
EESTI MAAÜLIKOOLI 

Tartu tehnikakolledž 

 

 

 

 

 

 

 

Rauno Kaselo 

 

Õunapeenesti lõikeketta tootmistehnoloogiate projekt 

Apple-grater blade manufacturing project 

 

Rakenduskõrgharidusõppe diplomitöö  

Tehnotroonika erialal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2014  



2 

 

Olen koostanud rakenduskõrghariduse lõputöö iseseisvalt. Kõik minu töös kasutatud teiste 

autorite tööd ning kirjandusallikatest pärinevad andmed on viidatud. 

 

Rakenduskõrghariduse lõputöö koostaja: Rauno Kaselo   ............................ 

          /allkiri/   

............................ 

    /kuupäev/  

 

 

Juhendaja: Lektor Lemmik Käis      ............................ 

          /allkiri/   

............................ 

    /kuupäev/  

 

 

Retsensent: Projektijuht Kaarel Soots     ............................ 

          /allkiri/   

............................ 

    /kuupäev/  

 

Lõputöö vastab kehtivatele nõuetele. 

 

Eesti Maaülikooli Tartu tehnikakolledži direktor: 

Margus Arak         ............................ 

          /allkiri/   

............................ 

    /kuupäev/  

 

 

  



3 

 

 

 

 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja/või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

 

 

 

 

Mina, Rauno Kaselo  

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

Õunapeenesti lõikeketta tootmistehnoloogiate projekt, 

mille juhendaja on lektor Lemmik Käis, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  

  allkiri 

 

Tartus, 10.05.2014  

                                                                                                                                                 

  



4 

 

Abstract 

 

Kaselo, R. Apple-grater blade manufacturing project. − Tartu: EMÜ, 2014. 53 pages,  

15 figures, 3 tables, format A4. In Estonian language. 

 

This research is compiled for manufacturing a cutting instrument as a spare part for an 

apple grater. The author of this paper decided to research many different technologies since 

it links different subjects that the author has participated while attending Technotronics 

course. People have been asking how to reproduce this cutting blade and by that creating a 

demand. This research paper is a documentation for manufacturing apple grater blades in 

small quantities and medium quantities. These methods can also be used with other similar 

problems.  

 

Keywords: Stainless steel, punching, references, research paper, digital modeling, tables, 

technical drawings. 
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Tähised ja lühendid 

 

AISI -Ameerika Raua ja Terase Instituut (ingl American Iron and Steel Institute) 

Fd  -Deformeerimiseks vaja minev jõud N 

Rp0.2 -Materjali voolavuspiir N/mm
2
 

Sd -Deformatsiooni pindala mm
2 

Fs -Stantsiga ava tegemiseks vaja minev jõud N 

T -Materjali paksus mm 

r -Ava raadius mm 

L -Ava ümbermõõt mm 

UTS -materjali tõmbetugevus (ingl Ultimate Tensile Strength) N/mm
2 

z -pilu templi ja matriitsi vahel mm 

C -koefitsient pinnakareduse järgi 

T -materjali paksus mm 

   -Lõiketakistus N/mm
2 

Dxf -Digitaalse joonise failiformaat 

Dwg -Digitaalse joonise failiformaat 

CNC -arvprogrammjuhtimine (ingl Computer Numerical Control) 

P -Mass 

g -Raskuskiirendus m/s
2 

Ps -Survejõu tekitamiseks vajaminev mass 

Ps4 -Nelja templi survejõu tekitamiseks vajaminev mass 

dm -Matriitsi ava nimimõõde 

dt -Templi ava nimimõõde 

k0-k5 -Detaili kinnituse jõu koefitsient 

HSS -Kiirlõiketeras (ingl High Speed Steel) 

HRC -Kõvadus Rockwelli C-skaala järgi 

HRB -Kõvadus Rockwelli B-skaala järgi 

HB -Kõvadus Brinelli skaalal 
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SISSEJUHATUS 

 

Selles uurimustöös on käsitletud erinevaid tehnoloogiaid  õunapeenesti lõiketööriista 

valmistamiseks. Üliõpilane otsustas õunapurusti lõikeketta valmistamise tehnoloogiaid 

uurida, kuna selle töö käigus on seotud erinevad alad tehnotroonika erialal õpitutest 

valdkondadest. Kuna seda lõikeketast ei toodeta varuosana õunapurustile, siis on selle  

lõikeketta reprodutseerimise kohta tehtud järelepärimisi ning seeläbi on tekkinud nõudlus. 

Antud diplomitöö on koostatud õunapurusti väikeseeriaviisilisest tootmisest ja samuti ka 

keskmise suurusega seeriatootmisest. Väljatöötatud tehnoloogiaid seehulgas töövõtteid 

võib kasutada sarnaste probleemide lahenduste  saab kasutada neid töövõtteid sarnastele 

probleemidele lahendusi otsides. 

 

Antud uurimistöö eesmärgiks on võrrelda erinevaid roostevaba terase töötlemise 

tehnoloogiaid ning selle tulemusena leida sobivad õunapeenesti lõikeketta varuosa 

tootmiseks. 

 

Töö ülesanded: 

1. Uurida lõikeketta tunnusparameetreid ning tehnilisi nõudeid. 

2. Analüüsida kirjandust võimalike tehnoloogiate välja selgitamiseks. 

3. Tootmistehnoloogiate väljatöötamine ning vajalike arvutuste teostamine. 

4. Vajalike tootmisseadmete (rakiste) projekteerimine. 

5. Võimaluse korral tootmistehnoloogiate katsetused. 

 

Antud uurimustöö uudsus seisneb tehnoloogilise võtte kasutamises selleks mitte ettenähtud 

viisil. 

 

  



9 

 

1. SISSEJUHATAV OSA 

 

1.1 Õunapeenesti lõikeketta tehnilised parameetrid 

 

Õunapurusti lõikeketas, joonis 1.1 (Lisa A), on valmistatud  2mm  paksusest roostevaba 

terasest. Kuna õunad on happelised , siis peab materjal olema happekindel ning roostevaba 

terase keemiline koostis olema vastav sellele tingimusele. Lisatingimuseks on ka see, et 

materjal peab olema sama, mis toidutööstuses enam kasutatakse. Nendest tingimustest 

lähtudes on valitud antud lõikeketta tootmiseks roostevaba teras markeeringuga AISI 316.  

 

AISI 316/316L, keemiline koostis tabel 1.1, on 18/8 austeniitne roostevaba teras, millele 

on lisatud 2.5% molübdeeni et muuta see roostevaba terase sulam eriti korrosioonikindlaks 

võrreldes AISI 304 roostevaba terasega. AISI 316 on pittingu korrosioonivastane ja omab 

head vastupidavust sulfaatide, fosfaatide ning muude soolade vastu. Samuti on see sobilik 

meretööstusele, kus on vaja terast kaitsta soolvee eest. See sulam on ka happekindel ning 

talub kloriide ning bromiide. 

 

Tabel 1.1 AISI 316 legeerivate elementide sisaldus [1] 

 C% Si% Mn% P% S% Cr% Ni% Mo% N% 

Min - - - - - 16.00 10.00 2.00 - 

Max 0.08 1.00 2.00 0.045 0.03 18.00 14.00 3.00 0.10 

 

AISI 316 Füüsikalised omadused: 

1. Tihedus  8000 kg/m
3
; 

2. Kõvadus  95 HRB; 

3. Tõmbetugevus 550 N/mm
2
; 

4. Voolavuspiir 415N/mm
2
; 

AISI 316 Mehaanilised omadused: 

1. Elastsusmoodul 193 GPa; 

2. Jäikusmoodul  86 Gpa [2]. 
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Antud lõikekettal on kokku 50 lõikeserva. Lõikeservad on kettal nelja või viie kaupa reas 

ning read asetsevad 30 kraadiste vahedega üksteise suhtes. Ridades on lõikeservade 

vahekaugus 15mm qning iga rea alguskaugus tsentrist on erinev, et tagada lõikamine kogu 

ketta raadiuse ulatuses. Lõikeserv on 8mm ava serv, mis on pressitud kõrgemale lõikeketta 

tasapinnast. Iga 180 kraadi  vahedega lõikeread on ühel kaugusel keskpunktist, et tagada 

lõikeketta tasakaal ning vähendada seeläbi vibratsiooni ja õunapurusti liigset kulumist.  

 

 

Joonis 1.1 Õunapeenesti lõikeketas 

 

Lõikeketas kinnitub õunapeenesti asünkroonmootori külge läbi ääriku nelja kruviga. 

Lõikeketta keskava 31.5mm läbimõõduga tsentreerib ketta ühendusrummu ning mootori 

suhtes.  
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1.2 Õunapeenesti tehnilised parameetrid  

 

Tootlus   160 kg/h 

Elektrimootori võimsus 270 W 

Pöörlemissagedus  1440 p/min 

Pinge    220 V 

Gabariitmõõtmed: 

 Pikkus   475 mm 

 Laius   420 mm 

Kõrgus   840 mm 

Mass   26 kg 

 

Õunapeenesti, joonis 1.2, on ette nähtud õunte ning marjade peenestamiseks mahla 

valmistamisel kodustes tingimustes või väikeettevõtetes. Aparaadi põhiosad on kolu, 

elektrimootor, pukk ja peenestuskoost. Jõuallikaks on ühefaasiline käivitusmähisega 

asünkroonmootor AOLB31-4, mida toidetakse valgusvoolu võrgust. Terve koost on 

maandatud juhtmega õunapeenesti korpuse ning võrgupistiku maandusklemmi vahel 

ohutuse tagamiseks. Õunapeenesti komplekti kuulub pehmest puust kepp, millega aidata 

kinnijäänud õunu või marju lõikeservadele lähemale. Kepp on pehmest puust, et juhul kui 

töötava lõikeketta vastu puutuda kepiga, siis ei nürista kepp lõikeservi [3, lk 317-320].  

 

 

Joonis 1.2 Õunapeenesti [3, lk 317] 
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1.3. Roostevaba terase tehnoloogilised omadused 

 

1.3.1. Roostevaba terase üldiseloomustus 

 

Roostevaba teras ei korrodeeru ega roosteta vee ja õhuga kokkupuutel nagu tavaline 

süsinikteras. Nimest hoolimata võib roostevaba terase pinnale tekkida laike. Roostevaba 

teraseid on erinevate koostisosadega ning need on mõeldud erinevatesse 

töökeskkondadesse. Roostevaba terast kasutatakse peamiselt seal, kus on vaja terase 

tugevust ning korrosioonikindlust 

 

Tavalisest süsinikterasest erineb roostevaba teras legeerivate elementide sisalduse poolest. 

Kroomi ning nikli lisamine süsinikterasele muudab materjali omadusi selliselt, et tekib 

passiveeriv kiht kroomoksiidi, mis ei lase materjalil edasi oksüdeerida, ehk hoiab eemal 

hapnikku rauaühenditest ning väldib materjali sisekihtide roostetamist. Passiveeriv kiht 

tekib ainult siis, kui kroomi sisaldus on piisavalt kõrge, suurem kui 10.5% kogumassist, 

ning õhuhapnik ümbritseb detaili piisaval määral. 

[4] 

 

1.3.2. Roostevaba terase survetöötlemine 

 

Selleks, et matejal oleks läbinud survetöötluse peab peale töötlust olema materjalil plastne 

deformatsioon, ehk materjali kuju peab olema mingil määral muutunud. Kuna metallid 

ning nende sulamid on kristallilise ehitusega, siis on kristallvõre moodustavate aatomite 

vahel tasakaalustavad jõud. Välise jõu rakendamisel on jõudude tasakaal rikutud ning 

tasakaalu taastamiseks liiguvad aatomid ümber uutesse asenditesse, et tasakaal uuesti 

saavutada. Seesugune pingeolek põhjustabki kehas plastseid deformatsioone. Antud 

probleemi lahedamisel on kasutusel kaks tehnoloogiat – Stantsimine ning pressimine.  

[4, lk 196] 

 

1.3.3. Plastse deformatsiooni põhialused 

 

Plastiline deformatsioon ja kristallilise keha vormi muutus võib toimuda ainult sel juhul 

kui liigutav jõud, mis tekib deformeeritavas kehas, saavutab teatud suuruse ning see sõltub 

keha omadustest ja deformatsiooni tingimustest.  
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 Deformatsiooni tingimuste all mõistetakse töödeldava keha temperatuuri, deformatsiooni 

astet ja peapingete suunda. Peamiselt kristalliliste kehade deformatsioon saab toimuda 

libisemise teel. Mahu püsivuse seaduse kohaselt on keha maht on võrdne enne kui peale 

deformeerimist. Deformeeritava keha kuju muutumisel erinevates suundades toimub alati 

deformatsioon väikseima takistuse suunas. 

 [6, lk 270] Lisapinge seadus ütleb, et iga vormi muutus deformeeritavas kehas toob kaasa 

lisapinged ehk teistkordsed pinged, mis omakorda tasakaalustavad deformatsiooni poolt 

esile kutsutud pingeid. [6, lk 271] 

 

1.3.4. Survetöötlemise mõju metallide struktuurile ja omadustele 

 

Plastsed deformatsioonid survetöötlemisel põhjustavad metalli struktuuri ja omaduste 

olulist muutumist, sest muutuvad nii terade mõõtmed kui ka kuju. Metalliterade 

deformatsioon sõltub otseselt tooriku deformatsiooniskeemist ja reast teistest teguritest, 

mis mõjutavad üksikuid teri erinevalt. Näiteks terade ebaühtlased mõõtmed ja mehaaniline 

tugevus, mõjuvate jõudude erinevad suurused ja suunad, ebaühtlane pingeolek 

deformeeritavas keha viib selleni, et üht tera deformeeritakse vähem, teist rohkem, osa teri 

puruneb (lõhkevad väiksemateks osadeks), mõnes teras tekivad ainult kristallvõre elastsed 

deformatsioonid. [7, lk 197] 

 

Deformatsiooni eespool kirjeldatud iseloom metalli külm-survetöötlemisel põhjustab 

metalli kalestumist (tugevnemist). Tugevnemise põhjuseks on eeltoodud 

struktuurimuutused ning lisaks veel nihkepindu lõikavates tasapindades liikuvate 

dislokatsioonide omavahelised tõkestused. Pingete ja deformatsioonide kasvades tekivad 

uued nihkepinnad ning kujunevad dislokatsioonid. Kalestudes ei suurene vaid kõvadus 

ning tugevus, vaid väheneb ka tunduvalt plastsus. Kalestumisel venitatakse struktuuriterad 

maksimaalse peadeformatsiooni sihis, mis tekitab materjalis anisotroopsust. Pärast 

kalestumist võib materjal enam mitte alluda survetöötlemisele. [7, lk 198-200] 
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1.3.5. Roostevaba terase termotöötlus 

 

Roostevaba teras ei allu kuumtöötlemisele, ehk ei toimu ümberkristalliseerumist. Kui 

metallide ümberkristalliseerumine toimub, siis nimetatakse seda kuumtöötlemiseks Siiski 

on võimalik roostevaba terases tekkinud pingeid vähendada külmtöötlemisega. 

Külmtöötlus on ka kõrgel temperatuuril, kuid metalli ümberkristalliseerumist ei toimu. [7, 

lk 268] 

 

1.3.6. Lõõmutamine 

 

Austeniitset roostevaba terast ei saa karastada termilise töötlusega, kuid külmtöötluse 

käigus on see võimalik. Lõõmutamine viib kroomi ühendid tagasi austeniitsesse sulamisse 

ja muudab materjali tagasi homogeenseks. Lõõmutamise temperatuurid jäävad enamasti 

üle 1040°C kuigi mõned sulamid on lõõmutatavad juba täpse 1010°C juures kui on vaja 

väga korrapärast struktuuri. Lõõmutamise ajad on võimalikult lühidad, et ära hoida pinna 

deformatsioone, mis võivad väljenduda „apelsinikoore“ laadse pinna tekkimisega.  [8] 

 

1.3.7. Sisepingete maandamine 

 

Pingete vähendamine temperatuuridel alla 400°C on praktikas kasutatav, kuid tulemus on 

tagasihoidlik ning materjal ei muutu pingevabaks. Pingetest vabastamine temperatuuridel 

425 °C kuni 925 °C vähendab olulisel määral pingeid, mis muidu võivad viia materjali 

pingekorrodeerumiseni ning mõõtmete muutumiseni kasutusel. Enamasti kasutatakse tunni 

ajast termilist töötlemist 870 °C juures, mis vabastab umbes 85% sisepingetest. Kuigi tava 

roostevaba terase puhul võib see mõjutada korrosioonikindlust teatud keskkondades. Selle 

vältimiseks tuleb kasutada roostevaba terase marke 321, 347 või madala 

süsinikusisaldusega roostevaba teraseid 304L või 316 eriti siis kui pingetest vabanemine 

on eriti oluline. [8] 

 

  



15 

 

1.4 Lõikeketta tootmisprotsesside arvutus 

 

1.4.1. Deformatsioonijõu määramine 

 

Deformatsioonijõu määramiseks, näiteks vajalik surve pressil, kasutatakse valemit  

Fd= Rp0.2 · Sd (1.1) 

kus Fd  -Deformeerimiseks vaja minev jõud N; 

 Rp0.2 -Materjali voolavuspiir N/mm
2
; 

 Sd -Deformatsiooni pindala mm
2
; [6, lk 276]. 

 

1.4.2. Stantsimise jõu määramine 

 

Stantsimisel vajamineva jõu määramiseks kasutatakse valemit, mis on mõeldud avade 

tegemiseks lehtmetallile. 

Fs= 0,7·T·L·UTS (1.2) 

kus Fs -Stantsiga ava tegemiseks vaja minev jõud N; 

 T -Materjali paksus mm; 

 L -Ava ümbermõõt mm; 

 UTS -Ultimate Tensile Strength ehk materjali tõmbetugevus N/mm
2
[9].  

 

1.4.3. Stantsi templi ja matriitsi vaheline pilu 

 

Selleks, et tempel ja matriits kinni ei kiiluks peab olema nende vahel pilu. Kui on 

lõikeservale määratud väiksem pinnakaredus 1.6, siis peab pilu arvutuste koefitsiendiks 

valima 0,005 ning keskmise pinnakareduse, näiteks kontuuride löömine, korral 0,035.  

     √   (1.3) 

kus z -pilu templi ja matriitsi vahel mm; 

 C -koefitsient pinnakareduse järgi; 

 T -materjali paksus mm; 

    -Lõiketakistus (    0.845·UTS) N/mm
2
[10, lk 583]. 
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2.TEHNOLOOGILINE OSA 

2.1. Tehnoloogia eeltöödeldud ketta lõikeservade valmistamiseks 

 

Selle tehnoloogia eelduseks on digitaalne tehniline joonis, üldtuntud formaadis *.dxf või 

*.dwg, mida aktsepteerivad erinevad laser- või vesilõikusega tegelevad ettevõtted. 

Failiformaat „dxf“ ja „dwg“ kuuluvad Autodesk AutoCAD programmi standardisse. Need 

failiformaadid esitavad joonise vektorkujul ning see tagab joonise täpsuse. Mõlemad 

failiformaadid suudavad endas kanda palju erinevaid andmetüüpe, mis on vajalikud 

tehnoloogilise joonise kujutamiseks. „Dxf“ ja „dwg“ failidesse saab salvestada lisaks 

sirjoonelistele kontuuridele ka kõverjooni, kolmemõõtmelisi objekte, seotud mõõtahelaid 

ning teksti. Nende failide erinevuseks võib välja tuua „dxf“ universaalsuse, võrreldes 

„dwg“ failiga on dxf formaadi tugi enamatel programmidel ning on välja kujunenud 

standardiks tehniliste jooniste edastamisel. Nende failitüüpidega sobivad üldtuntud 

programmid on Autodesk AutoCAD 2100, IMSI TurboCAD Deluxe v5, Microspot DWG 

Viewer, Dassault Systemes SolidWorks eDrawings Viewer, Engineered Software 

PowerCADD, OpenOffice.org, Adobe Illustrator CS5 ja Adobe Flash CS5. [11] 

 

Lõikeketta joonisel peab olema näidatud lõikeketta üldparameetrid- Keskava 

sisediameeter, ketta välisdiameeter ning lõikeservade juures olevad avad ja neli 

kinnituskruvide ava.  Seejärel saab saata hinnapäringu erinevatesse ettevõtetesse ning 

valida sobiva hinna ning tarneaja järgi töö teostaja.  

 

Lehtmetalliga tegelevatel firmadel on peamiselt kolme sorti tehnoloogiaid, millega saaks 

seesugust lõikeketast toota- Stantsimine, laserlõikus ning vesilõikus. 

 

Stantsimine on lehtmaterjali survetöötlemise viis ehk vormimisoperatsioon, mis võib 

sisaldada kontuuri väljalõikamist, augulöömist, kraadilöömist, mahalõikamist või 

painutamist. Pressimise ehk stantsimise teel on tööprotsess maksimaalselt produktiivne 

ning minimaalsete metallide kadudega. Stantsimine põhineb metallide omadusel väliste 

mõjude toimel metallide terviklikkus ehk struktuur ei muutu. Stantsi põhiosadeks on liikuv 

osa ehk tempel ning paigalseisev osa, ehk matriits. Templi koostu küljes on veel surveplaat 

ehk stripper, mis surub metalli vastu matriitsi eelpingega enne kui tempel puutub materjali 

ja seeläbi hoiab ära materjali muul moel deformeerumise.   
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Tänapäevastel stantsidel käib jõu ülekandmine servo-elektriliste aktuaatoritega, 

kasutatakse ikka veel ka hüdraulilisi lahendusi, kuid need ei ole nii energiasäästlikud. 

Servo- elektrilise stantsimise eeliseks on ergonoomilisus, suur täpsus ning kõrge 

produktiivsus. [12] 

 

Laserlõikus on lehtmetalli lõiketöötlus konsentreeritud energiakiirega ehk teisisõnu 

laseriga. Laseriga kuumutatakse materjali ning abigaas puhub selle sulametalli ära 

tekitades sellega lõike. Energiatihedus terase lõikamisel on enamasti 10
7
 kuni 10

8
 W/cm

2
 . 

Abigaasideks kasutatakse peamiselt argooni või lämmastikku. Laserlõikuse suurimaks 

eeliseks on lõikuse suur täpsus ning materjali efektiivne kasutus. Negatiivse poole pealt 

võib välja tuua lõikeservade termilise mõjutuse, mis võib antud õunapurusti lõikeketta 

töötlust teatud määral mõjutada.   [13] 

 

Vesilõikus kujutab endast lõikusprotsessi, kus lõikavaks materjaliks kasutatakse vett. 

Pumba abil survestatakse vesi 3000-6000 bar suuruse surveni ning juhitakse läbi peenikese 

düüsi. Moodustub väga tugev, ühtlase survega veejuga, mille abil on võimalik lõigata 

erinevaid materjale: kumm, vineer, plastid, nahk, põrandakatted. Tugevamate ja kõvemate 

materjalide nagu titaan, karastatud teras, roostevaba, alumiinium, klaas, marmor, 

keraamilised plaadid, graniit, polüstürool, lõikamiseks lisatakse veejoale abrasiivosakesi. 

Kasutades lõikuspingil CNC juhtimist on võimalik lõigata väga keerulise kujuga detaile. 

Seega on võimalus ära jätta hilisemad treimis-, puurimis- ja freesimisoperatsioonid. Veega 

on võimalik lõigata peaaegu kõiki materjale, seejuures tekitamata termilisi - või keemilisi 

muudatusi materjalis. Veega lõikamisel materjalid ei kuumene, ei põle ning seega ei teki 

keskkonnale kahjulike gaase. Detail ei deformeeru ning siledatele pindadele ei teki 

kahjustusi. Lõikejoa läbimõõt erinevate materjalide puhul on: 0,1...1,5 mm, mis annab 

märgatava materjali kokkuhoiu. [14,15] 

 

Kui allhankena tellida poolfabrikaat lõikekettad on neile vaja teha veel mõned 

operatsioonid. Kinnituskruvide neli faasi, mis tsentreerivad kinnituskruve. Nende jaoks 

sobib vastavalt seadistatud laua puurpink koos 90 kraadise faasipuuriga. Faasi 

seadistamiseks tuleb teha kaks või kolm katsefaasimist, et faasi sügavus oleks korrektne. 

Faasi lõikamisel tuleb kasutada ka lõikeõli, väga hea toode sedalaadi töö jaoks on Kiilto 

CuttingOil [16], mis parandab töötlemistulemust, takistab kinnikiilumist, määrib ja jahutab 

tõhusalt ning pikendab tööriistade kasutusiga.   
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Kõige tähtsam osa lõikekettal on lõikeservad, mis peavad kaarjalt lõikeketta pinnast välja 

ulatuma minimaalselt 1.6 mm, et lõikeserv õuna lihakehani ulatuks ning iga kokkupuute 

hetkel tüki välja lõikaks. Selle operatsiooni teostamiseks on vaja disainida rakis, joonis 2.4, 

(Lisa B) mis hoiab paigal lõikeketast täpse tulemuse jaoks. Roostevaba terase pinnast kaare 

välja surumiseks on planeeritud vastav silidrikujuline tempel, mille ühel küljel on 

poolkoonuse kujuline moodustis lõikeservale vastavate parameetritega. Tempel 

tsentreeritakse varem laserlõikusega tehtud ava järgi. Teisel pool lõikeketast peab olema 

vastav matriits, lõikeserva pealmise poole kujuga. Templile rakendatakse vastav survejõud, 

mis surub lõikeserva eemale ketta tasapinnast. Kuna lõikeservad on klastris nelja kaupa 

ainult kümnel juhul kaheteistkümnest, siis ei saa kasutada universaalset nelja templiga 

tööriista, joonis 2.1, terve ketta valmistamiseks. Selle tõttu peab tegema kõik lõikeservad 

ühekaupa või viieses reas olevate lõikeservade puhul pressima kaks korda neljase templiga 

nii, et kolm lõikeserva pressitakse kahekordselt. 

 

Lõikeservade pressimiseks kuluv jõud  

Arvutus lõikeserva surumiseks ehk materjali deformeermiseks 

Fd= Rp0.2 · Sd (1.1) 

g= 9,8 m/s
2 

Rp0.2= 415N/mm
2
 

Sd= 15,22 mm
2 
(Mõõt võetud 3d mudelilt) 

Fd= 415·15,22= 6316,3 N 

Leian sellele jõule vastava massi 

P= Fd/g (1.6) 

 P= 6316,3/9,8= 644,1 kg 

Lisaks sellele jõule tuleb arvestada veel stantsi vedrude vastupanu jõuga. 

Pressstantsi puhul kasutatakse survevedrusid 0.3 korda survejõud. Seega tuleb survejõud 

läbi korrutada koefitsiendiga 1.3. 

 Ps=644,1·1,3= 837,4 kg 

Kuna templeid on antud koostus neli, siis tuleb leitud jõud korrutada veel neljaga. 

 Ps4=837,4·4=3349,32 kg 

Antud arvutused näitavad, et kasutada tuleks pressi survejõuga 3500 kg.  
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Templi ja matriitsi vahelise pilu arvutus, lõike pinnakareduseks võetud 1.6. 

 

     √   (1.3) 

 C = 0,005  

 T = 2 mm 

  1  0,845 · 550              
   

                 √         0,216 mm 

Templi läbimõõdu nimimõõde dt= 8mm 

Matriitsi ava nimimõõde dm= 8 + 0,216 = 8,216 mm 

 

 

Joonis 2.1 Lõikeserva surumise templid ja matriits 

 

Selle meetodi negatiivse poole pealt võib välja tuua templite ning matriitsi valmistamise 

kulukuse. Kuna templid peavad olema valmistatud kõrgkvaliteetsest tööriistaterasest, 

näiteks kiirlõiketerasest. Seda kasutatakse peamiselt sõidukite ja tööpinkide lõikedetailide 

valmistamiseks, mis peavad vastu pidama suurtele koormustele ja dünaamilistele 

kõikumistele. Tööriistaterast kasutatakse ka mõõteriistade valmistamiseks.  
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Kiirlõiketerase põhiomadused: 

- pikk kasutusaeg; 

- kuumakindlus; 

- vastupidavus temperatuurikõikumistele; 

- tugevus; 

- suurepärane sobivus keevitustöödeks[17]. 

 

Kuna seesugune materjal on tava terasest kallim ning palju halvemini  lõiketöödeldav, siis 

tähendab, et templite ning matriitsi valmistamise kulusid tuleb tasa teenida kas toote hinna 

tõstmise läbi või siis kvantiteedi suurendamisega. 
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2.2 Press-stantsiga lõikeketta valmistamine 

 

Selle tehnoloogia eripära seisneb selles, et ei kasutata valmis toorikuid ning stantsimise 

templit liigutav ülekanne on teistsugune. Templi liigutamiseks kasutatakse hüdraulilist 

töösilindrit. 

 

Selle tehnoloogia järgi saab valmistada terve lõikeketta algusest lõpuni keskmiselt 

varustatud töökojas. Esmalt roostevaba lehtterast müüb Rautaruukki kontsern 1000 mm 

laiusena ning 2500 mm pikkuste plaatidena. Seega kui lõikeketta välisdiameeter on 202 

mm siis see tähendab, et ühest roostevaba lehest on võimalik lõigata maksimaalselt 48 

ruudu kujulist toorikut küljepikkusega 210 mm. Toorikute väljalõikamiseks on vaja 

lehtmetalli giljotiini lõikelaiusega vähemalt 1000 mm[18].  

 

Kui toorikud on valmis lõigatud, siis märgitakse iga tooriku keskpunkt Diagonaalide 

ristumiskohta. Seejärel tuleb puurida keskpunkti tehnoloogiline ava läbimõõduga 10 mm. 

Toorikute välisdiameetri lõikamiseks on vaja vertikaal freespinki koos pöördlauaga, joonis 

2.2, mis pöörleb ümber vertikaalse telje. Roostevaba terasest toorik fikseeritakse pöördlaua 

külge tsentris asuvast tehnoloogilisest avast. Detaili kinnitus ei tohi lasta detailil 

deformeeruda. Samuti ei tohi ka kinnitusabinõud detaili pingesse suruda. Rakise puhul 

tuleb kindlasti jälgida kulumist ning õigel ajal vahetada välja kulunud kinnitused, et töö 

oleks iga kord täpne ning tulemus ühesugune [19, lk 12]. 

 

Kui on teada detaili töötlusjõud, siis kinnituse tugevus korrutatakse läbi koefitsiendiga k0-

k5 =1,4 – 2,6. Mida suurem on kinnitamisel kasutatav jõud ning seeläbi koefitsient, seda 

kindlamalt on detail fikseeritud ning väheneb vibratsioon töötlemisel ja suureneb täpsus. 

Samuti sõltub koefitsient ka töötlemise olemusest [19, lk 32]. 
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Joonis 2.2 Horisontaalse tööpinnaga jagamispea [20]. 

 

Tooriku välisdiameetri lõikamiseks kasutatakse otsfreesi läbimõõduga 10 mm, mis on 

valmistatud kõvasulamist lõikeservadega. Pöördlauda liigutades saab vertikaalse 

freesmasinaga lõigata  välja õunapurusti lõikeketta välimise ringjoone. Sama tulemusega 

operatsiooni on võimalik ka treipingis saavutada. Selle tarbeks on vaja treipinki 

konstrueerida abirakis, mis surub kahelt poolt ruudukujulise tooriku kinni ning 

mahalõiketeraga on võimalik lõigata välmine kontuur. Viimase meetodi eelduseks on 

piisavalt suur treipink, millega saab töödelda vähemalt 300 mm diameetriga detaile, kuna 

tooriku diagonaal on 297mm.  

 

Lõikeketta kinnitusaukude puurimiseks tuleb need augud märkida 90 kraadiste vahedega 

tooriku tsentrist ning märkenõelaga lüüa materjali sisse kärnmärgid puurimise 

lihtsustamiseks. Augud tuleks puurida puurpingis kasutades puuri HSS läbimõõduga 7mm.  

 

Täpsemate avade tegemiseks tuleks kasutada konduktorpuksi abil tehtud puurimist. 

Konduktorpuks kujutab endast puuri juhtrakist. Konduktorpuksi ja detaili vahe võetakse 

üldjuhul 0,4-1 ava läbimõõdust, kuid sitkete materjalide puhul võib ka konduktorpuks olla 

vastu materjali. Täpsemalt on vaja konduktorpuksi korpus fikseerida tehnoloogilist 

keskava pidi lõikeketta külge. Konduktorpuksi korpuses on õigete kohtade peal täpsed 

avad, nende avade sees on kõvasulam tööriistaterasest hülsid, üldjoontes karastatud   
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kõvaduseni 59-62 HRC, mille siseläbimõõt on kalibreeritud kümnendiku võrra suuremaks 

puuri läbimõõdust. Edasi saab puurimist teha tavalises puurpingis ning avad jäävad õige 

suurusega ning täpselt asetsema, kuna konduktorpuks suunab puuri õigesse kohta. [10, lk 

690-691]. 

 

Järgmise operatsioonina tuleks faasida kinnitusaukude servad 90 kraadise faasipuuriga 

puurpingis õige sügavuse seadistusega ehk 1 mm lõikeketta pinna sisse. Seadistamiseks on 

soovituslik teha materjali ülejääkidesse 7 mm läbimõõduga avad ning järk järgult 

faasimissügavust suurendades leida sobiv seadistus.  

 

Viimaseks puurimisoperatsiooniks on keskava õigesse mõõtu puurimine, selle jaoks on 

vaja puuri läbimõõduga 31.5 mm ning tööriista materjaliks peab olema samuti kõvasulam. 

Teine meetod keskava tegemiseks oleks treipink piisavalt suure padruniga, millesse mahub 

lõikeketas. Seejärel saab siseava treida täpsesse mõõtu kasutades kõverakujulist treitera. 

Kolmas meetod siseava tegemiseks on kasutada jõukeermega avapressi, joonis 2.3. 

Avapress koosneb lõiketerast, millel on sisekeere, vastuskraest, tugikuullaagrist ning 

poldist.  

Tööpõhimõte seisneb selles, et läbi tehnoloogilise ava pannakse ühele poole lõikeketast 

avapressi polt, tugilaager ning vastuskrae. Teisele poole pannakse lõiketera ning koostu 

pingutades surub lõiketera end läbi lõigatava materjali tekitades kalibreeritud ava.  

 

 

Joonis 2.3 Keskava tegemise avapress 

 

Hüdraulilise stantsimise puhul on tähtis, et lõikeketas oleks stantsimisaparaadi külge 

fikseeritud keskavast ning pöörlemine fikseeritud vähemalt ühest ketta kinnituse 

poldiavast. See tagab lõikeservade ühtluse ning omakorda ühtlase purustustaseme.  
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Rakis, mille küljes lõikeketas, on võimaldab lõikeketast pöörata ja fikseerida iga 30 kraadi 

järel. Samuti on liigutatav lõikeketta keskpunkti kaugus esimese templi suhtes. Nende kahe 

liikumise tulemusena on võimalik kõik vajalikud lõikeavad ning lõikeservad ketta sisse 

teha. Kuna sellise meetodi puhul on vaja lüüa nii ava kui lõikeserv, siis otsustati see 

operatsioon ühendada ehk üks ja sama tempel on mõeldud kaht operatsiooni ühe töökäigu 

korral tegema. Templi alumine serv on terav ning keskelt v-kujulise soonega, joonis 2.5, et 

lõikejõudu vähendada, kuna lõikejõud oleneb lõigatava serva pikkusest (ümbermõõdust) 

siis saab sedasi lõikejõu väiksemaks ning see omakorda vähendab kasutatava pressi hinda. 

Templi lõikeserva surumise osa on sama nagu poolfabrikaat ketta lõikeservade surumisel.  

 

 

Joonis 2.4 Rakis lõikeketta fikseerimiseks 
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Joonis 2.5 Tempel augu ning lõikeserva stantsimiseks 

 

Hüdraulilise pressi arvutuslik survejõud 

 

Kuna templite klaster koosneb neljast templist, siis tuleb lõpuks vajalikud survejõud 

korrutada neljaga.Ava tegemise arvutus on koostatud mitte arvestades v-kujulist 

lõikesoont. V-kujulise lõikesoone lõikejõu vähendamine jääb antud puhul varuteguriks. 

Fs= 0,7·T·L·UTS (1.2) 

 L= 2·π·r 

T= 2mm 

 UTS= 550 N/mm
2
 

 r= 4mm 

g=9.8m/s
2
 

 Fs=0,7·2·25,13·550= 19352,2N 

 Leian sellele jõule vastava massi 

P=Fs/g (1.4) 

 P=19352,2/9.8= 1973,4 kg 

Seega ühe ava tegemiseks lameda otsaga templiga oleks tarvis 2000 kg survejõudu.  
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Arvutades lisaks stantsi vedrude vastupanu jõudu korrutan tulemuse läbi koefitsiendiga 

1,3. 

Ps= P·1,3 (1.5) 

 Ps= 1973,4·1,3= 2565,42 kg 

 Ps4=2565,42·4=10261,68 kg 

Kuna antud juhul on korraga nelja ava tegemine, siis on tarvis pressi vähemalt 10 500 kg 

survejõuga.  

 

Arvutus lõikeserva surumiseks ehk materjali deformeermiseks 

Fd= Rp0.2·Sd (1.1) 

g= 9,8 m/s
2 

Rp0.2= 415N/mm
2
 

Sd= 15,22 mm
2 
(Mõõt võetud 3d mudelilt) 

Fd= 415·15,22= 6316,3 N 

Leian sellele jõule vastava massi 

P= Fd/g (1.6) 

 P= 6316,3/9,8= 644,1 kg 

 Ps= P·1.3 

 Ps=644,1·1,3= 837,33 kg 

 Ps4= 837,33·4= 3349,32 kg 

Seega nelja lõikeserva surumiseks piisab 3500 kg jõuga pressist. Ning kui need kaks 

operatsiooni on ühendatud üheks tööks, siis piisab täiesti ühest pressist survejõuga 10 500 

kg. 

 

 Kuna kaks lõikeservade rida on viie kaupa klastris, siis viimase operatsioonina võetakse 

neljasest templiklastrist kolm ära ning tehakse kaks viimast ava ning lõikeserva. 

Teoreetiliselt on võimalik ka templite eemaldamiseta viimased kaks lõikeserva teha, kuid 

sedasi jääb oht juba olemas olevad avad ära rikkuda neid uuesti pressides.  
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2.3 Kuulotsakuga sopistuse pressimine ning lõikeservade freesimise tehnoloogia 

 

Selle tehnoloogia erinevus teistest on peamiselt see, et lõikeketta disain on mõnevõrra 

muudetud. Antud tehnoloogiaga ei ole kettas ümmargusi läbivaid avasid ning lõikeserv on 

teistsugune, joonis 2.6. Tehnoloogia eripära seisneb veel selles, et teritatavat materjali on 

rohkem ning ühe ketta eluiga on võimalik töötlemisega pikendada rohkem kordi.  

 

 

Joonis 2.6 Fragment ühest lõikeservast 

 

Antud juhul on töödeldava tooriku valmistamiseks tarvis teha samad operatsioonid, mis 

eelmise tehnoloogia puhul. Suurest 2 mm  roostevaba teraslehest välja lõigata samuti 210 

mm küljepikkusega ruudud ning need töödelda ümmarguseks 202 mm diameetriga 

ketasteks ja eelpool toodud tehnoloogia töövõtetega teha keskava ning kinnitusavad.  

 

Tehnoloogia erinevus tuleb sellest, et antud juhul pressitakse 13mm diameetriga kuuliga 

lõikeketta avade asukohtadesse väljasopistused ehk kuplid. Väljasopistus tehakse pressiga, 

mille surumise jõud on vähemalt 5000 kg. Pressi tempiks on sel juhul kuulotsak 13 mm   
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ning matriitsiks sobib alusplaat, milles on 11 mm diameetriga ava. Väljasopistuste kõrgus 

ketta tasapinnast peab olema 2,3 mm et lõikeserva tekitamisel oleks 2mm paksune materjal 

läbi lõigatud ning seeläbi saaks purustatud õun edasi kogumisvanni liikuda. Selle 

tehnoloogia puhul oli võimalik sooritada teatud katseid ning praktiliselt proovida meetodi 

efektiivsust ning seeläbi kontrollida teooria vastavust tegelikkusele. 

 

Lõikeservade tegemine on selle tehnoloogia puhul mõeldud vertikaalse freespingiga, mis 

võiks ühes keskmise varustustasemega töökojas olemas olla. Lõikeketas fikseeritakse 

keskava ning kinnitusavaga horisontaalse jagamispea külge. See tagab ketta täieliku 

jäikuse lõikeprotsessi ajaks. Lõiketöötlemiseks kasutatakse otsfreesi, joonis 2.7, mille 

lõikeotsa ristlõige on võrdkülgne kolmnurk ning alumise otsa diameeter on 12 mm. See 

tagab materjali jäämise lõikeservade külgedele ning tugevdab lõikeserva pikendades 

seeläbi ja lõikeketta eluiga.  

 

 

Joonis 2.7 Frees lõikeservade lõikamiseks 

 

Nimetatud frees on saadaval Dormer interneti kataloogis [21] ning kannab nime C830. 

Antud freesi alumine diameeter on 12 mm, lõikeosa kõrgus on 5 mm, nurk lõikeservade 

vahel on 60 °. Tööriista pikkuseks on 54 mm ning kinnitussaba läbimõõt on 10 mm. Seega 

sobib see frees selle töö jaoks.  
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2.4 Surveplaatidega lõikeketta tootmise tehnoloogia 

 

Antud tehnoloogia kohaselt tekivad ainsad plastsed deformatsioonid lõikeavade ning 

lõikeservade vahetus ümbruses. Seda tehnoloogiat teatakse kui kopeerpressimist, mille 

käigus pressitakse süvendid ja antud juhul ka avad toorikusse meistertempli abil nii, et 

jäljend moodustaks täpse koopia templi tööosast. Selle tehnoloogia eelis teiste ees on ketta 

võimalikult väike viskumine ehk tasakaalust ära olek. Samuti on selle tehnoloogia eeliseks 

ketaste identsus, kuna valmistamise vorm tagab lõikeavade ning –servade ja kinnitusavade 

kindlad positsioonid keskava suhtes. [10, lk 582] 

 

Tehnoloogia põhineb alusplaadil ning surveplaadil (Lisa C), mis pingutatakse tooriku 

kahelt küljelt poltidega tihedalt vastu, fikseerides lõikeketta, ning laseb seda töödelda 

suurema täpsusega erinevalt teistes tehnoloogiates olevate liikuvate osade lõtkude poolt 

tekitatud positsioonimuudatustega. Joonis 2.8 

 

 

Joonis 2.8 Alusplaadi ja surveplaadi tehnoloogia 

 

Esmalt on vaja taaskord töödelda suurest roostevaba lehest välja ruudukujulised toorikud 

ning neid siis ümmarguseks töödelda kas vertikaalse manuaalfreespingiga või suures   
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treipingis. Samuti on vaja ka antud tehnoloogia kasutamiseks keskava, mille saab teha 

edukalt eelpool mainitud jõukeermega avapressiga. Tooriku ettevalmistuse erinevus 

seisneb selles, et ei ole tarvis seekord töödelda sisse eraldi kinnituse avasid, see 

operatsioon on lihtsustatud, kuna surveplaadil on juhikud nende avade täpsete 

asukohtadega, mis vähendab võimalust antud auke ebatäpselt detaili sisse töödelda.  

 

Alusplaat  ehk antud tehnoloogias matriitsitoorikuid võib valmistada terasest, mille 

kõvadus on vähemalt 160 HB. Matriitsitoorikud lõõmutatakse eelnevalt ning seejärel 

lihvitakse ning poleeritakse. Surveplaadi materjal peab olema ka samade mehaaniliste 

omadustega ning samuti tuleks kontaktpind ära poleerida. Survelpaadi sees on templi 

juhikud ning nende tööpinnad peavad samuti olema väikse pinnakaredusega, et ei tekiks 

materjali kleepumist ja seetõttu kinnikiilumist.[10, lk 583] Alusplaadi sees on lõikeketta 

lõikava poole negatiiv jäljend, ehk vorm. Mõlemal, nii alusplaadil kui surveplaadil, on iga 

kolmekümne kraadi järel välisservas poldiavad läbimõõduga 10.1 mm et saaks kasutada 

M10 polte ning mutreid kahe plaadi omavaheliseks pingutuseks. Alusplaadi paksuseks on 

15 mm, alusplaadi läbimõõt poldiava kahe vastastikuse krae vahel on 244,28 mm. 

Alusplaadi sees on lõikeavade kohal läbivad avad diameetriga 8,7 mm, mis on alt 

laienevad, et pressitavad lõikeavade jäägid ei ummistaks alusplaati ja seeläbi ei aeglustaks 

tööprotsessi, ning lõikeservade surumise negatiivsüvendid. Samuti on alusplaadi keskel 

5mm silindriline kõrgendus, millega saab lõikeketta keskava järgi tsentreerida. Alusplaadil 

on paigaldustihvti ava läbimõõduga 4,1 mm. Lisaks lõikeavadele on ka alusplaadil 

lõikeketta kinnitusavade tegemise avad 7 mm diameetriga vastavates kohtades. Need avad 

on samuti alt laienevad pressimise jääkide kinnikiilumise võimaluse tõttu. Surveplaat on 

samuti paksusega 15 mm ning diameeter on poldiavade vastastikuste kraede vahelt 

mõõdetuna 243,28 mm. Surveplaadi sees on templile vastavad juhikavad, mis tagavad 

templiga surumisel ava õige asukoha ning hoiavad templit lõikeketta suhtes risti. Lisaks on 

kinnitusavade juhikud vastavates kohtades diameetriga 7.05 mm. Surveplaadil on ka 

tsentris ava, mis ühtib alusplaadil oleva silindrilise kõrgendusega ning tsentreerib 

alusplaadi surveplaadi suhtes. Samuti on ka surveplaadil paigaldustihvt läbimõõduga 4 mm 

tagamaks kahe poole kokkusobitamist kindlas asendis. Paigaldustihvti puudumisel või vale 

kokkusobitamise korral on suur risk rikkuda nii tempel kui toorik kuna pressimisel ei 

ühildu tempel matriitsiga.  
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Kinnitusavade ning lõikeavade ja lõikeservade tegemine toimub antud juhul ühekaupa, 

kuna pressimine toimub hüdraulilise pressi all ning tempel ise pole fikseeritud millegi 

külge ning selle asend on määratud surveplaadi juhikavaga. Templiks kasutatakse eelpool 

toodud V-kujulise sisselõikega templit, joonis 2.5, mis on valmistatud kiirlõiketerasest. 

Varasema tehnoloogia uurimisel on arvutatud, et ühe lõikeava ja lõikeserva tegemiseks 

piisab 2000 kg jõuga pressist, siis selle tehnoloogia puhul oleks soovitatav kasutada 

vähemalt nii suure survejõuga hüdropressi. Kinnitusava pressimiseks kuluv jõud on 

väiksem, sest lõigatava ava ümbermõõt on 21,98 mm ning survejõud on võrdelises seoses 

lõigatava ümbermõõduga. Seega sobib selle tehnoloogia puhul press survejõuga alates 

2000 kg. Kuna on vaja pressida 50 lõikeserva ning 4 kinnitusava, siis selle töö kiirus 

oleneb suuresti pressi tootlikusest ehk liikumiskiirusest.  

 

Kui Lõikeservad ning kinnitusavad on pressitud, siis on viimaseks operatsiooniks 

kinnitusavade faasimine, et kinnitada lõikeketas õunapeenesti mootori ääriku külge. See 

operatsioon tuleks läbi viia puurpingi all, mis on varustatud vastava faasipuuriga ning 

seadistatud õigele faasimissügavusele.  
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2.5 Tehnoloogia hõõrdpuurimisega lõikeservade töötlemiseks 

 

Hõõrdpuurimise tehnoloogia ingl.k flow drilling, friction drilling, form drilling, on välja 

töötatud õhukese seinapaksusega materjali sisse materjali paksusest mõned korrad pikema 

kraega keermestusavade tegemiseks, joonis 2.9. Tehnoloogia kohaselt on võimalik 

töödelda kuni 12 mm paksust materjali. Sellise töötlemise käigus saab mitu korda 

tugevama keerme kui tavalise puurimise ning keermestamise meetodiga. Samuti 

kasutatakse ära kõik tooriku materjal ilma jäätmeid tekitamata ning lisa tehnoloogilisi 

kinnitusi kasutamata. Seega detaili kaal ei muutu ning samuti ei ole vaja teisele poole 

ligipääsu, et kinnitada vastusmutrit või keermestatud neeti. Tööriistaks on 

volframkarbiidist kuumuskindel lõikeservadeta puur. Tehnoloogia tööpõhimõte seisneb 

selles, et hõõrdejõud tööriista ning materjali vahel tekitab soojusenergiat ning see muudab 

materjali plastseks ning vähendab materjali läbistamiseks vajavat jõudu. Materjal, mis on 

plastses olekus, moodustab vormitava ava ümber krae ning suurendab hiljem tehtava 

keerme tugevust. [22] 

 

Joonis 2.9 Hõõrdpuurimise tehnoloogia [23] 

 

Antud tehnoloogia põhimõtet kasutades töötas üliõpilane välja tehnoloogia kuidas saaks 

hõõrdevormimisega tekitada õunapeenesti lõikekettale lõikeavad koos lõikeservadega. 

Lõikeketta tooriku töötlemise tehnoloogiatest on kirjeldus alapunktis 2.2 Press stantsiga 

lõikeservade valmistamine. Selle tehnoloogia puhul kasutatakse hõõrdpuurumist nurga all. 

Toorik peab olema 30 kraadise nurgaga tööriista tsentritelje suhtes kindlalt fikseeritud, 

joonis 2.10, ning samuti peab olema võimalus toorikut ümber oma kesktelje liigutada 30 

kraadiste sammude haaval. Antud töötluse käigus tekib ühele poole ava kõrgem krae serv 

kui teisele poole ning see hakkabki tööle õunapeenesti lõikeservana. Vajaduse korral kui 

madalam krae serv hakkab segama õunte peenestamist, siis tuleb madalamad servad   
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eemaldada kas otsfreesiga või lihvides. Sellisel juhul jääb alles ainult üks pool kraest ning 

see peaks olema piisavalt tugev, et õunast viile lõigata.  

 

 

Joonis 2.10 Hõõrdpuurimine nurga all 
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3. KATSELINE OSA 

 

3.1 Kuuli rakise valmistamine pressile 

 

Kuuliga lõikeketta sisse süvendite pressimise jaoks on vaja disainida rakis, joonis 3.1 

(Lisa D), mis hoiaks pressis kinni 13 mm diameetriga laagrikuuli. Rakise valmistamisel 

kasutatakse pehmet süsinikterast, et vältida purunemist hapruse tõttu. Kuna pressil on oma 

kinnitusviis tööriistade fikseerimiseks, siis tuli sellest lähtuvalt mõõta originaaltööriista 

kinnituse parameetrid. Tööriist tsentreeritakse 6.34 mm diameetriga silindrilise varrega, 

mille küljel on freesitud tasapind kruviga fikseerimise jaoks, et tööriist ei kukus oma kohalt 

välja. Rakise üldine 20 mm diameetriga silindriline osa on see, mis kanab üle jõudu pressilt 

kuulile. Lisaks on nõue, et väiksema ja suurema silindrilisepinna ühenduses oleks 

sisselõike, et puuduks raadius, mis võib väljenduda tööriista kinnikiilumises pressi sisse. 

Rakise otsas, kuhu kinnitub kuul, on süvend 13 mm diameetriga nii, et kuul oleks kindlalt 

fikseeritud. Juhul kui kulumise tõttu kuul ei fikseeru ise, siis võib kasutada keermeliimi või 

epo baasil liimi kuuli kinnitamiseks. Antud rakis valmistatakse manuaalsel treipingil ning 

13mm ümara otsaga puuri puudumisel on kuuli pesa võimalik teha ka tavalise 13 mm 

puuriga.  

 

 

Joonis 3.1 Kuulotsaku rakis  
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3.2 Kuuliga pressimise matriitsi valmistamine 

 

Kuna 13mm läbimõõduga kuuliga pressimisel ei saa tulemust tasasel pinnal siis on vaja 

konstrueerida matriits, joonis 3.2 (Lisa D), mis laseb roostevaba terasel plastselt 

deformeeruda. Matriitside valmistamisel kasutatakse pehmet süsinikterast, et vältida 

purunemist hapruse tõttu. Selleks on vaja treida puks, mis tsentreeritakse enne pressimist. 

Antud tööriist sobib ainult katselistel eesmärkidel ning ei ole mõeldud tootmisel 

kasutamiseks. Matriits kujutab endast erinevate läbimõõtudega avadega plaate, mis on  10 

mm paksune. Erinevate katsetulemuste jaoks konstrueeritakse matriitsid 11mm 

diameetriga avaga ning 12mm diameetriga avaga. 

Joonis 3.2 Katsematriitsid 
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3.3 Õunapurustaja lõikeketta kõvaduse mõõtmine 

 

Katseseadmed:  

Kõvaduse mõõtja TK-2 

 

Originaal lõikeketta kõvaduse mõõtmine võrdlemiseks AISI 316 kõvadusega ning 

materjali sobivuse määramine. Soovitud tulemus: AISI 316 kõvadus peaks olema suurem 

või võrdne originaalketta kõvadusega, et tagada lõikeservade normaalne kulumine. 

 

1. Katse originaalketta kõvaduse mõõtmiseks. Tulemuseks 84 HRB 

2.   Katse originaalketta kõvaduse mõõtmiseks. Tulemuseks 87 HRB 

3.   Katse originaalketta kõvaduse mõõtmiseks. Tulemuseks 86 HRB 

 

Tulemused näitavad, et lõikeketta kõvaduseks on (84+87+86)/3  85.66 HRB 

Tulemus on ootuspärane, sest AISI 316 roostevaba terase kõvadus infolehe kohaselt on 95 

HRB [2], mis tähendab, et antud lõikeketas õigete kasutusviiside korral on vastupidavam 

originaalkettast.  
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3.4 Kuuliga roostevaba terase muljumine 

 

Katseseadmed: 

Press muudetava koormusega kuni 500- 3000 kg 

10mm ning 13 mm kuulotsakud 

11mm ning 12 mm diameetriga matriitsid 

Digitaalne nihkkaliiber 150mm 

65mm diameetriga, 2mm paksused AISI 316 materjalist kettad 

 

Katse roostevaba teraslehe muljumiseks ning piisava deformatsioonijõu määramiseks. 

Esimene katseseeria 13 mm kuuliga ning 11 mm diameetriga matriitsiga 

1. Katsetulemus massiga 1500 kg  

Tulemus: deformeeriti materjali sisse väljasopistus kõrgusega 1.6 mm 

Edasiste katsetulemuste parema ülevaate saamiseks koostati tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Katsetulemused kuuliga materjali väljasopistamisel 

Kuul, mm; Matriits, mm; Mass, kg; Tulemus, mm; 

13 11 2000 1,7 

13 11 2500 1,8 

13 11 3000 1,9 

13 12 1500 1,6 

13 12 2000 1,66 

13 12 2500 1,7 

13 12 3000 1,74 

10 11 2000 1,57 

10 11 3000 1,63 

Antud  töös kasutatakse survejõu asemel mitte SI-süsteemset ühikut kuna töömasinate 

(presside) survejõud on antud massi ühikutes. 
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Joonis 3.3 Katse kuuliga väljasopistuse tegemiseks 

 

Teoreetiline arvutus  

Kuna tarvis oleks sopistust kõrgusega 2.3 mm, siis joonestati digitaalselt üles antud 

sopistus 13 mm kuuli järgi ning templi surutavaks pindalaks näitab programm 93,93 mm
2
. 

Antud materjali voolavuspiiriks on andmelehe kohaselt külmtõmbamisel 415 N/mm
2
. 

Nende algandmete kohaselt saab arvutada teoreetilise jõu, mida läheb tarvis seesuguse 

sopistuse tegemiseks. 

Fd= Rp0.2· S (1.1) 

Sp= 93,93 mm 

Rp0.2= 415 N/mm
2 

g= 9,8 m/s
2 

Fd = 415·93,93= 38980 N 

Arvutan jõu ümber kilogrammidesse 

P=Fd/g (1.6) 

P = 38980/9,8= 3974,95 kg 

 

Järeldus  

Katsetulemused vastavad tegelikkusele ning antud pressi survejõust jääb puudu, et saaks 

piisavalt suure sopistuse materjali sisse pressida. 
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4. TEHNOLOOGIATE VÕRDLUS 

 

Tehnoloogia eeltöödeldud ketta lõikeservade valmistamiseks.Selle tehnoloogia eeliseks 

on ketta toorikute mitte valmistamisega säästetud tootmiskulu ning toorikute identsus. 

Lõikeservade töötlemiseks vajaminev rakis ning matriitsi ja templi koostu valmistamine on 

töömahukas ning materjalid ja vajaminevad töömasinad kulukad. Antud tehnoloogia sobib 

kõige paremini keskmise suurusega, kuni 100 tükki,  tootmisseeriale. 

 

Press-stantsiga lõikeketta valmistamine. Kuna selle tehnoloogia puhul piisab keskmise 

varustustasemega töökojast, et toorikuid valmistada, siis on toorikute valmistamine soodne. 

Sarnaselt eelmisele tehnoloogiale on vajaminev rakise valmistamine kulukas. Lisaks on 

vaja suurema survejõuga pressi kui teiste tehnoloogiate puhul. See tehnoloogia sobib 

samamoodi keskmise suurusega tootmisseeriale. 

 

Kuulotsakuga sopistuse pressimine ning lõikeservade freesimise tehnoloogia. Antud 

tehnoloogia on kõige sobivam tootmiseks väikeseeriates, kuna vajminevad töövahendid 

võiks leiduda keskmiselt varustatud töökojas ning tehnoloogiliselt keerukaid 

ettevalmistusprotsesse ei ole. Kahjuks on selle tehnoloogia puhul kõige tõenäolisem 

lõikeservade asukohtade ebatäpsus, mis võib õunapeenesti laagreid kiiremini kulutada. 

 

Surveplaatidega lõikeketta tootmise tehnoloogia. Tehnoloogia võimaldab väheste 

kulutustega valmistada lõikeketta valmistamise rakise, kuid lõikeketta enda valmistamine 

on kõige ajamahukam avade individuaalse töötlemise tõttu. Seega sobib see tehnoloogia 

proovipartii valmistamiseks või isiklikuks kasutamiseks.  

 

Tehnoloogia hõõrdpuurimisega lõikeservade töötlemiseks. Kuna antud tehnoloogia on 

uudne ning vajab veel uurimist, siis on võimalik sellega lõikeketast toota, kuid 

kaubanduslik välimuse puudumise tõttu on antud lõikeketast raske turustada. Tootmise 

kiirust arvestades võiks edasiarenduste korral selle tehnoloogiaga valmistada kuni 

keskmise suurusega seeriaid. 
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Tabel 4.1 Tehnoloogiaid võrdlev morfoloogiline tabel 

 Tooriku hind Valmistatavate 

seadmete hind 

Töö kiirus Kaubanduslik 

välimus 

Eeltöödeldud 

ketta tehnoloogia 

Kõrge Kõrge Kiire Väga hea 

Press- stants 

ketta tehnoloogia 

Keskmine Väga kõrge Keskmine Hea 

Kuulsopistus-

freesketta 

tehnoloogia 

Madal Madal Aeglane Väga hea 

Surveplaatide 

tehnoloogia 

Madal Kõrge Aeglane Hea 

Hõõrdpuurimise 

tehnoloogia 

Madal Madal Üle keskmise Halb 
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5. KOKKUVÕTE 

 

Antud uurimustöö käigus tutvuti erinevate roostevaba teraste lõike- ja survetöötlus 

meetoditega ning rakendas neid praktilise väljundi koostamiseks. Töö käigus koostati viis 

erinevat meetodit kuidas saaks toota varuosa õunapeenestile. Kõik meetodid erinevad 

mingil määral üksteisest, kuid saavutavad soovitud lõpptulemuse Erinevate tootmiskoguste 

jaoks on sobivad erinevad meetodid.  

 

Töö autor selgitas välja lõikeketta tööpõhimõtte, uuris kasutamise ning tootmise 

takistavaid tegureid ning võttis neid arvesse lõputöö koostamisel. Kirjandust läbi töötades 

jõuti viie erineva lahendusmeetodini ning kõiki meetodeid analüüsiti ning kirjeldati nende 

kasutusvõimalusi. Samuti projekteeriti abirakised ning vajalikud tööriistad erinevate 

tehnoloogiate jaoks. Töö käigus saadi ka läbi viia mõned katsed selgitamaks teoreetiliselt 

töötavat tehnoloogiat.  
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7. LISAD 

 


