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2 Puidu omadused 
 
2.1 Niiskuse olek puidus 
 
Puit koosneb põhiliselt pikliku kujuga taimsetest rakkudest – kiududest. Kiudude 
põhitüüpideks on trahheiidid (okaspuudel), libriformkiud ja soonkiud (lehtpuudel). Lisaks 
sellele on puidus säsikiirte ning puiduparenhüümrakke. 
 
Kiuseinte struktuur on kihiline ning küllaltki keeruline. Lühidalt võiks seda kujutada 
järgmiselt. Tselluloosi makromolekulide grupid (30…40) moodustavad niiditaolisi 
elementaarfibrille, mille läbimõõt on ca 3 nm. Viimased omakorda moodustavad suuremaid 
köietaolisi mikrofibrille paksusega 6…10 ja laiusega 10…30 nm. Mikrofibrillid on 
orienteeritud põhiliselt raku telje suunas või siis väikese nurga all teljega. Nendest moodustub 
raku tselluloosist karkass, mille sees paiknevad hemitselluloosid, ligniin ja niiskus. 
Mikrofibrillide erineva nurga all moodustunud põimingud moodustavad omakorda rakukesta 
kihid.  
 
Kiudude luumenid e rakuõõned (10…100 µm) on ühendatud omavahel liht- või 
koobaspooridega ja moodustavad puidus kapillaarsüsteemi, mis omab kiudude suunas 
võrdlemisi head läbitavust vedelikule ja gaasidele ning tunduvalt väiksemat läbitavust 
ristsuunas puidukiududele. 
 
Mikrofibrillide ebatiheda paiknemise tõttu moodustuvad rakuseinas omavahel ühendatud 
tühemikud – kapillaarid, mis on samuti orienteeritud põhiliselt kiudude telgsuunas. 
Kapillaaride läbimõõt on 5…30 nm. Täidetud on nad õhu ja niiskusega. Seega on kiuseintes 
moodustunud lisaks kiuõõntele omaette peenem kapillaarsüsteem. 
 
Kapillaarides, kus paikneb neid märgav vedelik, on auru küllastusrõhk väiksem 
küllastusrõhust ümbritsevas õhus. Suurtes kapillaarides on vahe väike, kuid kapillaarides, 
mille raadius on alla 0,1 µm on vahe märgatav. Sellistes kapillaarides toimub õhuniiskuse 
kondenseerumine ning tekib negatiivne kapillaarrõhk. Seoses sellega jaotatakse füüsikas 
kapillaare    mõõtude     järgi     makrokapillaarideks     (r > 0,1 µm)  ja   mikrokapillaarideks 
(r < 0,1 µm). 
Puidus moodustavad rakuõõned makrokapillaarse süsteemi ja rakuseinte kapillaarid 
mikrokapillaarse süsteemi. 
 
Puidu niiskuseks nimetatakse niiskuse massi ja puidu massi suhet protsentides. Niiskust võib 
väljendada kas absoluutkuiva puidu massi või niiske puidu kogumassi suhtes. 
Puidutöötlemistehnoloogias kasutatakse tavalist esimest moodust.  
 
Absoluutne niiskus arvutatakse järgmise valemiga 
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kus 
m  – niiske puidu kogumass, 
mo – absoluutkuiva puidu mass. 
 
Puidus sisalduv niiskus jaguneb vabaks ja seotud niiskuseks. Seotud niiskus jaguneb 
adsorptsiooniniiskuseks ja mikrokapillaarseks niiskuseks. 
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Vaba ehk makrokapillaarne niiskus asub rakuõõntes ja püsib seal mehaaniliselt. 
Kapillaarjõud mõjuvad sellele niiskusele väga vähe. 
 
Seotud ehk hügroskoopne niiskus asub rakuseintes. Adsorptsiooniniiskus on neeldunud 
elementaar- ja mikrofibrillide pinnal ja moodustab nende vahel pidevaid vahekihte. Niiskus 
on sel juhul seotud puidu ainega füüsikalis-keemiliste pinnajõududega. Mikrokapillaarne 
niiskus on seotud puidu ainega kapillaarjõududega. 
 
Kuna rakuseinte aine on piiratult punduv, siis temas sisalduv seotud niiskus ei saa ületada 
teatud piirväärtust. Maksimaalset seotud niiskust, mille omandavad rakuseinad puidu 
pikaajalisel hoidmisel vees nimetatakse rakuseinte küllastuspiiriks. See niiskus ei sõltu 
temperatuurist. Erinevatel  puiduliikidel on ta veidi erineva suurusega, kuid vahed on väikesed 
ning ligikaudselt võib võtta Wkp = 30%. 
 
Kui puidu üldniiskussisaldus ületab küllastuspiiri, on puidus lisaks seotud niiskusele ka vaba 
niiskust, maksimaalne vaba niiskuse sisaldus sõltub kiuõõnte mahust ning kiududevahelistest 
tühemikest ning on erinevatel puiduliikidel 60…70% kuni 200…250%. 
 
Puitu, mis sisaldab ainult seotud niiskust, nimetatakse niiskeks. Puitu, mis sisaldab aga ka 
vaba niiskust võib nimetada märjaks. Värskelt raiutud puit on alati märg. 
 
Puidu niiskus sõltub paljudest teguritest nagu puiduliigist, aastaajast, kasvukohast. Puutüve 
erinevates piirkondades on niiskus samuti erinev. Okaspuu lülipuidu  niiskus on tunduvalt 
väiksem kui maltspuidu niiskusest. Lehtpuudel aga tüve ristlõikes erinevusi niiskuses ei ole. 
Allpool on toodud värskeltraiutud puidu keskmine niiskussisaldus mõningatele puuliikidele. 
 

Tabel 2.1 
Värskeltraiutud puidu niiskus 

 
Mänd, kuusk 60…100 
Lehis 50…70 
Kask 70…90 
Haab 80…100 
Saar 35…40 
Tamm 60…80 

 
 
2.2  Puidu hügroskoopsus ja tasakaaluniiskus 
 
Puit on hügroskoopne materjal, mis muudab oma niiskust ümbritseva õhu niiskuse 
muutumisel.  Niiskust, mille omandab puit pikaajalisel seismisel muutumatu olekuga õhus, 
nimetatakse püsivaks niiskuseks. 
 
Puit võib saavutada püsiva niiskuse kas veeauru neeldumise tulemusena ümbritsevast õhust 
(sorptsioon) või veeauru eraldamise teel ümbritsevasse õhku (desorptsioon). Need protsessid 
ei ole täielikult pööratavad (joonis 2.1). Samades tingimustes on sorptsiooni püsiv niiskus 
väiksem kui desorptsiooni niiskus. Nende väärtuste vahet ∆W = Wds – Ws nimetatakse 
sorptsiooni hüstereesi näitajaks. 
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Joonis 2.1. Niiskuse sorptsiooni ja desorptsiooni kõverad 
 
Ümbritsevast õhust võib puit veeauru imada ainult rakuseinte mikrokapillaaridesse. Vaba 
niiskuse kondenseerumine rakuõõnes ei ole võimalik ka niiskusega küllastunud õhu puhul. 
Maksimaalset püsivat niiskust, mille omandab kuiv puit pikaajalisel seismisel niiskusega 
küllastunud õhus (või küllastunud veeaurus) nimetatakse hügroskoopsuspiiriks Whp. 
Hügroskoopsuspiir on puidu selline niiskusseisund, mil ta on sorptsiooni teel neelanud 
maksimaalselt võimaliku koguse seotud niiskust, kuid ei sisalda vaba niiskust. Sellises olekus 
on puidu niiskus 15…20 0C juures ca 30% nii nagu rakuseinte küllastuspiirgi. Erinevalt 
viimasest  aga  hügroskoopsuspiir   väheneb tunduvalt temperatuuri tõustes. Temperatuuril 
100 0C on ta 19…20%. Puidu püsiv niiskus on määratud ainult õhu olekuga (t ja ϕ).  
 
Sorptsiooni hüstereesi ∆W väärtus sõltub osaliselt õhu olekust, kuid põhiliselt uuritava 
puiduproovi mõõtmetest. Väga väikeste puiduosakeste korral (saepuru ja peenike laast) on ta 
väike (0,2…0,3%) ja praktilistes arvutustes võib võtta Wd = Ws. Mõõtmete suurenemisel 
hüstereesinäitaja ∆W suureneb ning saavutab püsiva väärtuse paksuse puhul 15 mm ja 
pikkuse puhul 100 mm. See püsiv väärtus on ∆W = 2,5%. 
 
Peenestatud puidu püsivat niiskust, mis on praktiliselt ühesugune nii sorptsiooni kui ka 
desorptsiooni puhul nimetatakse tasakaaluniiskuseks Wt. Tasakaaluniiskus on selline niiskus, 
mida püüab saavutada peenestatud puit, kui ta asub teatud olekuga õhus. Tasakaaluniiskust 
määratakse tavaliselt diagrammide järgi, mis on saadud eksperimentaalsel teel (vt joonis 2.2). 

 
Joonis 2.2. Puidu tasakaaluniiskuse diagramm 
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Diagramm on koostatud koordinaatides t - ϕ ning talle on kantud jooned Wt = const. 
Parempoolne osa iseloomustab puhta veeauru olekut mitmesugustel rõhkudel. Sorptsiooni või 
desorptsiooni püsiv niiskus saadakse diagrammi abil, kasutades tasakaaluniiskuse väärtust 
ning hüstereesinäitaja väärtust 

 
Wds = Wt + 1/2∆∆∆∆W    Ws = Wt – 1/2∆∆∆∆W 

 
Need võrrandid kehtivad aga vaid puidu kuivatamisel atmosfääriõhu tingimustes, kui ei ole 
kasutatud pikema aja vältel kõrgendatud temperatuuri (üle 50…60 0C). 
 
Kamberkuivatuse puhul omab puit väiksemat hügroskoopsust ning sel juhul tuleb kasutada 
järgmisi võrrandeid 
 
   Wds = Wt   Ws = Wt - ∆∆∆∆W 
 
ehk suuremõõtmelise puidu korral 
 
   Wds = Wt   Ws = Wt – 2,5% 
 
 
2.3 Puidu niiskusdeformatsioonid 
 
Puidu temperatuurideformatsioon on suhteliselt väike, niiskusdeformatsioon aga suur. 
 
Puidu lineaarmõõtude või mahu vähenemist puidu niiskuse vähenemisel nimetatakse 
kuivamiskahanemiseks, mõõtude või mahu suurenemist aga pundumiseks. Veeauru 
molekulide neeldumine elementaarfibrillide pinnal põhjustab adsorptsioonivee kihtide 
paksenemist ja seetõttu ka rakuseinte paksenemist. Vastupidine protsess on aga 
kuivamiskahanemise põhjuseks. 
 
Kuiva puidu pundumine õhus või veeaurus lõpeb siis, kui ta niiskus on saavutanud 
hügroskoopsuspiiri. Vees lõpeb pundumine siis, kui on saavutatud rakuseinte küllastuspiir. 
 
Kuivamiskahanemine algab alati vaid küllastuspiirist (märjal puidul). Vaba niiskuse 
muutumine puidus ei põhjusta ta lineaarmõõtude muutumist. 
 
Tehakse vahet absoluutse ja suhtelise kuivamiskahanemise vahel. Absoluutne 
kuivamiskahanemine (pundumine) väljendatakse pikkusühikutes, suhteline %-des. 
Kuivamiskahanemine ja pundumine on pööratavad protsessid. Ühe ja sama puiduproovi 
niiskuse suurendamine või vähendamine ühe ja sama väärtuse võrra toob kaasa võrdse 
lineaardeformatsiooni. Seetõttu edaspidi vaatleme ainult kuivamiskahanemist arvestades, et 
sama kehtib ka pundumise kohta. 
 
Kuivamiskahanemine sõltub 3 tegurist. 
- lineaarmõõtme mõõtmise suunast 
- niiskuse muutumise diapasoonist 
- puiduliigist. 
 
Struktuurse suuna mõju on seletatav puidu ehituse iseärasusega. Suurim kuivamiskahanemine 
leiab aset tangentsiaalsuunas. Radiaalsuunas on ta väärtus 1,5…2 korda väiksem ja puu tüve 
suunas tühiselt väike. Mahuline kuivamiskahanemine suunast ei sõltu. 
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Kui ülejäänud tingimused on samad, siis on kuivamiskahanemine ligikaudu proportsionaalne 
niiskuse vähenemisega (alla 30%). 
 
Täielikuks kuivamiskahanemiseks nimetatakse kuivamiskahanemist niiskuse muutumisel 
rakuseinte küllastuspiirist 0-ni. 
 
Kuivamiskahanemine puiduproovi niiskuse vähenemisel mingi teatud väärtuseni W 
avaldatakse valemiga 
 

    (((( )))) (((( ))))W30KWW
W

Y
Y Ykp

kp

t
W −−−−⋅⋅⋅⋅====−−−−====  

 
kus: KY – kuivamiskahanemise tegur. 
 
KY iseloomustab kuivamiskahanemise suurust rakuseinte niiskuse muutumisel 1% võrra. 
Kuivamiskahanemise tegur sõltub puuliigist. Sama puuliigi puhul aga puidu ehituse 
kompaktsusest, mida tihedam puit, seda suurem on kuivamiskahanemine. Lineaarse 
kuivamiskahanemise tegur sõltub veel lisaks vaadeldavast suunast.  
 
2.4 Puidu tihedus 
 
Puidu kompaktsuse iseloomustamiseks puidu hüdrotermilisel töötlemisel kasutatakse ta 
baastiheduse (tingliku tiheduse) mõistet. Baastihedus on rakuseinte küllastuspiirist kõrgema 
niiskusega puidu mahuühikus sisalduva absoluutkuiva puidu mass, mis sõltub puiduliigist. 
 

     
kp

0
b V

m
====ρρρρ  

 
Baastiheduse väärtusi, mis on eksperimentaalselt kindlaks määratud, võib leida 
käsiraamatutest.  

Tabel 2.2 
Baastiheduse väärtused 

 

Puiduliik 
 

ρρρρb,  kg/m3 Puiduliik 
 

ρρρρb,  kg/m3 
Seeder 350 Kask 500 
Kuusk, pappel 360 Lehis 520 
Mänd 400 Saar 540 
Lepp 420 Tamm 560 

 
Täielik mahuline kuivamiskahanemine on enamiku puuliikide puhul väljendatav baastiheduse 
kaudu järgmise valemiga 
 
     btm 028,0Y ρρρρ⋅⋅⋅⋅====  

 

Täielik lineaarkahanemine arvutatakse järgmiste valemitega: 

 
   btt 018,0Y ρρρρ⋅⋅⋅⋅====   btr 010,0Y ρρρρ⋅⋅⋅⋅====  
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Kui on teada puiduliik, tema baastihedus ja niiskus, on kerge leida oodatavat 
kuivamiskahanemist. Selleks leitakse kõigepealt täielik kuivamiskahanemine, viimase 
jagamisel 30-ga saadakse kuivamiskahanemise tegur ning kasutades viimast leitakse 
kuivamiskahanemise YW väärtus. 
 
Vaadeldud seaduspärasused kehtivad rangelt vaid puidu niiskuse ühtlasel muutumisel. Puidu 
tööstuslikul kuivatamisel võib niiskus olla jaotunud puidus ebaühtlaselt ja lisaks sellele võib 
esineda veel täiendavaid mõjufaktoreid (sisepinged), mistõttu mõõdete muutumine võib alata 
juba niiskusel üle 30% ja muutumise väärtus võib erineda väärtusest puhta 
kuivamiskahanemise puhul.  
 
Puidu tähtsaks omaduseks on ta tegelik tihedus, mis iseloomustab puidu kogumassi 
ruumalaühikus mingil puidu niiskuse väärtusel. Puidu tihedust ρ on võimalik saada 
arvutuslikult, kui on teada ta baastihedus ρb ja niiskus W. Lihtsam on leida teda aga 
graafiliselt diagrammilt, mis iseloomustab nende näitajate vahelist seost. 
 

 
Joonis 2.3.  Puidu tiheduse diagramm 

 
2.5 Temperatuuri ja niiskuse mõju puidu tugevusele 

Puidu tugevus sõltub: 

• puiduliigist 
• temperatuurist 
• niiskusest. 

 
Niiskusest sõltub puidu tugevus vaid allpool hügroskoopsuspiiri. Niiskuse vähenemisega 
puidu tugevus suureneb tunduvalt. 
 
Puidu tugevuse muutumine olenevalt niiskusest madalal temperatuuril on pööratava 
iseloomuga. Temperatuuri tõstmine vähendab puidu tugevust, kusjuures lühiajaline mitte eriti 
kõrge temperatuuri mõju on pööratava iseloomuga. Kõrge temperatuuri pikaajalise mõju 
puhul aga tekivad puidus pöördumatud muudatused, mis vähendavad ta tugevust. 
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Joonis 2.4. Männipuidu tõmbetugevus ristikiudu olenevalt temperatuurist ja niiskusest 

 
Puidu ekspluatatsioonitugevus sõltub põhiliselt puuliigist ja niiskusest. Selle kõrval aga 
avaldab tugevusele mõju eelnev hüdrotermiline töötlus. Ekspluatatsioonitugevuse 
etalonväärtuseks loetakse sellise puidu tugevust, mis on läbinud kuivatuse 
atmosfääritingimustes ja mida ei ole mõjutatud kõrgendatud temperatuuriga. 
Eksperimentaalselt on tehtud kindlaks, et temperatuur alla 60 0C olenemata mõju kestusest ei 
vähenda puidu ekspluatatsioonitugevust. Kõrgemate temperatuuride puhul hakkab puidu 
tugevus langema, kui mõju kestus ületab: 
 
     80 0C juures 40…50 tundi 
   100 0C juures   4…  5 tundi 
   120 0C juures   2…  3 tundi 
 
Puidu hüdrotermilise töötluse protsessidest on kõige kestvam saematerjalide kuivatamine. 
Märgatav tugevuse langus leiab aset aga vaid kõrgtemperatuursel kuivatusel temperatuuridel 
üle 100 0C. 
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