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juhtprogrammi koostamine marjasorteeri reguleeritava rihmarulliku detailide tootmiseks 
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It is possible to use adjustable belt rollers at the belt sorters operated as berry sorters. This 

will render possible the change of distance between the belts, and thus it allows using a 

single belt sorter for sizing different berry varieties. Previous tests have shown that the 3D 

printed parts, based on the technology of precipitation of molten plastic in layers was not 

suitable for the production of parts for the adjustable belt roller, as the manufacturing 

accuracy of parts was not adequate. The objective of the present Bachelor’s thesis is the 

composition of a control program for the production of the parts for the adjustable belt 

roller of a berry sorter using a CNC machine. In the literature overview section, an 

overview of plastics, numerically controlled lathes as well as machining is given. In the 

section dealing with materials and technique, equipment and tools suitable for the 

production of the adjustable belt roller for a berry sorter are selected. Control programs 

necessary for the production of parts were prepared in CAM (Computer Aided 

Manufacturing) environment, using the Mastercam software. Additional amendments in 

the control programs were made in the CNC machine. The plastic Ertalon 6SA was 

selected as the material for manufacturing of the parts. Threads in the parts were cut with 

numerically controlled lathe, using milling cutter as an active instrument. In the section of 

the results of the Bachelor’s thesis, a description of the control program has been prepared 



 

 

and the pertaining problems have been presented and recommendations given for the 

future. In the course of testing of the control program, forty parts in line with the 

requirements were manufactured. In the Annexes to the Bachelor’s thesis, drawings of 

mechanical engineering for the parts, the control program and setup cards have been 

presented. 
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SISSEJUHATUS 

Eestis ning mujal maailmas on väga mitmeid marjakasvatamisega tegelevaid talusid. 

Valminud marjad koristatakse kas käsitsi, kasutades marjakammi või kasutatakse 

masinkoristust. Kui marjad on korjatud marjakammiga või masinkoristusega, siis järgneb 

koristusele marjade koristusjärgne töötlemine [15]. Selle üheks osaks on marjade 

sorteerimine suuruse järgi. Üheks sorteerimise võimaluseks on kasutada marjasorteerina 

rihmsorteeri. Rihmsorteeri sorteeriva pinna moodustavad rihmad, mis on paigaldatud 

vähemalt kahele rihmarullikule. Et ühte rihmsorteeri oleks võimalik kasutada erinevate 

marjasortide korral, tuleb rihmsorteerile lisada reguleeritav rihmarullik [15].  

Reguleeritava rihmarulliku töö seisneb selles, et vajadusel saab muuta rihmarullikul 

asetsevate rihmaseibide omavahelist kaugust. Väiksed marjad kukuvad rihmade vahele 

jäävatest piludest kaldrennile ning suured marjad kantakse rihmade peal järgnevasse 

koristusjärgsesse etappi. Varasemalt on püütud Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis 

reguleeritavat rihmarullikut lahendada kahe erineva tehnilise lahendusega. [14, 16] 

Esimeses tehnilises lahenduses, mis on toodud patendis [16], on hülsi sees keermestatud 

juhtvõll, mille juhtsoontesse kinnituvad rihmaseibe läbivad poldid. Selle tehnilise 

lahenduse probleem seisnes selles, et rihmaseibidel oli suur lõtk pikki rihmarulliku telge 

[15]. See põhjustas ebakvaliteetse fraktsioonide puhtuse [15]. Selle tehnilise lahenduse 

probleemi põhjustas asjaolu, et rihmaseibid on kinnitatud juhtvõllile ainult ühe poldiga [15, 

16]. Sellest tekkis vajadus uue tehnilise lahenduse järele, kus rihmaseibid oleksid 

kinnitatud juhtvõllile vähemalt kolmest punktist. 

Teise generatsiooni rihmatrumli väljatöötamisel [17] võeti arvesse esimese generatsiooni 

esile tulnud probleemid. Teise generatsiooni rihmatrummel on lahendatud hülsi sees 

olevatest muhvidest ja muhvi sisudest, mis on ühendatud järjestikku kasutades keerme 

tehnoloogiat.  

Detailil muhvi sisu sisemine keere on vasakukäe keere ja välimine paremakäe keere. Detail 

muhvil on välimine keere vasakukäe keere ja sisemine paremakäe keere. Mõlemal detailid 

liiguvad kokku ja lahku tänu keermetele, mida on detailide liikuvuseks kasutatud. [14] 
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Rihmarulliku detailid valmistati sulatatud plasti kihthaaval sadestamise tehnoloogial 

töötavat 3D printerit kasutades. Katsetulemused näitasid, et 3D prinditud detailide 

valmistamistäpsus ei olnud piisav [14]. Eelkõige oli probleemiks keermete ebakonarlike 

pindadega, mis mõjutas detailide liikuvust üksteise sees. Vaatamata ilmnenud 

probleemidele, on teine tehniline lahendus hea aga vajab sobivamat tehnoloogiat detailide 

valmistamiseks [14]. 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on juhtprogrammi koostamine marjasorteeri 

reguleeritava rihmarulliku detailide tootmiseks arvjuhtimispingiga. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgnevad ülesanded: 

1) koostada kirjanduse ülevaade; 

2) seadmete ja tööriistade valimine; 

3) juhtprogrammi koostamine detailides muhv ja muhvi sisu olevate keermete 

lõikamiseks; 

4) lõiketöötluse katsetamine; 

5) tulemuste analüüsimine; 

6) edasiste töötlusoperatsioonide kirjeldamine. 

Töö praktiline pool on teostatud ettevõttes Harry Metall OÜ, mis on olnud ka 

bakalaureusetöö autoril praktikaettevõttena. Autor tänab ettevõtte juhtkonda, tegevjuhti 

Harri Salu, tootmisjuhti Ergo Raudsepp ning CNC inseneri Mart Liesment, et lubasid 

kasutada ettevõttes asuvat tehnoloogiaparki. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Rihmsorteeri tööpõhimõte 

Joonisel 1 on näha marjasorteeri, mille sorteerimispinna moodustavad kaks trumlit nendele 

paigutatud rihmadega. Marjasorteeri mõlemat trumlit veab ringi elektrimootor. Jooniselt 

näha olevale esimesele trumlile jooksevad peale sorteeritavad kultuurid. Number kahega 

on tähistatud reguleeritav rihmarullik. Reguleeritava rihmatrumli töö seisneb selles, et 

vajadusel saab muuta trumlil asetsevate rihmaseibide omavahelist kaugust. Number 

kolmega on tähistatud rihmasorteeri rihmad, mille peal hakkavad marjad olema ja vastavalt 

kultuuri läbimõõdule kukuvad marjad vastava omavahelise rihmakauguse juurest läbi. 

Rihmade all asetsevad sorteeritavad sektsioonid, mis jaotavad marjad ära vastavatesse 

kogumiskastidesse.  

 

 

Joonis 1. Pealtvaade marjasorteerile  (1. trummel; 2. reguleeritav trummel; 3. rihmsorteeri 

rihmad) [15] 

 

Varasemalt on püütud Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis marjasorteeri reguleeritavat 

rihmarullikut lahendada kahel erineval moel [16, 17]. 
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1.2 I generatsiooni reguleeritav rihmarullik 

Esimese generatsiooni rihmarullik [16], koosneb sisemisest võllist, hülsist ja hülsi peal 

asetsevatest rihmaseibidest. 

Hülsi sees olevale juhtvõllile on lõigatud juhtsooned. Jooniselt 2 on näha, et keermestatul 

võlli keskel on ringsoon. Keskmise ringsoone suhtes hakkavad teised juhtsooned liikuma 

lahku. Joonisel 2 on näha, et iga järgnev keere on eelmisest suurema sammuga. Seda 

sellepärast, et võlli keeramisel liiguksid kõik detailid omavahel võrdsetele kaugustele. [16] 

 

 

Joonis 2. I generatsiooni rihmsorteer [16] 

 

Kuna hülsi peal olevad rihmaseibid olid esimese generatsiooni lahenduse puhul kinnitatud 

võllile ühe kinnitusega, siis see ei taganud rihmaseibide stabiilset ja ühtlast sirgjoonelist 

liikumist tööprotsessi läbiviimisel. Sel põhjusel rihmaseibid ei suutnud säilitada ühtlaselt 

omavahelist kaugust ning tuli välja mõelda uus lahendus, sest esialgset lahendust ei saanud 

enam täiendada. Uue lahenduse korral tuli rihmaseib kinnitada reguleeritavale trumlile 

vähemalt kolme kinnitusega tagamaks ühtlase liikumise. [16] 

1.3 II generatsiooni rihmarullik 

Teise generatsiooni lahendus (joonis 3) on esimesest lahendusest väga erinev (joonis 2). 

Kui esimeses lahenduses oli hülsi sees ainult üks keermestatud juhtvõll, siis uue lahenduse 

puhul on hülsi sees detailid, mida nimetame muhvideks ja muhvisisudeks (joonis 3).  
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Reguleeritav rihmarullik koosneb hülsi sees vaheldumisi paiknevatest detailidest muhv ja 

muhvi sisu. Detail muhvil esineb kaks erineva käe keeret. Välimine keere on vasakukäe 

keere ja sisemine keere on paremakäe keere (joonis 3). Detail sisul on välimine paremakäe 

keere ja sisemine vasakukäe keere (joonis 3). Detail muhvi välimine keere läheb täies 

ulatuses sisse sisule ja sisu läheb omakorda sisse detail muhvile. Detail sisu läheb tervenisti 

sisse detail muhvi. Detail muhvil on külgedel kolm ära keermestatud ava, mis fikseeritakse 

poltidega hülsi soontesse, mis omakorda on paralleelsed muhvi keermestatud avadega. 

Detail sisu läbib kuuskant ava, mille sisse läheb kuuskant materjal, millega saab 

reguleerida muhvi ja sisu kaugust üksteisest. Kuna keermed on kõigil detailidel 

samasugused, siis see tagab võrdse reguleerimise terves võllis. Et aga muhvid sees 

liiguksid, siis hülsil on keskmine detail jäigalt kinnitatud, mille suhtes hakkavad detailid 

liikuma. [14] 

 

 

Joonis 3. II generatsiooni rihmatrumli detailid [14] 

 

Teise generatsiooni tehnilises lahendus olevaid detaile muhv ja muhvi sise prooviti 

valmistada kasutades 3D printimistehnoloogiat. Kuna eelnevad probleemid olid esimese 

generatsiooni rihmarulliku suhtes uue lahenduse puhul likvideeritud, siis esines probleeme 

3D printimistehnoloogia kvaliteediga, kuna printer ei suutnud detaile väga täpselt ja 

kvaliteetselt printida (joonis 4, 5). [14] 
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Joonis 4. 3D prinditud muhv (erakogu)  Joonis 5. 3D prinditud muhvi sisu (erakogu) 

 

Samuti esines detailide keermetel astmeid kuna 3D printer ei suutnud keermete pindasid 

sujuvalt printida. Teiseks asjaoluks oli prinditud detailide kokku sobivus ja detailid ei 

töötanud üksteise suhtes korrapäraselt. Kolmandaks miinuseks oli pikk tööprotsess, mis 

nõudis pidevat tähelepanu. Kui 3D prinditud detailid said omavahel kokku pandud, siis 

need ei liikunud üksteise sees sujuvalt ja detailid kiilusid kinni või liikusid hülsi sees väga 

raskelt. [14] 

1.4 Plastide tehnoloogia 

Plastide tehnoloogia on arenenud nii kaugele, et neid võib võrrelda ka metallidega, sest 

plastide kasutamisel võib koormustase tõusta nii kõrgele, et see on metallidega võrreldes 

lähemal lubatavatele maksimaalsetele väärtustele. [10] 

Erinevalt metallist on plastide suureks eeliseks võimalus valmistada ka suuri objekte ühes 

tükkis. Metalli puhul võib valmistamine keeruliseks minna, kuna objekt on vaja kokku 

panna mitmetest erinevatest osast. Lisaks ei vaja mittemetalsed materjalid pärast valmimist 

lisa viimistlust või spetsiaalset järel tootlust. Mittemetalse materjali puhul tuleb siiski 

arvestada, et nende materjalide viimistlus võib olla keerukas ja kallis, kuna selleks on vähe 

võimalusi. [10] 
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Õigesti ja hästi valmistatud plastide puhul on tööpind kvaliteetne ning seetõttu ei olegi 

otseselt vaja täiendavat töötlemist. Kvaliteetse ja vastupidava toote valmistamiseks tuleb 

teada erinevate plastide omadusi, et valida õige tehnoloogia ja materjal. See tagab 

vastupidava ja korraliku töö. [10] 

1.5 Plastide omadused ja kasutusalad 

Plastid on tänapäeval populaarsed materjalid, mida kinnitab kasutusel olevad erinevad 

plastide liigid, mida toodetakse tuhandetes ettevõtetes. Lisaks sellele arendatakse pidevalt 

ka uusi plaste, mis on eelkõige kas kopolümeerid või polüsegused, mis valmistatakse 

kahest või enamast polümeerist. [9] 

Vaatamata plastide erinevatele liikide nimetustele võivad tootjad tihtipeale müüa sarnaste 

omadustega plaste erinevate tootenimede all. Lihtsamaks mõistmiseks erinevate 

mittemetalsete materjalide täpseid omadusi tuleks mõista nende põhiomadusi. [9] 

Plaste iseloomustavad [9]: 

2. väike tihedus, 0,9-1,1 g/cm3; 

3. hea korrosioonikindlus; 

4. suur mitteelektrijuhtivus, saab kasutada isolatsioonina; 

5. väike soojusjuhtivus; 

6. hea mehaaniliseks töötlemiseks. Võimalik valmistada tooteid ühe operatsiooniga 

ja kvaliteetselt; 

7. hea pinnakvaliteediga; 

8. soodne hind. Võrreldes metallisulamitega on nad odavamad ning ka 

töötlemiskulud on madalamad; 

9. Töötlemiseks sobivad tööriistad on soodsamad; 

10. tootmiseks/töötlemiseks väike energiakulu. 

1.6 Plastide lõiketöötlemine 

Plaste on võimalik mitmeti töödelda sarnaselt metallidele. Erinevate plastide liikide 

omaduste tõttu ei ole võimalik anda ühest soovitust, kuidas lõiketöödelda antud materjali. 

Näiteks paljud plastid ei juhi soojust hästi ning lõikamisel ei kandu soojus materjalis edasi. 
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Erand tuleb sisse näiteks termoplastide puhul, mis juhib soojust hästi ja lõiketöötlemisel 

tihtipeale materjal pehmeneb ja võib paisuda. [10] 

Lõiketöötlemisel on oluline, et plastik ei deformeeruks. Seetõttu on ka oluline, et materjal 

ei oleks pehme või ei pehmeneks lõikamise ajal, kuna see alandaks töökvaliteeti. Samuti ei 

tohi materjal kuidagi takerduda lõikeriista külge. Võrreldes lõikamisel deformeeruvaid 

termoplaste reaktoplastidega, siis reatoplastidel on suurem vastupanu ja jäikus survele, mis 

tagavad täpse lõikuse. Madal soojusjuhtivus tagab küll täpsema lõike tugevuse, kuid võib 

teha kahju tööriistale, mille tagajärjel tööriista lõiketera kulub kiiremini. [10] 

Materjali madala soojusjuhtivuse tõttu tõuseb lõikamiseks kasutatava tööriista temperatuur 

kõrgele ning seepärast võib tööriist kiiremini kuluda. Teatavasti on metallisulamid 

plastikust kõvemad ning seetõttu võiks ju arvata, et metalli lõikamisel kulub tööriist 

kiiremini kui plasti lõikamisel. Kuna metall juhib hästi soojust, siis tööriist läheb 

aeglasemini kuumaks ja tööriist kulub vähem. Vältimaks tööriista kulumist tuleb valida 

õige lõikeoperatsiooni pikkus, lõikekiirus ja vajadusel kasutada lõikevedelikke. 

Lõikevedelik võib olla kas vesialuseline emulsioon või vesiklaasi lahja lahus. Samuti tuleb 

olla lõikevedelikuga ettevaatlik, kuna see võib tekitada plastiku värvimuutust või 

paisumist. [10] 

Peale tööriista temperatuuri jälgimisele tuleks seda õigeaegselt ka teritada. See on oluline 

täpse detaili kuju ja mõõtmete saavutamiseks. Ava puurimiseks tuleks kasutada 

sirgjoonepuuri või spiraalpuuri, mis tuleks teritamisel seadistada lõikenurgale null. Siiski 

alati ei saa lõikekiirust madalana hoida. Sel juhul tuleks  jahutamiseks etteandekiirust 

hoida mõõdukana, et vältida ülekuumenemist puuril. Seda tuleb ette näiteks materjali 

freesimisel ja saagimisel. [10] 

1.7 Plastide mehaanilise lõiketöötlemise alternatiiv  

Plasti saab töödelda mitmeti ning üks võimalus selleks on lasertöötluse kasutamine. Selle 

eeliseks on suurem  lõikamise täpsus. Laserlõikusega saab lõigata ka väga väikeseid detaile 

ja avasid. Kuna laserlõikusel materjal aurustatakse lõiketsoonis, siis seetõttu lõikamisel ei 

eraldu jääke, mis tekkivad laastudena mehaaniliselt lõikamisel. Peale selle ei teki laserit 

kasutades ka peentolmu, mis võib kahjustada tervist. [10] 
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Antud töö eesmärgi täitmiseks see alternatiiv siiski ei sobi, sest laseriga ei ole võimalik 

antud detaile lõiketöödelda, kuna detailidel esineb mitteläbivaid avasid. 

1.8 Arvjuhitavad treipingid 

Treimine on üks enim levinud lõiketöötlemise viise. Treimisel saab lõiketöödelda nii 

sisemisi pindu kui ka välimisi pöördpindu. Lisaks sellele saab treimist kasutada veel 

soonte, otspindade, silindrilise ja kooniliste keermete töötlemiseks. Arvjuhtimispingiga 

saab teostada ka freesimist, keermete freesimist ning töödelda ka väga keerulisi kujupindu. 

[10] 

Arvjuhtimispinke saab jaotada kaheks. Lattmaterjaliga ja tükkmaterjaliga töötavateks 

pinkideks. Lattmaterjalidega arvjuhtimispinkides antakse uus materjali ette automaatse 

laaduriga ja kus on tegemist pideva protsessiga. Tükipinkidel toimub aga detailide vahetus 

käsitsi või kasutatakse robot lahedust, mis siis vahetab ka detailid ise ja paneb uued 

toorikud asemele. [10] 

Arvjuhtimispinke on väga erinevaid. On ühe ja mitme spindliga, on erineva hulga 

tööriistahoidjatega, erineva võimaluse aktiivinstrumentide kasutusvõimalusega. Samuti on 

võimalik detaile töödelda mõlemast otsast. Saab teostada erinevaid puurimis ja freesimis 

lõikemeetodeid erinevate nurkade alt ja eri tasapindades. [10] 

Arvjuhtimistreipinke kasutatakse eeldusena, et nende tööprotsess on kiirem kui manuaal 

pingiga. Kuigi tööriistad ja seadmed on arvjutimispinkidele kallid, siis tänu suure 

tootlikusega viivad need teisiti toote omahinna väga madalale. Arvjuhtimispingi 

eesmärgiks on saada valmis detail ilma, et seda peaks teistes pinkides täiendavalt töötlema. 

[10] 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1  Materjal  

Detailide valmistamiseks valiti materjaliks Ertalon 6SA [5]. Tegemist on sama materjaliga, 

mida on kasutatud ka 1. generatsiooni reguleeritava rihmarulliku juhtvõlli valmistamisel. 

Muhvi valmistamiseks valiti nimetatud materjalist ümarmaterjal läbimõõduga 70 mm ja 

muhvi sisu valmistamiseks valiti ümarmaterjal läbimõõduga 50 mm. 

Eelkõige sai materjali valiku aluseks just varasem positiivne kasutus- ja töötlemiskogemus. 

Lisaks sellele on materjalil ka teisi häid omadusi. Esiteks on materjal piisavalt tugev. Tänu 

sellele on materjali hea töödelda. Samuti loeb tootja kodulehelt [5], et antud materjal sobib 

ka väga hästi kasutamiseks mehaanilistes seadmetes, kuna materjal on kulumiskindel ja 

väikse hõõrdeteguriga. Kuna ka antud toode kuulub mehaanika ja liikumise komponentide 

hulka, siis kasutatakse terve töö ulatuses eelnevalt kirjeldatud materjali 

Ertalon 6SA plastikut võib iseloomustada järgnevalt [5]: 

1) materjal on jäik, tugev ja sitke; 

2) materjali tihedus on 1.14 g/cm3; 

3) väike hõõrdetegur; 

4) head elektriisolatsiooni omadused; 

5) sobilik masinaehituses kasutamiseks; 

6) kättesaadavus on hea; 

7) soodne hind. 

2.2 Kasutatud seadmed 

Detailide muhv ja muhvi sisu tootmiseks kasutati aktiivtööriistaga arvjuhitavat 

treimiskeskust Doosan Puma 400lm (joonis 6). Arvjuhitava treipingi eeliseks on suur 

tootlikus võrreldes manuaalpingiga. Kui manuaalpingis peab peale igat operatsiooni 

kontrollima detaili mõõtmeid ja hiljem järgneva detailiga lõikeprotsessi kordama, siis 

arvjuhtimispingis on lõiketöötlus automatiseeritud. Siiski teatud intervallide tagant 

teostatakse kontrollmõõtmised ning juhtprogrammi viiakse vajadusel sisse parandused, aga 
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üldjoontes on tootmine arvjuhitavate pinkidega kiirem. Eelkõige osutus see treimiskeskus 

valituks sellepärast, et sellel oli aktiivinstrumendi võimalus, mis võimaldab teostada 

detailide valmistamiseks vajalikke lõiketöötlusi. Aktiivinstrument treipingis tähendab seda, 

et tavalise paigal seisva treitera asemel on võimalik kasutada pöörlevat freesi. See 

tähendab seda, et treimiskesksuses pöörleb spindlis olev toorik ja aktiivinstrumendi 

kasutatav frees. Ümarmaterjali kinnitamiseks treimispinki kasutati kolmepakilist spindlit. 

Lõiketöötlus viidi läbi ettevõttes Harry Metall OÜ kohapealse juhendaja abil. 

 

 

 

Joonis 6. Arvjuhtimispink Doosan Puma 400lm [17] 

 

Peale arvjuhtimispingi kasutati detaili muhv toorikute lõikamiseks lintsaagi (joonis 7). 

Lintsae kasutamine oli vajalik seetõttu, et lõigata detail muhv tootmiseks toorikud. 

Lintsaag kasutab kinnise kontuuriga saelinti. Kitsas lint on ümber kahe lindiratta mis on 

osaliselt varjatud ning varjamata on ainult saagimiseks vajalik osa. Linti hoiavad sirgelt 

juhikud, mida saab reguleerida vastavalt detailide jämedusele.  
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Joonis 7. Lintsaag [12] 

 

Lintsae eeliseks tavalise saega on väiksem materjali kulu. Kuna lint on peenike, siis sellest 

tulenevalt saab lõigata materjali ka kiiremini. Lintsael on samuti väga palju erinevaid 

funktsioone. Sellel on võimalik muuta lõikenurka ja ettenihet ehk kui kiiresti langeb lint 

detailile peale. Samuti sarnaselt treimispinkidega, saab ka lintsaega lõikamisel kasutada 

jahutusvedelikku, mis tuleb suunata lindile ja detailile, et toimuks ühtlane jahutus. 

2.3 Lõikeinstrumendid 

Kõik tööriistad peale freesi, mida kasutati detailidesse keermete lõikamiseks, olid pärit 

ettevõttest Harry Metall OÜ, kus teostati käesoleva bakalaureusetöö praktiline osa. 

Detailides muhv ja muhvi sisu olevate keermete lõikamiseks kasutati freesi, mis oli pärit 

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudist.  

Detailide muhv ja muhvi sisu tootmiseks kasutati kuute erinevat tööriista. Koorivaks 

lõiketöötlemiseks kasutati Mitsubishi poolt toodetud terahoidjat DCLNR2020K09 ja 

Mitsubishi poolt toodetud teraplaati CNMG120408-MP, mis on toodud joonistel 8 ja 9. 
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Joonis 8. Kooriv lõikeinstrument Mitsubishi DCLNR2020K09 [6] 

 

 

Joonis 9. Teraplaat Mitsubishi  CNMG120408-MP [19] 

 

Muhvi puurimiseks kasutati Mitsubishi tootja poolt valmistatud puuri VAPDSSUSD1200, 

mis on toodud joonisel 10.  

 

Joonis 10. Puur Mitsubishi VAPDSSUSD1400 [3] 
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Sisetreimiseks kasutati tootja Mitsubishi poolt toodetud terahoidjat FSCLP1210R-08E ja 

Mitsubishi poolt toodetud teraplaati CPMH 08 02 04, mis on toodud joonistel 11 ja 12. 

 

 

Joonis 11. Sisetrei instrument Mitsubishi FSCLP1210R-08E [1] 

 

 

Joonis 12. Teraplaat Mitsubishi CPMH 08 02 04 [18] 

 

Keermete freesimiseks kasutati Simtek poolt toodetud terahoidjat S14.1608.16 A ST ja 

Simtek poolt toodetud teraplaati D14.0250.00.16 GR/L DX, mis on toodud joonistel 14 ja 

13. 
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Joonis 13. Simtek teraplaat D14.0250.00.16 GR/L DX [21] 

 

Tabel 1. Simtek teraplaadi mõõdud [21] 

W 
+0,03 

Dmin 

 

a 

 
d 

 

f 

 

R 

 

S 

 

tmax 

 

2.5 

mm 

16.0 

mm 

15.7 

mm 

11.0 

mm 

10.2 

mm 

- 5.4 

mm 

4.3 

mm 

 

 

Joonis 14. Simtek terahoidja S14.1608.16 A ST [13] 
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Tabel 2. Simtek terahoidja mõõdud [13] 

Dg6 D1 L2 L1 

16.0 mm 8.0 mm 16.0 mm 80.0 mm 

 

Mahalõikeinstrumendina kasutati Mitsubishi  poolt toodetud terahoidjat UGHN323 ja 

Mitsubishi poolt toodetud teraplaati KGT4N, mis on toodud joonistel 15 ja 16. 

 

 

Joonis 15. Mahalõikeinstrument Mitsubishi UGHN323 [8] 

 

 

Joonis 16. Teraplaat Mitsubishi KGT4N [20] 

 

Sisu puurimiseks kasutati Mitsubishi tootja poolt valmistatud puuri VAPDSD1030, mis on 

toodud joonisel 17. 
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2.4 Juhtprogrammi koostamine 

Arvjuhtimispingiga töötamine on üldiselt väga mugav ja kiire. Raskeks teeb selle juures 

asjaolu, et juhtprogrammide koostamine on keerukas. Esialgne juhtprogramm koostati 

spetsiaalse tarkvara Mastercam abil, mis kujutab endast projekteerimisprogrammi, kus 

saab luua arvjuhtimispinkidele kiiresti ja mugavalt detailide valmistamiseks 

juhtprogramme. Samuti on võimalik lõiketöötlust visualiseerida ning näha kuidas tööks 

vajalikud tööriistad pingis liiguvad ja kuidas lõikerežiimid töötavad. Kogu lõiketöötluse 

juhtprogrammi selle tarkvara abiga aga ei koostatud, kuna puudus kogemus selliste 

spetsiifiliste detailide valmistamiseks. Täiendavad muudatused ja parandused viidi 

juhtprogrammi sisse arvjuhitavas treipingis. 

Esmalt koostati juhtprogramm detaili muhv sisu tootmiseks (lisa 1). Juhtprogramm 

kirjutatakse G-koodis (lisa 2). G-kood on kood, mida kasutavad arvjuhtimispingid oma 

tööprotsesside läbiviimiseks [7, 11]. Enne programmi kirjutamist pandi paika plaan, kuidas 

ja millises järjekorras lõiketöötlemist läbi viiakse. Programmiga Mastercam koostati 

juhtprogrammi detailide põhikontuure töötlevad osad ning keermete lõikamiseks koostati 

juhtprogrammi osa arvjuhitavas treipingis. 

Lõiketöötlemise osad lühidalt juhtprogrammis oleksid järgmised: 

1) kooriva tööriistaga lõiketöödelda läbimõõdud mõõtu; 

2) puuriga puurida keskele ava; 

3) sisetreimise instrumendiga puuritud ava lõiketöödelda vastavasse läbimõõtu; 

4) freesida keermed. 

Need on lõikeprotsessid, mida järgiti mõlema detaili lõiketöötlemisel. Juhtprogrammist 1 

(lisa 3) on välja toodud juhtprogrammi üks osa (joonis 18), et seletada detaili muhvi sisu 

Joonis 17. Puur Mitsubishi VAPDSD 1030 [4] 
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sisekeerme juhtprogrammi. Juhtprogrammis on toodud pealkirjad (näiteks otspind, kontuur 

jne), mis lihtsustavad juhtprogrammi lugemist. Iga pealkirja juures on näha, milliseid käske 

lõiketöötlemiseks kasutati. 

 

1. (SEEST) 

2. G0T0404 

3. G18 

4. M19 

5. M35 

6. G99 

7. G0G54X0.0Z5.0 

8. C347.0  

9. M8  

10. G97S1500M3P12 

11. G1Z-11.74F0.15  

12. G1X8.35 

13. G1Z-9.6C240.F0.15 

14. Z-7.2C120.0 

15. Z-4.8C360.0 

16. Z-2.4C240.0 

17. Z0.0C120.0  

18. Z2.4C360.0  

19. G1X0.0  

20. G0Z2.4  

21. M9  

22. G30U0.W0. 

Joonis 18. Väljavõte detaili muhvi sisu juhtprogrammist sisekeerme töötlemiseks  

 

Üleval loetelus (joonis 18) on välja toodud programmi lõik freesimise kohta. Lühidalt 

kirjeldades näeb protsess lahti kirjutatuna välja järgmiselt: 

1. koht, kus hakkab töötlus pihta; 

2. kutsutakse ette neljandal positsioonil asetsev instrument, milleks on frees; 

3. tasapinna Zp ja Xp valik; 

4. peaspindli seiskamine, sest ennem ei saa C teljele koordinaate anda; 

5. aktiivtööriista peatus, sest kui töörist sai välja kutsutud, siis frees keeras end null 

positsioonile; 

6. ettenihkeliikumise kiiruse kehtestamine; 

7. kiirliikumine, asendipositsioon; 

8. asendipositsioon; 

9. jahutus sisse; 

10. ühtlased pöörded 1500 p/min, aktiivinstrument käima, M3 paneb spindli tööle ja 

P12 tähistab aktiivinstrumenti; 

11. töö ette nihkega liikumine; 

12. X koordinaadid; 

13. Z koordinaadid ja nurk 240 kraadi padrunil ettenihkega 0.15 mm/pöördele; 

14. Z telje kaugus ja pöördenurk; 

15. Z telje kaugus ja pöördenurk; 
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16. Z telje kaugus ja pöördenurk; 

17. Z telje kaugus ja pöördenurk; 

18. Z telje kaugus ja pöördenurk; 

19. lineaarse liikumise ettenihe; 

20. positsioneerimine; 

21. jahutus välja; 

22. tööriist liigub koju ehk nullpunkti. 

Freesimise lõikeprotsess toimub mööda C ja Z telge. Juhtprogramm on välja töötatud 

kasutades Z telge, mida mööda liigub aktiivinstrument ja C teljel pöörab spindel end 120 

kraadi kaupa. Kraadi nurk on ära määratletud pikkusega 2.4 mm. Kui spindel on 

pöördenurka muutnud 120 kraadi, siis aktiivinstrument on detaili freesinud pikkusega 2.4 

mm. 

Kuna freesimise lõiketöötlemine toimub arvjuhitavas treipingis, siis juhtprogrammi ei saa 

võrreldes freespingiga kirjutada 360 kraadi lõiketöötlemise nurgaks. Seda sellepärast, et 

pink liigub otsemat teed pidi punktist A punkti B ning selle tagajärjel võib esineda 

lõikeriistade purunemisi. 

2.5 Lõiketöötlemine 

Detail muhvi (lisa 4) valmistamiseks läks tarvis toorikmaterjali läbimõõduga 70mm. Kuigi 

andmetes on kirjas, et ümarmaterjal läbimõõt on 70 mm, siis tegelikult oli ümarmaterjali 

läbimõõt 71-72 mm. Kuna detaili muhv välimine läbimõõt on 70 mm, siis see andis 

võimaluse töödelda ümarmaterjali läbimõõdu täpseks ning parandada ka pinnakvaliteeti. 

Pinna- ja otspinnatöötluseks kasutati koorivat lõikeinstrumenti [6, 19]. 

Jooniselt 19 on näha tooriku asetsemist treimiskeskuses olevate pakkide vahel. Joonisel 20 

on esimese operatsiooni lõppjärk, kus on ava on töödeldud vastava läbimõõduni. Enne ava 

suurendamist sisetrei [1,18] kasutamisel puuriti detaili keskele läbiv ava. 

Lõikeinstrumendiks kasutati 10.3 mm läbimõõduga puuri [3]. 
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Joonis 19. Tooriku paigutus spindlis (erakogu) Joonis 20. Detail enne  keerme  

     freesimist (erakogu) 

 

Esimese operatsiooni viimane etapp on ava keermestamine (lisa 5). Selleks kasutati 

üheteralist freesi [13, 21]. Kuna freesi instrumedil asetsev lõikeplaadi paksus on 2,5 mm ja 

keerme soon 4,10 mm, siis sooritati selleks kaks järjestikku freesimist. Selleks koostati 

juhtprogrammi samad käsklused, mis eelnevalt aga erinevused on Z telje pikkus 

koordinaatidel.  

Kuna lõiketöötlusel kasutati detaili kinnihoidmiseks arvjuhitava treipingi spindlit, siis selle 

tõttu ei saanud detaili teise poole töötlemist sooritada ühe paigaldusega. Selleks, et 

lõiketöötlemist sooritada, tuli detail pakkide vahel ringi keerata. Et kõik detailide keermete 

algused ja lõpud asetseksid õigesti, siis enne poolte vahetust märgiti peale märkejoon, mis 

pidi pöördel jääma teise paki servaga tasa. 

Joonisel 21 on detail ümberpööratud ja valmis teise poole töötlemiseks. Esimese 

operatsiooni lõppedes märgiti detailil joonisel 21 oleva number ühe paki parema serva 



27 

 

juurde märkejoon, mis ümberpööratuna asetati number kahe paki parema serva äärde. Nii 

tagatakse kõikidel detailidel sama keermete algus ja lõpp. 

 

  

 

Joonis 21. Detaili märkimine järgmiseks paigaldamiseks (erakogu) 

 

Muhvi ümberkeeramisel alustatakse operatsioon kahega (joonis 21), kus toimub detaili 

teise poole lõiketöötlemine. Sellel poolel lõiketöödeldakse üks pool detailist läbimõõtu 28 

mm. See väiksem osa läheb detaili muhvi sisu sisse. Kui detail on vastavasse läbimõõtu 

lõiketöödeldud, siis järgmine etapp on lõiketöötlemine freesiga ning selles etapis toimub 

samuti kaks lõiketöötluse protsessi. 

Eelkõige kujunes keeruliseks keermete lõiketöötlus. Kuna kõik detailid on ümarad, siis 

ühest käsklusest ainult ei piisanud, et ümber detaili freesida keere. Kuna on oluline, et nii 

aktiivinstrumendis olev frees töötaks ja samuti padrun käiks ringi, siis tuli keermete pikkus 

ja toodete keermete pöörete arv jagada osadeks. Juhtprogrammis valiti üheks programmi 

käskluseks 120 kraadi ja selle nurga peale freesis frees 2,4 mm detailist suunaga väljapoole 

keeret (joonis 18). Seda meetodit kasutati juhtprogrammis detaili freesimise lõpuni. 
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Detail muhv lõiketöötlusajaks on 20 minutit (lisa 6) ning muhvi sisu valmistamiseks kulus 

18 minutit (lisa 7). Mõlema detaili lõiketöötlemisel kasutati aktiivinstrumendil freesimise 

pöörete kiiruseks 2000 p/min ning ettenihkeks 0,15 mm/pöördele. 

Detail muhvi sisu tootmine on mõnevõrra lihtsam, kuna selle tootmiseks ei pea eraldi 

lõikama välja toorikmaterjali ning teiseks ei pea detaili ringi pöörama vaid töötlust saab 

sooritada ühe operatsiooniga. Üldjoontes on detaili lõikeprotsess sarnane, mis esimesel 

detailil, aga nagu eelnevalt mainitud, siis selle detaili valmistamiseks ei pea eelnevalt 

plastik toorikuid valmis lõikama. Kuna detailil on vajalik lõiketöötlemine ainult ühelt 

poolelt, siis saab kogu tooriku pikkuse panna treimiskeskusesse ning detaili lõiketöötluse 

lõppedes saab pakkide vahelt toorikmaterjali kiirelt ja lihtsalt ette tõmmata. 

Lõiketöötlemise alguses ulatus pakkidest detail muhvi sisu toorik 40 mm väljapoole. Detail 

muhvi lõiketöötlemiseks oli vaja lõigata eraldi 35 mm paksused plastik toorikud.  

Detail muhvi sisu valmistamiseks kasutatakse toorikmaterjali, mille läbimõõt on 50 mm. 

Samuti nagu eelneval detaili kasutatakse sellel detaili töötlemiseks samu lõiketööriistu. 

Ainsa erinevusena on selle detaili lõiketöötlusel lisaks mahalõike instrument [8, 20]. Seda 

kasutatakse, et valmis detail tooriku küljest maha lõigata. 

Kui toorikul olev detail on kooriva tööriistaga [6,19] mõõtu lõigatud, siis järgmiseks 

etapiks on puurimine. Sellel detailil kasutatakse puuri [3], et järgmise etapina 

lõiketöödelda sisemine ava mõõtu ja saaks hakata freesima keeret. Ava suuremaks 

töötlemisel kasutatakse sisetreitera [1,18] ning freesimisel samuti sama freesi mis eelmisel 

detailil [13, 21]. Kui sisemine ava on freesitud, siis alustatakse välimise pinna freesimist. 

Joonisel 22 on näha valmis detail muhvi sisu, mis on toorikust veel eraldamata. 
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Joonis 22. Freesimise protsessi lõpp (erakogu)   

 

Samuti sellel detaili freesiti mõlemad keermed kaks korda läbi, et saavutada vajaminev 

ruutkeerme mõõt. Enne mahalõikamist kontrolliti veel detailide kokkusobivust, et ennetada 

detailide mittesobivust. Pärast detaili mahalõikamist pole enam võimalik detaili 

lõiketöödelda. 
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3. TULEMUSED JA ANALÜÜS 

Käesolevas uurimustöös koostati juhtprogramm detailide muhv (joonis 23, 24) ja muhvi 

sisu (joonis 25) lõiketöötlemiseks. Keerukamaks osutus lõikeprotsesside läbiviimisel 

keermete lõiketöötlemine ja selle juhtprogrammi kirjutamine. Eelkõige osutus suureks 

takistuseks jooniste järgi detailide keermete paika sobitamine arvjuhitavas treipingis. Sobiv 

tulemus saavutati katselise meetodiga.  

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 23. Detail muhvi välimine keere  Joonis 24. Detail muhvi sisemine keere 

 

 

Joonis 25. Detail muhvi sisu  



31 

 

Arvjuhitavas treipingis valmistati kokku kakskümmend detaili muhvi ja kakskümmend 

detail muhvi sisu. Kõik detailid sai katseliselt proovitud ja sellega kinnitatud, et nii 

programm kui detailid sobivad edaspidiseks kasutuseks. 

Lõiketöötlemisel esines esialgu mitmeid lõiketöötlemise probleeme. Eelkõige oli 

probleemiks töödeldud detailide pinnakvaliteet ja detailide keermete omavaheline 

sobitamine. Esimene probleem seisnes arvjuhitavas treipingis jahutusvedeliku 

mittekasutamine. Hiljem, kui hakati kasutama jahutusvedelikku, siis selle kasutamise järel 

õnnestus luua siledama pinnaga lõiketöödeldud detailid. 

Teiseks probleemiks oli freesimisel saavutatud detaili muhvi sisu keermete kvaliteet. 

Pärast keermete lõiketöötlust esines detaili muhvi sisu keermetel krasse, mida oli tülikas 

käsitsi eemaldada. Kuna krassid asusid ühel pool keeret, siis otsustati, et juhtprogramm 

kirjutatakse ringi ja vahetatakse lõikeinstrumendina kasutatud freesi pöörlemise suunda. 

Kui esmalt detaili muhv keermete lõiketöötlemise tööprotsess toimus paremalt vasakule, 

siis juhtprogrammi ümberkirjutamisel katetati tööprotsessi läbiviimiseks suunda vasakult 

paremale. Selline juhtprogrammi ümberkirjutamine andis krasside probleemile lahenduse 

ja detaile oli võimalik hiljem kiiremini järel töödelda. 

Antud töö eesmärgiks oli juhtprogrammi koostamine detailides muhv ja muhvi sisu olevate 

keermete lõikamiseks (joonis 26, 27). Detailil muhvi sisu kuuskant ava ja detaili muhvi 

külgedel asetsevate keermestatud avade töötlemine ei olnud antud töö ülesanne. Kuna 

detailide muhv ja muhvi sisu lõiketöötlemisel kasutati arvjuhitavat treimiskeskust 

aktiivinstrumendiga, siis avade puurimiseks ja keermestamiseks ning kuunurkse ava 

lõiketöötlemiseks puudusid kasutatud arvjuhitaval pingil ettevõttes võimalused järgnevaks 

lõiketöötluseks.  
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Joonis 26. Esimene kokkusobivus Joonis 27. Teine kokkusobivus 

 

Et töödelda detailide töötlemata jäänud avasid, siis selleks, et saada detailidele 

lõiketöödeldud kuusnurkseid avasid võib kasutada arvjuhitavat freesimiskeskust, millel 

oleks vähemalt kolm liikvat telge, x,y,z. Avade edaspidisel töötlemisel detailid muhvi sisu 

ja muhv keeratakse omavahel kokku nii, et detail muhvi sisu jääb kuusnurkse avaga 

väljapoole. Detail muhvi sisu pannakse vastavate mõõtmiste tulemuste teel paika, et kõik 

lõiketöödeldud detailid õnnestuks paigaldada sama moodi. Detaili muhv keermestatud 

avade töötlemiseks tuleb kõik detailid ühendada jadamisi kokku ja omavahel ühendatud 

detailid tuleb paigaldada freespinki kasutades jagamispead. Sedasi paigaldades saab paika 

panna detaili muhv keermestatud avade vahelise nurga. 
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KOKKUVÕTE  

Bakalaureusetöös koostati juhtprogramm marjasorteeri reguleeritava rihmarulliku 

tootmiseks arvjuhtimispingiga ning töö eesmärk täideti. Juhtprogrammi katsetamise käigus 

toodeti 20 detaili muhv ja 20 detaili muhvi sisu. Detailide valmistamiseks kasutati 

arvjuhitavat treipinki ja lintsaagi ning kuute erinevat lõiketöötluseks vajaminevat 

instrumenti. Instrumendid valiti vastavalt lõiketöötluse otstarbele. Juhtprogrammi 

koostamine ja lõiketöötlemine viidi läbi ettevõttes Harry Metall OÜ, kus olid selleks 

vajaminevad võimalused. Kasutatud arvjuhitava treipingi tegi eriliseks aktiivtööriista 

kasutamise võimalus. Töös on kirjeldatud kuidas sellise arvjuhitava treipingiga on 

lõiketöötlus läbi viidud ja milliseid võtteid ja tööriistu kasutati. Samuti on kirjeldatud, 

millised tõrkeid juhtprogrammi katsetamis käigus esines. Näiteks esines probleeme 

lõiketöödeldud pinna kvaliteedis ja keermestatud avade lõiketöötlemisel. 

Juhtprogrammi koostamisel kasutati programmi Mastercam. Koostatud juhtprogrammi 

katsetamise käigus saadud tulemuste alusel tehti peenhäälestus juhtprogrammile 

arvjuhitavas treipingis. 

Edaspidi vajavad lahendamist detailis muhvi sisu olevad kuuskant avad ja detailil muhv 

külgpinnale lõigatavad keermestatud avad. Antud töös kasutati kaheteljelist arvjuhitavat 

treipinki ja nende avade töötluseks ettevõttes kasutatud arvjuhitav treipink ei sobinud 

abiriistade puudumise tõttu. Detaili muhvi sisu kuuskantava töötlemiseks oleks sobilik 

vähemalt kolme teljeline arvjuhitav pink, milleks sobib näiteks freespink. Kuuskantavade 

lõikamiseks on vaja detailid muhv ja muhvi sisu koostada, et kõikide muhvi sisude 

kuuskantavad joonduksid. Detaili muhv külgpinnale keermestatud avade lõikamiseks on 

vaja koostada detailidest muhv ja muhvi sisu vajaliku pikkusega koost ning 

lõiketöötlemine tuleb läbi viia jagamispead kasutades. Selliselt on võimalik tagada, et 

keermestatud avad erinevatel muhvidel oleksid joondatud ühele teljele. 
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SUMMARY 

A control program was composed in the Bachelor’s thesis for the production of the 

adjustable belt roller of a berry sorter with the CNC machine, and the objective of the 

thesis was achieved. During the testing of the control program, 20 pieces of sleeve parts 

and 20 pieces of sleeve core parts were manufactured. For manufacturing of the parts, a 

numerically controlled lathe and a band-saw, as well as six different tools necessary for the 

machining were used. The tools were selected according to the purpose of the machining. 

The composition of the control program and the machining were performed in the 

company Harry Metall OÜ where all the necessary conditions were available. The 

possibility to use an active tool made the operated numerically controlled lathe special. The 

thesis describes how the machining was performed with such numerically controlled lathe 

and what kind of techniques and tools were used. It also describes what kind of failures 

occurred during the testing. For example, there were problems with the quality of the 

machined surface, and during the machining of threaded openings. 

The Mastercam software was used for the composition of the control program. On the 

basis of the results obtained during the testing of the composed control program, a fine 

tuning of the control program was performed at the numerically controlled lathe. 

In the future, the questions of hexagon recess of the sleeve core part and the threaded 

openings to be cut on the side surface of the sleeve part need to be technically solved. In 

the present thesis, a biaxial numerically controlled lathe was used, and the used 

numerically controlled lathe in the company was not suitable for processing of these 

openings because of lack of auxiliary tools. For processing the hexagon recess of the 

sleeve core part (at least a triaxial numerically controlled lathe would be suitable), for 

example, a milling machine is suitable. For cutting the hexagon recesses, the sleeve parts 

and the sleeve core parts should be assembled in order to align the hexagon recesses of all 

the sleeve cores. For cutting the threaded openings to the side surface of the sleeve part, an 

assembly of adequate length should be assembled from the sleeve parts and sleeve core 

parts and the machining should be performed by using a dividing head. In such a way it is 

possible to ensure that the threaded openings on different sleeves would be aligned on one 

axle. 
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Lisa 1. Muhvi sisu joonis 

  



39 

 

  



40 

 

 

Lisa 2. Abifunktsioonid 

Abi funktsioonid juhtprogrammi lauses annavad käske pingi ajamitele, võmaldades 

automatiseerida operaatori käsitööd. 

M00 Programmi peatamine/Programmeeritav peatus. Kehtib ühes lauses 

M01 Valikuline peatamine/Programmeeritav peatus kinnitusega. Kehtib ühes lauses 

M02 Programmi lõpp 

M03 Spindli pöörlemine päripäeva 

M04 Spindli pöörlemine vastupäeva 

M05 Peaspindli seiskamine 

M08 Jahutus sisse 

M09 Jahutus välja 

M10 Detaili püüdja aktiivsus 

M11 Detaili püüdja sisse 

M17 Masina lukk sisse 

M18 Masina lukk välja 

M19 Peaspindli seiskamine fikseeeritud asendis 

M20 Laadija väljakutsumine/ Roboti või manipulaatori väljakutsumine 

M21 Valikulise plokki vahelejätu algus 

M22 Valikulise plokki vahelejätu lõpp 

M24 Laastukonveier sisse 

M25 Laastukonveier välja 

M30 Programmi lõpp ja algusesse tagasi 

M31 Peapadruni blokeeringu mahavõtmine 

M33 Aktiivtööriitsa pöörlemine päripäeva 

M34 Aktiivtööriista pöörlemine vastupäeva 

M35 Aktiivtööriista peatus 

M50 Materjali etteandja käsk 1 

M51 Materjali etteandja käsk 2 

M54 Detailide lugemine 

M55 Programmi restart 
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M56 Keermepuuriga keermestamine seest 

M57 Keermepuuriga keermestamine väljas 

M60 Tööriista indeks liikuva teljega 

M63 Peaspindel kellaosuti liikumise suunas ja jahuti sees  

M64 Peaspindel kellaosuti liikumisele vastassuunas ja jahutus sees 

M65 Peaspindli peatus ja jahutus välja 

M68 Padruni pakid kinni 

M69 Padruni pakid lahti 

M72 Spindli vastupidi pöörlemine 

M73 Spindli normaalsuunas pöörlemine 

M74 Vigade tuvastamine sees 

M75 Vigade tuvastamine väljas 

M76 Faasimine sees 

M77 Faasimine väljas 

M84 Revolverpea kellaosuti liikumise suunas pööramine 

M85 Revolverpea kellaosuti liikumisele vastassuunas pööramine 

M86 Väändemomendi tuvastamise vahelejätt sisse 

M87 Väändemomendi tuvastamise vahekejätt välja 

M88 C-telje kerge pidurdamine 

M89 C-telje täielik pidurdamine 

M98 Alamprogrammi väljakutsumine 

M99 Alamprogrammi lõpp 

 

G59 Tooriku koordinaatsüsteemi VI seadistus 

G65 Makroprogrammi väljakutsumine 

G66 Makroprogrammi modaalne väljakutsumine 

G67 Makroprogrammi modaalse väljakutsumise tühistamine 

G68 Kahe revolverpea olemasolul peegelpildi loobumine või balanseeritud lõikereziimi 

käivitamine 

G69 Kahe revolverpea olemasolul peegelpildist loobumine või balanseeritud 

lõikereziimist väljumine 

G70 Puhastöötlemise tsükkel 

G71 Töötlemisvaru eemaldamise pealttreimisel 

G72 Töötlemisvaru eemaldamine otstreimisel 
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G73 Skeemi kordamine 

G74 Tsükliline (mitme käiguline) ava puurimine otspinda 

G75 Pealmise/ seesmise läbimõõdu puurimine 

G76 Mitmekäigulise keerme lõiketsükli käivitamine 

G80 Tavatsüklilise puurimiskäigu tühistamine (Sisemise puurimistsükli lõpp) 

G83 Otspinda ava puurimise tsükkel 

G84 Otspinnas oleva ava keermepuuriga keermestamise tsükkel 

G86 Otsa seesttreimise tsükkel 

G87 Külgpinda ava puurimise tsükkel (pealt puurimise tsükkel) 

G88 Külgmise ava keermepuuriga keermestamise tsükkel (pealt keermepulgaga 

keermestamise tsükkel 

G89 Radiaalsuunalise ava seesttreimise tsükkel (pealt seesttreimise tsükkel) 

G90 Pealmise/ seesmise läbimõõdu lõikamise tsükkel 

G92 Keerme lõikamise tsükkel 

G94 Otspinna treimise tsükkel (otsa treimise tsükkel) 

G96 Konstantse lõikekiiruse kontroll 

G97 Konstantse lõikekiiruse kontrollkäsu tühistamine 

G98 Ettenohkeliikumise kiiruse F ühiku (mm/min) kehtestamine 

G99 Ettenihkeliikumise kiiruse F ühiku (mm/p) kehtestamine 
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Lisa 3. Juhtimisprogramm muhvi sisu tootmiseks

1. <KR-D001-T.nc>  

2. (PROGRAM NAME - KR-D001-T)  

3. (DATE=DD-MM-YY - 11-03-16 

TIME=HH:MM - 15:57) 

4. (MCX FILE - C: USERS HM-CNC 

DROPBOX TVVD ARGO KEERE-

REGULEER KR-D001-T.MCX-9) 

5. (NC FILE - Z: CNC BACKUP 

BACKUP-PUMA PUMA KR-D001-

T.nc) 

6. G21 

7. (TOOL - 2 OFFSET - 2) 

8. (DDJNR 2525M 15 - R04  INSERT - 

DNMG 15 04 04)  

9. (OTSPIND) 

10. G0T0101 

11. G18 

12. G97S800M03  

13. G0G54X54.Z0.M8  

14. G50S800 

15. G96S330 

16. G99G1X-1.8F.2 

17. G0Z2. 

18. (KONTUUR MUST)  

19. X50.  

20. Z1.414  

23. G71U1.R.2 

24. G71P100Q110U0.W0.F.2  

25. N100G0X42.172S330 

26. G1Z1.18 

27. X45.366Z-.417 

28. G3X45.6Z-.7I-.283K-.283 

29. G1Z-21.0  

30. N110X50.  

31. G0Z1.414  

32. M9  

33. G30U0.W0. 

34. M01 

35. (LJ-PUUR D10.3) 

36. G0T1010 

37. G18 

38. M19 

39. M35 

40. G99 

41. G0G54X0.Z5. 

42. C0. 

43. M8  

44. G97S3000M3P12 

45. G83Z-16.00Q1000F0.22M89 

46. G80 

47. M9  

48. M34 

49. M5P12 

50. G30U0.W0. 

51. M01 

52. (TOOL - 7 OFFSET - 7) 

53. (FSCLP1210R-08E - R04  INSERT - 

CPMH 08 02 04)  

54. G0T0707 

55. G18 

56. G97S800M03P11 

57. G0G54X11.5Z1.414M8  

58. G96S275 

59. G71U1.R.2 
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60. G71P120Q130U0.W0.F.15 

61. N120G0X24.928S275 

62. G1Z1.18 

63. X21.743Z-.417 

64. G2X21.5Z-.7I.283K-.283  

65. G1Z-11.7  

66. N130G1Z-11.7  

67. G0Z1.414  

68. M9  

69. G30U0.W0. 

70. M01 

71. (KEERE) 

 

72. (SEEST) 

73. G0T0404 

74. G18 

75. M19 

76. M35 

77. G99 

78. G0G54X0.0Z5.0 

79. C347.0  

80. M8  

81. G97S1500M3P12 

82. G1Z-11.74F0.15  

83. G1X8.35 

84. G1Z-9.6C240.F0.15 

85. Z-7.2C120.0 

86. Z-4.8C360.0 

87. Z-2.4C240.0 

88. Z0.0C120.0  

89. Z2.4C360.0  

90. G1X0.0  

91. G0Z2.4  

92. M9  

93. G30U0.W0. 

94. (SEEST) 

95. G0T0404 

96. G18 

97. M19 

98. M35 

99. G99 

100. G0G54X0.0Z5.0 

101. C347.0  

102. M8  

103. G97S1500M3P12 

104. G1Z-11.64F0.15  

105. G1X8.35 

106. G1Z-9.5C240.F0.15 

107. Z-7.1C120.0 

108. Z-4.7C360.0 

109. Z-2.3C240.0 

110. Z0.1C120.0  

111. Z2.5C360.0  

112. G1X0.0  

113. G0Z2.4  

114. M9  

115. G30U0.W0. 

116. (KEERE)(VALJAST)  

 

 

117. G0T0404 

118. G18 

119. M19 

120. M35 

121. G99 

122. G0G54X70.0Z-17.4  

123. C-240.0 

124. M8  
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125. G97S1500M3P12 

126. G1X56.3F0.1 

127. G1Z-15.0C-120.0F0.15  

128. Z-12.6C-360.0 

129. Z-10.2C-240.0 

130. Z-7.8C-120.0  

131. Z-5.4C-360.0  

132. Z-3.0C-240.0  

133. Z-0.6C-120.0  

134. Z1.8C-360.0 

135. G1X70.0 

136. G0Z2.4  

137. M9  

138. G30U0.W0. 

 

139. G0T0404 

140. G18 

141. M19 

142. M35 

143. G99 

144. G0G54X70.0Z-16.8  

145. C-240.0 

146. M8  

147. G97S1500M3P12 

148. G1X56.3F0.1 

149. G1Z-14.6C-120.0F0.15  

150. Z-12.2C-360.0 

151. Z-9.8C-240.0  

152. Z-7.4C-120.0  

153. Z-5.0C-360.0  

154. Z-2.6C-240.0  

155. Z-0.2C-120.0  

156. Z2.2C-360.0 

157. G1X70.0 

158. G0Z2.4  

159. M9  

160. G30U0.W0. 

161. M01 

 

 

162. (MAHA)  

163. G54T0202  

164. G18 

165. G97S800M03P11 

166. G0X50.0Z-18.0 

167. M8  

168. G1X45.6F0.1 

169. G1X43.6Z-19.0 

170. G1X0.0  

171. G0X55.0 

172. G0Z10.0 

173. M9  

174. G30U0.W0. 

175. M01 

176. M00 

 

177. (Flip Stock)  

178. (TOOL - 2 OFFSET - 2) 

179. (DDJNR 2525M 15 - R04 

INSERT - DNMG 15 04 04)  

180. (OTSPIND) 

181. G0T0202 

182. G18 

183. G97S800M03  

184. G0G55X49.6Z0.M8 

185. G96S330 

186. G1X10.2F.2  

187. G0Z2. 



46 

 

188. (NURKA FAAS)  

189. X47.014 

190. Z1. 

191. G71U1.R.2 

192. G71P140Q150U0.W0.F.2  

193. N140G0X45.S330  

194. G1Z-.234  

195. X46.546Z-1.007  

196. N150X47.014 

197. G0Z1. 

198. M9  

199. G30U0.W0. 

200. M01 

201. (TOOL - 7 OFFSET - 7) 

202. (FSCLP1210R-08E - R04  

INSERT - CPMH 08 02 04)  

203. (AVA FAAS)  

204. G0T0707 

205. G18 

206. G97S800M03  

207. G0G55X12.Z1.707M8 

208. G96S275 

209. G71U1.R.2 

210. G71P160Q170U0.W0.F.15 

211. N160G0X14.014S275 

212. G1Z.473 

213. X12.234Z-.417 

214. G2X12.Z-.7I.283K-.283 

215. N170G1Z-3.3 

216. G0Z1.707  

217. M9  

218. G30U0.W0. 

219. M30 

220. % 
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Lisa 4. Muhvi joonis 
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Lisa 5. Juhtimisprogramm muhvi tootmiseks 

1. <KR-D002-T.nc>  

2. (PROGRAM NAME - KR-D002-T)  

3. (DATE=DD-MM-YY - 11-03-16 

TIME=HH:MM - 16:15) 

4. (MCX FILE - C: USERS HM-CNC 

DROPBOX TVVD ARGO KEERE-

REGULEER KR-D002-T.MCX-9) 

5. (NC FILE - Z: CNC BACKUP 

BACKUP-PUMA PUMA KR-D002-

T.nc) 

6. G21 

7. (TOOL - 2 OFFSET - 2) 

8. (DDJNR 2525M 15 - R04  INSERT - 

DNMG 15 04 04)  

9. (OTSPIND) 

10. G0T0101 

11. G18 

12. G97S800M03P11 

13. G0G54X74.Z0.M8  

14. G50S800 

15. G96S330 

16. G99G1X-1.8F.2 

17. G0Z2. 

18. (PEALT D70-LE)  

19. X70.  

20. Z1.414  

21. G71U3.R.2 

22. G71P100Q110U0.W0.F.2  

23. N100G0X66.572S330 

24. G1Z1.18 

25. X69.766Z-.417 

26. G3X70.Z-.7I-.283K-.283  

27. N110G1Z-18.0  

28. G0Z1.414  

29. M9  

30. G30U0.W0. 

31. M01 

32. (LJ-PUUR D14) 

33. G0T0404 

34. G18 

35. M19 

36. M35 

37. G99 

38. G0G54X0.Z5. 

39. C0. 

40. M8  

41. G97S2700M3P12 

42. G83Z-32.00Q1000F.21M89  

43. G80 

44. M9  

45. M34 

46. M5P12 

47. G30U0.W0. 

48. M01 

49. (TOOL - 7 OFFSET - 7) 

50. (FSCLP1210R-08E - R04  INSERT - 

CPMH 08 02 04)  

51. (AVA D36-LT D14-LE) 

52. G0T0707 

53. G18 

54. G97S800M03P11 

55. G0G54X14.Z1.414M8 

56. G96S275 

57. G71U1.R.2 



50 

 

58. G71P120Q130U0.W0.F.15 

59. N120G0X39.568S275 

60. G1Z1.18 

61. X36.374Z-.417 

62. G2X36.14Z-.7I.283K-.283 

63. G1Z-14.28 

64. X15.6 

65. G2X15.034Z-14.397K-.4 

66. G1X14.434Z-14.697 

67. G2X14.2Z-14.98I.283K-.283 

68. G1Z-29.26 

69. N130X14.  

70. G0Z1.414  

71. M9  

72. G30U0.W0. 

73. M01 

 

 

74. (KEERE) 

 

75. G0T0505 

76. G18 

77. M19 

78. M35 

79. G99 

80. G0G54X25.7Z2.4  

81. C0. 

82. M8  

83. G97S1500M3P12 

84. G1Z0.0C-120.0F0.15  

85. Z-2.4C-240.0  

86. Z-4.8C-360.0  

87. Z-7.2C-120.0  

88. Z-9.6C-240.0  

89. Z-12.0C-360.0 

90. Z-14.2C-110.  

91. G1X0.0  

92. G0Z2.4  

93. M9  

94. G30U0.W0. 

95. (KEERE) 

 

96. G0T0505 

97. G18 

98. M19 

99. M35 

100. G99 

101. G0G54X25.7Z3.2  

102. C0. 

103. M8  

104. G97S1500M3P12 

105. G1Z0.8C-120.0F0.15  

106. Z-1.6C-240.0  

107. Z-4.0C-360.0  

108. Z-6.4C-120.0  

109. Z-8.8C-240.0  

110. Z-11.2C-360.0 

111. Z-13.4C-110.  

112. G1X0.0  

113. G0Z2.4  

114. M9  

115. G30U0.W0. 

116. M01 

117. M00 
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118. (Flip Stock)  

119. (TOOL - 2 OFFSET - 2) 

120. (DDJNR 2525M 15 - R04  

INSERT - DNMG 15 04 04)  

121. (OTSPIND) 

122. G0T0101 

123. G18 

124. G97S800M03P11 

125. G0G55X74.Z0.M8  

126. G96S330 

127. G1X12.4F.2  

128. G0Z2. 

129. (PEALT D28-LT D70-LE) 

130. X71.414 

131. Z1.414  

132. G71U1.R.2 

133. G71P140Q150U0.0W0.0F.2  

134. N140G0X24.872S300 

135. G1Z1.18 

136. X28.066Z-.417 

137. G3X28.3Z-.7I-.283K-.283 

138. G1Z-12.48 

139. X68.6 

140. G3X69.166Z-12.597K-.4 

141. G1X70.946Z-13.487 

142. N150X71.414 

143. G0Z1.414  

144. M9  

145. G30U0.W0. 

146. M01 

147. (TOOL - 7 OFFSET - 7) 

148. (FSCLP1210R-08E - R04  

INSERT - CPMH 08 02 04)  

149. (AVA FAAS)  

150. G0T0707 

151. G18 

152. G97S800M03  

153. G0G55X12.786Z1.707M8  

154. G96S275 

155. G71U1.R.2 

156. G71P160Q170U0.W0.F.15 

157. N160G0X16.214S275 

158. G1Z.473 

159. X13.254Z-1.007  

160. N170X12.786 

161. G0Z1.707  

162. M9  

163. G30U0.W0. 

 

 

 

 

164. (KEERE) 

 

165. G0T0505 

166. G18 

167. M19 

168. M35 

169. G99 

170. G0G55X41.9Z2.4  

171. C0. 
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172. M8  

173. G97S1500M3P12 

174. G1Z0.0C120.0F0.15 

175. Z-2.4C240.0 

176. Z-4.8C360.0 

177. Z-7.2C120.0 

178. Z-9.6C240.0 

179. Z-12.0C360.0  

180. Z-12.24C12.0  

181. G1X62.0 

182. G0Z2.4  

183. M9  

184. G30U0.W0. 

185. (KEERE) 

186. G0T0505 

187. G18 

 

188. M19 

189. M35 

190. G99 

191. G0G55X41.9Z2.4  

192. C0. 

193. M8  

194. G97S1500M3P12 

195. G1Z0.0C120.0F0.15 

196. Z-2.4C240.0 

197. Z-4.8C360.0 

198. Z-7.2C120.0 

199. Z-9.6C240.0 

200. Z-12.0C360.0  

201. Z-12.24C12.0  

202. G1X62.0 

203. G0Z2.4  

204. M9  

205. G30U0.W0. 

 

206. M01 

207. M30 

208. % 
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Lisa 6. Seadekaart, programm 2 

 
SEADE KAART  

   

 

TELLIJA:   Eesti Maaülikool JOONISE NUMBER:     

   

 

DETAILI 

NIMETUS:  MUHV OPERATSIOON:                
1;2 

 

KOOSTAS : 

 

TÖÖPINK :             Doosan Puma MATERJAL:   70 mm 

 

Argo Salu 

 

PROGRAMMI Nr:   KR-D002-T.nc ALAMPROGRAMMID:              - 

 
  

 

TSÜKLI AEG:   20 min MASINA AEG :  19 min 

 

KINNITAS : 

 

PAKKIDE RÕHK:    8 bar PAKKIDE KOOD:    1234 

 

  

         

 

MÄRKUSED: 

  

KUUPÄEV : 

 

  

 

  

 

G54=> 26.0 

   

 

G55=> 24.0 

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

         

 
OPERATSIOON POS/OFFSET 

INSTRUMENDI 

KOOD PLAAT R T/P M.PIKK AKTIV 
 

 

Kooriv 0101 DCLNR2020K09 CNMG120408-MP 0.8        

 

Puur 0404 VAPDSSUSD1400 -       X  

 

Sisetrei 0707 FSCLP1210R-08E CPMH 08 02 04 0.4        

 

Frees 0404 S14.1608.16 A ST 

D14.0250.00.16 GR/L 

DX       X  
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Lisa 7. Seadekaart, programm 1  

 
SEADE KAART  

    

 

TELLIJA:   Eesti Maaülikool JOONISE NUMBER:     

    

 

DETAILI 

NIMETUS:  MUHVI SISU OPERATSIOON:                
1 

 

KOOSTAS : 

 

TÖÖPINK :             Doosan Puma MATERJAL:     50 mm 

 

Argo Salu 

 

PROGRAMMI Nr:   KR-D001-T.nc ALAMPROGRAMMID:              - 

 
   

 

TSÜKLI AEG:   18 min MASINA AEG : 17.5 min 

 

KINNITAS : 

 

PAKKIDE RÕHK:    8 PAKKIDE KOOD:    1234 

 

  

           
   

 

MÄRKUSED: 

  

KUUPÄEV : 

 

  

 

  

 

G54=> 45.0 

    

 

G55=> 26.0 

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

              

 
OPERATSIOON POS/OFFSET 

INSTRUMENDI 

KOOD PLAAT R T/P M.PIKK AKTIV 
 

 

 

Kooriv 0101 DCLNR2020K09 CNMG120408-MP 

0.

8        

 

 

Puur 1010 VAPDSD1030 -       X  
 

 

Sisetrei 0707 FSCLP1210R-08E CPMH 08 02 04 

0.

4        

 

 

Frees 0404 S14.1608.16 A ST 

D14.0250.00.16 GR/L 

DX       X  

 

 

Mahalõige 0202 UGHN323 KGT4N     14    
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Lisa 8. Lihtlitsent 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Mina, Argo Salu, 

(sünnipäev pp/kuu/aa 18.06.1992) 

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

Juhtprogrammi koostamine marjasorteeri reguleeritava rihmarulliku tootmiseks 

arvjuhtimispingiga, 

 
 

mille juhendaja on nooremteadur Kaarel Soots, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

Lõputöö autor  ______________________________  

  allkiri 

Tartus,  03.06.2016 

                                                                                                                                                 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

  

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


