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ABSTRACT 

Raimo Sild. Usage of adhesives in the construction of wagons – Tartu, EMÜ 2014. 33 

pages, with appendices 36 pages, 15 figures, 10 table, format A4. In Estonian language. In 

this research project potential usage of adhesihvebond in wagon construction has been 

investigated. It aims to conclude if and to what extent adhesives could replace mechanical 

joints used in the manufacturing today. Research is based on the specific example – 

company OÜ Interfurgo located in Tartu, Estonia.  

General overview on adhesion is done based on available literature. Testing methodology 

has been devised and implemented. Obtained results are presented and analyzed. 

Additional analyses on production cost and production time have been performed.   

Key words: adhesive, compound strenght, tensile testing, rivet connection, sandwich 

panel, wagon building.  
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SISSEJUHATUS 

Furgoonide ehitus on hetkeseisuga käsitööl põhinev ning ajakulukas töö. Tööprotsesside 

kiirendamiseks tuleb kasutusele võtta uudseid tehnoloogiaid ja materjale. Käesolevas töös 

uuriti, kas ja millisel määral on võimalik liimainete kasutamist furgoonide ehituses 

suurendada ning kas on reaalne mehaanilist kinnitamist ehk neetimist sellega täielikut 

asendada. Liimained pakuvad potentsiaalset majanduslikku eelist mehaanilise 

kinnitusmeetodite üle. Liimimisprotsess on kiirem ja väiksema tööjõu mahuga kui 

neetimine. Kirjandusest kogutud andmete põhjal on võimalik väita, et liimainetel on 

arvestatav potentsiaal kasutamiseks konstruktsioonide kinnitustes. Käesoleva 

uurimustöötulemusi on võimalik rakendada furgoonide ehituses detailide kinnitamisel, et 

kiirendada ehitusprotsessi ning vähendada omakulu. Konkreetne eksperimentaalne osa 

viidi läbi OÜ Interfurgo tootmise näitel. 

Uurimistöö koosneb eksperimetaalsest ja analüütilisest osast. Eksperimetaalse osa 

ettevalmistamisel töötati välja katsetuste metoodika ning eskiis-projekti tasemel 

projekteeriti vajalik raudvara. Misjärel valmistati katsekehad, konstrueeriti ning valmisti 

katsete läbiviimiseks tarvilik rakis, teostati tõmbekatsete seeria. Katsekehadel kasutati 

erinevaid liimaineid ning liimainete ja mehaaniliste liitdete kombinatsioone. Analüütilises 

osas antakse järldus katsetele ja tööprotsessiajaline ning majanduslik analüüs 

Töö esimeses peatükis kirjeldatakse furgoonide ehituses mehaanilise kinnitamise 

asendamist liimainetega. Teises peatükis tuuakse välja töö eesmärk ja selle täitmiseks 

püstitatud ülesanded. Kolmandas peatükis antakse ülevaade kirjandusele, kus antakse 

liimainete omadusetele ja pinnaatöötluse ülevaade. Neljandas peatükis on juttu 

laboratoorsetes töödes kasutavate liimaainete omadustest ning tõmbekatsete kirjeldused. 

Viiendas peatükis analüüsitakse tõmbekatsete tulemusi, võrreldakse saadud tulemusi ning 

antakse järeldused. Kuuendas peatükis analüüsitakse tööprotsesside ajaline ja majanduslik 

analüüs. Töös esitatakse pilte ja graafilist osa. 
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1. PROBLEEMI KIRJELDUS  

Käesolevalt kasutatakse OÜ Interfurgo tootmises furgoonide ehituses detailide kinnitamist 

mehaanilise ja liimimise kombinatsioonina. Neetimisel on esmalt vajalik ava puurimine 

ning hilisem needi paigaldamine. Ettevõtte tootmispraktika põhjal saab väita, et neetimine 

on aeganõudvam kui liimimine. Furgoonide ehitamine on manuaalseltel operatsioonidel 

ehk ajaliselt käsitööl põhinev ning seega kõrge tööjõukuluga tootmisprotsess. 

Liimainete kasutamise suurendamise eesmärk furgoonide ehituses on tootmisaja ning 

seeläbi ka tööjõukulu vähendamine. Liimainete kasutamine erinevate detailide ja profiilide 

kinnitamiseks furgoonide tootmises on muutunud aktuaalseks, kuid pole teostatud täpseid 

katseid kas liimained sobivad profiilide ja detailide kinnitamiseks. Selleks on vaja 

objektiivselt teadus- või rakendusuuringutega välja selgitada, kas liimained vastavad 

esitatud nõuetele ning sobivad detailide kinnitamiseks.  
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2. UURIMUSTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED  

Uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada ja analüüsida erinevate liimainete kasutamist 

mehaanilise kinnitamise alternatiivina OÜ Interfurgo tootmise näitel. Konkreetselt valiti 

uurimisobjektiks koormakinnitus profiilide kinnitamine liimainega kihtpaneelidele. 

Koormakinnitus profiilid peavad suutma taluda mehaanilisi koormuseid, mis võivad 

tekkida furgoonis veetava lasti liikumisega. Katsete läbiviimiseks oli vaja väljapakkuda 

ning valmistada furgooni konstruktsiooni elemntidest sobivate mõõtmetega katsekehad. 

Olemasoleva katseaparatuuri võimalusi arvestades võeti tõmbekatse mehaaniliste 

omaduste iseloomustamise aluseks. Katsekehade jäigaks kinnitamiseks katseseadmesse tuli 

projekteerida ja valmistada spetsiaalne rakis. 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks lahendati järgmised ülesanded: 

1. pakutavate liimainete omaduste uurmine; 

2. konstrueerida ning luua rakis mille abil on võimalik teostada tõmbekatseid; 

3. katsekehade mehaaniliste omaduste eksperimentaalne uurimine;  

4. katsetulemuste analüüs; 

5. võimalusel viia läbi analüüs mõjust toote valmistusajale ja toote omahinnale. 
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3. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  

3.1. Liimainete omadused 

Liim on aine, mis hoiab kahte materjali koos oma kleepuvate omadustega. Liimained 

peavad liitma kahte pinda kokku, looma tugeva ühenduse ja jääma stabiilseks. Liimainete 

koostisained on peamiselt polümeerid nii naturaalsed kui ka sünteetilised. Liimainete 

klassifikatsioon toimub selle järgi kuidas nad reageerivad keemiliselt peale seda, kui nad 

on kantud pindadele mida omavahel ühendatakse. Liimained jagunevad, epoksiidideks, 

polüestridideks, akrüülidiks ja polüuretaanideks[1, lk 1]. Tabelis 3.1. on toodud erinevate 

liimitüüpide omadused. 

Tabel 3.1. Erinevate liimitüüpide omadused 

Tüüp Omadused 

Epoksiid 

Ühekomponendilised epoksiid liimained tahenevad kõrgetel 

temperatuuridel (120°C kuni 175°C) ja kahekomponendilised 

tahenevad toatemperatuuril. Epoksiid liimliited on jäigad kuid 

vastupidavad ning omavad head nakkuvust metallidega. Peamiselt 

omab epoksiid pasta konsistentsi ning see tagab lihtsa käsitlevuse. 

Epoksiide kasutatakse mehaaniliste kinnitusmeetodite alternatiivina[2]. 

Polüestrid 

Polüestrite liimliide on tugev, omavad rahuldava pikkusega 

kasutusaega, tahenevad ka miinuskraadide juures. Liimliitel on kehv 

vastupidavus väsimuspingele konstantse pinge all ja tahenemise 

efektiivsus on madal niisketes tingimustes[3, lk 43]. 

Akrüülid 

Akrüüle on kahe komponendilisi nii segatavaid kui ka mittesegatavaid. 

Segatavale akrüülile lisatakse kõvendit 5 kuni 50% olenevalt 

koostisest. Sellise koostisega liimaine on võimalik täitma 5 mm 

vahesid ning kasutus aeg on 10 kuni 60 minutit. Mittesegatava akrüüli 

puhul kantakse kõvendi õhukese kilena ühele liimitavale pinnale ning 

monomeer teisele. Polümerisatsiooni algab hetkest kui kõvendi ja 

monomeer kokku puutuvad[3, lk 44]. 

Polüretaanid 
Head liimimis omadused erinevate materjalide vahel. Tahenemine 

toimub niiskuse koostoimel. Hea kleepuvusega[4]. 

 

Liimainetele esitatavad nõuded: 

1) peab märgama pinna – liimaine peab valguma üle pinna mida liimitakse tõrjudes 

kõrvale õhu ja muud saastained; 
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2) peab nakkuma liimitavale pinnale – liimaaine peab kinnituma liimitavale pinnale ja 

muutuma nakkuvaks; 

3) peab saavutama tugevuse – liimaaine peab muutma oma struktuuri nii, et see ei 

oleks kleepuv kuid siiski säilitama liimivad omadused; 

4) peab jääma stabiilseks – liimaine peab jääma sõltumatuks ajast, 

keskkonnatingimustest ja teistest faktoritest niikauaks kuni liimühendus on vajalik. 

Oluliseks aspektiks on liimaine käitumine ja omadused, peale segamise, pealekandmise ja 

tahanemise faasides kuni liimaine omadusteni tahkunud olekus[3, lk 47]. Liimaine 

tähtsamad omadused on toodud järgmiselt: 1) viskoossus, 2) kasutusaeg, 3) märgamine, 4) 

tahemine, 5) tugevus, 6) temperatuuri muutustele vastupidamine, 7) niiskusele 

vastupidamine 8) adhesioon, 9) pinnaenergia, 10) kohesioon, 11) liimliite elastsus. 

Viskoossus on liimainete omadus osakeste liikumuse takistamine üksteise suhtes. 

Tavaliseks viskoossuseks on 30 kuni 260 Pa·s. Lihtsaks pealekandmiseks on soovitav 

liimaine viskoossusega 20 kuni 150 Pa·s.[3, lk48] Liimainete puhul adhesiivse 

märgumisomaduse juures on oluline nende viskoossus. Tugeva liimliite saavutamiseks on 

oluline liimaine piisav voolavus[5]. 

Hetkel kui komponendid on kokku segatud hakkavad nad omavahel reageerima ning algab 

liimaine kõlbulik kasutusaeg. Tahenemise kiirus oleneb komponentide mahtude 

vahekorrast. Hetkest kui liimaine muutub kivistub siis lõppeb ka selle kasutusaeg. Sellest 

tulenevalt määrab kasutusaeg liimaine töödeldavuse[3, lk 49]. 

Liimaine võime „märjata“ materjali pinda on peamine omadus kleepuvuse saavutamiseks. 

Liimainete pealekandmine nende kasutusaja lõpus  omamavad märgamis võimet[3, lk 53]. 

Joonisel 3.1. on toodud märgumist iseloomustav pilt. 

 

Joonis 3.1. Liimliite märgamine pindade vahel a – mittetäielik, b – täielik[4 lk 80]. 
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Tahenemise käigus on liimainete temperatuuri mõju erinev. Üldiselt madalatel 

temperatuuridel tahenemise protsess pikeneb märgatavalt ning paljud liimained ei tahenegi 

temperatuuril all 5°C.  Tahenemise periood kahekordistub iga 10°C kohta, mis on 

madalam ümbritsevast temperatuurist, kuid väheneb poole võrra iga 10°C kohta, mis on 

kõrgem ümbritsevast temperatuurist[3, lk 54].  

Liimliite tugevus sõltub liimaine ja liimitava pinna kontaktist molekulaarsel tasemel. 

Liimaine molekulid peavad olema pidevas kontaktis liimitava pinna molekulidega. 

Molekulaarse kontakti kadumisel kaotab liimliide tugevuse. Liimliide peab vastupidama 

pingetele liites nii staatilisele kui ka dünaamilisele koormusele[5]. 

Enamik sünteetilised liimained baseeruvad polümeeridel ning seetõttu omavad 

polümeeride omadusi. Eelkõige väljendub see liimainete reageerimisel temperatuuri 

kõikumistel. Klaasisiirdetemperatuuril polümeerid muutuvad jäigast, elastilisest olekust 

viskooseks kummiliseks materjaliks. Klaasisiirdetemperatuur erineb kõigil polümeeridel. 

Soojusliku deformeerumise temperatuuri juures liimliite jäikus ja tugevus halvenevad 

märkimisväärselt[3, lk 61].  

Liimained on tundlikud niiskuse mõjudele. Vesi võib liimainesse sattuda diffusiooni teel 

või kapillaarsel viisil. Niiskus võib liimaine omadusi halvendada nagu näiteks muutes 

liimaine plasitliseks või tekitada pragusid[3, lk 66]. 

Adhesiooni käigus kannab liim koormuse liimitavalt pinnalt liimliitele. Adhesiooniga 

tekivad molekulaarjõud aine erifaasides või liimitavate pindade vahelisel piirpinnas. 

Adhesiooni mõõduks on liimliite purunemiseks kuluv töö liimitud pinna pindalaühiku 

kohta, seda purunemist nimetatakse adhesiivseks purunemiseks[5]. 

Pinnaenergia kohaselt on molekulide olukord liimaines ja pinnal ,erinev. Pinnajõud tekib 

molekulidevahelise jõudude tasakaalustamatuse tõttu pinnakihis. Tasakaalustamatuse 

kompenseerimiseks püüavad molekulid üksteisest eemalduda, mis suurendab 

pinnaenergiat. Pinnaenergia avaldub tiheduse erinevusega vedelike pinnakihis. 

Pinnaenergia on adhesiooninähtuse mõistmiseks põhisuurus[5]. Tabelis 3.2. on toodud 

erinevate materjalide pinnaenergiad 
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Tabel 3.2. Materjalide pinnaenergiad[5] 

Materjal Pinnaenergia, mN/m 

Metallid 1000 – 3000 

Klaasid 250 – 350 

Vesi 72,8 

Plastid 20 – 60 

Adhesiivid 30 – 50 

 

3.2. Liimitava pinna ettevalmistus 

Peamine eesmärk pinna ettevalmistusel on materjali puhastumine, saasteainete 

eemaldamine. Järgmiseks faasiks on nõrkade pealispindade eemaldamine, üldiselt 

lihvimise või söövitamise teel, et kindlustada siduv pind, mis on vastuvõtlik liimainele. 

Viimaseks protsessiks on pinna uuesti puhastus, et eemaldada saasteained, mis on sattunud 

pinnale teiste protseduuride käigus nagu niiskus, tolm ja keemilised jäägid[3, lk 88]. 

Pindade puhastamine lahtustiga eemaldab rasva ja enamik saasteainetest. Puhastatava 

materjali kastmine lahustisse ei ole tõhus, seetõttu on pühkimise, ultraheli ja aurutamise 

meetodid rasvaeemalduseks kõige tõhusamad. Metallide puhul soovitatakse pind puhastada 

leeliseliste puhastusainetega, et eemaldada mustus ja anorgaalised ained[3, lk 88].  

Mehaanilisel töötlemisel muudetakse liimitav pind karedamaks, kuid liimimise toime on 

kompleksne. Liimliited, mis on tehtud poleeritud madalasüsinikuterasega, on suurendatud 

tugevuse ja vastupidavusega. Kuigi karedal pinnal on pinna energia suurendatud ja 

ebaühtlane profiil peaks juhtima liimainet pragudesse. Siiski nende potensiaalsetele 

eelistele on vastunäited: nõuetele vastav märgamine on üsnagi keerule ilma, et tekiks 

õhuvahesid ja liimi eemaldamisel võib tekkida kahjulik mõju liimliitele. Mitmesugused 

mehaanilised meetodid sõltuvad abrasiivsel toimel nagu traatharjad, liiv ja smirgel paberid, 

abrasiivsed padjad, et eemaldada soovimatuid pinnakihte. Mehaanilisi meetoteid on 

raskem kontrollida kui keemilise meetodeid. Keemilisel viisil pinnapuhastamisel 
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eemaldatakse ka soovimatud pinnakihid ning karestatakse pinnad mikroskoopiliselt[3, lk 

91]. 

Liimi krundi kasutamisega toimub pinna eel-märgamine, mis suurendab liimliite tugevust. 

Sidestusainete kasutamisega suurendatakse liimliite ühendust ja vastupidavust keskkonna 

tingimustele[3, lk 105]. Liim krundi ja sidestusaine on toodud joonisel 3.2. 

Liimi krundi ja sidestusainete kasutamise eelised: 

1. Liimi krundi kasutamine ettevalmistatud pinna peal kaitseb seda uuesti saastumise 

eest; 

2. Liimi krundi kasutamisega toimub pinna märgamine tõhusamalt, kui suure 

viskoossusega liimaine; 

3. Liim krunt sulgeb poorsed avad, et eemaldada oht liimaine kapillaarse imendumise 

liimliitest; 

4. sidestusainete kasutamisega on võimalik vältida mehaanilisi ettevalmistus viise. 

 

Joonis 3.2. Liimi krundi ja sidestusaine[3, lk 106] 
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4. LABORATOORSETE KATSETE LÄBIVIIMINE 

4.1. Katsemetoodika 

Furgoonide ehituses kasutatakse kihtpaneele, mis on kokkuliimitud plastplaadist, 

vahtplastist ning vineerist. Kihtpaneelidest tehakse furgoonile nii seinad kui ka lagi. 

Katsekehad valmistati kihtpaneelist, mille külge kinnitati Euroopa standardite kohane 

koormakinnitus profiil. Profiil kinnitati paneeli külge nii liimliitega kui ka mehaaniliselt 

saamaks võrdlevaid tulemusi. Kasutatavateks liimideks olid järgmised tootemargid: 

Körapur 125, Kiiltoflex N10, Akfix P635 ja Akfix 610 Katsekehades kasutatud liimainet 

on kokkuvõtlikult esitatud Tabelis 4.1. Liimainete detailne kirjeldus on esitatud käesoleva 

bakalaureusetöö peatükkides 4.2.0-4.2.4. Katsekehi valmistati kolme erinevat tüüpi: 

koormakinnitusprofiil kinnitatud kihtpaneeli külge nii liimliite kui ka mehaanilise liitega, 

ainult liimliitega ning ainult mehaaniliselt ehk neetliitega kinnitatud profiil. 

Tabel 4.1. Katsekehades kasutatud liimainete tootenimetused  

Katsekeha nr. Liimaine Neetliite olemasolu 

1 Körapur 125 Jah 

2 - jah 

3 Körapur 125 Ei 

4 Kiiltoflex N10 Ei 

5 Kiiltoflex N10 + Metal Primer Ei 

6 Akfix 610 Ei 

7 Akfix P635 Ei 

 

Katsete teostamiseks oli vaja luua ka vajalik rakis mida oleks võimalik kasutada EMÜ TE 

materjalitehnoloogia labori Instron 5969 katseseadmega. Rakise loomisel võeti arvesse, et 

katsekehi oleks võimalik lihtne sisestada ning eemaldada. , Selliselt kiirendatakse katsete 

teostust. Samas peab rakis olema piisava jäikusega talumaks katsekehadele 

rakendadatavaid koormuseid. Loodud rakise tehniline joonis on toodud lisas A. 
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Laboratoorsete katsete käigus teostati tõmbekatsed leidmaks koormakinnitusprofiili 

võimaliku koormuse piirväärtust. 

 
Joonis 4.1. Katsekeha 

Katsete võrreldavaks katsekehaks valiti katsekeha, mis oli kinnitatud kihtpaneelile Körapur 

125 liimi ning mehaanilise liitega sellepärast, et just sellist kinnitus viisi kasutab OÜ 

Interfurgo. Samuti võrreldavateks andmeteks toodi „Mootorsõiduki ja selle haagise 

tehnonõuded ning nõuded varustusele“ lisas 1 toodud nõuded profiilide koormuse taluvus 

furgooni kandevõime järgi on toodud tabelis 4.2. 

Tabel 4.2. Maksimaalne lubatud koormus koormakinnitus profiile 

Sõiduki kande võime 
Furgooni seinale või selle tarindile 

kinnituva kinniti lubatud koormus 

Kuni 3,5 2,5 

Üle 3,5 kuni 6,0 5,0 

Üle 6,0 5,0 
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4.2. Kasutatavad liimained 

4.2.1. Körapur 125 

Ühe komponendiline elastane hermeetiline ja liimaine, sõidukite keretööde ja konteinerite 

töötlemiseks. Sobib krunditud ja lakitud metallide, alumiiniumi ja puitmaterjalide 

liimimiseks, värvitav peale kuivamist, kleepumine erinevate materjalidega, vastupidav 

niiskusele ja imastikutingimustele, talub temperatuure -40°C kuni 90°C (Lühikeste 

intervallidega kuni 120°C)[7]. 

 

Tabel 4.3. Körapur 125 tehnilised omadused[7] 

Näitaja Andmed Standard 

Tüüp 

Ühe komponendiline polüuretaan, 

kuivamine toimub reaktsioonis 

niiskusega 

- 

Värvus Valge, hall, must ja pruun - 

Tihedus, g/cm3 1,17 - 

Viskoossus Pasta, määritav - 

Pealispinna kuivamine, min 45 
DIN 50 014  

NC 23/50-2 

Kuivamine, mm 3 (esimesel päeval) 
DIN 50 014  

NC 23/50-2 

Muutus ruumalas, % 6 DIN 52 451 

Shore A tugevus 48 DIN 53 505 

Pikenemine rebendumisel, 

% 
450 DIN 53 504 

Tõmbetugevus, N/mm2 2,0 DIN 53 504 

Rebendi leviku jõud, N/mm 9 DIN 53 515 

 

Liimisel tuleb ühendada liimitatavad ained omavahel pealispinna kuivamise perioodil. 

Madala esiaglse kleepuvusele tõttu tuleb materjalid omavahel kinnitada mehaaniliselt 

kuniks liimaine on lõplikult kuivanud. Kuivamisaeg oleneb temperatuurist, niiskusest ja 

liite dimensioonidest.[7] 
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4.2.2. Kiiltoflex N10 ja Kiiltoflex Metal Primer 

Ühe komponendiline, kiire liimimisega, elastne liimaine. Kasutatakse auto kerede, 

karavanide, busside ja rongide ehituses. Kleepub erinevate mineraalsete substraatide, 

betooni, metallide, puidu, klaasi, epoksiid ja polüester pindadele. Talub temperatuure -

40°C kuni 90°C [8]. 

 

Tabel 4.4. Kiiltoflex N10 tehnilised omadused[8] 

Näitaja Andmed Standard 

Tüüp polümeer - 

Värvus Valge, hall ja must - 

Tihedus, g/cm3 1,49 - 

Viskoossus, Pa·s 2500 - 

Pealispinna kuivamine, min 10 - 

Kuivamine, mm/päev 3 - 

Shore A tugevus 50 - 

Pikenemine rebendumisel, 

% 
300 DIN 53 504 

Tõmbetugevus, N/mm2 2,5 DIN 53 504 

Pinge lõiketugevusele, 

N/mm2 
3,0 - 

 

Liimisel tuleb ühendada liimitatavad ained omavahel pealispinna kuivamise perioodil. 

Nõrga esiaglse kleepuvuse tõttu tuleb materjalid omavahel kinnitada mehaaniliselt kuniks 

liimaine on lõplikult kuivanud. Kuivamis aeg oleneb temperatuurist, niiskusest ja liite 

dimensioonidest [8]. 

Kiiltoflex Metal Primerit kasutatakse metall pindade nagu alumiinium ja galvaniseeritu 

metalli puhastamiseks. Liimi krunt suurendab adhesiooni Kliitoflex liim- ja hermeetilistel 

ainetel [9]. 
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Tabel 4.5. Kiiltoflex Metal Primeri omadused[9] 

Näitaja Andmed 

Oled Värvitu vedelik 

Viskoossus (20°C), mPas·s 2 

Lahutsi Isopropanool 

Tihedus, g/cm3 0,79 

Süttivus Süttiv 

 

 

4.2.3. Akfix 610 

Ühe komponendiline, kiire tahenemisega polüuretaan. Akfix 610 kombineerib suure 

liimliite tugevuse kiire tahenemisega. Talub temperatuure -20°C kuni 70°C [10]. 

 

Tabel 4.6. Akfix 610 tehnilised omadused[10] 

Näitaja Andmed Standard 

Tüüp polüuretaan polümeer - 

Värvus Läbipaistev - 

Tihedus, g/cm3 1,13 ASTM D1875 

Kahanemine - EN ISO 7390 

 

Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, puhtad tolmust ja rasvast. Liimaine 

pealekandmine tuleb sooritada temperatuuride 5°C kuni 30°C vahemikus. Liimitavad 

materjalid tuleb omavahel ühendada mehaaniliselt kuniks liim täielikult taheneb[10]. 

 

4.2.4.  Akfix P635 

Ühe komponendiline liimaine, mis taheneb kui atmosfääri niikuse käes. Akfix P635 omab 

häid liimimis omadusi erinevate materjalidega nagu keraamika, klaasi, puidu, 

galvaniseeritud ja värvitud lehtmetalli ja erinevate plastikutega. Talub temperatuure -40°C 

kuni 90°C [11]. 
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Tabel 4.7. Akfix P635 tehnilised omadused[11] 

Näitaja Andmed Standard 

Tüüp polüuretaan - 

Värvus Valge, hall ja must - 

Tihedus, g/cm3 1,20-1,25 - 

Viskoossus, Pa·s 2500 - 

Tahenemise viis Tahenemine niiskuse kokku puutel - 

Tahenemine, mm/päev 2,5 - 

 

Liimimiseks tuleb pinnad puhastada tolmust ja teistest saasteainetest. Parima liimliite 

saavutamiseks tuleb kanda liimaine materjalile temperatuuride 5°C kuni 40°C vahemikus 

ning tuleb vältida liimaine kandmist märgadele või külmunud pindadele [11]. 

4.3. Katsete kirjeldus tõmbekatse stendis 

Katsete tegemiseks konstrueeriti ja ehitati rakis, mis sobiks EMÜ materjali tehnoloogia 

labori tõmbekatsestendi Instron 5969. Rakis kinnitati seadme alumise kruustangi/haaratsi 

külge. Katsekeha tõmmati koormarihmadega, et võimalikult täpselt jäljendada reaalset 

tööolukorda ja seda kuidas on kinnitatud koorma hoidmine furgoonis.. Koormarihmad 

kinnitati ülemise kruustangi külge 
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Joonis 4.2. Katsekeha kinnitus katseseadmesse – A – rakis, B – katsekeha, C – haarats,   

D – koormarihm, F – mõjuva jõu suund  

Katse alguses toimus ennistus, mille käigus liikus ülemine kruustang 30 mm/min kuniks 

rakendus 20 N katsekehale. Ennistuse eesmärk oli saada koormarihmad pingule nii, et nad 

hakkasid jaotatud jõuga tõmbama koormakinnitus profiili kihtplaadi küljest lahti. Seejärel 

hakkas stend tõmbama profiili 10 mm/min kuniks see kaotas 90% mõõdetava jõu 

hetkeväärtusest. Saadud katseandmed töödeldi tarkvaraga „Bluehill 3“  
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Joonis 4.3. Katsekeha pärast eksperimendi läbiviimist 
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5. KATSETULEMUSTE ANALÜÜS 

5.1. Katsetulemuste analüüs 

Katsekeha nr. 1 pidas maksimaalselt vastu 4 kN koormust kuni liide purunes. Katsekehal 

nr. 1 kasutati neetliidet ja liimliidet. Kasutatavaks liimaineks oli Körapur 125. Seda katset 

kasutatakse võrreldava katsena. Sellist kinnitusviisi kasutab OÜ Interfurgo hetkeseisuga. 

Katsekeha nr. 1 tulemused on esitatud graafikuna joonisel 5.1. 

 
Joonis 5.1. Katsekeha nr. 1 koormuse graafik 

Katsekeha nr. 2 pidas maksimaaselt vastu 4,3 KN koormust kuniks liide purunes. 

Katsekeha nr. 2 mehaanilisele liitele mõjunud koormus on toodud joonisel 5.2. Katsekehal 

nr. 2 kasutati mehaanilist liidet ehk neetliidet koormakinnitus profiili kinnitamiseks 

kihtpaneelile. 
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Joonis 5.2. Katsekeha nr. 2 koormuse graafik 

Katsekeha nr.3 pidas vastu 690 N ning seejärel purunes liimliide.Katsekehal nr. 3 kasutati 

liimainet Körapur 125. Katsekeha nr. 3 liimliitele mõjunud koormus on toodud joonisel 

5.3. 

 
Joonis 5.3. Katsekeha nr. 3 koormuse graafik 
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Katsekeha nr. 4, millel oli koormakinnitus profiil kinnitatud liimainega Kiiltoflex N10 

pidas maksimaalselt vastu 2,66 KN koormust kuniks liimliide purunes. Katsekeha nr. 4 

koormuse graafik on toodud joonisel 5.4. 

 
Joonis 5.4. Katsekeha nr. 4 koormuse graafik 

Katsekeha nr. 5 pidas maksimaalselt vastu 2,95 KN koormust kuniks liimliide purunes. 

Katsekehal nr. 5 kasutati liimainet Kiiltoflex N10. Katsekeha nr. 5 koormuse graafik on 

toodud joonisel 5.5. 
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Joonis 5.5. Katsekeha nr. 5 koormuse graafik 

Katsekeha nr. 6 pidas vastu 1,65 KN koormust ning seejärel purunes liimliide. Katsekehal 

nr. 6 kasutati liimainet Akfix 610. Katsekeha nr. 6 liimliitele mõjunud koormuse graafik on 

toodud joonisel 5.6. 

 
Joonis 5.6. Katsekeha nr. 6 koormuse graafik 
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Katsekeha nr. 7 pidas vastu 1,42 KN koormust ning seejärel purunes liimliide. Katsekehal 

nr. 7 kasutati liimainet Akfix P635. Katsekeha nr. 7 liimliitele mõjunud koormuse graafik 

on toodud joonisel 5.7. 

 
Joonis 5.7. Katsekeha nr. 7 koormuse graafik 

5.2. Laboratoorsete katsete võrdlus 

Laboratoorsete katsete võrdlus katsekehaks valiti katsekeha nr. 1, sest sellist kinnitusviisi 

kasutab hetkeseisuga OÜ Interfurgo. Maanteameti eeskirja „Mootorsõiduki ja selle haagise 

tehnonõuded ning nõuded varustusele“ lisas 1 toodud nõuded võeti samuti võrreldavateks 

andmeteks, sest seal on täpselt kirjas, mis koormustele peab liide vastu pidama, et neid 

oleks võimalik kasutada furgoonide koormakinnitus profiide kinnitamiseks. 

Kõige enam koormust pidasid vastu katsekehad millel kasutati mehaanilisi liiteid. Nendele 

katsekehadele oli võimalik rakendada kuni 4 kN koormust kuniks liide kaotas 

kinnitusvõime. Maanteameti poolt toodud eeskirja järgi tohib selliseid liiteid kasutada kuni 

3,5 tonnise kandevõimega furgoonide koormakinnitus profiilide kinnituseks.  

Katsekehade nr. 4 ja 5 liimliide pidas vastu rohkem kui 2,5 kN koormust vastavalt 2,66 kN 

ja 2,95 kN, mis tähendab, et nendel katsekehadel kasutatud liimained võib kasutada kuni 

3,5 tonnise kandevõimega furgoonide koormakinnitus profiilide kinnituseks. 



25 

 

Katsekehad nr. 3, 6 ja 7 ei pidanud vastu vajalikule koormusele. Katsekeha nr. 3 pidas 

vastu 0,69 kN, katsekeha nr. 6 pidas vastu 1,65 kN ja katsekeha nr. 7 pidas vastu 1,42 kN 

koormust.Tabelis 5.1. on toodud katsekehadele rakendatud koormuseid liite purunemisel 

võrdlev tabel. Katsekehadele rakendatud koormuseid võrdlev graafik on toodud joonisel 

5.8. 

Tabel 5.5. Maksimaane koormus liite purunemisel 

Katsekeha nr Rakendatud koormus liite purunemisel 

1 4 KN 

2 4,3 KN 

3 0,69 KN 

4 2,66 KN 

5 2,95 KN 

6 1,65 KN 

7 1,42 KN 

 

 
Joonis 5.8. Katsekehadele rakendatud koormused 
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5.3. Laboratoorsete katsete järeldus 

Laboratoorsete katsete tulemusena võib väita, et furgoonide detailide kinnitamist 

liimainega ei ole võimalik täielikult kasutada mehaanilise liite ehk neetliite alternatiivina. 

Neetliide on vastupidavam võrreldes liimliitega ning liite purunemisel ei kaota neetliide 

täielikku kinnihoidmis võimet nagu liimliide. 

Kiiltoflex N10 näitas potensiaalset võimekust asendamakss neetliite kasutamist furgoonide 

ehituses, mille kandevõime on kuni 3,5 tonni. Katsekeha nr. 4 ja 5 pidasid mõlemad vastu 

rohkem kui 2,5 kN koormust, mis „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning 

nõuded varustusele“ eeskirja järgi on maksimaalne lubatud koormus 3,5 tonnise 

kandevõimega furgoonile. Kiiltoflex Metal Primeri kasutamine koos Kiiltoflex N10 

liimainega suurendab liimliite vastupidavust koormusele ning on soovitatav kasutada liimi 

krunti koos liimainega. 

Katsete tulemusena tehti kindlaks, et furgoonide ehituses detailide kinnitamisel võib 

loobuda liimliite kasutamist koos neetliitega. Katsekeha nr. 2 talus sama palju koormat kui 

katsekeha nr. 1, mis tõttu võib väita, et liimliide ei lisa kinnitusele tugevust. 
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6. TÖÖPROTSESSIDE AJALINE JA MAJANDUSLIK ANALÜÜS 

6.1. Tööprotsesside ajaline analüüs 

Tööprotsesside ajalise analüüsi jaoks mõõdeti, kui kaua üks tööprotsess keskmiselt aega 

võtab ning nende andmete tulemusena tehti arvutused, kui kaua aega nõuab kõikide 

protsesside tegemine. Ühe augu puurimine kihtpaneeli võtab keskmiselt aega 10 sekundit 

ning needi paigalduseks kulub 15 sekundit. Koormakinnitus profiili pikkuseks on 3 meetrit 

ning kinnitatakse 55 neediga. Keskmiselt kulub ühe furgooni ehituseks viis koormakinnitus 

profiili. Järgmiselt arvutati kui palju aega nõuab ühe koormakinnitus profiili kinnitamine 

 (6.1) 

 

Kus:  tk on aeg nõutud ühe koormakinnitus profiili paigaldamiseks s; 

ta   - ühe augu puurumise aeg s; 

tn   - ühe needi paigaldamise aeg s; 

nn  - neetide kuluvus ühe koormakinnitus profiili jaoks. 

  

 

Ühe koormakinnitus profiili kinnitamiseks kulub 1375 sekundit ehk 22 minutit ja 55 

sekundit. 

Keskmiselt on furgooni pikkus 7,5 meetrit ning koormkinnitus profiile kulub selle jaoks 

viis tükki. Arvutati nõutud aeg viie koomakinnitus profiili paigaldamiseks 

 (6.2) 

 

Kus:  tkk on nõutud aeg viie koormakinnitus profiili paigaldamiseks s; 

nkp  - kuluvate koormaprofiilide arv. 

  

 

Viie koormakinnitus profiili kinnitamiseks kahel töölisel kulub 6875 sekundit ehk 1 tund 

54 minutit ja 35 sekundit. 
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Arvutati kahe töötaja kohta kogu aja koormakinnitus profiili paigaldamiseks aukude 

puurimisest kuni liimaine peale kandmiseks ja neetliite paigaldamiseks. Kahel töölisel 

läheb liimaine paigaldamiseks 30 minutit ehk 1800 sekundit. 

 (6.5) 

 

Kus:  tkp on kahe töötaja kohta kuluv aeg koormakinnitus profiilide kinnitamiseks s. 

  

 

Kahel töötajal kulub viie koormakinnitus profiili täielikuks kinnitamiseks 7775 sekundit 

ehk 2 tund 24 minutit ja 35 sekundit. 

 

6.2. Tööprotsesside majanduslik analüüs 

Majandusliku analüüsi tegemiseks uuriti kui palju maksavad kuluvad tooted, mida 

kasutatakse hetkeseisuga OÜ Interfurgo toomises. 500 neeti maksab 25€, liimaine vorst 

maksab 5€ 600ml. Ühe furgooni koormakinnitustele kulub 600ml liimainet ja keskmiselt 

kulub koormakinnitus profiilide kinnitamiseks 275 neeti. Arvutati ühe needi hind: 

 
(6.6) 

 

Kus:  h1n on ühe needi hind €; 

hp  - 500 needi hind €; 

nnp - neetide arv 

 
 

 

Ühe needi hind on 0,05€. 
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Keskmiselt kulub koormakinnitus profiilide kinnitamiseks 275 neeti. Sellest tulenevalt 

arvutati neetide maksuvuse: 

 (6.7) 

 

Kus:  h275n on 275 needi hind €; 

nkn    - kuluvate neetide arv koormakinnitus profiilide kinnitamiseks. 

  

 

Koormakinnitus profiilide kinnitamiseks neetidega kulub 13,75€. 

Koormakinnitus profiilide kinnituseks kulutatakse 600ml liimainet, mis maksab 5€. Sellest 

tulenevalt arvutati kogu maksuvuse koormakinnitus profiilide kinnitamiseks: 

 (6.8) 

 

Kus:  hkd on koormakinnitus profiilile kinnitamiseks kuluvate detailide kogumaksuvus €; 

hl    - kuluva liimaine hind €. 

  

 

Koormakinnitus profiilide kinnitamiseks kuluvate detailide kogumaksuvus hetkeseisuga on 

18,75€. 

Töölise tunni hind on 25€ , sellest tulenevalt arvutati koormakinnituse kinnitamise 

kogumaksuvus. 

 (6.9) 

 

Kus:  hkm on koormakinnitus profiili kinnitamise kogu maksuvus €; 

ht    - töötaja tunnihind €/h; 

  

 

Koormakinnitus profiili kinnitamise kogu maksuvus kahe töötaja kohta on 72,5€ 
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Kui kasutada ainult liimainet koormakinnitus profiili kinnitamiseks, siis kulub 15 minutit. 

Sellest tulenevalt arvutati ainult liimaine kasutamise maksuvuse koormakinnitus profiili 

kinnitamisel. 

 (6.10) 

 

Kus:  hlm on koormakinnitus profiili kinnitamise kogu maksuvus kasutade liimainet €; 

  

 

Kinnitades koormakinnitus profiil kasutades liimainet siis kogumaksuvus tuleb 17,25€. 

 

6.3. Tööprotsesside ajalise ja majandusliku analüüsi järeldused 

Arvutuste kohaselt kulub kahel töötajal viie koormakinnitus profiili kinnitamiseks neetliite 

ja liimliitega 2 tund 24 minutit ja 35 sekundit. Liimliite puhul kulub 30 minutit. Kui 

kasutada ainult liimliitega kinnitus koormakinnitus profiili kinnitamiseks siis on ajavõit 1 

tund 54 minutit ja 35 sekundit.  

Neetliite ja liimliite kasutamisel koormakinnitus profiilide kinnitamiseks kulub ühe 

furgooni koormakinnitus profiilide kinnitamiseks 72,5€, sealhulgas arvestades töölise 

maksuvust. Liimliite puhul kulub 17,25€. Kui kasutada ainult liimliidet koormakinnitus 

profiilide kinnitamiseks, siis säästetakse 55,25€. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö eesmärgiks oli läbi viia esmane eksperimentaalne ja analüütiline uurimus 

liimainete võimalikust kasutamisest neetliidete alternatiivina OÜ Interfurgo tootmise 

näitel. Konkreetselt uuriti koormakinnitus profiilide kinnitusi furgooni siseseinale. 

Eksperimentaalses osa viidi läbi mehaaniliste katsete seeria. Uuritava liite 

kvaliteedihinnanguna kasutati uuritava konstruktsiooni (paneel, liimliide ja kinnitusprofiil) 

purunemisjõudu. Katseline osa viidi läbi Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi 

materjalitehnika laboris, kasutades INSTRON 5969 universaalset katseseadet.  

Teostati esmane analüüs liimliite kasutamise mõjust tootmiskulule ja tootmisajale. 

Konkreetselt uuriti viie erineva liimaine kasutamise võimalust koormakinnitus profiilide 

kinnitamiseks furgooni siseseinale. Käesolevas töös läbiviidud uuringu tulemusena selgub, 

et nimetatud viiest on reaalse kasutuspotentsiaaliga neist – tootenimega Kiiltoflex N10. 

Teiste uuritud liimainete kasutamisel tekkinud liide oli ebapiisava koormustaluvusega. 

Teostatud arvutused näitavad, et Kiiltoflex N10 kasutamine võib anda OÜ Interfurgo 

tootmisele arvestatava kokkuhoiu tootmiskuludelt. Teiseks, märkimisväärselt kahaneb 

tootmisaeg. 
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