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P-tech OÜ on Eesti ettevõte, mis tegeleb mootorrataste ja maastikusõidukite 

projekteerimise ning valmistamisega. Toodete valmistamiseks puudub ettevõttel hetkel 

painutuspink, mis lihtsustaks ja kiirendaks tootmisprotsessi. 

Käesoleva lõputöö eesmärk on projekteerida ettevõttele P-Tech OÜ hüdroajamiga 

painutuspink mootorrataste ja erinevate maastikusõidukite lisavarustuse tootmiseks.  

Töös kirjanduse ülevaate osas on toodud ülevaade lehtvormimismeetodist, painutamine. 

Ettevõttele sobiliku painutuspingi projekteerimiseks koostati projekteerimistingimused. 

Töös on toodud ülevaade Eesti turul müüdavatest painutuspinkidest mida võrreldi 

painutuspingi projekteerimistingimustega, mida ettevõte vajab. Turu ülevaate 

tulemusena leiti, et ettevõttele sobilikku painutuspinki ei leidunud. 

Painutuspingi projekteerimisel lähtuti sellest, et kõik kasutatavad komponendid oleksid 

ostudetailid ning oleksid valmistatud tuntud ettevõtete poolt, mis kindlustaks tulevikus 

võimalikku rikke korral purunenud detaili asendamise või remondi. Kõik painutuspingi 

hüdraulika ja elektroonika komponendid valiti vastavate arvutuste põhjal. Samuti teostati 

painutuspingi raamile tugevusarvutused, mille alusel valiti välja raami ehitamiseks 

sobiliku profiiliga terasprofiilid. Lõputöö lisades on toodud projekteeritud painutuspingi 

tehnilised joonised.  

Lõputöös püstitatud eesmärk sai täidetud. Projekteeritud hüdroajamiga painutuspink 

valmistatakse ning seejärel võetakse ettevõttes kasutusele. 

Märksõnad: survetöötlus, alumiinium, põhjakaitse  



3 
 

   

Estonian University of Life Sciences 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract of professional higher 

education thesis 

Author: Maksim Burmagin Speciality: Technotronics 

Title: Hydraulically powered bending machine for the production of accessories for 

motorcycles and off-road vehicles 

Pages: 39 Figures: 19 Tables: 2 Appendixes: 2 

Department: Technology College 

Field of research: Mechatronics 

Supervisors: Kaarel Soots, Marten Madissoo 

Place and date: Tartu 2016 

P-Tech is an Estonian company, which is engaged in designing and manufacturing 

accessories for the motorcycles and off-road vehicles. There is no bending machine in 

production, which would simplify and speed up the production process at the moment. 

The aim of this thesis is to design hydraulic bending machine for the production of 

accessories for motorcyles and off-road vehicles. 

In this thesis, the section "Review of the Literature," provides an overview of the method 

of the sheetmetal forming - bending. In this thesis, the projecting conditions, for the 

design of a suitable bending machine were made. The thesis also provides an overview 

of bending machines, sold on the Estonian market, which were compared with the terms 

of the projecting of bending machine. Market overview showed that there are no an 

appropriate bending machines at the moment. 

In the projecting of bending machine, we assumed that all the used components must be  

purchased and must be made by well-known companies, which would guarantee the 

future ability to replace or repair the broken parts.  

All the hydraulic and electronic components have been chosen on the basis of 

calculations. Also, the calculations on the machine frame strength have been produced 

and a frame steel profile has been selected on its basis.  

This goal has been achieved in this thesis. Designed bending machine with hydraulic 

drive unit will be manufactured and then used by P-tech company. 

Keywords: metal forming, aluminium, skidplate 
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SISSEJUHATUS 

P-Tech OÜ on Eesti alustav väikeettevõte, kelle põhilise toodangu moodustavad 

mootorratastele ja erinevatele maastikusõidukitele nagu näiteks maastikukulguritele 

mootorsaanidele toodetav lisavarustus. P-Tech OÜ toote sortimenti kuuluvad näiteks  

KTM EXC 250-300 ja Beta 2T enduuro mootorrataste põhjakaitsed ja radiaatorikaitsed. 

KTM ning Beta põhjakaitsed valmistatakse 4 mm paksusest alumiiniumisulami EN AW–

5754 paksplekist. Antud paksplekk on käsitsi painutamiseks kasutades plekipainutuspinki 

küllaltki tugev.  

 

Joonis 1. P-Tech OÜ valmistatud KTM EXC 250-300 põhjakaitse (autori erakogu) 

KTM põhjakaitse koosneb neljast erinevast detailist, mida on vaja esmalt painutada ning 

seejärel keevisliitega kokku liita. Painutamine kuulub lehtstantsimise 

vormimisoperatsioonide hulka. See on lehtmaterjalist erinevate nurkade moodustamine 

templi ja matriitsi abil. Materjali painutamine on võimalik tänu plastsetele 

deformatsioonidele paindekohtades.  Praegu on P-Tech OÜ-s kasutuses plekipainutuspink, 

millega on võimalik sooritada 1-3 algpainet detaili kohta. Pärast algpainete tegemist 

kinnitatakse kõik detailid poltliitega spetsiaalsele rakisele, mis jäljendab põhjakaitse kuju 

(joonis 2). Algpainded detailidel on tänases tootmisprotsessis vajalikud selleks, et oleks 

võimalik kinnitada detaili üks osa rakisele ning ülejäänud kuju käsitsi painutada. Selline 

tootmisvõte on küllaltki aeganõudev ning väsitav. 
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Joonis 2. KTM EXC 250-300 põhjakaitse paigaldatud rakisele poltliitega (autori erakogu) 

Käesoleva lõputöö eesmärk on projekteerida ettevõttele P-Tech OÜ hüdroajamiga 

painutuspink mootorrataste ja erinevate maastikusõidukite lisavarustuse tootmiseks. 

Projekteeritava painutuspingiga peab olema võimalik teostada näiteks vajalikud painded 

KTM põhjakaitsele ning painutada erineva kuju ja suurusega kronsteine nagu näiteks 

KTM-i põhjakaitsel kasutatav Z-kujuline tagumise osa kinnituskronstein. 

Projekteeritav hüdroajamiga painutuspink lihtsustaks ja kiirendaks tootmisprotsessi ja 

lubaks teha kõik suuremad painded toodetavatel detailidel. See tõttu ei peaks tööline 

rakendama lihasjõudu selleks, et keevituseks ettevalmistav detail rakisele kinnitada. Kuna 

toodetavad põhjakaitsed on eelkõige suunatud küllaltki kitsale motospordi huviliste 

ringile, siis nende tootmiseks ei ole ettevõttel otstarbekas soetada masstootmiseks 

mõeldud painutuspink, sest väikese tootmismahu juures tõstaks nende kõrge 

soetusmaksumus toodete omahinda, mis langetaks konkurentsi tõttu läbimüüki. Samuti 

oleks masstootmiseks mõeldud painutuspingi tasuvusaeg liiga pikk. 

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks vajavad lahendamist järgnevad ülesanded: 

 projekteerimistingimuste püstitamine; 

 turu- ja kirjanduseanalüüs; 

 komponentide valik; 

 projekteerimine (tugevusarvutused ja tehniliste jooniste koostamine).  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE JA TURUANALÜÜS 

 

1.1. Painutamine   

 

Painutamine on üks külmsurvetöötlusoperatsioonidest, millega toodetakse plastsete 

deformatsioonide mõjul erinevatest lehtmetallidest detaile. Painutamiseks sobivad eelkõige 

plastsed materjalid. Olenevalt painutuspingist on võimalik painutada nii terasplekki kui ka 

vase- ja alumiiniumisulamitest lehtmaterjale. Samuti erinevaid komposiitmaterjale nagu 

metalloplastid. Projekteeritav painutuspink on mõeldud eelkõige deformeeritavate 

alumiiniumsulamite painutamiseks. Alumiiniumisulamitest on kõige parem painutada EN 

AW 3xxx-5xxx seeria sulameid. Neid on võimalik plastsuse tõttu painutada vähemalt 90°. 

Kõrgema seeria alumiiniumisulamid sisaldavad metalle näiteks nagu kroom, mis 

muudavad neid sulameid tugevamaks, kuid samas vähendavad deformeeritavust. 

Painutamisel saavutatakse paine lehtmaterjali deformeerimisega templi ja matriitsi vahel. 

Minimaalne painderaadius on piiratud materjali paksusega, mida väiksem on materjali 

paksus, seda väiksema raadiusega on võimalik sooritada soovitud paine. [1] Kõige rohkem 

on tööstustes kasutusel V-kujuline matriits, mis lubab sooritada erineva paindenurgaga 

paindeid. Kui tempel ei suru painutatava materjali matriitsi põhja ning nende vahele jääb 

pilu, siis sellisel juhul on tegemist õhkpainutusega. Õhkpainutuse juures peab täpse painde 

saamiseks matriitsi V-kuju olema teravama nurgaga, kui detailil painutatav nurk, kuna 

elastete deformatsioonide mõjul proovib materjal taastada oma algse kuju. Teine V-

kujuline painutusvõte on põhjasurumisega painutus, kus lehtmaterjal surutakse lõpuni 

matriitsi põhja saavutades maksimaalse võimaliku paindenurga. [2] 
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Joonis 3. Õhkpainutus (air bending) ja põhjasurumisega painutus (bottoming) [2] 

 

1.1. Projekteerimistingimused painutuspingile 

 

Painutuspink on survetöötluse üks põhilisi seadmeid, mida kasutatakse lehtmaterjalist 

detailide valmistamisel kasutades erineva suuruse ja kujuga tööriistasid. Painutuspinke on 

olemas erineva konstruktsiooniga ning erinevate ajamitega. On olemas elektriajamiga 

töötavad painutuspinke, samuti hüdraulilisi- kui ka käsipainutuspinke. Antud lõputöös 

projekteeritakse hüdroajamiga varustatud painutuspink. 

Hüdraulilise painutuspingi projekteerimine algas tingimuste seadmisega, millele peab pink 

vastama. Pingi põhilisteks tingimusteks on: 

 kergesti teisaldatav – painutuspink on lahtivõetav ning teisaldatav eraldi; 

 mass ei tohi ületada 350 kg – nõue lihtsustab painutuspingi teisaldamist; 

 töökäik – painutuspingi templi töökäik peab olema vähemalt 200 mm, kuna 

detailide suuruse ja keerukuse tõttu võib tempel segada detaili painutuspinki 

paigutada; 

 painutama alumiiniumisulameid – pink peab suutma painutada 4 mm paksust ja 

800 mm laia EN AW-5754 seeria alumiiniumit kuni 90°, mis on pingi maksimaalne 

paindenurk; 
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 juhitav pedaaliga – turvalisuse ja töö mugavuse tagamiseks, peab painutuspinki 

juhtima pedaali abiga. Painutuspingil peab olema kaks pedaali. Ühega lastakse 

tempel alla nii kaua, kui pedaal on surutud. Teise pedaaliga liigub tempel üles; 

 pedaaliga juhtimisel peab saama piirata templi kõrgust – kõrguse piiramisega on 

võimalik reguleerida paika soovitud paindenurk; 

 juhitav nupu vajutusega – templit peab saama liigutada üles-alla juhtnuppudega. 

Selline funktsioon annab võimaluse liigutada templi mugavamalt detailini. Samuti 

vajadusel kõrguse piirajast üle minna, mis võimaldab painutada suurem nurk; 

 vahetatavad templid ja matriitsid – painutuspingi tööriistad peavad olema kergesti 

vahetatavad ning Eesti turul saadavad; 

 hüdraulilise painutuspingi hind – painutuspingi hind peab jääma 2500 euro alla. 

 

1.2. Turul  müüdavad painutuspingid  

 

Nüüdisajal on turul võimalik leida palju erinevaid lehtmetalli painutamiseks mõelduid 

painutuspinke – on olemas nii hüdraulilisi, elektrilisi kui ka käsitsi painutamiseks mõeldud 

pinke. Müügis leiab painutuspinke, millel võib leida erinevaid omadusi nagu automaatsed 

arvjuhitavaid painutuspingid, suured masstootmise jaoks mõelduid painutuspingid ning 

väiksed tavakasutajale mõeldud painutuspingid, millega on võimalik teha külmalt 

pehmetest sulamitest õhematele lehtmaterjalidele lihtsamaid paindeid. Eestis võib leida 

erinevaid painutuspinke USA tootja poolt näiteks nagu seda on Knuth, samuti võib leida 

Jaapani ühe suurima metallitöötlusseadmeid tootva ettevõtte Amada toodangut. Hiljuti on 

hakanud painutuspinkide turul konkurentsi pakkuma Eestis mitte eriti levinud erinevate 

Hiina tootjate painutuspingid. Kõigil turul olevatel painutuspinkidel on omad plussid ja 

miinused.  
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Järgnevalt on välja toodud valik tuntud tootjate painutuspinke. Tabelis 1 on toodud välja 

turul olevate painutuspinkide vastavus projekteeritavale painutuspingile. 

 

Amada RGM2-3512  

Parameetrid: 

 maksimaalne survejõud: 350 kN; 

 tööala laius: 1250 mm; 

 templi tõstekõrgus: 100 mm; 

 suurim ettenihke kiirus: 55 mm/s; 

 painutus kiirus: 9,5 mm/s; 

 painutuspingi mass: 1900 kg [3]; 

 hind: 23000 € [4]. 

 

Joonis 3. Amada RGM2-3512 lehtmetalli arvjuhitav painutuspink [3] 
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Plussid:  

 täiesti arvjuhitav, millega on võimalik määrata painutamiseks mõeldud parameetrid 

(paksus, laius, paindenurk) ning painutuspingi tarkvara suudab teha tänu nendele 

vajalikud arvutused tagamaks kvaliteetseid ja õigeid paindeid; 

 võimalik reguleerida ettenihke- ja painutamiskiirust; 

 saab painutada erinevaid materjale (terasplekk, alumiiniumisulameid); 

 sobib masstootmiseks; 

 võimalik juhtida pingi tööd pedaali abil. 

 

Miinused: 

 ületab projekteerimistingimustes toodud maksimaalset massi;  

 vajab suurt tööpinda; 

 ei sobi väiksema tööalaga ettevõttesse ning garaaži. 

Antud painutuspingi suurimaks puuduseks on selle tööala kõrgus. Amada RGM2-3512 

pink suudab tõsta templit 100 mm. Mis lubaks teha KTM EXC 250 põhjakaitsel vaid 

mõned üksikud painded. Seejärel jääksid painutad servad ette järgnevate painutus 

operatsioonide teostamisel.  

Knuth SBS1020/2.5 

 

Parameetrid: 

 maksimum painutamine: 2,5 mm (teras ST42); 

 paindepikkus: 1020 mm; 

 paindenurk: 135°; 

 mõõdud: 1348x850x1175 mm; 

 painutuspingi mass: 285 kg; 

 hind: 2450 € [5]. 
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Joonis 4. Knuth SBS1020/2.5 käsipainutuspink [5] 

Plussid:  

 kompaktne suurus ning seetõttu sobib väiksemasse töökotta; 

 suur paindenurk; 

 reguleeritav paindenurga piiraja; 

 paindenurga näidik; 

 erinevad paindelülide suurused; 

 lai tööala; 

 painutuspingi mass ja hind vastavad projekteerimistingimusele. 

Miinused: 

 mõeldud üksikute painete tegemiseks.  

Antud käsipainutuspingi suurimaks puuduseks on see, et paljude painetega detailide juures 

hakkab segama pingi tagumine toestuskonstruktsioon. Näiteks segaks see painutuspingi 

projekteerimisel arvesse võetud KTM põhjakaitse painutamist. Kuna kui põhjakaitsele on 

teostatud enamus paindeid, muutub antud kaitse kausi kujuliseks, mis lubab tal enda alla 

võtta suurema osa mootorist ning summutist. 
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Järgnevalt on välja toodud Eesti turul mitte väga tuntud ettevõtete painutuspinke ning 

nende vastavus projekteerimistingimustele, mis vajataval painutuspingil peavad olema: 

 

Wellon HPB20 

Parameetrid: 

 maksimaalne survejõud: 200 kN; 

 tööala: 360 mm; 

 templi tõstekõrgus: 200 mm; 

 töölaua tõstekõrgus: 270 mm; 

 painutuspingi mass: 550 kg; 

 hind: 3400 € [6]. 

 

Joonis 5. Wellon HPB20 hüdroajamiga painutuspink [6] 

Plussid:  

 võimalik tõsta töölauda erinevatele kõrgustele; 

 silindrit on võimalik seisma jätta igal kõrgusel; 

 hädastopp nupu olemasolu; 

 templi liikumise lai kõrguse vahemik; 

 võimalik jäigalt pink kinnitada põranda külge. 
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Miinused: 

 puuduvad kitsamad templid; 

 Eesti turul mitte väga levinud tootja; 

 puudub toote tugi; 

 liiga kitsas tööala; 

 puudub võimalus pedaaliga painutuspinki juhtida. 

Hiina tootja Welloni painutuspingi puudusteks on selle väike kasutusmugavus. Tööpingi 

hüdrosilindrit tuleb juhtida juhtkangiga. Suurema detaili painutamisel võib tekkida raskusi, 

kuna detaili tuleb hoida ühe käega ning teisega juhtida hüdrosilindri käiku. Selle 

painutuspingi teiseks negatiivseks asjaoluks on tööala ebapiisav laius ning puudub 

võimalus kasutada lühemaid templeid. 

 

AccurL WC67Y- 40/2000 

Parameetrid: 

 maksimaalne survejõud: 400 kN; 

 tööala laius: 2000 mm; 

 templi tõstekõrgus: 110 mm; 

 painutuspingi mass: 3000 kg; 

 hind: 7500 € [7]. 

 

Joonis 6. AccurL WC67Y- 40/2000 hüdroajamiga arvjuhitav painutuspink [7] 
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Plussid:  

 täiesti automaatne arvjuhitav süsteem; 

 pedaaliga juhitav; 

 kõrge tootlikus; 

 erinevate templite valik. 

Miinused: 

 Eesti turul mitte väga levinud tootja; 

 puudub toote tugi; 

 liiga väike templi tõstekõrgus; 

 väikesele ettevõttele küllaltki kõrge hind. 

AccurL toodetud painutuspingi puuduseks on see, et sellel puudub Eestis toote tugi. 

Tehnilise rikke tõttu tuleks kontakteeruda tootjaga Hiinast. Sellisel juhul läheks 

painutuspingi parandamine aeganõudvaks ning kulukaks. 

 

Tabel 1. Turul olevate painutuspinkide projekteerimistingimustele vastavus 

 
Amada RGM2-

3512 

Knuth 

SBS1020/2.5 
Wellon HPB20 AccurL WC67Y 

Kergesti 

teisaldatav 
   

Mass 

< 350 kg 
    

Al. 

Painutus 
    

Templikäik 

200 mm 
    

Pedaal- 

juhtimine 
    

Templi 

kõrguse 

piiramine 
    

Juhitav 

nupust 
    

Vahetatavad 

tööriistad 
   

Hind 

<2500 € 
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Võrdluses võib järeldada, et näitena välja toodud turul olevatest painutuspinkidest ei täida 

ükski kõiki projekteerimistingimustele. Kõige rohkem vastab nendele tingimustele 

kallimad arvjuhitavad pingid nagu Amada ja AccurL. Mõlemad pingid täidavad neli 

projekteerimistingimust seitsmest. Nende pinkide suurimaks miinuseks on nende hind ja 

suurus. Need on mõeldud masstootmisesse ning seetõttu ei sobi väiksesse ettevõttesse. 

Odavamad painutuspingid täidavad mõlemad alla poolte tingimustest.   
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2. PROJEKTEERIMINE 

 

Painutuspingi projekteerimisel lähtuti sellest, et kõik ostudetailid oleksid tuntud ettevõtete 

toodang, mis tagab tootjapoolse garantii ning hea klienditoe. Projekteerimist alustati 

vajaliku silindri leidmisest. Silindri tingimuseks pidi olema, et see peab suutma painutada 4 

mm paksust ja 800 mm laiust alumiiniumisulamist EN AW-5754 lehtmaterjali 

paindenurgani 90° Seejärel kui vajalik silinder oli olemas, sai hakata valima ülejäänuid 

hüdraulika komponente: hüdropump, solenoidjuhtimisega klapp, kiiruse reguleerimiseks 

trossel-klapp ning pumba käitamiseks vajalik vahelduvvoolu asünkroonmootor. 

 

2.1. Projekteerimiseks kasutatud tarkvara 

 

Hüdraulilise painutuspingi projekteerimisel on kasutatud raalprojekteerimiseks mõeldud 

CAD tarkvara SolidWorks 

Solidworks on eelkõige mõeldud mehaanikainseneridele, disaineritele ning 

projekteerijatele. Projekteerimine Solidworksis algab part-režiimis, kus kasutaja annab 

oma detailile alguses põhimõõdud ning seejärel hakkab modelleerima endale vajalikku 

detaili. 

SolidWorks võimaldab modelleerida detaile kasutades selleks erinevaid geomeetrilisi 

kujundeid. Hiljem on võimalik modelleeritud detaile omavahel sobitada Assembly režiimis 

ning mis lõppkokkuvõttes annab valmis koostejoonise. [8] 

Hüdraulika ja elektroonika skeemi projekteerimisel kasutati Festo Didactic ettevõtte poolt 

pakutavat tarkvara FluidSim 5. FluidSim on mitmeotstarbeline tarkvara, mis lubab 

kasutajatel projekteerida ning seejärel simuleerida elektropneumaatika ja -hüdraulika ning 

elektroonika skeeme. FluidSim kasutajal on võimalus projekteerida ja kontrollida enda 

hüdraulika skeemi tööd. Tänu sellel võib teha vajadusel vajalikud muudatused ning alles 

hiljem soetada endale vajalikud komponendid. See võimaldab hoida inseneridel kokku nii 

aega kui raha. [9] 
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2.2. Hüdraulika komponentide valik 

 

Projekteerimistingimustes sai paika pandud painutuspingi vajalik maksimaalne 

painutusvõimekus. Tulenevalt sellele tingimusele on võimalik leida vajalik jõud, mille 

peab silinder tagama. Vajaliku jõu arvutamiseks kasutatakse järgnevat valemit[10]: 

 
𝐹 =

𝐶 ∙ 𝑙 ∙ ℎ2 ∙ 𝑅𝑒ℎ

𝑎
 (1) 

kus F – vajalik jõud lehtmaterjali painutamiseks N; 

 a – matriitsi ava laius; 

 C – kordaja, mis oleneb matriitsi laiusest. 1,2 kordaja on sellisel juhul, kui matriitsi 

laius (a) on üle 16 korra materjali paksusest, 1,33 kordaja, siis kui matriitsi laius on umbes 

8 korda materjali paksusest ning 1,5, siis kui matriitsi laius on umbes 5 korda materjali 

paksusest; 

 l – painutatava materjali pikkus mm; 

 h – painutatava materjali paksus mm; 

 Re – materjali voolavuspiir N/mm2;  

Valitava matriitsi ava laius on 25mm, kuna olemasolevas kataloogis oli kõige laiem. 

Sellisel juhul on kordaja C = 1,5. Painutuspingi tingimustes oli kirjas, et see peab suutma 

painutada materjali pikkusega l = 800 mm ning paksusega 4 mm, mille voolavuspiir Reh = 

200 N/mm2. 

 

Asendades teada olevad suurused valemisse (1) leitakse painutamiseks vajaminev jõud: 

 

 
                𝐹 =

𝐶 ∙ 𝑙 ∙ ℎ2 ∙ 𝑅𝑒ℎ

𝑎
=

1,5 ∙ 800 ∙ 42 ∙ 200

25
= 153600 𝑁 (1) 

   

Valemiga (1) leitud vastusest saame, et on vaja hüdrosilindrit, mille survejõud oleks 

vähemalt 154,6 kN. 
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Üheks tingimuseks oli see, et templit oleks võimalik piirata erineval kõrgusel. Selleks on 

vaja silindrit, millel oleksid olemas magnetid ning induktsiooniandurid. Projekti jaoks sai 

valitud Prantsusmaa tootja HP Systems hüdrosilinder. 

Silindri parameetrid: 

 HP Systems HVBS102502H; 

 kolvi läbimõõt: d1 = 100 mm; 

 varre läbimõõt: d2 = 50 mm; 

 silindri käik: l = 250 mm; 

 maksimum töörõhk: p = 230 bar; 

 positsiooni andurid; 

 silindrivarre ots keermega M42 x 2. 

 

Joonis 7. HP Systems kahetoimeline silinder positsioonianduritega [11] 

   

Kontrollimaks, kas valitud silinder suudab rakendada vähemalt jõudu 154,6 kN tuleb leida 

silindri tegelik maksimum jõud valemiga: 
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𝐹 =

𝑑2 ∙ 𝜋

4
∙ 𝑝 (2) 

   

kus d – silindri kolvi läbimõõt mm; 

p – silindrile rakendatav rõhk bar; 

Asendades teadaolevad suurused valemisse (2) saame hüdrosilindri survejõu:  

 
𝐹 =

𝑑2 ∙ 𝜋

4
∙ 𝑝 =

1002 ∙ 𝜋

4
∙ 230 = 180641,6 𝑁 (2) 

 

Leitud tulemusest näeme, et projekteeritava hüdroajamiga painutuspingi silinder on 

vajatava survejõuga. 

Hüdraulikasüsteemi teiseks tähtsamaks komponendiks on hüdropump. Hüdropumba üheks 

tingimuseks on, et silindri täiskäigu läbimiseks kulub vähemalt t = 30 sekundit selleks, et 

tempel ei langeks liiga kiiresti. 

Selleks, et leida pumba vajalik vooluhulk leiame kõigepealt silindri ruumala: 

 

 
𝑉 =

𝑑2 ∙ 𝜋

4
∙ 𝑙 =

1002 ∙ 𝜋

4
∙ 250 = 1963495,4 𝑚𝑚3~1963,5 𝑐𝑚3  (3) 

 

kus V – silindri ruumala mm3; 

d – silindri kolvi läbimõõt mm; 

 l – silindri käik mm; 

Hüdropumba vooluhulga leidmiseks kasutame valemit: 

 

 
𝑄 =

𝑉

𝑡
=

1963,5 

30
= 65,45

𝑐𝑚3

𝑠
= 3,927

𝑙

𝑚𝑖𝑛
  (4) 

 

kus Q – hüdropumba vooluhulk l/min; 

V – silindri ruumala mm3; 

  t – silindri täiskäigu jaoks kuluv aeg s; 

Vastusest näeme, et on vaja hüdropumpa , mille vooluhulk on ümardades 4 l/min. 

Projekteeritava painutuspingi jaoks valiti Bosch Rexroth-i valmistatud PGF seeria 

hüdraulikapumba, mille parameetrid on: 
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 Bosch rexroth PGF2-2X/008RA01VP2; 

 hüdropumba mahtuvus: V = 2,8;  

 maksimaalne töörõhk: p = 250 bar; 

 vooluhulk: Q = 4,1 l/min = 68333.3 mm3/s. 

 

Joonis 8. Bosch Rexroth PGF seeria hüdropump [12] 

Hüdropumba käitamiseks kasutatakse elektrimootorit. Kuna silindri maksimum rõhk on P 

= 230 bar = 23 N/mm2, ei ole vaja leida võimsust pumba maksimum rõhuga. Vajaliku 

võimsuse leidmiseks kasutatakse valemit: 

 

 𝑃 = 𝑄 ∙ 𝑝 = 68333,3 ∙ 23 = 1571,66 𝑊 = 1,572 𝑘𝑊  (5) 

   

kus P – võimsus kW; 

Q – hüdropumba vooluhulk mm3/s; 

  p – silindrile rakendatav rõhk N/mm2; 

 

Leitud võimsuse kaudu valiti välja projekteeritava painutuspingi jaoks WEG ettevõtte 

poolt toodetud asünkroonmootor, mille parameetrid on järgnevad: 

 pooluspaaride arv: 4 kiirus ning maksimaalne kiirus 1500 pööret/min; 

 võimsus: P = 1,5 kW = 1500 W; 

 pinge: 230/400V. 
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Joonis 9. WEG W22 asünkroonmootor [13] 

Tegelik pumba tootlikus antud mootoriga leitakse arvestades kasutegurit, mis on 

elektrimootoritel 0,85. 

Kasutades hüdropumba vooluhulga leidmise valemit leitakse tegelik vooluhulk: 

 

 
𝑄 =

𝑃

𝑝
∙ 0.85 =

15000

230
∙ 0.85 = 55,43

𝑐𝑚3

𝑠
= 3,927 

𝑙

𝑚𝑖𝑛
 (6) 

   

kus P – võimsus W; 

Q – hüdropumba vooluhulk l/min; 

  p – silindrile rakendatav rõhk bar; 

 

Kasutades valemit (4) leitakse silindri tegelik alla liikumise kiiruse: 

 

 
𝑡 =

𝑉

𝑄
=

1963,5 

55,43
= 35,42 𝑠  (4) 

 

kus  t – silindri allaliikumise kiirus s; 

V – silindri ruumala cm3; 

 Q – vooluhulk cm3/s;  

 

Arvutusest näeme, et silinder liigub täiskäigu ümardatult 35 sekundit. 
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Painutuspingi projekteerimistingimustes on kirjas, et seda peab saama juhtida nii pedaaliga 

üles-alla kui ka juhtnuppudega ning vajadusel piirata templi kõrgust. Tingimuste täitmiseks 

valiti Bosch Rexroth-i poolt toodetav 4/3 solenoid juhtimisega klapp, millel on kaks 

sisendit ja kaks väljundit ning kolm töö režiimi. 

Solenoid klappi parameetrid: 

 Bosch Rexroth 4WE 6 E6X/EG24K4; 

 maksimum töörõhk: 350 bar; 

 maksimum vooluhulk: 80 l/min; 

 alalisvool 24V. 

 

Joonis 10. Bosch Rexroth 4/3 solenoidklapp [14] 
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Selleks, et hüdrosüsteem töötaks on vaja hüdropaak. Projekteeritava painutuspingi tarvis 

valiti välja 14 liitrine paak Flowfit ettevõttelt. Hüdropaagi valikul lähtuti sellest, et 

voolikute ühenduseks vajalikud pesad oleksid sama keermega, mis kõigil teistel 

komponentidel, milleks on 1/2" tollkeere. Paagi suurust määrab ära hüdropumba 

maksimaalne vooluhulk. Paagi suurus peab olema kolm korda suurem, kui seda on 

vooluhulk ehk praegusel juhul on hüdropumba 4,1 l/min. Hüdropaagi suurus peab sellisel 

juhul olema vähemalt 12,3 liitrit. [15] 

 

 

Joonis 11. Flowfit hüdropaak [16] 

Hüdraulikakomponentide ühendamiseks kasutatakse voolikuid, mis taluvad rõhku kuni 275 

bari. Voolikute otsas on laialdaselt kasutatav 1/2" keere. 
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2.1.1. Hüdraulika- ja elektroonikaskeem 

 

Pärast seda, kui hüdraulika komponendid on välja valitud võib koostada hüdraulika- ning 

elektroonikaskeemid. Hüdraulikaskeemis on kokku viis nuppu, üks trosselklapp kiiruse 

reguleerimiseks, pumbaajam ja magnetanduritega silinder. Hüdraulika- ja 

elektroonikaskeemi koostamiseks kasutati FluidSim 5 tarkvara. 

Joonisel 12 on välja toodud hüdraulikaskeem ning elektriskeem joonisel 13. 

Elektroonikaskeemi järgi toimub algul kontroll, kas stopplüliti on väljas (S3). Seejärel 

pedaalile vajutades (S1) peab silinder liikuma alla nii kaua, kuni pedaal on alumises 

asendis või tuleb vastu magnetandur (1B2). Teise pedaalile vajutades (S2) liigub silinder 

tagasi ülemisse asendisse senikaua, kuni pedaal on alla surutud või vastu tuleb 

magnetandur (1B1). Nupule vajutades (S3) liigub silinder alla. Vajutades nupule (S4) 

liigub silinder üles. Juhtnuppudega ei tohi lõppandurid segada silindri liikumist. See on 

vajalik selleks, et võimalusel oleks võimalik templit suruda vastu detaili võimalikult tugeva 

jõuga. 

 

Joonis 12. Painutuspingi hüdraulika skeem 
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Joonis 13. Painutuspingi elektroonika skeem 

 

Hüdraulika ja elektroonika komponentide tingmärgid ja nende tähendus on välja toodud 

tabelis 2. 

 

Tabel 2. Hüdraulika ja elektroonika komponentide tingmärgid 

Tingmärk Nimetus Märkus 

 

Pumbajaam 
P – pealevool 

T – tagasivool 
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Solenoid 

juhtimisega 

klapp 

Y1 – solenoid lüliti (silindri 

allaliikumine) 

 Y2 – solenoid lüliti (silindri 

ülesliikumine) 

 

Trosselklapp Kiiruseregulaator 

 

Kahepoolse 

toimega 

hüdrosilinder 

1B1 – magnetandur 

ülemises positsioonis 

1B2 – magnetandur 

alumises positsioonis 

 

Magnetandur  

 

Relee  

 

Vaikimisi 

suletud lüliti 
S3 - hädastopp 

 

Vaikimisi 

avatud lüliti 

S1 – pedaal (silinder alla) 

S2 – pedaal (silinder üles) 

S4 – juhtnupp (silinder alla) 

S5 – juhtnupp (silinder üles) 

 

Vaikimisi 

suletud lüliti 
 

 

Solenoid 
Y1 – silinder alla 

Y2 – silinder üles 
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2.2. Painutustööriistade valik 

Painutuspingi projekteerimisel arvestati erinevate templite ja matriitside valiku 

võimalusega. Selleks valiti välja ühe kõige levinuma painutuspingi tootja Amada 

tööriistad.  

Templi ja matriitsi valikul lähtuti paindenurgast, milleks on 90°. Sellise painde 

saavutamiseks kasutatakse 30°,60° ja 88° tööriistu. Hüdraulilise painutuspingi 

projekteerimisel valiti välja 88o kraadised templid (joonis 13) ja matriitsid (joonis 14), 

kuna üle 90° paindeid ei ole projekteerimistingimustes märgitud ning 88° kraadi on 

täisnurga painutamiseks kõige mõistlikum valik. Siia sisse on arvestatud lehtmaterjali 

omadus, kus pärast painde tegemist paindub detail elastsete deformatsioonide tõttu pisut 

tagasi. See kompenseerib võimaliku tagasipaindumise ning tulemuseks on õige 

painutusnurk. 

 

Joonis 13. Saksa tootja UKB poolt valmistatud templi ristlõige [17] 

Templid on valmistatud tööriistaterasest ning kannatavad pinget kuni 1000 kN/m kohta. 

Projekteerimisel valitud templid koosnevad mitmest sektsioonist erineva pikkusega: 

2x100mm, 10mm, 20mm, 40mm, 50mm, 200mm ja 300mm. Templi kogupikkus on 835 

mm. Selline templite valik võimaldab sooritada erineva laiusega paindeid, mis on 

projekteerimisel arvesse võetud KTM põhjakaitsel tähtis. [17] 
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Joonis 14. Saksa tootja UKB poolt valmistatud matriitsi ristlõige [18] 

 

2.3. Hüdraulilise painutuspingi konstruktsioon 

 

Painutuspingi raami projekteerimist alustati tugevusarvutustega, et selgitada, milliseid 

terasprofiile on otstarbekas painutuspingi ehitamisel kasutada. Terasprofiili materjaliks on 

valitud valdavalt konstruktsioonides kasutatav teras S235. 

Painutuspingi konstruktsioon on suletud kontuuriga, see tähendab, et templi surumisel 

vastu matriitsi mõjuvad jõud kahes suunas vastavalt silindri liikumisele, kas üles või alla, 

siis põhilise koormuse saavad silindri kinnitustala ja matriitsi kinnitusalus (joonis 15). 

 

 

Joonis 15. Hüdraulilise painutuspingi ülemise osa koost. A – silindri kinnitustala, B – 

kahepoolse toimega hüdrosilinder, C – matriitsi kinnitusalus, D – matriits 
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Raami tala vastupidavuse nõuded ja parameetrid on: 

 Peab vastu alumiiniumi painutamiseks rakendatavat jõudu F = 160 kN 

 Raami pikkus l = 1,050 m 

 Raami tala voolavuspiir Re = 235 N/mm2 

 

Joonis 16. Painutuspingi ülemise tala lihtsustatud joonis  

 

Raami projekteerimiseks tuli eelkõige arvutada painutuspingi ülemisele talale rakendatav 

paindemoment. Mille leitakse alljärgneva seosega[19]: 

 

 
𝑀𝐶 =

𝐹 ∙ 𝑙

8
 (7) 

   

kus  MC – C punktis talale rakendatav maksimaalne paindemoment kNm; 

F – rakendatav jõud kN; 

l – tala pikkus m; 

 

Asendades võrrandis 7 olemasolevad tähised numbritega leitakse painutamisel tekkiv 

paindemomenti: 

 
𝑀𝐶 =

𝐹 ∙ 𝑙

8
=

160 ∙ 1,050

8
= 21 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

 

(7) 
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Tugevustingimus paindel on leitav seosega: 

 

 
𝜎 =

𝑀

𝑤
≤ [𝜎] (8) 

 

kus  M – talale rakendatav maksimaalne paindemoment kNm; 

w – tala telgvastupanumoment cm3; 

 

Tala ristlõike telgvastupanumomendi kaudu valitakse vajalik tala, millele ei teki 

alumiiniumi painutamisel plastseid deformatsioone. Antud hüdraulilise painutuspingi tala 

on valmistatud terasest S235, mille voolavuspiir on 𝑅𝑒 = 235 𝑀𝑃𝑎. 

Masinaehituslikes konstruktsioonides on soovituslik kasutada ohutustegurit, mis sitketel 

materjalidel vastavalt mehaanikainseneri käsiraamatus (lk 44) toodule näiteks nagu teras 

on 𝑣 = 1,5. Arvestades ohutustegurit leitakse survepinge  staatilisel koormusel [19]: 

 

 
𝜎 =

𝑅𝑒

𝑣
=

235

1,5
= 157 𝑀𝑃𝑎 

 

(9) 

kus Re– materjali voolavuspiir N/mm2; 

 v – ohutustegur; 

Saadud lubatud normaalpinge kaudu leitakse telgvastupanumoment kasutades valemit 8: 

 

 
𝑤 =

𝑀𝐶

𝜎
=

21 ∙ 103

157 ∙ 106
= 1,3 ∙ 10−4 𝑚3~134 𝑐𝑚3 

 

(8) 

Vastavalt mehaanikainseneri käsiraamatule leheküljel 164 toodud tabelile ei leitud terasest 

U-tala, mille wy ehk telgvastupanumoment nii öelda lapiti oleks suurem, kui 134 cm3 või 

oleks tala ristlõige läinud ebamõistlikult suureks. Selle asemel otsustati kasutada kahte U-

tala nii öelda serviti. Tänu sellele jaotub koormus ühtlaselt mõlemale talale.  
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Mõlema tala telgvastupanumoment serviti peab olema vähemalt:  

 

 
𝑤𝑥 =

134

2
= 67 𝑐𝑚3 

 

(10) 

Hüdraulilise painutuspingi raami ülemise osa projekteerimisel otsustati kasutada kaks U-

tala DIN 1026 - U160 - S235J0, mille serviti olev ristlõike telgvastupanumoment on wx = 

116 cm3. [18] Silinder kinnitatakse kahe U-tala vahele keevitatud plaadi külge. 

 

Välja valitud talade läbipaine leitakse valemiga[19]:  

 

 
𝑓 =

𝐹 ∙ 𝑙3

192 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
 

 

(11) 

kus  F – rakendatav jõud N; 

l – tala pikkus cm; 

E – elastsusmoodul N/cm2; 

I – tala telginertsimoment cm4;  

 

U-tala DIN 1026 - U160 - S235J0 telginertsimoment on I = 925 cm4 ja elastsusmoodul                  

E = 21 ∙ 106 N/cm2. Asendades teada olevad suurused valemisse 11 leitakse ühe tala 

läbipaine.  

 

 
𝑓 =

𝐹 ∙ 𝑙3

192 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
=

80 ∙ 103 ∙ 1053

192 ∙ 21 ∙  106 ∙ 925
= 0,025 𝑐𝑚 = 0,25 𝑚𝑚 

 

(11) 

Tala maksimaalne läbipaine punktis C on 0,25 mm. 

 

Alumise matriitsikinnitusalusele mõjuavad samad jõud, mis pealmisele talale. Tänu sellele, 

ei pea leidma eraldi paindemomenti, vaid võib kasutada varem leitud paindemomenti, 

milleks oli MC = 21 kNm. Kinnitusaluse materjaliks on samuti teras S235 voolavuspiiriga 

Re = 235 N/mm2. 
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Joonis 17. Matriitsi kinnitusalus 

Erinevus pealmise talaga on ristlõige. Antud kinnitusalus on valmistatud teraslehest 

paksusega 60 mm, mille paksus peale freesimist on 45 mm ning mille ristlõige on ristkülik. 

Selleks, et teada saada, kas antud kinnitusaluses tekivad plastsed deformatsioonid, tuleb 

leida telgvastupanumoment. 

Ristküliku kujulise profiili telgvastupanumoment on leitav valemiga[19]: 

 

𝑤𝑥 =
𝑤 ∙ ℎ2

6
 

 

(12) 

kus w – profiili kõrgus, mis on antud olukorras w = 42 mm;  

h – profiili laius, mis on antud olukorras h = 200 mm;  

Asendades vajalikud suurused valemisse 12 saadakse telgvastupanumoment: 

𝑤𝑥 =
𝑤 ∙ ℎ2

6
=

42 ∙ 2002

6
= 280000 𝑚𝑚3~280 𝑐𝑚3 

 

(12) 

Leitud telgvastupanumoment on suurem (280 𝑐𝑚3 > 270 𝑐𝑚3), kui normaalpinge kaudu 

leitud telgvastupanumoment. See näitab, et antud materjalist 45 mm paksune plaat sobib 

alumiseks toeks nii, et sellel ei tekiks plastseid deformatsioone. 

Silinder on kinnitatud pealmise plaadi külge nelja M16 poldiga (joonis 17). Seetõttu tuleb 

leida poltliite tugevusarvutus. Kuna tegu on tugevusarvutusega tõmbele võime vaadelda 

seda, kui varre tugevusarvutust. 
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Joonis 18. Silindri kinnitus 

Silinder on kinnitatud painutuspingi plaadi külge nelja M16 poldiga, mille tugevusklass on 

5,8 ja voolavuspiir 𝑅𝑒 = 400 𝑀𝑃𝑎. 

Selleks, et leida, kas antud poldid peavad vastu silindri poolt tekitatud maksimum jõule, 

milleks on 𝐹 = 160 𝑘𝑁, tuleb leida vähim keerme siseläbimõõdu tugevustingimus 

tõmbele, mis on leitav seosega:  

𝜎 =
4𝐹

𝜋𝑑2
 

 

(13) 

kus  F – poldile rakendatud jõud N; 

 d – vajalik vähim poldiläbimõõt mm; 

Kuna polte on kokku neli, siis jaguneb maksimum jõud nende vahel ära ning ühele poldile 

mõjuv jõud on F = 40 kN. 

Vajalik poldi vähim läbimõõt on leitav valemiga 13: 

 

𝑑 ≥ √
4𝐹

𝜋 ∙ 𝑅𝑒
= √

4 ∙ 40 ∙ 103

𝜋 ∙ 400
= 11,28 𝑚𝑚 (13) 
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Projekteeritud hüdraulilise painutuspingi silindril on poldid läbimõõduga 16mm, mis on 

tunduvalt suuremad, kui leitud vähim läbimõõt. Siit võib järeldada, et need on küllalt 

tugevad, et vastu pidada lehtmaterjali painutamisel tingitud jõule.  

 

Joonis 19. Painutuspingi konstruktsiooni. 1 – hüdrosilinder, 2 – U-tala 160, 3 – tempel,               

4 – matriitsi kinnitustala 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva lõputöö eesmärk oli projekteerida ettevõttele P-Tech OÜ hüdoajamiga 

painutuspink mootorrataste ja erinevate maastikusõidukite lisavarustuse tootmiseks. 

Projekteeritud painutuspink suudab painutada ettevõttes laialdaselt kasutusel olevat 

alumiiniumisulamist EN AW 5754 valmistatud 4 mm paksust plekki kuni paindenurgani 

90°. Painutuspingi projekteerimisel on arvestatud selle kasutusmugavusega. Seda on 

võimalik juhtida käsitsi juhtnuppe vajutades või jalgpedaaliga. Pingi tööriistad nagu 

matriits ja tempel on laialt kasutuses olevad, mis teeb vajadusel nende vahetamise lihtsaks 

ja mugavaks. Projekteeritud hüdraulilise painutuspingi hüdraulika komponendid on valitud 

Eesti turul väga levinud ettevõtete toodangu hulgast, mis annab võimaluse garantiile ja 

heale toote toele. 

Antud lõputöös on antud ülevaade turul olevatest nii tuntud kui ka vähe tuntud ettevõtete 

painutuspinkidest. Välja on toodud nende plussid ja miinused ning vastavus projekteeritava 

painutuspingi projekteerimistingimustele. Samuti on töös tutvustatud projekteerimiseks 

kasutatud tarkvara. 

Projekteerimise alguses teostati hüdraulika komponentide valik ja töös on välja toodud 

arvutused, kus on näha, et valitud komponendid vastavad tingimustele. Samuti on 

koostatud hüdraulika- ja elektroonikaskeem, mille komponente on tutvustatud eraldi 

tabelis. Hüdraulikaskeemi tööpõhimõttele on antud lühike ülevaade ning on välja toodud 

projekteerimisel arvesse võetud tööriistade valik. 

Projekteerimisel valmistatud konstruktsiooni kontrollimiseks on teostatud 

tugevusarvutused kõige tähtsamatele raami detailidele. Samuti on teostatud tugevusarvutus 

kontrollimiseks silindri kinnitamiseks mõeldud polte. 

Projekteeritud painutuspink valmistatakse ning seejärel võetakse ettevõttes kasutusse 

mootorrataste ja erinevate maastikusõidukite lisavarustuse tootmiseks. 
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SUMMARY 

 

The aim of this thesis was to design hydraulic bending machine for the production of 

accessories for motorcyles and off-road vehicles. 

Designed machine can bent the aluminum alloy EN AW 5754  up to 90 °, which is widely 

used in the company. In the design of the machine, the convinience of using was taken into 

account. To use the machine you need to click the button by hand or you can use the 

pedals. Such machine tools as a die and punch - are widely used tools that make their 

replacement easier and more convenient. Hydraulic components for the projected machine 

were chosen among the most common manufacturing companies, which enables the 

guarantee and technical support. 

This thesis provides an overview of well-known and less-known bending machines, that 

are available on the Estonian market. In this thesis, were withdrawn their pros and cons, as 

well as their conformity with foregoing project conditions. Also, the programs, used for 

design, were introduced. 

At the beginning of the projecting, the choice of hydraulic components and their 

calculations were made. This research showed that they meet the necessary conditions. 

Also, the hydraulic and electronic circuits have been drawn up, which components are 

represented in a separate table. The principle of operation of the hydraulic circuit is briefly 

described, and was taken into account during the designing and selecting of the 

components. 

During the projection, the calculations on the strength of the most important parts of the 

machine frame for the control of the finished products were made. Calculations on the 

strength of the bolts, which secure the cylinder were also produced. 

Designed hydraulic bending machine will be built and used by P-tech. 
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Lisa A. Hüdroajamiga painutuspingi komponentide ja materjalide 

maksumus 

Jrk. Nimetus 

Hind 

Sisaldab km. 

€ 

Kogus 

Hind kokku 

Sisaldab km. 

€ 

1 U-tala 160 0,8 €/kg 45 kg 36 

2 U-tala 200 0,8 €/kg 52 kg 42 

3 

Võrdkülgne 

nurkprofiil 

75x75x8 

0,8 €/kg 72 kg 50 

4 
S235J0 terasleht 

1100x260x65 
0,8 €/kg 80 kg 64 

5 
S235J0 terasleht 

500x240x10 
0,8 €/kg 8 kg 6 

6 

S235J0 

terasplekk 

1600x75x1 

0,8 €/kg 9 kg 7 

7 
HP System 

hüdrosilinder 
150 €/tk 1 tk 150 

8 Matriits UKB 250 €/tk 1 tk 250 

9 Tempel UKB 250 €/tk 1 tk 250 

10 
WEG W22 

mootor 
240 €/tk 1 tk 240 

11 Rotex sidur 40 €/tk 1 tk 40 

12 
Bosch Rexroth 

solenoidklapp 
150 €/tk 1 tk 150 

13 
Bosch Rexroth 

hüdropump 
250 €/tk 1 tk 250 

14 

Flowfit 

hüdropaak 14 

liitrit 

110 €/tk 1 tk 110 

15 
Jalgpedaal 

MKLT4-202H 
25 €/tk 1 tk 25 

16 Hädastopp nupp 25 €/tk 2 tk 50 

17 Juhtnupud 25 €/tk 1 tk 25 

18 Hüdrovoolik 1/2" 9 €/m 4 m 36 

    1756 
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Lisa B. Tehnilised joonised 
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53
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1

4

TN 16/110256 B 01 00 K

1:20328 kg

Kaarel Soots

EMÜ TS-TN
Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Maksim Burmagin

Näitamata piirhälbed:Materjal:

Painutuspingi koostejoonis

Mass: Mõõt:

Kaarel Soots

ISO 2768 - m

1

MKLT4-202HJuhtpedaalid

TN 16/110256 B 03 00 KPainutuspingi alumise osa koostejoonis 1

TN 16/110256 B 01 01 DPainutuspingi kaitseplekk

1XALD213 Juhtnupud

ZB4BS844

6

2Hädastopp nupp5

1

1

4

3

2

1 1TN 16/110256 B 02 00 KPainutuspingi ülemise osa koostejoonis

MärkusHulkVäliOsa Nimetus, materjal Tähis



 1
57

7 

 
26 x 2 

 70 

 100 

 
28 x 2 

 4
55

 

 1
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 R10,50 

 120 

 250 

 1
48

 

 4
0 

 1
06

6 
 2

16
 

 4
0 

90°  R 2 

 90°  R 2 

 90°  R 2 

 90°  R 2 

Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Näitamata piirhälbed:Materjal: Mass: Mõõt:

Painutuspingi kaitseplekk
Maksim Burmagin

Kaarel Soots

1:10

EMÜ TS-TN 

6 kg

TN 16/110256 B 01 01 D

ISO 2768 - m

Kaarel Soots

DX51D

1



EMÜ TS-TN
Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Maksim Burmagin

Näitamata piirhälbed:Materjal:

Painutuspingi ülemise osa 
koostejoonis

Mass: Mõõt:

TähisNimetus, materjalOsa Väli Hulk Märkus

Painutuspingi ülemise osa raami koostejoonis TN 16/110256 B 04 00 K 11

2

3

4

2

SKF LBBR25 2

1

1/2

Kaarel Soots

TN 16/110256 B 02 00 K

5 1

6

7

9

8

10

Matriits

TN 16/110256 B 02 03 D

1Tempel

8

Stopperkruvi 20

24

198 kg

11

12

13

14

Tõstesilm-mutter 

4

Templi toestustala TN 16/110256 B 02 01 D

Templi kinnitusklamber

M16x60 2

Templi kinnitustala

Certex M16 2

HP Systems hüdrosilinder 1

Lineaarlaager

M6X10

Kuuskantpesaga silinderpeakruvi M6X25

Kuuskantpesaga silinderpeakruvi M16X65 4

Kuuskantpesaga laipeakruvi

Kuuskantpesaga silinderpeakruvi M16X40

Kaarel Soots

ISO 2768 - m

TN 16/110256 B 02 02 D

UKB 20.309

CNOMO

UKB 10.176
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1

4
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TN 16/110256 B 02 00 K

1:10198 kg

Kaarel Soots

EMÜ TS-TN
Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Maksim Burmagin

Näitamata piirhälbed:Materjal:

Painutuspingi ülemise osa 
vaated

Mass: Mõõt:

Kaarel Soots

ISO 2768 - m

2/2



 M16 x 2 
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 25 

Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Näitamata piirhälbed:Materjal: Mass: Mõõt:

Templi toestustala
Maksim Burmagin

Kaarel Soots

1:2

EMÜ TS-TN 

2,5 kg

TN 16/110256 B 02 01 D

ISO 2768 - m

Kaarel Soots

S235J0

1
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A

M6 x 28
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0 
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0 

 40 

A
1 : 2

Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Näitamata piirhälbed:Materjal: Mass: Mõõt:

Templi kinnitustala
Maksim Burmagin

Kaarel Soots

1:10

EMÜ TS-TN 

5,4 kg

TN 16/110256 B 02 02 D

ISO 2768 - m

Kaarel Soots

S355J0

1
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 2 x 45° 
 3 x 45° 

 1
5 

 8
 

2 x 45° 

 20 
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0 

 10,50 

 6 
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 37,50 
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 75 
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3 

Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Näitamata piirhälbed:Materjal: Mass: Mõõt:

Templi kinnitusklamber
Maksim Burmagin

Kaarel Soots

1:1

EMÜ TS-TN 

280 g

TN 16/110256 B 02 03 D

ISO 2768 - m

Kaarel Soots

S235JO

1
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TN 16/110256 B 04 00 K

1:10147 kg

Kaarel Soots

EMÜ TS-TN
Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Maksim Burmagin

Näitamata piirhälbed:Materjal:

Painutuspingi ülemise osa raami 
koostejoonis

Mass: Mõõt:

Kaarel Soots

ISO 2768 - m

75x75x8 l=720 mm

TN 16/110256 B 04 02 DU-tala 160 

1TN 16/110256 B 04 05 DMatriitsi kinnitustala

TN 16/110256 B 04 04 D

6

2Ülemise osa käepide5

4Võrdkülgne nurkprofiil

2TN 16/110256 B 04 03 DErikülgne nurkprofiil

2

4

3

2

1 1TN 16/110256 B 04 01 DSilindri kinnitusplaat

MärkusHulkVäliOsa Nimetus, materjal Tähis

1
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a5 75a5 75

a5 75a5 75

a8 100(100)

a5 160a5 160

a5 40 a5 40

TN 16/110256 B 01 00 S

1:10147 kg

Kaarel Soots

EMÜ TS-TN
Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Maksim Burmagin

Näitamata piirhälbed:Materjal:

Painutuspingi ülemise osa raam 
keevisliited

Mass: Mõõt:

Kaarel Soots

ISO 2768 - m

1
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Plaadi paksus 10mm

Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Näitamata piirhälbed:Materjal: Mass: Mõõt:

Silindri kinnitusplaat
Maksim Burmagin

Kaarel Soots

1:5

EMÜ TS-TN 

8,7 kg

TN 16/110256 B 04 01 D

ISO 2768 - m

Kaarel Soots

S235J0

1
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Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Näitamata piirhälbed:Materjal: Mass: Mõõt:

U-tala 160
Maksim Burmagin

Kaarel Soots

1:5

EMÜ TS-TN 

19 kg

TN 16/110256 B 04 02 D

ISO 2768 - m

Kaarel Soots

S235J0

1



 1
20

 

 80 

 8 

 260 

 130 

 6
6 

 
16
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Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Näitamata piirhälbed:Materjal: Mass: Mõõt:

Erikülgne nurkprofiil 120x80x8
Maksim Burmagin

Kaarel Soots

1:5

EMÜ TS-TN 

3 kg

TN 16/110256 B 04 03 D

ISO 2768 - m

Kaarel Soots

S235J0

1
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Teostas

Kontrollis
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Painutuspingi ülemise osa käepide
Maksim Burmagin

Kaarel Soots

1:2

EMÜ TS-TN 

0,5 kg

TN 16/110256 B 04 04 D

ISO 2768 - m

Kaarel Soots
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1
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TN 16/110256 B 04 05 D

1:570 kg

Kaarel Soots

EMÜ TS-TN
Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Maksim Burmagin

Näitamata piirhälbed:Materjal:

Matriitsi kinnitustala

Mass: Mõõt:

Kaarel Soots

ISO 2768 - mS235J0

1
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TN 16/110256 B 03 00 K

1:10110 kg

Kaarel Soots

EMÜ TS-TN
Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Maksim Burmagin

Näitamata piirhälbed:Materjal:

Painutuspingi alumise osa 
koostejoonis

Mass: Mõõt:

Kaarel Soots

ISO 2768 - m

1

300x180x250  13,4L

4WE

TN 16/110256 B 03 02 D

PFG

Hüdraulikapumba kinnitustala

19 AL-1

TN 16/110256 B 06 00 K

Rotex sidur

Tagumine toestusjalg

1Hüdropaak

1Bosch Rexroth solenoidklapp

Bosch Rexroth solenoidklappi kinnitustala 1

1Bosch Rexroth hüdraulikapump 

1TN 16/110256 B 03 01 D

M12x40

10

8

9

7

6

8Kuuskantpeaga polt5

4

2W22 1,5 kwWEG mootor

4

4

3

2

1 1TN 16/110256 B 05 00 KPainutuspingi alumise raami koostejoonis 

MärkusHulkVäliOsa Nimetus, materjal Tähis
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Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Näitamata piirhälbed:Materjal: Mass: Mõõt:

Maksim Burmagin

Kaarel Soots

1:2

EMÜ TS-TN 

2,5 kg

TN 16/110256 B 03 01 D

ISO 2768 - m

Kaarel Soots

Hüdraulikapumba kinnitustala

S235J0

1
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Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Näitamata piirhälbed:Materjal: Mass: Mõõt:

Maksim Burmagin

Kaarel Soots

1:2

EMÜ TS-TN 

2,5 kg

TN 16/110256 B 03 02 D

ISO 2768 - m

Kaarel Soots

Solenoidklapi kinnitustala

S235J0

1
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TN 16/110256 B 05 00 K

1:1085 kg

Kaarel Soots

EMÜ TS-TN
Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Maksim Burmagin

Näitamata piirhälbed:Materjal:

Painutuspingi alumise raami
koostejoonis

Mass: Mõõt:

Kaarel Soots

ISO 2768 - m

TN 16/110256 B 05 03 D

75x75x8 l = 805 mm

Painutuspingi toestusjalg

Painutuspingi alumise osa käepide

TN 16/110256 B 05 04 D 1Alumine U-tala 2005

2

Võrdkülgne nurkprofiil

2TN 16/110256 B 05 02 D

4

4

3

2

1 1TN 16/110256 B 05 01 DPealmine U-tala 200

MärkusHulkVäliOsa Nimetus, materjal Tähis

1
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TN 16/110256 B 02 00 S

1:1085 kg

Kaarel Soots

EMÜ TS-TN
Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Maksim Burmagin

Näitamata piirhälbed:Materjal:

Painutuspingi alumise raami 
keevisliited

Mass: Mõõt:

Kaarel Soots

ISO 2768 - m

1
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 13 x 2 

Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Näitamata piirhälbed:Materjal: Mass: Mõõt:

Pealmine U-tala 200
Maksim Burmagin

Kaarel Soots

1:10

EMÜ TS-TN 

26 kg

TN 16/110256 B 05 01 D

ISO 2768 - m

Kaarel Soots

S235J0

1
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Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Näitamata piirhälbed:Materjal: Mass: Mõõt:

Painutuspingi toestusjalg
Maksim Burmagin

Kaarel Soots

1:10

EMÜ TS-TN 

5 kg
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Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Näitamata piirhälbed:Materjal: Mass: Mõõt:

Alumine U-tala 200
Maksim Burmagin

Kaarel Soots

1:10

EMÜ TS-TN 

26 kg

TN 16/110256 B 05 04 D

ISO 2768 - m

Kaarel Soots

S235J0
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TN 16/110256 B 06 00 K

1:1010 kg

Kaarel Soots

EMÜ TS-TN
Tähis:Leht:

Nimetus:

Kinnitas

Teostas

Kontrollis

Maksim Burmagin
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