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At first we take a look and learn about plastics material widely used in our everyday life 

and what becomes of it, when it is no longer needed. 

Subsequently the research focuses on finding what happens to material, when it is 

recycled. It is also brought out what given work designed technology should start 

producing, when it ought to be constructed. 

Thirdly experiments are done on three different materials, which are high-density 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

PE  -Polyethylene    -Polüetüleen 

PET  -Polyethylene terephthalate  -Polüetüleentereftalaat 

HDPE  -High-density polyethylene  -Kõrgtihe polüetüleen 

PVC  -Polyvinyl chloride   -Polüvinüülkloriid 

LDPE  -Low-density polyethylene  -Madaltihe polüetüleen 

PP  -Polypropylene    -Polüpropüleen 

SAN  -Styrene acrylonitrile   -Stüreenakrüülnitriil 

PC  -Polycarbonate    -Polükarbonaat 

ABS  -Acrylonitrile Butadiene Styrene  -Akrüülonitriil-butadieen-stüreen 

UHMWPE -Ultra-high-molecular-weight polyethylene 

      -Ülikõrge molekulaarkaaluga polüetüleen 

kgf  -Kilogram-force    -Kilogrammjõud 

N  -Newton    -Njuuton 

MPa  -Megapascal    -Mega paskal 

G  -Gram     -Gramm 

KG  -Kilogram    -Kilogramm 
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SISSEJUHATUS 

 

Antud bakalaureusetöö teema valik tulenes väikeettevõttes töötades, kus freespingilt tulnud 

jäätmeid enam ettevõtte siseselt ei kasutata ja suunatakse edasi jäätmekäitlusesse. Jääkide 

ümbertöötlemine ettevõttesiseselt aitaks vähendada toormaterjali kulu ja annaks ettevõttele 

võimaluse kasutada enda jääke. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja töötada 

eskiisprojekt purustamise ja ümbertöötlemise tehnoloogiast. 

Lõputöö ülesanneteks on: 

1. Uurida ja tutvuda erinevate masskasutuses olevate polüetüleenidega. 

2. Välja selgitada, milliseid tehnoloogiaid kasutatakse tänapäeval polüetüleeni 

ümbertöötlemiseks, kui ka tootmiseks. 

3. Uurida milleks ja kuidas kasutatakse ümbertöödeldud plastikuid. 

4. Läbi viia katsetused HDPE, UHMWPE, PP omaduste ja tugevuse määramiseks. 

5. Konstrueerida materjali purustamise seade CAD keskkonnas. 

Esmalt on uuritud massiliselt igapäevases kasutuses olevaid polümeere, nende mehaanilisi 

omadusi ja kasutusalasid igapäevases elus. Teisalt on välja toodud erinevate plastikute 

taaskasutamise võimalused ja nende turvaliseks kasutamiseks temperatuuride vahemikud. 

Töö kolmandas punktis on tehtud katseid kolme erineva sagedamini esineva plastiku 

tüübiga: HDPE (PE-300), UHMWPE (PE-1000) ja PP. Tutvustan katsemeetodeid ja 

kasutatud katsemasinaid. Peatüki lõpul toon välja katsetuste tulemused ja materjalide 

võrdlused. 

Esitatava töö neljandas etapis on masina komponentide projekteerimine, seda sai alustatud 

masina seest ja edasi liikudes projekteerimisega välja poole, alustades masina südameks 

olevast võllist ja lõpetades masina korpusega. Projekteeritav seade erineb hetkel turul 

pakutavatest masinatest oma mobiilsuse tõttu. Masin on kergesti hooldatav ja lihtsa 

konstruktsiooniga. Eskiisprojekti seadme lõikehammaste vahetamine on konstrueeritud 

kiirliidestega.  
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1. POLÜETÜLEENI OLEMUS JA OMADUSED 

 

Polüetüleen, lühendatult PE on tuntud kui kõige tavalisem plastik. Globaalselt toodetakse 

eri sorti polüetüleene ligi 60 miljonit tonni aastas [1]. Peamine kasutus polüetüleenidel on 

pakendamisel. Polüetüleen koosneb enamasti sünteetilistest polümeeridest ja etüleenist, 

mis omakorda erinevatel töötlemisviisidel ja ainete lisamisel võimaldavad luua 

eritihedusega või eriomadustega polüetüleen saadusi. Plastikud koosnevad enamasti 

karbonist, vesinikust, oksiidist, nitriinist, kloriidist ja sulfurist. Üldjuhul on plastikutel 

kõrge molekulkaal. Plastide ülesandeks on jäljendada erinevaid naturaalseid materjale. 

Plastikuid on tooded enamasti kemikaalidest, mis on tulnud naftast, naturaalgaasidest või 

söest. [2] Molekulid, millest plastikud on tehtud on erinevate pikkustega, koostisosadega ja 

lisanditega, mis määravad ära plastiku tüübi ja omadused. [3] Polüetüleeni pooltoote või 

materjali tegemine käib mitmeil erimeetodeil, kus eelnevalt on tootmismasinas kindlale 

temperatuurile soojendatud ja ühtlaseks massiks muudetud graanulid. Järgnevalt 

pressitakse masinast välja etteantud templiga polüetüleeni mass. Täielik materjali 

jahtumine oleneb ekstrudeeritud materjali paksusest. [4, 5] Mass kasutuses olevatele 

plastik pakenditele on peale märgitud, mis materjaliga on tegu. Märgistused leiab jooniselt 

1.1. 

 

Joonis 1.1. Plastikute tähistused pakenditel [30]  



9 

1.1. Polüetüleentereftalaat 

 

PET/PETE on tänu oma suurele tihedusele ja tõmbeelastsusele eriti sobilik täppisdetailide 

valmistamiseks, mis peavad olema suure kulumiskindluse ja koormustaluvusega. Antud 

plastikut võib kohata tavaliselt joogipudelite või muude vedelike konteineri näol. 

Sellelaadset plastikut võetakse vastu pea kõikjal jäätmetöötlusjaamades. Üldjuhul 

töödeldakse PET ümber fliisiks, kiudeks, kottideks, mööbliks, vaibaks, paneelideks, 

rihmadeks ja vahel ka uuteks konteineriteks. PET tähistusega pudelid on üldiselt 

ühekordseks kasutamiseks, mis tähendab, et peale joogivee pudelit seda enam joogivee 

pudeliks ümber ei töödelda, kuid võib juhtuda, et seda kasutatakse uuesti mingi muu 

konteineri tarbeks. PET materjaliga on võimalik töötada temperatuuride vahemikus -20 

kuni 115 kraadi celsiuse juures turvaliselt ja kuni 180 kraadi juures lühiajaliselt. [6, 7] 

 

 

1.2. Kõrgtihe polüetüleen  

 

HDPE pakub head libisemis omadust koos kõrge löögitaluvusega, lisakse sellele on sellel 

materjalil ka madal hõõrdetegur ja on hea mustuse tõrjumise omadustega. Antud materjali 

kasutatakse langevarjudes, silodes, mahutites, prügikastides, pakendites jne. Ümber 

töödeldakse uuteks pakenditeks, põranda plaatideks, äravoolu torustikeks, plastiktoolideks, 

aedadeks jne. Samuti pole soovitatud antud materjali taaskäsitleda toidutehnoloogias, kuna 

mitmel korral ümbertöödeldud pakendil võib ajapikku erituma hakata ebatervislike aineid. 

Materjali kasutamisvahemikuks loetakse -50 kuni 80 kraadi celsiuse juures. [7, 8] 

 

 

1.3. Polüvinüülkloriid 

 

PVC on jäik plastik, mis annab talle kõrge tugevuse ja on erakordselt hea kemikaalide 

taluvusega. Peale selle on materjal hea isolatsiooniga koos hea leegi taluvusega. Antud 

materjali on kerge töödelda ja ümber käidelda. Kasutamistemperatuurideks on seatud 0 

kuni 60 kraadi celciuse järgi. PVC plastikut kasutatakse keemiaseadmetes, pistikutes, 
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mahutite voodrites, isolaatorites, märkides, kaubaalustes, meditsiinitarvikutes jne. Antud 

materjali töödeldakse ümber harva, kuid kui seda tehakse toodetakse paneele, auto 

porilapatseid, matte ja nn lamavaid politseinikke. Kuna PVC sisaldab kloriidi on see ohtlik 

tervisele, seega ei kasutata seda materjali toidutööstuses. Turvaliseks kasutamiseks on 

seatud temperatuurid 0 kuni 60 kraadi celciuse juures. [7, 9] 

 

 

1.4. Madaltihe polüetüleen 

 

LDPE’d leiab enamasti pakendi kujul näiteks poe kilekottides, gripiga kotis, harva 

riietuses, mööblis ja vaipades. Antud materjeli saab kasutada segades papiga jäätiste ja 

pure pakkide näol. Materjali omaduste tõttu on seda kerge toota ja töödelda. 

Ümbertöötlemisel tehakse sellest materjalist prügikaste, saatepakke, paneele jne. LDPE on 

vägagi paindlike omadustega, kuid see eest üsnagi tugev. Lisaks sellele on materjal hea 

kemikaalitaluvusega ja suurepärane dielektrik. [7, 10] 

 

 

1.5. Polüpropüleen 

 

PP on tugev, kerge ja kõrge löögitaluvusega materjal. Lisaks sellele tõrjub polüpropüleen 

hästi vedelikke, mitmeid happeid, alkaane ja orgaanilisi lahusteid, mistõttu on antud 

materjal kõige eelistatuim nii pakendamis tööstuses kui ka toidutööstuses. Hea elektri- ja 

temperatuuriisolatsiooniga, kuid madalatel temperatuuridel muutub materjal rabedaks ja on 

vastuvõtlikum purunemisele. Soovitatavaks kasutamistemperatuuri vahemikuks on    -20 

kuni 80 kraadi celsiuses järgi. Antud materjali ümbertöötlemisel uuesti enam 

toidutööstuses ei kasutata, pigem tehakse ümbertöödeldud polüpropüleenist prügikaste, 

auto akukestasid, jääkraabitsaid, rakmeid jne. [7, 11] 
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1.6. Ülikõrge molekulaarkaaluga polüetüleen 

 

UHMWPE on ingliskeelne lühend, mis tähendab ülikõrge molekulaarkaaluga polüetüleeni 

vormi, mis annab ka tootele kõrge kuluvuskindluse ja lisaks sellele veel on tal madal 

hõõrduvustegur. Antud materjal on samuti mitmeid kemikaale ja mustuse vorme tõrjuv. 

Ainult naturaalse värvusega UHMWPE on saanud loa kasutamaks toiduainete tööstuses, 

värvitud ülikõrge molekulaarkaaluga polüetüleen aga seda luba saanud pole. 

Naturaalvärvides UHMWPE turvaliseks temperatuuride vahemikuks loetakse -250 kuni 80 

kraadi celsiuse juures, värvitud tootel aga -150 kuni 80 celsiuse kraadi. Kuna antud 

materjal on tiheda struktuurse omadusega sobib see ka rasketööks, näiteks kaablite 

rihmarattana, kraabitsates, konveierite süsteemides, langevarjudes ja lõikelaudades.       

[12, 13] 

 

 

1.7. Plastkomposiidid 

 

1.7.1. Stüreenakrüülnitriil 

 

Stüreenakrüülnitriil - SAN koosneb stüreeni (70-80%) ja akrüülnitriili (20-30%) segust. 

Selline kombinatsioon annab materjalile kõrgema tugevuse, jäikuse ja kemikaalidele 

vastupanu omaduse. Vaatamata oma tugevustele, ei ole materjal täiesti läbipaistev ja 

muutub kollakas keskkonnast tingitud tegurite tõttu. Esmakordselt loodi see materjal 1940 

aastal, kuid kuna selle materjali tootmine osutus kalliks, kasutati seda vähe. Kasutust näeb 

antud materjal rohkem elektroonikas, kodumajapidamispakendites, köögiriistvaras, 

autotööstuses, jt. [14] 
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1.8.2. Akrüülonitriilbutadieenstüreen 

 

Akrüülonitriilbutadieenstüreeni - ABS kooslus annab materjalile tiheda ja tugeva omaduse. 

Antud materjalil on kõrge löögi- ja läbitorkavuslävi, tänu millele on võimalik kasutada 

seda materjali kaitsevestide või kiivrite tegemisel. ABS materjali töö temperatuuride 

vahemikuks on -50 kuni 70 kraadi celsiuse juures. Ületades 70 kraadist töötemperatuuri 

hakkab materjal kergesti sulama, tänu sellele on ta hästi termotöödeldav ning pärast 

jahtumist on materjalil samad omadused, mis enne töölemist. [15, 16] 

 

 

1.8.3. Polükarbonaat 

 

Polükarbonaat - PC on üks laialdasemalt kasutatud plastikkomposiite. Tänu heale 

vastupidavusele, purunemiskindlusele, läbipaistvusele ja kergusele on antud materjal 

kasutuses paljudes erinvates toodetes. Polükarbonaat on naturaalses olekus läbipaistev. PC 

on kasutusel autotulede kaitseklaasina, isolaatorina ja ilmastikuolude eest kaitsva 

materjalina igasugustele erinevatele toodetele. Samuti sobib antud materjal elektroonika 

kaitsekorpusteks tänu oma kõrge kriimustuskindluse ja löögitaluvuse tõttu. [17] 

 

 

1.8.4. Nailon 

 

Seda materjali on mitut erinevat tüüpi, kuid antud juhul on kirjeldatud nailonist üleüldiselt. 

Nailon on tuntud sünteetilise polümeerina. Nailoni annab töödelda kiududeks ja sealt 

omakorda edasi kasutada erinevate lõpptoodete koostamisel. Antud materjali on võimalik 

edasi töödelda, lisades erinevaid aineid, mis muudavad materjali omadusi ja tugevust. 

Laialdaselt kasutatakse nailoni erinevate nööride tegemisel ja ka suurel määral 

riidetööstuses. [18]  
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2. TAASKASUTATUD POLÜETÜLEENI SAADUSTEST 

 

2.1. Plastikute ümbertöötlemise võimalused 

 

Plastikute ümbertöötlemisel on võimalik erinevate omadustega plaste koos purustada, kuid 

ümbertöödelda ja koos üles sulatada ei ole võimalik, sest erinevates plastikutes on tegemist 

ainetega, mis võivad üksteist annuleerida ja muuta uue toote struktuuri ebaühtlaseks või 

isegi ohtlikuks. Selleks, et taaskasutada ja ümbertöödelda plastikuid, on neid kõigepealt 

vaja sorteerida märgistuste järgi. Põhilised massiliselt kasutatavad plastiku tüübid on 

toodud välja esimeses peatükis. Nende sorteerimise järel on võimalik materjal purustada ja 

ümbertöödelda uuteks graanuliteks, võimalik on lisada graanulitele vajadusel värve. Tähtis 

on uued graanilid korralikult puhastada mustusest, kuna edasi sulatamisel järgnevas 

tööstuses võib mustuse tõttu uus produkt tulla defektidega või halvimal juhul olla tervisele 

kahjulik. Lisaks ümbertöötlemisele on võimalik toota biolagunevat plastikut, mis aja 

jooksul laguneb, kuid vaatamata oma uhkele nimetusele ei pruugi see lagunemise aeg olla 

piisavalt kiire. Kujutades ohtu looduses elavatele loomadele ja teistele organismidele. 

Prügilate moodustamine on küll üks võimalustest, kuidas tegeleda jäätmekäitlusega, kuid 

sellest pole keskkonnale kasu, kuna polümeeride lagumise aeg on pikk. Enamik 

plastikutest on toodetud naftast ja teadlased on suutnud jäätme plastikutest toota 

diiselautodele kütust. See protsess on aga kallis ja üldpildis muudaks diiselautode 

kasutamise kallimaks. Mõned riigid on otsustanud jäätmeplaste kasutada elektrijaamades, 

kus materjal põletatakse ja selle käigus toodetakse nii soojusenergiat kui ka elektrienergiat. 

See meetod võib kõlada küll ilusa ja keskkonnasõbralikuna, kuid plastiku põlemisel eritub 

õhku mürgiseid - tervist kahjustavaid osakesi. Selle tõkestamiseks on loodud küll 

spetsiaalseid filtreid, kuid nende filtrite tootmine on küllaltki kulukas ja kui peaks juhtuma 

märkamatu leke on tegemist väga suure loodussaastega. Aastatega on euroopas muutunud  
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pakendite sorteerimine ja taaskasutamisele kaasaaitamine järjest populaarsemaks. Seda just 

sellepärast, et sorteeritud pakend viiakse kodudest minema raha küsimata. Erinevate 

materjalide taaskäitlemine aitab säästa maavarasid ja uue toote peale kuluvat energia kulu. 

[19] 

 

 

2.2. Kõrgtiheda polüetüleeni ümbertöötlemine kodustes tingimustes 

 

Kodustes tingimustes HDPE ümbertöötlemine on täiesti võimalik ning ka suhteliselt ohutu. 

Esiteks tuleb kindlaks teha, et tegemist oleks õige materjaliga, seda saab teha jälgides 

pakendil olevat märgistust. Teiseks tuleb materjal teha võimalikult väikesteks tükkideks 

ning asetada need metallvaagnasse või potti. Järgmiseks tuleb vaagnas olev materjal ahjus 

üles sulatada. Ahju temperatuuriks tuleks seadistada soovitatavalt 200 kraadi celsiust ja 

materjali soojendada kuni 40 minutit. Materjali sulatamise järel tuleb materjal asetada 

soovitud vormi ning seejärel avaldada survet, et materjalist välja pressida tekkinud 

õhumullid. Kodustes tingimustes ümbertöödeldud HDPE plaadist on võimalik toota kas 

lõikelaudu või väiksemaid paneele erinevatel otstarvetel. Hiljem on võimalik valminud 

plaatidest välja lõigata soovidele vastavaid kujundeid või detaile. [20] 
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3. UURIMISTÖÖ KATSEMEETODID JA –VAHENDID 

 

Kõvadusteimi teostamiseks kasutati EMÜ tehnikainstituudi keldris asuvat Rockwell 574 

katsemasinat (Joonis 3.1). Katsemasina tehnilised andmed leiab jooniselt 3.2. Katsetused 

viidi läbi 10.mai 2016.a. Masin arvutas jõude kilogramm jõududes (kgf), millel üks kgf on 

võrdne 9.8 njuutoniga (N). 

 

Joonis 3.1. Rockwell 574 katsemasin [21] 

 

Joonis 3.2. Rockwell 574 tehnilised andmed masinalt 
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Rockwell 574 katsemasina katsetuse esimeseks sammuks on materjalile avaldada 

eelkoormust käsiratta abil, antud materjali puhul oli see 3 kgf (29,42 N). Teisel käigul 

avaldas katsemasin materjalile jõudu 15 kgf (147,1 N) või 45 kgf (441,3 N), olenevalt 

valitud katseskaalast ja viimaseks mõõtmis hetkeks eemaldati eelnev surumisjõud ja 

rakendus uuesti 3 kgf (29,42 N), seejärel teostas masin mõõtmised ja esitas tulemused 

ekraanil. [22] 

Skaalasid kasutati katsete läbiviimisel “Harva kasutatav pealiskaudne Rockwelli skaala“, 

mida kasutatakse enamasti pehmete materjalide kõvaduse mõõtmiseks. Alumiseks 

mõõtepiirkonnaks oli katseseadmel valitud 20 ja ülemiseks 70 nii HR15X kui ka HR45X 

skaalal. Sellesse vahemikku jäädes võis katset edukaks lugeda. Lisast 1 leiab ruumis 

seinapeal oleva juhendi katsetuste läbi viimiseks erinevate materjalide juures. 

Tõmbeteimiteimi teostamiseks kasutati EMÜ tehnikainstituudi keldris asuvat Instron 5969 

katsemasinat (Joonis 3.4). Katsetused viidi läbi 10-11.mai 2016.a. Eelnevalt sai välja 

freesitud CNC pingiga tõmbeteimikud (Joonis 3.5) pikkusega 155 mm, teimiku 

kinnituslaiusega 15 mm, keskosa laiusega 12.5 mm ja paksusega 3 mm (Joonis 3.6). 

 

 

Joonis 3.4. Katsemasin Instron 5969 [23] 
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Joonis 3.5 Tõmbeteimide freesimispink tõmbeteimikute tegemiseks 

 

Joonis 3.6 Tõmbeteimikud HDPE(PE300), UHMWPE(PE1000) ja PP 

 

Katsetuste tegemiseks kasutati ISO 527-3/X/Y standardi. Ruumi temperatuuriks mõõdeti 

23 kraadi celsiuse juures ja ruumi õhu niiskuseks 50%. Masin mõõtis pingeid 

megapaskalites (MPa) ja jõude njuutonites (N).  
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3.1. Tõmbekatsed 

 

3.1.1 Kõrgtihe polüetüleeni tõmbeteim 

 

Tõmbeteimi katsetusi on tehtud kolmele samasugusele kõrgtihe polüetüleeni katseobjektile 

(Joonis 3.1.1.1) Ühe katseobjekti katsetus aga ebaõnnestus, kuna katseobjekt kujunes 

praagiks. Jooniselt 3.1.1.2 leiab HDPE tõmbeteimid katse eel ja järel.  

 

 

Joonis 3.1.1.1 HDPE tõmbeteimi katse 

 

Joonis 3.1.1.2 HDPE tõmbeteimid katse järel (ülemine) ja eel (alumine) 

 

Arvuti poolt salvestatud tõmbekatse graafiku leiab lisast 1.1.  
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3.1.2 Ülikõrge molekulaarkaaluga polüetüleeni tõmbeteim 

 

Tõmbeteimi katsetusi on tehtud kolmele samasugusele ülikõrge molekulaarkaaluga 

polüetüleeni  katseobjektile (Joonis 3.1.2.1). Katseid on tehtud kolm korda ja puuduseid ei 

esinenud. Jooniselt 3.1.2.2 leiab UHMWPE tõmbeteimid katse järel ja eel.  

 

 

Joonis 3.1.2.1 UHMWPE tõmbeteimi katse 

 

Joonis 3.1.2.2 UHMWPE tõmbeteimid katse järel (alumine) ja eel (ülemine) 

 

Arvuti poolt salvestatud tõmbekatse graafiku leiab lisast 1.2.  
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3.1.3 Polüpropüleeni tõmbeteim 

 

Tõmbeteimi katsetusi on tehtud kolmele samasugusele polüpropüleeni katseobjektile 

(Joonis 3.1.3.1), millest ühe katseobjekti katsetus ebaõnnestus, kuna tegemist oli defektse 

detailiga. Jooniselt 3.1.3.2 leiab PP tõmbeteimikud katse järel ja eel.  

 

 

Joonis 3.1.3.1 PP tõmbeteimi katse 

 

Joonis 3.1.3.2 PP tõmbeteimid katse eel (ülemine) ja järel (alumine) 

 

Arvuti poolt salvestatud tõmbekatse graafiku leiab lisast 1.3.  
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3.2. Rockwelli kõvaduskatsed 

 

3.2.1 Kõrgtihe polüetüleeni kõvadusteim 

 

Kõvadusteimis on tehtud katsetusi HDPE’le kolm korda. Katsetuste skaalaks on valitud 

HR15X. Joonisel 3.2.1.1 leiab katseseadme koos katsedetailiga. 

 

 

Joonis 3.2.1.1 HDPE kõvaduse mõõtmine 

 

Katsetuse tegemiseks on kasutatud 1/4’’ mõõduga karastatud teraskuuli. Eelkoormuseks oli 

3 kgf (29,42 N), surumisjõuks 15 kgf (147,1 N) ja mõõtmise hetkeks rakendati uuesti 

koormust 3 kgf (29,42 N).  
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3.2.2 Ülikõrge molekulaarkaaluga polüetüleeni kõvadusteim 

 

Kõvadusteimis on tehtud katsetusi UHMWPE’le 3 korda. Kõvaduse mõõtmisel kasutati 

HR15X skaalat (Joonis 3.2.2.1).  

 

 

Joonis 3.2.2.1 UHMWPE kõvaduse mõõtmine 

 

Katsetuse tegemiseks on kasutatud 1/4’’ mõõduga karastatud teraskuuli. Eelkoormuseks oli 

3 kgf (29,42 N), surumisjõuks 15 kgf (147,1 N) ja mõõtmise hetkeks rakendati uuesti 

koormust 3 kgf (29,42 N). 
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3.2.3 Polüpropüleeni kõvadusteim 

 

Kõvadusteimis tehti katsetusi PP’le 3 korda. (Joonis 3.2.3.1)  

 

 

Joonis 3.2.3.1 PP kõvaduse mõõtmine 

 

Katsetuse tegemiseks kasutati 1/4’’ mõõduga kuuli ja HR15X skaalat. Eelkoormuseks oli 3 

kgf (29,42 N), surumisjõuks 15 kgf (147,1 N) ja mõõtmishetkel kasutati koormust 3 kgf 

(29,42 N). Saadud katse tulemus aga ei mahtunud masina poolt määratud piiridesse, mille 

alumiseks piiriks oli 20 HRC ja ülemiseks 70 HRC. Seetõttu pidi katse uuesti tegema 

skaalal HR45X, kus katsekuuli suuruseks oli 1/4’’, eelkoormuseks 3 kgf (29,42 N), 

kogujõuks 45 kgf (441,3 N) ja mõõtmise hetkeks rakendus koormust 3 kgf (29,42 N). Uue 

katsetuse mõõtetulemus mahtus uue skaala vahemikku ja katse sai sooritatud. 
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3.3 Katsete tulemused ja järeldused 

 

Katsete eesmärgiks oli selgitada välja nende kolme materjali omadused ja võrrelda neid 

omavahel. Tulemuste põhjal otsustada, kui suur peaks olema võlli liikumiskiirus ja 

lõikehamba poolt tekitatud jõud materjali purustamiseks. 

Kõvadusteimis HDPE ja UHMWPE katse detaili mõõtmiseks valiti mõõteskaalaks 

HR15X. PP tulemused HR15X skaalal jäid aga mõõtepiirkonnast välja, mistõttu antud 

skaala materjalile ei sobinud, seega sai valitud PP kõvaduse määramiseks HR45X skaala.  

Pehmeimaks materjaliks oli HDPE, mille tulemuseks tuli HR15X skaalal 47,46. Keskmise 

kõvadusega materjaliks osutus UHMWPE, mille kõvaduseks tuli HR15X skaalal 49,9. 

Polüpropüleeni kõvaduseks HR45X skaalal tuli 53,3 ja HR15X skaalal 88,13, mis on 

kolmest materjalist kõige tugevam. Tulemused on välja toodud tabelis 3.3.1. 

Tõmbeteimi katsetuste järel selgus, et mida pehmema materjaliga on tegu, seda suurem on 

voolavusprotsent. Lisaks sellele selgus katsetest, et väiksemagi defektiga katsekeha võib 

oluliselt muuta voolavusprotsenti. Erinevatel tõmbekiirustel selgus, et kiiremini tõmmates 

ei jõua molekulid end ühtlaselt ümber paigutada, mistõttu purunes katsekeha kiiremini. 

Aeglasemal tõmbamisel tuli graafik sujuvam ja katseobjekti katse pikkus oli ajaliselt 

pikem. Tulemused on välja toodud tabelis 3.3.1. 

 

Tabel 3.3.1. Katsetulemused 

 
HDPE UHMWPE PP 

Rockwell 
574 

HR15X 47,46 49,9 88,13 (1) 

HR45X - - 53,3 

Instron 5969 

Tõmbetugevus 19,9 MPa 21,7 MPa 30,8 MPa 

Voolavuspinge 19,9 MPa 20,9 MPa 30,4 MPa 

Pikenemine 
purunemise hetkel 

550% 410% 320% 

Märkus. (1) Katse tulemus ületas lubatud piiride vahemiku ja katse sooritati uuel skaalal. 
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Kahe erineva katsemeetodi võrdlemisel selgus, et mida kõvem on materjal, seda väiksem 

on pikenemise protsent purunemise hetkel. Detailide maksimaalsete pikenemise protsente 

purunemise hetkel võrreldes pehmeima ja kõveima materjali vahel oli erinevus 220%.  

Kõvaduse erinevus HDPE ja PP vahel oli peaaegu kahekordne.  

Tõmbekatsete käigus saadud tulemuste põhjal sai välja arvutatud, kui palju jõudu on vaja 

rakendada, et materjalist läbi lõigata. Selleks on kasutatud valemit. 

      
 

 
 ,     (3.3.1.) 

kus      on maksimaalne tõmbetugevus; 

    – jõud, N 

    – pindala, mm
2
 

Tabelis 3.3.2. leiab arvutus tulemused iga erineva materjali kohta. 

 

Tabel 3.3.2. Tulemused 

Materjal 

Ristlõike pindala 

(mm
2
) 

Tõmbetugevus 

(N/mm
2
) 

Jõud  

(N) 

HDPE 

37,5 

199 7462,5 

UHMWPE 217 8137,5 

PP 308 11550 

 

Arvutustest selgus, et suurim vajatav jõud polüpropüleen lõikamiseks on vähemalt     

11550 N. Leitud jõule on vaja valida vastava kiiruse ja jõuga asünkroonmootor. 
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4. PURUSTI KONSTRUEERIMINE 

 

Konstrueerimisel on kasutatud CAD keskkonda Solid Edge ST8 Academic. Kõikide 

detailide ja koostude tehnilised joonised on välja toodud lisas 3.  

Töö alustamiseks on eelnevalt uuritud turul olevaid masinaid. Tehtud uurimiste järel 

selgus, et otseselt sellelaadset masinat ei kuskil saada. Konstrueerimisel arvestati, et masin 

ei oleks väga suur ja oleks võimalikult mobiilse olemusega. Konstrueerimist alustati 

võlliga ning valiti sellele diameeter, milleks sai 50 mm. Kogu võlli pikkuseks valisin 1200 

mm, mille keskosas 1000 mm ulatuses on kuusnurkse profiiliga osa, mille peale hiljem 

paigutatakse vahetavate hammaste pesad. Kuusnurkse osa otsadesse projekteeriti 

poolsilindrid diameetriga 8 mm (lisa 3, alajoonis 6, lõige J-J) mis seejärel keermestati, et 

hiljem kinnitada sellega hammaste stopper. Tegemist on detailiga, mis peab vastu pidama 

suurtele jõududele, seega on tähtis, et detail oleks vastupidavast materjalist. Antud võlli 

materjaliks valisin hallmalmi GJL-350, kuna tegemist on hea lõiketöödeldavuse ja 

kulumiskindlusega materjaliga [24]. (lisa 3, alajoonis 6). 

Järgmiseks etapiks on vaja leida võllile vastav laager [25]. Selleks valisin sisediameetriga 

50 mm ja välisdiameetriga 90 mm ning laiusega 20 mm kuullaagri, millel lisaks oli veel 

mustuse ja tolmu kaitse kuulide ümber, joonistel kaitse puudub. Laagriist on konstrueeritud 

vedavale võllile, seega on tähtis, et tegemist oleks siirde või pinguga. Antud juhul on 

tegemist siirde istuga nii sise- kui ka välisvõrul. 

Turvalisuse tagamiseks on projekteeritud võllile laagrite ümber sooned, sügavusega ja 

laiusega 1 mm (lisa 2, alajoonis 1, lõige I-I), kuhu sisse paigutasin C-tüüpi stopperseibi, 

mille sisediameetriks sai 48 mm ja välisdiameetriks 52 mm [26]. 

Järgnevalt valisin võllile vastavate mõõtudega hammasratta, mille sisediameeteriks on 50 

mm ning välisdiameetriks 105 mm. Hammasratta siseküljele aseteb liistu jaoks jäetud 

ristkülikukujuline sälk, mille kõrguseks on 5 mm ja laiuseks 10 mm. Hammaste kõrguseks 

on 7,5 mm ja hambapea laiuseks on 3,7 mm (lisa 3, alajoonis 7). Hammasratta materjaliks 

valiti hallmalm GJL-350. Liistuks on S235 terasest risttahukas, mille kõrguseks on 7 mm, 
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laiuseks on 10 mm ja pikkuseks 40 mm (lisa 3, alajoonis 8). Võllil paikneva liistu pesa 

leiab lisas 3, alajoonis 6, lõige I-I. 

Tehes eelnevalt uurimistööd olemasolevate lõikehammaste kohta, on välja mõeldud 

lahendus, kus oleks võimalik kergekäeliselt kulunud hammas välja vahetada, seega tegin 

hammstele võlli peale hammaste pesa (lisa 3, alajoonis 10). Hambapesa peale on 

projekteeritud kiirliitesoon, kuhu hammas vastega sisse libiseb. Ühele hamba pesale 

sobitatakse peale 2 hammast. Hamba poldi pesa on välja toodud lisas 3, alajoonis 10, lõige 

N-N. 

Hamba välja mõtlemine ja konstrueerimine oli üks keerukamaid prtosesse töö juures, kuna 

välja oli vaja mõelda erikujuga hammas, mille purustamise järel jäeks alles materjalitükk, 

mille suurus oleks vastav järgnevaks tööoperatsiooniks (lisa 3, alajoonis 11). Sellise 

ümbertöödeldud jäägiga on teoreetiliselt kohe võimalik edasi töötada. Hambale ja hamba 

pesa detailile on sisse puuritud auk diameetriga 8 mm, kuid hamba pesa auk on 

keermestatud. Hammas ja hamba pesa liidetakse omavahel sisekuuskant M8-25 poldiga 

[24]. Poldi materjaliks on valitud alumiinium 5056, seda on tehtud selleks, et võll ei 

muutuks liiga raskeks. Eskiisprojektil on hamba pesi kokku 23, mille küljes on 46 hammas 

ja 46 kuuskant M8-25 polti [27]. 

Järgnevaks ülesandeks oli vaja konstrueerida mõlemale võlli otsale hamba pesade stopper 

(lisa 3, alajoonis 9), mille ülesandeks on takistada hamba pesade liikumist võllil otsade 

suunas. Hamba pesa stopperi kinnitamiseks võlli külge puuritakse materjali siseküljele 

vastava raadiusega poolring, mis seejärel keermestati. Samuti tehti seda ka võllil (lisa 3, 

alajoonis 6, lõige J-J). Hamba pesa stopperi kinnitamiseks võlli külge kasutati sisekuuskant 

M8-25 polti [24], mis läheb lõpuks üleni detaili sisse, kus see ei sega teisi liikuvaid osi 

(lisa 3, alajoonis 9, lõige D-D). Hamba pesa materjaliks valisin ABS-

akrüülnitriilbutadieenstüreeni, kuna materjal on kerge ja hea vastupidavusega löökidele. 

Lisaks sellele ei osale antud detail otseselt purustamises vaid osakeste tõkestamisel valesse 

kohta sattumisel. 
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Seadme võlli koostejoonise leiab jooniselt 4.1, mis on masinas põhiliseks tööorganiks. 

 

Joonis 4.1. Võlli koostejoonis 

 

Järgmisena on konstrueeritud võllile korpus (lisa 3, alajoonis 1(1) ja 1(2)). See detail on 

koostul nii raamiks kui ka korpuseks. Antud detaili on võimalik ehitada valamise teel ning 

seejärel freesida vajalikud avad. Korpus peab olema vastupidav, kuna sellele toetuvad kõik 

teised detailid ja on kõige lähemal purustamise operatsioonile. Korpuse materjaliks on 

valitud hallmalm. 

Korpuse otsa, kus asetseb hammasratas, on lihtsamaks ligipääsuks ehitatud ava, kuhu 

kinnitatakse korpuse külje kaas (lisa 3, alajoonis 2). Antud detail kinnitatakse korpuse 

külge kuuskant M8-50 poldiga [29]. Kaane eesmärgiks on tagada kerge ligipääs 

hammasrattale ja võllile endale. 

Purustusmasina eesmärgiks on vähemalt 15 mm paksusest kõrgtihe polüetüleeni, ülikõrge 

molekulaarkaaluga polüetüleeni ja polüpropüleeni plaadist välja hekseldada ebamäärase 

kujuga graanuleid, mis kukuksid läbi projekteeritud sõela. Seega on projekteeritud korpuse 

külge ja võlli alla poolsilindriline sõel (lisa 3, alajoonis 4), mille siseraadius on 123 mm ja 

välisraadius 126 mm. Mõlemale sõela pikemale küljele on painutatud kõrvad, millega 

kinnitub sõel korpuse külge. Ühe sõela kuusnurkse augu diameetriks on 10 mm (lisa 3, 

alajoonis 4, detail K ja B) ning nad asuvad 160 kraadi raadiuses poolsilindri külje peal. 
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Detaili valmistamise esimeseks etapiks on välja stantsida kõik sõela augud ning seejärel 

anda detailile raadius ja hiljem painutada kõrvad. 

Korpuse ülemisse otsa on konstrueeritud lisaks sissevõtu detail (lisa 3, alajoonis 5), mis 

võimaldab pikemaid polüetüleenijääke masinasse panna. Ühtlasi käitub sissevõtt kaitsena, 

et purustatav detail masinast välja ei hüppaks. Detail kinnitatakse kümne M10-25 [28] 

poldiga korpuse külge. Tehnilisel joonisel on märgitud, kus asetsevad augud poltide jaoks 

keskteljega. 

Lõiketera (lisa 3, alajoonis 3) on tehud vastavalt hamba kontuurile (lisa 3, alajoonis 3, 

detail L), et saada täpselt selline jääkprodukt nagu eelnevalt kirjeldatud. Lõiketera asetseb 

korpuse sees ja on kinnitatud korpuse külge nelja sisekuuskant M8-25 poltidega [27]. 

Lõiketera poldi kinnitusaugud leiab lisa 3, alajoonis 3, detali M. 

 

 

Joonis 4.2. Koostejoonis 
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Joonis 4.3. Koostejoonis ristlõikega 

 

Solid Edge ST8 keskkonnas välja töötatud seadme ülesandeks on purustada vähemalt 

15mm paksust kõrgtihedat polüetüleeni, ülikõrge molekulaarkaaluga polüetüleeni ja 

polüpropüleeni plaate. Konstrueerimisel on välja töötatud eksperimentaalse kujuga 

lõiketera ja lõikehammas. Projekteeritud tehnoloogia lõikehamba ja lõiketera kuju 

ülesandeks on plaadist välja hekseldada suuremat tüüpi ebamäärase suurusega graanuleid, 

mille diameeter oleks kuni 10 mm. Kuna termoplastid on enamasti head dielektrikud, on 

staatiline elekter kerge tekkima, mis omakorda tõmbab hästi külge mustust ja tolmu. Peale 

purutamist peab purustatud jäägid maandama ja puhtaks pesema, et neid edasi kasutada 

ümbertöötlemisprotsessis. Järgnevaks protsessiks on ebamäärase suurusega graanulite 

sulatamine. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö käigus on konstrueeritud jääke purustav seade ja uuritud 

laildasemalt kasutusel olevaid plastmassi tüüpe. Lisaks on jäätmete purustamiseks ja 

ümbertöötlemiseks koostatud tehnoloogiline skeem, mille täitmisel on võimalik ettevõttel 

oma jääke uuesti tarbida. Loodud tehnoloogilise skeemi leiab lisast 4. 

Teoreetilises pooles on uuritud lähemalt kümmet erinevat rohkem kasutusel olevat plastiku 

tüüpi. Teisalt on välja toodud nende tehnilisi andmeid ja uuritud, kus kohas on 

sellelaadseid plastmasse kasutusel ning mis saab neist materjalidest peale esmast kasutust. 

Teises teoreetilises osas on uuritud taaskasutatud polüetüleeni saadusi ning mis võtteid on 

võimalik kasutada plastmasside taaskasutamiseks nii suures taaskäitlus jaamas kui ka 

kodustes tingimustes.  

Uurimuslikul poolel tehti katseid kolmele erinevale materjalile, milleks olid kõrgtihe 

polüetüleen (HDPE), ülikõrge molekulaarkaaluga polüetüleen (UHMWPE) ja 

polüpropüleen (PP). Katseid tehti Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi laboris olevatel 

katsemasinatel “Rockwell 574“, millega mõõdeti kõvadust punkti meetodil ja “Instron 

5969“, millega tehti tõmbekatseid tõmbeteimikutele. Katsete tulemusena selgus, et 

tugevaimaks materjaliks osutus polüpropüleen, kuid tõmbeteimis osutus antud materjali 

kõige vähem voolavamaks. Pehmemaks ja voolavamaks materjaliks osutus kõrgtihe 

polüetüleen, mis katse järel ületas oma pikkuse keskmiselt 550% võrra. 

Purusti konstrueerimisel on lähtutud purustatava materjali paksusest ja sellest, milline peab 

olema materjal peale töötlemist. Konstrueerimise peatükis on välja toodud kõik purusti 

komponendid ja on põhjendatud iga detaili ülesanne seadmes. Masinale on konstrueeritud 

eksperimentaalse kujuga lõikehambad. 
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RESIDUE OF POLYETHYLENE SHREDDING AND 

RECYCLING TECHNOLOGY DESIGN 

Summary 

 

The purpose for this Bachleor’s was to design shredding and recycling technology for 

polyethylene residue. Thesis was inspired by summer practics on second school year and 

while helping my father in private company “Wakestation“. 

At the beginning of the thesis I had to educate myself with mass use polyethylene. 

Researching their technical data, where these types of plastics are used in everyday life and 

what happens to these plastics when they are no longer needed and headed to waste 

recycling. Theoretical part of the thesis explains what type of plastics are used commonly 

and what happens to them, when they are recycled. Different methods how waste plastics 

are recycled and reused as new products, fuel and power generation by burning material. 

Some added instructions how to recycle plastic at home. Last part of theoretical thesis I 

talk about what the designed technology should be expected to produce after the operation 

and what can be done with it next. 

In experimental part, three separate polyethylene types were tested with tensile stress and 

hardness test to find out strongest of these three materials. Results showed the hardest and 

strongest material is PP and softest and most flexible is HDPE. The strongest material was 

the easiest to break while pulling. As a side note it will also provide information how fast 

the rotation of shaft should be, to do the job it was meant to do.  

The material thickness and what should the product be after the process was taken into 

account before designing the technology. In the fourth chapter all the parts that are in this 

technology are explained and what is the purpose of each part in the assembly. Teeth, that 

cut the material are with experimental shape and theoretically should give the product that 

is needed. 
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Lisa 1. Rockwelli 574 katsemasina kasutamise juhend erinevate 

materjalide puhul 

 

Skaala nimetus Identer 
Suur 

Koormus 

Väike 

Koormus 
Rakendused 

Regulaarne 

Rockwell’i Skaala 
        

A Teemant 60 kg 10 kg 
Kõvasulamid, õhukesed terased ja 

pindmiselt karatatud terased 

B 1/16’’ kuul 100 kg 10 kg 
Vasesulamid, pehmed terased, 

alumiiniumsulamid ja sepised 

C Teemant 150 kg 10 kg 

Teras, kõvad malmid, 

perliitstruktuuriga sepised, titaanium, 

täielikult karastatud terased ja 

materjalid kõvemad kui HRB 100 

D Teemant 60 kg 10 kg 

Õhuke teras ja keskpindmiselt 

karastatud terased ja 

perliitstruktuuriga sepised 

E 1/8’’ kuul 100 kg 10 kg 
Malmid, alumiinumi- ja 

magnesiumisulamid, laagri metallid 

F 1/16’’ kuul 60 kg 10 kg 
Lõõmutatud vase sulamid, õhukesed 

pehmed lehtmetallid 

G 1/16’’ kuul 150 kg 10 kg 

Fosfor pronks, berüllium vask, 

tempermalmist raudad. Ülemiseks 

piiriks on HRG 92, et vältida 

võimalikku kuuli deformeerumist 

H 1/8’’ kuul 60 kg 10 kg Alumiinium, tsink, plii 

K 1/8’’ kuul 150 kg 10 kg 

Laagrite metallide ja teised väga 

pehmed ja õhukesed materjalid. 

Kasutada väikseimat kuuli suurima 

koormusega, mis ei tekita alasi efekti 

L 1/4’’ kuul 60 kg 10 kg [Sama nagu K] 

M 1/4’’ kuul 100 kg 10 kg [Sama nagu K] 

P 1/4’’ kuul 150 kg 10 kg [Sama nagu K] 

R 1/4’’ kuul 60 kg 10 kg [Sama nagu K] 

S 1/2’’ kuul 100 kg 10 kg [Sama nagu K] 

V 1/2’’ kuul 150 kg 10 kg [Sama nagu K] 
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Lisa 1. Järg 

 
    

Pealiskaudne 

Rockwell’i Skaala 

        

        

15N Teemant 15 kg 3 kg 
Samalaadne C skaalale, aga õhukeste 

materjalide puhul 

30N Teemant 30 kg 3 kg [Sama nagu 15N] 

45N Teemant 45 kg 3 kg [Sama nagu 15N] 

15T 1/16’’ kuul 15 kg 3 kg 
Samalaadne B skaalale, aga õhukeste 

materjalide puhul 

30T 1/16’’ kuul 30 kg 3 kg [Sama nagu 15T] 

45T 1/16’’ kuul 45 kg 3 kg [Sama nagu 15T] 

15W 1/8’’ kuul 15 kg 3 kg 
Kasutatakse väga pehmete materjalide 

korral 

30W 1/8’’ kuul 30 kg 3 kg 
Kasutatakse väga pehmete materjalide 

korral 

45W 1/8’’ kuul 45 kg 3 kg 
Kasutatakse väga pehmete materjalide 

korral 

15X 1/4’’ kuul 15 kg 3 kg 
Kasutatakse väga pehmete materjalide 

korral 

30X 1/4’’ kuul 30 kg 3 kg 
Kasutatakse väga pehmete materjalide 

korral 

45X 1/4’’ kuul 45 kg 3 kg 
Kasutatakse väga pehmete materjalide 

korral 

15Y 1/2’’ kuul 15 kg 3 kg 
Kasutatakse väga pehmete materjalide 

korral 

30Y 1/2’’ kuul 30 kg 3 kg 
Kasutatakse väga pehmete materjalide 

korral 

45Y 1/2’’ kuul 45 kg 3 kg 
Kasutatakse väga pehmete materjalide 

korral 

Allikas: EMÜ 0 korruse katselabor.  
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Lisa 2. Tõmbekatse raportid 

Lisa 2.1. HDPE tõmbekatse raport 
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Lisa 2.2. UHMWPE tõmbekatse raport 
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Lisa 2.3. PP tõmbekatse raport  
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Lisa 3. Purustusseadme tehnilised joonised 



Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768

Osa Väli Nimetus Tähis Hulk Materjal

1/13 TA 16/130794 3 01 00 K

Purusti kooste

10

11

12

13

14

15

16

1

1

1

1
1

1

1

TA 16/130794 3 00 01 D

TA 16/130794 3 00 02 D

M8-50

TA 16/130794 3 00 04 D

TA 16/130794 3 00 05 D

M10-25

TA 16/130794 3 00 03 D

Korpus

Korpuse külg

Sise kuuskant polt

Sõel

Sissvõtt

Polt

Lõiketera

1

1

6

1

1

10

1

GJL-350

GJL-350

-

S235

S235

Tööriistateras C60

-

1 1 Võlli koostejoonis TA 16/ 130794 3 02 00 K 1 -

8 1 M8-25Sise kuuskant polt 52 -
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8

1:10311,9 kg
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Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768

456
256

250

27,5

26,6

O
90

R 128
25

9

231

C
DETAIL C

 

3
4,5

90
°

143°

99
6
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H

DETAIL H
 

64 64
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TA 16/130794 3 00 01/1 D

Hallmalm GJL-350 134,9 kg
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Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768

45
6

1160

O
10

10 
x

20

O 8
4 x

920

25
6

1:10
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O 8
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0
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Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768

O
90

19
2

239

43
20

64

28

5,4 kg 1:2

Korpuse külg
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TA 16/130794 3 00 02 D3/13

O
8
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32

64
119,5
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64



Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768

30

52
7,

3

996

Tööriistateras C60 1:2

Lõiketera

TA 16/130794 3 00 03 D

16,1 kg
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1°

L

DETAIL L
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DETAIL M
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Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768

R 126

R 123

118 R
1

R
1

B

DETAIL B
 1:2
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4,4 kgTeras S235
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Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768

1500
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1159 559
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O 10
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6
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4
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°

68°
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°
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Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768

Osa Väli Nimetus Tähis Hulk Materjal

7/13 TA 16/130794 3 02 00 K

Võlli kooste

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1
1

1

1

1
1

TA 16/130794 3 00 06 D

ID 50mm OD 90mm

ID 48mm OD 52mm

TA 16/130794 3 00 07 D

TA 16/130794 3 00 08 D

TA 16/130794 3 00 10 D

TA 16/130794 3 00 11 D

M8-25

TA 16/130794 3 00 09 D

Võll

Võlli laager

Stopperseib C-tüüp

Võlli hammasratas

Hammasratta ja võlli vaheline liist

Hammaste pesa

Hammas

Sise kuuskant polt

Hammaste stopper

1

2

4

1

1

23

46

48

2

GJL-350

-

-

GJL-350

S235

Alumiinium 5056

Tööriistateras C60

-

ABS
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9
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Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768
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O

50
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R
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7

O
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O 48
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1000100

R
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1:345,8 kgHallmalm GJL-350

Võll
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I

I
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1

1
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0
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8/13

97,9O
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Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768

O 50

5

10
3,7R 15R 0,2

O
90

10
5

O

1:21,6 kgHallmalm GJL-350

Võlli hammasratas

TA 16/130794 3 00 07 D9/13

7,5

40

F

DETAIL F
 

3,7

7,5



Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768

R 0
,2

R 0
,2

10

7
40

2:1Teras S235

Hammasratta ja võlli vaheline liist

0,02 kg

TA 16/130794 3 00 08 D10/13



Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768

O 252
O 244

84,9

R
0,1

R
0,1

1:2,5

40

252O

2

1,7 kg

Hamba pesade stopper

ABS - Akrüülonitriilbutadieenstüreen

TA 16/130974 3 00 09 D

49

17
,9

DD

LÕIGE D-D
 

33 25

4

6,5

40

R 0,1

11/13



Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768

49

83,6

62
64

15 82 x O

1:2

Hammaste pesa

TA 16/130794 3 00 10 D

1,2 kgAlumiinium 5056

15

O 82 x

25 40

12/13

N

N
LÕIGE N-N

 

15
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1522

8O

4

12
0°

14
5
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Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:

Joonas Selge

Priit Värnomasing

Materjal: Näitama piirhälbed: Mass: Mõõt:

ISO 2768

58

22
64

8

446

E

DETAIL E
 

5,6

23

7

3

1:1

R
0,1

Hammas

TA 16/130794 3 00 11 D

0,3 kgTööriistateras C60

9 11°

120°

12
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O 6,7
15
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15

6

O 8

160°11
2°

84,3
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13/13

20
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Lisa 4. Tehnoloogia plokkskeem 
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