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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

OSC- mõõteväärtuse seadistamine. 

OHY- hüstereesi tundlikkus kontrolleri väljundis.  

COD- häirerežiimi seadistamine. 

RHA- alarmi piirkonna seadistamine. 

HYA- alarmi ajaline viivitus.  

YIL- näidikuväärtus 4 mA.  

YIH- näidikuväärtus 20 mA.  

OFS- sisendi signaali vahemik 4-20 mA või 0-20 mA.  

ODP- komakoha seadistamine. 

DLY- lülitusväljundi ajaline intervall. 

Osn- sisendsignaalide tüüp, vastavalt kasutatavale andurile. 

HPC- kütmise või jahutamise funktsioon. 

SPL- madalaim mõõtmisvahemik. 

SPH- kõrgeim mõõtmisvahemik.  
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeva tehnoloogia ühiskonnas otsitakse pidevalt üha enam viise, kuidas oleks võimalik 

kiirelt ja efektiivselt toota tooteid või pooltooteid või neid täiustada.  

 

Antud lõputöö eesmärgiks on projekteerida ning valmistada seadme prototüüp, mis 

võimaldab valmistada raamikaitsmeid mootorratastele väikeseerialise tootmisena. Antud 

lõputöö teema valik oli tingitud  asjaolust, et paljudele mootorratastele selliselt lamineeritud  

detaile ei toodeta ning sealjuures mõistliku hinnaga.  Lisaks on metallpindade plastikuga 

lamineerimine üks alternatiividest värvimisele. Antud seadme puhul on tegu prototüübiga. 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks tuleb lahendada ning täita järgnevad ülesanded: 

 

1. Disainida ja projekteerida (konstrueerida) seade, millega oleks võimalik vormida 

termoplastist detaile, mis  täidaksid kaitsvat funktsiooni mootorsõidukite raamile ja 

mootoriosadele. 

2. Teostada automaatika ja tööstuskomponentide hinnakalkulatsioon. 

3. Viia läbi kirjanduslik analüüs termoplastide omaduste ja seadme olemusega seotud 

aspektide suhtes. 

4. Selgitada välja seadme tööks vajalikud moodulid, see tähendab elektroonika-

automaatika komponendid ja seadme tööd tagavad mehhanismid. 

5. Tagada seadme funktsionaalne toimimine st: ahju  liikumine, vaakumi kontrollimine, 

vaakumlaua liikumine, ning plastist tooriku kinnitus tööalale. 

 

Esmalt tuleb kindlaks teha, mida selline seade endast täpsemalt kujutab, ning uurida 

erinevaid seadmeid ja tehnilisi lahendusi, välja valida sobivad lahendused, või rakendada 

midagi uut. 

 

Kogu seadme valmistamise võib üldiselt jagada protsessi lõikes etappideks: vaakumi-, 

suruõhu-, ja ahju süsteemiks (kontuur). Need kõik on eraldi käitavad, kuid lõppkokkuvõttes 

peavad moodustama tehnoloogiliselt toimiva terviku. 

 

Antud lõputöö on üles ehitatud seletuskirjana (aruandena), sisaldades seadme töö 

probleemide lahendusi, kirjeldusi, ning analüüse. Mida peaks parendama, ringi muutma, mis 

on piisav, ning kuidas oleks saanud midagi paremini tehniliselt lahendada. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

1.1. Vaakumvormimise areng 

 

Termovormimise areng ehk tänapäevase moodsa tootmise juured ulatuvad veel kaugesse 

Egiptuse aega. Egiptlased kasutasid kilpkonnade kestasid, mis on teadaolevalt vanim 

termoplastide hulka kuuluv materjal. Nagu ka enamus termoplaste, nii ka kilpkonna kest 

muutub vormitavaks ja pehmeneb kuumaga kokkupuutel. Egiptlased kasutasid selleks 

otstarbeks kuuma vett. Taoliselt kilpkonna kesta töödeldes õnnestus valmistada sellest 

erinevaid igapäeva elus vaja minevaid tarbeesemeid. [9, lk 291] 

 

Tänapäeval kasutatakse plastide termovormimist pakendamises, toodete loomiseks, 

toiduainete säilitamiseks, meditsiinilistes toodetes. Varasemalt valmistati sel meetodil ka 

tuuleklaase õhusõidukitele, peamiselt pleksiklaasist. [7] 

 

Mõiste termovormimine- lõpliku kuju andmine (termoplastile), tavaliselt kas soojendamise 

läbi või rõhu abil (positiivse või negatiivse), või kombineerides mõlemaid. 

 

 

1.2. Vaakumi olemus ja kasutus 

 

Paremaks mõistmiseks, mis on vaakum, kuidas see avaldub, ning miks midagi on just selline 

nagu on, on tarvis teada vaakumi olemust. Järgnevalt saab ka pikemalt kirjeldatud nendest 

aspektidest ja välja toodud ka võimalikud hilisemalt seadmega töötamisel vaja minevad 

algandmed, ilma millega ei saa üle ega ümber. 

 

Mõiste vaakum on defineeritud järgnevalt: Vaakumiks nimetatakse gaasi olekut, kui selle 

tihedus on väiksem tihedusest normaaltingimustel (GOST 5197-50). [1, lk 5] 

Oma sõnadega väljendatult sisaldab õhk teatud arvul molekule. Kui nende molekulide arvu 

vähendada ruumala ühiku kohta, siis tihedus väheneb, ehk väheneb molekulide arv õhus ja 

kui seda piisavalt palju vähendada, siis tekib vaakum. Tekib olukord, kus molekulid 

hakkavad liikuma kergema vastupanu suunas, ehk siis antud juhul ruumi, kus neid on vähem, 

ruumist kus neid on rohkem. 
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Teada saamaks kui kiiresti on võimalik mingi kindla ruumalaga kontuuri tühjaks pumbata 

vaakumpumbaga või kui kiiresti lekib süsteem uuesti õhku täis, ei saa kasutada arvutuskäigul 

vaakumjuhtmete takistust, kuna vastasel juhul ei võrduks rõhk paagis rõhuga vaakumpumba 

sisendis ja seetõttu ei oleks võimalik kasutada ka vaakumtehnika võrrandit. 

 

Kehtib seos rõhu ja kiiruse vahel tulenevalt ajast ja ruumalast [2]: 

 

𝑝 ∙ 𝑆 ∙ 𝑑𝑡 = −𝑉 ∙ 𝑑𝑃,        (1.1.) 

kus  p- rõhk anumas bar,  

V- anuma ruumala liitrites, 

  S- on tühjendamise kiirus (l/min),  

dt- on ajakonstant, mille jooksul voolab pumpa väljendatud õhu hulk.  

 

Nagu valemist näha kehtib seos, et kõik õhk ( erinevate gaaside segu), mis jõuab 

vaakumpumba sisendisse, jõuab sinna reservuaar paakidest sama aja jooksul. Antud valemist 

annab avaldada kiiruse, saamaks teada, kui kaua võtab aega antud ruumala tühjendamine 

minutites.  

Eelnevast valemist tuletades saame seose, mis väljendab kiirust: 

 

  𝑆 =  −
𝑉

𝑃
∙

𝑑𝑃

𝑑𝑡
,         (1.2.) 

Ruumala V siin valemis arvutame vastavalt silindri  ruumala valemile, et saada teada, kui 

palju on paakides vaakumi reservi mahuliselt. Kuna paagid on silindrilise kujuga, on 

võimalik lihtsustatult rakendada silindrilise keha ruumala valemit: 

 

  𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ         (1.3.) 

kus  r- paagi raadius cm, 

h- paagi kõrgus cm,  

π- konstant. 

 

Mõõtetulemuste järel saadi järgnevad väärtused: raadius r = 10 cm, kõrgus 

h = 60 cm. Rakendades punktis 1.3. antud valemit, selgus, et ühe paagi ruumala on 

18,85 liitrit .Kuna sarnaseid paake on kasutusel kaks tükki, seega on vaakumreservi 37.7 liitri 

jagu. Esialgselt peaks paigaldatud vaakumanumatest katsetusteks piisama, ning paagid on 
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varustatud väljavõtetega lisapaakide paigalduseks, nii et vajadusel saab juurde lisada ilma 

midagi kapitaalselt ringi tegemata. Järgnevalt on kirjeldatud ka, mida selleks täpselt vaja on. 

 

Lisapaagi paigalduseks on tarvis juurde soetada lisapaak, 10 mm vooliku kiirliited, mis võib 

eeldada üleminekuid, et oleks võimalik ühildada lisapaagi keermetega. Universaalsed 

müügil olevad veoauto kompressori paagid jäävad hinnaklassi 20-110 eurot, vastavalt 

suurusele ja seisukorrale (kasutatud paagid). Viimane on uue 50 l paagi hind.   

 

Vaakumreservuaari vajadus seisneb tihendatud olukorra tekitamises vaakumlaua ja 

kuumutatud plastikulehe vahel. Selleks, et viimane nakkuks töölaua külge on vaja hetkelist 

võimendatud vaakumi kogust, suuremat kui seda suudab pakkuda vaakumpump lühikese aja 

jooksul. Järgnevalt on välja arvutatud ka katseliselt järgi proovitud konkreetse pumba 

tühjendamise kiirus kahe kasutatava paagi korral. Rakendades arvutuskäigus punktis 1.2. 

avaldatud valemit. 

 

Tabel 1.1. Vaakummahuti tühjendamise kiirus 

 

Nelja katse korral mõõdeti rõhku ja mahuti tühjendamiseks kulunud aega, et arvutada 

tootlikkust , ehk kui kiiresti suudab keskmiselt vaakumpump vaakummahuti tühjendada , 

mõõtühik on kasutusel tulenevalt kasutatavast vaakum manomeetrist, SI-süsteemi põhiühik 

rõhu kohta on  Paskal (Pa). Kuna ühel paagil on vahel vaakumlüliti, millel on väga väike 

düüsi läbimõõt, ja klapp, siis ajaline tühjenemine on paakidel erinev, ning teise paagi 

tühjenemiseks kulunud aeg on lühem. Aja mõõtmisel on aluseks võetud mõlema manomeetri 

vähemalt -0.9 baari suuruse hõrenduse tekkimine. 

 

Katse nr p(rõhk), bar(mm/Hg) Vaakummahuti tühjendamiseks 

kulunud aeg t, s (min) 

Vaakummahuti 

tühjendamise 

kiirus S, l/min 

1. -0.93 

(-697.56) 

84.6  

(1.41) 

25.51 

2. -0.89 

(-675.06) 

79.8   

(1.33) 

27.07  

3. -0.95 bar 

(-712.56) 

82.8 

(1.38) 

26.107  

4. -0.92 bar 

(-690.06) 

84.0   

(1.4) 

25.716  

Keskmised 

väärtused: 

-0.922 

(-691.56) 

82.8  

(1.38) 

26.101  
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Keskmiselt suutis pump tekitada vähemalt -0.9 baari vaakumit keskmise tootlikkusega 

26.1 l/min. Mis tähendab, et soovides lisada kontuuri lisapaake, aeg pikeneb vastavalt. 

Näiteks 200 l mahtuvusega lisapaak tühjeneks ajaliselt vähemalt 456 sekundit kauem kui 

olemasolevad, et saavutada samaväärne rõhk suuremas lisapaagis, lisaks olemasolevatele. 

Keskmine vaakumi tühjenemisaeg oli 4 sekundit, ehk arvestades paakide mahtu 9.43 liitrit 

sekundis. Kui vaadelda tühjenemist ajas rõhust mittesõltuvana, sellisel juhul 200L lisapaak 

tühjeneks veel täiendavalt 22 sekundit. Tühjenemise all on antud juhul mõeldud taas 

täitumist õhuga ( vaakumisurve lakkamist).  

    

Paagi valikul saab määravaks seinapaksus, iga paak ei sobi. Üldiselt sõltuvalt soovitavast 

vaakumi väärtusest sõltub ka seinapaksuse valik. Katseliselt määratud, vaakumpump on 

kiirelt võimeline tootma -0.8 baari, see on piisav, et muljuda plastist pudel. Õhukeseseinaline 

hüdrofoori paak suudab ka taluda sellist rõhku. Probleemid algavad, kui vaakumit on juba 

üle -0.9 baari. Kasutusel olevad paagid ka on varasemalt olnud kompressori survepaagid ja 

testitud 10 baari ülerõhu juures. Katseliselt järele testitult on see piisav, et hoida vaakumit 

suuremat kui -0.95 baari ilma, et tekiks probleeme kokku tõmbumisega. Piirates lõplikku 

saavutatavat vaakumiastet, saab ka materjalilt märksa rohkem kokku hoida. Väiksema 

anuma kasutamise korral kasutada õhemat seinapaksust. 

 

Paksuseinalise vaakumi reservuaarpaagi ehitus suuremate mahtude korral, näiteks alates 

3 m3 ruumalast, on väga kallis ja selle asemel kasutatakse õhema paagi armeerimist 

terasplaatide, vinklitega, mis juhul õhem sein tagab hermetiseerituse, ning tugevdused 

tagavad selle, et paaki kokku ei muljuta.[3]   

 

Üldise turvalisuse huvides saabki seadmel piiratud vaakum -0.94 baari peale. Kasutatavad 

kompressori paagid kannatavad ka nimetatud vaakumi väärtuse probleemideta välja ja 

paljudel juhtudel neid kasutataksegi vaakumi reservuaaridena. Levinud praktika on, et firma, 

kes toodab kompressoritele paake, üldiselt suudab toota ka vaakumi tarvis spetsiaalselt 

paake, kuid ei pruugi alati omada litsentsi või sertifikaati konkreetselt vaakumanumate 

valmistamise kohta. Arvutuslikult ei sobi kasutamiseks ülerõhu korral kasutatav valem, kuna 

alarõhu korral on mõjuvad jõud suuremad. Näiteks ei saa võrrelda üheselt -0.95 baari 

ülerõhuga 0.95 baari. Kuna deformeerivate jõudude suurusjärk on suunast tulenevalt erinev 

ja seega muljutakse ka anum lõhki.  
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1.3. Seadme vaakumpumba tööpõhimõte 

 

Kasutatav vaakumpump töötab põhimõttel, et elektrimootor ajab ringi ekstsentrilist õõnes 

võlli, mida läbib enamasti eboniidist, või muust termoplasti segust valmistatud laba. Selle 

laba ülesanne on tihendada ekstsentriliselt liikuvat võlli silindriruumi suhtes. Järgneval 

joonisel on näidatud õhu sissetuleku koht ja väljundava. Nende kahe vahepealne ala on 

surnud ala, selles alas kasulikku tööd ei teha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1.1 Vaakumpumba tööpõhimõte: 1- õhu sissetuleku ava, 2- õhu väljumise ava, 3- 

ekstsentriliselt keerlev õõnes võll, 4- vaakumpumba laba, 5- surnud ala,  6- kasuliku töö ala. 

 

Kasulik ala on järelejäänud ala, mis tekitab tihendatuse kolvi ja võlli vahel. Antud sisendava 

ja väljundava töötavad siibri põhimõttel, ja võimaldavad õhul või antud juhul vaakumil 

liikuda vaid konkreetses suunas, kui liikumine peatub, sulguvad ka siibrid ja edasist ringlust 

toimuda ei tohiks. Seda sellisel juhul kui seade on heas korras ja ei ilme väsimuse märke 

siibri juhtpindadel.  

 

Et tagada tootlikkust ja samas ka kõrget võimalikku saavutatavat vaakumit, on kasutusel 

tänapäeval ka kahe-astmelisi vaakumpumpasi. Antud lõputöö raames kasutatav 

vaakumpump on ühe-astmeline vaakumpump. Nende kahe ehituslik vahe seisneb kambrite 

arvus, kus vaakumit tekitatakse. Ühe-astmelisel vaakumpumbal on enamasti üks laiem laba 

kasutusel ekstsentrilise võlliga suletud ruumis, ja kahe-astmelisel on lisaks veel kitsam 

kamber, koos kitsama ekstsentrilise võlliga ja labaga. Mis suudab lisaks tekitatud suure 

tootlikkusega vaakumile, veel täiendavalt tekitada madalamaid rõhke. Vahe tuleb enamasti 
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välja kiiruses, kui kiiresti kõrgemaile saavutatavale rõhule jõutakse. Lisaks sellele tasub 

vaadata mootori võimsust vaakumpumba puhul. Koormuse all pumba jõudlus väheneb, ja 

vastavalt sellele pikeneb aeg rõhu saavutamiseks.  

 

Praegusel juhul on kasutusel madala vaakumastakuga vaakumpump. Taolise vaakumpumba 

eeliseks on suhteliselt suur tootlikkus ja hea töökindlus. Madala vaakumi mõõtmiseks 

sobivad ka enamus vaakum manomeetreid  

 

Mõistmaks täpsemalt, miks mingit pumpa üldse kasutada või, et teada, kui kõrget vaakumit 

tarvis, on tarvis teada ka seadmete väljastatavat võimalikku vaakumastakut. Saavutatav 

vaakumastak (vastavalt standardile GOST 5197-50). Antud juhul eristatakse lihtsustatult 

kolme vaakumastakut, madal, keskmine ja kõrge. Igal neist on kindel vahemik kuhu nad 

jäävad tulenevalt rõhust ja mitmendas astmes selle väärtus on. Sealjuures keskmise või kõrge 

vaakumi mõõtmiseks on tarvis erimeetodeid ja jääb see valdavalt laborikatsetuste valdkonda 

uurimus ja arendustööde tasemel. Seetõttu antud lõputöö raames neid täpsemalt ei 

kajastata.  [1] 

 

 

Vaakumi saavutamiseks on tähtis teha kindlaks, et süsteem oleks hermeetiline. Seda on 

tarvis selleks, et saavutada arvestatav vaakumastak mingi materjali suhtes, nagu antud juhul 

plastikulehe suhtes. Kui seda hermeetilisust ei tagata, avaldub see vaakumastme mitte 

saavutamise läbi, ehk teisisõnu soovitud vajaliku rõhu asemel, saame vähem, kuigi pump 

töötab ja vajalikku rõhku ei õnnestu saavutada.  

 

Näiteks vaakumtõstukil lekib üks vaakumiminapp, kui varasemalt oli vaakumpump 

seadistatud välja lülituma -0.8 baari peal,  tulenevalt vaakumpumba suhteliselt väikesest 

tootlikkusest ja võimsusest, kuvab manomeeter nüüd -0.6 baari ja ei suuda saavutada sellest 

suuremat vaakumit. Sulgedes nüüd selle vaakumtõstuki lekkiva iminapa vooliku, saavutab 

seade töörõhu lühikese aja jooksul ja lülitub välja. Antud vigu annab testida sulgedes 

erinevaid kontuure, näiteks vaakumtõstuki korral erinevaid iminappasid sulgedes voolikule 

pimeda paigaldamisega ja uurides kuvatavat näitu vaakum manomeetril.  

 

Seadme koostamisel on võimalik suruõhuga testida ühenduste pidavust. Seda saab teha 

mitmel viisil. Näiteks asetades koostatud kontuur survestatult õhuga vette, või pihustades 
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liitekohti seebivee lahusega. Ühel juhul on võimalik tuvastada tekkivad õhumullid ühenduse 

ligidal vee all ja teisel juhul ilmuvad mullid ühenduse lekkekoha kohale. Paraku projektis 

kasutatav vineer ei ole täielikult niiskuskindel, kuigi on töödeldud vastavate 

immutusvahenditega selle saavutamiseks. Seetõttu ei ole soovituslik otse vette kasta taolisi 

vaakumikontuuri osi. Küll aga sobib paremini selleks otstarbeks seebivesi, kuna see 

võimendab mulli asukohta ja ei märga liigselt materjali. Ajakulu küll suureneb, aga 

materjalile on see pikemas perspektiivis kasulikum ja pikeneb kasutusiga. 

 

Tähelepanu! Selleks, et ei rikneks vaakum manomeetrid, tuleb need eraldada süsteemist. kas 

lisakontuuri loomisega, või ajutiselt eemaldades ja avade sulgemisega. Katseliselt kindlaks 

tehtud- 8 baari ülerõhku suudab vaakummanomeetri täpsuse rikkuda. Seda on võimalik 

mõningal määral kalibreerida ja parandada, kui üldiselt kaob täpsus mõõtepiirkonna mingi 

vahemiku suhtes.  

 

 

1.4. Vaakumvormimisest 

 

Vaakumvormimine ehk ülielastne lehtvormimine on suhteliselt lihtsa tööpõhimõttega, 

seega enamasti seletused selle vormimise olemusest piirduvad paari lausega. 

Vaakumvormimine on ülielastne sügavtõmbamine vaakumi abil. Antud juhul on 

kasutatavaks materjaliks termoplastid. Vaakumvormida saab üle matriitsi õõnsuse- ja 

templi. Asetades selle vaakumlauale ning hiljem rakendades vaakumit kuumutatud plastlehe 

vormi ligi tõmbamiseks. Vaakumlaud on liigutatav ja protsess sarnaneb oma olemuselt 

sügavtõmbamisele, mis on õhukese metalli puhul levinud töötlusviis.  

 

Järgnevalt on välja toodud ka tööpõhimõtte skeem, kuidas täpselt antud töö käigus loodud 

vaakumvormimis seadme protsess toimub. Kuna neid variante, kuidas seda teha on lõputult, 

jäi vaid üle valida välja sobiv disain, töösse rakendada ja seejärel teha järeldusi, kuidas antud 

disain sobis valitud ülesande sooritamiseks.     

 

Vormimisprotsess toimub kolmes etapis: kuumutamine, surumine, vaakumi rakendamine. 

Kui plastikuleht on ebaühtlaselt kuumutatud, võivad tekkida vormimisel voldid, vorm võib 

puruneda suurenenud koormuse tõttu. Lehe kinnitusraam on jäigalt fikseeritud, tõstesilinder 
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lükkab vormi koos vaakumlauaga. Järgneval joonisel on näidatud põhiosad 

vaakumvormimis seadmel, ning liikumissuund liikumisel.  

 

Tuleb tähele panna, et selleks, et selline vormimine saaks eduliselt läbi viidud, peab olema 

plastileht viidud sobivasse olekusse. Kui liiga vähe kuumutatud, mõjuvad sellisel juhul 

vormile suuremad jõud ja võib vorm puruneda Liiga palju ja võib vaakumi mõju tõttu plastik 

augu või voldi sisse tekitada ja sellega tihendatud olukorra rikkuda. Samuti peab järgima 

seda, kui palju vastav vorm plastikulehte venitab. 

 

Selleks, et antud lõputöö käigus valmiva seadme tööpõhimõte oleks selgem on kujutatud 

protsess joonisel. Järgnev joonis illustreerib seda olukorda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1.2 Vaakumvormimis seadme tööpõhimõtte skeem: 1- kütteahi, 2- vaakumlaud, 3- 

plastikulehe kinnitusraam ülemine, 4- plastikulehe kinnitusraam alumine, 5- plastikuleht, 6- 

tõstesilinder, 7- tempel vorm, 8- vaakumlaua tihendusmaterjal. 

 

Kui valida liiga õhuke materjal, ja väga sügav tõmbamine tulenevalt suure raadiusega või 

kõrgest vormist, siis materjali ei jagu ühtlaselt terve vormi katmiseks ja materjal venitatakse 

valju paugu saatel auklikuks. Ka võib siin mängida rolli plastiku ebaühtlane kuumutus. Mil 

vormimist ei toimu ja kogu rõhk rakendub plastikutooriku pinnale, ning hakkab seda 
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lõhkuma. Kui see rõhu väärtus on piisavalt suur, võib ka külmalt plastile muljumisjäljed ja 

augud tekitada. Kanistrite puhul tekivad servadesse tugevad muljumisjäljed ja järgneval 

suurel koormamisel annab just sealt järele.  

 

Töödeldatavaks materjaliks valitud toorikuks ja baasiks, mille põhjal seadme formaat on 

välja töötatud valiti polüetüleen. See on saadaval nii musta ja valget tooni plastina, 

põhimõõtmed on materjalil 1000 x 2000 mm. Saadaval on ka teisi värve valikus, aga üldiselt 

suuremas koguses peaks sellisel juhul tellima. Lisaks on pakkuda erinevatel plaste müüvatel 

asutustel standardseid paksusi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.   

Katseeksemplariks ostetud kolme mm paksune lehetoorik maksis 26 eurot koos 

käibemaksuga. Plastik on üsna hästi painutatav ja pole rabe. Transpordi lihtsustamiseks 

õnnestub plastikulehte rulli keerata, ilma, et peaks kartma muljumisjälgi ja muid tagajärgi, 

mis hilisemalt toote kvaliteeti kuhugipoole mõjutada võivad. Selleks, et valmivat seadet 

lihtsam juhtida oleks elektriliselt ja seadme operaatoril vähem mõttetööd oleks, on lisatud 

antud seadmele fotoelektriline andur. Järgnevalt sellest lähemalt. 

 

Fotoelektriline andur on oma olemuselt selline elektrooniline seade, mis suudab tuvastada 

plastiku läbivajumist temperatuuri saavutades, ja läbi mille, on võimalik hiljem teha 

erinevaid lülitusi. Esialgu täidab fotoelektriline andur teavitamis ülesannet. Järgnevalt on 

välja toodud seletav joonis, mida täpselt fotoelektrilise anduriga mõõdetakse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1.3 Fotoelektrilise anduri skeem: 1- plastik pole piisavalt läbi vajunud, 2- plastik on 

üle lubatud piiri läbi paindunud, 3- anduri kiir, 4-  fotoelektriline andur, 5- helkur  

, 6- plastikuraam, 7- plastikuleht. 

 

Antud jooniselt on näha, kuidas fotoelektriline andur tuvastab plastiku läbivajumisest 

tekkinud olukorra. Plastikutoorik on tähistatud pruuni värvusega, oranži ja punase värvusega 
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on tähistatud erinevad olukorrad. Plastikutoorik on fikseeritud kahe raami vahele, mis on 

joonisel tähistatud musta piirjoonega. Kollase värvusega kast tähistab helkurit või muud 

tagasipeegelduvat materjali. Sinise värvusega on tähistatud fotoelektriline andur ja 

helepruuniga tema väljastatav valguskiirgus. 

 

Punane katkendjoon tähistab liigset läbivajumist, millepeale anduri väljastatav valguskiir 

katkestatakse ja signaallamp kontrollpaneel annab sellest meile märku. Kui plast on lubatu 

piires läbi vajunud kuumutamise käigus, indikaatorlamp ei sütti ja muretsemiseks pole 

põhjust. 

 

Kui töödelda plaste, millel võib olla tagasipeegelduvaid omadusi, võib saada teinekord ka 

valesignaali. Anduri tundlikkus on reguleeritav. Katseliselt on järele proovitud antud andurit 

rohkem kui kahe meetrise vahe korral, ja andur suudab tuvastada plastiku oleku muutusest 

tekkinud valguskiire katkestuse.  

 

Andur on seadistatud eelnevalt vastavale kõrgusele. Ja nii, kui plastik vajub piisavalt läbi, 

katkestatakse anduri tagasiside ja süttib indikaatorlamp juhtpaneelil. Mis annab teada 

operaatorile, et plastiku olek on muutunud ja tuleks töödelda või jahutada täiendavalt. Antud 

andur on paigaldatud, et vajadusel hiljem saaks lisada ventilaatorit. Seda sisse- välja lülitada, 

mis aitab jahutada plasti temperatuuri, et vältida sulamist ja ühtlustada pinnatemperatuuri.  

 

Sellise anduri kasuks otsustati pärast pikemat võrdlust erinevate anduritega. Tähtis on, et 

oleks võimalikult lihtne, töökindel ja sobiks antud ülesande sooritamiseks. Fotoelektrilise 

anduri abil annab juhtida ventilaatorite sisse ja väljalülitamist. Sellest võib kasu olla 

olukorras, kui plast hakkab liiga kiirelt olekut muutma, ja küttekehade väljalülitamisest 

tingitud temperatuuri muutuse mõju on liiga pikaajaline, et antud olukorrast päästa. 

 

Väga suure osa hilisemast tööst antud seadmega moodustavad teoreetilised teadmised 

plastide omadustest, järgnevalt on välja toodud mõned arvulised näitajad erinevate plastide 

omaduste kohta, mida võiks antud seadme töö juures kasutada, ilma, et peaks kõike nullist 

katseliselt määratlema hakkama. 

 



17 

Kindlasti peab mainima, et absoluutse tõe pähe neid arvulisi väärtusi võtta ei saa, kuid abiks 

tööprotsessi käigus mingi kindla plasti vormimiseks vajalike näitajate seadistamiseks 

sobivad küll. 

 

Tabel 1.2 Plastide omadustest [4] 

Plasti nimetus Sulamistemperatuur  Haprus  temperatuur 

PP - polüpropüleen 168 oC 5 oC 

HDPE suure tihedusega 

polüpropüleen 

134 oC -110 oC 

PTFE Polütetrafluoroetüleen 330 oC -115 oC 

PA Polüamiid (nailon)(kapron) 260 oC 50 oC 

PET Polüetüleentereftalaat 250 oC 70 oC 

ABS Akrülonitriil butadieen stüreen 105 oC 102 oC 

PS Polüstüreen 100 oC 90 oC 

PMMA Polümetüülmetakrülaat, 

(akrüül) (pleksiklaas) 

95 oC 100 oC 

PC Polükarbonaat 266 oC 150 oC 

PVC Polüvinüül kloriid 199 oC 90 oC 

 

Antud tabelit lähemalt uurides selgub, et kõik plastid ei ole sarnaste omadustega, ja mõni 

neist võib olla väga külmal temperatuuril teistsuguses olekus, samal ajal kui olekumuutuse 

põhjustaks võib olla ka kõrgem temperatuur. 

 

Eriti oluline plastide puhul on teada nende eripärasid, kuna ka 10 kraadine temperatuuri 

ületamine võib mõjutada tuntavalt lõpptulemust vormimisel, aga samas mitte ligilähedalegi 

jõudva temperatuuri korral ei pruugi see üldse õnnestuda. See tabel väljendab siis ühtlasi ka 

maksimaalset lubatavat temperatuuri, mille ületades plastleht tahkest olekust vedelasse 

muutub. 

 

Kuna paljud termoplastid on hüdrofiilsed (ehk niiskust omandavad), enne täiendavat 

vormimist, on tarvis neid kuivatada ahjus pikema aja vältel, et saada rahuldavaid tulemusi 

vormimisel. Leidub ka selliseid termoplaste, mis pole hüdrofiilseid, vaid on hüdrofoobsed, 

ehk vett ja niiskust tõrjuvad plastid.  

 

Hüdrofoobsete plastikute kuivatamisvõtted on teistsugused, kuna need koguvad niiskust 

ainult pinnale. Selle pinna kuivatamiseks piisab sooja õhu juhtimisest üle materjali. Niiskus 

lahkub materjali pinnalt koos sooja õhuga. [4]  
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Sel juhul on vormimisprotsess lihtsustatud, kuna ei pea täiendavalt materjali kuivatama. Ka 

ei teki nimetatud probleemi tavaliselt korrektse isoleeritud sooja ruumi korral hoiustamisel, 

millel on korralik ventilatsioon ja püsiv toatemperatuurist suurem temperatuur. Kõik, mida 

oleks omakorda mõistlik nõuda plasti tarnijalt. 

 

Järgnevalt on välja toodud mõned näited. Paremaks mõistmiseks on tulemused teisendatud 

ja nimetused väljendatud euroopa inimese jaoks paremini mõistetavates mõõtühikutes, kui 

seda algallikas sisaldas: 

 

Tabel 1.3. Materjalide kuivatusajad [4] 

Materjali nimetus (ingl.k) Kuivatus temperatuur (oC) Kuivatusaeg (tundides) 

ABS 85 3-4 

Acetal 100 2 

Acrylic 72-85 2 

Barex 72 6 

Cellulosics 72 6 

Ionomer 66 8 

Nylon 72 6 

PC 120 3-4 

PE w/40% black 91 3 

PET 160-190 4-6 

PBT 120 2-3 

PETG 72 3-4 

Polyamide 120 2 

Polyester Elastomer 105 3 

PEM 150 4 

PES 150 4 

PPS 150 6 

PP 92 1 

PS(GP) 82 1 

HIPS 82 1.5 

Polysulfone 120 4 

PU 82 3 

PPO 125 2 

Rynite 120 2 

SAN 82 2 

Styrene 82 2 

Vinyls(PVC) 72 1 

 

Nagu eelnevast tabelist näha võis, võivad kuivatusaja hüdrofiilsete plastide korral olla üsna 

pikad. Tootmise kulude vähendamise mõttes on kasulikum investeerida korrektsesse 

hoiustamisse, sellisel juhul, ei tule ka kuni 6 tundi materjali kuumutada. Kasutusel olevad 

erinevad vaakumpakendid ja suletud konteinerid, milles plasti tarnitakse, aitavad niiskuse 

eemal hoida plastikulehest. Ka piisab vastavast ruumist, mida õnnestub tehastes realiseerida 
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erinevate seadmete läheduses. Näiteks karastusahju vahetus ligiduses, kus õhk on pidevalt 

kuiv ja temperatuurid ulatuvad üle 50 kraadi.  

 

Vormimisel on antud temperatuurivahemik, mis sõltuvalt seadme iseärasustest võib kõikuda 

antud vahemiku ulatuses. Järgnevalt on välja toodud tabelis enim kasutatavate plastide 

reaalsed vormimistemperatuurid, mida õnnestub ka antud seadme juures kasutada 

 

Tabel 1.4. Materjalide vormimistemperatuurid [4] 

Materjal Klaasistumistemp Nõutud vormi temp Vormimis temp 

Polüstüreen 94 °C 82 °C 150-175 °C 

ABS 88-120 °C 82 °C 150-180 °C 

Polüpropüleen 5 °C 90 °C 150-180 °C 

Akrüül, PVC 105 °C - 140-190 °C 

PC 150 °C 127 °C 170-205 °C 

 

Ülevalpool olevalt tabelist võib välja lugeda erinevad temperatuurid, kuid väljendatud pole 

täpset materjali paksust. Temperatuuri anduri paigutusest sõltub see, kas ahju kütmisega 

saavutatakse vormimis temperatuur, mis on plasti pinnal või ahjus sees või hoopis kuskil 

vahepeal. Ehk seadmest tulenevad eriärasused võrreldes temperatuuridega. 

Kirjanduslikest allikatest õnnestus leida erinevate plastiku tüüpide korral nõutav kuumutus 

aeg sekundites. Kuigi sarnase põhimõttega küttekehad on kasutusel, puudub paljudel 

vaakumvormis seadmetel temperatuuriline kontroll ja seega ka küttekehade poolt 

väljastatava soojushulga juhtimine. Antud kuumutusajad on võimalik täpselt välja arvutada, 

tulenevalt plastide erisoojuse väärtustele, teades täpselt ahju küttekehade võimsust, arvutada, 

kui kaua võtab aega temperatuuri tõusuks 1 kraadi võrra materjalis. Lisaks tuleb teada 

materjali paksust ja iseärasusi, mis esineda võivad. 

 

Antud tabelil on informatiivne eesmärk, et hinnata kuumutusaja pikkust vastavalt materjali 

tüübile ja paksusele. Paljudel juhtudel aga reaalsus ja paberil kujutatud väärtus erinevad. 

Teades, mis tüüpi plastikut vormida soovime, on edaspidi võimalik uurida välja kõik 

võimalikud väärtused temperatuuride ja aegade kohta, ning seeläbi leida õiged 

keskväärtused, mida vormimisel kasutada. Ja sellel eesmärgil antud tabelid sobida ka võiks.  

 

See eeldab juba seda, et plast on eelnevalt kuumutatud ja niiskus on eraldunud. Selleks ajaks, 

kui saab õige kuumutamisega peale hakata, maksimaalvõimsusega või kuumutustsoonide 
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kaupa nagu osade seadmete puhul, on eelnevalt materjali juba vahel tunde kuumutatud 

niiskuse eraldamiseks. Seetõttu on ka kuumutus aeg suhteliselt lühikene, mida täiendavalt 

lisaks vaja on, et vormimise lõpuni saaks viia. Järgnev tabel toob välja kuumutusaja ja 

paksuse vahelised seosed.  

 

Tabel 1.5. Materjalide kuumutusajad [4] 

 

Nagu antud tabelist välja lugeda võib, keskmiselt kulub ühe mm paksuse plasti 

kuumutamiseks 40 sekundit iga mm- materjali paksuse tarvis. Erineda võib algne 

kuumutusaeg sõltuvalt temperatuurist, mis tulenevad materjali iseärasustest, ja edasine on 

enamasti lineaarses sõltuvuses. Ehk antud seoses võib julgelt korrutada aja materjali 

paksusega ja probleemi ei tohiks esineda. Näiteks polüstüreeni ühe mm kuumutamiseks 

kulub 30 sekundit, ja nelja mm kuumutamiseks 120 sekundit. Võttes nüüd näiteks viie mm 

paksuse materjali saame ajakonstandi ja materjali paksuse korrutise läbi tulemuseks 150 

sekundit. Mis siis väljendab aega, kui kaua kulub viie mm paksuse materjali kuumutamiseks. 

Antud kuumutusajad sekundites on arvutatud vastavalt erisoojuse koefitsiendist sõltuvale 

valemile. Ja igapäevaseks kasutamiseks on see valik erinevatest materjalidest täiesti piisav. 

Tööstuslikuks kasutamiseks oleks mõistlik juurde arvutada vastav ajaline koefitsient 

vastavalt plasti omadustele, mille võib leida kirjanduslikest allikatest. 

Vaakumvormimis seadmega vormimiseks piisab vormiks ka lihtsaimast puidu tükist, aga 

samas võib vorm ka olla sama keerukas kui plastiku survevalu korral. Sõltub see sellest, 

millist materjali töödelda tahetakse ja millist kvaliteeti oodatakse. Vaakumvormimise 

suurim eelis on see, et rõhud, mida vormimisel kasutatakse on tunduvalt madalamad kui 

teiste töötlemisviiside korral. Näiteks survevaluga võrreldes. Selle tulemusel saab 

valmistada sel meetodil asju tunduvalt soodsamalt ja ka rohkematest materjalidest, mistõttu 

sobib väga hästi prototüüpimiseks ja väikeseeria tootmiseks. Vormi ülesanne protsessi 

käigus, on võimaldada seade operaatoril toota/vormida vajalik kogus sarnaseid tooteid, enne 

kui vorm kaotab oma kvaliteedilised omadused. [7, lk 24] 

Materjal (ingl. k) Paksus [mm] Kuumutus aeg (sekundites) 

PS 1; 1.5; 2; 3; 4 30; 45; 60; 90; 120 

ABS 1; 1.5; 2; 3; 4 40; 60; 80; 120; 160 

PP 1; 1.5; 2; 3; 4 50; 75; 100; 150; 200 

PE  1; 1.5; 2; 3; 4 50; 75; 100; 150; 200 

PETG 1; 1.5; 2; 3; 4 30; 45; 60; 90; 120 

PVC 1; 1.5; 2; 3; 4 30; 45; 60; 90; 120 

PC 1; 1.5; 2; 3; 4 60; 90; 120 ;180 ;240 
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Kips on hea materjal odavate prototüüp vormide valmistamiseks. Kuid tasub silmas pidada, 

et lastaks kipsil kuivada soojas keskkonnas vähemalt kolm päeva. See on kahe põhjuse tõttu: 

niiskus võidakse tõmmata vaakumsüsteemi, mis võib põhjustada sisemisi vigastusi seadmele 

ja vaakumpumbale. Kips nõuab aega enne kui veesisaldus vormis stabiliseerub ja püsivad 

omadused tekivad vormile. Kui kasutada kipsist vormi, on väga tähtis, et seadmele on 

paigaldatud ka filter, et peenosakesi või pulbrit ei tõmmata vaakumsüsteemi. Kipsist vormi 

pind on kuumuse suhtes tundlik ja seetõttu kipub mõranema ja purunema kuskil 50 tsükli 

jooksul. Tavaliselt pole vajadust täiendavaid vaakumiavasid kipsist vormi puurida, kuna 

pind on poorne. [7, lk 25] 

 

Kipsist vormi loomiseks on lihtsaim meetod valmistada esmalt puidust kast, seejärel võtta 

detail, mille järgi soovitataks hiljem tõmmist teha vaakumvormimis seadmega, katta see 

ainega, mis väldib detaili kleepumist kipsi külge. Sobib selleks näiteks tehniline vaseliin. 

Kogu detail tuleb määrida ühtlase kihina üle selle ainega. Seejärel tuleb detail fikseerida 

vormi suhtes õhku rippuma selliselt, et säilivad vormi kujundlikud omadused ja detail oleks 

piisavalt eemal põhjast, mis võimaldaks vedelal kipsil ka detaili alla valguda. Sellisel viisil 

tuleks valada esimene kiht kipsi.  

 

Mõistlik on osta kips suuremas pakendis, segada tuleb see veega. Esimene kiht tuleb valada 

selliselt, et kaetakse vähemalt pool detailist nii, et detaili oleks võimalik hilisemalt 

eemaldada. Seejärel lastakse valatud kihil taheneda. Ning seejärel võib valada juba järgmise 

kihi kipsi kuni eelmine kiht ei ole veel täielikult kivistunud. See on vajalik selleks, et 

võimaldada kipsil ühtlasemalt ja kiiremini kuivada. Üldiselt madalama vormi korral 

kannatab teostada antud töö ka ühe valamisega. Kõrgema vormi korral peaks seda mitme 

osana teostama.  

 

Kuna kipsisegu taheneb kiiresti toatemperatuuril, peaks eeltöö olema maksimaalselt 

teostatud, et saaks kiirelt pärast segamist kipsi vormi valada. Kipsist vorm tahab valamise 

järel kuumutamist pikema aja jooksul, et väheneks veesisaldus vormis. Eriti tähtis on see 

näiteks alumiiniumi vormi valamise korral, kus sulaolekusse viidud alumiinium võib 

vormist välja paiskuda veeauru tekke tõttu, mis kipsist vormist eraldub. Ka plasti puhul võib 

see tulemuse kiirelt rikkuda, tekitades ebamääraseid mulle ja niiskust kohtadesse, kus seda 

tarvis pole. 
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Puidust vormid on odavad ja neid on kergesti võimalik toota. Samas on nende eluiga pikem 

kui kipsist vormidel – paljudel juhtudel isegi ligi 500 vormimist kannatavad. Soovitatakse 

enamasti kõvat tüüpi puitu, millel on ühtlane ja peen tekstuur, kuna esineb vähem 

mõranemist ja pooldumist vormimise protsessi käigus. [7, lk 25] 

 

Kuna eelnevas viites välja toodud puidu liigid on sellised, mida Eestis leidub harva või on 

kallid hinnalt, siis tuleks kasutada puitu, mida ka meil on võimalik eduliselt kätte saada. Puit 

ei tohiks sisaldada oksakohti ja olla aja jooksul niiskuse tõttu pehmeks läinud. Soovituslikult 

võiks kasutada lehtpuud puidu materjalina, kuna see ei eralda vaiku, mida hilisemalt raske 

eemaldada võib olla. Ja on enamasti ka mõnevõrra vastupidavamad temperatuurile. 

Ideaalselt sobib näiteks kask, tamm või mõni muu puitmaterjal. Kuid eks hind ja saadavus 

paneb paika lõpliku materjalivaliku ja ka see, et kui palju tõmmiseid vaja tarvis teha. 

Vastavalt selle tuleks ka uurida temperatuuri mõju puidule ja võimalikku kasutusiga. 

 

Veel on võimalik valmistada vorme kõiksugustest erinevatest materjalidest, mis on 

võimelised kuuma taluma, ning selle toimel oma omadusi lühi- või pikemaajaliselt säilitama. 

Kasutada võib erinevaid metalle vormi valmistamiseks. Kuid siinkohal tuleks silmas pidada 

vormi töödeldavust, ehk siis seda, kui kerge või mõistlik on mingist materjalist vormi 

valmistada. Näiteks alumiiniumi on mõistlik kasutada tema soojusjuhtivuslike omaduste 

tõttu, kerge kaalu, ning suhteliselt hea kõvaduse tõttu antud vormimise teostamiseks. Samal 

ajal kui teras eristub odavama hinna, ning suhteliselt hea püsivusega temperatuuri suhtes.  

 

Enamasti on vormil nõutud temperatuur, kuid materjali soojussisetus pole alati halb asi. 

Vajadus vormi jahutada tuleb enamasti välja suurte tootmismahtude juures. Kuna praegusel 

juhul sellega pistmist ei ole, siis võib osutuda vormi soojenemine ka kasulikuks, just plastiku 

ühtlasemaks vormimiseks vormi suhtes. Kui enamasti hakkab plastikuleht jahtuma hetkest, 

mil vaakum rakendatakse, siis vormi aeglasem jahtumine võimaldab säilitada plastikulehe 

temperatuuri ajaliselt kauem ja seeläbi saavutada parem tulemus. See pole kindlasti reegel, 

kuid üks võimalikest järeldusest. Terasest vormi korral on probleemiks enamasti kaal, mis 

on piiratud vaakumlaua tõstevõimega. Antud vaakumlaud suudab tõsta 30 kg koormust ilma 

probleemideta. Kõik, mis sellest üle läheb, valmistab lisakoormust ja vajab rõhu 

seadistamist, mis on vajalik tõstesilindri edukaks toimimiseks. Seega vormi valmistamiseks 

kasutatava materjali valik on enamasti piiratud loomingulisusega ja materjalide 

saadavusega. 
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Tänapäeval on võimalik kasutada ka erinevaid pinnakatteid vormide valmistamisel, mis 

suurendavad vormi püsivust ja täpsust. Vormi saab katta näiteks klaasriidega, 

epoksiidvaikude, emailimise teel ja alumiiniumist vormi korral näiteks anodiseerimisega. 

Puitu on võimalik lakkida vastavate lakkidega, mis taluvad suuremat kuumust. Pulbriliste 

materjalide korral tuleb arvestada ohuga, mida põhjustab pulbrilise materjali sattumine 

vaakumpumba süsteemi. Mis siis omakorda suurendab vajadust õli tihedamini vahetada, ja 

vähendab tuntavalt vaakumpumba eluiga. Vaakumsüsteem on täiendavate filtritega, kuid 

need ei kaitse võõrkehade eest, mis on väiksemad kui filtri eraldusvõime. Nagu tolm või 

niiskus. 

 

Kasutades poorseid materjale, mida on võimalik eelnevalt näiteks 3D printimise teel saada, 

puudub vajadus tekitada täiendavaid vaakumi kanaleid. Vaakum rakendub läbi materjali 

pooride. Kui materjal ei ole poorne, või on poorid liiga väikese fraktsiooniga, võib tekkida 

vajadus täiendavate kanalite puurimiseks vormile, et saavutada materjali ühtlast tõmbumist 

vormile. Veel peab materjal olema tuleohutu, millest vorm valmistatakse, et ei tekiks 

süttimist, siis tuleb eelnevalt uurida materjali omaduste kohta ja vastavaid ohutuskaarte 

konkreetse materjali kohta.  

 

Vorme võib kuju järgi jagada piltlikult kaheks: templiga vormimine või matriitsiõõnsusega. 

Vormi kujust lähtuvalt tekib ka materjali paksuse jaotumine või ringipaiknemine. Vormi 

tüübi valikul tuleb ka lähtuda sellest, mis on tähtsam näitaja. Ehk mis on valminud objektil 

tähtsaim, kas näiteks ühtlane seinapaksus kogu materjali ulatuses, või tugevam põhi 

võrreldes servadega, või vastupidi. Tüüpiline näide templist, kui vormist: 

 

 

Joonis 1.4 Tempel  

 

Joonisele on lisatud ka puuritud avauste võimalik asukohad, et ei tekiks õhumulle plastiku 

alla. Kindlasti tuleks vältida teravaid nurki, see tähendab alla 30 kraadi, ning teravad servad 
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vormil võimalusel ümardada. Seda sellepärast, et vältida vormimisel plasti perforeerimist. 

Kipsist valmistatud vormide puhul tuleks puuritud avad ka suruõhuga läbi puhuda, et vältida 

tolmu sattumist vaakumsüsteemi, vormi läbipuhumist tuleks teostada seadmest eemal.  

Järgnevalt on näide vormist, milline näeb välja matriitsiõõnsusega vorm: 

 

 

 

 

 

Joonis 1.5 Matriitsiõõnsus 

 

Viimasel joonisel on sisemised nurgaraadiused ümardatud, vältimaks teravaid lõikeservi ja 

tagamaks paremat tulemust vormimisel. Taolist vormi on enamasti tunduvalt keerukam 

valmistada ja kõige lihtsam seda ära kasutada oleks olukorras, kui detail, mille järgi midagi 

valmistada või lamineerida soovitakse, on juba olemas. Matriitsiõõnsusega vormi loomine 

on sellisel juhul jäljendi tekitamine valitud materjali sisse, millest vorm valmistatakse.  

 

Kui aga on vajadus taoline vorm välja töötada, peab paratamatult esmalt valmistama templi, 

mille järgi sisemisi kumerusi oleks võimalik vormida. See kõik sõltub ühtlasi ka detaili 

mõõtmetest ja sellest, kuidas vorm valmistatakse. 

 

 Teatud juhtudel tuleb arvestada ka vormi tasuvust. Kui vormi valmistamine läheb kordades 

kallimaks, kui valmis toodangu pealt saadav tulu, siis tasub mõelda teist laadi vormi 

kasutamisele. Oma olemuselt on positiivset vormi tunduvalt lihtsam valmistada ja kuna see 

on sobivam ka sügavateks tõmbamisteks, eelistatakse tavaliselt seda.  

 

Kui on vaja valmistada aga terve alusetäis objekte korraga, on kasulikum eelistada 

negatiivset vormi, puhtalt selletõttu, et on vähem ohtu voltide tekkeks teravate nurkade 

vahetus ligiduses või kahe detaili vahepeal. Lisaks ka tuleks mõelda toote hilisemale 

funktsioonile, kuna materjali jaotus on enamasti selline vaakumvormimise korral, nagu 

joonisel kujutatud. 

 

Järgnevalt on ära seletatud kuidas toimub materjali jagunemine plastiklehe suhtes. 
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Materjal on positiivse vormi korral jaotunud nii, et servadesse on materjali vähem jagunud 

ja põhi on tulnud antud juhul paksem. Ehk templiga vormides tuleb põhi paksem. Kui nüüd 

vormida matriitsiõõnsusega, nagu alljärgneval joonisel. Siis toimub materjali jagunemine 

täpselt vastupidiselt templiga vormimisele. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1.6 Plastmassi jagunemine: 1- plastikuleht, 2- matriitsiõõnsus 

 

Nagu ülalpool väljatoodud jooniselt näha võib, sellise vormi korral on materjal jaotunud 

täpselt vastupidiselt eelnevale olukorrale ja servades on materjali rohkem kui põhjas. Iga 

vormi suurem sügavus annab lubamatu materjali õhenemise vormi sügavamates nurkades. 

Negatiivsed vormid, annavad selletõttu põhjast õhemaid tulemusi, kuna materjal servade on 

kontaktis vormiga, ja vaakumiga venitatakse olemasolevat materjali vastu seina, mistõttu 

tekib materjali õhenemine lehe keskosas, ehk vormi välimise kontaktis oleva nurga ja 

materjali sügavaima tõmbe vahepealses kohas.  

 

Vormi nurgad positiivse vormi korral peaks olema vähemalt viis kuni 7 kraadi, teravnurki 

tuleks vormitaval alal võimalusel vältida. Positiivse vormi korral võiks see vahemik olla 

kaks kuni kolm kraadi. See on vajalik selleks, et vormitud plastik lahti tuleks pärast 

kuumutamist toimunud jahenemise ja sellega seoses mõõtude vähenemise tõttu. [7, lk 33] 

 

Positiivse vormi korral kui kasutada eelsurvestamist, mis piltlikult meenutab mulli puhumist, 

kus kuumutatud plastikuleht survestatakse õhuga altpoolt ja saadakse eelkumerus, seejärel 

kui vorm(enamasti positiivne vorm antud juhul) sisse liigub, tekib kontakt ühtlasemalt, ja 

materjalipaksus on võrdlemisi sama. [7, lk 11] 

 

Järgnevalt joonisel on toodud näide õhuga plasti survestamisest. Kasutatakse seda laialdaselt 

erinevate kuplite valmistamisel, kuid ka näiteks muude õõnsate anumate loomisel. Näiteks 

auto katuseboksi valmistamisel, kus teist poolt valmistatakse täiesti erineva vormi tüübiga. 
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Näiteks põhi valmistatakse üle matriitsiõõnsuse vormides, ning pealmine kuppel 

valmistatakse õhuga survestatud meetodil kasutades sügavtõmbamisega templit. [10] 

 

Plasti survestamisel õhuga tuleb arvestada potentsiaalse plastiklehe lõhkemise ohuga, kui 

venitada materjal liigselt välja. Samal põhimõttel on võimalik valmistada ka läbipaistvaid 

kupleid, kui õhuga survestatud plastikuleht jahutada maha olukorras, kus säilib õhuga 

survestatud asend. Jahutamiseks saab kasutada nii suruõhku, niisutamist veega, kui ka 

ventilaatoreid, mis suunavad ruumi temperatuuril olevat õhku vormi poole.  

 

Vee kasutamisega jahutamiseks tuleks ettevaatlikum olla tulenevalt võimalikust ohust 

elektriseadmetele ja selle mõjust kvartsklaasist kuumadele küttekehadele, mis asuvad 

ligiduses.  

 

Järgnevalt on välja toodud koos seletustega näide plastiklehe õhuga survestamisest, mis on 

vajalik selleks, et saavutada ühtlane materjalipaksus kogu lehe ulatuses. Loogika on järgnev: 

kõigepealt survestatakse suruõhuga, seejärel viiakse vaakumlaud kontakti plastlehega, 

seejärel rakendatakse vaakum. 

 

Antud joonisel on kujutatud kuumutatud plastikuleht (tähistatud punase värvusega) 

suruõhuga survestatud olekus plastikulehe kinnitusraami vahele kinnitatult (tähistatud 

joonisel musta värvusega).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1.7 Plastlehe õhuga survestamine 

 

Et seda võimalik teha oleks, peab olema survekamber kasutusel. Mida hetkeseisuga antud 

vormimisseade ei võimalda. Kuid hilisemalt on võimalik seda täiendada vastava abinõuga. 

Sarnase olukorra saame ka plastikutooriku kuumutamisel, kuid antud juhul vajub nähtav 
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kumerus raskusjõu toimel allapoole, ja meile kasulik on see vaid juhul, kui on kasutusel 

matriitsiõõnsusega vorm, ühtlasema seinapaksuse saavutamiseks. Ja sellisel juhul ei ole 

õhuga survestamist tarvis.  

 

Detailide kinnitus vaakumlauale on tähtis, et saada sarnase asukohaga detaile 

vaakumvormimise korral. Nii, et sõltuvalt vajadusest ja nõutavast täpsusest, sõltub vormi 

paigalduse tähtsus vaakumlauale.  

 

Lihtsaim viis on valmistada eraldi plaat, kuhu peale vorm kinnitub ja mis on vaakumlaua 

suhtes tihendatud ja täiendavad vaakumi rakendumiseks vajalikud avad on puuritud vormi 

vahetusse ümbrusesse.  

 

Antud lõputöö raames valminud vaakumlaua külge annab vormi kinnitada tugevate 

magnetitega, ja ka kruvide, naeltega, mis on mõõdult väiksemad kui töölaual asetsev 

perforeeritud plekk. Kindlasti annab kasutada ka traati. Liimide kasutamine ei ole soovitatav, 

kuna vähendab töölaua kasutamise ressurssi silmnähtavalt. 

 

 Piisavalt raske vormi korral, on mõeldav variant ka kuumakindla silikoonkummi 

kasutamine paigast liikumise vältimiseks külgsuunas, kuna raskusjõud ja hõõrdetegur on 

piisavad, et vormi paigal hoida kogu protsessi käigus. Kuid sellisel juhul peaks arvestama 

täiendava kontrolli vajadusega vormimiste vahepeal. 

 

Temperatuuri seadmiseks ja kontrolleri seadistamise mõistmiseks on tõlgitud antud 

temperatuurikontrolleri kasutusjuhend saksa keelest - eesti keelde.  

 

Tõlke eesmärk oli luua juhend tõlgituna saksa keelest – eesti keelde, mis oleks üheselt 

mõistetav, ja ei eeldaks suuri eelteadmisi hilisemal käitamisel operaatorilt või seadmega 

töötamisel.  

 

Tõlge soodustab oluliselt seadme kasutamisel tekkivaid probleemide lahendamise aega, 

nimelt paljud kuumutamisega seotud probleemid on võimalik seadistusega likvideerida.  

 

Järgnevalt on välja toodud joonisel antud temperatuurikontrolleri esipaneel koos vastavate 

viidetega nuppudele ja juhtimisele ning lisaks on ära seletatud ka indikaatorlampide 
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tähendused, et ei tekiks ootamatuid küsimusi, mida kontroller väljendada püüab:

 

 

Joonis 2.8 Temperatuurikontrolleri juhtpaneel [5] 

 

Väärtuse seadmiseks käituge järgnevalt. Kõigepealt tuleb vajutada, ja all hoida 

funktsioonklahvi P 3 sekundi jooksul, misjärel muutub aktiivseks temperatuuri seadistamine 

noolklahvidega. Kui noolklahvide abil on soovitud temperatuur seatud, tuleb vajutada uuesti 

funktsioonklahvi P soovitud väärtuse kinnitamiseks. Seejärel alustab kontroller tööd. 

Seadme paremaks toimimiseks on teinekord tarvis kontrollerit seadistada. Seda saab teha 

erinevaid parameetreid muutes. [5] 

 

Kontrolleri parameetrite seadistamiseks tuleb all hoida funktsioonklahvi P 6 sekundi 

vältel. Seejärel ilmub kiri L.o.c ekraanile, vajutage seejärel uuesti funktsioonklahvi P ja 

kasutage noolklahve, et valida ekraanil kuvatavaks väärtuseks 018. Kui see on tehtud, 

vajutage uuesti funktsioonklahvi P, et kinnitada see väärtus. Nüüd muutus parameetrite 

seadistamine aktiivseks. [5] 

Erinevate parameetrite vahel valimiseks kasutage noolklahve. Vajutades nüüd 

funktsiooniklahvi P sisenete soovitud menüüsse. Pärast seadistamist vajutage uuesti 

funktsiooniklahvi P seade kinnitamiseks. Kui te ei soovi antud parameetrit seadistada, 

vajutage lõpetamisnupule. Lisaks tuleb tähele panna, et kui sooviks kasutada teist tüüpi 

andurit, on ka ühendusskeem anduril natuke teistmoodi ja juhised selle kohta leiab 

tootjapoolselt koduleheküljelt. Järgnevalt on välja toodud ka kõik võimalik seadistused, 

mida reguleerida võimalik on, ja mida miski lühend endast kujutab: [5] 
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OSC- Mõõteväärtuse seadistamine, kalibreerimine. Vajalik seadistada kui erineb 

kõrvalekalle mõõtmisel. Võimalik seadistada -19.9 kuni 20 kraadi °C. 

OHY- Hüstereesi tundlikkus kontrolleri väljundis. Näiteks kui seatud temperatuur on 100 

kraadi °C ja OHY 5, lülitab relee kütmise sisse temperatuuril 95 kraadi °C ja uuesti välja 

105 kraadi °C. See väärtus on seadistatav vahemikus 1 kuni 50 kraadi °C.                

COD- Häirerežiimi seadistamine. 0- ei ole alarmi, 1- alarm kõrgema temperatuuri korral kui 

seadistatud, 2- alarm tunduvalt kõrgema või madalama temperatuuri korral seadistatud 

temperatuurist. 5- alarm madalama temperatuuri korral seadistatud temperatuurist. 

Seadistatav vahemikus 0-7.               

RHA- Alarmi piirkonna seadistamine. See parameeter määrab alarmi töötamisvahemiku. 

Seadistatav -199 kuni 999 kraadi °C.                

HYA- Alarmi ajaline viivitus. See parameeter võimaldab seadistada, millise ajalise väärtuse 

järel alarm tööle hakkab. Seadistatav 0 kuni 29 sekundit.                        

YIL- 4 mA näidikuväärtus. See parameeter määrab temperatuuri minimaalse väärtuse ja 

sisendsignaali voolutugevuse 4-20 mA. Seadistatav vahemikus -99 kuni 999 kraadi °C.           

YIH- 20 mA näidikuväärtus. See parameeter määrab maksimaalse temperatuuri väärtuse 

vastavalt sisendsignaalile 4-20 mA. Seadistatav vahemikus -99 kuni 999 kraadi °C.           

OFS- Sisendi signaali vahemik 4-20 mA või 0-20 mA. Vastavalt võimalik seadistada valides 

kas JAH = 4-20 mA või EI = 0-20 mA. Võib olla vastavalt saksakeelne Ja või Nein.                         

ODP- komakoha seadistamine. See parameeter võimaldab kasutada komakohta, kui selleks 

on vajadus. Kui soovite koma, 1 = aktiivne, ja kui sisestada 0 = mitteaktiivne. Reguleeritav 

vahemikus 0 või 1.                             

DLY- Lülitusväljundi ajaline intervall, ehk millise aja tagant lülitub sisse kütmine. 

Seadistatav vahemikus 0 kuni 300 sekundit.                          

Osn- Sisendsignaalide tüüp, vastavalt kasutatavale andurile, kas K, J, PT või mA. Antud 

juhul on kasutusel PT1000 andur. Kui kasutada teist tüüpi andurit, on võimalik seda ümber 

seadistada vastavalt kas K, J, PT või mA.                    

HPC- Kütmise või jahutamise funktsioon. See parameeter võimaldab seadistada alasid, kus 

kontroller lülitab väljundit sisse või välja (NC või NO ühendus)             

SPL- Madalaim mõõtmisvahemik. See parameeter seadistab madalaima mõõtepunkti. 

Võimalik on see seadistada vahemikus -99 kuni 999 kraadi °C.            

SPH- Kõrgeim mõõtmisvahemik. See parameeter seadistab kõige kõrgema mõõtepunkti. 

Seadistatav vahemikus -99 kuni 999 kraadi °C. 
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1.5. Turu ülevaade  

 

Selleks, et oleks võimalik võrrelda seadmeid, mida turul juba pakkuda on, siis tuleks esmalt 

täpselt kirjeldada lõputööna valminud seadme parameetrid. Mis on järgmised: 

 

Tabel 1.6. Seadme parameetrid 

 

Antud tabelis on toodud välja konkreetse seadme parameetrid, mille alusel võrrelda 

olemasolevate lahendustega ja oleks võimalik analüüsida erinevaid parameetreid ja nende 

sobivust. Järgnevalt on välja toodud midagi ligilähedast tootjalt „Belovac.“ 

 

Tabel 1.7. Belovaci seadme parameetrid [11] 

 

Hinnale lisandab veel transport, mille suurusjärk pole veel täpselt teada. Kasutatavast tooriku 

formaadist tulenevalt võib probleeme tekkida plastilehe leidmisega või õigemini selle 

kasutamisega täiel määral, ilma et tekiks suuri lõikekadusid. Samas on tooriku formaat 

seadistatav ja seda saab vajadusel vähendada.  

 

Kuna seade ei vasta tulenevalt euroopa standarditele tulenevalt tootja asukohast, siis võib 

ilmneda probleeme ka temperatuuriskaala ja mõõtühikute tõlgendamisega.  

 

Samuti pole kindel sobivus elektrisüsteemiga, mis kasutusel Euroopas, ning seade võib 

vajada täiendavat ümberseadistamist, enne kui tööd saab hakata tegema. Jooniselt hakkab 

silma ka vaakumlaua valmistamine üleni puidust, mis pikemaajalise termilise toime mõjul 

kaotab oma omadused ja nõnda väheneb toote tööiga.  

 

Tooriku formaat: 1000 x 1000 mm 

Küttevõimsus: 9 kW 

Sisendpinge ja faaside arv: 400V 3-faasi süsteem 

Vaakumreservuaar: 37.7L + lisamisvõimalus 

Max tõmbesügavus: 400 mm 

Transport riigist: Eesti 

Vaakumpump: 750W 280 l/min  

Hind: valmistamis- (müügi-) 2000 Eur  koos KM (3000 Eur + KM) 

Tooriku formaat: 610 x 1220 mm 

Küttevõimsus: 20 kW 

Sisendpinge ja faaside arv: 220V 3-faasi süsteem  

Vaakumreservuaar: 75 liitrit  

Max tõmbesügavus: 450 mm 

Transport riigist: USA 

Vaakumpump: Info puudub  

Hind: valmistamis- (müügi-) X (10500 Eur + KM) 
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Seadme vaakumi juhtimine on lahendatud manuaalselt ning täiendava ohutuse lisamiseks 

töötamisel tuleks ka vaakumlaua liikumise ala piirata, et puuduks oht jäsemeid vahele jätta. 

Järgnevalt on välja toodud müüdavat seadet kujutav joonis: 

 

 

Joonis 1.8 Belovaci vaakumvormimisseade [11] 

 

Seadme puhul on võimalus seadistada kütmisvõimsust, pole temperatuurilist kontrolli. 

Vaakumi vabastus on ühe astmeline. Antud lahenduse suurimaks miiniseks võib olla 

materjali ebaühtlane jaotumine tulenevalt ristkülikprofiilist, kui kasutada suuremat 

matriitsiõõnsusega vormi, mis on neljakandiline. Ning päritoluriigist tulenevat võimalikku 

kõrget transpordikulu ja tollikulusid. 

 

Võrdlusmomendiks on välja toodud ka teise tootja seade termoplastide vormimiseks. 

Tootjaks on sellisel juhul „Formech“ ja nende tootevalikust valitud suurim vaakumvormija, 

mis oleks midagi ligilähedast lõputöö käigus valmivale seadmele. 
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Välja sai valitud parameetritelt ligilähedane, samas väiksema formaadiga vaakumvormija, 

mis on kompaktne ja ületab välise disaini poolest konkurentide pakutuid. 

 

Tabel 1.8. Formechi vaakumvormimis seadme parameetrid [12] 

 

Antud seadme eripära on selle kompaktsus ja suhteliselt suur töötlemisformaat. Lisadena on 

võimalik valida ventilaatorit sarnaselt valmistatavale seadmele. Kasutusel on ka LCD ekraan 

koos erinevate seadistustega. Olenemata kõrgest hinnast pole antud seadmel olulisi 

tehnoloogilisi eeliseid prototüübina valminud vaakumvormimis seadme ees. Soovi korral 

peaks hinnale arvestama lisaks ka transpordikulu ja käibemaksu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1.9 Formechi vaakumvormimis seade [13] 

 

Nagu antud jooniselt näha võib siis „Formech-i“ pakutav seade näeb välja selline. Antud 

seadme puhul on üheks miinuseks ka sõltuvus tootja pakutavatest varuosadest. Ning 

tingituna margi-spetsiifilistest osadest, võivad tarneajad olla pikad. Antud lõputöö käigus 

valminud seadet iseloomustab aga lihtsatest ja leitavatest komponentidest valmistatud 

komplekt. Mis pikemas perspektiivis vähendab hooldus kulutusi.  

Tooriku formaat: 646 x 600 mm 

Küttevõimsus: 8 kW 

Sisendpinge ja faaside arv: 240V 1-faas 40A või 400V 3-faasi 32A 

Vaakumreservuaar: Pole infot. 

Max tõmbesügavus: 325 mm 

Transport riigist: Suurbritannia 

Vaakumpump: Õlita rootorpump 260 l/min  

Hind: valmistamis- (müügi-) X (12075 Eur  + KM) 
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2. SEADME VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA 

 

2.1. Vaakumlaua konstruktsioon 

 

Seadme konstrueerimist alustati esmalt vaakumlaua projekteerimisega. Oli teada, et 

lähtuvalt edaspidi kasutatavaks osutuvast materjalist, tuli valmistada plastiklehe kinnitus 

selline, et oleks võimalik vähemalt kaks reaalset vormimist teha lehetooriku 

standardprofiilist. Seetõttu tulenevalt plastiklehe kinnitusest, ja faktist, et vaakumlaud peab 

suutma liikuda vastu plastiklehte, loodi vaakumlaud mõõtmetega 935 x 935 mm, mille 

efektiivne mõjuva vaakumi tööala on reaalselt 800 x 800 ruudu formaadis. 

 

Formaati annab pikendada vormile lisa-avade puurimisega ja vormi paigutusega. Ning 

sõltub jällegi siinkohal tõlgendusest, mida vormida. Kuna seadme algne eesmärk on 

valmistada mootorrattale raamikaitsmeid, on see formaat igati piisav, et antud eesmärki täita. 

Järgnev joonis töö esimesest etapist, ehk vaakumlaua pealisplaadile avade puurimisest ja 

sellest, milline see puurimisjärgselt välja nägi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2.1 Vaakumlaua pealisplaat 

 

Vaakumlaud on valmistatud 18 mm paksusest vineerist, mis hilisemalt on töödeldud 

puidukaitsevahendiga, niiskuskindluse saavutamiseks. Läbivaid avasid on puuritud tööalas 

1156 tk, ava diameetriga 5 mm. Lisaks 52 ava plaadi kinnitamiseks. Kokku tuli ~1208 ava 
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puurida. Õõnsuse tekitamiseks vaakumlauale on lisatud 5 mm paksused liistud äärtesse. 

Vaakumlaud on pealt kaetud perforeeritud plekiga, et hajutada vormimisel tekkinud 

kuumust paremini laiali, ja tööpind kauem kestaks. Perforeeritud pleki samm on valitud 

selline, et keskmiselt kolm ava ühtib iga puuritud avaga tööpinnal.  

 

Iga ava servad vineeris on faasitud, nii, et faasi diameeter on 8 mm. Moodustub lehtri 

kujuline ava, mille kaudu vaakumit rakendatakse. Lisaks liistudele on lisatud tolline 

üleminek, mis on süvistatud vineeri ja millel on külgsuunas sisselõiked, et vaakumit 

ühtlasemalt laiali jaotada tööala peale. Perforeeritud pleki peale on kavandatud 

kuumuskindlast silikoonkummist ribad, mis aitavad vaakumi tekitamisel hermetiseerida 

töölaua servi plastiklehe suhtes ning seeläbi saavutada vajalikku hõrendust.  

 

Vaakumlaua õõnsus on hermetiseeritud kuumuskindla hermeetikuga, et välistada lekked 

vaakumlaua siseselt. Kuna kasutatav vineer on oma olemuselt poorne, on see täiendavalt 

lakitud mitme kihina, pooride sulgemiseks. Vineer on kasutusele võetud just lihtsa 

töödeldavuse tõttu ja suhteliselt odava hinna tõttu. 

 

Vineeri soetades, peab korraga soetama terve standardmõõdus tahvli, kõik ülejäänud 

materjal on jääk. Antud projekti tarvis kulus kaks vineeritahvlit. Vaakumlaua pealmiseks 

plaadiks ja alumiseks plaadiks ning silindri kinnitusplaadiks. 

 

 

2.1. Vaakumlaua tõste mehhanism 

 

Pneumaatikaskeem toimib järgnevalt. Kompressorist siseneb suruõhk surveregulaatorisse, 

mis on varustatud manomeetriga, ja seadistatav 0-10 baari rõhu vahemikus. Seal omakorda 

juhtventiili, mis on käsihoovaga, ja keskasendis suletud. Ehk liigutades hoova edasi-tagasi, 

antud juhul sõltuvalt paiknemisest üles-alla, vastavalt sellele survestatakse pneumaatilist 

silindrit. 

 

Juhtventiil on tuntud nimetusega 5/3ndik, millest 5 tähistab korpuse küljes väljundite arvu, 

ja 3 tähendab võimalike asendite arvu, kui 5/2ndik klapp võimaldab liigutada ühes või teises 

suunas, nii, et alati on kas lõpp või algasend, kuhu survestamise lõpus tagasi liigutakse. 
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Kasutusele võetud 5/3ndik klapp võimaldab ka vaheasendites eduliselt silindrit peatada ja 

seal hoida.  Järgnev pneumaatikaskeem on kujutatud joonisel: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Joonis 2.2 Vaakumlaua tõstemehhanismi pneumaatiline põhimõtteskeem 

 

Antud klapile täpselt sarnase skeemiga on saadaval ka klappi, millel on kaks võimalikku 

asendit survestatuks jätta. Lükates hooba edasi või tagasi jääb survestatuks silinder soovitud 

suunas, samas on keskasendis endiselt suletud väljunditega ehk õhk ei liigu ideaalis ei sisse 

ega välja. Kui eeldada, et torustikus lekkeid ei esine, nii see peaks ka olema ja otseselt 

vajadust ühte või teise asendisse jätta ei ole.  

 

Kui esineb aga lekkeid, kas kolvi kulumise tõttu või liitmike ebatiheduste tõttu, või on 

juhtventiil kulunud, sobiks viimati nimetatud tüüpi pneumaatiline klapp siia paremini. Klapi 

sobivus tehti kindlaks katsete läbi erinevate klappidega. 

 

Ideeliselt annaks antud juhul kasutada ka silindrit, millel on ainult 1 poolne toime, aga kuna 

vorm võib aegajalt kinni jääda materjali külge, või vaakumlaud materjali külge, antud 

kujundus võimaldab sellest probleemist jagu saada.  

 

Klapi väljalaske väljundid on varustatud drosseliga varustatud summutitega. Ehk 

väljalastavat rõhu kiirust on võimalik reguleerida soovitud suunas. Kuna silinder ise asetseb 

kinnises kontuuris ja reguleerimiseks väljavõtmine on väga tülikas, seetõttu otsustati need 
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panna pneumaatilise klapi külge. Üks võimalikest variantidest oleks kasutada drosseliga 

varustatud põlvi klapi kahe väljundiga osas.  

 

Vaakumlaua tõstesilindri valimisel tugineti pneumaatilise silindri valikul selle tõstevõimele. 

Silindri tõukejõud maksimaalsel rõhul 8 baari. (tulenevalt kompressori maksimaalsest 

väljastatavast rõhust ). Komponentide puhul on 10 baari maksimaalselt lubatud. 

 

Teoreetiline jõud pneumaatilise silindri korral [12]:  

 

 𝐹 = 𝑝 ∙ 𝐴 = 𝑝 ∙
𝜋∙𝑑2

4
       (2.1.) 

Kus      F- kolvi tõukejõud N, 

 p- rõhk silindris Pa, 

 A- kolvi täispindala m2, 

d- silindri kolvi diameeter m. 

 

Antud valemi teine pool on tuletatud silindri pindala valemist, kus sama valemi võib 

avaldada ka ringi pindala valemiga. 

 

Võttes siin valemis töörõhuks 8 baari, tulenevalt kompressori seadistatud maksimaalsest 

rõhust ja faktist, et kasutatavad komponendid on maksimaalselt 10 baari töörõhu jaoks 

arvestatud. Valitud silindri kolvi diameetriks on 40 mm. Asetades antud arvud valemisse 

saame:  

 

 𝐹 = 800 000 ∙
𝜋∙0.042

4
= 1004,8 𝑁 

 

Kasutatava silindri maksimaalne tõukejõud on 8 baari juures 1004,8 N, mis siis omakorda 

väljendades kilodes oleks ~102 kg tõstejõudu. Kuna kasutatav vaakumlaud kaalub ligi ~25 

kg, ning tõsteosa liikuv mass ligi ~18 kilo, siis järele jääb teoreetilist tõstevõimet 59 kilo.  

 

Silindri valikul arvestatud tõstevõime aga paraku ei näita silindri liikumise iseloomu teatud 

suurusega koormuse korral. Sellest on täpsemalt juttu lk 54 järeldustes, mida tuleks veel 

silindri juures arvestada. Silindri valikul tuleks esmalt määrata kindlaks liigutatav mass, ja 
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vastavalt sellele valida silinder. Et võimalikult väiksest rõhust alates suudaks kolvi pindala 

antud massi liigutada. See tähendab, antud juhul valitud silindril tekib liikumine alates 4st 

baarist, kui töölauale ei ole lisatud vormi (raskust).  

 

Lisades siia mingi konkreetse massiga vormi, suureneb rõhk veelgi, mis on vajalik töölaua 

liigutamiseks. Kui võtta kasutusele silinder näiteks 80 mm kolvi pindalaga, siis on see 

võimeline liigutama töölauda juba alates 1 baari suuruse rõhuga.  

 

Kui rõhk on väiksem, on võimalik ka silindri käiku rohkem reguleerida drosselitega. Antud 

juhul tekib drosseleid kasutades olukord kus laud ei suuda midagi liigutada, ning teatud rõhu 

väärtuse saavutades toimub äkiline liikumine. 

 

 

2.2. Vaakumi juhtimine 

 

Vaakumi kontuuri lihtsamaks juhtimiseks, võeti kasutusele elektriliselt juhitav klapp. Kuna 

enamus müügil olevatest elektromagnetklappidest on mõeldud kas gaasile või veele, ja seega 

on kasutusel enamasti ka suhteliselt väike ava klapil. Mida mööda vastavalt kas gaasi, või 

vett juhitakse, siis antud otstarbeks ei sobi just iga klapp, ja sellised, mis sobiks, maksavad 

keskmiselt alates 150 eurot. 

 

 Seega projekti raames tuli hakata otsima odavamat alternatiivi, mis oleks töökindel, ja võiks 

sobida antud otstarbeks. Katsetuste läbi õnnestus kindlaks teha leitud alternatiivse klapi 

sobivus ja töövõime. Järgnevalt on kujutatud skeem vaakumi kontuuri juhtimisest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2.3 Vaakumi põhimõtteline skeem 
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Nagu jooniselt näha võib on toodud välja vaakumi kontuuri põhimõtteline skeem. Koosneb 

see vaakumpumbast, kahest paagist, elektromagnetklapist, kahest manomeetrist, ja suurel 

hulgal erinevastest üleminekutest ja komponentidest, mis on vajalikud mingi kindla 

loogikatehte tarvis. Antud vaakumi vabastamise süsteem on konstrueeritud silmas pidades 

kahe kontuuri olemasolu. See tähendab, et esimene ja teine vaakumreservuaari paak on 

eraldi juhitavad.  

 

Vajalik on see selleks, et saaks täpsemalt juhtida vaakumi toimimist, ja, et korraga ei 

vabastataks kogu reservis olevat vaakumit. Esimene aste on vajalik selleks, et tekitada 

kontakt vaakumlaua ja plastikutooriku vahel. Järgnev aste on vajalik juba vormimiseks. 

Ideeliselt saab ka mõlemad korraga vabastada. Vaakumpump tekitab hõrenduse, mis 

vaakumtorusid mööda liigub edasi paakidesse. Torude vahel on täiendavalt filter, et 

suuremad võõrkehad ei satuks vaakumpumba süsteemi.  

 

Samuti on lisatud klapp, et vältida hõrenduse liikumist vastupidises suunas ehk 1 paagist 

teise. Paakide külge on lisatud manomeetrid. Millest ühel on vahel ka vaakumlüliti. 

Manomeetrid näitavad vaakumi väärtust paagi kohta, ja vaakumlüliti on vajalik selleks, et 

seadistatud negatiivse rõhu juures pump oleks võimalik välja lülitada, ja rõhu langemise 

korral uuesti pump sisse tagasi lülitada.  

 

Elektromagnetklapp on seadme käivitamisel ergastatud olekus. See tähendab mõlemad 

klapid on suletud. See võimaldab hõrenduse teket paakides. Kasutusel olev klapp on kahe 

sisendiga, mis on eraldi lülitatavad, ja ühtse kollektoriga väljundiga. See võimaldab mitme 

astmelist lülitust. Kui elektromagnet vabastatakse ergastatud olekust, rakendub vaakum 

vaakumlauale.   
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2.3. Põhiraami konstruktsioon 

 

Raami valmistamiseks oli kasutusel 40x40x2 nelikantprofiil, seinapaksusega 2 mm, S235 

terasest. Raami valmistamisel on silmas peetud kasutajamugavust ning stabiilsust. Tähtis on, 

et raam ei kõiguks ja ei oleks kummuli minemise ohtu. Lisaks võimaldama kõik vajaliku ära 

mahutama, et võimalusel formaati suurendada, ilma, et kõike ümber tegema peaks. Järgneval 

joonisel on toodud välja tugevusarvutuslik simulatsioon raami kõige pikemale osale. Mis 

omakorda saab ka kõige suurema koormuse osaliseks. 

 

Joonis 2.4 Nelikant profiiliga terastoru painde simulatsioon 

 

Raami pikimale torule tehtud tugevusarvutuslik simulatsioon oli oma olemuselt järgmine. 

Koormates 1800mm pikkust nelikant toru, mis on 40x40x2 mm profiiliga kokku 2000N, 

selgus, et suurim läbipaine on 1.74mm. Mis on igati arvestatav ja sobilik, arvestades, et 

tööprotsessi käigus sellist koormust ei rakendu. Raam on keevituskooste järel testitud 

vähemalt 800N muutuva koormuse all ja probleeme ei esinenud. 
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2.4. Plastilehe kinnitusraami ja ahju konstruktsioon 

 

Plastilehe kinnitamiseks valmistati raam 60x30x2 ristkülik profiilist, seinapaksusega 2 mm, 

S235 terasest. Raame valmistati kaks, ülemine ja alumine. Raami valmistamisel oli tähtis 

raami võimalikult väike läbipaine.  

 

Mis simulatsiooni järgselt ka peegeldus, oli fakt, et servad, kust ristkülik profiiliga torud 

nurkõmblusega mööda kinnist kontuuri kokku keevitatud on, saavad kõige suurema 

koormuse osaliseks, ent 2000N koormuse korral, mis võetud üsna suure varuteguriga, võib 

lugeda läbipaine tühiseks.  

 

Hiljem katsetuste käigus selgus, et raami jäikusega tõepoolest probleeme ei esine, kuid 

klambrid, mis peavad fikseerima plastiklehe vormimise ajal, painduvad plasti sisepingete 

tekkimisel läbi, mistõttu võib tulevikus tekkida vajadus vahetada kasutatavad 

kinnitusklambrid tööstuslikema variantide vastu. 

 

Alumine raam on kinnitatud põhiraamile poltliitega ja toetub 50x50 mm vinkelrauale. 

Vinkelraud on keevitatud mitme pikiõmblusega, kogupikkusega vähemalt 80mm. Raam on 

liidetud 45 kraadiste nurkade all, ning keevitatud ringõmblusega kõikidest külgedest. Raami 

keevitusel tekkinud sisepinged vähendasid tuntavalt koostetäpsust, ning kui peaks uuesti 

tegema, valiks teistsuguse liite tüübi ja võimalusel asendaks põkkõmblusega raami 

koostamise, sealjuures raami nurgad tuleks painutada painutuspingi abil. 

 

Keevituse ajal raami koostades tekkisid keevitusjärgselt raami sisepinged, mis väänasid 

raami soovimatus suunas, ja mille vältimiseks tuli avaldada survet, et raami keevitus lõpuni 

viia. See on ühtlasi põhjustatud ka vähesest keevitamise kogemusest.  

 

Ahju raam on valmistatud 30x30x1.5 nelikant terasprofiilist. Nelikanttorud on omavahel 

liidetud nurkõmblusega mööda kinnist kontuuri. Kasutatud on S235 terast. 

Korrosioonikindluse saavutamiseks transpordi käigus on raam värvitud.  
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Selleks, et hilisemalt oleks võimalik kütteahi soojustada ja üleüldse profiili valikul oli 

määravaks soojustatava villa standardprofiili paksus. Tähtis oli, et võimalikult vähese 

vaevaga oleks võimalik soojustada külgseinad, et juhtida soojust sinna, kus seda vaja, ning 

vähendada ruumi kütmist. Järgnevalt on välja toodud joonis koostatud ahjuraamist: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2.5 Valmistatud ahju raam 

 

Enamasti kasutatakse ahjude soojustamisel klaasvilla, seda just kerge kaalu, ning 

suurepäraste soojusjuhtivuslike omaduste pärast. Kuid klaasvilla soetamist antud juhul 

takistas kõrgem tükihind, paigalduseks vajalike tingimuste puudulikkus. 

 

Kivivill ületab samas klaasvilla oma tulepüsivuslike omadustega, ning suudab pikemat aega 

taluda kõrget temperatuuri. [4] Kuna kaaluvahe polnud esmatähtis otsustati kivivilla kasuks. 

Nimelt klaasvilla kiud on sissehingamisel tunduvalt ohtlikumad, ja ka kokkupuutel nahaga 
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põhjustavad sügelust, eelnevate kogemuste põhjale toetudes puudus töö autoril soov 

klaasvilla isiklikult käidelda. Järgnevalt on välja toodud joonis soojustatud ahju raamist. 

 

 

Joonis 2.6 Ahjuraam soojustatult 

 

Kütteahi on soojustatud 30mm kivivilla tahvlitega. Siseplekiks on kasutatud 0.7mm 

terasplekki, mida on tulnud kärpida hilisemalt keevitusrandi võrra. Pealisplekk on 0.5mm 

paksune värvitud plekk. Välis- ja siseplekid on kinnitatud 4.8mm teras tõmbeneetidega. 

Eelnevad avad neetide panekuks olid puuritud plekkidele korraga. Ning pleki mõõtu 

lõikamisel on arvestatud sellega, et teravaid servi ei jääks piirkonda, kuhu võib inimene vastu 

minna kasutuse käigus ja selle käigus vigastada. 
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Ahju liikumine on lahendatud C profiiliga toru sees liikuvate 628 seeria laagritel. Laager 

628 on oma olemuselt üherealine kuullaager, mille siseläbimõõt on 8mm, laius 8mm ning 

välisläbimõõt 24mm.  Lae soojuse hajutamiseks on kasutatud kaltsiumsilikaat plaate. 2 tk, 

600x1000x50mm. SUPER-ISOL SKAMOTEC 225 [6] on nende tootjapoolne nimetus. 

 

Küttekehadeks on kasutusel kvarts küttekehad. Antud küttekehasid valmistatakse nii suletud 

klaasist torude sees ja inertgaasi keskkonnas, mis väliselt meenutavad halogeenpirni, ja ka 

lahtiselt. See tähendab, et kvartsklaasist toru otsad pole suletud ja õhk saab vabalt liikuda. 

Antud lõputöös kasutatavad küttekehad on lahtist päritolu. Täpsemalt kujutab see endast 

kvartsklaasist torusid, mille sees paikneb nikkelkroom traat. Sellest kaks küttekeha on 

1.25 mm traadiga, ning kaks 0.75 mm traadiga. Küttekehade toiteks on kasutusel üks faas 

230V kahe küttekeha tarvis, mis on 1.25 mm traadiga. Peenema traadiga küttekehade 

käitamiseks on kasutusel 400 V toitepinge. 

 

Küttekehad on kinnitatud plekist kandurite vahele. Plekist kandurid on valmistatud 0.5 mm 

terasplekist kasutades selleks vastavat matriitsi ja hüdropressi. Kinnitatud on kandurid läbi 

kaltsiumsilikaat plaadi, M4 x 60 mm poltide abil. Kandureid on kokku 8. Küttekehade otstes 

on isolaatorid. Küttekehad on eelnevalt olnud kasutusel tööstuslikul masinal, ning on tehtud 

parajaks, kasutades teemantlihvketast. Kvartsklaasist toru parajaks tegemisel tuleb jälgida, 

et lisaks õigele kettale ei esineks vibratsiooni, teemantiga kaetud metall lõikeketta ees 

purunes vibratsiooni tõttu enamasti kõik, mida lõigata soovis. Probleem võis olla seotud ka 

kvaliteediga ketta valmistamisel. Vahe odaval kettal ja kallimal.   

 

Teemantlihvkettaga õnnestus probleemideta antud küttekehade kvartsklaastorusid lühemaks 

teha, problemaatiline oli ainult kahetorulise vaheseina maha lihvimine, ja tuli murda, ning 

tasa lihvida tekkinud murdejoon. Mõne küttekeha puhul tuli seda teha isegi rohkem kui 

15 mm, kuna praod ja mõrad on kiired tekkima. Üldiselt on lihtsam osta uued küttekehad ja 

vanu mitte parajaks teha, kuid kulude kokkuhoiu eesmärgil sellega tegeleti.  

Antud küttekehade eluiga tööstuses ulatub kümnetesse aastatesse. Sealjuures vigastused 

tekivad kas löögi tagajärjel või transpordi käigus. Kuumusest tekkinud vigastusi on harvem.  

 

Selleks, et traadist spiraali pikkust oleks võimalik korrigeerida, tuleb leeklambiga või mõne 

muu kuumutusvahendiga, nikkelkroomtraat ajada hõõguvpunaseks, ning seejärel õnnestub 
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seda painutada, ilma, et peaks kartma murdumist. Külmalt antud traati deformeerides kipub 

nikkelkroom traat murduma suurema painde kohast. 

 

Saavutamaks õiget pingsust traatspiraalil kvartsklaasist toru sees, tuli venitada traati ja 

pikemaks venitada kuumutatud kohta, et hiljem kui traat vabastada, liiguks see toru sisse 

tagasi. Kaltsiumsilikaat plaadid toetuvad karkassi ehitamiseks mõeldud L profiiliga 

terasplekile, mis on kinnitatud omakorda 16 mm plekikruvidega. Antud kaltsiumsilikaat 

plaadid toimivad ka elektri isolatsioonimaterjalina. Ja seega on antud küttekehad üldisest 

korpusest eraldatud ohutuse mõttes. Järgneval joonisel on illustreeritud küttekehade paigutus 

ahju suhtes: 

 

Joonis 2.7 Ahju küttekehade paigutus 

 

Nagu antud joonisel näha võib, on kinnitatud küttekehad poltliitega, kasutades selleks 

spetsiaalselt valmistatud klambreid, mille ülesanne on tuua küttekehad eemale ahju 

välisseintest. Lisaks on küttekehad pealt kaetud peegelduva pinnakattega, et juhtida soojust 

õiges suunas efektiivsemalt. 
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Ahju käitatakse temperatuurikontrolleri abil, mis oma signaali saab temperatuuri andurilt 

PT1000. Anduri ühendusel tasub tähele panna, et kontaktid 11 ja 12 tuleb omavahel kindlasti 

sillata. Vastasel juhul kuvatakse veateade. Kontroller peab olema eelnevalt eelseadistatud. 

Hoida all P nuppu 3 sekundit, saab valida soovitud temperatuuri, ning vastavalt sellele 

kontroller kütab, kuni temperatuur on saavutatud.  

 

Kontrolleri väljund on juhitud läbi 24V kontaktori, mis on vajalik ohutusahela jaoks, ning, 

et kontrolleri lülitusväljund pikemalt elaks (vältimaks sädeluse teket kontrolleri sisese relee 

klemmidel). Toide on 230V, ning võimalus on lisada veel alarm või indikaator, mis 

väljendab seda, kui temperatuur peaks tunduvalt üle soovitud vahemiku minema mingil 

põhjusel. 

 

Kontrolleriks on valitud interneti kaupluse „temperaturecontrol.de“ poolt pakutav 

temperatuurikontroller, mis pikema kontrolli ja parameetrite võrdlemise tõttu osutus 

sobivaks antud ülesande sooritamiseks. Lisaks on olemas digitaalne skaala, mis võimaldab 

väga täpselt määratleda hetketemperatuuri ja seadistada ettenähtud temperatuurini. Veel on 

võimalik seadistada erinevaid parameetreid vastavalt kasutusjuhendile. [5] 

 

Antud toode telliti Eesti kaupluse vahendusel ja nii kujunes ka hind mõnevõrra suuremaks, 

kui tootjapoolsest interneti poest tellides. Hind kujunes välja 50 eurot koos saatmisega, sama 

asja võib saada Saksamaalt 28 euroga, millele lisanduvad saatmiskulud. Kuna edasimüüja ei 

vaevunud kasutusjuhendit kaasa panema, lähtub töö autor põhimõttest, et edasimüüjale 

reklaami ei osuta antud lõputöö raames. 
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Küttekehade töötlemise vajadus tekkis sellest, et kasutada oli mitut erineva küttekeha traadi 

läbimõõduga kvarts küttekeha, selleks tuli mõõta ja katsetada mõlematega läbi, ning leida 

sobiv ühendusviis ja asukoht küttekehadele. Esmalt sai proovitud pingestada iga küttekeha 

eraldi. Selle käigus selgus, et peenema 0.75mm küttekeha traadi läbimõõduga küttekehade 

puhul jääb kütmisaeg väga pikaks. Selleks, et küttekeha hõõguma saada, kulub tervelt mitu 

minutit. Seejärel sai proovitud nii rööpühendust kui jadaühendust, et uurida mõju küttekeha 

kuumenemisajale.  

 

Katsete käigus selgus, et jadaühenduse korral on võimsus piisav 230V pinge korral kahe 

jämedama 1.25mm küttekeha traadi läbimõõduga küttekeha tarvis. Neid eraldi käitades 

läheks voolutugevus liialt suureks ja tekib probleeme kaitsmete sulamisega. Kuid antud 

ühendusviis ei ole piisav ühendamaks 0.75mm traadi läbimõõduga küttekehasid. 

 

Seega tuli kahe küttekeha korral kasutada kõrgemat pinget, mis omakorda suurendab ka 

voolutugevust küttekehade suhtes. Ja kasutades nüüd 400 V pinget küttekehadel selgus, et 

küttekehade kütmiseks kuluv aeg on pikem, kui eelneva ühendusviisiga küttekehadel, ja 

seetõttu tuli kasutada rööpühendust, mille järel õnnestus saada võrreldav soojenemiskiirus 

aja suhtes eelnevate küttekehadega.  

 

Kütteahi soojeneb väga kiirelt, ja peale küttekehade kuumutamise lõpetamist, tõuseb 

pinnatemperatuur veel viis kraadi küttekehade jääksoojuse edasikandmise läbi, mis 

tähendab, et tuleb kontrollerit seadistada varem tsüklit lõpetama. 
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2.5. Seadme elektripaigaldised 

 

Kuna elektriline juhtimine omab suurt rolli antud seadme toimimises, siis selleks on ka 

koostatud seadmele vastav juhtimiskilp, mis sisaldab kõiki käitamiseks vajalikke 

komponente, ja lisaks ka võimalikke abiseadmeid, mis kaitsevad kas kasutatavaid 

komponente ülekoormuse eest, või võimaldavad seadme juhtimisel lisada ohutust madalama 

pinge ja voolu kasutamise läbi. 

 

Lisaks on kasutusel täiendavad lisaseadmed võimaliku rikke kiiremaks diagnoosimiseks. 

Näiteks kolm kasutatavat indikaatorlampi väljendavad faasi katkestusest tingitud 

riket(joonisel komponendid nr 10). Kui üks kolmest faasist peaks katkema, on võimalik see 

kiirelt visuaalselt tuvastada, ja vastavalt veaotsinguga ka jätkata. Kui näiteks kilbi küljepeal 

asuv turvalüliti on sisse lülitatud (ON) ja ükski nimetatud indikaatorlampidest ei tööta võib 

kahtlustada rikkevoolukaitse rakendumist (joonisel 7. komponent). 

 

Võimaliku rakendumise puhul tuleb kindlasti kindlaks teha ka selle põhjus, et seade oleks 

endiselt ohutu seadme operaatorile kasutamiseks. Rikkevoolukaitset tuleb kontrollida 

aegajalt kasutades selleks vastavat nuppu nimetatud komponendi peal, mis on tähistatud [T] 

ehk Test nupuna. Kui antud komponent töötab, lülitab kõik faasid välja ja faaside kontroll-

lambid kustuvad. 

 

Juhul kui vaakumpump ei käivitu, või töötamise ajal kostub klõps, mille tagajärjel pump 

enam ei käivitu, võib kahtlustada, et mootorikaitselüliti (joonisel 3. komponent) on 

rakendunud. Kui nimetatud kaitselüliti on rakendunud, tuleks kindlasti kontrollide üle 

vaakumpumba õlitase, mis peab olema kontrollakna tähistatud kriipsudest ligi kahe mm 

võrra kõrgemal. Kui see seda ei ole, tuleks kindlasti lisada õli, seadme pikema 

ekspluateerimiskestvuse nimel.  

 

Täiendavalt tuleks üle kontrollida ka mootori temperatuur, nii elektrimootori kui 

vaakumpumba osal. Kui pump on kõrvetavalt tuline (st üle 100oC), siis tuleks lasta pumbal 

jahtuda. Kui rõhk paagis on saavutanud seatud eelväärtuse, mis tuleneb kasutatavast 

vaakumlülitist, siis lülitatakse pump samuti välja, see olukord on tuvastatav vaakum 
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manomeetritel, kui rõhk paakides on vähemalt rohkem kui -0.9 baari. Sellisel juhul 

probleemi pole ja seade on töökorras.  

 

Kõik rikked tuleb kirja panna hooldusraamatusse koos garaaži elektrikilbi elektrinäiduga. 

Selleks, et hilisemalt oleks võimalik diagnoosida ja ära hoida edasisi katkestusi seadme töös.  

 

Kui seadme esipaneeli juhtnupud ei toimi, tuleks esmalt kontrollida, kas avarii stoppnupp ei 

ole rakendatud. Selleks tuleb vastavat lülitit pöörata ja tõmmata. Kontrolli eesmärgil veel 

kord rakendada ja uuesti vabastada. Lüliti peab jääma võimalikult palju välja ulatuma enda 

pesast, siis pole see ka rakendatud. 

 

Kui selle järel alluvad ülejäänud juhtnupud, on probleem lahendatud. Kui endiselt ei teki 

nimetatud nähtust, tuleks kahtlustada 24V toiteplokki mitte toimimist. Antud toiteplokil on 

peal ka indikaatorlamp, mis rohelise tule süttides annab märku selle pingestatusest.  

 

Kilbis on kasutusel ka sulari tüüpi kaitsmed. Mille toimimist ei ole võimalik visuaalselt 

määratleda, kuid, olukorras kui rikkevoolukaitse pole rakendunud, on nende kaitsmete 

korrasolekut võimalik määratleda faasikontrolli indikaatorlampide abil. Ning seda 

täiendavalt kontrollides indikaatorkruvikeerajaga, mida tohib teha vaid vastava 

ettevalmistusega isik.  
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Järgnevalt on kirjeldatud joonisel kõik koostatud elektrikilbi sisesed elektrilised 

komponendid koos seletustega. 

 

 

Joonis 2.9 Koostatud kilbi põhiosad: 1- riviklemmid, 2- 230V kontaktor, 3- mootori 

kaitselüliti, 4- 24V kontaktor, 5- 24VDC 1.7A toiteplokk, 6- 24V kontaktor, 7-

rikkevoolukaitse, 8- neutraal ja kaitsemaandus latt, 9- sularid 3x 16A, 10- faasikontrolli 

indikaatorid. 

Antud joonisel on näidatud vastavate elektriliste komponentide paiknemine koostatud kilbi 

siseselt. Kõik kasutatavad seadmed kasutavad kinnituseks DIN liistu, mis võimaldab kiirelt 

ja mugavalt komponente paigaldada ja eemaldada. Kasutusel on kaks eraldiseisvat neutraali 

latti, sealjuures üks neist on kasutusel sisendina, ja teine edasisel kasutusel selleks, et 

mahutada võimalikult palju komponente ühtse lati alla. Neutraal on kilbi suhtes eraldatud, 

ja kaitsemaandus on kilbiga ühendatud.  
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3. SEADME TEHNILISTE LAHENDUSTE ANALÜÜS 

3.1. Vaakumlaud 

 

Vaakumlaua tõstmine on pneumaatiliselt lahendatud. Vaakumlaua keskel paikneb 

100x100x2.5mm nelikant profiil toru, mille sisse on paigutatud pneumaatiline silinder. Selle 

vahel on täpsemaks positsioneerimiseks kasutusel laagritega lineaarsiinid. Neid on kokku 

neli. Ning siinid on kinnitatud kahe toruprofiili vahele, neetliite abil. Silindrikinnitused on 

keevitatud.  

 

Tõstemehhanism töötab eduliselt, aga väikese pneumaatilise silindri kolvi pindala valiku 

tõttu pole võimalik väga sujuvalt antud mehhanismi käitada. Silindri valikul sai tuginetud 

maksimaalsele tõstevõimele rõhu väärtuse korral (8 baari), mis peaks olema rohkem kui 

tarvis antud projekti juures. Paraku antud arvestuskäigu juures ei arvestata liikumise 

iseloomu, ja sellest tulenevat äkilisust. Tulenevalt lineaarsiinide liikumistakistusest ja 

tõstesilindri liikuva osa ja vaakumlaua kaalust on rõhu mõju antud silindri kolvi pindala 

juures plahvatusliku iseloomuga.  

 

Survestades pneumaatilist silindrit ei juhtu esialgu midagi, ning mõni hetk hiljem hakkab 

töölaud liikuma isegi liiga kiiresti. Langetades on vastupidine olukord, kus töölaud vajub 

kiirelt alla kuni teatud maani, ja seejärel liigub allapoole juba tunduvalt aeglasemini. Silindri 

valikul tuleks võtta varutegur tunduvalt suurema, siis ei teki ka nimetatud probleemi. Antud 

juhul mängis hind rolli silindri valikul, seetõttu ka suuremat silindrit esialgseteks 

katsetusteks ei valitud. Antud konstruktsioon võimaldab kasutada lihtsate muudatuste 

läbiviimise järel kuni 63mm kolvi pindalaga silindrit. Ja maksimaalselt kuni 80 mm kolvi 

pindalaga suruõhu silindrit.  

 

Kasutades suurema kolvi ristlõike pindalaga silindrit, tekib lisavõimalusi reguleerimiseks ja 

võimalusteks seadet sujuvamalt opereerida. Ei ole otsest seost tootlikkuse ja tõukejõu vahel, 

mis tõstaks antud seadmega plasti vormides seadme töövõimet. Kuid suurem silinder lisab 

ohutust ja kestab mõnevõrra pikemalt. Silindrit valides tuleb eelistada pneumaatiliselt 

reguleeritava lõppasendi leevenditega variant. Kuna enamasti hinnavahe lihtsate 

kummipuhvritega ja viimati nimetatutega ei ole marginaalne ja viimased võimaldavad 
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suures vahemikus seadistada leevenduse toimimist. Kui silindri alg ja lõppasend on 

leevendusega, siis ei teki ka löögilist koormust seadme üksikosadele ja pikeneb seadme 

kasulik tööiga. 

 

Järeldus: Tuleks võimalusel kasutada suurema kolvi ristlõike pindalaga pneumaatilist 

silindrit või teha tõstesilindrile vastukaalu mehhanism lisaks vähendamaks liikumisel 

silindrile avaldatavat jõudu. 

 

Antud lõputöö käigus kasutatavale vaakumlauale on tõstmise tarvis kasutusel pneumaatiline 

silinder, mis positsioneerimistäpsuse saavutamiseks on asetatud juhtkorpuse sisse. Antud 

olukord on näha järgneval joonisel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3.1 Vaakumlaua tõstesilindri skeem: 1- Pneumaatilise silindri kinnitusraam 2- 

vaakumlaua liikuv osa 3- vaakumlaud 4- vaakumvoolik ja selle ühendus. 

 

Tõstesilindri juhtimiseks on kasutusel AIGNEPI 5/3 käsihoovaga pneumaatiline klapp, 

millel on ¼ mõõdus väljundid ja on keskasendis suletud, seega hermeetilise süsteemi korral 

on võimeline antud klapp hoidma silindrit üleval pikemat aega. Lekete korral on aga 
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allavajumine paratamatu. Antud klapi eelis on see, et saab kasutada ka vaheasendeid, ehk 

jääb hoidma ka poole peal.  

 

Järeldus: Klapi tellimisel täpsustada üle võimalik hoidvate asendite arv, kuna sarnase 

skeemiga klappi on võimalik saada mitme erineva tööasendiga. Kahe hoidva lõppasendiga 

klapp oleks parem, kuna välistaks lekete tekkimisest tekkinud probleemid- esialgu neid 

esineb. 

 

Antud tõstesilindri kinnitus lauaraamile pole veel täielik, vaid pigem on tehtud mõttega, et 

läbi proovida praktikas tõstelahenduse toimumine. Selleks, et kasulikku tööd oleks võimalik 

teha antud seadme tõstmise osas, tuleb viia kinnitust veelt täiendavalt vähemalt 300mm 

allapoole. Kuna esialgne kontseptsioon on paigas, sellise muutuse tegemine on hilisemas 

plaanis lihtsustatud, kuna saab kasutada olemasolevat raami etaloniks uue loomisel. 

Täiendatud joonis on lisatud manusena lisadesse. 

 

Järeldused: tuleb paigaldada reguleeritavad lisajalad silindri põhjakinnitusele lisajäikuse 

saavutamiseks, kuna maksimaalse siruulatuse korral tekkiv jõuõlg on suuteline liigselt läbi 

painutama antud toruprofiil olemasoleva kinnituse korral. 
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3.2. Kütteahi 

 

Ahju liikumise lahendus töötab ja suudab liigutada ahju edasi tagasi. Kasutusel olevad 

laagrid võimaldavad ahju sujuvat liikumist. Kuid küljepealt survet avaldades tekib ahju 

hetkeline lukustus. Otse jõudu avaldades probleeme ei avaldu. 

 

Järeldused: Asendada laagrite paiknemine siini sees horisontaalsuunalisena hoopis 

rippsüsteemiga. Sellisel juhul antud nähtust ei saaks eksisteerida. Siinimaterjal sobib, ent 

vajaks täiendavat lisatala jäikuse tagamiseks täies ahju liikumise ulatuses. 
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3.3. Vaakumsüsteem 

 

Selleks, et saavutada vaakumit, koostati eelnevalt projekteeritud vaakumi kontuuri 

põhimõttelisele skeemile vastav komplekt. Kuni kasutatava vaakumi juhtimiseks kasutatava 

elektromagnet klapini, on vastav nõue ka täidetud. Seade suudab saavutada soovitud 

vaakumi väärtuse ja seda hoida lühiajaliselt (kuni paar minutit) samal väärtusel. Pikema aja 

vältel vaakumi varumine on komplitseeritud, kuna süsteem ei ole 100% hermeetiline, ja 

vajab selleks täiendavalt uurimistööd, et välja selgitada võimalikud lekkekohad.  

Soovitud põhimõtteline vaakumi juhtimine töötab, ja vaakumit vabastada ja tekitada õhu 

liikumine reservpaakide suunas on võimalik. Kasutusel olevat tihendusriba vaakumlaua ja 

detaili suhtes pole täiendavalt testitud, kuid kõigi eelduste kohaselt see toimib, ning välja on 

selgitatud ka võimalikud varuvariandid olukorra tarvis kui seda ei peaks teki. Näiteks 

täiendava plaadi asetamine vaakumlauale, millel on ainult kindlates kohtades avad vaakumi 

juhtimiseks. Lisaks tihendiga varustatud vöö, mis vaakumlaua liikumise lõppedes tihendab 

raami suhtes. 

Järeldused: Võrreldes pneumaatilise süsteemiga on vaakumi saavutamine ja hoidmine 

keerulisem. Kuna aeg, mis kulub teatud negatiivse rõhu tekitamiseks on suurem, kui 

positiivse rõhu korral ja seetõttu omab suuremat tähtsust ka hermeetilisus seadme 

konstrueerimisel. See on tingitud omakorda vaakumpumba tootlikkusest. Mis hinnast 

tulenevatel põhjustel on väiksema võimsusega valitud.   
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3.4. Seadme hinnakalkulatsioon 

 

Selleks, et oleks võimalik võrrelda seadme orienteeruvat maksumust turul leitavate 

analoogidega on tarvis teada seadme valmistamisel tehtud kulutusi. Siia pole arvestatud 

tehtud töötunde ja ajakulu, ning valmistamisel ja testimisel kulunud elektrikulu, 

komponentide hankimiseks tehtud kulutusi sõidule. Järgnevalt on välja toodud kulutused 

lakooniliselt kirjeldatuna artikli lõikes ja kogumaksumusega, see tähendab, et käibemaks on 

juba sisse arvestatud. Kogu tabel on järjestatud kulu ajalise tekkimise põhiselt. 

 

Tabel 3.1. Projekti eelarve  

Artikli nimetus Kogus Kokku (Eur) 

A 1 2 

Vineer vaakumlauale 2 plaati 65,00 

Lineaarsiinid 4 tk 15,84 

Pliidi küttekehad prooviks 2 tk 49,00 

Puidupuur Ø 5 mm 3 tk 3,60 

Mööblikruvid 50 mm 60 tk 6,00 

Põhiraami keevitusmaterjalid ja keevitus 1 tk 120,00 

Ahjuraami keevitusmaterjalid ja keevitus 1 tk 90,00 

Värv hõbedane raami katmiseks 1 L 14,00 

Presentkate värvimise tarvis  1 tk 4,00 

Lauajalad reguleeritavad ,otsakorgid 16 tk 14,00 

Tõmbeneedid + paigaldusvahendid 200 tk 13,00 

Kivivilla plaat 30 mm fooliumiga 2 plaati 13,00 

Plekk perforeeritud + värvitud hall plekk +värvitu plekk 9 tk 60,00 

Klambrid plasti kinnitamise raamile 4+4 12,20 

Nitrolahusti + atsetoon 3+1 L 10,00 

Respiraator+ pintsel nitrolakile 1+1 tk 5,00 

Kindad kitsenahk seadme koostamiseks 3 paari 9,00 

Kaltsiumsilikaat 600 x 1200 x 50 mm 2 tk 70,00 

Kuullaagrid 628 ahju liigutamiseks 16 tk 20,00 

Vinkel 40 x 40 x 1000 mm 1 tk 5,00 

Temperatuuri kontroller anduriga PT 1000 1 tk 58,70 

Üleminekud vaakumreservuaar paakidele 8 tk 12,00 

Toruklambrid Ø 200 mm kummiga kaetud 4 tk 11,00 

Liitmikud vaakumindikaatoritele 4 tk 10,00 

Liitmikud 90° pneumaatlilisele silindrile  2 tk 6,80 

Kompaktplaat + 30 mm laminaat 2 tk 0,00 

Küttekehad defektiga  twintube 8 tk 0,00 

Plasti toorik katsetuste tarvis 2 m2 27,00 
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Tabeli 3.1. järg 

 

Nagu tabelist välja lugeda võib, on praeguse seisuga erinevate artiklite kulud kokku ~2000 

eurot. Ehk hinnaks, mille alusel võrrelda mõne teise analoogse seadmega. Summa juures ei 

saa alati üheselt võtta kõikide uute komponentide hinda, kuna osaliselt on prototüübi 

A 1 2 

Vaakummanomeeter 2 tk 30,00 

Vaakumpump koos saatmisega Saksamaalt 1 tk 181,75 

Festo pneumaatiline silinder + fotoelektriline andur 2 tk 159,84 

Kaks suruõhu ballooni Ø 200 x 600 mm ~18 L  2 tk 3,00 

Elektrikilp 500 x 500 x 20 1 tk 0,00 

Silikoon vaakumlaua tihendamiseks 1 tuub 6,00 

Plekk ahjule, teemantketas, pistik tööstusvoolule ~ 16,00 

Plekikruvid, ketaslõikuri kettad 1 mm x 125 mm ( 3 tk) ~ 8,00 

Neetmutrid, 90° vinkel ahju kinnituseks ~ 8,70 

Klapp 5/3 Aignep  1 tk 41,00 

Üleminekud 1/8 - 1/4 + pneumaatiline kiirliide ~ 8,00 

Kaitselüliti, kontaktorid ~ 25,00 

M4 poldid küttekehadele ~ 16,00 

Terastoru 140 x 140 x 8 mm ~ 20,00 

Lülitid, Releed, sularid 16 A koos DIN pesadega ~ 46,00 

Toiteplokk 24 V DC 1.7 A  1 tk 30,40 

Pneumovoolikud 6 m 8 mm, 2 m 10 mm ~ 10,00 

Sildamistarvikud kilbis riviklemmile 25 tk 6,50 

Liitmikud pneumosüsteemi tarvis ~ 9,80 

Liitmikud vaakum süsteemi tarvis ~ 46,00 

Mini kontaktor, LED sinine (4 tk) ~ 8,40 

Puur 13 mm + poldid ~ 6,00 

Keevitusmaterjalid tõsteraami ja silindri jaoks ~ 100,00 

Voolikuklambrid 15-32 mm ~ 8,00 

Rikkevoolu kaitse 3 faasi 40 A 1 tk 25,00 

Autokaabel 7 soont, 1.5 mm ristlõikega ~ 13,00 

Liitmikud vaakumile ~ 24,00 

Silikoonkumm kuumuskindel vaakumlaua tihendamiseks ~ 13,27 

Lülitid (NC/NC) pöördlüliti tarvis 2 tk 7,00 

Klemmliistud + 4 m kaablit 5G2.5 ~ 9,00 

Väljavool 1" messing vaakumlauale 1 tk 6,19 

Kaablisidemed, painutusvedru, kaabli karbik ~ 19,00 

Nitrolakk vaakumlaua vineerile 1 L 3,35 

Puurkruvid, nurgad melamiinplaadi kinnituseks ~ 10,32 

Autokaabel 7 soont, 1.5 mm ristlõikega 4 m 8,50 

Ohutustehniliste tingimuste täitmine  ~ 345 

KOKKU  2002,16 
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valmistamise käigus töö autor tegelenud taaskasutusega, ja võivad näiteks kütteelementide 

hinnad ja vaakummahutite hinnad näida liialt odavad. Sarnase seadme teistkordsel loomisel 

on väga raske saavutada sarnast hinda tootmisel, kuna teatud komponentide saadavuse tõttu 

võib hind vähemalt poole võrra kallineda. Samuti suur panus töö autori poolt ise 

valmistamise ja koostamise kohapealt, mis teenusena ostes osutuks kordades kallimaks, kui 

antud juhul. 
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Kokkuvõte: 
 

Antud lõputöö tulemusel loodud seadme prototüüp on võimeline vaakumiga vormima 

plastist detaile. Selle seadme valmistamise protsessi käigus ilmsiks tulnud probleemid said 

töötava lahenduse. Töö käigus on lahendatud järgmised probleemid: 1) ahju mooduli 

liikumine on tagatud horisontaalses suunas, 2) vaakumtoime kontrollimine on tagatud, 

3) vaakumvabastus reservmahutitest tagatud, 4) toimiv vaakumlaua liikumine plastilehe 

suhtes, 5) kuumutusahju temperatuur on kontrollitav. 

 

Oskuste ja teadmiste (arusaamade) abil, mis antud prototüübi loomisega tekkisid, 

võimaldavad luua parima võimaliku tehnilise lahenduse antud seadmele. Samuti on võimalik 

prototüübi abil katsetada erinevate termoplastide omadusi praktikas, et saada teavet 

termoplastide omadustest ja seadistamise vajalikkusest seadme puhul. Antud lõputöö käigus 

kasutati mitmeid odavaid, lihtsaid lahendusi, mida rakendati seadme loomisel, ja mis aitasid 

vähendada prototüübi omahinda, jäädes kordades alla konkurentide poolt müüdavate 

seadmete hinnale.  

 

Kõik kasutatud lahendused pole alati parimad võimalikud, kuid neid on hilisemalt võimalik 

muuta, teades probleemi olemust ja analüüsides seda. Lõputöö sisaldab kõiki erinevaid 

etappe seadme ehitusest ja analüüsist, mis oli vajalik leidmaks sobivat lahendust erinevatele 

kasutatud ideedele. Lisaks sisaldab see vajalikke kalkulatsioone ja erinevaid katseid, mis 

viidi läbi erinevate komponentide testimiseks töö käigus. 

 

Valminud prototüüp sisaldab suurel hulgal käsitsi valmistatud detaile, mis on vajalikud 

seadme koostamiseks, ja mida pole võimalik poest leida (osta). Töö käigus omandatud 

kogemustepagasi abil on võimalik hilisemalt kasutada seadet võimalikult efektiivselt.  

Töös on kirjeldatud konstrueerimisprotsess ning on lisatud ka vajalik informatsioon 

vaakumvormimise teoreetiliste omaduste kohta, mida on tarvis teada, enne tööle asumist. 
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THERMOPLASTICS VACUUM FORMING DEVICE 

 Summary 
 

As a result of the following thesis, a prototype capable of vacuum forming plastics was 

constructed. During the process, several technical difficulties came up that needed a working 

solution. The following problems were solved: 1) connecting quartz heating elements to the 

oven 2) linear movement of the oven, 3) vacuum system release, 4) controlling the 

movement of the vacuum table, 5) controlling the temperature of the oven constructed. 

 

Based on the knowledge gathered through the project, a several problematic areas could be 

optimized. The goal of this thesis was to build a vacuum forming device capable of doing 

practical job. Which in the end, was not finally constructed in time due to the materials and 

work costs. Many cheap, simple solutions were used in the design and that helped to keep 

the prototype cost lower, than the ones available on the commercial market. Not all of the 

solutions were reasonable but could always be improved.  

 

The thesis examines all the phases of the construction and analysis needed to find an 

appropriate solution to different ideas used. It also includes calculations and several tests 

that were carried out to measure its performance. 

 

The final prototype consists a lot of hand crafted parts needed to compile the device, which 

are not available on the commercial market. As a result, a lot of experience was gained 

through the full construction process, so that a working model of the device could later be 

used as effective as possible. Not only the construction process was being described, but the 

necessary information about the theoretical foundations about the substance of the vacuum 

forming of plastic materials was also added. 
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Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 00 K

Vaakumvormimisseadme koost

Teras S235

2/2

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

Seadme alusraam 1

2

ISO 2768-m

H. Linde

L. Käis

L. Käis

10

9

8

7

6

5
4

3
2

1

Plastikulehe kinnitusraam

Ahju liigutamise siin

Komponentide alusplaat

Seadme esipaneel

Kütteahi

Vaakumlaud
Paakide kooste

Seadme elektrikilp

Vaakumlaua tõsteosa

00 01 K

00 02 K; 01 K

00 03 K; 01 D; 02 D

00 04 K

00 05 K; 01 D; 03 D

00 06 K; 01 D; 02 D

00 07 K ; 01 D; 02  D; 03 D; 04 D

00 08 K

00 09 K

00 10 K ;01 D ;01 K ;02 K ;02 D ;03 D

2

2

1
1

1
1

1

1

Märkused:
1. Tähise all pole korratud peakoostu algusnumbrit vaid on alamkoostude nimed ja detaili numbrid eraldi.
St. 00 10 K sisaldab alamkooste 00 01 K ; 00 02 K, ja koostus olevaid alamdetaile 01 D ja 02 D.

259 kg 1:10



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 00 K

Vaakumvormimis seadme koost

1/2

ISO 2768-c

H. Linde

L. Käis

L. Käis

220 kg

9
1

5
1-3

1
1-3

8
1-3

2
1-3

3
1-2

10
1-4

7
1-4

6
1-3

1:10

4
1-3



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 00 01 K

Lauaraami koostejoonis

Teras S235

1

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

Nelikant toru

Nelikant toru

ISO 2768-c

H. Linde

L. Käis

L. Käis

Nelikant toru3

2

1

40x40x2x1720

40x40x2x1120

40x40x2x1000

22,6 kg

4

5

4

1:20

Märkused:
1. Keevitada kõik raami osad nurkõmblustega mööda kontuuri, kaateti kõrgus 3 mm!
2. Lihvida keevisõmblused !
3. Lõikepikkused on toodud välja tükitabeli tähiste all!

3

2
1

A

DETAIL A
 



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 00 02 K

Plastlehe kinnitusraamide- koost

Teras S235

1

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

Vinkel

Nelikant toru 8

2

ISO 2768-v

H. Linde

L. Käis

L. Käis

1:10

60x30x2x1000
50x50x3x1000

Kinnitusklambrid 4standardtoode

24,6 kg

Märkused:
1. Keevitamisel vinkel raami servaga tasa! vt pos. (2.)
2. Klambrid fikseerida keevitusega korkõmblusega!

1

2

a= 3   5x100    (200)

a= 3   5x100    (200)

(2.)

200 200

25

3

3

1

2



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 02 01 K

Plastikinnitusraami keeviskoost

Teras S235

1

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

8

ISO 2768-v

H. Linde

L. Käis

L. Käis

10,3 kg 1:10

1 Ristküliktoru 60x30x2x1000 mm

Märkused:
1. Koostada raame kaks ühikut !
2. Lihvida keevisõmblused !

1000

10
00

60

30

45
° a= 3

a= 3

a= 3a= 3



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 03 01 D

35 3030
0

30

R 2

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

32
30

Lõige

1

0,32 kgISO 2768-mTeras S235

H. Linde

L. Käis

L. Käis

  1

Ahju profiilterase kinnitustoru

1:1

4Nelikanttoru1 35x35x1.0x300 mm



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 03 02 D

Teras S235 ISO 2768-c

H. Linde
L. Käis

L. Käis

1:10

Ahju profiilteras

1

2,72 kg

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

1

30 8 20
26

30

2Konveierirööbas L = 1795 mm

169°

R 4

R
2



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 00 05 K

Esipaneeli koost

Liimpuit

1

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

Külgpaneel

Esipaneel 1

2

ISO 2768-m

H. Linde

L. Käis

L. Käis

1

2

25
0

210

55°

35°

1:53,9 kg

Kruvid

10 30

1
2

Kompaktplaat 8 mm

Melamiinplaat 30 mm

5
O 1

32
8

Märkused:
1. Külgpaneelide avade asukohad erinevad!



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 05 01 D

Kompaktplaat ISO 2768-c

H. Linde

L. Käis

L. Käis

1

 

30

75

O 22

O 16

O
56,3

110

70

12
0

90

16
5

32
5

52
5

11
20

20
0

15
0

10
0

300

24
0

80

Seadme esipaneel

2,75 kg

10

40 110 40

Märkused:
1. Ümardada teravad servad !
2. Mõõtkava 1: 6,67 !
3. Servadesse puuritavad avad mõlemas paneeli otsas sarnase asukohaga!
4. Plaadi paksus 8 mm!



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 05 03 D

Roostevaba teras ISO 2768-m 0,078 kg 1:1

Vaakum-manomeetri flants

H. Linde
L. Käis

L. Käis

1

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

56,28

O
53,
6

O 60

O 56,28

5,6
29
,5

1,86 1,86

2Manomeetri flants1 Toru Ø 60 mm

Märkused:
1. Ümardada kõik teravad servad !



Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

30x30x1.5x300
30x30x1.5x1060

Nelikant toru
Nelikant toru 8

4

Teras S235 ISO 2768-v

H. Linde

L. Käis

L. Käis
Ahju keevisraam

1

1:1012,9 kg

Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 00 06 K

1

2

1120

11
20

1060

30

30
0

24
0

a= 3 a= 3

a= 3 a= 3

a= 3

a= 3 a= 3

a= 3
30

1
2



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 06 01 D

Ahju välisplekk

Terasplekk

1

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

Plekk 4

ISO 2768-m

H. Linde

L. Käis

L. Käis

1 1110x300x0.5 mm

1,3 kg 1:10

Märkused:
1. Puurida avad paraleelsetel külgedel samadele kaugustele !
2. Ümardada puuritud avadel teravad servad !
3. Kõikide avade läbimõõt 4.8 mm !
4. Katta ühelt poolt värviga !

185

370
555

740

925

10
10

1110

22
0

10

10
0

30
0

O
4,8



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 06 02 D

Ahju siseplekk

Terasplekk

1

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

Plekk 4

ISO 2768-m

H. Linde

L. Käis

L. Käis

1,74 kg 1:10

1060x300x0.71

Märkused:
1. Puuritud avad asuvad sarnastel kaugustel kõigis punktides!
2. Kõik 4 nurka on sama teostusega!
3. Avasi 14, läbimõõt on 4.8 mm!

50

160
345

530
715

900

50

10
10

30
0

31

5



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 00 07 K

Vaakumlaua koost

Liimpuit

1

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

1

ISO 2768-c

H. Linde

L. Käis

L. Käis

1

22,4 kg 1:10

72

1

Puidukruvi

Vaakumlaua vahevöö

Alumine vaakumlauaplaat

Pealmine vaakumlauaplaat

Märkused:
1. Kinnitada kruvidega plaadid omavahel välisperimeetrit mööda!
2. Töödelda vahevöö mõlemalt poolt kuumuskindla silikoniga!
3. Pingutada kruvid kuni kruvi pea on pealisplaadiga tasa!

4 1

2

Kruvid

 3

50 mm sisekuuskant

50x935x5 mm
935x935 mm

935x935 mm1

4

2

3



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 07 01 D

Vineer ISO 2768-m

H. Linde

L. Käis

L. Käis
Vaakumlaua pealisplaat

1

1:109,98 kg

Märkused:
1. Faasida puuritud avad 8 mm x 45° !
2. Lihvida plaat liivapaberiga P600 !
3. Faasida plaadi pealmised servad R5 !
4. Ümardada kõik teravad servad !

50 800
25

25
80
0

5O

935

17,5

93
5

R 5

935

18



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 07 02 D

Vineer ISO 2768-m

H. Linde

L. Käis

L. Käis
Vaakumlaua vahevöö

1

1:100,68 kg

Märkused:
1. Puurida kõik avad 5 mm !

5

935

93
5

50

50

17,5

17
,5

50

50

O
5



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 07 03 D

Vineer ISO 2768-m

H. Linde

L. Käis

L. Käis
Vaakumlaua alusplaat

1

1:1011,1 kg

Märkused:
1. Lihvida plaat liivapaberiga P600 !
2. Faasida plaadi alumised servad R5 !
3. Ümardada kõik teravad servad !

18

R
5

R
5

93
5

935

31
7,
5

467,5

50

25,4
4



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 07 04 D

Vaakumlaua kinnitus

Vineer

1

ISO 2768-m

H. Linde

L. Käis

L. Käis

0,7 kg

Märkused:
1. Puurida avad sarnastele kaugustele kõigis punktides!

28
0

200

86
86

20O

5,5O

1812

46 46

1:2



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 10 01 K

Silindrikinnitus toruprofiil

Teras S235

1

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

Vinkel

Nelikant toru 1
2

ISO 2768-m

H. Linde

L. Käis

L. Käis

40

20

17

100

55
0

180

106

10
0

10
0

a= 3   100

60

a= 3   100

a= 3   100

a= 3   100

5,28 Kg

10
0

Märkused:
1. Puuritud avad asuvad sarnastel kaugustel kõigis punktides!
2. Kasutusel mõõtkava 1:2,86 !

100x100x2.5 mm
40x40x3.0 mm2

1

 2

 1



 

95

O 38

95

8
95

47,5

15

15

Teras S235 ISO 2768-m

H. Linde

L. Käis

L. Käis
Tõstesilindri kinnitusplaat

1

1:10,47 kg

Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 10 01 D

Märkused:
1. Ümardada kõik teravad nurgad !

O4 ava (11.5)



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 10 02 K

Tõstesilindri tõsteosa keeviskoost

Teras S235

1

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

Plaat

Latt

2

1

ISO 2768-m

H. Linde

L. Käis

L. Käis

Painutatud U- profiil

220x500x4 mm
70x500x8 mm

150x150x3 mm

61 61

3

20
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2

5
5

15
0

4 4

a= 3   20  (40)

a= 3   20  (40)
a= 3   20  (40)

150

14
0

142,05

 3

 2

 1

Märkused:
1. Kasutusel mõõtkava 1: 3,33!

18,2 kg

3

2

1



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 10 02 D

Painutatud U- profiil

Teras S235 7,83 kgISO 2768-c

H. Linde

L. Käis

L. Käis

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

14
0

37
12
8

22
4

32
0

41
6

8

R
20

44,25 44,2551,5

70

10
0

12
4

1

70x500x8 mmPainutatud U- profiil 2

50
0

1

Märkused:
1. Detaili mõõtkava 1: 3,33!



Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:

TN 16/110255 A 10 03 D

Silindrikinnituse toruprofiil

1

10
0 95

2,5

55
0

R
4,5

ISO 2768-m

H. Linde
L. Käis

L. Käis

1:24,2 kgTeras S235



85 

 

 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Mina, Heimar Linde, 

(sünniaeg 05.03.1992) 

 

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

„Termoplastide vaakumvormimise seade“, 

mille juhendaja on Lemmik Käis (EMÜ-TI), 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

 

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) 

 

 

Tartu,   ___________________ 
(kuupäev) 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________   _____________________ 

(juhendaja nimi ja allkiri)      (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 

(juhendaja nimi ja allkiri)      (kuupäev) 
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