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SISSEJUHATUS 

 

Huvi antud teema vastu tekkis autoril pärast eriala praktika läbimist ettevõttes Estiko 

Plastar. Ettevõttes praktikal olles, vahelao operaatori abilisena, tutvus autor vahelaos 

kasutusel oleva triipkoodi silditamise süsteemiga. Kuna triipkoodi sildid trükitakse 

silditamise püstoliga käsitsi, siis tekkis autoril huvi luua seade, mis silte kilekottidele 

kleebiks automaatselt.  

Tartu ettevõtte Grüne Fee maitseroheliste ja juurviljatoodete kaitsvaks tooteümbriseks on 

kilepakend. Juhul, kui ettevõte toob turule uue maitserohelise toote, mille tootmise suurus 

jääb alla 300 000 ühiku, siis väiksemate tootepartiide puhul on odavam proovitoode 

silditada, sellele trükkimise asemel. Antud bakalaureusetöös arendatud seade võiks aidata 

ettevõtteid, kes pakendavad oma tooteid sidemetega kinnitatud kilekottidesse. Tegemist on 

kilekottidega, mis on ühes pundis ning sellesse kuulub 150 kilekotti. Ettevõtte Estiko 

Plastar näitel on kõik ettevõttes toimuvad kiletootmise tööprotsessid automatiseerituna. 

Kuna kilepakendite tootmise tööstus on Eestis liikumas täieliku automatiseerituse poole, 

siis selliste kilekottide silditamise protsess võiks samuti toimuda seadmete abil.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on projekteerida ja ehitada siltide kleepimise seade 

kasutades Arduino juhtimiskontrollerit. Ülesannete järgi on bakalaureusetöös arendatav 

seade jagatud neljaks osamehhanismiks ning iga mehhanismi käsitlusel on genereeritud 

ideesid erinevate lahenduste leidmiseks. Eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud 

ülesandeid. 

1. Kirjandusallikate põhjal elektroonika ja pneumaatika seadmete tundma õppimine. 

2. Kuidas silte sildirullilt eemaldada? 

3. Eemaldunud sildi paigutamine kilekotile. 

4. Luua erinevaid lahendusi, kuidas kilekotte kergitada? 

5. Kergitatud kilekottide ümber pööramine. 

6. Seadme koostu teostamine. 

7. Seadme programmeerimine kasutades Arduino tarkvara. 

8. Tootlikkuse ja võimsuse arvutused. 



6 
 

Esimese ülesande lahendamiseks on toodud mehhanismi telg, millel sildirull pöörleb. Sealt 

liigub sildirulli paber konstruktsioonile, millel terava nurga tõttu silt eemaldub ja sealt 

liigub edasi mootorile. Teine mehhanism kujutab endast sildi suunajat, konstruktsiooni või 

elementi, mis tagab sildi jõudmise kilekotile. Kolmanda ülesande lahenduseks on välja 

töötatud silindri abil liikuv iminapp või imuritoru, mis ideaalis pressib sildi kilekotile ning 

eemaldumisel, iminapa või õhutoru abil võtab kaasa kilekoti, et neljas mehhanism pääseks 

sellele kergitatud kilekotile alla. Neljas mehhanism koosneb latist või lattidest, mis 

pöördliikumisel või horisontaal tasandil liikumisel kilekotte pööravad. Seadme koostu 

teostamiseks on välja valitud mehhanismidest parimad lahendused. Seadme 

programmeerimiseks on kasutatud Arduino tarkvara programmi.  
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1. MATERJAL JA METOODIKA  
 

AS Grüne Fee on Tartu lähedal, Väike Lohkva külas asuv taimeroheliste tootja. 

Tegeletakse aastaringselt näiteks kurkide, lehtsalati, peterselli ja murulaugu kasvatamisega 

katmisaladel. Ettevõtte eesmärk on laiendada oma turgu Euroopas ning selleks toodetakse 

uusi köögiviljade sorte. Kõik AS Grüne Fee tooted on säilivuse parendamiseks pakendatud 

individuaalsetesse kilekottidesse ja igale kilekotile on informatsiooni sisaldav triipkoodi 

silt või trükis. Käesolev bakalaureusetöö idee on tekkinud ettevõtte soovist välja töötada 

efektiivne süsteem kilekottide silditamiseks, mis kulutaks võimalikult vähesel hulgal nii 

materiaalseid kui ka inimressursse. [1] 

Käesolevas töös arendatava seadme ülesandeks on siltide kleepimine kilekottidele. 

Uuritavateks objektideks on sildirull, mis koosneb 150 sildist  ja 150 kilekotiga kogum. 

Kilekottidele toimub siltide kleepimine paikselt, kilekotid on kogu protsessi vältel paigal, 

toimub ainult kilekottide ümber pööramine. Sildirull (LISA A), mis on antud 

bakalaureusetöös vaatluse all, koosneb papist südamikust ja sellel olevast paberist, millel 

sildid paiknevad. Käsitletavad kilekotid (LISA A)  on ühest otsast kahe plastikust 

valmistatud sidemega kinnitatud ning on seega pundis käsitletavad. Taoliselt kinnitatud 

kilekotid säilivad paremini ja nendesse toodete pakendamine on lihtsam. Kilekottidele 

trükitakse informatsioon ja triipkood ainult juhul, kui tootepartii ületab 300 000 ühikut. 

Proovitoodete puhul eelistatakse silditamist. Silte kasutades ei pea ettevõte pöörduma 

kilekottide tootjate poole ning kulutama lisaraha uute triipkoodide ja tooteinformatsiooni 

printimiseks. 

Ideede genereerimise jaotises tehakse lihtsamaid katsetusi, kus elektriseadmeid vaja ei ole, 

katsetused nagu iminapa haakuvus kilekottidega ja siltide eemaldumine sildirullilt. Seadme 

töötamise katsetusi teostatakse enne ja pärast koostu tegemist. Katsetuste arv on piiratud 

sellega, et autoril on kasutada üks sildirull ja üks kilekoti punt. Seade on programmeeritud 

kasutades Arduino tarkvara programmi.  
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2. KIRJANDUSE ANALÜÜS 
 

2.1. Sammmootorid ja nende juhtimine 

  

Sammmootor on alalisvoolu mootor, mis nagu ka nimi ütleb töötab samme tehes. 

Sammmootor koosneb staatorist, millel on harilikult neli mähist ja rootorist. Mähistele 

pinge tekitamisel hakkab magnetväljade toimel staatori sisse paigutatud rootor pöörlema. 

Sammmootori mähiste pingestamisel on erinevaid variante, näiteks väiksema voolutarbe 

saamiseks lülitatakse järjest vaid üks mähis ning suurema pöördemomendi saamiseks 

lülitatakse korraga kaks kõrvuti olevat mähist. [2] 

Sammmootorid jaotatakse bipolaarseteks ja unipolaarseteks sammmootoriteks. Erinevus 

peitub selles, et unipolaarse sammmootori polaarsus vahetub mootori väljalülitamisega. 

Bipolaarsel sammmootoril peab kasutama polaarsuse muutmiseks topelt H- bridge skeemi. 

Joonisel 1. on sammmootori draiver L298N, milles on trükiplaadile joodetud H- bridge 

skeem. Antud draiveri töötamiseks ühendatakse sammmootori juhtmed ühendustesse 6 , 

voolu kaablid 1,2,3, kui kasutatakse mootori toiteks suuremat pinget, kui 12 volti, siis on 

tarvilik eemaldada pinget piirav klemm 7. [2] 

  

 

Joonis 1. Sammmootori draiver L298N 

Märkused: 1 – 12 volti pinge sisend, 2– maandus, 3 – 5 volti pinge sisend 4 – mikrokontrolleri ühendus, 5 – 

radiaator, 6 – mootori ühendus, 7 – 12 volti pinget piirav klemm.  
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Mikrokontroller, mis sammmootoreid juhib ühendatakse nelja juhtmega 4. Suurema pinge 

ning voolutugevuse kasutamisel tekib ka suurem protsessis kuluv soojushulk, seega on 

draiverile ehitatud soojuse hajumiseks radiaator 5. 

 

 

2.2. Arduino mikrokontroller 

 

Arduino mikrokontrolleri kasutamine koosneb kahest osast, riistvarana mikrokontroller ise 

ja tarkvarana Arduino programmeerimiskeskkond. Mikrokontrollerile ühendatakse 

juhtmete abil elektroonika komponendid, millest moodustub elektriahel ning 

programmeerimiskeskkonnas kirjutatakse kood, mis edastab mikrokontrollerile 

informatsiooni, mida teha. Mikrokontrolleritel on digitaalsed ühenduskontaktid (digital 

I/O) , mida on võimalik tarkvara programmiga pingestada. Digitaalsed ühenduskontaktid 

jagunevad kaheks, sisendid (input) ja väljundid (output).Sisendina käsitletakse näiteks 

nuppu, nupu vajutamisel saadetakse signaal tagasi tarkvara programmi, et anda teada, et 

nuppu on vajutatud. Teiseks on väljundid ehk tarbijad mille alla kuuluvad erinevad 

elektroonika komponendid, nagu transistorid, LED lambid, releed, mida Arduino 

võimaldab pingestada. Arduino UNO- l on 13 digitaalset ühenduskontakti, mis tähendab, et 

üks Arduino mikrokontroller saab korraga juhtida kuni 13 transistori. Sammmootor vajab 

opereerimiseks korraga näiteks nelja ühenduskontakti. Lisaks digitaalsetele ühendustele on 

Arduinol analoogsed sisendid, mis on mõeldud kasutamiseks erinevate sensoritega, näiteks 

saadavad ultraheli sensorid informatsiooni tagasi arvutisse, kuvades arvuti ekraanile 

arvulise väärtuse. Elektritarbijatele võimaldab Arduino pinget anda vastavalt 5 ja 3.3 

voldist alalisvoolu ning kõikide digitaalsete ühenduskontaktide peale kokku kuni 1 amper 

voolutugevust. Võimsamate  seadmete puhul on vajalik kasutada välist vooluallikat. [3] 

Antud bakalaureuse töös on kasutusel Arduino koopia Infiduino UNO R3 ( Joonis 2. ), 

valmistatud ettevõtte Epalsite poolt ning see on täpne koopia Arduino UNO R3-st. 
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Joonis 2. Seadmes kasutatav Arduinol põhinev Infiduino mikrokontroller 

Märkused: 1 – digitaalsed ühenduskontaktid, 2 – USB ühendus, 3 – Arduino vooluallikas, 9V, 4 – analoogsed 

ühenduskontaktid.  

Arduino mikrokontrolleri programmeerimiseks kasutatakse integreeritud 

programmeerimiskeskkonda IDE (Integrated Development environment). Arduino 

programmeerimiskeel on loodud processing programmeerimiskeele abil(processing.org). 

Kui Arduino mikrokontroller ühendada USB kaabli kaudu arvutisse, milles on käivitatud 

Arduino programm ning seejärel vajutada nuppu, mis laeb valmiskirjutatud koodi 

Arduinosse, rakendub koodirida koodirea järelt. Igal Arduino programmkoodil on kaks 

olulist funktsiooni, Setup(), mille järel kirjutatakse koodiread, mis teostatakse koheselt ja 

vaid korra, esimesel koodi lugemisel ning Loop(), mis oma olemuselt on koodiriba, mida 

Arduino jääb tsüklitena kordama, kuni laetakse uus kood või Arduino lülitatakse välja 

(Joonis 3.). [3]  

 

 

Joonis 3. Arduino tarkvara programm 
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Programmeerimiskeskkonna kasutajaliideses on vasakul noolega ümmargune nupp, 

millega saadetakse programmi kood mikrokontrollerisse. Igal koodi saatmisel teostab 

tarkvara esiteks koodi kontrollimise ning veatu programmi koodi korral toimub selle 

edastamine USB kaabli abil Arduinosse. Juhul, kui soovitakse kontrollida vaid koodi 

õigsust, siis on menüüribal linnukesega ümmargune nupp . Mõlemal nupu vajutusel, vea 

esinedes kuvatakse koodivead alumisele mustale ribale. 

 

 

2.3. Seadme pneumaatika 

 

Pneumaatikas kasutatakse mehaanilise töö tegemiseks täitureid. Pneumaatiline silinder on 

pneumaatika süsteemis täitur, mille mehaaniline töö väljendub kolvi edasi- tagasi 

liikumisena. Eristatakse kahte tüüpi silindreid, ühepoolse ning kahepoolse toimega. 

Ühepoolsel silindril juhitakse suruõhku vaid ühte avasse, mille tõttu tehakse tööd vaid ühel 

suunal. Kahepoolne silinder on, aga võimeline liigutama kolbi mõlemas suunas, sest 

suruõhku juhitakse mõlemasse silindri avasse. Pneumaatilise silindri töötamiseks on tarvis 

varustada silindrit pideva suruõhuga. Selleks, et silindrile pidevalt suruõhku pumbata on 

vaja suruõhu allikat, ehk kompressorit. Kompressor on elektriline seade, mis pressib 

mehaanilise töö tulemusena atmosfääris olevat õhku kokku ning saadab selle torustiku näol 

edasi pneumaatilisse süsteemi. Kompressori poolt kokku surutud õhk liigub süsteemis 

edasi reservuaari, või õhupaaki, kuhu varutakse tagavarana kokku surutud õhk. Pärast 

õhupaaki toimub õhu puhastamine ja kuivatamine, sest kompressori poolt vastuvõetavas 

atmosfääri õhus on niiskust ning  pneumosüsteemile vastuvõetamatuid võõrkehi. Pärast 

suruõhu filtreerimist saab õhu juhtida pneumaatilisse silindrisse, kuid tulenevalt sellest, et 

silinder on kahepoolne, siis tuleb suruõhku juhtida mõlemasse silindri kanalisse.Selleks, et 

seda teha on tarvilik kasutada pneumaatilist jaoturit, mille abil on võimalik silindri kolvi 

liikumise suunda muuta. Jaoturitel on kaks põhiomadust, mille abil neid liigitatakse, 

põhiavade arv ja lülitusasendite arv. Nende kahe omaduse põhjal neid ka nimetatakse, 

näiteks 5/2 pneumojaotil (Joonis 4.) on viis põhiava ning kaks lülitusasendit. [4] 
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Joonis 4. AirTAC solenoidklapp 

 

Viie põhiava alla kuuluvad: õhk sisse P, õhk täiturisse A, õhk täiturisse B, ning R ja S 

tähistavad tühjendusavasid. Joonisel olev jaoti on solenoidi abil lülitatav. Elektrivoolu 

tekkimisel solenoidi kontaktjuhtmetele liigub elektromagnetjõul klapi kolb asendisse, mis 

lülitab jaoti kanalid ümber. [4] 

Pneumaatilise silindri kolvi liikumiskiiruse reguleerimiseks kasutatakse pneumaatika 

süsteemides drosseleid, mis piiravad läbilastava õhuvoolu mahtu. Selleks, et tagada 

pneumaatilise süsteemi töökindlust on tarvis hoida süsteemi rõhk normi piires, mis on 

lihtlülituste korral ca  alla kuue bar- i. [4] 

 

 

2.4. Transistor 

 

Transistori tööpõhimõtte sissejuhatuse saavad tootmistehnika eriala üliõpilased 

elektrotehnika kursuselt. NPN transistori puhul liigub elektrivool kollektorisse ning saab 

sealt edasi liikuda emitterisse vaid juhul kui pingestatakse madala voolutugevusega 

transistori baas. Voolu lisamisel baasile, avaneb tee kollektorist emitterisse ning voolu 

katkemisel baasil, katkeb ka vool kollektori ja emitteri vahel.  

PNP transistori põhi erinevus NPN transistoridest seisneb selles, et vastupidiselt NPN 

transistorile liigub vool PNP transistoris emitterist kollektorisse. Lisaks sellele on PNP 

transistoris emitterist kollektorisse tee avatud, kui elektrivool baasile puudub. Olukorras, 

kus elektrivool liigub baasile, suletakse tee emitterist kollektorisse. PNP ja NPN transistori 

keskmine täht näitab, baasi ühenduse polaarsust. NPN transistori puhul peab olema baas 

ühendatud positiivse terminaliga ning PNP maandusega. [5] Joonisel 5. on kahe erineva 
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kestaga transistore. Transistori baasi, kollektori ja emitteri ühenduste määramiseks tuleb 

lugeda transistorile omast andmelehte (datasheet). 

 

 

Joonis 5. Erineva kestaga transistorid 

 

Transistori lülitamisel sisse - välja tekib oht rakendada transistorile negatiivse polaarsusega 

vastupinget, mis võib transistori tööiga lühendada või koguni läbilöögi näol ära lõhkuda. 

Vältimaks seda tuleb ühendada tarbijaga paralleelselt üks alaldusdiood, mis laseb voolul 

ainult ühel suunal liikuda. Samasugune olukord tekib Arduino mikrokontrolleri 

digitaalühendustel, lahenduseks kasutatakse vahetult pärast digitaalühendust takistit, mis 

kaitseb ühendust igasuguse vastupinge poolt. [5] 

 

 

2.5. Relee 

 

Seadmete lülituste tegemiseks kasutatakse elektrotehnikas releesid. Releede eripära on 

selles, et erinevalt transistoridest pole lülitusahel elektriliselt seotud tüürahelaga, mida 

lülitatakse. Eristatakse neutraalseid releesid ja polaarsusega releesid, vastavalt, esimesele 

pole oluline voolu liikumise suund ning polariseeritud releele on. Põhi osadeks on 

kontaktid, elektromagnet, südamik ja ankur. Elektrivoolu jõudmisel elektromagnetile tekib 
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südamikus elektromagnetergutus, mille toimel ankur tõmbub vastu südamikku ja selle 

tulemusel kontaktid sulguvad ning tüürvoolu tee avaneb. Releel on üldjuhul kaks erinevat 

ühendust, esimene, kus elektriahel on normaalselt avatud ehk ilma elektromagnetergutuseta 

vool puudub tüürahelas ning normaalselt suletud, kus ilma elektrivooluta on eletriahel 

ühendatud. Joonisel 6. on toodud releemoodul, millele on sisse ehitatud transistor[5] 

 

Joonis 6. Releemoodul 

 

Pildil olev releemoodul koosneb releest ja transistorist Antud moodul töötab täpselt nagu 

NPN transistor ühenduses releega. Joonisel tähistab 1 kollektorit, 2 tähistab emitterit, 3 on 

transistori baasi, millele pole tarvilik lisada digitaalühenduse järel takistit, sest takisti on 

integreeritud plaadile. Number 4- ga tähistatakse tüürahela kontakte, millega ühendatakse 

eraldi vooluallikas ning tarbija. Relee on tähistatud 5- ga. 
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3. IDEEDE GENEREERIMINE 

 

3.1. Kilekottidele siltide kleepimise seade 

 

Harilikult toimub kilekottidele siltide kleepimine olukorras, kus kilekotid liiguvad 

konveierliinil ning sildid kleebitakse kilekottidele konveierliini edasi liikudes. Antud 

bakalaureusetöös on käsitletud olukorda, kus kilekotid on siltide kleepimise protsessi vältel 

paiksed. Kilekotid paiknevad vertikaalselt üksteise peal. Selleks, et silte paigutada 

kilekottidele tekkis idee luua neli mehhanismi, mis täidavad erinevaid operatsioone. Iga 

mehhanismi lahenduseks on genereeritud erinevaid variatsioone. Ideaalis töötab seade ilma 

operaatorita, operaatori ülesandeks oleks vaid kilekoti puntide ja sildirulli vahetamine 

seadmel. Järgnevates alajaotistes genereeritakse neljale mehhanismile erinevaid 

variatsioone. Mehhanismidelt jaotub seade: siltide eemaldamise mehhanism, siltide 

paigutamise mehhanism, kilekotte tõstev mehhanism ja kilekotte pöörav mehhanism. 

Lisaks automatiseeritud seadmele loob autor ka ühe variandi, kus seadme ühe mehhanismi 

tööd asendaks operaator.  

 

 

3.2. Siltide eemaldamise mehhanism 

 

Siltide eemaldamise mehhanismi ülesandeks on siltide eemaldamine sildirullilt. 

Mehhanism koosneb teljest, võllist ning sildi eemaldamise konstruktsioonist.Süsteemis on 

telg, millele on paigutatud sildirull, mis saab teljel vabalt pöörelda. Pöördliikumist tekitab 

võll, mis on ühenduses elektrimootoriga. Joonisel 7. on toodud välja mehhanismi 

põhimõtteskeem. Lisaks võllile ning teljele on süsteemis konstruktsioon, millel toimub 

siltide eraldumine paberist. Paberi liikumisel konstruktsioonile muutub selle läbimisel 

liikumise suund tulenevalt teravast nurgast. Sildi eemalduskoha konstruktsiooni silmas 

pidades katsetati kolme erinevat kuju: ümarat, kolmnurkset ning lapiku kujuga telge. 

Kasutades ümarat ehitust ehk rulli peab antud rulli läbimõõt jääma alla 3 millimeetri ning 
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kolmnurkse eemaldusvõlli puhul peab antud nurk olema terav, alla 30 kraadi. Praktiliselt 

toimub siltide eemaldumine selle tõttu, et paberi läbimisel terava nurgaga konstruktsiooni 

toimub paberi liikumisel trajektoori muutus niivõrd suur, et sildid ei suuda uue määratud 

suunaga kaasa minna, ning eemalduvad paberist.  

 

 

Joonis 7. Põhimõtte skeem siltide eemaldamise mehhanismist 

 

Mehhanismis oleva paberi liikuma panemiseks on tarvis tuua süsteemi võll, mis loob 

mehhanismile pöördliikumist. Pöördliikumise saavutamiseks tuleb kasutada mootorit. 

Tulenevalt sellest, et pärast sildi eemaldamist leiavad seadmes aset teiste mehhanismide  

operatsioonid, peab antud mehhanismi pöördliikumise kiirust ja paigalseisu saama 

kontrollida. Seega antud mehhanismi käitavat mootorit peab saama käivitada katkendlikult. 

Esimese mootori lahendusena näeb autor sammmootori kasutamist antud mehhanismis. 

Sammmootoritele on omane katkendlik ja täpne töötamine. Teise lahendusena on siin 

võimalik kasutada alalisvoolu mootorit, mida saab samuti kasutada katkendlikult, kuid 

antud mootorite töötamine pole nii täpne. Kolmanda variandina näeb autor sildirulli 

pöörlema panevaks seadmeks lahendust, milles pöörlemist tekitab vahelduvvoolumootor. 

Vahelduvvoolumootorite negatiivseks küljeks on see, et antud mootorid töötavad kõrgetel 

pöörlemiskiirustel ja nende reguleerimine madalamaks on keeruline. Näiteks saab 

vahelduvvoolumootoreid reguleerida nende sageduste muutmisel. Sagedust võimaldab 
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mootoril muuta sagedusmuunduri abil ning sageduse langetamisel langeb ka 

pöörlemissagedus. Näiteks, kui kasutada 12 poolusega sünkroonmootorit siis peab sagedus 

jääma alla 10Hz. [6]  Paraku pole võimalik sagedusmuundurit kasutada, tulenevalt seadme 

hinnalisest väärtusest.  

Nii alalisvoolu kui ka vahelduvvoolu mootorite katkendliku töö saavutamiseks on variant 

kasutada antud mehhanismis lõigatud võlli, mis on toodud joonisel 8. Lõigatud võll töötab 

mehhanismis siduri põhimõttega. Mehhanismis toimub paberi edasi liikumine vaid siis, kui 

on olemas kontakt lõigatud võlli lõikamata osaga. Lõigatud võlli pind on kaetud kummi 

või muu hõõrdumist tekitava materjaliga, et paberi ja võlli vahel ei esineks libisemist. 

Kasutades antud lahendust tuleb katse eksitus-meetodil leida ära lõigatud võlli läbimõõt 

ning selle lõigatud osa, kuna see oleneb otseselt teiste mehhanismide ajakulust. 

 

 

Joonis 8. Lõigatud võlliga mehhanism 

 

Tabelis 1. on tehtud esimese mehhanismi kohta morfoloogiline tabel, milles on toodud 

seadme erinevad variatsioonid. 

 

 

 



18 
 

 

Tabel 1. Sildirullilt sildi eemaldamise mehhanismi morfoloogiline tabel 

Siltide eemaldamise mehhanismi morfoloogiline tabel 

 variandid 

Mootori tüüp alalisvoolumootor sammmootor vahelduvvoolumootor 

Paberi kogumiskoht mootori võll paberikogumis südamik 

Siltide eemaldus konstruktsiooni ehitusest tulenev 

terav nurk 

inimene 

 

Morfoloogilisse tabelisse on toodud lahendus, kus siltide eemaldajaks on seadme 

operaator. Operaator eemaldaks silte sildirullilt käsitsi ning kleebiks neid kilekottidele. 

Süsteemis kogunev paber on võimalik koguda paberikogumis südamikule või otse mootori 

võllile. 

 

 

3.3. Siltide paigutamise mehhanism 

 

Esimese mehhanismi mõtiskluses kui ka praktikas selgub, et sildid, mis paberist 

eemalduvad tahavad oma loomult kaarduda. Kui sildid on sildirullil, siis nad paiknevad 

seal kaardus, ning kui nad sildirullilt eemalduvad, siis sildid tahavad võtta tagasi oma 

eelnevat kuju. Kui lasta sildirullilt eemaldunud silt lihtsalt kilekotile langeda, siis nad ei 

maandu sellele horisontaalselt vaid keerdunult ja kohmakalt. Siia on pakiline tuua sisse 

mehhanism, mis aitaks siltidel võimalikult efektiivselt kilekottidele paigutumist.  

Antud probleemile leidis autor kolm võimalikku lahendust. Esiteks reguleerida siltide 

eemaldust väiksele kiirusele, et sildid saaksid ennast paigutada iseenesest kilekottidele. 

Lisaks sellele tuleb katsetuste toel leida siltide eemalduskohale täiuslik paiknevus 

kilekottide suhtes. Kui reguleerida siltide eemaldamise mehhanismi kiirust ja paralleelselt 

reguleerida siltide eemalduskoha paiknevust, siis on võimalik silte kleepida kilekottidele 

ilma lisa abita selle mehhanismi näol.  
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Kui aga tuua siia sisse mehhanism, mis aitab siltidel kilekottidele jõudmist, siis näeb autor 

lahendusena kahte sarnast varianti. Esiteks lisada vahetult pärast siltide eemaldamise 

konstruktsiooni telg, mis aitaks sildil hoida horisontaalset olekut võimalikult kaua enne 

kilekotile jõudmist. Siin on oluline märkida katsetuste käigus selgunut, lisatav telg peab 

olema materjalist, mis ei tohi saavutada mitte mingit haakuvust sildi alumisel küljel oleva 

liimiga, kuna see kas muudab sildi trajektoori või koguni kleebib sildi antud telje külge. 

Arendus sellele oleks vahetada telg võlliga, millele tekitab pöördliikumist 

alalisvoolumootor. Pöördliikumisega telg välistab selle, et silt kleepub telje külge. Oluline 

on ka reguleerida antud mootori kiirus vastavalt siltide eemaldamise mehhanismi 

pöördliikumise kiirusega.. Vea esinedes võib jällegi see võll enda külge võtta sildi või viia 

sildi algselt trajektoorilt eemale.  

 

 

3.4. Kilekotte tõstev mehhanism 

 

Kilekotte tõstva mehhanismi ülesandeks on pealmise kilekoti haaramine ning selle 

kergitamine umbes viie sentimeetri kõrgusele, et kilekotte pöörav mehhanism saaks 

kilekoti ümber pöörata. Esimeseks lahenduseks, kuidas kilekotti haarata oleks iminapa abil 

töötav mehhanism. Iminapa tööpõhimõte seisneb selles, et iminapp tekitab kilekotiga 

kokkupuutes nende kontaktkohas osalise vaakumi ning kilekott püsib seetõttu iminapa 

küljes. Üks eeldustest, et iminapp saavutab hea kontakti kilekotiga on, et tasapind oleks 

horisontaalne. Ebatasasused tekitavad iminapa ja kilekoti vahele õhutühimikke, mille 

tulemusel pääseb väline õhk iminapa ja kilekoti vahele ning kontakt katkeb. Samuti tuleb 

täheldada, et kilekotid on materjalist, mis iminappadega hästi ei haaku. Katsetuste käigus 

selgub, et iminapad suudavad kilekotte enda küljes kontaktis hoida, kuid selle püsimiseks 

on vaja suure läbimõõdu ja mahuga iminappasid ning kokkupuutepinda vaid kilekoti äärsel 

alal. Kui kasutada suure läbimõõdu ja mahuga iminappa ning rakendada iminapa surumisel 

vastu kilekotti piisavat jõudu, siis kilekott enamasti suudab jääda kontakti iminapaga. 

Alternatiiv iminapale on kasutada imurit. Oma olemuselt on imur mootor, mis käitab 

ventilaatorit,tekitades õhu imemise efekti seadme düüsis. Seadmes alarõhku tekitades ning 

samas imedes välist õhku seadmesse. Imuriga on ühenduses toru, mis on monteeritud 

kilekottide kohale, ning milles toimub pidev õhu imemine. 
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Nende kahe vahendi töötamiseks on vaja seadet, mis viiks iminapa või imuritoru düüsi 

kilekottidega vahetusse kontakti ning pärast eemaldaks need samuti ka kilekottidest. 

Lahenduseks sellele oleks pneumaatiline silinder, mis liigutab vastavalt imuritoru või 

iminappa, näide on toodud joonisel 9. 

 

 

Joonis 9. Iminapaga silinder 

 

Ühe lisa variatsioonina oleks kasutada kilekotti tõstva mehhanismi asemel operaatorit. 

Selleks, et seda varianti kasutada peab esimeses mehhanismis kasutama tööorganina 

mootorit, sest muidu kaob seadmest automatiseeritus.  

 

 

3.5. Kilekotte pöörav mehhanism 

 

Nimetatud mehhanismi ülesandeks on silditatud kilekoti pööramine ja kilekoti 

eemaldamine iminapa või imuritoru küljest. Selle mehhanismi üheks lahenduseks on 

kasutada elektrimootorit, mis töötab väikestel pöörlemiskiirustel. Antud mehhanismi 

ajastamine süsteemis on väga oluline, kuna vale sünkroonsus võib lõhkuda seadet ja teisi 

seadmeid. Antud olukorda on pakiline lisada iminapa mehhanismi silindrile andur, mis 

lubaks elektrimootoril käivituda ainult juhul, kui seadme tööks on tee vaba. Mehhanism 

koosneb latist, mis on vahetus ühenduses elektrimootoriga või ülekandega ja on toodud 

joonisel 10. Latt on seotud ühest otsast elektrimootoriga ning töö tegemisel latt pöörleb, 

pöörates kilekotte. Juhul, kui teiste mehhanismide töö toimub kiirusel, mis lubab antud 
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mehhanismil kiiremini tööd teha, siis võib tõsta elektrimootori pöörlemiskiirust või lisada 

juurde latte. 

 

 

Joonis 10. Kilekotte pöörav latt 

Märkused:  1 – latt; 2 –  sammmootor. 

Teiseks variandiks on koostada mehhanism kasutades pneumaatilist silindrit ning latti. 

Silinder ühenduses latiga asuksid algpositsioonis kilekottide alumises osas. Õhu pääsedes 

silindri ühte otsa liiguks latt kilekottide peatsesse tõmmates kaasa kergitatud kilekoti. 

Antud mehhanismi on kõige otstarbekam kasutada, siis kui siltide eemaldamise 

mehhanismi asendaks inimene. Sildid eemalduvad sildirullilt ning seadme operaator võtab 

sildi ja asetab kilekotile. Pärast seda vajutades nupule rakendub silinder ning kilekott 

pöördub. Mehhanismi probleemiks on see, et kilekotid on pikad ning nende pööramiseks 

oleks vaja silindrit, mille pikkuseks oleks vähemalt 50 cm. Järgnevas tabelis 3. on toodud 

mehhanismi erinevad variatsioonid. 
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Tabel. 3. Kilekotte pöörava seadme morfoloogiline tabel 

Kilekotte pöörava mehhanismi morfoloogiline tabel 

 variandid 

Energiaallikas elektrimootor pneumaatiline silinder 

Kilekotte pöörav 

ese 

üks latt kaks latti enam latte 

 

Kui kasutada mehhanismis elektrimootorit, siis on võimalik lisada sellele mitu latti, mis 

pöördliikumisel kilekotte pööravad. Mitut latti saaks kasutada, kui siltide kleepimine 

kilekottidele toimub kõrgel kiirusel.   
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

4.1.Mehhanismide valik 

 

Siltide eemaldamise mehhanismi ja kilekottide pööramise mehhanismi osast on 

otstarbekaim valida tööorganiks sammmootor. Arduino kontrolleri abil on võimalik saata 

elektrisignaale sammmootori draiverisse, mis teeb need bipolaarse sammmootori jaoks 

teostatavaks ning saadetakse vaheldumisi voolulaenguid nelja erinevasse sammmootori 

mähisesse. Antud seadmes  ja nende programmeerimisel on olulised sammmootori 

pöörlemiskiirusele ja sammudele valitud parameetrid. Näiteks siltide eemaldamise 

mehhanismi sammmootor EM-157 teeb ühe täispöördega 200 sammu ja kilekoti pööraja 

sammmootor M49SP-1 teeb ühe täispöörde 48 sammuga. [7, 8] 

Vahetult pärast sildi eemaldumist sildirullilt toimub sildi kleepimine kilekotile ilma siltide 

paigutamise mehhanismita. Kui reguleerida siltide eemaldumise mehhanismi sammmootori 

kiirust ning paigutada siltide eemalduskoht sobivasse kohta kilekottide suhtes, siis on 

võimalik silte kleepida vabalt langedes. 

Seade, mis tõstab kilekotte töötab imuriga, mille toru on monteeritud pneumaatilise silindri 

kolvi külge. Imuri valiku põhjuseks on see, et iminapa kasutamine pole töökindel. Antud 

mehhanismi töötamiseks on tarvis järgnevaid seadmeid:  kompressor, pneumaatiline 

silinder, pneumaatika torustik, pneumaatika liitmikud, solenoid, drosselkraan,  kaks releed 

ja  kolm NPN transistor. Käsitletav kompressor on üldlevinud minikompressor, mida 

kasutatakse autovoolul ning  on mõeldud rehvide pumpamiseks. Kuna kompressori elueas 

pole autor kindel, siis, et seda säästa töötab see katkendlikult kasutades elektromagnet 

releed, mida juhib NPN transistor. Kirjanduse analüüsi jaotises sai kirjeldatud NPN 

transistori tööd ja selle järgi tuleb NPN transistori baas kontakti lasta väike vool peale, et 

kompressori pinge 12 V saaks liikuda kollektorist emitterisse. Samamoodi on ka 

solenoidiga ühendatud NPN transistor. Solenoidi eesmärk on lülitada suruõhk ümber teise 

silindri otsa ning selle tõttu saab silindri kolb tagasi liikuda algsesse positsiooni. Silindri 

tagasiliikumise kiiruse reguleerimiseks on autor sisse toonud drosselkraani, mis aeglustab 
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silindri kolvi tagasiliikumist. Seda sellel põhjusel, et sellisel juhul jääb kilekott ühendusse 

õhuvoolikuga. Liiga järsul silindri kolvi liikumisel kaob kontakt kilekoti ja imuritoru vahel. 

Kilekotte pööravas mehhanismis on sammmootori võllile kinnitatud 30 cm pikkune latt. 

Latt peab olema nii pikk, et ulatuks kilekoti laiuselt kilekotti pöörama. Kergitatud 

kilekottide pööramine toimub lati pööreldes. 

 

 

4.2.Seadme koost 

 

Kogu seadme koost on toodud joonisel 11. Esimesele teljele on paigutatud sildirull, sealt 

edasi liigub paber erinevatele rullidele 5, millel muudetakse paberi liikumise suunda, kuni 

jõutakse teljeni, millel toimub siltide eemaldumine tulenevalt suurest trajektoori 

muutusest.Seadmes kasutatakse siltide eemaldamise konstruktsioonina väikse läbimõõduga 

ümarat telge. Seejärel liigub paber läbi kahe rulli 5, mis jällegi muudavad paberi liikumise 

suunda. Lõpuks koguneb paber sammmootori võllile 6. Siltide eemaldamise mehhanismile 

on loodud erikujuga plaat, millel on 5 telge  ja tehtud lõige sammmootori jaoks (LISA B). 

Siltide eemaldamise mehhanismi plaat on monteeritud seadme raami külge ehitusnurga 

abil, mis kindlustab plaadi paigalseisu operatsioonide käigus. Antud plaadi paigutamisel on 

oluline paralleelselt katsetada siltide paigutust kilekottidele.  

 

Joonis 11. Kilekottidele siltide kleepimise seadme prototüüp 
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Silindri 2 paigutamisel raamile tuleb valida sobiv asetus kilekottide kohal. Imur ei suuda 

kilekotte tõsta, kui imuritoru 1 ja kilekoti kontaktkoht on kilekoti äärele liiga lähedal või on 

kilekoti keskel. Silindri kolvi külge on elementide abil kinnitatud imuritoru. Silindrile on 

ehitatud M kujuline konstruktsioon, mis  koosneb neljast puulatist ning on omavahel 

ühenduses ehitusnurkadega. 

Kasutusel olevad sammmootorid olid algupäraselt mõeldud töötamiseks vaid printerites või 

faksides. Sellest tulenevalt on sammmootori kinnitusavad paigutatud halvasti 

kinnitatavatesse kohtadesse. Seetõttu on kasutatud sammmootorite kinnitamisel plastik-

sidemeid ning ehitusnurkasid.  

Kokkuvõtvalt koosneb raam kahest korrusest, ülemisel korrusel toimub siltide kleepimine 

ning alumisel korrusel asetsevad paigalseisvad tööorganid ning elektroonika. Jooniselt on 

näha, et alumisele korrusele on paigutatud seadme kompressor 7, modifitseeritud imur 4 ja 

solenoid klapp 3.Samuti kuulub esimesele korrusele muu elektroonika ning pneumaatika 

komponendid.  

 

 

4.3.Seadme elektroonika ja pneumaatika 

 

Seadmesse suruõhu tootmiseks on vaja kasutada kompressorit. Kuna seade on üldiselt 

ehitatud mõeldes esmalt odavusele, siis valiti auto pingel 12 volti töötav kompressor. 

Arduinost jääb sellise kompressori toitmiseks voolutugevusest ja pingest väheks, sest 

Arduino on võimeline väljastama  kuni 5 volti ja kogu mikrokontrolleri peale kokku ligi 1 

amper voolu. Järgmine idee oli kasutada kompressori toiteks vanu seadmeid, mille trafo 

muundaks vahelduvvoolu 230 volti 12-ks voldiks. Selgub, et olme seadmete 12 voldiga 

pingeallikad ei suuda kompressorit käivitada, sest kompressori käivitusvool on 10 amprit 

ning olmeseadmed kasutavad kordades alla selle. Seejärel plaaniti kasutada step- up 

moodulit, mis muudab pinge 5– st voldist kuni 35-ks voldiks. Selline toitemoodul ei ole 

samuti piisav, sest toitemoodulite voolutugevust ei saa reguleerida. Oluline on leida 

vooluallikas, mis suudaks 12 voldise pinge juures anda samas ka vähemalt 100 vatist 

võimsust. Probleem esineb selles, et kompressori käivitusel kulub rootori käivitumiseks 

kuni 10 amprit voolutugevust. Probleemi lahendamisel tuleb abiks arvuti riistvara 

tundmine, sest arvutite toiteplokid on ehitatud väljastama kõrget voolutugevust 
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varustamaks emaplaadi erinevaid sisendeid ja muid seadmeid. Toiteploki kasutamine sai 

selgeks, kui uuriti vooluallika toiteväärtusi, nimelt suudab valitud vooluallikas tarbijat 

varustada 12 voldise pingega ning kuni 18 amprise voolutugevusega. Seega suudab 

vooluallikas stabiilselt anda vajalikku 10 amprit ning jätab varu ka teistele seadmetele. 

Lisaks 12 voldisele pinge väljundile on arvuti toiteplokkidel ka 5 ja 3.3 voldised 

pingeväljundid. Kuna toiteplokil on mitu erinevat väljundpinget, ning võimsuseks 350 

vatti, siis saab terve seadme töötama antud vooluallikaga. Joonisel 12. on kasutatav 

kompressor. Kuna tegemist on kasutatud kompressoriga ning sellel puudus väljastatava 

surveõhu rõhu skaala ning indikaator, siis paigaldati indikaatori asemel traadi jupp, 

näitamaks, kas seadme pneumosüsteemis tekib liialt kõrge rõhk. 

 

Joonis 12. Seadme kompressor 

 

Teine seade, mis tarbib suure koguse voolutugevust on imur (Joonis 13.). Enne antud 

seadme modifitseerimist oli see autosse mõeldud minitolmuimeja, mis kasutab sarnaselt 

kompressorile ka auto pinget 12 volti. Imuri lisamisel vooluringi ilmneb probleem, et 

vooluallikas ei ole võimeline nii kompressorit kui ka imurit samas ahelas toitma, kui 

seadmed on ühendatud vooluallika 12 voldisele väljundile paralleelselt. Imuri ja 

kompressori ühendamisel 12 voldisele väljundile jadamisi tähendaks, et seadmed 

kasutaksid sama voolutugevust ning sellest tulenevalt seadmetes tekkiva pinge langu tõttu 

käivitub küll imur, kuid kompressori käivituseks jääb voolutugevusest väheks. Antud 

probleem kaob, kui imur ühendada samale vooluallikale, kuid kasutades 5 voldist 

pingeallikat. Selgub, et 12 V toitele mõeldud seade suudab töötada ka 5 voldi juures. Kuid 
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selle arvelt töötab imur nõrgema võimsusega. Kuna mitmete seadmete töökindluses pole 

autor kindel, siis otsustati lisada vooluahelasse transistorid, mis toimivad lülititena ning 

lülitavad ühendatud seadme tööle vaid siis, kui konkreetsel seadmel on aeg tööd teha. 

Töökindluses pole autor kindel, sest seadmed nagu kompressor ning imur on mõeldud 

kasutama teist vooluallikat. Seadmes on kasutusel kaks eraldiseisvat transistori, 

sammmootori draiveritel ja ühel releel on transistor integreeritud plaadile. Algselt oli idee 

kasutada transistore otseselt seadmete lülitamiseks ilma releedeta, kuid ilmnes asjaolu, et 

transistorid ei ole efektiivsed suuremate voolutugevuste lülitamiseks, sest need 

kuumenevad kiiresti üle.  

 

Joonis 13. Imur [11] 

 

Imuri, kompressori ja solenoidi ühendustele tuleb paralleelselt lisada üks  diood, mis hoiab 

ära transistoride kahjustamise, tulenevalt vastandpolaarsest pingest. Transistori baas 

ühendatakse Arduino digitaalväljunditega ning sinna vahele lisataks takisti, mis hoiab ära 

digitaalväljundi ülepingestatuse, kaitsmaks digitaalväljundit. Solenoidi, imuri ja 

kompressori elektriskeemid ning pneumaatilise silindri pneumoskeem on toodud lisas C.  
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4.4. Arduino programmeerimine 

 

Ehitatud seadme programmeerimisel kasutatakse näidisjuhendeid Arduino tarkvara 

programmis erinevatest harjutustest. Põhiliselt kasutatakse kahte harjutust: 

stepper_onerevolution, kus sammmootor teeb ühe täispöörde ja blink harjutus, kus LED 

lamp pannakse põlema. LED lambi lülitamise toimel töötavad analoogselt kasutatavad 

transistorid. 

Seade on programmeeritud nii, et seadmeid lülitatakse sisse vaheldumisi või korraga ning 

seda tehakse saates elektrivoolu digitaalväljunditest transistoridesse ja sammmootori 

draiveritesse. Peale selle kasutatakse ka veel Delay() koodirida, mis iseloomustab 

funktsiooni kestust.  

Arduino kood väljendub reaalsuses järgnevalt. Esiteks teeb siltide eemaldamise 

mehhanismi sammmootor kindla arvu samme ning nende sammude jooksul eemaldatakse 

silt, seejärel lülitatakse vool kolme transistorisse, mis omakorda juhivad solenoidi, 

kompressori releed ning imuri releed. 1.5 Sekundit pärast seda on silinder saanud piisavalt 

õhku ning on viinud kolvi abil imuritoru kilekottidega ühendusse. Solenoid lülitatakse 

välja, et solenoid vahetaks kanalid tagasi algsesse seisu. Pärast kolvi ja imuri 

tagasiliikumist lülitatakse välja kompressor, kuid imur jääb tööle, sest kilekott peab jääma 

kergitatud asendisse. Pärast neid operatsioone keeratakse kilekott ümber sammmootori lati 

poolt ning imur lülitatakse välja. Kasutatav Arduino programmkood on välja kirjutatud 

lisas D.  

Esimese mehhanismi sammmootori programmeerimisel tuleb silmas pidada, et sildirulli 

läbimõõt kahaneb pidevalt ning vastupidi sammmootori võlli, millele paber kogutakse, 

läbimõõt suureneb pidevalt. Seega tuleb sildi eemalduseks kuluvaid samme iga tsükliga 

kahandada, sest sildirulli raadius kahaneb pidevalt. Näiteks esimese sildi eemaldamiseks 

kulub 420 sammu ning viimase sildi eemaldamiseks 180 sammu. Selleks, et leida, kui palju 

tuleb sammmootori samme vähendada iga tsükliga teostas autor mõõtmisi. Kuna 

sammmootori võll on ühenduses otseselt süsteemiga, siis tehti kümme mõõtmist 

sammmootori võlli läbimõõdule, millele süsteemis paber koguneb. Olles mõõtnud 

läbimõõdu oli tarvis mõõta, mitu sammu antud läbimõõdu juures kulus sildi 

eemaldamisele. Mõõtmisi teostati järgnevalt, kui on teada ühe sildi pikkus ning sinna 

juurde lisada kahe sildi vaheline kaugus, siis see vahemaa on nihe, mis kulub ühe sildi 
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eemaldamiseks. Et saada täpset mõõtetulemust tehti kümme erinevat loendust, kus Arduino 

programm iseseisvalt samme loendas. Mõõtmistulemuste põhjal saadi Joonis 14., mis 

kujutab seda, kui palju muutub sammmootori võlli, millele kogutakse paber, raadius 

vastavalt 150 sildi kleepimise kestusel. Saadud graafik pole täiuslik, sest on väikseid 

hälbeid. Need hälbed tulenevad mõõtevigadest. Et leida lineaarne graafik, mis 

iseloomustab sammmootori võlli läbimõõdu kasvamise keskmist tulemust moodustati 

mõõtmistulemuste põhjal keskmine ning see joon on graafikul musta värviga. Graafikult 

saab lugeda, et 150 sildi kleepimisel toimub             sammuline sammude 

väärtuste muutumine. Sellest tulenevalt leitakse, kui palju tuleb iga tsükliga samme 

vähendada 
   

   
     korda.Seega tuleb iga tsükliga vähendada sammmootori samme 1,6 

võrra.  

 

 

Joonis 14. Sammude vähendamine tulenevalt sammmootori võlli raadiuse suurenemisest 

 

Siltide kleepimise protsessi alguses on sammmootori võlli raadius 11 mm ning sildi 

eemaldamiseks kulub 420 sammu. Protsessi lõpus on sammmootori võlli raadius 27 mm ja 

sildi eemaldumiseks kulub 180 sammu.  
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4.5. Seadme jõudlus 

 

Järgnevas alajaotises tehakse seadmele jõudluse arvutus. Eesmärgiks on leida seadme 

tootmisühik ühes tunnis ehk , mitu silti kleebitakse ühes tunnis kilekottidele, arvestades, et 

kilekoti pundi ja sildirulli vahetamisele kulub 3 minutit.  

Esiteks leitakse, kui pikk on ühe tsükli ajaline kestus, liites kokku kõigi kolme mehhanismi 

ajalised kestused. Arvulised väärtused on leitud vastavalt katsetuste tulemustele ning on 

kajastatud Arduino tarkvaralises programmis, mille kood on toodud lisas D. Siltide 

eemaldamise mehhanismi aeg on pidevalt kahanev, seega on võetud keskmine väärtus ehk 

5 sekundit. 

                         ;           (4. 1) 

Kus        on ühe tsükli kestusaeg, s; 

   – sildi eemaldamise mehhanismile kuluv keskmine aeg, s; 

   – kilekotte tõstvale mehhanismi talitusele kuluv aeg, s; 

    kilekoti pööramise mehhanismi talitusele kuluv aeg, s. 

Arvutusest selgub, et ühe sildi kleepimiseks kulub 10.3 sekundit. Kui on teada, et silte ja 

kilekotte on 150, siis arvutatakse kui palju kulub aega ühe pundi ehk 150-le kilekotile 

siltide kleepimiseks. 

                                        (4. 2) 

Kus     150-le kilekotile siltide kleepimiseks kuluv aeg, s; 

    siltide arv, tk. 

Selgub, et ühe pundi kleepimiseks kulub 1545 sekundit ehk 25 minutit ja 45 sekundit. 

Arvutatakse, mitu kilekotti saab sidistada ühe tunni jooksul arvestades, et valmis 

kilekottide ja tühja sildirulli vahetamiseks kulub kolm minutit ning ühes tunnis toimub 

kaks korda sildirulli ja kilekoti puntide vahetust. 

   
         

 
 
          

    
                      (4. 3) 

Kus  y on siltide arv, mis kleebitakse ühe tunni jooksul; 

     aeg, mis kulub sildirulli ja kilekottide vahetamiseks, s. 
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Seega selgub, et ühe tunni jooksul on siltide kleepimise seade võimeline kleepima 314 silti.  

 

 

4.6. Võimsuste arvutused 

 

Seadet ehitades lähtus autor eelkõige seadmete hinnalisest väärtusest, eelistades odavamat. 

Tihti juhtub, et elektroonika valdkonnas odavaima eelistamine on vale tegu, kuna 

materjalid, mida selle valmistamiseks kasutatakse on viletsad. Odava elektroonika 

negatiivseks osaks on ka seadmete kehv energiatarbivus, st et esinevad elektrilised kaod.  

Järgnevas alajaotises arvutatakse seadme komponentide võimsuseid. Alalisvooluringi 

seadmete võimsust arvutatakse valemiga       , pinge on vastavalt komponendi 

nimipingele, välja arvatud imurseade, mida peab kasutama 5 voldi juures. Enne arvutuste 

teostamist on tarvis leida voolutugevused ja neid saab leida elektriahelat multimeetriga 

mõõtes. Voolutugevust mõõtes tuleb olla ettevaatlik, sest seda tehakse olukorras, kus 

mõõtmise ajal on elektriahel pingestatud. Voolutugevust mõõdetakse ühendades 

multimeetri otsad elektriahelasse jadamisi, sest multimeetril on madal omatakistus ja seega 

jääb voolutugevuse poolt puutumatuks. Seadmete mõõdetud ja arvutatud tulemused on 

toodud tabelis 4. Jaotises tehtavate arvutuste eesmärgiks on leida, kui palju teeb seade ühes 

tunnis elektrilist tööd.  

 

Tabel 4. Kilekottidele siltide kleepimise seadme elektriseadmete mõõdetud ja arvutatud 

väärtused 

 

 

Parameeter 

 

imur 

 

kompressor 

 

solenoid 

 

imuri 

relee 

 

kompres- 

sori relee 

samm- 

mootor 

nr 1 

samm- 

mootor 

nr 2 

Nimipinge U 

(V) 

5 12 12 5 12 12 12 

Voolutugevus 

I (A)** 

1.5 5.1 0.2 0.1 0.1 1.2 1.0 

Võimsus P 

(W)* 

7.5 61.2 2.4 0.5 1.2 14.4 12 

Aeg T (s) 5 3 1.5 5 3 5 2.3 

Märkused: *- arvutuslikud, **- mõõdetud 
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Aeg iseloomustab, kui kaua on antud seade sisselülitatud olekus ühes tsüklis. Sammmootor 

nr 1 on siltide eemaldamise mehhanismi sammmootor ning sammmootor nr 2 on kilekotte 

pöörava mehhanismi sammmootor. Seadmes kasutatavad solenoid ja releed loetakse 

arvutuste lihtsustamiseks võrdseks nulliga. Arvutatakse ainult seadmeid, mis teevad 

reaalset tööd. 

Esiteks tuleb arvutada iga seadme tööaeg ühes tunnis, kui arvestada sisse sildirulli ja 

kilekottide vahetused: 

                                  (4.4) 

                                      (4.5) 

                                        (4.6) 

                                           (4.7) 

kus       on imurseadme tööaeg ühes tunnis, s; 

              kompressori tööaeg ühes tunnis, s; 

               siltide eemaldamise sammmootori tööaeg ühes tunnis, s; 

               kilekotte pöörava sammmootori tööaeg ühes tunnis, s; 

     imurseadme tööaeg ühes tsüklis, s; 

     kompressori tööaeg ühes tsüklis, s; 

     siltide eemaldamise sammmootori tööaeg ühes tsüklis, s; 

    kilekotte pöörava sammmootori tööaeg ühes tsüklis, s. 

Nüüd kui on teada, kaua seadmed tunnis töötavad on võimalik välja arvutada seadmete 

elektriline töö. Elektrilist tööd arvutatakse valemiga       . [10] 

                                            (4.8) 

                                                            (4.9) 

                                                          (4.10) 

                                                            (4.11) 

Kus       on imuri poolt tehtav töö ühes tunnis, J; 

              kompressori poolt tehtav töö ühes tunnis, J; 

               siltide eemaldamise sammmootori poolt tehtav töö ühes tunnis, J; 

               kilekotte pöörava sammmootori poolt tehtav töö ühes tunnis, J. 

Arvutatakse summaarne elektriline töö ühes tunnis: 
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                                        (4.12) 

Kus       on kilekottidele siltide kleepimise seadme summaarne elektriline töö ühe 

tunni jooksul, J. 

Ning viimaseks arvutuseks teostatakse teisendus džaulidest kilovatt tundideks, kui on 

teada, et 1 kWh =3600000 J. 

          

       
                     

Seega teeb seade kokku tunnis 0.0287 kilovatt tundi elektrilist tööd. 
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö käigus projekteeritud ja ehitatud seade koosneb siltide eemaldamise 

mehhanismist, kilekotte pööravast mehhanismist ning kilekotte pööravast mehhanismist. 

Kuigi seadmele on mitmeid ideede genereerimise teel leitud lahendusi, pidas autor kõige 

paremateks just neid lahendusi.  

1. Kirjandusallikate põhjal viis autor ennast kurssi seadmes kasutatava elektroonika 

ning pneumaatika seadmetega. 

2. Otstarbekaim on kleepsilte eemaldada paberilt kasutades rullide süsteemi, kus 

pöördliikumist tekitab sammmootori võll ning sildid eemalduvad teljel, mis on 

terava nurga all ning tekitab paberi liikumisse suure trajektoori muutuse. 

3. Seadme projekteerimise lihtsuse mõttes ei kasutatud mehhanismi, mis aitab siltidel 

paigutuda kilekottidele. Lihtsam lahendus on reguleerida siltide eemaldamise 

mehhanismi kiirust ning paigutada siltide eemaldumise koht võimalikult soodsale 

positsioonile, mis hõlbustaks siltide kleepimist kilekottidele. Sildid kleebivad 

vabalt langedes kilekotile. 

4. Kilekotte tõstev mehhanism koosneb imuritorust, mida liigutab pneumaatiline 

silinder. Antud mehhanismis reguleerivad silindri tööd drossel ning solenoidklapp.  

5. Valitud lahendus kilekottide pööramiseks on kasutada sammmootorit, mis on 

ühenduses latiga ning toimub lati pöördliikumisel. 

6. Seadme koostu teostusel kasutati puitmaterjali. Puitdetailide kinnitamiseks kasutati 

ehitusnurkasid. Elektroonika osas kuuluvad seadmesse sammmootorid, kompressor, 

mikrokontroller, imur, releed ja transistorid. Solenoidklappi, imurit, kompressorit 

lülitavad sisse releed ja transistorid. Sammmootorite töötamiseks on kasutatud 

sammmootorite draivereid. 

7. Seadmele on kirjutatud kood, mille kohaselt kleebitakse 150 silti 150-le kilekotile. 

Operaatori tööks jääb vaid sildirulli ning kilekoti puntide vahetamine. Sildirulli 

raadius väheneb iga tsükliga, seega programmeeriti seade nii, et iga tsükliga 

vähendatakse siltide eemaldamise mehhanismis oleva sammmootori samme 1.6 

võrra. 
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8. Seade on suuteline teoreetiliselt kleepima 324 silti tunnis. Võimsusarvutuste 

tulemusena leiti, et seade teeb tunnis 0.0287 kilovatt tundi elektrilist tööd. 

Seadme jõudlust 324 silti tunnis väärtust saab tõsta, kui teostada rohkem katsetusi, et leida 

efektiivsem kiirus. Antud töös oli katsetuste arv limiteeritud, kuna oli kasutada vaid üks 

sildirull ning kilekoti punt. Sildi kleepimise täpsust saab arendada tuues sisse siltide 

paigutamise mehhanism, mis aitab siltidel täpsemalt paigutuda kilekottidele. Kokkuvõttes 

sai autor antud töö koostamisest palju, näiteks Arduino mikrokontrolleri kasutamine ning 

erinevate elektriseadmete tundma õppimine andsid aluse tulevikus kasutada 

mikrokontrollerit erinevate seadmete juhtimiseks.  
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SUMMARY 
 

GRÜNE FEE is an Estonian production company that cultivates herbs and salads. Before 

they can bring the new product to the market they have to order new plastic bags with new 

designation and a barcode. If the new sort is not successful they might have to abandon its 

production. So in order to thrive in the market they prefer to package herbs in bags on 

which the general information has been placed and use a separate sticker-type label for the 

barcode and sort title.  

The goal of this Bacherlor’s thesis is to engineer and build a device that labels plastic bags. 

The plastic bags under question are bound on one end and are stacked on top of each other. 

The labels are placed on a label roll. 

To simplify the engineering process of the the device the author has divided it into four 

separate mechanisms. In order to reach the goal of building the device the author has set 

tasks to complete. 

1. Based on technical literature find out how electric and pneumatic components 

work. 

2. Create ideas for a mechanism that detaches labels from the label roll. 

3. Find different ways how to paste the detached labels on the plastic bags. 

4. Create ideas how to lift the plastic bag into the air. 

5. Come up with different ideas on how to turn the lifted bag around. 

6. Choose the best ideas from the mechanisms and construct the device. 

7. Program the device using Arduino microcontroller. 

8. Calculate how many bags the device can label in an hour and how much electricity 

is used in an hour. 

The first mechanism in which the labels detach from the label roll consists of two shafts 

and a label detachment construction. The first shaft does not rotate hence the label roll is 

placed on it so it can rotate freely on the shaft. The second shaft is connected to a stepper 
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motor which gives the system angular momentum. The labels detach from the paper and 

attach to the plastic bag  

The labels that separate from the label roll paste themselves freely onto the plastic bags 

which in turn means that there is no second mechanism needed.  

The plastic bag lifting mechanism consists of a pneumatic cylinder and a vacuum device. 

The pipe of the vacuum device is placed over the plastic bags and connected to the piston 

of the pneumatic cylinder. There is a compressor used in the device which generates 

pressurized air for the cylinder. After the cylinder’s piston moves to the lower position and 

the vacuum pipe’s end connects with the plastic bag, the bag sticks to the pipe’s end due to 

vacuum. Then a solenoid valve for the cylinder is switched and the piston moves upward, 

lifting the plastic bag. After the plastic bag has been lifted the last mechanism activates and 

a stepper motor, which is connected to a bar, rotates lifting the plastic bag. 

The device is engineered using Infiduino UNO an alternative to the Arduino UNO 

microcontroller. The digital pins of the microcontroller are connected to the two stepper 

motor drivers L298N’s and NPN transistors. The stepper motor drivers rotate the stepper 

motors and the transistors act as a switch for two relays and the solenoid valve.  

The device is programmed with the Arduino software and can theoretically label 324 

plastic bags in an hour. The amount can be increased by reducing time values in the 

programming software given that the device can still operate effectively. The device 

consumes a total of 0.0287 kWh of electric energy which is equal to approximately 103000 

joules. 

In conclusion, a device that labels plastic bags was created. Due to it being a prototype it 

needs an operator.  
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LISA A. AS Grüne Fee kilekotid ja sildirull 
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LISA B. Siltide eemaldamise mehhanismi plaat 
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LISA C. Seadmes kasutatavate elektri- ja pneumoseadmete skeemid 
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LISA D. Arduino programmkood 

 

#include <Button.h>//http://www.arduino.cc/playground/uploads/Code/Button.zip 

const byte p6 = 6; 

const byte p13 = 13; 

const byte p12 = 12; 

Button button = Button(7,PULLUP); 

#include <Stepper.h> 

int stepsPerRevolution1 = 420; 

Stepper myStepper1(stepsPerRevolution1, 8, 9, 10, 11); 

const int stepsPerRevolution2 = 48;//defineerin sammmootoritele omased steppide arvu 

ühe täis pöörde kohta 

Stepper myStepper2(stepsPerRevolution2, 2, 3, 4, 5);//annan arduinole teada, mis 

digitaalpinnides mul mootor on 

int count = 0; 

 

void setup(){ 

 pinMode(p6,OUTPUT); //defineerin solenoidi väljundi 

 pinMode(p13,OUTPUT);//defineerin kompressori väljundi 

 pinMode(p12,OUTPUT);//defineerin imuri väljundi 

 myStepper1.setSpeed(35);//määran sammmootorite pöörlemiskiirused 

  myStepper2.setSpeed(30);//määran sammmootorite pöörlemiskiirused 
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  Serial.begin(9600);//määran seriaalpordi, mille kaudu arduino arvutiga suhtleb. 

if(button.uniquePress()){//nupu vajutus alustab programmi 

 

} 

void loop(){ 

   Serial.println("clockwise"); 

   myStepper1.step(stepsPerRevolution1-1.6*count);//sildirulli mehhanismi sammmootor 1 

rotatsioon 1.6 korda tsüklite arv 

   digitalWrite(p6,HIGH);//solenoid  

   digitalWrite(p12,HIGH);//kompressor 

   digitalWrite(p13,HIGH);//imur 

   delay(1500); 

   digitalWrite(p6,LOW);//solenoidi lülitus 

   delay(1500); 

   digitalWrite(p12,LOW);//kompressor välja 

   Serial.println("clockwise"); 

   myStepper2.step(stepsPerRevolution2);//kilekotte pöörav sammmootor 1 rotatsioon 

   digitalWrite(p13,LOW);//imur välja 

   count++; 

 } 
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