 

väärtusest 8,4%. 

Pinnakareduse Ra uurimustulemuste põhjal koostatud kirjeldav statistika on välja toodud 

tabelites 3.14 ja 3.15. 

Töötlusastmete vahelise erinevuse välja selgitamiseks analüüsiti pinnakareduse Ra keskmisi 

väärtusi statistiliselt (tabel 3.16 ja 3.17). Halli lepa töötlemata katsekehade keskmine Ra 

väärtus oli võrreldes teiste töötlusastmete keskmiste väärtustega kõige madalam. Statistilisel 

võrdlemisel selgus, et 2. töötlusastme keskmine Ra väärtus on ainus, mille erinevus pole 

töötlemata keskmise Ra väärtusega tõestatud. Ülejäänud töötlusastmete puhul on erinevus 

tõestatud, millest on võimalik järeldada, et peale lihvimist pinnakareduse parameetri Ra 

väärtus tõuseb ja materjali pind muutub karedamaks.  

Sanglepa puhul oli keskmine Ra suurem töötlemata Ra keskmisest väärtusest töötlusastmetel 

4, 6, 7, 8, 9 ja 10. Statistilisel võrdlemisel selgus, et erinevus on tõestatud vaid 9. 

töötlusastmel. Töötlusastmete 1, 2, 3 ja 5 puhul pole samuti erinevus tõestatud. Statistilisele 

võrdlusele tuginedes suureneb pinnakareduse parameetri keskmine Ra väärtus võrreldes 

töötlemata materjali keskmise Ra väärtusega 9. töötlusastmel. 
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Tabel 3.14.  Halli lepa pinnakareduse Ra karakteristikud peale lihvimist (μm) 

    Töötlusaste 

Karakteristik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmeetiline keskmine 1,71 2,03 1,87 1,94 2,05 2,05 1,96 1,88 2,18 2,02 2,17 

Standardviga 0,07 0,09 0,08 0,08 0,06 0,09 0,06 0,07 0,08 0,05 0,07 

Standardhälve 0,39 0,5 0,46 0,46 0,31 0,51 0,34 0,38 0,44 0,28 0,37 

Suurim väärtus 2,6 3,29 2,98 3,62 2,77 3,55 2,57 3,12 3,09 2,6 2,92 

Väikseim väärtus 1,23 1,24 1,19 1,25 1,39 1,17 1,39 1,35 1,47 1,63 1,33 

Shapiro test p–väärtus <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Ülemine 95% usalduspiir 1,781 2,131 1,957 2,031 2,104 2,148 2,026 1,959 2,265 2,076 2,243 

Alumine 95% usalduspiir 1,632 1,938 1,783 1,855 1,988 1,954 1,893 1,811 2,092 1,968 2,100 

 

 

Tabel 3.15.  Sanglepa pinnakareduse Ra karakteristikud peale lihvimist (μm) 

    Töötlusaste 

Karakteristik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmeetiline keskmine 2,14 2,06 2,1 1,96 2,17 2,11 2,38 2,21 2,25 2,5 2,33 

Standardviga 0,08 0,08 0,07 0,07 0,09 0,06 0,09 0,07 0,07 0,08 0,04 

Standardhälve 0,47 0,43 0,41 0,39 0,48 0,33 0,5 0,4 0,41 0,45 0,24 

Suurim väärtus 3,3 2,97 2,91 2,88 3,38 2,92 3,65 3 3,17 3,32 2,77 

Väikseim väärtus 1,49 1,41 1,45 1,46 1,45 1,52 1,51 1,54 1,66 1,74 1,79 

Shapiro test p–väärtus >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Ülemine 95% usalduspiir 2,228 2,141 2,179 2,040 2,268 2,173 2,483 2,294 2,325 2,586 2,371 

Alumine 95% usalduspiir 2,052 1,973 2,024 1,892 2,083 2,046 2,286 2,138 2,169 2,413 2,278 
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Tabel 3.16. Halli lepa lihvimisjärgne pinnakareduse parameetri Ra p–väärtuste võrdlus sõltuvalt töötlusastmest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkus. Valge taustaga p–väärtused näitavad tulemuste statistilist erinevust (p ˂ 0,05), punase taustaga väärtused statistilist erinevust ei näita (p > 0,05). 

 

Tabel 3.17. Sanglepa lihvimisjärgse pinnakareduse parameetri Ra p–väärtuste võrdlus sõltuvalt töötlusastmest 

  LM 0 LM 1 LM 2 LM 3 LM 4 LM 5 LM 6 LM 7 LM 8 LM 9 

LM 1 0,4880          

LM 2 0,7462 0,6836         

LM 3 0,0905 0,4035 0,1872        

LM 4 0,7671 0,3261 0,5284 0,0811       

LM 5 0,7826 0,6016 0,9351 0,0528 0,5436      

LM 6 0,0570 0,0099 0,0213 0,0011 0,1104 0,0167     

LM 7 0,4993 0,1497 0,2821 0,0166 0,7306 0,2709 0,1597    

LM 8 0,3492 0,0900 0,1780 0,0039 0,5457 0,1627 0,2545 0,7693   

LM 9 0,0036 <0,001 <0,001 <0,001 0,0096 <0,001 0,3469 0,0124 0,0266  

LM 10 0,0570 0,0049 0,0125 <0,001 0,1343 0,0054 0,5848 0,1979 0,3592 0,0709 

Märkus. Valge taustaga p–väärtused näitavad tulemuste statistilist erinevust (p ˂ 0,05), punase taustaga väärtused statistilist erinevust ei näita (p > 0,05).

  LV 0 LV 1 LV 2 LV 3 LV 4 LV 5 LV 6 LV 7 LV 8 LV 9 

LV 1 0,0103          

LV 2 0,1120 0,1580         

LV 3 0,0285 0,4232 0,3328        

LV 4 <0,001 0,8979 0,0091 0,1223       

LV 5 0,0052 0,9010 0,0575 0,3671 0,9820      

LV 6 0,0070 0,5062 0,1354 0,6100 0,3021 0,4252     

LV 7 0,0266 0,1984 0,5011 0,4825 0,0155 0,1241 0,2009    

LV 8 <0,001 0,2372 0,0028 0,0276 0,1875 0,2993 0,0369 0,0053   

LV 9 <0,001 0,9184 0,0103 0,2612 0,7480 0,8004 0,4385 0,0364 0,1095  

LV 10 <0,001 0,2249 0,0014 0,0078 0,1598 0,2901 0,0248 0,0014 0,9536 0,0832 
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Joonis 3.7 iseloomustab halli lepa ja sanglepa pinnakareduse parameetri Rz keskmiseid 

väärtusi lihvimisjärgselt 95% usaldusnivooga sõltuvalt töötlusastmest. Lisaks on joonisele 

lisatud katsekehade keskmine tihedus 95% usaldusnivooga vastavalt töötlusastmele.  

 

 

Joonis 3.7. Halli lepa ja sanglepa keskmise pinnakareduse parameetri Rz sõltumine 

töötlusastmest koos 95% usaldusnivooga peale lihvimist. 

 

Sarnaselt Ra väärtustele näitasid ka pinnakareduse parameetri Rz keskmised väärtused 

tõusvat trendi. Seos uuritava omaduse ja töötlusastme vahel oli mõlemal puuliigil, hallil lepal  

(R2 = 0,2243) ja sanglepal (R2 = 0,4826) keskmise tugevusega. Mõlema puuliigi katsekehade 

keskmine tihedus vähenes töötlusastme suurendamisega. 

Halli lepa töötlemata katsekehade keskmine Rz oli 11,74 μm, mis oli teiste töötlusastmete 

keskmiste väärtustega võrreldes kõige madalam. Suurim keskmine Rz väärtus 14,52 μm oli 

8. töötlusastmel, erinedes töötlemata keskmisest Rz väärtusest 19,1%. 

Sanglepa töötlemata katsekehade keskmine Rz oli 14,78 μm, millest suuremad väärtused olid 

4., 6., 7., 8., 9., ja 10. töötlusastmel. Suurim keskmine Rz oli 17,02 μm 9. töötlusastmel, 

erinedes töötlemata katsekehade keskmisest Rz väärtusest 13,2%. Kõige rohkem vähenes 
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pinnakaredus 3. töötlusastmel tulemusega 13,73 μm, mis erines töötlemata keskmise 

pinnakareduse Rz väärtusest 7,1%.  

Pinnakareduse Rz uurimistulemuste põhjal koostatud kirjeldav statistika on välja toodud 

tabelites 3.18 ja 3.19. 

Töötlusastmete vahelise erinevuse välja selgitamiseks analüüsiti pinnakareduse Rz keskmisi 

väärtusi statistiliselt (tabel 3.20 ja 3.21). Töötlemata halli lepa keskmine Rz väärtus oli teiste 

töötlemisastmete väärtustega võrreldes kõige madalam. Statistilisel võrdlusel selgub, et 

töötlusastmetel 2, 3, 6 ja 7 on keskmised väärtused töötlemata Rz keskmisest väärtusest 

erinevad, aga nende erinevus pole tõestatud. Töötlemata keskmise Rz erinevus on tõestatud 

töötlusastmetel 1, 4, 5, 8, 9 ja 10, mille kõigi keskmine Rz on töötlemata keskmisest 

väärtusest suurem. Seega statistiliselt halli lepa termiline töötlemine töötlusastmetel 1, 4, 5, 

8, 9, 10 suurendab pinnakareduse keskmist Rz väärtust. 

Sanglepa puhul oli pinnakareduse keskmine Rz väärtus suurem töötlemata keskmisest Rz 

väärtusest töötlusastmetel 4, 6, 7, 8, 9, 10. P–väärtuste võrdlemisel selgus, et töötlemata 

keskmise Rz väärtuse erinevus on tõestatud töötlusastmetel 6 ja 9. Ülejäänud töötlusastmetel 

keskmised Rz väärtused erinevad, kuid statistiliselt pole need tõestatud. Töötlusastmete 6 ja 

9 keskmised Rz väärtused on suuremad kui töötlemata keskmine Rz väärtus. Termilisel 

töötlemisel suurendavad sanglepa pinnakareduse keskmist Rz väärtust töötlusastmed 6 ja 9 

ning materjali pind muutub karedamaks. 

Peale lihvimist selgus keskmiste Ra ja Rz väärtuste põhjal, et termiline töötlemine suurendab 

pinnakaredust mõlema puuliigi puhul. Pinnakaredus on termilisel töötlemisel suurenenud ka  

haaval (Populus beijingensis), männil (Pinus sylvestris), idapöögil (Fagus orientalis), trooja 

nulul (Abies bornmuelleriana) ja kivitammel (Quercus petraea) [3, 20].  
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Tabel 3.18.  Halli lepa pinnakareduse Rz karakteristikud peale lihvimist (μm) 

    Töötlusaste 

Karakteristik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmeetiline keskmine 11,74 13,58 13,13 13,39 13,49 13,57 12,78 12,18 14,52 13,21 14,47 

Standardviga 0,48 0,58 0,7 0,63 0,38 0,61 0,46 0,48 0,64 0,38 0,44 

Standardhälve 2,65 3,18 3,84 3,42 2,08 3,36 2,54 2,64 3,49 2,09 2,43 

Suurim väärtus 16,98 20,39 24,17 22,96 17,89 22,95 19,6 22,6 23,12 17,83 18,34 

Väikseim väärtus 8,06 8,37 8,52 8,78 9,27 7,74 8,83 8,8 9,52 10,01 9,62 

Shapiro test p–väärtus <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

Ülemine 95% usalduspiir 12,261 14,201 13,903 14,062 13,880 14,228 13,275 12,702 15,208 13,614 14,939 

Alumine 95% usalduspiir 11,233 12,970 12,416 12,738 13,096 12,929 12,291 11,696 13,868 12,819 14,007 

 

 

Tabel 3.19.  Sanglepa pinnakareduse Rz karakteristikud peale lihvimist (μm) 

    Töötlusaste 

Karakteristik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmeetiline keskmine 14,78 14,33 14,23 13,73 14,87 14,09 16,69 15,54 16,1 17,02 15,44 

Standardviga 0,64 0,7 0,58 0,48 0,69 0,5 0,77 0,59 0,63 0,6 0,35 

Standardhälve 3,51 3,81 3,19 2,61 3,75 2,73 4,24 3,23 3,42 3,3 1,92 

Suurim väärtus 25,65 23,01 21,47 20,87 24,66 21,58 28,61 21,51 24,48 24,26 20,6 

Väikseim väärtus 9,89 9,36 9,31 10,45 9,67 10,05 10,12 9,84 11,3 11,78 11,54 

Shapiro test p–väärtus <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Ülemine 95% usalduspiir 15,460 15,060 14,835 14,249 15,597 14,625 17,525 16,158 16,762 17,654 15,811 

Alumine 95% usalduspiir 14,115 13,613 13,612 13,253 14,170 13,558 15,884 14,915 15,458 16,396 15,069 
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Tabel 3.20. Halli lepa lihvimisjärgne pinnakareduse parameetri Rz p–väärtuste võrdlus sõltuvalt töötlusastmest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkus. Valge taustaga p–väärtused näitavad tulemuste statistilist erinevust (p ˂ 0,05), punase taustaga väärtused statistilist erinevust ei näita (p > 0,05). 

 

Tabel 3.21. Sanglepa lihvimisjärgne pinnakareduse parameetri Rz p–väärtuste võrdlus sõltuvalt töötlusastmest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkus. Valge taustaga p–väärtused näitavad tulemuste statistilist erinevust (p ˂ 0,05), punase taustaga väärtused statistilist erinevust ei näita (p > 0,05).

  LV 0 LV 1 LV 2 LV 3 LV 4 LV 5 LV 6 LV 7 LV 8 LV 9 

LV 1 0,0261          

LV 2 0,1304 0,3790         

LV 3 0,0551 0,8247 0,3208        

LV 4 0,0073 0,9019 0,0462 0,8878       

LV 5 0,0285 0,9962 0,2729 0,8328 0,9101      

LV 6 0,0877 0,2281 0,5201 0,4394 0,2410 0,3077     

LV 7 0,4492 0,0537 0,4671 0,0965 0,0035 0,0551 0,1714    

LV 8 <0,001 0,3555 0,0143 0,2861 0,7412 0,5229 0,0748 0,0013   

LV 9 0,0127 0,9587 0,2170 0,8303 0,3112 0,6520 0,5298 0,0163 0,1858  

LV 10 <0,001 0,2291 0,0105 0,1657 0,1010 0,2442 0,0110 <0,001 0,4420 0,0281 

  LM 0 LM 1 LM 2 LM 3 LM 4 LM 5 LM 6 LM 7 LM 8 LM 9 

LM 1 0,5011          

LM 2 0,5793 0,8534         

LM 3 0,2643 0,7731 0,6438        

LM 4 0,9470 0,4733 0,5619 0,2478       

LM 5 0,5106 0,8303 0,8536 0,6865 0,4964      

LM 6 0,0451 0,0191 0,0142 0,0058 0,0611 0,0068     

LM 7 0,3042 0,1154 0,1203 0,0274 0,2729 0,0657 0,2420    

LM 8 0,0933 0,0327 0,0328 0,0070 0,1023 0,0148 0,5570 0,5149   

LM 9 0,0138 0,0037 0,0015 <0,001 0,0115 <0,001 0,7359 0,0835 0,2932  

LM 10 0,1624 0,0436 0,0816 0,0013 0,1932 0,0309 0,1498 0,8881 0,3621 0,0280 
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3.3. Puidu pinna kulumine 

 

Uurimuse järgnevas alapeatükis on analüüsitud puidu pinna kulumise muutumist termilisel 

töötlemisel ja võrreldud töödeldud puidu tulemusi töötlemata katsekehade tulemustega. 

Joonis 3.8 iseloomustab halli lepa ja sanglepa pinna kulumise keskmiseid väärtusi 95% 

usaldusnivooga sõltuvalt töötlusastmest. Lisaks on joonisele lisatud keskmise tiheduse 

tulemused 95% usaldusnivooga vastavalt töötlusastmele.  

 

 

Joonis 3.8. Halli lepa ja sanglepa keskmise pinna kulumise sõltumine töötlusastmest koos 

95% usaldusnivooga. 

 

Pinna kulumise osas näitasid mõlema puuliigi puhul keskmised kulumise väärtused tõusvat 

trendi. Determinatsioonikordajate väärtuste põhjal oli seos uuritava omaduse ja töötlusastme 

vahel väga tugev (hall lepp R2 = 0,908; sanglepp R2 = 0,901). Mõlema puuliigi katsekehade 

keskmine tihedus vähenes töötlusastme suurendamisega. 

Halli lepa keskmine pinna kulumine töötlemata katsekehadel oli 1,69 g, millest madalam 

väärtus oli ainult 1. töötlusastmel. Ülejäänud töötlusastmetel keskmine pinna kulumine 

suurenes. Suurim keskmise pinna kulumise väärtus 3,10 g oli 10. töötlusastmel, erinedes 

töötlemata materjali pinna kulumise keskmisest väärtusest 45,5%. Kõige vastupidavam 
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kulumisele oli 1. töötlusastmel töödeldud katsekehad, mille keskmine pinna kulumine oli 

1,63 g. Antud väärtus erines töötlemata katsekehade keskmisest pinna kulumise väärtusest 

3,6%.  

Sanglepa töötlemata katsekehade keskmine pinna kulumine oli 1,47 g. Peale 1. töötlusastme 

suurenes pinna kulumine kõigil töötlusastmetel. Suurim keskmine pinna kulumise väärtus 

2,78 g oli 10. töötlusastmel, erinedes töötlemata katsekehade pinna kulumise keskmisest 

väärtusest 47,1%. Väikseim pinna kulumine oli 1. töötlusastmel, tulemusega 1,37 g, mis 

erineb töötlemata keskmisest pinna kulumisest 6,8%. 

Pinna kulumise uurimistulemuste põhjal koostatud kirjeldav statistika on välja toodud 

tabelites 3.22 ja 3.23. 

Pinna kulumise keskmisi väärtusi analüüsiti statistiliselt, et selgitada välja erinevate 

töötlusastmete vaheline erinevus (tabel 3.24 ja tabel 3.25). Halli lepa töötlemata keskmisest 

pinna kulumise väärtusest oli madalam 1. töötlusastme väärtus, kuid statistiliselt pole 

erinevus tõestatud. Ülejäänud töötlusastmetel, mil keskmine pinna kulumine suurenes, on 

erinevus töötlemata keskmisest pinna kulumise väärtusest tõestatud. Statistilisest võrdlusest 

selgus, et halli lepa termiline töötlemine suurendab keskmist pinna kulumist.  

Sarnaselt hallile lepale oli sanglepa töötlemata keskmisest pinna kulumise väärtusest 

madalam 1. töötlusastme väärtus, mille erinevus pole tõestatud. Lisaks pole erinevus 

tõestatud võrreldes töötlemata pinna kulumise keskmise väärtusega töötlusastmetel 2 ja 4. 

Ülejäänud suurenenud pinna kulumise keskmiste väärtuste erinevus on tõestatud. Kõige 

rohkem muutus keskmine pinna kulumine 10. töötlusastmel, mille erinevus 9. 

töötlusastmega pole tõestatud. Võrdlemisel selgus, et sanglepa termiline töötlemine 

suurendab keskmist pinna kulumist sarnaselt hallile lepale. 

Mõlema puuliigi puhul suurendas termiline töötlemine keskmist pinna kulumist. 

Temperatuuri tõusmisel ja protsessi kestuse suurenedes muutus kulumine intensiivsemaks. 

Kulumise suurenemine on selgunud ka magusa kirsipuu (Cerasus avium) tangentsiaalpinnal, 

haavapuidul (Populus beijingensis), trooja nulul (Abies bornmuelleriana) ja idapöögil 

(Fagus orientalis) [3, 6, 26]. 
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Tabel 3.22.  Halli lepa pinna kulumise karakteristikud (g) 

    Töötlusaste 

Karakteristik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmeetiline keskmine 1,69 1,63 2,07 2,00 2,21 2,18 2,57 2,34 2,67 2,66 3,10 

Standardviga 0,06 0,1 0,08 0,07 0,07 0,13 0,02 0,1 0,03 0,07 0,07 

Standardhälve 0,18 0,31 0,23 0,22 0,21 0,38 0,07 0,3 0,09 0,22 0,22 

Suurim väärtus 1,99 2,11 2,3 2,41 2,5 2,61 2,73 2,62 2,88 2,96 3,46 

Väikseim väärtus 1,47 1,33 1,6 1,8 1,92 1,64 2,5 1,85 2,56 2,38 2,7 

Shapiro test p–väärtus >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Ülemine 95% usalduspiir 1,72 1,69 2,11 2,04 2,25 2,25 2,59 2,40 2,69 2,70 3,14 

Alumine 95% usalduspiir 1,66 1,57 2,03 1,96 2,17 2,11 2,56 2,29 2,66 2,62 3,06 

 

 

Tabel 3.23.  Sanglepa pinna kulumise karakteristikud (g) 

    Töötlusaste 

Karakteristik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmeetiline keskmine 1,47 1,37 1,65 1,85 1,66 1,99 1,93 2,41 2,26 2,52 2,78 

Standardviga 0,06 0,04 0,11 0,05 0,09 0,07 0,08 0,07 0,06 0,07 0,13 

Standardhälve 0,18 0,13 0,32 0,14 0,28 0,2 0,22 0,19 0,16 0,21 0,37 

Suurim väärtus 1,69 1,65 2,03 2,12 2,08 2,2 2,23 2,76 2,47 2,96 3,38 

Väikseim väärtus 1,23 1,25 1,3 1,59 1,18 1,62 1,63 2,18 2,04 2,27 2,26 

Shapiro test p–väärtus >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Ülemine 95% usalduspiir 1,50 1,39 1,71 1,88 1,71 2,03 1,97 2,44 2,31 2,55 2,82 

Alumine 95% usalduspiir 1,44 1,34 1,59 1,83 1,61 1,96 1,89 2,37 2,25 2,47 2,69 
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Tabel 3.24. Halli lepa pinna kulumise p–väärtuste võrdlus sõltuvalt töötlusastmest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkus. Valge taustaga p–väärtused näitavad tulemuste statistilist erinevust (p ˂ 0,05), punase taustaga väärtused statistilist erinevust ei näita (p > 0,05). 

 

Tabel 3.25. Sanglepa pinna kulumise p–väärtuste võrdlus sõltuvalt töötlusastmest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkus. Valge taustaga p–väärtused näitavad tulemuste statistilist erinevust (p ˂ 0,05), punase taustaga väärtused statistilist erinevust ei näita (p > 0,05). 

  LV 0 LV 1 LV 2 LV 3 LV 4 LV 5 LV 6 LV 7 LV 8 LV 9 

LV 1 0,4894          

LV 2 0,0013 0,0056         

LV 3 0,0044 0,0142 0,5462        

LV 4 <0,001 0,0012 0,1819 0,0547       

LV 5 0,0048 0,0106 0,4717 0,2542 0,8208      

LV 6 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0146     

LV 7 <0,001 <0,001 0,0400 0,0106 0,2224 0,4894 0,0188    

LV 8 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0044 0,0185 <0,001   

LV 9 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0062 0,2921 0,0468 0,8380  

LV 10 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

  LM 0 LM 1 LM 2 LM 3 LM 4 LM 5 LM 6 LM 7 LM 8 LM 9 

LM 1 0,1796          

LM 2 0,3401 0,0400         

LM 3 <0,001 <0,001 0,2973        

LM 4 0,1158 0,0173 0,9648 0,0833       

LM 5 <0,001 <0,001 0,0142 0,1052 0,0106      

LM 6 <0,001 <0,001 0,1139 0,4439 0,0431 0,5165     

LM 7 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001    

LM 8 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0044 0,0026 0,1373   

LM 9 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,2699 0,0168  

LM 10 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0208 0,0034 0,0908 
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KOKKUVÕTE 

 

Töö eesmärk oli uurida, kuidas mõjutab termiline töötlemine lepapuidu pinnaomadusi ja 

välja selgitada, kas töötlemisel uuritavad omadused paranevad. Töös kasutatud halli lepa ja 

sanglepa pinnaomaduste muutusi termilisel töötlemisel pole varasemalt põhjalikult uuritud. 

Hüpoteesi tõestamiseks seati uurimisülesanded, mille käigus uuriti muutusi lepapuidu 

pinnakõvaduses, pinnakareduses ja pinna kulumises. Pinnakareduse määramisel teostati 

mõõtmised kahel korral. Esmalt peale hööveldamist ja seejärel peale lihvimist. Termilisel 

töötlemisel kasutati kümmet töötlusastet, mis erinesid töötlemistemperatuuri ja protsessi 

kestuse poolest. Töödeldud katsekehade tulemusi võrreldi töötlemata katsekehade 

tulemustega. Termiline töötlemine viidi läbi Luxhammar Thermal Modification Technology 

termoahjus, mis põhineb ThermoWoodi meetodil. Katsekehad valmistati vastavalt uuritavate 

pinnaomaduste standarditele.  

Pinnakõvaduse määramisel kasutati Janka meetodit, milleks valmistati 66 katsekeha. 

Katsekehadel sooritati 10 mõõtmist ning kasutati universaalset katsemasinat Instron 3369. 

Pinnakaredus määrati esmalt peale hööveldamist, milleks valmistati sarnaselt 

pinnakõvadusele 66 katsekeha. Katsekehadel sooritati 10 mõõtmist ning mõõtmiseks 

kasutati seadet Mitutoyo SJ–210. Peale mõõtmist katsekehad lihviti ning korrati tegevust ehk 

mõõdeti pinnakaredus peale lihvimist. Pinna kulumise määramisel kasutati Taberi meetodit, 

mille tarbeks valmistati 198 lihvitud katsekeha. Mõõtmistel kasutati pinna kulumise mõõtjat 

MRC Scientific Instruments QC619T. Tulemusi analüüsiti, et tõestada erinevatel 

töötlusastmetel uuritud pinnaomaduste väärtuste vahelisi erinevusi. 

Uurimusest selgus, et termiline töötlemine parandas halli lepa pinnaomadusi osaliselt. 

Pinnaomadustest paranes hööveldamisjärgne pinnakaredus (keskmised Ra väärtused 

vähenesid töötlusastmetel 1, 6, 7 ja 9 ning keskmised Rz väärtused töötlusastmetel 1, 6 ja 9). 

Kõige väikseim keskmine Ra oli 9. töötlusastmel, erinedes termiliselt töötlemata katsekehade 

väärtusest 23,2%. Kõige väiksem keskmine Rz oli samuti 9. töötlusastmel, erinedes 

termiliselt töötlemata väärtusest 20,2%. Ülejäänud uuritud pinnaomadused halvenesid. 

Sanglepa termilisel töötlemisel paranesid pinnaomadused samuti osaliselt. Pinnakõvadus 

paranes ehk keskmine pinnakõvadus suurenes töötlusastmetel 2–6. Suurim keskmine 
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pinnakõvadus oli 4. töötlusastmel, mis erines termiliselt töötlemata keskmisest väärtusest 

19,1%. Peale hööveldamist pinnakaredus ei paranenud (keskmistele Ra väärtustele termiline 

töötlemine mõju ei avaldanud, keskmine Rz suurenes töötlusastmel 6). Ülejäänud uuritud 

pinnaomadused halvenesid. 

Töös püstitatud hüpotees oli: termiline töötlemine parandab lepapuidu pinnaomadusi. 

Püstitatud uurimisülesannete põhjal selgus, et hüpotees on tõestatud osaliselt. Termiline 

töötlemine parandab halli lepa pinnakaredust peale hööveldamist kõrgematel 

temperatuuridel ja sanglepa pinnakõvadust madalamatel temperatuuridel.  
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Lisa 1. Mikroskoopilised fotod sanglepa pinnastruktuuri 

muutumisest 

 

 

Näide sanglepa puidus olevatest soontest peale hööveldamist (suurendus 40 korda). a – 

termiliselt töötlemata; b – termiliselt töödeldud (10. töötlusaste). 

 

 

Näide sanglepa puidus olevatest soontest peale lihvimist (suurendus 40 korda). a – termiliselt 

töötlemata; b – termiliselt töödeldud (10. töötlusaste). 

 

  

a 

 

b 

 

a 

 

b 
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Lisa 2. Mikroskoopilised fotod halli lepa pinnastruktuuri 

muutumisest 

 

 

Näide halli lepa puidus olevatest soontest peale hööveldamist (suurendus 40 korda). a – 

termiliselt töötlemata; b – termiliselt töödeldud (10. töötlusaste). 

 

 

Näide halli lepa puidus olevatest soontest peale lihvimist (suurendus 40 korda). a – 

termiliselt töötlemata; b – termiliselt töödeldud (10. töötlusaste). 

  

a 

 

b 

 

a 

 

b 
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