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ABSTRACT 

 
Komp, R. Design of the support frame for photobioreactor. – Tartu: 2015. 41 pages, 14 

figures, 5 tables, format A4. In Estonian. 

The objective of this Bachelor’s thesis was to design the most suitable support frame for the 

photobioreactor constructed in the Biofuels lab of Institute of Technology. The thesis 

assesses the material selection, the tools used and the design of the framework in CAD 

environment and aims at generating the most practical frame for the motorized mixing 

photobioreactor. 

To achieve this objective, different metal processing work methods were applied and their 

advantages and disadvantages were described.  The support frame was modelled in 

SolidWorks and different metals were tested to determine the most suitable material. Steel 

square tubing was found the most useful and practical to suit the photobioreactors support 

frame. Stress tests in SolidWorks were done to achieve the goal of the frame supporting at 

least 360 kg of biomass and PVC tubing. The tests were done on the lower part of the frame.  

The results of this design and work showed that it is not easy to create a simple support frame 

when the element that needs support has wide variety of functional requirements. The frame 

was also done in real life and different tools were used to create it. Welding, cutting and 

fitment issues went hand in hand in this project. The final created frame is shown in Annex 

A.1 figure. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

ANSI  - standardi tähis 

A36  - terase tüüp 

CAD  -  computer aided design ( raalprojekteerimine ) 

CNC  - arvutiga juhitav lõikamise seade 

DIN 933 - poldi M6 standardi tähis 

DIN 980 - mutri M6 standardi tähis 

Fc  - ferrum-cuprum, raua – vase segu 

G  - kaabli mõõde 

M  - poldi tähistus diameetri järgi 

MIG/MAG - elekterkeevitus sulava elektroodiga 

POM-C - polüatsetaalist plastik 

PVC   - termoplastiline polümeer 

T6  - alumiiniumi sulam on termiliselt töödeldud 

6062  - alumiinium sulami keemiline koostis 
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SISSEJUHATUS 

 

Biomassist õlide, ravimite, kütuse ja muude alternatiivsete vahendite tootmine on nii Eestis, 

kui ka mujal maailmas olnud aktiivne teema  juba aastaid. Selleks mõeldakse välja pidevalt 

uusi lahendusi, kuidas biomassi toota ning utiliseerida. Üks võimalikke seadmeid mis 

pakuvad väljundiks kasulikku biomaterjali, on fotobioreaktor, mis tehniliselt on tavaline 

bioreaktor, mis kasutab valgusenergiat, et kasvatada fototroofilisi mikroorganisme ehk 

vetikaid. Biomassi kasvatatakse läbipaistvates PVC- või klaastorudes. Nende paigutus on 

kas vertikaalne või horisontaalne. Sellises tehiskeskkonnas loodud biomass on kordades 

puhtam ja kiirema kasvuga, kui vabas looduses.  

Antud lõputöös kajastatav fotobioreaktor saab tulevikus rakendust just horisontaalsel 

paigutusel. Selleks, et luua midagi uut, on töös reaktorile lisatud mootorid ja labad, et segada 

pidevalt biomassi ning tagada kõrgem kvaliteet.  

Töö läbiviimisel kujuneb välja, milline tugiraam on horisontaalselt paigutatud 

fotobioreaktori töö jaoks kõige effektiivsem, millised on tugiraami projekteermise meetodid, 

milline pinnatöötlus on niiske keskkonna jaoks kõige mõistlikum ning milline materjal on 

raamiks kõige sobivam. Raami projekteerimisel peetakse antud töös oluliseks kompaktsust, 

vastupidavust ja ergonoomilisi lahendusi biomassi kasvamise monitoorimiseks kasutatavate 

kommunikatsioonide ühendamiseks. Töös luuakse nelikanttorust raam ning selle 

vastupidavust testitakse SolidWorks’i virtuaalses keskkonnas. Selgub sobilik tugiraam, mis 

on just antud projekti jaoks kõige parem lahendus.  

Antud töö struktuur on ülesehitatud praktilise suunitlusega. Fotobioreaktori raami 

projekteerimisel selguvad lihtsamad ja paremad lahendused nii keevisõmbluste, kui ka 

metalli töötlemise ja viimistlemise näol. Välja on toodud ka erinevate materjalide 

lõikemeetodid ning samuti ka keevitamise muster, millega keevitades saavutada 

maksimaalne parim tulemus. Metoodikas kajastatakse kogu fotobioreaktori raami loomist 

pärast tugevus-simulatsioonide läbiviimist Solidworks keskkonnas. Tulemustes ja 

järeldustes tuuakse välja erinevate töötlemisprotsesside eelised ja puudused. Lõpuks antakse 

hinnangud kõige parema lahendusega fotobioreaktori tugiraamile. 
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1. LÕPUTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

Antud lõputöö eesmärk on projekteerida fotobioreaktori tugiraam mis rahuldaks kõiki 

reaktori disaini poolt esitatavaid funktsionaalsuse nõudeid ning tuua välja selle loomisel 

kasutavaid protsesse. Hiljem analüüsida antud lahendust ning tuua välja lahendusi, kuidas 

tugiraami parendada. 

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on ülesanded järgmiselt: 

1. Valida välja vajalik materjal, tuues võrdluseks teisi materjale ning hinnata nende 

eeliseid ja puudusi. 

2. Projekteerida SolidWorksis raam ning teha vastav tugevusanalüüs 

3. Selgitada välja sobivaimad töövõtted 

4. Analüüsida töövõtteid 

5. Teostada raami keevitus- ja lõikustööd 

6. Analüüsida valmistatud tugiraami koostet. 
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2. TUGIRAAMILE ESITATUD NÕUDED 

2.1 Nõuded 

 

Fotobioreaktori tugiraami projekteerimiseks ning mudelleerimiseks on vaja teada lõpp-

produkti kasutajate vajadusi ning tingimusi. Eelnevalt kokkulepitu alusel on kogu tugiraam 

fotobioreaktori projekti keskmeks, sest tema eesmärk on mahutada PVC anumaid, pakkuda 

mugavat käsitlemist kasutajale ja hoida üleval kõiki reaktori komponente. Komponentideks 

on 30 cm diameetriga  2 m pikad PVC torud, erinevad andurid, LED valgustid, kraanid, 

voolikud ning elektrimootorid koos reduktoritega. Tehniliselt on tegu kolme 

fotobioreaktoriga, mis on üksteise peale tõstetud raami sektsioonidega. 

Esmalt tuleb tugiraami projekteerimisel arvestada inimfaktoriga – kasutaja peab mahtuma, 

horisontaalselt asetsevate torude vahele, käega liitmikke ning andureid ühendama. Sel 

põhjusel tuleb mudelleerida raam nii, et iga raami sektsiooni vahel oleks piisav distants, 

kasutajale mugavaks kasutamiseks. Distants on oluline sektsiooni all, kus on ühenduskohad 

biomassi väljalaskmiseks ning CO2 gaasi sisselaskeks. Raami ülaosas peab olema jäetud 

piisavalt ruumi reaktorisse lastava gaasi väljalaskmise liiteks ning samuti toitainete 

sisestamiseks PVC torusse. Tugiraami otstes peab jääma ruumi LED valguse ning andurite 

liitmiku jaoks.   

Mootorite kinnitused peavad olema tsentreeritud nii, et oleks võimalik otse-ülekanne 

keskmisele torule, milles paiknevad LED valgustid ning valgusteid silmas pidades, ei tohi 

mootori kinnitus blokeerida jahutava õhu voolu keskmisesse torusse. Mootorite kinnitus on 

kajastatud lisas ( Lisa A.14 ) ning illustreerivalt ka tugiraami ülemise sektsiooni küljes lisas 

( Lisa A.13 ). 

Teisalt on oluline raami kompaktsus, sest antud projektis segatavat ning kasvatatavat 

biomassi segatakse 2 p/min. See tähendab, et fotobioreaktor peab olema ühes kohas üsna 

pikalt, et saada tulemusi. Tugiraami gabariidid ei tohi ületada kõrguses 2 meetrit ning 

pikkuses 2,5 m. Kõrguse limiit on seetõttu paigas, et reaktori kasutaja(d) peab olema 

võimeline tõstma sektsioone üksteise peale. Laiusesse raam väga ei laiene, sest torude järgi 

projekteertud tugiraam koos lisa vahedega erinevatele kommunikatsioonidele, ei vaja liigselt 

suuri gabariite. 
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Tugiraamile on ettenähtud kanda 360 kg raskust PVC torude, kommunikatsioonide ja 

biomassi näol.  Raam tuleb projekteerida varuga ning seda kontrollida enne valmistamist 

virtuaalse analüüsiga.  

Raami mudelleerimisel on vajalik, et kogu seadet oleks võimalik nurga alla seada. Seda on 

võimalik teha reguleeritavate jalgadega, mille põhjad on kummist ning ei lase raamil 

libiseda. Erinevale kõrgusele seadistamise jalgade eesmärk on see, et PVC torude biomassist 

tühjendamisel kogu vedelik voolaks väljalaske liite juurde ning torud täiesti tühjaks nõrguks. 

PVC torudele on nõudeks see, et torud peavad olema tsentreeritud ning toestatud. Selle jaoks 

on vaja projekteerida toed, mis ei lase torudel liikuda ning samas seovad kogu ümbritseva 

tugiraami tervikuks, lisades stabiilsust nii põiki- kui ka ristisuunas. 

Kuna tegemist on pilootseadmega, siis peab olema kogu tugiraam lihtsasti demonteeritav ja 

liigutatav. Lisaks võiks olla iga moodul eraldi kasutatav, aga vajadusel ka kuni 4 ühikuna 

üksteise otsa monteeritav. Ühikute arv sõltub ruumi kõrgusest. 

2.2 Fotobioreaktori alternatiivid 

Fotobioreaktoreid on maailmas loodud mitmeid – alates kodustes oludes plastpudeleid 

kasutades, lõpetades biomassi farmidega, kus vertikaalsed läbipaistvad plasttorud on suurtes 

ruumides ridadeviisi tootmas mikrovetikaid. Kõigil neil reaktoritel on ühiseks tunnuseks see, 

et massi segatakse vedeliku pumpamisega, mis ei pruugi kogu massi liigutada. Antud 

lõputöö uudsuseks ongi see, et biomassi segatakse mootoritega ning erineval kiirusel, 

erinevas torus. Joonisel ( Joonis 2.1 ) on näidatud ilma mootoriteta, vertikaalset 

fotobioreaktorit, mis kasutab päikese valgust, et biomassi toota. 
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Joonis 2.1. Püstise asetusega fotobioreaktor [13] 

 

3. TUGIRAAMI MUDELLEERIMINE 

3.1 Mudelleerimise metoodika 

Fotobioreaktori tugiraami mudelleerimine toimus SolidWorks virtuaalkeskkonnas ning 

samas said tehtud ka raami konstruktsiooni koormus test, mis näitab, et raam peab vastu 

ettenähtud, eelnevalt prognoositud, 450 kg raskusele. 450 kg raskus valiti selleks, et anda 

varu 360 kg’le, millele raam vastu peab pidama. Kogu see raskus mõjub raami alumisele 

sektsioonile otse ülevalt alla ning seetõttu on tugevustest tehtud just raami alumisele osale. 

Eelnevalt on ka arvesse võetud biomassi kasvatamiseks mõeldud PVC torude mõõdud ja ka 

seadmega hiljem töötama hakkavate teadurite soovid, mis seisnesid erinevate 

kommunikatsioonide lisamisel ja kasutamisel tugiraami juures. 
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3.2 Tugiraami ülemised sektsioonid 

Tugiraami kaks ülemist sektsiooni on identsed üksteisele, seega sai SolidWorksis 

mudelleeritud üks ülemine raamistik ning hiljem koostejoonisel kaks tükki üksteise peale 

pandud.  

Kogu tugiraami eesmärk on toetada kolme, 30 cm diameetriga ja 2 m pikkust, PVC toru. 

Ühe toru kaal koos biomassiga on ligi 120 kg. Tugiraami mudeli ristipidi paiknevad 

sektsioonid said tehtud võimalikult kompaktsed, et kogu raam ise võtaks vähem pinda. 

Pikkupidi on raami pikkus täpselt 2 m ja ruumi kokkuhoiu mõttes, pikema raami 

projekteerimise vajadus puudus. Projekteeritud raami ülemine sektsioon on nähtaval joonisel 

( Lisa A.2 ) 

3.3 Tugiraami alumine sektsioon 

Fotobioreaktori tugiraami alumine sektsioon erineb kahest ülemisest lisa tugede ja laiemate 

jalgade paigutuse järgi. Ümber PVC toru paikneva raamistiku mõõtmed on samad mis 

ülemistel sektsioonidel.  

Üks tugiraami eesmärk oli see, et teda oleks võimalik väikese nurga alla panna, et biomassi 

reaktorist väljutada. Selle tulemusena sai projekteeritud raamile reguleeritavad 

kummipõhjaga masinajalad, mis kannatavad kuni 400 kg ühe jala kohta. ( Joonis 3.1 ) [4] 
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Joonis 3.1. Reguleeritavad masinajalad [4] 

 

3.4 Tugiraami alumise sektsooni tugevustest 

Raami tugevustestiks on valitud A36 teras, mis on üldkasutatav väga paljudes 

konstruktsioonides. Tugiraamile määrati 450 kg raskust ning tekkisid mõned kohad, kus 

konstruktsiooni pingetaluvus hakkas oma piiri ületama, kuid ettenähtud 360 kg kannatab 

antud raam ära. Järgneval joonisel ( Joonis 3.2 ) on näha need nõrgemad kohad, kuid 

simulatsioonis ei olnud märgitud biomassi sisaldavaid PVC torusid, mis omakorda jaotavad 

koormuse ühtlasemalt ning tagavad raami stabiilse struktuuri. Joonisel on näidatud punaselt 

kohad, kus läbivajumine on kõige suurem ja siniselt kus kõige väiksem.  

 
Joonis 3.2. Alumise sektsiooni tugevustest 
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3.5 PVC torude toed 

Biomassi anumad, ehk PVC torud peavad istuma tugiraami sisse ning selle jaoks on vaja 

projekteerida toed. Üks variant on need, 30 cm diameetriga, torud kinnitada vitsade-

rihmadega raami külge, kuid selline lahendus ei paku piisavalt kogu struktuuri stabiilsust. 

Esteetiliselt oleks vitsalahendus olnud ka, kogu raami kujundust arvesse võttes, ebasobiv. 

Tähtis on, et PVC torud pakuksid ka ümbritsevale tugiraamistikule omapoolset tuge ning 

siduvust. Torude paigutamiseks tugiraami, sai projekteeritud POM plastikust, mis on väga 

vastupidav, sitke ja temperatuuripüsiv. Toed on tehtud istuma raami vahele risti ning M6 ( 

Tabel 3.1) poltidega kinnitatud. Toe raadius on R=150 mm, millele 30 cm diameetriga 

biomassi kasvatamiseks mõeldud torud hästi toetavad. Kokku on tugesid kogu raamistiku 

peale 9, ehk 3 iga toru kohta – raami otstes ja keskel. [5] 

 PVC torude plastiktugede tehniline joonis on lisas ( Lisa A.11 ). Toed lõigati välja CNC 

seadmega EMÜ’s. Järgneval joonisel on näha projekteeritud plastik tuge ( Joonis 3.3 ).  

 

Joonis 3.3. PVC toru plastiktugi 
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4. MATERJALIDE VALIK 

4.1 Ruutristlõikega terastoru eelised alumiiniumtoru ees 

Terase  A36 eeliseks on see, et konstruktsiooni projekteerimisel saab vähendada oluliselt 

raami kaalu ning saab kasutada pikemaid sildeid. See nelikanttoru terasprofiil tagab kindla 

ja stabiilse tugiraami ning seda on lihtne keevitada, kuna  A36 terase maksimaalne süsiniku 

ekvivalent on 0,39. See tähendab, et eelkuumutamine ja muud erilised meetmed ei ole 

vajalikud. Terastoru meeter materjali kaalub, eeldusel et kasutame 20x20x2 mm materjali, 

keskmiselt 1,05 kg/m. Nelikanttoru saadakse lehtmaterjali painutamisest õigesse läbimõõtu 

ja keevitatakse pealt kokku ning lihvitakse keevisõmblus pealt maha. [1] 

Metalliturul on samuti pakkuda alumiinium nelikanttorusid ( 6062 T6) mis on väga kerged 

ning ilmastikukindlad. Alumiiniumi eelis terase ees ongi tema kaal, mis on peaaegu 3 korda 

väiksem, ehk 0,39 kg/m. Samuti on tema eeliseks ka töödeldavus, kuna alumiinium on 

pehme materjal. Alumiiniumi puuduseks on tema pingetaluvus, mis tähendab, et valesti 

projekteeritud raam võib ühel hetkel lihtsalt läbi vajuda ning tugitalad murduda. Selle 

materjali keevitamine vajab samuti rohkem oskusi ning erilisi töövõtteid ja seadmeid. 

Valikuks osutus terasest nelikanttoru, mida on lihtsam keevitada ning tema omadused on 

paremad, pidades silmas fotobioreaktori tugiraami pikkust ( 2 m ). [2] 

Nelikanttorude materjaliks sai määratud A36 teras, mis on laialdaselt kasutusel oma 

vastupidavuse ja odavuse tõttu. Tabelis ( Tabel 4.1 ) on välja toodud selle materjali 

omadused. [6] 
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Tabel 4.1. Terase A36 andmed (6) 

Materjali tihedus 7800 kg/m3 

Elastsusmoodul 200 GPa 

Deformatsiooni tegur 0.26 

Minimaalne pinge 250 MPa 

Maksimaalne pinge 400-450 MPa 

Jäikus 75 GPa 

 

4.2 Poldid 

Fotobioreaktor on plaanitud koosnema kolmest 30 cm diameetriga torust, siis peab olema 

tugiraamis kolm sektsiooni, mis on üksteise peale tõstetavad ning poltliidesega ühendatavad. 

Poldivalik sõltus lehtmetallist kõrvadest, mis liidavad ühe raami sektsiooni teisega ning 

kindlustavad tugiraami stabiilsuse. Antud töö jaoks olid valikus M6, M8 ja M10 poldid, 

mille parameetreid on võrreldud ( Tabelis 4.2 ). Tabelis on kajastatud kolme erineva poldi 

pikkus, laius, diameeter ja poldipea kõrgus. [3] 

Tabel 4.2. Poltide võrdlus tabel 

Keerme diameeter,  mm M6 M8 M10 

Pikkus, mm 30 30 30 

Poldipea läbimõõt,  mm 10 13 17 

Poldipea kõrgus, mm 4 5,3 6,4 
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Töös kasutatavaks polditüübiks sai valitud M6 suurusega polt, mis on küllalt vastupidav, 

poldipea on väike ja silmatorkamatu ning kuna iga tugiraami raskus istub järgneva alumise 

sektsiooni peal, siis poltidele raskusjõudu ei avaldu. Poltide eesmärk on sektsioonid vaid 

kokku liita. M8 ja M10 poldid oleks olnud mõistlikud kasutada vaid juhul, kui  raam toetaks 

polt-liitele, sest nad on massiivsemad ja paksemast materjalist. 

4.3 Mutrid 

Fotobioreaktori tugiraami sektsioonid liidetakse poltide ja mutrite abil ning seetõttu oli ka 

valik kahe erineva mutri tüübi vahel. Esimene neist, tavaline kuumtsingitud mutter, suuruses 

M6 sobinuks hästi. Kuid tal puudus kummist lukustuspool, mis tähendanuks fotobioreaktori 

mootoritest tingitud vibratsiooni tagajärjel mutri lahtipööramist. Seega antud töös 

kasutatakse DIN 980-8 standardi järgi valmistatud tsingitud lukustusmutrit. Kahe erineva 

M6 mutri kõrgus, laius ja diameeter on võrreldud ( Tabelis 4.3 ). 

Tabel 4.3. Mutrite M6 võrdlus tabel 

Mutri tüüp 
Tavaline tsingitud 

mutter M6 

Tsingitud 

lukustusmutter M6 

Keerme diameeter,  mm 6 6 

Kõrgus, mm 5 6 

Mutri läbimõõt,  mm 10 10 

 

Lukustusmutri M6 kõrgus erineb tavalisest mutrist 1 mm võrra ja selle vahe moodustab 

lukustusmutri kummist osa, mis end ümber keerme tihedalt kinni keerab. [3] 
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5. MATERJALIDE ETTEVALMISTUS 

5.1 Nelikanttorude mõõtu lõikamine 

Nelikanttorudude lõikamine toimub metalli lõikamiseks mõeldud spetsiaalse lintsaega  

(Joonis 5.1 ). Lintsae ettenihe arvutatakse nii: 

𝑣 =
𝐷∗𝑠

1000
= 𝑚𝑒𝑒𝑡𝑟𝑖𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖𝑠 kus D – materjali läbimõõt; s – lõikamiseks kulunud aeg 

(sekundit) 

ehk selle töö puhul 𝑣 =
20∗41

1000
= 0,82 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

 

Joonis 5.1. Lintsaag 

Nelikanttorude lõikamisel on lintsaag seadistatud 90° nurga alla, et saada täisnurkne ja sirge 

lõige kõigi detailide otstesse. Töö käigus tuleb jälgida, et lõiketera jahutamiseks on piisav 

emulsiooni pealvool nii detailile kui ka terale. Seda just seetõttu, et lõiketera edasi liikudes 

toimub hõõrdumine ning metall läheb tuliseks, mille tagajärjel võib tera lintsae lõikelint 

puruneda. Samuti võib lõigatava materjali sisse tekkida mõrasid, mis on tingitud just liiga 

suurest ettenihkest ning temperatuurimuutustest metalli struktuuris. Ka pole välistatud 

metalli purunemine, mis on ka liiga suure ettenihke, vale hambaga saelindi ning valede 

töövõtete puhul. [7; 27-30] 
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Detail peab olema kinnitatud lintsae töötasapinna küljes oleva surukäpa ja töötasapinna 

vahele et saavutada maksimaalselt täpne lõige. Väiksema kalde või valesti kinnitatud 

lõigatava detaili puhul on lõigatava nurga vahe selgelt arusaadav ning lõige on 

ebaõnnestunud. 

 

5.2 Lõigatud tugiraami osad 

Kokku on vaja lõigata ligi 70 raami detaili, mis hiljem kokku keevitatakse. Iga detaili kohta 

on tehnilised joonised lisades ( Lisa A.4 ; Lisa A.5 ; Lisa A.6 ; Lisa A.7 ; Lisa A.8 )  

Kõik detailid on kantud tükitabelisse ( Tabel 5.1 ), kus on välja toodud iga erineva detaili 

mõõt ja tükiarv. 

 

5.3 Tugiraami sektsioonide kinnitused 

Fotobioreaktori tugiraami sektsioonid on projekteeritud nii, et neid oleks võimalik üksteise 

peale tõsta ning seetõttu on vaja ka nende omavaheliseks liitmiseks lisa kinnitusi. 

Kasutatud on 90° nurkrauda, et raami sektsioonid nurkadest kokku liita. Selle jaoks on 

eelnevatest taaskasutatud nurkraud lõigatud, lintsaega ( ettenihe 0.82 m/min ), töö käigus 

mõõtmiste abil õige pikkusega ning kajastatud tehnilisel joonisel lisas( Lisa A.9 ). [7; 27 - 

30] 

Tugiraamide keskmiste jalgade liitmisel on kasutatud lehtmaterjali, mille mõõtmed selguvad 

samuti töö käigus ning on toodud välja tehnilisel joonisel lisas ( Lisa A.10).  

Nii nurkraua kui ka tugiraamide keskmiste jalgade liitmiseks mõeldud lehtmaterjalide 

mõõdud on kajastatud tabelis ( Tabel 5.1 ). Samuti toimub mõlema, tugiraami sektsioonide 

liitmiseks mõeldud, detaili puurimine alles siis, kui need lisakinnitused on keevitatud raami 

külge, sest vastavalt keevitaja kogemusele võib tulla mõningaid eksimusi täpsuses ning 

eelpuuritud aukude võimalus puudub. Augud puuritakse elektritrelliga ning metallipuuriga, 

diameetriga 6 mm, et tagada poltide M6 täpne sobivus. 
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Tabel 5.1. Tükitabel 

Detail Mõõt, mm Tükiarv, tk 

Nelikanttoru ( Lisa A.5 ) 2000 x 20 x 20 x 2 16 

Nelikanttoru ( Lisa A.4 ) 400 x 20 x 20 x 2 36 

Nelikanttoru ( Lisa A.6 ) 700 x 20 x 20 x 2 3 

Nelikanttoru ( Lisa A.7 ) 200 x 20 x 20 x 2 6 

Nelikanttoru ( Lisa A.8 ) 150 x 20 x 20 x 2 12 

90° nurkraud ( Lisa A.9 ) 50 x 20 x 20 x 2 8 

Lehtmaterjalist liide  

( Lisa A.10 ) 

50 x  20 x 2 4 

 

6. KEEVITAMINE 

Keevitamine võeti kasutusele juba 19. sajandi alguses Edmund Davy poolt, kes avastas 

atsetüleen gaasi, mis on siiamaani kasutusel MIG/MAG keevitamisel. Antud töö 

keevitamiseks on kasutatud samuti poolautomaatset MIG/MAG keevitusaparaati. MIG/Mag 

keevitusaparaat toimib kas süsinikdioksiidiga kaitsegaasiga või argooni ja heeliumi seguga. 

Läbi keevituspüssi antakse positiivne voolulaeng, lastakse keevituse ümber kaitsegaasi ning 

keskelt läbi, keevitustraadile vastava, düüsi kaudu keevitustraati. Negatiivne vool antakse 

läbi massijuhtme, mis on keevitatava detaili külge kinnitatud vedruga käpaga. [8; 902] 

6.1 Tööohutus 

Töö ohutuseks peab olema tagatud kaitseriietus - nagu iga tuletöö tegemisel peavad olema 

töö tegijal seljas tulekindlad tööpüksid, jakk, nahast põll ning tulekindlad turvajalatsid, 

millel metallist ninad, kukkuva detaili eest kaitseks. Samuti on kohustuslik keevitamisel 

kanda tulekindlaid, nahast keevitamise kindaid, mis kaitsevad rooste, kuumuse ning tule 

leegi eest. Vajadusel on soovitatud ka kanda nahast jalakaitsmeid, mis tagavad ohutuse, et 

keevitamisest tekkivad sädemed ei kanduks jalanõu sisse või hüppeliigese piirkonda. Ka 

peab olema tagatud igasuguse kaitseriietuse puhul ultraviolett kiirguse kaitse. Seda sel puhul, 

et kiirgus ei kahjustaks nahka.  
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Kõige tähtsam keevitamise turvavarustus on keevitusmask. Tänapäeval on kasutusel juba 

elektrooniliselt isetumenevad keevitusmaskid, mis tagavad töö tõhususe ja samas ka väga 

kiire reaktsooniga silmade varjestuse. Kaitsev keevitusmask peab peaaegu 99,9 protsenti 

ohtlikest kiirgustest kinni. Keevitusmaski kaitseklaas peab olema tugevast polükarbonaadist 

ning vastama ANSI Z87.1 standarditele. [8; 341]  

6.2 Keevitusaparaat 

Fotobioreaktori tugiraami detailide kokkukeevitamiseks on soovitatav kasutada MIG/MAG 

keevitusaparaati, sest sellega on kasutajal kõige lihtsam keevitada. Antud töös on kasutatud 

Kemppi Kempomat 180 ( Joonis 6.1) seadet, mille parameetrid on välja toodud tabelis ( 

Tabel 6.1 ). Seda keevitusaparaati kasutatakse enamasti suuremates töökodades, kus on vaja 

detailidel korralikku läbikeevitatavust ja mugavat kasutust.  

 

Joonis 6.1. Kemppi Kempomat 180 [9] 

Keevitamise läbiviimiseks on esmalt vaja avada keevituse kaitsegaas, siis lülitada sisse 

aparaat, kinnitada massijuhe detaili külge, seadistada voolutugevus ja traadi etteande kiirus 

ning seejärel võib tööga alustada. 
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Tabel 6.1. Kemppi Kempomat 180 parameetrid [10] 

Tööpinge 230 V 400 V 

Massikaabel 4G2.5 ( 5 m ) 4G2.5 ( 5 m ) 

Voolukaitse 16 A 10 A 

Keevitustraat Fe, Fc 1,0 ; 2,0 mm  

Keevitustraat Al kuni 2,5 mm 

 

6.4 Keevitustraat 

Keevitustraadina on antud lõputöös kasutatud  Fc traati, ehk raua- ja vasesegu traati, mis on 

hea siduvusega traat. Ta on laialdaselt kättesaadav pea igas poes, mis tegeleb 

keevitusaparaatidega. Selle traadiga keevitamisel ei teki räbu ning pakub suuremat 

tootlikust, kuna pealesulatustegur ehk keevitustootlikkus on MIG/MAG keevitustega 

piirides 1,2 – 7 kg/h, mis on tingitud suurest voolutihedusest elektroodil. On võimalik 

kasutada ka erinevate materjalide omavaheliseks liitmiseks. [11; 9]  

Keevitustraati antakse ette kerides traati poolilt maha kahe etteande mehhanismi rulli abil 

mis omakorda viib traadi läbi juhttoru ja peavooliku keevituspüstolisse. [11; 22]  

6.5 Keevitusgaas 

Keevitusgaasiks on valitud töö tegemiseks AGA MIX 20, mille sisaldus on Argoon +20% 

CO2. See on kaitsegaas, mis sobib kenasti kergelt legeeritud terase keevitamiseks. Tugiraami 

keevitamisel on see väga sobilik kaitsegaas, sest keevisliited tulevad ühtlased ja tugevad – 

ilma õhus olevate gaasideta. [12] 

6.6 Keevitusmuster 

Tugiraam komponentide kõige tugevamaks sidumiseks, sest detailid on faasimata, on kõige 

parem keevitusmuster U-kujuline. See tähendab, et keevituspüstoliga, keevitamise ajal tuleb 

teha U-kujulisi liigutusi, et pidevalt sulavanniga traati kontaktis hoida ja et tuleks ühtlane 

keevisliide. Läbikeevitus peab olema hea, et sirgelt üksteisega kokku pandud detailid oleksid 

kõik stabiilsed ja vastupidavad pingetele. [8; 913] 
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6.7 Fotobioreaktori raami kooste 

Fotobioreaktori tugiraamil on kahtepidi nelikanttorud – pikkupidi 2 m pikad ja laiupidi 40 

cm pikad. Pikkupidi torud peavad olema väliskülgedel ja lühemad peavad olema nende 

vahel. Joonis (Joonis 6.2 ) illustreerib antud töökäiku. Joonisel on märgitud ka jõu suund F. 

Punasele torule toetavad eelnevalt valmistatud plastiktoed ning omakorda PVC torud, seega 

on oluline joonisel kujutatud detailide paigutus. 

 

Joonis 6.2. Torude paigutus lõppkeevituseks 

Valmis tugiraami sektsioonid on korralikult üksteise peale paigutatavad, ühes mõõdus ning 

vastupidavad. Joonisel ( Joonis 6.3 ) on näidatud illustratiivselt, milline saab antud 

fotobioreaktor lõppvariandis olema. Lisas  ( Lisa A.1 ) on koostejoonis, kuhu on peale 

märgitud kõik detailid. 
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Joonis 6.3. Fotobioreaktori projekteeritud tugiraamistik torudega ( LISA A.12 ) 

7. TULEMUSED JA JÄRELDUSED 

7.1 Tugiraami analüüs 

Fotobioreaktori tugiraam on projekteeritud täitma oma eesmärki – hoida üleval 360kg 

raskust. Praktiliselt tehtud töö käigus ilmnesid mõned vead raami projekteerimisel. Üks 

muudatus, mille antud lõputöö läbiviija teeks, on see, et eemaldaks 150 mm vahejalad ning 

kasutaks hoopis püstipidi 400 mm nelikanttorude asemel asemel 550 mm torusid, et ei tekiks 

keevitamise ja lõikamise ebatäpsustest kõveraid „jalgu“. Kasulik oleks ka kogu raam teha 

polditavaks, et igat detaili oleks võimalik lahti võtta ning seadme transporti mugavamaks 

teha. Teine muudatus, mille töö autor tegi alles hiljem, kui praktiline töö valmis oli, on raami 

alumise sektsiooni tugevdamine. Töös näidatud joonisel ( Joonis 6.3 ) on alumine raam nii 

nagu praktiliselt ta valmis tehtud sai.  Muudetud alumisel tugiraamistikul oleks vaja lisada 

nurkadesse tugevdused mõõdus 50 x 50 mm kolmnurkade näol. Täisnurkne püsti- ja 

põikitorude sidumine lisab raami struktuurile oluliselt jäikust.  
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7.2 Hinnang 

Antud fotobioreaktori tugiraam  on võimalik kasutusele võtta ja tehnilistel joonistel kajastatu 

järgi luua uus ja samasugune raam. Tugiraami kõige tähtsam osa on just alumine sektsioon, 

sest mõlemad ülemised sektsioonid istuvad otse alumise peal ja kogu raskus on toetatud 

kuuele jalale, mis omakorda jagavad raskuse laiali horisontaalsete torude abil.  

Tugiraami jäikusele aitavad kaasa biomassi anumana kasutavad PVC torud, mis seovad 

raami kolm punkti üheks ning jaotavad 120 kg kolmele, laiale plastiktoele toetamise abil,  

kolmele punktile tugiraamil.   

Keevitamisel tuli kasutada nurkklambreid, mis hoidsid nelikanttorusid täisnurga all, kuid 

nendega töö ei olnud lihtne, sest nad tahtsid pidevalt ära libiseda ning täisnurk kaduda.  

Samuti oleks võinud projekteerida raamile ka vajaminevad mootorite ja muude 

kommunikatsioonide kinnitused, kuid neid ei olnud projekteerimise, ega ka raami 

valmitamise ajal välja valitud ning seetõttu jäid need osad tegemata. 

Keevitamise oskus antud töö läbiviijal on hinnanguliselt C – rahuldav. Sirgete lõikuste 

läbiviimise hinnang on D – kasin. Solidworksis läbiviidud simulatsioonid ja projekteerimine  

on autori hinnangul B – hea. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva bakalaureuse töö eesmärk oli projekteerida ja praktiliselt valmis teha 

fotobioreaktori tugiraam ja anda sellele hinnang. Hinnati autori ja töö läbiviija praktilisi 

oskusi ning oskust SolidWorks keskkonnas metallist struktuure analüüsida. 

Eesmärkide täitmiseks teostati autori ja juhendaja visiooni järgi SolidWorks virtuaalses 

keskkonnas tugiraami mudel ning kui see vastas soovidele, siis alustati materjalide valikust. 

Kõigepealt prooviti kahte erinevat materjali – teras ja alumiinium, virtuaalselt vastupidavus 

testi jaoks. Testist selgus, et antud lõputöö tugiraam kanntab kuni 450 kg raskust, mis on 

rohkem, kui ettenähtud ( 360 kg). Kui test edukalt läbitud ning muudatused raami ehituses 

sisseviidud, sai tellitud materjal, milleks sai A36 terasest nelikanttoru ehk ruutristlõikega 

terastoru.  

Raami valmides SolidWorksis sai projekteeritud PVC torude polümeerist toed, mis toetusid 

raami vahele. Seejärel alustati 6 m nelikanttorude lõikamist lintsaega, mis oli väga 

aeganõudev protsess, sest ettenihe oli väike ning ei tahetud lõikehambaid nürida. Materjali 

valmimisel alustati täisnurksete klambrite abil torude omavahelist täisnurkset ühendamist 

ning seejärel keevitamist. Keevitati alguses paari punkti, ehk väikse punktliitega, et raam 

koos püsiks, seejärel eemaldati klambrid ning keevitati lõplikult torud omavahel kokku. 

Kõik sektsioonid valmistati eraldi ning hiljem, kui nurkade nurkrauad olid samuti külge 

keevitatud, tõsteti üksteise peale ning puuriti sektsioonide liitkõrvadest ja raami jalgadest 

augud läbi. Saavutati tugev tugiraam, mis täidab ettenähtud kriteeriumid.  

Projekteeritud ja valmistatud tugiraam on hästi lahendatud, kuid vajab tulevikus arendamisel 

täpsemaid tehnilisi arvutusi ning analüüse. Samuti peaks tulevikus sama raami uuesti 

loomisel keevitus- ja lõikustööd läbi viima oma ala spetsialist, sest loodud tugiraam ei näe 

piisavalt eeskujulik välja. Vajalik oleks luua antud raamile rakis, mille abil oleks võimalik 

luua mitu identset ning täpset fotobioreaktori tugiraami. 
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Lisa A.1 Tugiraami koostejoonis 
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Lisa A.2 Tugiraami ülemine sektsioon 
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Lisa A.3 Tugiraami alumine sektsioon 
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Lisa A.4 Nelikanttoru 400 mm 
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Lisa A.5 Nelikanttoru 2000 mm 
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Lisa A.6 Nelikanttoru 700 mm 
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Lisa A.7 Nelikanttoru 200 mm 
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Lisa A.8 Nelikanttoru 150 mm 
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Lisa A.9 Nurkraud 
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Lisa A.10 Keskmised lehtmaterjalist kinnitused 
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Lisa A.11 Plastiktugi PVC torule 
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Lisa A.12 Fotobioreaktor 
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Lisa A.13 Mootoritugi ülemise sektsiooni küljes 
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Lisa A.14 Mootoritugi 

 


