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Eesmärkide saavutamine 

Projekti üldine eesmärk oli välja selgitada plasma töötluse mõju puidu pinna mikroskoopilistele ja 

makroskoopilistele omadustele ja see eesmärk saavutati. Peamiselt keskenduti projektis termiliselt 

töödeldud puidu pindade plasmaga töötlemisele. Välja saab tuua kolm peamist tulemust: 

1. Peale lühiajalist (kuni 1 minut) plasma töötlust aktiivses plasmatsoonis ei sõltu termiliselt 

töödeldud puidu  pinna vabaenergia polaarne ja dispersiivne komponent puidu liigist ega 

termilise töötluse temperatuurist. Töötluse käigus polaarne komponent suurenes (joonis 1). 

2. Pikemaajalise plasmatöötluse (üle 3 minuti) käigus aktiivses plasmatsoonis tekivad termiliselt 

töödeldud puidu (ka tavapuidu) pinnale nano-struktuurid, mis tekivad plasma söövitaval 

toimel (joonis 2). 

3. Plasmatöötluse mõju puidu pinnale sõltub töötlemise kaugusest. Koplanaarse pindlahenduse 

korral on kaugusel 1 mm töötluse korral tulemuseks vähenenud polaarne ja suurenenud 

dispersiivne komponent (joonis 3). 

Üks projekti alaeesmärke oli määrata puidu pinna mikroskoopiliste omaduste sõltuvus (märguvus, 

pinnaenergia ja adhesiooni tugevus) plasmatöötluse parameetritest. Varieeriti plasmatöötluse 

kestvust s.t. konstantsel plasmasse antaval võimsusel summaarset plasmasse antavat energiat. 

Püstitatud hüpotees, et plasmatöötluse mõju sõltub puidu pinna omadustest leidis osaliselt kinnitust. 

Plasma töötluse aegadel 5, 10 ja 60 s suurenes pinna vabaenergia kõigil termiliselt töödeldud 

puiduliikide korral sarnase väärtuseni (60-63 mJ/m2). Seejuures suurenes polaarne osa ning vähenes 

dispersiivne osa ning puidu pinna märguvus polaarsete vedelikega paranes. Pinnaenergia sõltuvust 

termotöötluse temperatuurist peale plasmatöötlust ei olnud. Termotöödeldud puidu korral suurenes 

pinnaenergia polaarne komponent proportsionaalselt hapniku aatomi osakaaluga pinnal (s.t. hapnik ja 

süsinik O/C suhtega). 

Kooskõlas püstitatud hüpoteesiga, et plasmaga pinna modifitseerimine muutub sujuvalt plasmaga 

söövitamiseks tekkisid termopuidu ja puidu pinnale nano-struktuurid, mida karakteriseeriti skaneeriva 

elektronmikroskoobiga (SEM). Tekkinud nano-struktuuride teket ja mõõtmeid mõjutas töötlemise aeg 

ja vähemal määral puidu pinna kaugus koplanaarsest elektroodist töötlusel. Ajas sõltuvus viitab, et 

söövitamise määr ja kiirus sõltuvad plasmasse antavast koguenergiast (sisendvõimsus oli konstantselt 

400W). 

Adhesiooni tugevus määrati nihketugevuse katsega termiliselt töödeldud haava jaoks sõltuvana 

plasmatöötluse ajast. Seejuures kasutati nii lühikesi (5 ja 10 s) kui ka pikki (3 ja 5 min) töötlusaegu. 

Pikkadel töötlusaegadel oli pind kaetud nano-struktuuridega. Nihketugevus ei sõltunud plasma 

töötluse ajast ning plasmatöötlusel puudus positiivne mõju termotöödeldud haava tõmbetugevusele 

Teine alaeesmärk oli määrata plasma aktiivsete ühendite mõju puidu makroskoopiliste omadustele. 

Kooskõlas püstitatud hüpoteesiga, et reaktiivsete ühendite hulk sõltub plasmaseadme 

tööparameetritest leiti, et varieerides puidu pinna ja koplanaarse elektroodi vahelist kaugust ning 

gaasikeskkonda muutub töötlemise tulemus.  

Kasutatud konfiguratsioonis koplanaarse plasmaseadme korral on aktiivse plasma kõrgus 0.3 mm ning 

töötlemise kaugus määrab puidu pinnani jõudvad ühendid. Aktiivse plasma tsooni lähedal jõuab 

pinnani suur hulk erinevaid aktiivseid ühendeid: elektronid, ioonis, radikaalid, UV kiirgus ja neutraalsed 



pika elueaga ühendid. Suurematel kaugustel (>0.6 mm) jõuavad pinnani vaid pika elueaga (õhus 

peamiselt O3 ja NOX (NO, NO2 ja N2O5)) ühendid ja UV kiirgus.  

Töötlemiskaugustel kuni 0.6 mm õhu plasmas toimub pinna oksüdeerimine ning pind termopuidu (ja 

ka tavapuidu) pind muutub hürofiilsemaks s.t. vee kontaktnurk väheneb. See on põhjustatud 

pinnaenergia polaarse komponent kasvust ning hapniku ja süsiniku aatomite suhte (O/C suhe) kasvust 

pinnal.  

Töötlemiskaugustel üle 0.6 mm õhu plasmas muutus pind vastupidiselt hüdrofoobsekamaks s.t. vee 

kontaktnurk suurenes. See väljendus ka vaba pinnaenergia komponentides: polaarne osa vähenes ja 

dispersiivne osa suurenes. Antud nähtust ei seletanud O/C suhe pinnal, mis ei muutunud 

plasmatöötlusel õhus kaugusel 1 mm. 

Töötlusel õhus muutus pind hüdrofoobsemaks, kuid töötlustel O2 ja CO2 plasmas muutus pind 

hüdrofiilsemaks. Seda toetasid ka elektronspektroskoopia mõõtmised, mis näitasid O2 ja CO2 plasma 

töötlusel järel suurenenud O/C suhet. Kirjandusest on teada, et peamiselt mõjutab puidu pinna 

oksüdeerimist O3. Plasma tekitamisel laboratoorses õhus või O2 või CO2 gaasivoos kaugusel 1 mm 

muutub pinnani jõudva osooni hulk (lühikese elueaga ühendid pinnani ei jõua ja töötlust ei mõjuta). 

Õhu plasma korral on see väiksem kui O2 ja CO2 plasmades, sest õhus on lisaks lämmastiku aatom, mille 

oksiidide teke on O3 täiendav kaomehhanism. 

Osaliselt saavutatud või saavutamata eesmärkidest võib välja tuua:  

Projekti kolmas alaeesmärk oli määrata peamised plasma aktiivsed ühendid sõltuvana 

katsetingimustest (gaasikeskkond, rõhk, pinge, lahendusse antav võimsus). Antud alaeesmärgiga tekkis 

kaks probleemi. Esiteks, koplanaarse pindlahenduse seademe pingeallikas oli optimeeritud töötama 

süsteemi resonantssagedusel ning seetõttu oli elektrilisi parameetreid võimalik varieerida väga 

väikeses vahemikus (sisendvõimsust 350…400W, mis pinnaenergias erinevust ei tekitanud). Teiseks 

takistuseks oli ligipääsu puudumine täpsele huvipakkuvate osakeste (eelkõige osoon) määramise 

meetodile (laserindutseeritud fluoressents spektroskoopiale). 

Adhesiooni tugevus oleks võinud määrata veel ka mõne teise madala pinna vabaenergiaga puiduliigi 

(nt. tamm või termotamm) jaoks ja tulemused võinuks olla teistsugused. Kahjuks ei olnud võimalik teisi 

puiduliike katsetada, sest tõmbetugevuse katsete planeerimine oli raskendatud ja aeganõudev, sest 

need teostati Mendeli ülikooli puidulaboris (ja mitte Masaryku ülikoolis).  

Teadustöö olulisus  

Teaduslikust vaatepunktist on olulised kaks antud projekti tulemust. Nano-struktuuride tekitamist 

atmosfääri rõhul plasmaga suhteliselt lühikese aja jooksul (3-7 min) ei ole varem näidatud. Põhjuseks 

võib olla projektis kasutatud kõrge plasma sisendvõimsusega koplanaarne seade. Oluline on tulemus 

sellepärast, et tekkinud struktuurid sõltusid peale plasmatöötluse karakteristikute ka puidu ehitusest 

s.t. struktuurid erinesid erinevatel puidu ehitusklotsidel. Teema edasi uurimine võib oluliselt 

parandada arusaama plasma mõjust puidu erinevate koostisosadele. 

Teine oluline tulemus on põhjendus, miks puidu pind muutus teatavatel plasmatöötluse tingimustel 

hüdrofoobsemaks. Märguvuskatsed tselluloosiga näitasid, et hüdrofoobsus kasvu põhjustab 

hemitsellulooside lagundamine, millest plasmatöötluse kontekstis ei olnud midagi teada. Kuna 

protsess toimus ainult pikaealiste osakeste mõjul siis tõenäoliselt toimub hemitsellulooside 

lagundamine ka töötlusel aktiivses plasmaregioonis.  



Praktiliste rakenduste seisukohalt võib osutuda oluliseks võimalus muuta plasmatöötlusega 

termopuidu pind sarnaselt märguvaks (sarnaste vaba pinnaenergia väärtuste ja komponentidega) 

sõltumata puiduliigist ja eelnevast termotöötluse temperatuurist. Näiteks kui mingi rakendu nõuab 

erineva termotöötlusega erineva puidu omavahel liimimist siis plasma töötlusega saavutatkse 

sarnased pinnad () liimiga adhesiooni suurendamiseks. Ka võib nt. liimpuitmaterjali tugevuse seiskohalt 

olla oluline sarnane adhesioon mõlema liimitava puiduga. 

Praktiliselt huvipakkuv võib olla ka nano-struktuuride tekitamine eesmärgiga parandada nakkumist 

adessiividega. Kahjuks antud projekti käigus positiivset mõju adhesioonile nano-struktuuride tõttu ei 

tuvastatud, kuid see võib olla põhjustatud mittesobivast puit-liim paarist, mis ei ole uudne nähtus. 

Tulemuste erialane esitamine 

Aruande esitamise ajaks on publitseeritud 2 teadusartiklit 1.1. kategooria ajakirjades (Surfaces and 

interphases; Wood Science and Technology), lisaks on esitatud käsikiri ajakirja Wood Science and 

Technology. Tulemused esitati ka suulise ettekandega rahvusvahelisel konverentsil CESPC-8 (Central 

European Symposium on Plasma Chemistry 8). 

Joonised 

 

Joonis 1. Pinna vabaenergia ja polaarse komponendi muutus sõltuvana plasma töötluse ajast ja 
termotöödeldud puidu liigist (Th-P- termomänd; Th-Al- termolepp; Th-Al2- tume termolepp; Th-Ash- 
termosaar; Th-asp- termohaab).  
R. Talviste , O. Galmiz , M. Stupavska , Z. Tuÿcekova , K. Kaarna ,D. Kovacik , Effect of DCSBD 

plasma treatment on surface properties of thermally modfied wood. Surfaces and Interfaces (2019), doi: 

https://doi.org/10.1016/j.surfin.2019.04.005 



 

Joonis 2. Nano-struktuuride teke termohaava pinnal sõltuvana plasmatöötluse ajast: töötlemata (a, b), 

60 s (c, d), 180 s (c, f) ja 300 s (g, h). 

O. Galmiz, R. Talviste, R. Panacek and D. Kovacik. Cold atmospheric pressure pressure plasma 

faciliated nano-structuring of thermally modified wood. Wood Science and Technology 

https://doi.org/10.1007/s00226-019-01128-6 



 

Joonis 3. Pöögi ja termopöögi pinna vabaenergia komponentide sõltuvus plasmatöötluse kaugusest ja 

pöögi termotöötluse temperatuurist. //artikkel on esitatud avaldamiseks 

 


