
6.2 Puidu termilise töötluse tehnoloogia 
 

6.2.1 Puidu termilise töötluse meetodid 
 

Termilise töötluse meetodite klassifikatsioon sõltub 
• soojusvahetuse tüübist 
• kasutatavast töötlusagensist 

 
Konvektiivsel soojusvahetusel põhinevad: 
 

• Termiline  töötlemine  lahtistes  basseinides  mõõduka  temperatuuriga   vees 
(kuni 20 0C) 

• Termiline töötlemine kuumutusbasseinides kõrgendatud temperatuuril 40…90 
0C (läbikuumutamine) 

• Termiline töötlemine küllastatud auruga (läbiaurutamine) 
• Termiline töötlemine kuuma õhu või suitsugaasidega 

 
Teistel soojusvahetustüüpidel põhinevad: 
 

• Konduktiivne termiline töötlemine 
• Radiatsioon-termiline töötlemine 
• Dielektriline termiline töötlemine. 

 
Termilise töötlemisega võib kaasneda ka niiskusvahetus, mille iseloom erinevatel meetoditel 
on erinev. 
• Konduktiivse, radiatsioon- ja dielektrilise töötlusega kaasneb niiskuse vähenemine – puidu 

kuivamine. 
• Konvektiivsel töötlusel gaasilises keskkonnas võib niiskus kas kasvada, kahaneda või 

säilitada oma endise väärtuse olenevalt algniiskusest ja keskkonna parameetritest. 
Kuumutamisel vees puidu niiskus suureneb. 

 
Meetodi valik termiliseks töötluseks sõltub püstitatud eesmärgist ning sellest millisel määral 
ja millises suunas võib muutuda puidu niiskus. 
 
Termilise töötluse eesmärgiks võib olla: 
 

• Puidu kõvaduse vähendamine mehaanilise töötluse parandamiseks 
• Puidu pehmemaks muutmine tema kuju ja vormi muutuse eesmärgil (painutamise ja 

pressimise kergendamiseks) 
• Liimimisprotsessi kiirendamiseks 
• Puidule uute ekspluatatsiooniomaduste andmine 

 
Niiske puidu kõvadus suureneb järsult temperatuuridel alla 0 0C. Külmunud puidu kõvadus 
mõjub eriti halvasti aeglase kiirusega toimuval puidu saagimisel, kooritud ja höövelspooni 
saamisel. Neil juhtudel on külmunud puit vaja tingimata üles sulatada. 
 
Märja ümara profiiliga puitmaterjali ülessulatamiseks ei sobi konduktiiv-, radiatsioon- ja 
dielektriline meetod, kuna need toovad kaasa puidu kuivamise. Sobivaks osutuvad töötlemine 
avatud basseinides, läbikuumutamine ja läbiaurutamine. 
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Spooni tootmisel on aga puidu kõvadust vaja vähendada veelgi rohkem, kui seda annab 
ainuüksi ülessulatamine. Ülessulanud puidu temperatuuri tõstmine on võimalik 
läbikuumutamis- ning läbiaurutamismeetodeid kasutades. 
 
Puidu ettevalmistamisel painutamiseks või pressimiseks sobib vaid läbiaurutamismeetod. 
Painutamisele või pressimisele allub kõige paremini puit, mille niiskus on võrdne või ületab 
hügroskoopsuspiiri ning mille temperatuur on maksimaalne. 
 
Vaba niiskuse sisaldus puidus on aga mainitud operatsioonide puhul lubamatu. Seetõttu 
viiakse niiskussisaldus puidus eelnevalt hügroskoopsuspiirini. Niiske puidu maksimaalne 
võimalik temperatuur vastab vee keemistemperatuurile. Selliseks keskkonnaks, milles 
kirjeldatud puidu olek on püsiv on küllastatud veeauru keskkond. 
 
Liimimisprotsessi on võimalik läbi viia ainult kuiva puiduga ning seetõttu osutuvad sobivaks 
konduktiivne, dielektriline ja radiatsioonkuumutus ning konvektiivne töötlus kuivas õhu-gaasi 
keskkonnas. Liimimisprotsessiga seotud termiline töötlemine kuulub liimimistehnoloogia 
juurde ja seda käesolevas peatükis ei käsitleta. 
 
Termiline töötlus puidule uute ekspluatatsiooniomaduste andmiseks on uudne arenev 
tehnoloogia, mis põhineb konvektiivsel kuumutamisel. 
 
6.2.2 Termiline töötlus avatud basseinides 

 
Selline töötlus leiab kasutamist põhiliselt sellistes saetööstusettevõtetes, kus toormaterjali 
hoidmine ja sorteerimine enne saagimist toimub vees. Selleks, et talvisel ajal oleks võimalik 
sellistes basseinides puitu üles sulatada peab kindlustama puitmaterjali küllalt pikaajalise 
hoidmise vees ning vältima basseinide kinni külmumist, suunates sinna küllaldaselt kuuma 
vett või töötanud auru. 
 
Nõutav basseinide pindala sõltub saagimispinkide tootlikkusest ja ülessulatamisprotsessi 
kestusest. Viimane sõltub aga palkide diameetrist, nõutavast ülessulamissügavusest, puidu 
niiskusest ja basseinis oleva vee temperatuurist. 
 
Okaspuu saematerjalide puhul on optimaalseks ülessulamissügavuseks maltspuidu paksus. 
Vee temperatuuri hoitakse talvetingimustes 10 0C. 
 
Varem leitud valemite järgi arvutades saame, et maltspuidu niiskuse korral 90…100% on 
vajalik ülessulatamiskestus olenevalt palkide läbimõõdust 4…10 tundi. 
 
Tavaliselt teostatakse ülessulatamist ühe vahetuse kestel 7…8 tundi. Kui vahetuses läbib 
basseini n palki keskmise läbimõõduga D ja pikkusega L, siis võib avaldada vajaliku basseini 
pinna järgmiselt: 

    
ββββ

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
====

nLD
F       (6.29) 

kus 
β - basseini pinna täitetegur (võetakse tavaliselt 0,45…0,55). 

 
6.2.3 Puidu läbikuumutamine 

 
Puidu läbikuumutamine leiab aset vineeritööstuses. Spooni kvaliteedi tagamiseks peab paku 
temperatuur lõikamisel olema: 
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   -  kasepuidul  30…50 0C 
   -  okaspuudel 35…55 0C 
   -  lehisel        40…60 0C 
 Läbikuumutamist võib teostada pehmetel ja intensiivsetel režiimidel. 
 
Pehmetel režiimidel on keskkonna temperatuur 35…45 0C, mistõttu töötlemisaeg on pikk. 
Eeliseks on ühtlane temperatuur puidu mahus ning seetõttu spooni parem kvaliteet. Puudus – 
suurte tootmispindade vajadus. 
 
Intensiivsete režiimide puhul on temperatuur 70…80 0C ning töötluskestus suhteliselt lühike. 
Südamiku raadiuses(pinnal) viiakse temperatuur 15…20 0C-ni. Paku pinna temperatuur 
saavutab aga keskkonna temperatuuri, mis on optimaalsest kõrgem. Seetõttu pärast 
basseinidest välja võtmist hoitakse pakke mõnda aega ruumis temperatuuri ühtlustamiseks. 
Täielikku ühtlustumist aga ei toimu. Seetõttu on spooni kvaliteet madalam, kuid tootmispinda 
kulub tunduvalt vähem. 
 
Kuumutusbasseine on mitmesuguse konstruktsiooniga. Suhteliselt uuemates tehastes 
kasutatakse mehhaniseeritud basseine töötamiseks pehmetel režiimidel. Bassein on kujutatud 
joonisel 6.7. 

 
Joonis 6.7. Termilise töötluse bassein 

 
Bassein (7), koosneb raudbetoonsektsioonidest mille laius vastab töödeldavate pakkude 
maksimaalpikkusele. Iga sektsioon on jaotatud paaristugedega (6) lahtriteks, kuhu 
paigutatakse pakud greiferi (5) abil kasutades konsoolkraanat. Abitransportseadmeteks on 
sisselaadimiseks transportöör (2), pakkude kogujad (3), mille arv võrdub sektsioonide arvuga. 
Liikuv laadija (9), väljalaadimistransportöör (10). Töötlemise käigus on basseini lahtrid 
kaetud äravõetavate kaantega, mis vähendavad soojuskadusid ning ühtlasi väldivad pakkude 
pinnaletõusu. Üks basseini sektsioonidest on pidevalt täitmisel ja tühjendamisel, teistes 
sektsioonides toimub läbikuumutamine. 
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Kui puit saabub ettevõttesse trossidega seotud kimpudes, langeb ära kogujate ja greiferi 
kasutamise vajadus. Kimbud laaditakse basseini sel juhul troppide abil. 
 
Basseinis olevat vett võib kuumutada juhtides sinna augustatud torude kaudu auru. Sattudes 
vette aur kondenseerub ning ta soojussisaldus kasutatakse ära täielikult. 
 
Otstarbekohane on basseinide kuumutamiseks kasutada sekundaarseid energiaressursse. 
Vineeritööstuses kasutatakse seadmeid (pressid, kuivatid, jm), mis tarbivad kõrge survega 
auru. Sellise auru kasutamisel tekkiv kondensaat, mille temperatuur on üle 100 0C juhitakse 
seadmetesse, kus ta rõhku vähendatakse paisumise teel. Seejuures eraldub soojus, mis kutsub 
esile kondensaadi aurustumise. Sellisel teel saadud sekundaarset auru võib kasutada 
basseinide kuumutamiseks. 
 
Kasespooni puhul on soovitav vee temperatuur basseinis hoida 40 0C. Töötluse kestust on 
võimalik arvutada eespool vaadeldud valemite järgi olenevalt puidu algtemperatuurist, 
niiskusest ja diameetrist ning eeldades, et spooni lõikamisel jääva südamiku pinnal (mille 
läbimõõt on tavaliselt 8 cm) saavutataks temperatuur 35 0C. 
 
Kuna pakkude sorteerimine läbimõõtude järgi on praktiliselt võimatu, siis arvutatakse töötluse 
kestus suurima läbimõõduga pakkudele. 30 cm läbimõõduga kasepakkude puhul on nende 
algtemperatuuri korral –25 0C töötluse kestus ca 30 tundi. 
 
Basseinide pikkus on limiteeritud valitud kraanaga, sektsioonide laius – pakkude pikkusega. 
Need 2 näitajat määravad sektsiooni mahu. Sektsioonide arv määratakse kindlaks vajaliku 
tootlikkuse ja ühe sektsiooni tootlikkuse suhtega. Sektsiooni tootlikkus mingi aja t jooksul 
väljendub järgmise valemiga 
 

    
2121

t
LhB

t
VQ

ττττ++++ττττ
ββββ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====

ττττ++++ττττ
====    (6.30) 

 
kus 

V – sektsiooni maht 
 V = B⋅h⋅L⋅β 

β - täitetegur 
t – aeg tootlikkuse määramiseks 
τ1 – töötlusaeg 
τ2 – sektsiooni täitmiseks ja tühjendamiseks kuluv aeg 

 
Joonisel toodud basseini sektsiooni maht on ca 200 m3 ja tootlikkus (τ1 =30 h ja τ2 = 8 h) on 
125 m3/ööpäevas. 
 
Nottide (lühemamõõtmeliste pakkude) puhul võib kasutada basseine, kuhu pakud laaditakse 
konteinerites. Konteinerid võivad olla jäiga konstruktsiooniga või trosskonteinerid. Viimased 
on lihtsamad ja neid on mugavam kasutada. Samuti kasutatakse kombineeritud konteinereid. 
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1 – raudbetoonkaas 
2 – tropp 
3 – pakud 
4 – tropilukk 
5 – metallkarkass 
6 – silmus 
7 – liikumatu konks 
8 – pöördkonks 

 
Joonis 6.8. Konteinerid 

 
Tross- ja kombineeritud konteinerite puhul tehakse basseinid sektsioonidega ning 
sammastega, mis fikseerivad konteinerite asendi ja tugitaladega kaante jaoks. Kombineeritud 
konteinerite puhul on välditud kimpude külgdeformatsioon ja pudenemine. Konteinerid 
kaetakse pealt kaantega, mis koos moodustavad ühtse katte kogu basseinile. Konteinerid 
laaditakse basseini sildkraana abil. 
 
Selleks, et oleks kindlustatud töötluse nõutav kestus τ, peab basseini maht vastama 
spoonikoorimispinkide summaarsele tootlikkusele. Basseini maht arvutatakse järgmise 
valemiga 

     
t

Q
V

ττττ⋅⋅⋅⋅
====       (6.31) 

kus 
Q – spoonikoorimispinkide summaarne tootlikkus 
t – aeg, millele on määratud tootlikkus 
τ - töötluskestus 

 
Pakkude töötlemise pehmed režiimid on hakanud levima alles viimasel ajal. Varem kasutati 
intensiivsemaid režiime, mille puhul töötlemine toimus haspelbasseinides. 

 

 

Joonis 6.9. Haspelbassein 
 
Bassein kujutab endast betoonreservuaari (6), mida pikisuunas läbib võll (5), millele on 
kinnitatud ristmikud (4). Basseini sisse on paigutatud poolringikujulised juhtrööpad . 
Alumised sektorid B ja C on täidetud pakkudega. Uute pakkude saabumisel sektorisse A 
basseini esimeses pooles oleva puidu mass saab suuremaks puidu massist teises pooles. Võll 
(haspel) pöördub ja sektorist C tõugatakse osa pakke välja ja sektor B täitub uute pakkudega. 
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Täitmist ja tühjendamist teostatakse perioodiliselt ajavahemiku τ/2 möödumisel (τ - etteantud 
töötlusaeg). 
 
Hüdrotermilise töötluse tsehhis on tavaliselt mitu basseini, mis asuvad paralleelselt ühes 
blokis. Pakud antakse transportöörile, mis asub basseini sisselaadimispoolel. Seal toimub 
sorteerimine läbimõõdu järgi 4…5 rühma. Iga basseini ette kogutakse teatud läbimõõduga 
pakkude tagavara. Talvel, kui puit on külmunud, määratakse töötluse kestus täielikuks 
ülessulatamiseks vajaliku ajaga, mis olenevalt paku läbimõõdust ja algtemperatuurist võib olla 
2…15 tundi. Seejuures südamiku pinna temperatuur saavutab ligikaudu 20 0C. temperatuuri 
ühtlustamiseks hoitakse pakke enne spoonikoorimispinki andmist teatud aja ruumis. Hoidmise 
aeg valitakse järgmiselt: 
 
Läbimõõt  cm Kuni 20 21…25 26…30 Üle 30 
Hoidmise aeg  h 1,0 1,5 2,0 2,5 
 
Suvel on puidu algtemperatuur suurem ning võiks läbi saada väiksema töötlusajaga. 
Ühtlasema temperatuuri saamiseks pakus aga jäetakse töötlusaeg samaks ning alandatakse 
temperatuuri. 
 
6.2.4 Puidu läbiaurutamine 
 
Puidu läbiaurutamist kasutatakse 
• tikutööstuses ( nottide ülessulatamine enne spoonikoorimist) 
• höövelspooni tootmises 
• puittoodete tootmises (töötlemine enne painutamist ja pressimist)  
 
Tikutööstuse peamine toormaterjal on haab. Haavaspooni kvaliteet on rahuldav iga 
temperatuuri korral üle 0 0C. Termilist töötlust (ülessulatamist) kasutatakse siin ainult talvisel 
ajal ja protsessi kiirendamiseks kasutatakse läbiaurutamist.  Selleks kasutatakse 
aurutussüvendeid  (joonis 6.10). 
 

 

Joonis 6.10. Aurutussüvendid 
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Betoonist süvendid (6) paigutatakse plokkidena kahes reas. Süvendi laius võrdub nottide 
pikkusega. Aurutussüvendite ridade vahel paikneb väljalaadimise konveier (2), mille kaudu 
notid suunatakse spoonikoorimistsehhi. Väljaspool süvendeid paiknevad sisselaadimise 
konveierid (1). Tööprotsessi jooksul toimub alati ühes süvendis sisselaadimine ja teises 
väljalaadimine. Joonisel toimub vasakul poolel sisselaadimine, paremal aga väljalaadimine. 
 
Nottide töötlemise režiim on järgmine: 
 
• Pärast sisselaadimist ja auruventiili avamist tõstetakse temperatuur kuni 95…100 0C, mida 

hoitakse, kuni notid on ülessulanud läbimõõduni d=12 cm. 
• Seejärel lõpetatakse auru juurdeandmine ja puitu hoitakse mõni aeg süvendis 

(tasakaalustamine) järk-järgult alandades temperatuuri. 
• Tasakaalustamise tagajärjel on notid ülessulanud läbimõõduni 8 cm, pärast mida 

suunatakse spoonikoorimisele. 
 
Tsükli täispikkus koosneb kolmest osast: 

-  loomuliku ülessulamise kestus 
-  tasakaalustamise kestus 
-  aeg sisse ja väljalaadimiseks 

 
Höövelspooni tootmises kasutati varem ka aurutussüvendeid. Antud protsess on aga energia- 
ja töömahukas (20…30 t). Tänapäeval kasutatakse palkide läbiaurutamiseks autoklaave. 
Autoklaav on esitatud joonisel 6.11. 

  
 

Joonis 6.11. Aurutusautoklaav 
 
Autoklaav kujutab endast terasest silindrit, mis suletakse hermeetiliselt. Silindri alumises osas 
on toru, mida mööda juhitakse sisse aur. Autoklaavi mõõtmed sõltuvad töödeldava puidu 
kogusest (5…10 m3). Pärast autoklaavi täislaadimist juhitakse autoklaavi veeaur. Töötlemine 
toimub rõhul 0,3 MPa (t = 130 0C). Pärast töötluse lõppu eemaldatakse autoklaavist aur ja 
kondensaat. 
 
Hööveldatavate  pakkude  optimaalne  temperatuur  on  45…65 0C (kõvad lehtpuud) ja 
70…80 0C (lehis). Vajaliku temperatuuri saavutamiseks määratakse kindlaks töötlemise 
kestus. Sõltuvalt pakkude läbimõõdust, puiduliigist, algtemperatuurist võib töötsükkel olla 
väga erinev, alates 3…4 tunnist kuni 50…60 tunnini. Enne hööveldamist soovitatakse 
temperatuuri tasakaalustamiseks hoida pakke 2..3 tundi tsehhis.  
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6.3  Puidu termiline töötlemine ekspluatatsiooniomaduste muutmiseks 
 
6.3.1 Termilise töötluse faasid ja liigitus 
 
Uuringuid alustati Saksamaal 1930-ndatel, Soomes möödunud sajandi lõpul töötati välja 
tööstuslikud tehnoloogiad. 

 
Joonis 6.12. Tehnoloogilise protsessi faasid 

 
Faas 1 – kõrgtemperatuurne kuivatus 
Faas 2 – termotöötlus temperatuuridel 185 – 215 ºC 
Faas 3 – jahutus ja konditsioneerimine (niisutamine 4 – 7%) 
 
Termopuidu töötlusklassid Soome klassifikatsiooni järgi: 
 

• Termo-S (S tähendab stabiilsust) 
• Termo-D (D tähendab vastupidavust) 

 

6.3.2  Füüsikalis-keemilised protsessid puidu termotöötlusel 
Puidu põhikomponendid tselluloos, hemitselluloosid, ligniin ja ekstraktiivained käituvad 
erinevalt termotöötlusel. Temperatuuri tõusul üle 100 ºC algavad samaaegselt niiskuse 
eemaldumisega puidu keemiliste komponentide lagunemis- ja muundumisreaktsioonid. 
Termokeemilistele protsessidele alluvad kergesti puidu ekstraktiivained ja hemitselluloosid.  
Tselluloos ja ligniin lagunevad üsna aeglaselt ja kõrgematel temperatuuridel. 
 
Temperatuuridel 100 - 150˚ C ilmnevad esimesed lagunemisnähtused, kuid protsessid 
toimuvad aeglaselt.. Niiskus eemaldub jätkuvalt ja algab polüsahhariidide polümeerahelate 
katkemine. Tselluloosi molekulaarmass püsib peaaegu konstantsena 120˚ C-ni, mille järel 
hakkab langema temperatuuri tõustes. Kuumutamine üle 150˚ C mõjutab juba märgatavalt 
puidu füüsikalisi ja keemilisi omadusi. Aurustuv puidu niiskus intensiivistab kuumutuse mõju.  
 
Keemilisetel reaktsioonidel temperatuuridel üle 190˚ C  hakkab vabanema soojus ja puidus 
tekib olulisi muutusi, mis temperatuuridel üle 200˚ C intensiivistuvad veelgi ja üle 210˚ C 
hakkab märgatavalt lagunema ka tselluloos. Toimuvad dehüdrateerimis- ja 
oksüdatsioonireaktsioonid. Puidu värv tumeneb, lenduvad ekstraktiivained, puidu mass 
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väheneb, tasakaaluniiskus langeb ning tugevusomadused nõrgenevad. Need muutused on 
tingitud peamiselt hemitsellulooside termilisest lagunemisest. 
 
Termotöötluse mõju sõltub hemitsellulooside tüübist ja hulgast. Lehtpuidus on rohkem 
hemitselluloosi ja vähem ligniini kui okaspuidus, mistõttu nad lagunevad soojuse mõjul 
intensiivsemalt. Mida rohkem puidu hemitselluloosis on atsetüülrühmi, seda kergemini puit 
laguneb. Atsetüülrühmade hüdrolüüsi tulemusena vabaneb äädikhape. Lisaks äädikhappele 
moodustuvad ja eralduvad veel paljud teised keemilised ühendid: sipelghape, fenoolsed 
ühendid, aromaatsed mittefenoolsed ühendid, rasv- ja vaikhapped, furfurool jt. 
 
Puidu tumenemine termilisel töötlusel seletub kaksiksidemete tekkimisega puidu keemilistes 
komponentides. Ka tselluloosi polümerisatsiooniastme ja hüdroksüülirühmade arvu 
vähenemine mõjutavad kaudselt värvusmuudatusi. 
 
Temperatuuridel 200-240˚ C  algab ka ligniini lagunemine. Puidu koostisosadest kannatab 
ligniin kõrgeid temperatuure kõige paremini, sest temperatuuril üle 120˚ C algab ligniini 
kondenseerumine ja temas moodustuvad termiliselt vastupidavad keemilised sidemed.  
 
Niiskus intensiivistab puidu koostisainete pehmenemist ja lagunemist. Näiteks 
hemitsellulooside pehmenemistemperatuur on kuivana 180˚ C ja niiskena umbes 20˚ C. 
Vastavad temperatuurid ligniini puhul on 200˚ C ja 90˚ C. Veeauru mõju puidu 
hemitselluloosidele põhjustab puidu plastsuse suurenemist ja sisepingete vähenemist. Kõrgel 
temperatuuril hemitselluloosid liiguvad puidurakkude pinnale, mis pehmendab rakuseina. 
Auruga töödeldud puidus ligniini keskmine molekulmass väheneb, mis omakorda alandab 
pehmenemistemperatuuri.  
 
Termopuu  mikroskoopilistel uuringutel on märgatud rakuseinte lagunemist lamellideks ja 
seinte murdumist (teravaäärelisteks kildudeks).  

6.3.3  Termotöötluse mõju puidu omadustele 
Puidu värvimuutused loovad eeldused kodumaiste heledate puiduliikide kasutamiseks 
kallihinnaliste troopiliste puiduliikide asemel ja  vähendada ühtlasi hävimisohus troopiliste 
puiduliikide kasutamist.  
 
Termilise töötlusega võib oluliselt parandada puidu bioloogilist vastupidavust kasutamata 
selleks toksilisi immutusaineid. Puidus sisalduvad hemitselluloosid muunduvad termilisel 
töötlusel teisteks keemilisteks ühenditeks, mis ei ole enam toitekeskkonnaks mädanikseentele. 
Mädanikseente kasvu pidurdavad ka puidus tekkivad toksilised fenoolsed ühendid. Väga suurt 
bioloogilist vastupidavust aga termotöötlusega siiski ei saavuta. Selleks on vaja 
sügavimmutust konserveerivate ainetega. Termokäsitletud puidu kasutusest kõrvaldamine on 
ökoloogiliste probleemideta, sest seda võib kasutada põletuspuuna sarnaselt töötlemata 
puiduga.  
 
Termokäsitlus  võib põhjustada mõnevõrra lõhede tekkimist, aga mitte märkimisväärselt 
rohkem kui harilik kamberkuivatus. Küllaltki märgatav võib aga olla kuivamiskahanemiste 
erinevusest tingitud tangentsiaalsuunaline kõverdumine. See takistab teatud määral laia 
saematerjali kasutamist toorainena. Praktikas tuleb lai materjal järgata ja siis uuesti kokku 
liimida. 
 
Termokäsitletud puit on küllaltki hästi viimistletav ja ka liimitav, kuid tehnoloogilises 
protsessis on teatud iseärasused, millega tuleb arvestada. Puidu omaduste muutustest tingituna 
imeb ta endasse tavalisest väiksemaid koguseid niiskust, mida tuleb arvesse võtta näiteks 
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vesipõhjaliste lakkide ja liimide kasutamisel. Termokäsitletud puit niiskub aeglaselt ja kuivab 
kiiresti. Vesipõhjalised liimid ja lakid kuivavad selle pinnal aeglasemalt kui tavalise puidu 
pinnal. Õlisisaldusega ained aga imenduvad termokäsitletud puitu hoopis paremini kui 
käsitlemata puitu.  
 
Termopuit omab iseloomulikku lõhna, mis on eriti tugev vahetult peale käsitlust. Seda on 
vajalik arvesse võtta ning sageli võib vajalikuks osutuda massiivpuidust valmistatud 
mööbliesemete spetsiaalne pinnaviimistlus lõhna kaotamiseks. Pikemal seismisel lõhn 
aegamööda väheneb. 
 
Termotöötluse tulemusena väheneb puidu kaal, ta muutub paremini mehhaaniliselt 
töödeldavaks ja ta soojus- ning heliisolatsiooniomadused paranevad kuni 30%. 
 
Töötlemata puidule on omased suured niiskusdeformatsioonid vähenevad termilise töötluse 
tulemusel märgatavalt. Samuti väheneb märgatavalt puidu tasakaaluniiskus. 
 
Intensiivsel termilisel töötlemisel halvenevad märgatavalt puidu mehaanilised omadused ja 
seetõttu ei ole termopuit sobiv kasutamiseks näiteks kandekonstruktsioonides. 

 

 
 

Joonis 6.13. Männipuidu paindetugevuse sõltuvus töötlustemperatuurist 
 

 
 

Joonis 6.14. Männipuidu Brinelli kõvaduse sõltuvus töötlustemperatuurist 
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Joonis 6.15. Kuusepuidu survetugevuse sõltuvus töötluskestusest 
 

 
 

Joonis 6.16. Kuusepuidu tasakaaluniiskus sõltuvalt töötlustingimustest ja õhuniiskusest 
 

 
 

Joonis 6.17. Kuusepuidu pundumine sõltuvalt töötlustingimustest ja õhuniiskusest 
 

 
 

Joonis 6.18. Termotöötluse mõju männipuidu biokindlusele (töötluse kestus 4 h) 
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6.3.4 Termopuidu kasutusvaldkonnad 
 
Termopuit sobib eriliselt hästi põrandamaterjaliks, seinte sise- ja välisvooderduseks, 
mööbliesemete ning sisustuse valmistamiseks. Termopuitu on hakatud kasutama ka 
parketitööstuses. Näiteks kaseparketile saadakse termokäsitletud puuga tavalisest kõvem pind, 
mis võib olla võrdväärne tammeparketiga. 
 
 Kuna termiline töötlemine parandab puidu biokindlust, on selline puit eriti sobiv 
kasutamiseks välistingimustes, näiteks aiamööblis. Niiskuskindluse tõttu on termopuit leidnud 
kasutamist saunade siseviimistluse ja saunamööbli valmistamisel. 
Termotöötlus annab odavale põhjamaisele puidule troopilise väärispuidu välisilme ja 
võimaldab seda asendada viimistlusmaterjalina . 
 
Soomes katsetatakse termopuitu ka muusikariistade valmistamisel. Klassikaline teadmine on 
selline, et muusikariist mängib seda paremini, mida vanemat puud selle valmistamisel on 
kasutatud. Puidu termotöötluse mõjul tekkivad muudatused on teataval määral sarnased 
vananemisel tekkivate muudatustega, kuid kulgevad väga palju kiiremini. 

Tabel 6.1 

Termopuidu kasutusvaldkonnad 
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