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It is very time-consuming process for a small-business to produce parts with different 
complex shapes by manually machining and it is even harder to reproduce them beacuse 
the accuracy varies and the quality of job is low. Using automatical machines will  improve 
work  quality  and productivity  substantially.  

The main objective of this bachelor thesis is to design computer controlled milling 
machine with four degrees of freedom on linear axis, commonly  called CNC-computer 
numerical  control.  This machine is able to mill, drill, encrave and accurately cut out 
different specifical shapes of products from wood, plastic and aluminum. 

Designable milling machine has four degrees of freedom on linear axis, which allows the 
cutting head to move x-, y-, z-axis direction. The fourth degree of freedom rotates 
rectangural or cylindrical blank around its axis. 

Unlike buying completed custom-made or commercial machine, designing one will give a 
good overview points of difficulties on design and its vulnerability. In addition it is better 
to invest over time than expend full sum at once. 

The designing methods are based on the proffessional literature, testing of equipment, a 
desired design of three-dimensional modelling and looking its safety from the mechanical 
point of view. 

The fourth degree of freedom is intended to mill honeycomb pressing rolls from aluminum 

blank and wooden heads for wig making. Work author aims to produce these products in  

future because of the market demand exceeds availability. 
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LÜHENDID JA TÄHISED 

 

x  – mõõtetulemuste aritmeetiline keskmine 

a – kiirendus m/s2; 

A – kaabli ristlõikepindala mm2; 

ACME – trapetskruvi 

CAD – Computer-aided design, arvutiga tehtud joonis 

CAM – Computer-aided manufacturing, freesimise infot sisaldav fail 

CNC – computer numerical control 

Df – lõiketera diameeter m; 

Doc – lõikesügavus m; 

DRO – digital read out, Mach3 puhul kuvatava väärtuse indeks. 

Er – lõiketera padruni suurus, nt ER16  

Fa – mootorite poolt tekitatav lineaarne jõud  N; 

Ismaxn – samm-mootori nimivool A; 

Kc – surve lõikamisel  Pa; 

l – arvutuslik kruvi pikkus ühe pöörde kohta mm/p; 

l* – kruvi pikkus ühe pöörde kohta m/p; 

Lsn – samm-mootor induktiivsus H; 

m – mass kg; 

n – mootori pöörded minutis min-1; 

NC – Avatud asendis (normally closed) 

NEMA – National Electrical Manufaturers Associaton 

nmax – samm-mootori maksimaalne pöörete arv minutis min-1; 

nsn – mootori sammude arv ühe pöörde kohta; 

Pax – x-telje sihis kiirendamiseks vajalik jõud N; 

Pz – freesimootori vajalik võimsus lõikamiseks z-telje sihis kW; 

Pxy – freesimootori vajalik võimsus lõikamiseks x- ja y-telje sihis kW; 

Pxy – freesimootori lõikevõimsus kW; 

s – kaabli pikkus m; 
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SFM – lõikekiirus m/min; 

ta – kiirenduse konstant s; 

Tf – lõiketerale mõjuv jõud lõikamisel N; 

Tm – samm-mootori vajalik pöördemoment N∙m; 

tv,β – studenti kordaja 

UA – A-tüüpi mõõtemääramatus 

USB – universaalne järjestiksiin 

Vfmax – maksimaalne ettenihke kiirus m/min; 

Vfmax – maksimaalne ettenihke kiirus mm/s; 

Vmaxsn – samm-mootoritele rakendatav maksimaalne pinge V; 

Woc – lõikelaius mm; 

xi – mõõtetulemus 

η – kasutegur  protsentides; 

μ – lineaarlaagri hõõrdekoefitsent; 

ρ – eritakistus vasel ρ= 0,01724 Ω∙mm2/m[24]. 
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SISSEJUHATUS 

Keerulise kujuga detailide tootmine on väike-ettevõttele manuaalsete tööriistadega 

aeganõudev ja keeruline protsess. Reprodutseerimisel on täpsus kõikuv ning tootlikus 

väike. Automatiseeritud seadme kasutamine parandab olulisel määral töökvaliteeti ning 

suurendab ka tootlikust. Lisaks on võimalik kiirelt realiseerida erinevaid disainprojekte ja 

prototüüpe mida manuaalsete seadmetega ei saa või on raskendatud valmistada. 

Antud lõputöö raames on eesmärgiks projekteerida ja konstrueerida nelja vabadusastmega 

arvjuhtimisega freespink, töös edaspidi ka CNC freespink. Antud seadmega on võimalik 

freesida, puurida,  graveerida ja lõigata välja täpses mõõdus eri kujuga detaile. 

Freespink omab nelja vabadusastet mis võimaldab lõikepeal liikuda x-, y- ja z-telje sihis. 

Neljanda vabadusastme külge kinnitub silindriline toorik mida pööratakse vastavalt ümber 

oma telje. 

Erinevalt valmis produkti soetamisest annab seadme projekteerimine ja konstrueerimine 

hea ülevaate raskuspunktidest ja nõrkadest kohtadest. Lihtsustatud on ka seadme hooldus 

ja remont. Lisaks on investeering hajutatud pikema aja peale kuna valmis produkti 

soetamine on võimalik ainult välismaalt ning ühekordse maksena. 

Projekteerimise meetodiks on lähtumine erialasest kirjandusest ja  detailide katsetamisest, 

soovitud disaini kolmemõõtmeline modelleerimine ning seda mehaanikalisest aspektis 

vaadates ohutusega kooskõlla viimine ja järeldused seadme parendamiseks. 

Neljanda vabadusastme otstarbeks on freesida alumiiniumtoorikutest väja  mesilaskärje 

pressimisrullikuid ja  puidust mannekeenpäid parukate valmistamiseks. Antud tooteid on 

töö autoril eesmärk tootma hakata kuna nõudlus turul ületab kättesaadavust. 

Eeldused mida peab arvestama freespingi projekteerimisel: 

 Tööalaga 700x450x130 

 Investeering peab jääma eelarve 1100 eurot piiresse 

 Vineerplaadist erinevate keeruka kujuga detailide välja lõikamine.  

 Puidu, alumiiniumi ja vase lõikamine, graveerimine ja puurimine. 

 Erinevat liiki tappide freesimine puitdetailidesse. 

 Eemaldatav neljas vabadusaste.   
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1.  FREESPINGI TAUSTAINFO 

1.1 Freespingi töö põhimõte 

CNC- computer numerical control ehk arvprogrammjuhtimine. CNC freesi eesmärgiks on 

mingist töödeldavast materjalitoorikust soovitud keerulise disainiga detaili 

automatiseeritud valmistamine eemaldades sellest lõiketeraga materjali. Iga detaili 

valmistamiseks on vaja programmeerida vastav kood, G-kood. See saadakse kasutades 

CAD-jooniseid ja muutes need automaatselt ümber CNC-freesile arusaadavaks koodiks -

see sisaldab ridamisi  käske mis järjekorras materjali eemaldamine toorikult toimub. [1] 

Lihtsamad CNC-d koosnevad  kahest vabadusastmest mida liigutavad kaks mootorit. 

Käesoleva töö eesmärgiks on projekteerida kolme vabadusastmega CNC  kuhu lisandub ka 

neljas vabadusaste mis pöörab detaili ümber oma telje, ehk siis kokkuvõtlikult  x-ja y-telje 

mootorid liigutavad lõikepead edasi-tagasi, paremale-vasakule, z-telje mootor liigutab 

kõrgust ning neljas vabadusaste pöörab detaili ümber oma telje. Seeläbi on võimalik 

valmistada meekärje pressi rullikuid millele freesitud kärje kuju peab olema täpne ning 

arvestama silindrilist kuju. 

1.2  Parameetrid freespingiga töötamisel 

Ettenihke kiirused ehk kui kiiresti antakse ette lõikamiseks detaili, antud projekti raames 

lõikepea liikumise kiirus.  Lõikesügavused ja laiused määravad ära sõltuvalt materjalist kui 

suurt ja millist tera kasutada, kui suur on ettenihkekiirus ja freesimootoripöörded. 

Lõikekiirus iseloomustab tera lineaarse liikumise teepikkust ühe minuti jooksul. Teades 

lõikekiirust ja lõiketera diameetrit saame  välja arvutada freesimootori pöörded lõikamisel. 

Freesimootori pöörete valik sõltub lõigatavast materjalist ning lõiketera hammaste arvust, 

mida vähem on lõikehambaid seda suurem peab olema pöörete arv minutis. Näiteks 

alumiiniumi lõikamisel kasutatakse maksimaalselt kolme lõikehambaga freese 

alumiiniumpuru sulamisohu tõttu lõketeral –vältimiseks kasutatakse pöörete arvu 

vähendamist, määrdeõlide või vee ja õhu  terale paiskamist. [2] 

Õigete parameetrite sisestamisel juhtarvutisse on abiks tarkvara „G-wizard“ mis arvestab 

operaatori poolt sisestatud freespingi iseärasusi ning väljastab seejärel soovitatavad 

ettenihke kiirused ja lõikesügavused. 
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1.3 Lõiketera 

Kui vastavate parameetrite ja võimekusega CNC on olemas ja nii riist- kui ka tarkvara 

toimib siis üheks tähtsaks küsimuseks on, et millist lõiketera kasutada. Freesimiseks 

kasutatav lõiketerade valik on suur, kuid enamasti kasutatavad on põhikategooriatesse 

liigitatult: spiraal-, ots- ja sõrmfreesid. Põhiküsimused lõiketeravalikul on: millist materjali 

töödeldakse, lõikelaiused ja –sügavused, töödeldava detaili mõõtmed ja lõikekiirused. 

Antud projekti raames on võimsusarvutuste  lihtsustamiseks lõiketerana valitud välja 6 mm 

lõikelaiuse, 20 mm lõikesügavuse ja 63 mm pikkusega karbiidist ülesvedava kahe 

lõikehambaga spiraalfrees „Melin tools“ kataloogist [3]. 
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2. VALIKUS OLEVATE KONSTRUKTSIOON 

MATERJALIDE VÕRDLUS 

2.1 Profiilide valik 

CNC ehitamiseks hobiprojektide puhul kasutatakse vastavalt otstarbele enamasti 

alumiiniumi ja terast, kuid on ka ette võetud projekte kus lihtsamateks töödeks on valmis 

ehitatud vineerist,  puitkiud- või  puitlaast plaadist CNC, põhjuseid selliseks materjalide 

valikuks on mitmeid [4]. Esiteks puitmaterjale on lihtsam töödelda ning enamasti on 

olemas ka vajalikud tööriistad selleks, lisaks mängib suurt rolli ka odav hind ja 

kättesaadavus . Järgmiseks materjali valikuks on alumiinium- ja terasprofiilid, olgu öeldud, 

et valik langeb terasprofiilide kasuks.  

Alumiinium profiilide  kasuks räägib väike mass, lihtsam töödeldavus ning kiire 

paigaldatavus,  kahjuks aga kättesaadavus ning suuresti sellest tulenev kallis hind, lisaks 

puudub tööautoril võimalus keevitada alumiiniumi mistõttu tuleks soetada juurde 

spetsiaalsed konstruktsiooni  kinnitused.  

Eestis müüb töö jaoks vajalike profiile näiteks ettevõte  ATS Group OÜ kus näiteks 30x30 

mm alumiiniumprofiili meetri hinnaks on 7,55 eurot [5]. Seevastu  töös planeeritud  enim 

kasutuses olevat ühe meetrist 30x30x3 mm nurkraud-profiil teraslatti müüb ettevõte Soo 

autogrupp OÜ 2,82 euroga [6].  

Terasprofiilide kasuks räägib jäikus,  vajalike vahendite olemasolu konstruktsiooni 

keevitamiseks ning võrreldes alumiiniumiga rohkem kui kaks korda odavam hind. 

Terasprofiili kahjuks räägib aga võrreldavate profiilide puhul pea kaks korda suurem mass. 

Töös enim kasutavad profiilid on valitud esmajoones arvestades projekteeritava CNC 

disaini iseärasusi ja võimalikult väikest massiivsust. 

Tabelis 1.1 on  mehaanikalisest aspektist vaadates välja toodud  plaanitud enim kasutatava 

30x30x3 mm nurkraud-terasprofiili võrdlusmoment samas suurusjärgus 30x30 mm 

alumiinium profiiliga, metalli omadused on leitud Autodesk Inventori andmebaasist, ning 

profiilide omadusi uuritud Autodesk Inventor 2015 konstruktsiooni analüsaatoriga  (joonis 

2.2, 2.3, 2.4 ja  2.5). 
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2.2 Profiilide analüüs 

Programm Autodesk Inventor võimaldab automaatselt välja arvutada ning visualiseerida 

projekteeritava seadme konstruktsiooni mehaanilise vastupidavuse ning talle mõjuvate 

jõudude mõjutusest tuleneva deformeeruvuse. Antud projekti puhul on suur osatähtsus 

materjali võimalikult vähesel paindel mis antud juhul peab olema minimaalne saavutamaks 

maksimaalset lõiketäpsust. Võrdlus toimus Autodesk Inventoriga analüüsimise abil 

arvestades tabelis 2.1 olevaid parameetreid.  

Pärast vajalike profiiilide modelleerimist paigutati mõlemad  ühest küljest fikseeritult 

horisontaal asendisse. Lisaks profiilidele mõjuva raskuskiirendusele (gravitatsioon)  lisati 

mõlema profiili toestuseta küljele vertikaalselt mõjuv jõud 100 N mida võib võrrelda 

umbes kümne kilogrammise raskusega.  

Tabel 2.1 Metallprofiilide võrdlus [5, 6] 

Materjal Alumiinium Teras 

Tüüp 6060 S235 

Üldnimetus Anodeeritud alumiiniumprofiil Legeerimata terasprofiil 

Tihedus g/cm3 2,7  7,85 

Elastsus Pa 71∙109 210∙109 

Voolavuspiir MPa 275 MPa 250 MPa 

Tõmbetugevus MPa 310 MPa 300 MPa 

Nihkeelastus moodul MPa 25864 MPa 136500 MPa 

Profiili mõõtmed kõrgus x 

laius x pikkus mm (paksus 

mm) 

30x30x1000 30x30x1000 (3mm) 

Profiili läbilõige Joonis 2.1 Joonis 2.1 

Maksimaalne nihe mm 17,20; joonis 2.3 11,87; joonis 2.5 

Maksimaalne stress MPa 55,48; joonis 2.2 63,44; joonis 2.4 

Mass kg 0,858 kg 1,363 kg. 

Hind €/m 7,55 eurot 2,82 eurot 
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Joonis 2.1 Metallprofiilide läbilõige: vasakul –terasprofiil S235; paremal –

alumiiniumprofiil 6060. 

 

 

Joonis 2.2 Anodeeritud alumiiniumprofiili analüüs, maksimaalne stress 
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Joonis 2.3 Anodeeritud alumiiniumprofiili analüüs, maksimaalne nihe 

 

 

Joonis 2.4 Legeerimata terasprofiili analüüs I, maksimaalne stress 
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Joonis 2.5 Legeerimata terasprofiili analüüs II , maksimaalne nihe 

 

Programmi arvutuste kohaselt oli alumiiniumprofiili maksimaalne nihe antud tingimustel 

17,23 mm ja maksimaalne stress fikseeritud külje juures 55,48 MPa. 

Terasprofiili maksimaalne nihe antud tingimustel oli 11,87 mm ning maksimaalne stress 

63,44 MPa fikseeritud külje juures. 

Tulemustest võib järeldada, et terasprofiil on väiksema nihkega ja jäigem kuna 

alumiiniumil jaotub suurema elastsuse tõttu stress ühtlasemalt vaadates joonis 2.2. 
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3. DISAIN JA SEADMED 

3.1 Disain 

Enne tehnilisi arvutusi on oluline visualiseerida projekteeritava seadme disain, saamaks 
teada vajaliku materjali koguse, sellest tulenevalt ka füüsikalised parameetrid, milliseid 
seadmeid on vaja soetada ning kõige lõpuks analüüsida konstruktsiooni tugevust 
simulatsiooni abil. 

Joonis 3.1 peal on kujutatud projekteeritava nelja vabadusastmega arvjuhtimisega 
freespingi disain  ilma kaabelduseta. Disain on loodud programmiga Autodesk Inventor 
2015. Joonised vastavate vabadusastmete kohta on esitatud töö lõpus lisa A, B, C, D, E, F 
ja G. 

  



 

Joonis 3.1 Nelja vabadusastmega arvjuhtimisega freespingi disain: 1) kaablikonveier; 2) z-telje sihis liikuva vabadusastme lõpulüliti; 3) y-telje 

sihis liikuva vabadusastme nullpunkti lüliti; 4) y-telje sihis liikuvad vabadusastme samm-mootor; 5) x-telje sihis liikuva vabdusastme lõpulüliti; 

6) kaablikonveier, 7) neljanda vabadusastme samm-mootor; 8) x-telje sihis liikuva vabadusastme nullpunkit lüliti; 9) z-telje sihis liikuva 

vabadusastme samm-mootor; 10) y-telje sihis liikuva vabadusastme lõpulüliti; 11) radiaallaager; 12) juhtkruvi; 13)  freesimootor; 14) 

lineaarlaager; 15) neljas vabadusaste; 16) x-telje sihis liikuva vabadusastme samm-mootor. 

1
7
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Eelpool olev disain joonisel 3.1 on joonestatud arvestades reaalseid mõõtmeid tööala puhul 
700 mm pikkust, 450 mm laiust ja 130 mm kõrgust. Tööala on võrdne maksimaalse 
kasutatava tooriku ruumalaga. 

Vabadusastmeid liigutavad samm-mootorid mille pöördliikumine on juhtkruvide abil 

muudetud lineaarseks liikumiseks välja arvatud neljas  vabadusaste mis pöörab toorikut 

ümber oma telje. Juhtkruvide pöörlemist toetavad mõlemas kruvi otsas paiknevad 

radiaallaagrid. 

Neljanda vabadusastme puhul on ülekandeks rihmülekanne kus samm-mootori 

pöördemoment muudetakse hammasrihma ja erisuuruses hammasrihma ratta abil viis 

korda suuremaks. Vastava suurusega risttahuka või silindri kujuline toorik on ühelt poolt 

kinnitatud  nelja fiksaatorhambaga ning teiselt poolt koonuse kujulise teravikuga. 

Kõik vabadusastmed (va. neljas) liiguvad x-, y- ja z-telje sihis mööda lineaarlaagreid. Igal 

vabadusastmel on neli lineaarlaagrit mis paiknevad nurkades. Lineaarlaagrid liiguvad 

edasi-tagasi mööda lineaarlaagri juhikut.  

Iga vabadusastme (va. neljanda) lõpus on lõpulülitid mis piiravad elektrooniliselt 

vabadusastmetel liikuda tööalast kaugemale. Lisaks on iga vabadusastme (va. neljanda) 

alguses nullpunkti lüliti mis lisaks tööalast välja liikumise piiramisele annab 

juhtprogrammile märku, et lõikepea on nullasendis. 

Samm-mootorid kinnituvad NEMA 23 standardile vastavalt nelja kruviga freespingi igal 

vabadusastmel. Sealt edasi on mootori võll ja juhtkruvi võll omavahel ühendatud 

spetsiaalse puksiga. 

Freesimootor on kinnitatud spetsiaalse 80 mm avaga alumiiniumist kinniti külge mis 

omakorda ühendatud otse z-telje sihis liikuvate lineaarlaagritega. 

Freesimootor on vesijahutusega, mootori ülemises otsas on kaks jahutusvooliku 

kiirühendus adapterit kuhu ühendub kaks voolikut. Vee paneb ringlema tsirkuleeriv pump 

mis paikneb tööpingist eraldi. 

Jahutusvoolikud, mootorite ja lõpulülitite kaablid on paigutatud x- ja y-telje sihis 

liikumiseks 50x15 mm avaga kaablikonveieritesse mis kaitsevad  liigse paindumise eest. 

Töötasapind on viidud alla poole vähendamaks momenti vabadusastmete ühendus lülides. 
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3.2 Seadmete  ja materjalide eelarve 

Vajalike seadmete  ja materjalide soetamiseks on koostatud tabel 3.1  koos vastava 
oletatava eelarvega. Tabeli koostamisel on lähtutud disaini eripärast, projekteeritava 
seadme nõutud parameetritest ning selle põhjal tehtud arvutustest. Lisaks on arvesse 
võetud ka eelarve piirangut 1100 eurot ning keskmist turuhinda. 

 

Tabel 3.1 Projektis kasutatavate seadmete eelarve 

Jrk. 
nr. 

Nimetus Hind (eurot) 

1 Samm-mootorid 100 
2 Samm-mootorite 

kontrollerid 
100 

3 Juhtarvuti 25 
4 Stabiilsuskontroller 30 
5 Freesimootor 300 
6 Juhtkruvid 150 
7 Lineaarlaagrid 100 
8 Konstruktsioonmaterjal 100 
9 Kaablid 50 

10 Lõpu ja stopp lülitid 20 
11 Toiteplokid 50 
12 Releed 10 
13 Kaablikonveierid 20 
14 Hammasrihm 10 
15 Hammasrihma rattad 20 
16 Freesimootori kinniti 40 
17 Kinnitustarvikud 30 

Kokku 1105 
  

Reaalsed kulutused kindlasti erinevad  koostatud eelarvest, sest seadmete-materjalide  

hinnad  ja kättesaadavus on  ühe aasta  jooksul muutlikud lisaks on nende soetamine 

hajutatud  terve aasta peale. Kuna koostatud eelarve juba  ületab  soovitud 1100 eurot siis 

tuleks arvestada , et kogumaksumus võib veel kasvada. 
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4. MOOTORITE VALIK, VAJALIKUD VÕIMSUSED JA 

KONSTRUKTSIOONILE MÕJUV JÕUD 

4.1 Konstruktsioonile mõjuvad jõud 

Selleks, et analüüsida konstruktsiooni on vaja teada sellele mõjuvaid maksimaalseid jõude 

igal vabadusastmel.  

Konstruktsioonile mõjuvad jõud tekitatakse vabadusastmeid liigutatavate mootorite ja 

juhtkruvide poolt mis koonduvad lõiketeral. Enne samm-mootorite valikut on vaja teada 

vastavat jõudu lõikamisel millest tuleneb samm-mootori  ja freesimootori valik  projekti. 

Õige lõikeparameetrite kasutamine tagab hea lõike kvaliteedi ja vähendab seadmete 

amortiseerumist. Valede parameetrite kasutamise korral halvimal juhul deformeerub 

konstruktsioon pöördumatult, ehk remontimine poleks enam otstarbekas.  

Konstruktsiooni deformeerumise vältimiseks peab see olema projekteeritud nii, et 

freesimootori rikke tõttu või valede parameetrite kasutamisel deformeerub andurite 

puudumisel ainult lõiketera. Õigete parameetrite määramiseks on olemas heaks 

abivahendiks programm „G-wizard“ mille abil määratakse ära õiged lõike ja 

ettenihkekiirused, ning lisaks näitab see ära ka lubatud lõiketera painde. 

Konstruktsioonile mõjuvate jõudude leidmiseks lõikamisel on vaja vaadata reaktsioone 

aspektist kui lõiketera on fikseeritud asendis ning vabadusastmed liiguvad maksimaalse 

võimsusega.  

Konstruktsiooni deformeerumise eri punktides saab leida kasutades Autodesk Inventor-i 

stressianalüsaatorit.  

Konstruktsioonile mõjuva jõu tööolukorras leiame alumiiniumi lõikamisel kasutades 

„Mitsubishi Materials“ korporatsiooni kodulehelt saadud andmeid, valemit 4.1, 4.2, 4.3. ja 

4.4. Selleks arvutame esmalt valem 4.1 ja 4.2 järgi freesimootori vajaliku võimsuse 

kasutades välja valitud lõiketera andmeid.  

Lõikesügavuseks kasutame lõiketera puhul soovitatavat maksimaalset sügavust milleks on 

kahekordne lõiketera laius[7]. 
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Vajalik võimsus sõltub lõike sügavusest ja laiusest, ettenihke kiirusest ja  lõiketera survest. 

Surve lõiketera poolt on võetud „Mitsupishi Materials“ tabelist mis sõltub lõiketera tootja 

poolt määratud lõikamiskiirusest ja laastu paksusest hamba kohta.  

Z-telje sihis lõikejõu leidmiseks kasutame samuti valemit 4.1 arvestades, et x- ja y-telje 

sihis liikumisel on korraga toorikuga kontaktis üks lõikehammas mis antud lõiketerapuhul 

0,1 mm/H. siis z-telje sihis on kontaktis korraga kaks lõikehammast, see tähendab 

lõiketootluse suurenemist 2 mm ühe pöörde kohta kahe hamba peale. 

 

Leiame freesimootori  vajaliku võimsuse alumiiniumi lõikamiseks x- ja y-telje sihis [7, 8] 

0,012 0,006 1,5 580000 1,305
48 48xy

oc oc f cD W V K
P  (4.1) 

kus Pxy on freesimootori vajalik võimsus lõikamiseks x- ja y-telje sihis kW; 

 Pz – freesimootori vajalik võimsus lõikamiseks z-telje sihis kW; 

 Doc – lõikesügavus, arvestatud kahekordne lõikelaius siis Doc=0,012 m; 

 Woc – lõikelaius Woc  0,006 m;  

 Vfmax – maksimaalne ettenihke kiirus Vfmax =1,5 m/min; 

 Kc – surve lõikamisel  MPa kui laastu lõikepaksus hamba kohta 

   fz1=0,095 mm/H;  

 η – mootori kasutegur η= 80 %. 

Freesimootori vajalik võimus x- ja y-telje sihis lõikamiseks on 1,305 kW. 

 

Leiame freesimootori  vajaliku võimsuse alumiiniumi lõikamiseks z-telje sihis [8] 

0,012 0,006 1,5 480000 1,08
48 48Z

oc oc f cD W V K
P  (4.2) 

kus Pz on freesimootori vajalik võimsus lõikamiseks z-telje sihis kW; 

 Kc – surve lõikamisel 480 MPa kui laastu lõikepaksus kahe hamba kohta 

   fz=0,2 mm/H [3, 8]. 

Freesimootori vajalik võimus z sihis lõikamiseks on 1,08 kW. 
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Võimsuseks saime 1,305 kW. x- ja y-telje sihis ning 1,08 kW z-telje sihis. Ühtlasi 

määravad ära antud võimsused kasutatava asünkroonmootori freesimiseks. Turul saada 

olevatest on kõige sobivam 1,5 kW asünkroonmootor. 

Valem 4.3 järgi leiame konstruktsioonile mõjuvad ligikaudsed jõud, valem on võetud 

tootmisseadmete inseneride käsiraamatust, see koosneb konstandist mis tuleneb erinevate 

masinatega lõikamise praktikast, freesimootori võimsusest, lõiketera diameetrist ning 

pöörete arvust minutis mille leiame valem 4.5 järgi.  

Antud tulemused mõjutavad olulisel määral  vabadusastmeid liigutavate samm-mootorite 

valikut.  

 

Leiame lõiketerale mõjuva jõu x- ja y-telje sihis [9] 

11208960 1,305 11208960 354,25
587 0,006 11724 587

xy
f

f f

P
T

D n
 (4.3) 

kus fzT  on lõiketerale mõjuv jõud x- ja y-telje sihis N; 

 nf
- – mootori pöörded  11724 min-1 (Valem 1.3); 

 Pxy – freesimootori lõikevõimsus Txy=1,305 kW; 

 Df – lõiketera diameeter Df = 0,006 m. 

Lõiketerale mõjuva jõuks x- ja y-teljes sihis on 354,27 N. 

 

Leiame lõiketerale mõjuva jõu z-telje sihis [9] 

11208960 1,08 11208960 293,1
587 0,006 11724 587

z
fz

f f

PT
D n

 (4.4) 

kus fzT  on lõiketerale mõjuv jõud z-telje sihis N; 

 Pz – freesimootori lõikevõimsus Tz=1,08kW; 

Lõiketerale mõjuva jõuks x- ja y-teljes sihis on 354,27 N ja z-telje sihis 293,1 N. 
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Leiame mootori pöörded [8] 

1000 1000 221 11724
6f

SFMRPM
D

 (4.5) 

kus nf on mootori pöörded  min-1; 

 SFM – lõikekiirus SFM= 221 m/min [7]. 

Mootori pööreteks lõikekiirusel 221 m/min saame 11724 min-1. 

 

Lõiketerale mõjuvaks jõuks x- ja y-telje sihis saime 354,27 N ning z-telje sihis 293,1 N. 

Täpselt sama jõud mõjub ka y-telje sihis.  

 

4.2 Freesimootori valik 

Freesimootori valikul lähtume eelkõige eelarvest ja vajalikust võimsusest. Turul 

käsitletakse freesimootorit enamasti spindelmootorina. Terminoloogiliselt on spindel 

tööpingis asünkroonmootori poolt pöörlemist edastav radiaallaagritega töövõll mille 

puurpadruni sisse kinnitub lõiketera –sellest komplektsusest tuleneb ka termin 

spindelmootor[10]. 

Võrdlusesse on võetud kolm freesimootorit: hobiprojektides laialdaselt kasutatav 1,5 kW  

õhkjahutusega Dewalt DW618B3 ülafrees, kolmefaasiline õhkjahutusega 1,5 kW 

HuanYang GDZ-80-1.5/220V spindelmootor ja kolmefaasiline vesijahutusega 1,5 kW 

HuanYang GDZ-80-1.5/220V spindelmootor (tabel 4.1).  
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Tabel 4.1 Võrreldavate freesimootorite parameetrid [11, 12] 

Parameetrid 
Dewalt DW618B3 

(õhkjahutusega) 

HuanYang 

asünkroonmootor 

(õhkjahutusega) 

HuanYang 

spindelmootor 

(vesijahutusega) 

Võimsus kW 1,5 1,5 1,5 

Pöörded min-1 8000-24000 0-24000 0-24000 

Voolutugevus A 12 8 8 

Mass kg 2,5 4,6 4,6 

Puurpadrun Er20/ER11 Er16 Er16 

Mootori tüüp 
Kolmefaasiline 

asünkroonmootor 

Kolmefaasiline 

asünkroonmootor 

Kolmefaasiline 

asünkroonmootor 

Hind € 188 230 230 

 

Võimsuselt valikus olevatel mootoritel erinevusi pole, küll aga muutuvad need võimsused 

olenevalt pöörlemiskiirusest, kuna aga täielikud sildiandmed ja tunnusjooned  puuduvad 

siis me ei saa sellel tugineda. 

Maksimaalne mehaaniline võimsus mootoritel  ei erine, kuid vooltugevuse poolest tarbib 

Dewalt mootor 2,6 kWh ja HuanYang mootorid 1,8 kWh energiat. Võrreldes seda 

mehaanilise võimsusega siis Dewalt mootoril on neist kõige madalam kasutegur. 

Kõigil kolmel mootoril saab mootori pöördeid muuta, HuanYang mootoritel 0-24000 min1 

ja Dewalt mootoril 8000-24000 min-1. Kuna aga näiteks alumiiniumi freesimise puhul 

laastude sulamise vältimiseks kasutatakse ühe meetodina madalamaid pöördeid kui 8000 

siis on HuanYang mootorid eelisseisus. 

Massi poolest on Dewalt mootor kaks kilo kergem. X-telje sihis liikuva vabadusastme 

massi vähendamiseks oleks antud mootor kõige optimaalsem. 

HuanYang mootoritega tuleb eraldi kaasa 1,5 kW. 400Hz mootori kontrollplokk 

(sagedusmuundur) HY01D523B millega saab muuta mootori pöörlemise suunda, kiirust, 

kiirendust, aeglustust ning lisaks ühenduda CNC juhtarvutiga ning juhtida protsesse sealt. 

Dewalt mootoril on kontrollplokk sisseehitatud ning eraldi parameetreid muuta ei saa. 
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Freesimisel võib sattuda õhkjahutusega mootori tuulutusavasse nt. alumiiniumlaaste mille 

tagajärjel mootor amortiseerub. Vesijahutusega mootor on tolmu ja laastude eest kindlalt 

kaitstud lahtiste avade puudumise tõttu. 

Olenevalt töö tsükli kestvusest, töö iseloomust ja välistemperatuurist võib mootor üle 

kuumeneda. Kuna isolatsiooni klassi tehnilistes andmetes antud pole siis eeldatavalt on 

kõige jätkusuutlikum vesijahutusega mootor kuna vesi on oluliselt suurema 

soojusjuhtivusega kui  õhk. 

Hinnaskaalal on Dewalt kõige soodsam ja lihtsama seadistusega, kuid arvestades seda, et 

tema sihtotstarbeks on tegelikult ülafreesimine, puudub parameetrite muutmise võimalus ja 

ühenduvus juhtarvutiga siis valikusse jääb alles HuanYang mootorid. Nende mootorite 

ainukeseks erinevuseks on jahutusviis. Õhkjahutusega mootor ei vaja lisavoolikuid nagu 

veisjahutus, see lihtsustab oluliselt paigaldust. Kuna aga vesijahutusega mootor töötab 

madalamatel temperatuuridel siis on ka kasutegur suurem ning nagu eelpool kirjeldatud 

väheneb risk mootori ülekuumenemiseks. Valik langeb vesijahutusega mootori  kasuks. 
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4.3 Vabadusastmete ajami valik ja  juhtkruvid 

Lineaarliikumiseks samm-mootorite puhul kasutatakse kett-, rihm-, hammas- ja 

kruviülekandeid. Neist parima resolutsiooniga on kruviülekanded ning kiiremini liigutavad 

vabadusastmeid kõik ülejäänud. Antud projekti raames kasutame piiratud eelarve tõttu 

väiksema võimsusega mootoreid. Lisaks vajab väiksem mootor suuremateks pöörete 

kiiruseks  väiksemat voolu ja pinget tänu millele piisab ühest toiteplokist.  

Ühe pöördega liigub vabadusaste vähem edasi ning väiksema  pöördemomendiga 

mootoriga on võimalik liigutada suurema lineaarjõuga kui näiteks suurema võimsusega  

mootori ja hammasülekandega. Lisaks kui mootor on seisuasendis siis vabadusastet ei saa 

juhtkruvide puhul liigutada kuna liigutamiseks vaja minev lineaarjõud on pöörvõrdeline 

jõumomendiga. 

Neljanda vabadusastme puhul pööratakse toorikut ümber oma telje, seega on vaja 

suurendada pöördemomenti ning vähendada kiirust. Selleks kasutame hammasrihm 

ülekannet kus samm-mootori võlli külge ühendatakse väike hammasrihma ratas ning 

toorikut pöörava kinniti võlli külge viis korda suurem hammasrihma ratas, nii väheneb 

kiirus viis korda ning pöördemoment suureneb 5 korda. Antud vahekord on valitud 

sõltuvalt hammasrihmülekande hinnast mida piirab eelarve. 

Vabadusastmeid hakkavad liigutama samm-mootorid mille pöörlemine muudetakse 

lineaarliikumiseks juhtkruvide abil. Lineaarliikumise kiirus sõltub juhtkruvi 

keermetihedusest ja mootori pöörete kiirusest. Tähtsaks parameetriks on vabadusastme  

liikumise teepikkus ühe pöörde kohta. Mida tihedam on keere seda väiksem on läbitud 

teepikkus ja seda suurem on resolutsioon. 

Juhtkruvisid on enamasti kahte sorti, ühed on ACME ehk trapets-juhtkruvid ja teised on 

kuulkruvid. Nende kahe erinevus on see, et kui trapets-juhtkruvi koosneb lihtsalt kruvist ja 

mutrist, siis kuulkruvi mutri keerme sees on kuullaagrid mis vähendavad kruvi liikumisel 

hõõrdumist ja resonantsi teket. Kuulkruvid on seeläbi suurema kasuteguriga 70-90 % ja 

võimalik kasutada suuremaid kiiruseid. trapets-juhtkruvide kasutegur jääb alla 40 % [13]. 

Turul kuulkruvidest piiratud eelarve tõttu antud hinnaklassis ainukeseks saada olevaks 

komplektiks on SFU1605 mida müüakse koos SBR20 lineaarlaagritega 290 euroga. X-telje 

sihis 1050 mm, y-telje sihis 650 mm ja z-telje sihis 350 mm juhtkruvi. Komplektis on  ka 
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igale kruvile üks fikseeriv toetav ja üks osaliselt toetav  radiaallaager konstruktsiooni külge 

kinnitamiseks, ning ühenduspuks mootorivõlli ja juhtkruvi omavahel ühendamiseks. 

Et teada saada kas ostetavad kuulkruvid sobivad antud projekti raames leiame neile 

vajaliku pikkuse ühe täispöörde kohta, see sõltub ettenihke ja mootori pöörete kiiruse 

jagatisest (valem 4.6).  

 

Leiame vajaliku kruvi pikkuse ühe pöörde kohta soovitud kiiruse saavutamiseks[14] 

max

max

60 25 60 2,5
600

fV
l

n
 (4.6) 

kus l on arvutuslik kruvi pikkus ühe pöörde kohta  mm/p; 

 Vfmax – maksimaalne ettenihke kiirus Vfmax= 25 mm/s; 

 nmax – sammumootori maksimaalne pöörete arv minutis  nmax=600 min-1. 

Arvutuslikuks kruvi pikkuse ühe pöörde kohta saame 2,5 mm. 

SFU1605 juhtkruvil on kruvi pikkus ühe pöörde kohta 5 mm seega võime mootori kiirust 

olulisel määral vähendada. 

 

4.4 Samm-mootorite valik ja juhtseadmed 

Vabadusastmete liigutamiseks võib kasutada mootoriteks harjastega alalisvoolumootoreid 

ning servo- ja samm-mootoreid. Sõltuvalt piiratud eelarvest on mootoriteks valitud samm-

mootorid. Kuigi harjastega alalisvoolu mootorite kasutamine oleks odavam koos pöörd-

enkooderitega on samm-mootorite suureks eeliseks hoide-moment. 

Mootori valikute tegemiseks on meil vaja teada vabadusastmete liigutamiseks vajaliku 

pöördemomenti. 

Samm-mootorite vajaliku pöördemomendi avaldame valem 4.11 järgi asendades mootorite 

poolt tekitatava lineaarse jõu lõikamiseks ja kiirendamiseks vajaliku jõudude summaga.  
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Kiirendamiseks vajalik jõud sõltub massist, lineaarlaagri hõõrdekoefitsendist, 

vabadusastme kiirendusest ja maa raskuskiirendusest. Lisaks leiame ka vajaliku jõu 

püsivaks liikumiseks ja peatumiseks. 

Leiame x-telje sihis liikuva vabadusastme kiirenduse [14] 

-3 -3
max ×10 1500×10= = =10

t 0,15
fV

a  (4.7) 

kus a on kiirendus m/s2; 

 Vfmax – maksimaalne ettenihke kiirus  Vfmax=1,5 m/min; 

 ta – kiirendus koefitsent ta=0,15 s. 

X-telje sihis liikuva vabadusastme kirenduseks saame 10 m/s2. 

 

Leiame x-telje sihis liikuva vabadusastme kiirendamiseks vajaliku jõu[14] 

30 10 30 0,02 9,8 305,88axP m a m g  (4.8) 

kus Pax on x-telje sihis kiirendamiseks vajalik jõud N; 

 a – kiirendus a=10 m/s2; 

 m – x-telje sihis liikuva vabadusastme mass m=30 kg; 

 μ – lineaarlaagri hõõrdekoefitsent μ=0,02. 

X-telje sihis kiirendamiseks vajalikuks jõuks saame 305,88 N. 

 

Leiame x-telje sihis liikuva vabadusastme liigutamiseks vajaliku jõu püsival kiirusel[14] 

0,02 30 9,8 5,88bxP W g  (4.9) 

X-telje sihis liikuva vabadusastme liigutamiseks vajalikuks jõuks püsival kiirusel saame 

5,88 N. 
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Leiame x-telje sihis liikuva vabadusastme peatamiseks vajaliku jõu[14] 

30 10 0,02 30 9,8 300dxP W a W g  (4.10) 

X-telje sihis liikuva vabadusastme peatamiseks vajalikuks jõuks saame 300 N. 

 

Leiame vajaliku samm-mootori pöördemomendi tööolekus[15] 

2
a

m
F lT , kui ( )a ax fF P T  siis

( )
2

ax f
m

P T l
T   (4.11) 

( ) (305,88 354,27) 0,005 0,584
2 2 0,9

ax f
m

P T l
T  

kus Tm on samm-mootori vajalik pöördemoment N∙m; 

 Fa – mootorite poolt tekitatav lineaarne jõud  N; 

 l – kruvi pikkus ühe pöörde kohta l= 0,005 m/p  [11]; 

 η – Kuulkruvide efektiivsus, η= 90%[7]; 

 Pax – Vajalik jõud kiirendamisel (valem 4.8), Pax= 305,88 N; 

 Tf – Lõiketerale mõjuv jõud lõikamisel, Tf = 354,27 N; 

Vajalikuks samm-mootori pöördemomendiks tööolekus saame 0,583 N∙m. 

 

Vajalikuks jõumomendiks saame 0,583 N∙m. Antud pöördemomendiga mootorid jäävad 

suuruse NEMA 23 vahemiku. NEMA (National Electrical Manufactures Association) ehk  

rahvusvaheline elektriseademete tootjate ühing [16]. „NEMA 23“ annab meile aimu 

mootori mõõtmetest, täpsemalt laiusest monteerimiseks. Kuna tulevikus võib vaja olla 

kasutada pöördenkooderit, siis vaatleme ainult neid mootoreid mis on kahe võlliga. 

Valikus võrdleme kolme mootorit mis oli kahe võlliga turul saada (Tabel 4.2).  
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Tabel 4.2 Mootorite parameetrid[17, 18] 

Parameetrid 
Mootor nr.1 

Act Motor 

Mootor nr.2 

Longs Motor 

Mootor nr.3 

Act Motor 

Nimetus 23HS2442B 23HS9430B 23HS8630B 

Pöördemoment (N∙m) 3 3 1.35/1.9 

Rootori moment ( ) 800 800 480 

Takistusmoment (N∙m) 0,12 0,12 0,068 

Faasi induktiivsus (mH) 3.8 6,8 1,8 

Faasi takistus (Ω) 0,9 1,6 0,9 

Nimivool (A) 4,2 3 3 

Nimipinge (V) 3,78 4,8 2,7 

Mass (kg) 1,7 1,55 1,1 

Mootori pikkus (mm) 112 112 76 

Võlli diameeter (mm) 8 6,35 6,35 

Kaablite arv 4 4 6 

Sammunurk (  1,8 1,8 1,8 

Hind (€) 40 28 24 

 

Järgmine aspekt samm-mootorite valikul on vajaliku pöörlemiskiiruse saavutamine. 

Kruviajamite puhul piisava ettenihke kiiruse saavutamiseks läheb vaja olulisemalt 

kiiremaid pöördeid kui seda näiteks kett, hammas- või rihmajami puhul. Kasutades ainult 

nimiparameetreid saame leida samm-mootori maksimaalse pöörlemiskiiruse. Samm-

mootorite maksimaalne pööremiskiirus sõltub kasutatavast maksimaalsest voolutugevusest, 

mähiste induktiivsusest, pingest ja sammude arvust täispöördel, lahti seletatult limiteerib 

kiirust induktiivne reaktiivtakistus -aeg millal mähis saavutab maksimaalse mahtuvuse 

ning polaarsuse vahetumisel tühjeneb [19].  Et leida maksimaalne samm-mootori kiirus 

kasutame valemit 4.13 ning valemit 4.12 millega leiame maksimaalse rakendatava pinge 

[20]. 
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Leiame samm-mootori nr.1, nr.2 ja nr.3 puhul rakendatava maksimaalse pinge [20] 

max 32sn snV L   (4.12) 

max 1 132 32 3,8 62,4s sV L    

max 2 232 32 6,8 83,4s sV L  

max 3 332 32 1,8 42,9s sV L  

kus Vmaxsn  on samm-mootorite rakendatav maksimaalne pinge V; 

 Lsn  – samm-mootori induktiivsus mH; 

Maksimaalseks rakendatavaks pingeks  on mootori nr.1 puhul  62,4 V, mootori nr.2 puhul  

83,4 V ja mootori nr.3 puhul  42,9 V. 

 

 Leiame samm-mootorite maksimaalsed kiirused [19] 

max

max0,002
sn

sn
sn s n sn

VRPM
L I n

  (4.13) 

max 1
1

1 max1 1

62,4 60 586
0,002 3,8 0,002 4,2 200

s
s

s s s

VRPM
L I n

  

max 2
2

2 max 2 2

83,4 60 613
0,002 6,8 0,002 3 200

s
s

s s s

VRPM
L I n

   

max 3
3

3 max3 3

42,9 60 1192
0,002 1,8 0,002 3 200

s
s

s s s

VRPM
L I n

  

kus ns1        on samm-mootori maksimaalne pöörete arv minutis min-1; 

 Vmaxn – samm-mootorile maksimaalne rakendatav pinge V; 

 Lsn – samm-mootori mähise induktiivsus mH; 

 Ismaxn – samm-mootori nimivool A; 

 nsn – mootori sammude arv ühe pöörde kohta. 
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Samm-mootorite maksimaalseks pöörete arvuks minutis saime mootori nr.1 puhul 
586 min-1 , mootori nr.2 puhul 613 min-1ja mootori nr.3 puhul 1192 min-1. 

Valime projekti mootori nr.3 kuna sellega  on võimalik saavutada suuremaid kiiruseid 

väiksema pinge juures kui teistel mootoritel. See tähendab ühtlasi ka kokkuhoidu eelarves 

kuna antud mootor on odavam ja tema juhtimiseks läheb vaja väiksema võimsusega toidet. 

 

4.5 Samm-mootori kontrollerite valik 

Samm-mootori tööpõhimõtteks on tema mähiste vahelduv pingestamine mis paneb 

pöörlema rootori tema külge  jaotatud  välja ulatuvate  püsimagnetite abil. Neid 

püsimagneteid nimetatakse hammasteks nt. antud projektis kasutataval mootoril on 

sammunurgaks 1,8 kraadi mis teeb kahepooluselise mootori puhul 50 hammast. Ühe 

täispöörde tegemiseks on vaja teha 200 sammu. Iga sammu sooritamiseks on vaja kasutada 

neljakohalist algoritmi. [21] 

Välja valitud mootor nr.3 23HS8630B on kuue juhtmega kahefaasiline unipolaarne samm-

mootor mida on võimalik juhtida bipolaarselt st. korraga nelja juhtmega. Lisaks on 

võimalik kasutada pool-mähis ühendust kus ühendatakse keskväljavõte klemmid ja mähise 

positiivsed klemmid, millega on võimalik saavutada suuremaid kiiruseid kuid väiksemat 

pöördemomenti ja režiimi kus kasutatakse tervet mähist ühendades mähiste positiivsed ja 

negatiivsed klemmid mis tähendab suuremat pöördemomenti kuid väiksemat kiirust. 

Projekti raames kasutame poolmähis ühendust, et saavutada suuremaid kiiruseid. [21] 

Juhtides samm-mootorit vastava kontrolleriga on võimalik kasutada mikrosamm-talitlust 

mis tähendab, et mõlemat mähist toidetakse vastavalt siinus-koosinus signaaliga viies 

pöörlemist vastavusse ideaalse pöördmagnetväljaga. Selline juhtimisviis tagab mootori 

sujuvama pöörlemise ning vähendab vibratsiooni konstruktsioonis. Mikrosamm-talitlus 

viis aga võib mõjuda täpsusele halvasti kui juhtarvuti protsessor ei jõu piisavalt 

elektrisignaale ühes sekundis genereerida. Häireid põhjustab ka elektrilise müra sattumine 

kontrollerisse ning jõudluse vähenemisel sünkroonist välja langemine. Üks võimalus 

probleeme ära hoida on kasutada tagasisidena pöördenkoodereid või stabiilsus-kontrollerit 

mis on juhtarvutist eraldiseisva protsessoriga genereerimaks juhtimpulsse. [21] 

Võrdleme omavahel kolme kontrolleri platvormi millega on võimalik juhtida nelja 

vabadusastet ja mis oleks sobiv välja valitud mootori parameetritega (tabel 4.3). Nr.1 
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kontrollerplatvormiks on kõige populaarsem kuid kallim Geckodrive G540 kontroller. 

Antud kontroller koosneb neljast G250 samm-mootori kontrollerist ja juhtarvutiga 

suhtlevast  rööpvärat ühendusega moodulist.  

Nr.2 kontrollerplatvormiks on vähem populaarsem keerukama seadistamise tõttu kuid USB 

ühendusega Novusun stabiilsuskontroller NVUM SKv1.1 koos nelja samm-mootori 

kontrolleri  DM542 Act-motor-ilt. 

Nr.3 kontrollerplatvormiks on neist odavaim Toshiba TB6560AHQ kiibil põhinev 

rööpvärat ühendusega kontroller kus samm-mootori kontrollerid on joodetud hajutatult 

plaadile. 
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Tabel 4.3 CNC kontrollerplatvormid [22, 23, 24] 

Parameetrid Nr.1 kontroller Nr.2 kontroller Nr.3 kontroller 

Arvutiga suhtlev 

kontroller 
Geckodrive G540 Novusum NVUM SKV1.1 

Toshiba 

TB6560AHQ 

Ühenduvus 
Rööpvärat ühendus 

juhtarvutiga 
USB ühendus juht arvutiga 

Rööpvärat ühendus 

juhtarvutiga 

Lisa väljundid 

2x lisaväljundit; 

3x sagedusmuunduri 

juhtimiseks; 

 

3x lisaväljundit; 

3x sagedusmuunduri 

juhtimiseks; 

 

3x  

sagedusmuunduri 

juhtimiseks; 

 

Lisa sisendid 
4x lõpulülitile; 

1x stopp lülitile; 

4x lõpulülitile; 

1x stopp lülitile; 

4x lõpulülitile; 

1x stopp lülitile; 

Mootori 

väljundid 
4-le samm-mootorile 4-le samm-mootorile 

4-le samm-

mootorile 

Samm-mootori 

kontroller 
G250 DM542 TB6560 

Kasutatav toide 

samm-mootoritel 

15-50V; 

0-3,5A; 

20-50V; 

1-4,2A; 

 

12-36V; 

0-3,5A; 

Mikrosamm-

talitlus (sammu 

pöörde kohta) 

200-2000  200-25600  200-3200  

Lisad 

Positsiooni hoidva mootori 

automaatne seitsmendik-

vool talitlus (30% vähem 

voolu); 

Tõrke indikaatortuli; 

Mootori sujuvuse 

optimeerimine; 

Positsiooni hoidva mootori 

automaatne seitsmendik-

vool talitlus(30% vähem 

voolu); 

Tõrke indikaatortuli; 

Mootori automaatne 

häälestus; 

Ülepinge/voolu kaitse; 

 

Ülepinge/voolu 

kaitse; 

Temperatuuri 

andur; 

Relee 

jahutuspumbale; 

Hind 218 eurot 178 eurot 54 eurot 

 

Tabelis 4.3 on näha, et elementaarsed väljundid-sisendid nagu sagedusmuunduri juhtimine 

ning stopp ja lõpulülitite ühendamise võimekus on kõigil kolmel olemas. 
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Olulisemaks punktiks on samm-mootorite poolt kasutatava toite vahemik. Nr.2 

platvormiga on võimalik juhtida ka suuremaid mootoreid, näiteks nr.1 mootorit mille 

nimivool on 4,2 A.  

Kõik platvormid võimaldavad kasutada mikrosamm-talitlust, platvorm nr.2 neist kõige 

suurema vahemikuga kuni 128 mikrosammu. Reaalsus on aga see, et nelja korraga töötava 

mootori juhtimiseks tuleb juhtarvuti protsessoril kokku saata välja palju signaale ning 

rööpvärat ühendusega Mach3 puhul 100 kHz ületada ei saa. Näiteks 1,5 m/s liikuva 

vabadusastme puhul teeb mootor 5 pööret sekundis mis tähendab 10 mikrosamm-talitluse 

puhul 10 kHz., 128 mikrosamm-talitluse puhul 128 kHz  ja 16 mikrosamm-talitluse puhul 

16 kHz. Windows pole reaalajas töötav süsteem mis tähendab seda, et kui on vaja sooritada 

mingi ülesanne nagu seda on paljude täpsete signaalid saatmine samm-mootori 

kontrollerile siis antud protsessi võivad segada Windows-i enda tähtsamad 

süsteemiprogrammid puhverdades Mach3 saadetavad signaalid ning saates need valel ajal 

välja. 

Kontroller platvorm nr.3 Novusum NVUM SKV1.1 stabiilsuskontrolleriga võimaldab 

eeltoodud probleemi lahendada vähendades olulisel määral juhtarvuti koormust. Kui 

tavaliselt peab  juhtarvuti saatma ise kõik signaalid siis stabiilsuskontrolleriga saadab ta 

ainult vastavad koordinaadid g-koodi põhjal stabiilsuskontrollerile kus seal olev eraldi 

seisev  protsessor annab liikumiseks täpse arvu signaale välja. 

Kontrollerplatvorm nr.1 ja nr.2 eelis nr.3 ees on see, et kui peaks üks neljast samm-mootori 

kontrollerist läbi minema siis saab neid lihtsasti asendada, nr.3 puhul aga tuleb terve 

platvorm välja vahetada või siis vastavaid rikkega komponente otsida.  

Nr.2 kontrollerplatvorm omab kolme lisaväljundit millega saab lihtsasti panna tööle 

kompressori, sagedusmuunduri toite koos vesijahutuspumbaga ning samm-mootorite toite. 

Kahel esimesel platvormil on funktsioon kus positsiooni hoidvale mootorile antakse  30%   

vähem voolu. Seetõttu väheneb ka mootori kuumenemine ja üldine energiatarve. 

Kuna nr.2 kontrollerplatvormil on oluliselt rohkem võimalusi ja hind keskpärane siis 

otsustame selle kasuks. 
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4.6 Samm-mootorite optimaalne seadistus 

Selleks, et analüüsida konstruktsiooni on vaja ühe parameetrina leida vastavatel kiirustel 

samm-mootori pöördmoment. 

Samm-mootori kontrollerit DM542 saab seadistada vastavalt mootorile mikrolülitite abil. 

Muudetavateks parameetriteks on voolutugevus, mikrosamm-talitlus ja täis- või 

seitsmendik-vool talitlus. Kuna kasutame ajami puhul kuulkruvisid tänu millele on 

vabadusastet hoidev jõumoment piisavalt suur siis pole meil vaja maksimaalset võimsust 

samm-mootoril seisu hetkel rakendada. Seega kasutame seitsmendik-vool talitlust mis 

vähendab kasutatavat voolu 30% võrra ning ühtlasi ka vähendab mootori temperatuuri. 

Liiga suure voolu kasutamisel kuumeneb mootor üle, liiga väikse voolu puhul ei saa aga 

kasutada ära mootori  võimust täielikult, seega tuleb seadistada kontroller vastavalt 

nimivoolule milleks kasutatava mootori 23HS8630B puhul on 3 A. Kuna kasutame 

maksimaalset pinget saavutamaks suuremaid kiiruseid siis nimivoolu seadistamisel 

kontrolleril DM542 täismähis-ühenduse juures põhjustas katsetuse käigus kiiret 

ülekuumenemist. Kasutades pool-mähis ühendust püsib temperatuur ühtlaselt 45  juures. 

Ülekuumenemist põhjustab kahe kordne takistus mähisel võrreldes pool-mähis ühenduse 

korral. Ühendusena kasutame pool-mähis ühendust kuna siis ei tekki ülekuumenemist ja on 

võimalik saavutada tänu neli korda väiksemale induktiivsusele suuremaid pöördeid[10]. 

Kuna stabiilsus kontroller võimaldab maksimaalselt 100 kHz igal vabadusastmel siis jääb 

kasutatavaks mikrosamm-talitlus vahemikuks 400 kuni 6400 mikrosammu ühe pöörde 

kohta. Kõige optimaalsem mikrosamm-talitlus tuleb leida katse teel rakendades mootori 

võllile koormus ning pannes see pöörlema täites vabadusastme liigutamisel 1,5 m/min 

puhul  kiirus nõuet 300 min-1 (Joonis 4.1). 

 

4.7 Samm-mootorile optimaalse mikrosamm-talitluse leidmine katsega 

Sobiva mikrosamm-talitluse leiame katse abil kus fikseerime mootori horisontaal asendis 

toestusele ning lisame vastava raskuse pöördemomendi tõstmiseks suurendatud võllil. 

Pöördemoment sõltub maa raskuskiirendusest, võlli raadiusest ning võlli külge kinnitatud 

massist. Pöördemomenti katse ajal tõstame kaaluvihu abil 0,1 N∙m kaupa. Võllile 

kinnitatava kaaluvihu raskuse leiame valem 4.14 abil.  
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Leiame kaaluvihu massi 0,1 N∙m jaoks [25] 

0,1
0,1 0,283

9,81*0,036
mTm

g r
  (4.14) 

kus  m0,1 on katses kasutav mass kg; 

 Tm – pöördemoment Tm= 0,1 N∙m; 

 r – võlli raadius r= 0,036 m. 

Katses kasutatavaks kaaluvihu massiks mille tõstmiseks antud tingimustel on vaja 0,1 N∙m 

saame 0,283 kg. 

 

Joonis 4.1 Samm-mootori testimine, katseskeem: 1)Fikseeriv laud; 2)Mootori külge 
ühendatud võll; 3)Üles tõmmatavat massi hoidev lint; r- võlli raadius r= 0,036 m; g- maa 
raskuskiirendus; m-kaaluvihu mass. 
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Katse tulemustest selgub, et mida suurem on samm-mootoritele saadetud elektri-
impulsside arv pöörde kohta seda suurem on ka voolutugevus (Joonis 4.2, Lisa H.).  

 

Joonis 4.2 Samm-mootori sõltuvus pöördmomendist ja mikrosamm-talitlusest. 400, 800, 
1600, 3200 ja 6400 sammu pöörde kohta. 

Väiksema mikrosamm-talitluse korral on voolutugevus ja pöördemoment väiksem. 
0,7 N∙m. pöördemomendi  lisamisel 400 ja 800 mikrosamm-talitluse juures läheb samm-
mootor sünkroonist välja, seda põhjustab mootori enda vibratsioon. Mida suurem on  
sammude arv pöörde kohta seda sujuvam on mootori pöörlemine.  

1600, 3200 ja 6400 mikrosamm-talitluse kasutamisel läheb mootor sünkroonist välja 
0,8 N∙m juures ning  püsib sünkroonis 0,7 N∙m juures. Kuna aga eelpool arvutatud 
tööolekus vajalikuks samm-mootori pöördemomendiks saime 0,583 N∙m siis on vastav 
nõue täidetud. 1600 sammu pöörde kohta on neist kolmest kõige optimaalsem kuna 
saavutab piisava pöördemomendi, voolutugevus on väiksem ning 1600 sammu pöörde 
kohta  koormab oluliselt vähem stabiilsuskontrollerit ja on häiretele vähem avatud.  

 

  

3200 
6400

1600 

800 
400 
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4.8 Konstruktsiooni  analüüs 

Enne konstruktsiooni disaini kasutusele võttu on vaja selle vastupidavust mõjuvatele 

jõududele kontrollida. Mõjuvateks jõududeks on võetud  iga vabadusastme samm-mootori 

poolt tekitatav maksimaalsed lineaarsed jõud  mis on arvutatud valemiga (4.15) 

Konstruktsiooni analüüs on tehtud programmiga Autodesk Inventor 2015. Igale 

konstruktsiooni detailile on määratud vastav materjal mida programmi analüsaator 

simulatsioonis arvesse võtab. 

Analüüsi on sisestatud terve konstruktsioon korraga. Iga vabadusaste on vabaliikumises 

mööda lineaarlaagreid ning lisaks fikseeritud kuulkruvimutri külge. Joonis 4.3 on näha 

konstruktsioonile tekkivaid pingeid ja joonisel 4.4 on näha nihkeid algupärasest asendist. 

 

Leiame mootorite ja kuulkruvide poolt tekitatav maksimaalse lineaarjõu [15] 

2
a

m
F lT  , siis 2 0,7 2 0,9 791,68

0,005
m

a
TF

l
 (4.15) 

kus Fa on mootorite poolt tekitatav lineaarne jõud  N; 

 Tm – samm-mootori pöördemoment Tm= 0,7 N∙m; 

 l – kruvi pikkus ühe pöörde kohta l=0,005 m/p  [11]; 

 η – kuulkruvide efektiivsus, β= 90% [7]; 

Mootorite ja kuulkruvide poolt tekitatavaks maksimaalseks  lineaarjõuks saime 791,68 N. 



 

                Joonis 4.3  Konstruktsiooni analüüs, maksimaalne stress konstruktsioonil 250 MPa 
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                Joonis 4.4  Konstruktsiooni analüüs, maksimaalne nihe konstruktsioonil 1,075 mm 

4
1
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Joonis 4.3 peal on tulemustest näha, et rakendades x-, y- ja z-telje suunas  800 N on 

maksimaalseks stressiks lõikepea alumises nurgas  210,8 MPa mis ei ületa konstruktsioonis 

kasutatava  terase voolavuspiiri 250 MPa seega konstruktsioon vastab projekteeritavatele 

parameetritele. 

Joonis 4.4  on näha, et lõiketera juures on  kõige suurem nihe 1,69 mm ja konstruktsioonil 

toimub maksimaalne nihe x-telje sihis liikuva vabadusastme üleval vasakus nurgas ja on 

1,075 mm.  Kuna simulatsioonis on kasutatud lõiketerana titaaniumist 18 mm läbimõõduga 

tera ja on teada, et reaalselt nii suuri lõiketerasid ei kasutata siis võib eeldada, et väiksemas 

mõõdus tera oleks purunenud. 

Antud konstruktsiooni võib lugeda turvaliseks ja käesoleva projekti juurde sobivaks. 
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5. KAABELDUS 

Projekteeritavat CNC-d toidetakse eemalt juhtarvutist kuhu on vastavad toitemoodulid 
integreeritud seega on pingelangu võimalus pikema kaabelduse tõttu oluliselt suurem. 
Kindlasti on vaja kasutada varjestatud kaableid müra sattumise vältimiseks lõpulülitite ja 
samm-mootori kontrolleri sisendpaneeli.  

Tabel 5.1 on väja toodud vastavalt seadmetele pinged, voolud ja kasutatava kaabli 
pikkused mille põhjal saame välja arvutada vajaliku kaabli ristlõike. 

 

Tabel 5.1 Seadmete kaabeldus 

Seade Pinge (V) Vool (A) Kaabli pikkus (m) 
Freesimootor 230 8 2,5 

Samm-mootorid 42,9 3 4 
Lõpulülitid ja stopp-

lüliti 12 0,05 4 

Vesijahutuspump 12 0,4 2,5 
 

Lähtudes Schneider Electric kodulehel välja toodud standarditele arvutame valem 5.1 abil 
vajaliku kaabli soone ristlõike vastavalt seadmele kui pinge lang võib olla kuni 3%[23]. 
Kaabli soone vajalik minimaalne ristlõige sõltub pingest, voolutugevusest, kaabli kahe-
kordsest pikkusest ja vase elektrilisest takistusest [26]. 

 

Leiame  vajalikud kaabli ristlõiked seadme kohta 

2
0,03
I sA

U
; (5.1) 

2 8 2 2,5 0,01724 0,10
0,03 0,03 230freesimootor
I sA

U
; 

2 2 2 4 0,01724 0,32
0,03 0,03 42,9samm mootor
I sA

U
; 

2 0,05 2 4 0,01724 0,02
0,03 0,03 12lõpulülitid
I sA

U
; 

.
2 0,4 2 2,5 0,01724 0,10

0,03 0,03 12vesijah pump
I sA

U
. 
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kus A on Kaabli soone ristlõige mm2;  

 s – kaabli pikkus m; 

 ρ – eritakistus vasel ρ= 0,01724 Ω∙mm2/m; 

 I – voolutugevus A; 

 U – pinge V. 

Freesimootori kaabli soone vajalikuks ristlõike pindalaks on 0,1 mm2, samm-mootoritel 
0,32 mm2, lõpu- ja stopp-lülititel 0,02 mm2 ja vesijahutuspumbal 0,1 mm2. 

 

Freesimootori ning  z-, y-telje  samm-mootorite kaablid on ühendatud liikuva lõike pea 
külge mis tähendab pidevat painet kaablitele, seega on vaja nende puhul kasutada kaablit 
mis pidevale paindele vastu peab. Lisaks painduva kaabli valikule paigutatakse kaablid 
kaitseks kaabli-konveierisse x- ja y-telje sihis. 

Arvestades, et antud tööpinki on võimalik tulevikus võimsamate samm-mootorite ja 
freesimootori võrra uuendada valime suurema ristlõikega kaablid kui eelpool arvutustest 
leidsime. 

Turul saada olevaid paindega kaablite tootjaid Eestis on vähe, üks nendest on Lappkabel. 
Maaletoojaks on Elfa Distrelec OÜ.  

Samm-mootoritele valime välja ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY neljasoonelised varjestatud 
kaablid ristlõikega 0,75 mm2, freesimootoril kasutame ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 
kolmesoonelist varjestatud kaablit ristlõikega 0,75 mm2 [27]. 

Lõpulülitite puhul kasutame ELS/SCART-4 neljasoonelist varjestatud kaablit ristlõikega 
0,08 mm2. Töö autoril on antud kaabel olemas. 

Vesijahutuspumba puhul kasutame samuti ELS/SCART-4 neljasoonelist kaablit. 
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6. VÕRDLUS TURUL LEIDUVA SAMAVÄÄRSE 

FREESPINGIGA 

Turul leiduvatest masinatest projekteeritavaga toome võrdluseks välja hobi CNC 6040Z 

mis on samuti nelja vabadusastmega ja jääb samasse hinnaklassi projekteeritava seadmega. 

Tabel 6.1 on välja toodud välja  võrdlus projekteeritavaga vastavalt tootja poolt välja 

antavatele andmetele. 

 

Tabel 6.1 CNC 6040Z  ja projekteeritava freespingi võrdlus [28] 

Nimetus CNC 6040Z Projekteeritav 

Tööala (mm) 580x400x105 700x450x130 

Vabadustmed 3+1 3+1 

Freesi-mootor 
1,5/2.2 kW. vesijahutusega 

freesimootor 

1,5 kW. vesijahutusega freesimootor 

GDZ-80-1.5/220V 

Vabadusastmeid 

liigutavad mootorid 

Kahe faasiline 1,5 N∙m samm-

mootor 57BYGH76 

Kahe faasiline, kahe võlliga 1,9 N∙m. 

samm-mootor 23HS8630B 

Maksimaalne ettenihke 

kiirus (m/min) 
4000 ~2500 

Lõike kiirus (olenevalt 

materjalist) (m/min) 
kuni 2500 kuni 1500 

Kontroller 

TB6560- LPT Port>USB: 

maksimaalne toide 40 V; 

maksimaalne voolutugevus 

3,5 A. 

DM542  ja Novusun NVUM SK1.1 

stabiilsuskontroller: 

maksimaalne toide 50 V; 

maksimaalne voolutugevus 4,2 A. 

Juhtprogramm Mach3 Mach3 

Materjal Alumiinium 6061 Legeerimata teras S235JR 

Mass 60 kg. ~100 kg. 

Juhtkruvid Kuulkruvid SFU1605 Kuulkruvid SFU1605 
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Antud masina hinnad algava 1500-st eurost ja  tööalaks on 580x400x105 mm. Võimalus on 

tellida 1,5 kW või 2.2 kW freesimootoriga.  

Projekteeritav freespink on vabadusastmete liikuvuse poolest põhimõttelt sama nagu 

6040Z kus liikumine igas suunas toimub ainult lõike pea poolt st. alus-laud on fikseeritud 

asendis ning mööda lineaarlaagereid liigutatakse tema kohal x-, y-, ja z-telje sihis 

vabadusastmeid. Neljas vabadusase on sarnaselt  töötasapinnale paigaldatav. 

Projekteeritava CNC eeliseks elektroonika vallas on suurema pöördemomendiga sammu-

mootorid ja neid juhtiv kontroller DM542 mis erinevalt TB6560-le on hobi CNC 

praktikates palju usaldusväärsem, sisestades Google otsingumootorisse „TB6560 problem“ 

või „DM542 problem“, annab viimane vähem tulemusi. Lisaks on DM542 kontrollerid 

igale mootorile eraldi seisvad tänu millele saab rikkega kontrolleri eraldi välja vahetada, 

TB6560-l on kõik kontrollerid joodetud hajutatult ühele plaadile.  

CNC 6040Z kasutab juhtarvuti peal oleva programmi Mach3-ga kommunikeerumiseks 

lihtsa lahendusena  rööpvärat-porti mis on mõeldud erinevate seadmete printerite, 

koopiamasinate ja võrguadapteritega ühenduse loomiseks [18]. Kontrolleril asuvasse 

rööpvärat-porti ühendatakse USB-le üleminekuga adapter  mis võimaldab ühenduda 

tänapäevaste arvutitega millel puudub rööpvärat ühendus. 

Projekteeritav CNC kasutab Mach3-ga  lihtsama  rööpvärat-kontrolleri asemel 

suhtlemiseks Novusun NVUM1.1SK stabiilsus kontrollerit mis ei lase masina töös arvuti 

poolt tekitatud häireid tekkida kuna muudab programmist tuleva asukoha koordinaadid 

vastavateks elektriimpulssideks samm-mootori liigutamisel. Rööpvärat kontrollerit 

kasutades peab arvuti ise juhtima kogu protsessi ning keerukamate detailide ja suure 

kiiruse puhul on häirete esinemise tõenäosus suurem. 
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Joonis 6.1 CNC 6040Z eestvaade: 1) lõikepea alumiiniumplaat(liiga õhuke); 2 ) juhtarvuti; 
3) neljas vabadusaste; 4) freesimootor -kolmefaasiline asünkroonmootor; 5) teise ja 
kolmanda vabadusastme samm-mootor. [13] 

Teadmata jääb 6040Z puhul maksimaalne lubatud tugevus lõikamisel,  kuna seda pole 

tootja lehel välja toodud. Puhtalt konstruktsiooni visuaalse hindamise läbi võib öelda, et 

projekteeritava CNC-ga on oletatavalt võimalik kasutada suuremat lõikejõudu (joonis 6.1). 

6040Z lõike pea konstruktsioon on  õhuke, alumiiniumist ning ühendatud omavahel 

kruvide ja poltidega, projekteeritav on aga ühendatud jäigalt topeltkeevitusega ning 

kruviühenduskohad punktkeevitatud. 

  

1 

2 3 

4 

5 

5 
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7. SEADISTAMINE 

7.1 Mach3 tutvustus 

Mach3 on CNC juhtimiseks mõeldud operatsiooni süsteemil windows töötav tarkvara. 

Algupäraselt oli Mach3 mõeldud juhtima CNC-d läbi rööpvärat-pordi kuid on loodud ka 

võimalus juhtimaks läbi USB ja interneti ühenduse. Võimalik on juhtida korraga kuute 

vabadusastet. Lisadena saab kasutada enkoodereid, lõpulüliteid ning juhtida erinevaid 

protsesse releede abil nt. vesijahutust ja  kompressorit. Kasutades freesimootorina 

asünkroonmootorit koos sagedusmuunduri  ja RS-485-ga  saab muuta mootori pöördeid 

ning seda ka sisse-välja lülitada. [29, 30] 

Selleks, et programm saaks alustada oma juhtimisprotsessi on vaja esmalt CAD-tarkvaral 

põhinevat joonist. CAM tarkvara abil konverditakse CAD-joonised automaatselt G-

koodiks. G-kood sisaldab endas ridamisi Mach3-le loetavaid kirjeid käskudega kui kiiresti, 

mis tsükliga ja milliseid koordinaate mööda liikuda.  Mach3 muudab saadud käsud 

vastavateks juhtsignaalideks mis edastatakse koordinatide näol stabiilsuskontrollerisse. 

Stabiilsuskontroller saadab vastava arvu elektri-impulsse vabadusastmete samm-

mootorajami kontrollerisse lõikepea liigutamiseks. [1, 31] 

 

Joonis 7.1 Mach3 põhipaneel: 1)  käskude paneel; 2) lõiketera seadistamine 3) 

ettenihkekiirus; 4) freesimootori kiiruse juhtimine; 5) freesimisprotsess; 6)vabadusastmete 

asukoht. 

1 2 
3 

4 

5 
6 
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Stabiilsus-kontrolleriga Novosum tuli kaasa lisaks Mach3 tarkvarale ka lisamoodul mis 

hõlmab endas ühilduvust Mach3 tarkvaraga ja eelseadistust mis lihtsustab oluliselt 

protsessi. Seadistamise osas juhindume Novusum stabiilsus-kontrolleri manuaalist [32]. 

7.2 Vabadusastmete seadistamine 

 
Esmalt tuleb alustada mootorite seadistamisest. Selleks tuleb ära märkida paneelist „ports 
and pins“ vastavad mootori kontrolleriga ühendatud väljundklemmid x-, y-, z- ja a-
vabadusastmel (joonis 7.2).  

 

Joonis 7.2 „Ports and pins“ paneel, x-,y-,z- ja a-vabadusastme ära märkimine 

 

Sisend-signaalide paneelist (Input signals) märgime  iga vabadusastme jaoks ära ühe 

lõpulüliti sisendi, ühe kodu-sisendi ja neile vastava numbriga klemmi (Joonis 7.3). „Active 

low“ tähendab et lülitite puhul kasutame NC-ühendust (normally closed).  
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Joonis 7.3 „Input signals“ lõpu- ja kodu-lülitite ära märkimine 

 

Joonis 7.4 „Input signals“ lõpu- ja kodu-lülitite ära märkimine 

Lõpulülitid on vajalikud selle jaoks, et piirata vabadusastmete liikuvust ja kodu-lülitid on  

asukohapunktiks kuhu jõudes vabadusastmed ennast ära nullivad, nii on alati üks kindel 

asukoht kus töötsükkel pihta hakkab. Lisaks märgime ära ka stopp-lüliti (estop) suletud 

asendis (Active low)(joonis 7.4). 
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7.3 Samm-mootorite seadistamine 

Paneelis „Motor tuning and setup“ seadistame ära igale vabadusastmel kuuluva samm-

mootori (joonis 7.5) . 

 
 
Joonis 7.5 Samm-mootori seadistamine, „Steps per“-sammude arv ühe millimeetri kohta; 
„Velocitiy“-vabadusastme kiirus; „Acceleration“-kiirendus. 

Kõige pealt määrame ära mitu sammu läheb vaja 1 mm liigutamiseks. Näiteks kui 

kasutame samm-mootori kontrolleril mikrosamm-talitlust 1600 sammu ühe pöörde kohta ja 

on teada, et ühe pöördega liigub vabadusaste edasi 5 mm siis 1 mm liigutamiseks kulub 

320 sammu. Järgmiseks määrame ära vabadusastme kiiruse minuti ja kiirenduse. 

Soovituslikuks kiirenduseks on 200 mm/s2 [32]. 

 

7.4 Freesimootori seadistamine 

Freesimootorit me tavapäraselt „Spindle Setup“ paneelis ei seadista kuna kasutame 

lisandmoodulit Huanyang sagedumuunduritega suhtlemiseks läbi RS-485 ja USB 

ühenduse(joonis 7.6). 
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Joonis 7.6 Lisandmooduli paneeli seadistus sagedusmuunduri ja juhtarvuti 
ühendumisel. Vasak poolne- piirvoolu seadistus; Parem poolne- kiiruse 
monitoorimise seadistamine. 
 

Lisandmooduli paneelis märgime ära vastava USB ühenduse numbri „Com port“ 4 (joonis 

7.6). „Monitoring“ valikust lisame piirvoolu 7 A. – kui sagedusmuunduri vool ületab antud 

väärtust siis masin hädaseiskub. Lisaks tahame monitoorida mootori reaalset kiirust, 

selleks valime listist „Speed-RPM“. Igale kuvatavale väärtusele on vaja määrata kuvatavate 

väärtuste indeks „User DRO“. Kasutaja poolt on neid numbreid võimalus lisada vahemikus 

1000-2254. Piirvoolule määrame numbriks 1001 ja kiiruse puhul 1002. Hädalüliti 

kasutamiseks märgime ära „Automatic Estop“. [33] 
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7.5 Null-punkti seadistamine 

Null-punkti seadistamine toimub paneelist „Motor Home/SoftLimits“ (Joonis 7.7). 

 

 

Joonis 7.7 Nullpunkti seadistamine 

Igale vabadusastmele määrame ära null-punkti otsimise suuna märkides ära vastavalt 

„Home Neg“, sellisel juhul otsitakse null-punkti negatiivsest suunast. x- ja y-

vabadusastmel määrame otsitavaks negatiivse ehk ees-vasakul suund ja z-vabadusastmel 

positiivse ehk ülemine suund. 

Kõikidel vabadusastmetel määrame ära ka „Auto zero“ mis tähendab koordinaadistiku 

nullimist. 

„Speed %“ on null-punkti otsimisel protsentuaalne kiirus maksimaalsest hoidmaks ära 

vabadusastme liiga suurel kiirusel vastu lülitit liikumise. Igale vabadusastmel määrame 

50 %. Lisaks on võimalik luua igale vabadusastmele aeglustustsoon kuhu sattudes toimub 

enne lõpulülitit aeglustumine. 

 

7.6 Sagedusmuundur Huanyang seadistamine 

Sagedumuundur Huanyang HY01D523B on 1,5 kW kolmefaasilise asünkroonmootori 

GDZ-80-1.5/220V juhtimiseks ja juhtarvutiga kommunikeerimiseks mõeldud seade mis 

muundab vahelduvvoolu 50 hertsi pealt 400 hertsiks võimaldades kasutada suuremaid 
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kiiruseid kuni 24000 min-1. Seadistamisel juhindume Huanyang lisandmooduli  ja 

sagedusmuunduri manuaalist [33, 35]. 

Juhtarvutiga kommunikeerimiseks kasutame Huanyang Mach3 lisandmoodulit ja RS-485 

USB adapterit. RS-485 USB adapter võimaldab luua kahepoolse andmeside kahesoonelise 

varjestatud kaabliga. Lisandmooduliga saab mootorit käivitada ja peatada, muuta 

pöörlemise kiirust, monitoorida reaalset kiirust ning määrata ära maksimaalne vool mida 

ületades toimub CNC hädaseiskumine. Maksimaalne voolu piiramine on kasulik kuna nii 

hoitakse ära mootori ja sagedusmuunduri liigkasutamisest tulenev kahju.  

Seadistamine toimub sagedumuunduri kohalikult paneelilt sisenedes programmeerimis-

menüüsse nupuga „PGRM“ (joonis 7.8).  

 

 

Joonis 7.8 Sagedusmuunduri juhtpaneel: 1)RUN- käitab mootori; 2)REV- mootori suuna 

muutmiseks; 3)SHIFT- ekraanil liikumine/parameetrite muutmine; 4)PD000- vastava 

programmeeritava parameetri indeks; 5)STOP- seiskab mootori, tagasi nupp; 6)PRGM- 

programmeerimine; 7)SET- kinnitamine; 8)Parameetrite vähendamine-suurendamine. 

Igale seadistatavale parameetrile vastab kindel indeks. Indekseid on kokku 250, paneelil 

kuvatakse need vastavalt PD001-PD250, näiteks tehase seadete taastamine käib indeksi 

PD013 alt. Valides vastava indeksi noole klahvide ja „SHIFT“ nupu abil vajutatakse  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 
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„SET“ ning muudetakse seal olev parameeter, vajutades veelkord „SET“ salvestatakse 

antud seadistus kuvades ekraanil „END“. Kasutades tehase seadeid  muudetakse ära 

kasutatav sagedus 50 Hz asemel  400 Hz peale, indeksid PD003, PD004, PD005 ja 

PD072. PD144 seadistatakse 3000 peale, see tähendab mootori maksimaalset pööret 

minutis 50 Hz voolu juures. Lisaks peab olema kontrollitud, et kasutatav pinge oleks 

indeks PD141 juures  220 V  ning voolu indeks PD142 juures 7 A. 

Mootori sujuvamaks käivitamiseks ja aeglustamiseks seadistatakse PD014 ja PD015 

5 sekundi peale. 

RS-485 adapteri kasutamiseks tuleb ühendus-terminalil aktiveerida „RS+“ ja „RS-“ 

klemmid, ühendusklemmid  joonisel 7.9.  

 

5  

Joonis 7.9 Sagedusmuunduri klemm-ühenduspaneel , välja toodud RS-485 ühendus 
klemmid RS- ja RS+ . 

Selleks võetakse PD001 ja PD002 indeksi alt parameetri nr.2 mis tähendab 

kommunikeerumis pordi kasutamist. PD163 alt määratakse sagedusmuunduri aadressiks 1 

nagu ka eelpool Mach3 lisandmooduli seadistamisel „Vfd address“ väljas. Valides PD164 

alt nr.1 määratakse ühenduse kiiruseks 9600 biti sekundis. PD165 indeksi juures valitakse 

nr.3 mis tähendab ühendusviisi, antud juhul 8N1 ühendus kus „8“ tähendab andmebitide 

arvu, „N“ pariteedi puudumist ja 1 stoppbitti. [33, 34]  
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8. ELEKTRISKEEM 

Joonisel 8.2 on kujutatud nelja vabadusastmega arvjuhtimisega freespingi lihtsustatud 
elektriskeem. 

 

Joonis 8.2 Nelja vabadusastmega arvjuhtimisega freespingi lihtsustatud elektriskeem:  

1 ) 16 A kaitse; 2) indikaatortulega samm-mootorite voolu lüliti; 3) indikaatortulega 
vesijahutuspumba lüliti; 4) samm-mootorite voolu lülitamise relee; 5) RS845 USB 
konverter; 6) tsirkulatsiooni pump 7) kolmefaasilise asünkroonmootori sagedusmuundur; 
8)kolmefaasiline asünkroonmootor; 9 – Lõpu- ja nullpunkti lülitid; 10 )stopp lülitid; 11) 
Novusun NVUM_SKV1 stabiilsuskontroller; 12) DM542 samm-mootori kontroller; 13 – 
samm-mootorid; 14 – 12V, 400W toiteplokk; 15) 42,9V, 500W toiteplokk; 16) juhtarvuti 
Mach3 tarkvaraga; 17) klaviatuur; 18) monitor. 
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Skeem saab alguse vooluvõrgust kuhu algusse on paigaldatud 16 A kaitse, eeldatav 

maksimaalne vool antud skeemi juures on 10 A.  Lisakaitsena on elektrikappi paigaldatud 

rikkevoolukaitse. Vooluvõrgust on 230 V ühendused viidud otse asünkroonmootori 

juhtplokki (sagedusmuundurisse), juhtarvuti toiteplokki ning juhtarvuti korpusesse kus 

paikneb samm-mootorite 500 W ja 42,9 V toiteplokk. 

Samm-mootorite toiteplokist tuleva 42,9 V pingega vool ühendub otse kontrolleritega. 

Toidet saab sisse lülitada 12 V releega mis pannakse tööle lüliti abil. 

Vesijahutuse jaoks kasutatav tsirkulatsiooni pump saab oma 12V toite juhtarvuti 

toiteplokist, toiteploki ja pumba vahel on vastav lüliti. 

Esmalt genereerib juhtarvuti operaatorilt saadud käsu  põhjal vastava algoritmi 

vabadusastmete liigutamiseks koordinaadistikus mis saadetakse stabiilsuskontrollerisse 

Novusum NVUM SKV1, seal saadud koordinaadid muudetakse vastavaks arvuks 

juhtimpulssideks samm-mootori kontrollerite jaoks. Samm-mootori kontrollerid 

võimendavad antud juhtimpulsid vastavate mootorite liigutamiseks kindla arvu sammude  

võrra. Samm-mootoritelt vabadusastmete asukoha  kohta tagasisidet ei tule. Asukoht 

määratakse ära enne iga töötsükli algust nullpunktis mida indikeerivad lõpulülitid. 

Lõpulülitid saadavad stabiilsuskontrollerile tagasisidet vabadusastmetega füüsilise kontakti 

saavutades. 

Kolmefaasilise asünkroonmootori sagedusmuunduri  ja juhtarvuti vahelist andmesidet 

tagab vastav moodul RS485 mis ühendub juhtarvutiga USB kaudu ning 

sagedusmuunduriga kahesoonelise kaabliga RS- ja RS+ klemmi külge. 

Tööprotsessi juhitakse operaatori poolt klaviatuuri abil ning monitooritakse juhtarvutiga 

ühendatud ekraanist.  
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9. MAKSUMUS 

Tabel 9.1 on kokku arvutatud vahekokkuvõttena soetatud detailide maksumusest ning on 

heaks kokkuvõtlikuks ülevaateks uue masina eelarve planeerimisel. 

Tabel 9.1  Seadmete, materjalide maksumus 

Seadmed, materjalid Hind € 
Samm-mootorid+ kontrollerid 195 
Stabiilsuskontroller 40 
Asünkroonmootor + sagedusmuundur 225 
Juhtarvuti 25 
Lineaarlaagrid+juhtkruvid 291 
Lõpu- ja stopplülitid 12 
Tsirkuleeriv jahutuspump 6 
Vajalikud kaablid 70 
Kaablikonveierid 34 
Konstruktsioonmaterjal 150 
Kinnitustarvikud 57 
Releed 7 
Indikaatorpirniga lülitid 4 
Freesimootori kinniti 40 
Hammasrihma rattad+hammasrihm 40 
Samm-mootorite toiteplokk 54 
Jahutuspumba toiteplokk 0 
RS-845 7 
Kokku 1257 
 

Selgus, et eelarvet ületati 157 euro võrra hoolimata sellest, et osa seadmeid ja materjale oli 

töö autoril laos olemas. Kõige suurem investeering oli tehtud mootorite ja nende 

kontrollerite jaoks kuna antud seadmete kvaliteet tagab ühtlasi tulevikus lisaväljaminekute 

riski vähenemist. 

Antud kogumaksumust saaks vähendada kui  vastavad elektroonika seadmed nagu 

kontrollerid, toiteplokid ja ülekanded ise valmistada. Lisaks on üksiku seadme ehitamine  

võrreldes tootmisega oluliselt kallim kuna hulgi ostetud detailid võivad olla poole 

odavamad.  
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10. RISKIANALÜÜS 

CNC pingi tööruum on varustatud valgustitega mis vastavalt standardile on piisav 

jälgimaks tööprotsessi. Juhtimisseadmed on selgelt nähtavad, ära tuntavad ja 

konstrueeritud nii, et oleks loogilises kooskõlas selle toimega. Juhtimisseadised paiknevad 

väljaspool ohuala juhtimisalal kaitstult pleksiklaasi taga.  

Juhtimisseadme vajalikud toimingud on esile toodud vastava sildistamise abil. Tähtsat 

informatsiooni masina oleku kohta kuvab Mach3 paneel monitoril ning vastavalt tähistatud 

indikaatortuled. Mach3 tarkvaras on integreeritud võimalus monitoorida otsest tööprotsessi 

veebikaameraga.  

 Ohu- ja juhtimisala on varustatud hädaseiskumis lülititega. Vabadusastmete maha 

jooksmise vältimiseks on paigaldatud igale vabadusastmele kaks lõpulülitit.  Ohu ehk 

seadme töö-ala ja juhtimis-ala piirab kokku lükatav trapetsaed mis lahtises olekus 

indikeerib juhtarvutis hädaseiskumise mille deaktiveerimiseks peab juhtarvutist "reset" 

vajutama. Sellest tulenevalt ei ole võimalik minna ohualasse kui seade töötab. 

Elektrilöögi vältimise meetmena on kasutuses seinakontakti poolel rikkevoolukaitse ning 

toitemoodulite integreerimine juhtarvuti korpusesse kus väljunditeks on ainult madalpinge. 

Joonisel 10.1 on toodud välja tööruumi ohualad millele kohta on viidud läbi riskianalüüs 

(Lisa I.). 
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Joonis 10.1 Tööruumi ohualad: H1 –ohutsoon; H2 –ohutsoon; H3 –turvaline tsoon. 

Kõige ohtlikum tsoon on välja toodud  joonise 10.1 peal punase värvi ja tähistusega H1, 

seal tsoonis on otsene kokkupuude freespingiga. H2- kollane tsoon on vähem ohtlikum kui 

H2 kuid kokkupuude freespingiga on endiselt võimalik (nt. libastumine). Rohelises tsoon 

H3 on turvaline ala kuna sisenemist H2- ja H1-tsooni tõkestab kokku lükatav  trapetsaed, 

lisakaitsena on paigaldatud turvaklaas mis tõkestab laastude paiskumist juhtarvuti töölaua 

juurde kus viibib operaator.  

Turvaklaas 
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KOKKUVÕTE 

Antud lõputöö raames oli eesmärgiks projekteerida ja konstrueerida nelja vabadusastmega 

arvjuhtimisega freespink tööalaga 700x450x130 ja  eelarvega 1100 eurot. 

Projekteerimise meetodiks oli lähtumine erialasest kirjandusest ja  detailide katsetamisest, 

soovitud disaini kolmemõõtmeline modelleerimine ning seda mehaanikalisest aspektis 

vaadates kooskõlla viimine, testimine ja järeldused seadme parendamiseks. 

Freesmootoriks vallitud asünkroonmootori ja vabadusastmete liigutamiseks mõeldud 

samm-mootorid koos juhtkruvidega valiti välja tulenevalt vastavatest arvutustest nagu jõud 

lõikamisel, kiirendamisel ja stabiilsel liikumisel. Seeläbi analüüsiti väljavalitud seadmete 

vastavaid parameetreid ja arvutusi arvestades konstruktsiooni Autodesk Inventoriga kus 

igale vabadusastmele rakendati maksimaalne arvutustest tulenev jõud. Konstruktsioon 

vastas nõuetele ja voolavuspiiri ei ületatud, seeläbi esialgse disaini puhul muudatusi teha 

polnud vaja.  

Erinevate seadmete nagu näiteks freesimootori sagedusmuunduri ja stabiilsuskontrolleri 

häälestamisel lähtuti tootja poolt kaasa tulnud manuaalidest.  Samm-mootori kontrollerite 

puhul viidi lisaks läbi ka katse leidmaks optimaalne mikrosamm-talitlusviis püsival kiirusel 

mille aluseks võeti maksimaalne ettenihke kiirus. Samm-mootori võlli külge ühendati 

kindla raskusvahemikuga kaaluvihud mis arvutati ümber pöördemomendiks. Selgus, et 

väiksema mikrosamm talitluse korral tekitas mootori enda  vibratsioon häireid mille 

tagajärjel toimus sünkroonist välja langemine juba väiksematel koormustel. Suurendades 

sammude arvu pöörde kohta muutus mootori töö sujuvamaks kuid suurenes tarbitav vool. 

Kõige optimaalsemaks mikrosamm talitlus viisiks valiti 1600 sammu pöörde kohta mis 

lisaks stabiilsusele tarbis ühtlasi ka võrreldes suurema mikrosammtalitlustega vähem 

voolu.  

Projekteerimise käigus tuli välja ideid mida antud seadme puhul parendada. Näiteks 

riskianalüüsi tegemise käigus selgus,  et kõige turvalisem on kui operaator viibib tööalast 

ehk ohualast eraldi juhtimisalal.  See aga eeldab tööprotsessi jälgimise parendamist 

veebikaameraga ning distansilt protsessi toetamist,  lõikelaastude ärajuhtimine, terale 

määrde pritsimine, lisaandurid.  
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Lisaks võib juhtuda, et  näiteks samm-mootori ülekoormamisel läheb mootor sünkroonist 

välja mida operaator ei pruugi eemalt märgata, masin hakkab praaki tegema. Kiirelt 

reageerides ei pruugi olla kahjustused nii suured, et detail saaks rikutud. Seda on võimalik 

vältida lisades samm-mootorite lisavõlli otsa tagasiside jaoks pöördenkooderid mille abil 

masina töö katkestada ning pärast korrektuure töö  taaskäivitada, lisaks tekiks pidev 

andmevahetus lõike pea asukoha kohta.  

Projekteerimise jooksul toimus paraleelselt ka prototüübi konstrueerimine millest 

tulenevalt järeldusi tehes saadi otsest tagasisidet projekti asjakohasuse kohta. Kuna 

projekteerimise töömaht ületas olulisel määral konstrueerimise mahtu siis käesoleva töö 

valmise hetkeks oli sellega jõutud seadmete paigaldamise faasi.    
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SUMMARY 

The main objective of this bachelor thesis was to design a computer-controlled milling 

machine with four degrees of freedom on linear axis with 700x450x130 workspace and a 

budget of 1100 euros.  

Equipment like asynchronous motor for milling and stepper motors for moving degrees of 

freedom on linear axis were chosen by calculating the forces for cutting, acceleration and 

moving.  

Then the next step was construction analyses with Autodesk Inventor, where maximum 

force from calculations was applied towards x-, y- and z axis to cutter head. The design 

met the requirements, the yield point was not exceeded and that's why there was no need to 

take changes on the first design.  

The setup of different devices such as the motion controller and variable frequency inverter 

were based on the manual from manufacturer. 

 To find stepper motor driver optimum micro-step mode of operation at a constant speed 

which was based on the maximum feed rate, a test was taken. Stepper motor shaft was 

connected with mass and then recalculated it to torque. For conclusion it was found that 

smaller micro-step operation will cause falling out of sync because the vibration of the 

engine itself. By increasing the number of steps per revolution, rotating became much 

smoother but it also increased current. Optimal route was to choose micro-step operation of 

the 1600 steps per revolution which, in addition to stability, takes less current.  

Many ideas came out during designing for improving current CNC. For example, the risk 

analysis showed that the most secure is when the operators workplace is separated from 

danger area. This, however, requires a work process tracking improvements like web cam 

or remote process support like draining dust, blade lubrication spraying and additional 

sensors.  

In addition, it could happen that stepper motor is overloaded and the motor goes out of 

sync. The operator may not noticed it from a distance and the machine starts to mill faulty 

product. Rapid intervention may prevent destructive results. These problems can be 

avoided by adding rotary encoder to stepper motor shaft. It will then send feedback and 

interrupt the operation of the machine when problems appear. After adjustments it is easy 
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to restart the work. Also, rotary encoder provides constant exchange of data about the 

location of the cutter head or axis.  

During the design of the prototype the construction took place parallel as well. 

Construction gave direct feedback about the appropriateness of the project. Design 

capacity significantly exceeded the construction capacity. By the time the present work had 

reached the final phase of designing, the construction of CNC reached to the device's 

installation phase.  
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Lisa A. Freespingi nr.1 vabadusastme aluse joonis 
  



Materjal: Näitamata piirhälbed:
Mass:

Mõõt:

Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Ronald Kändla

Erkki Jõgi

Erkki Jõgi

Nimetus:

Leht: Tähis:

Tähis

Nimetus, materjal
Hulk

Märkus

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Mutter M5 x 4

Polt M5 x 45

Juhtkruvi, SFU1605-3 1050mm. keerme tihedus 5mm täispöörde kohta

Nurkraud-profiil 30x30x3, teras S235

Nelikanttoru-profiil 50x30x2, teras S235

Samm-mootori kinnitus, NEMA 23, teras S235

Samm-mootori võlli kinnitus puks 6mm.

Fikseeriv-toetav radiaallaager, BK12

Lineaarlaagri juhik, SBR20-L600, 600mm.

Juhtkruvi mutter, kuullaagritega, C7

Osaliselt toetav radiaallaager, BF12

1:5

Freespingi nr.1 vabadusastme alus

EMÜ TE-EK
EK 17/120503 A 01 00 K

26

2612

Seib 5 HV-140

26

1

1

1

2

1

1

1

2,98

5,88

Kogus meetrites

Kogus meetrites

~30 kg

700

2
7
5

20

50

3
0

3
0

45

5

3
8

120

5,5

8

655

60

34

33

55,0

3

5
6

2
3
0

5

3
0

5
9

1000

1
1

4
3

3
0

3
1
3

3

30

1
4
8

9

10

73 4 5

2

1

1

6

1

1

8

1

1

10

11

12

5,50

4
0

4

8


2

8

42
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Lisa B. Freespingi x-telje sihis liikuva vabadusastme joonis 
  



Materjal: Näitamata piirhälbed:
Mass:

Mõõt:

Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Ronald Kändla

Erkki Jõgi

Erkki Jõgi

Nimetus:

Leht: Tähis:

Tähis

Nimetus, materjal
Hulk

Märkus

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nurkraud-profiil 50x30x4, teras S235

Nurkraud-profiil 30x30x3, teras S235

Polt M6 x 16

Polt M5 x 16

Nurkraud-profiil 20x20x3, teras S235

Samm-mootori kinnitus, NEMA 23, teras S235

Juhtkruvi, SFU1605-3 650mm. keerme tihedus 5mm täispöörde kohta

Polt M6 x 16

Mutter M5 x 4

Lineaarlaagri juhik, SBR20-L600, 600mm.

Seib 6 HV-140

1:5

Freespingi x-telje sihis liikuv vabadusaste

EMÜ TE-EK
EK 17/120503 B 02 00 K

5,19

112

Osaliselt toetav radiaallaager, BF12

0,4

16

20

2

20

4

1

1

3,06

20

~20 kg

13

14

15

16

17

18

Juhtkruvi mutter, kuullaagritega, C7

Samm-mootori võlli kinnitus puks 6mm.

Lineaarlaager, SBR20UU

Mutter M6 x 4

Fikseeriv-toetav radiaallaager, BK12

Juhtkruvi mutri kinnitus, lehtmetall, teras S235

1

1

4

4

1

1

Kogus meetrites

Kogus meetrites

Kogus meetrites

19 Seib 5 HV-140

20

766

2
0
0

5
0
0

635

600

3
0
0

5048

5

6
0

3

1

°

5
5

R
1
4

30 30

6

200

8
6

3
0

100

4230 20

R10

30 30

3

8

5

3
3
0

1
7
0

32

3
5

1
1
6

260

3
3

4
0

1

6 7

3

5

98

12

18

15

13

816

10

10

11

2

4

14

17

19

13

4
8
,
0
0

42

4
9

3

2

3

5


8


2

8

R10

20

R3



71 
 

Lisa C. Freespingi y-telje sihis liikuva vabadusastme joonis 
  



Polt M5 x 25

Seib 5 HV-140

Mutter M5 x 4

Tugiraamistiku ja lineaarlaagri kinnitus polt M6 x 16

Lineaarlaagri juhik, SBR20-L300, 300mm. 

Nelikant toru-profiil 15x15x1,5, teras S235

1

Juhtkruvi mutri kinnitus, lehtmetall, teras S235

1

2

20

8

16

Tugiraamistik, lehtmetall, teras S235

~6,4 kg

Nimetus, materjal

EMÜ TE-EK

Fikseeriv-toetav radiaallaager, BK12

Lineaarlaager, SBR20UU

Kogus meetrites

Samm-mootori kinnitus, NEMA 23, teras S235

Osaliselt toetav radiaallaager, BF12

EK 17/120503 C 03 00 K

Freespingi y-telje sihis liikuv vabadusaste

1:5

12

4

2

0,87

1

1

Samm-mootori kinnituse toestus, lehtmetall, teras S235

1

1

1

1

17

16

12

15

14

13

20

Juhtkruvi, SFU1605-3 350mm. keerme tihedus 5mm täispöörde kohta

Samm-mootori võlli kinnitus puks 6mm.

Juhtkruvi mutter, kuullaagritega, C7

2

3

4

5

6

10

9

7

8

1

11

Mõõt:

Nimetus:

Näitamata piirhälbed:

Tähis:Leht:

Hulk

Mass:

Märkus

Kontrollis

Teostas

Kinnitas

Ronald Kändla

Erkki Jõgi

Erkki Jõgi

Materjal:

Tähis

Polt M5 x 45

3
6

18,00

42

6

60

34

45

50

20

4

5

°

150

3

55

5
0

87

15

1

0

15

1
5

R13

28

4
2

1
9

46

21 7 8

9

11

6

6

5

3

4

17

16

1

5

6

4

5

15

10

14

9
0

3
0
0

3

33

3
5

31

12

4
2

12

13

14 13

R

1

4

3
9

2
8

13

R10
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Lisa D. Freespingi z-telje sihis liikuva vabadusastme joonis 
  



1

Lineaarlaager, SBR20UU

EK 17/120503 D 04 00 K

Hulk

~2,2 kg

Ronald Kändla

20

3

0,15

8

12

4

Erkki Jõgi

4

Kinnitas

Kontrollis

Teostas

EMÜ TE-EK

Nimetus, materjal

Näitamata piirhälbed:

6

Materjal:

Kogus meetrites

Polt M6 x 16

Freesimootori kinniti pingutuskruvi M6 sisemine keere

Polt M6 x 25

Freesimootori kinniti tugi, nurkraud-profiil 20x20x3, teras S235

2

3

Juhtkruvi mutri kinnitus, lehtmetall, teras S235

Erkki Jõgi

Tähis

Nimetus:

Tähis:

Freespingi z-telje sihis liikuv vabadusaste

Leht:

1:2

Märkus

Mass:

Mõõt:

Seib 6 HV-140
5

4

1

7

8

Freesimootori kinniti 80mm, alumiinium

80

R10

39

28

50

153

1
0
0

6

7
9

98

78

8

139

3
5

1
6

3
5

1
0

5
0

48

3
6

20

1

3

40

4 5

6

5

4

5

7

8

2

32
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Lisa E. Freespingi neljanda vabadusastme joonis 
  



Hammasrihm, 15x2,5,  5mm hamba vahega

Nimetus, materjal

Aluskonstruktsioon, teras S235

Fikseeriva koonustera pinguti käepide, teras S235

Fiksaatorhamba suunaja, teras S235

1

4

8

7

Tähis:

EMÜ TE-EK

Freespingi neljas vabadusaste

Nimetus:

5

Fikseeriva koonustera pinguti kruvi, M20

Erkki Jõgi

Materjal:
Mass:

Näitamata piirhälbed:

Hulk

EK 17/120503 E 05 00 K

Märkus

Mõõt:

1:5

1

Leht:

Tähis

Fikseeriv koonustera, teras S235

Pinguti, M8 kruvi

3

2

1

1

8

4

1

2

1

Hammasrihma ratas, HTD5M 60T, 15mm laiusele rihmale

6

Kinnitas

Kontrollis

Teostas
Ronald Kändla

Erkki Jõgi

~10 kg

9

10

11

12

13

Pöörleva tooriku kinniti võll, teras S235

Tooriku fiksaatorhammas

Samm-mootor, 23HS8030B

Hammasrihma ratas, HTD5M T12, 15mm laiusele rihmale

Samm-mootori kinnitus, NEMA 23, teras S235

1

1

1

4

1

898

250

4
2

R73

1

5

0

100


2

0

6
3
0

42

62

4

5

°

2030


2

0

12

56

6
2

1
5
8


6

1
0
3

2
1
,
0
0


2

1

100

2
0

1 2

3 4

1

11

8
7

12
10

6

9

5

13
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Lisa F. Töötasapinna joonis 
  



Leht:

Erkki Jõgi

EMÜ TE-EK

Tähis

Teostas

Kinnitas

Erkki Jõgi

Ronald Kändla

Kontrollis

Töötasapind, MDF

1

4

Nimetus:

Nimetus, materjal

Näitamata piirhälbed:

Tähis:

Mõõt:

Mass:

6

Märkus

3

2

Hulk

1

Materjal:

Leht:

Erkki Jõgi

EMÜ TE-EK

Tähis

Teostas

Kinnitas

Erkki Jõgi

Ronald Kändla

Kontrollis

Nurkraud-profiil, 30x30x3, teras S235

Nelikanttoru-profiil 15x15x1,5, teras S235

1

4

Nimetus:

Nimetus, materjal

Näitamata piirhälbed:

Tähis:

Mõõt:

Mass:

Töötasapind

1.18

Märkus

1:10

EK 17/120503 F 01 01 D

~10 kg

Kinnitusava poldile M5

3

2

Hulk

Kogus meetrites

1

6,43

Materjal:

Kogus meetrites

9
0
0

590

250 250

1
2

9
8
8

15 125

9
1

30

3
0

15

1
5

900

1

3

2

3

2

4

1
0
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Lisa G. Kaablikonveieri aluste joonised  
  



EMÜ TE-EKEMÜ TE-EK

Kontrollis

TeostasTeostas
Ronald Kändla

Leht:

4

X-telje sihis liikuva vabadusastme kaablikonveieri alus

Erkki Jõgi

1

4

22

33

1

Nimetus:

Tähis:

Ronald Kändla

Tähis

Nurkraud-profiiil, teras S235

EK 17/120503 G 01 02 D

Leht:

Näitamata piirhälbed:

1

Erkki Jõgi

Materjal:

Kontrollis

Materjal:

Kinnitas

Lehtmetall, teras S235

Nimetus, materjal

Tähis

Nimetus, materjal

Y-telje sihis liikuva vabadusastme kaablikonveieri alus

Tähis:

Kaablikonveierite alused

1:5

Kogus meetrites

1

Kogus meetrites

1

~2+1 kg

Näitamata piirhälbed:
Mass:

Märkus

Nimetus:

Mõõt:

Hulk

2

2,76

Märkus

Mass:

Mõõt:

Hulk

Kinnitas

Erkki JõgiErkki Jõgi

5

MDF plaat 5mm.
1

766

8
0

5

3

3

2
0

1006
3
0

160

3
0

1
6
0

3

2
0

2
0

2

1

3

4

2

5

1000
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Lisa H. Optimaalse mikrosamm-talitluse katse arvutused 
A-tüüpi mõõtemääramatus[36] 

 

2

1
,

( )
( )

( 1)

n

i
i

A v

x x
U x t

n n
  (H.1) 

 

kus UA on A-tüüpi mõõtemääramatus; 

 tv,β – studenti kordaja 0,95 usalduvusega ja nelja katse  puhul tv,β=3,2; 

 n – katsete arv 

 xi – mõõtetulemus 

 x  – mõõtetulemuste aritmeetiline keskmine 

 

B-tüüpi mõõtemääramatus[34] 

 

,( )
3
p

B m

e
U x t   (H.2) 

 

kus UB on B-tüüpi mõõtemääramatus; 

 tv,β – studenti kordaja 0,95 usalduvusega ,t  = 2; 

 ep – mõõtevahendi lubatud piirhälve. 

 

  



77 
 

Lisa H. järg 

Liitmääramatus[34] 

 

2 2( ) ( ) ( )C A BU x U x U x   (H.3) 

 

kus UC on liitmääramatus; 

 

Tabel H.1 Samm-mootori voolutugevuse sõltuvus pöördmomendist 400 

mikrosammtalitluse juures 

Pöördemoment, 
N·m. 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 

Katse nr.1 1,120 1,181 1,232 1,292 1,394 1,501 
Katse nr.2 1,106 1,168 1,249 1,344 1,408 1,482 
Katse nr.3 1,118 1,177 1,251 1,325 1,399 1,513 
Katse nr.4 1,108 1,196 1,256 1,325 1,352 1,456 
Keskmine 1,113 1,181 1,247 1,322 1,388 1,488 

Määramatus A 0,011 0,019 0,017 0,035 0,040 0,040 
Määramatus B 0,017 0,018 0,019 0,020 0,021 0,022 
Liitmääramatus 0,020 0,026 0,025 0,040 0,045 0,045 

 

Tabel H.2 Samm-mootori voolutugevuse sõltuvus pöördmomendist 800 

mikrosammtalitluse juures 

Pöördemoment, 
N·m. 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 

Katse nr.1 1,125 1,197 1,275 1,353 1,424 1,503 
Katse nr.2 1,134 1,206 1,268 1,393 1,438 1,485 
Katse nr.3 1,135 1,222 1,269 1,322 1,429 1,531 
Katse nr.4 1,070 1,208 1,269 1,337 1,435 1,488 
Keskmine 1,116 1,208 1,270 1,351 1,432 1,502 

Määramatus A 0,050 0,017 0,005 0,049 0,010 0,034 
Määramatus B 0,017 0,018 0,019 0,020 0,021 0,022 
Liitmääramatus 0,052 0,025 0,020 0,053 0,023 0,040 
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Lisa H. järg 

Tabel H.3 Samm-mootori voolutugevuse sõltuvus pöördmomendist 1600 

mikrosammtalitluse juures 

Pöördemoment, 
N·m. 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 

Katse nr.1 1,116 1,161 1,328 1,385 1,451 1,528 1,621 
Katse nr.2 1,185 1,267 1,314 1,383 1,461 1,541 1,617 
Katse nr.3 1,183 1,256 1,326 1,424 1,443 1,556 1,685 
Katse nr.4 1,181 1,255 1,310 1,401 1,465 1,537 1,609 
Keskmine 1,166 1,235 1,320 1,398 1,455 1,541 1,633 

Määramatus A 0,054 0,079 0,014 0,030 0,016 0,019 0,056 
Määramatus B 0,018 0,018 0,020 0,021 0,021 0,023 0,024 
Liitmääramatus 0,056 0,081 0,024 0,037 0,027 0,029 0,061 

 

Tabel H.4 Samm-mootori voolutugevuse sõltuvus pöördmomendist 3200 
mikrosammtalitluse juures 

Pöördemoment, 
N·m. 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 

Katse nr.1 1,269 1,335 1,389 1,497 1,514 1,614 1,665 
Katse nr.2 1,265 1,347 1,398 1,508 1,564 1,627 1,642 
Katse nr.3 1,253 1,332 1,415 1,477 1,538 1,623 1,724 
Katse nr.4 1,273 1,335 1,411 1,471 1,537 1,638 1,641 
Keskmine 1,265 1,337 1,403 1,488 1,538 1,626 1,668 

Määramatus A 0,014 0,011 0,019 0,028 0,033 0,016 0,062 
Määramatus B 0,019 0,020 0,021 0,022 0,023 0,024 0,024 
Liitmääramatus 0,023 0,023 0,028 0,035 0,040 0,029 0,067 

 

Tabel H.5  Samm-mootori voolutugevuse sõltuvus pöördmomendist  6400 mikrosamm-

talitluse juures 

Pöördemoment, 
N·m. 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 

Katse nr.1 1,276 1,357 1,430 1,499 1,548 1,589 1,750 
Katse nr.2 1,285 1,353 1,433 1,464 1,530 1,669 1,702 
Katse nr.3 1,278 1,315 1,435 1,479 1,604 1,619 1,663 
Katse nr.4 1,273 1,352 1,429 1,486 1,524 1,644 1,703 
Keskmine 1,278 1,344 1,432 1,482 1,552 1,630 1,705 

Määramatus A 0,008 0,031 0,004 0,023 0,058 0,055 0,057 
Määramatus B 0,019 0,020 0,021 0,022 0,023 0,024 0,025 
Liitmääramatus 0,021 0,037 0,022 0,032 0,063 0,060 0,062 



Riskide 

määramine 
    toode: 

nelja vabadusastmega 

freespink 
  toote nr: 1 

Meetod:     

Hindaja: R. Kändla Kuupäev: 01.05.2017   
 

Seeria nr. 
Seadme 

tööetapp 
Tegevus Ohuala Oht Ohtlik olukord Ohtlik juhtum 

1 

Seadme 

normaalne töö 

 

 

Viibimine 

seadme alas 

A1 
Sõrme või kämblaluude 

murdumine 

Kõrvalise isiku 

unustamine  ohualale kui 

piirdeaed on kinnises 

asendis 

Sõrmede jäämine telgede 

vahele 

2 A2 
Kämbla või sõrmede 

muljumine ja marrastused.  

Vigastamine liikuva 

lõiketeraga 

3 
 

Sõrmede muljumine 
Sõrmede jäämine telgede 

vahele. 

4 

 

Elektrilöök 

Seadme 

metallkonstruktsioonide 

puudutamine vesijahutus 

lekke korral 

 

 Elektrišokk 

 

Toitekaabli vigastus 

 

5 Kukkumine 

Tasakaalukaotusest  

kukkumine seadme 

tööalasse 

Vigastamine liikuva 

lõiketeraga 

6   Kuulmiskahjustus Mootorite müra Kurdistumine 

L
isa

 I. R
isk

ia
n

a
lü

ü
s 

 

7
9
 



7 

Seadme 

normaalne töö 

Viibimine 

CNC 

juhtimise 

alas 

A3 

Kuulmiskahjustus 
Kuulmiskaitsmete mitte 

kasutamine 
Kurdistumine 

8 Elektrilöök 

Juhtarvuti toite kaabli 

vigastus 

 

Elektrišokk 

9 Silma/näo kahjustus 

Tööalalt paiskuvad 

lõikelaastud, murduv 

lõiketera 

Nägemise kaotus 

10 

Seadme 

hooldus 

Viibimine 

seadme alas 

A1 

 

A2 

Sõrme või kämblaluude 

murdumine 

 

Kõrvalise isiku poolt 

CNC tööle panemine 

hoolduse ajal 

 

Sõrmede jäämine telgede 

vahele 

 

11 

Kämbla või sõrmede 

muljumine ja marrastused. 

 

Vigastamine liikuva 

lõiketeraga 

 

 

12 

Elektrilöök 

 

 

Elektrišokk 

 

 

 

 

Märkused       

1 Kui oht esineb sarnases olukorras erinevates samaliigilistes ohualades, siis seda järgnevates ei kirjeldata. 
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Hindaja: R. Kändla Kuupäev: 01.05.2017 

 

 

 
 

 

 

 
 

    

              
 

Tagajärg Raskus Klass KL=N+T+V Sagedus Tõenäosus Välditavus 

R  3-4 5-7 8-10 11-13 14-15 N T V 

Surm, jäseme või silma kaotus 4           5 ≤ 1 h 5 Kõrge     

Jääv kahjustus, sõrme kaotus 3           5 1 … 24 h 4 Tõenäoline     

Paranev kahjustus, arstiabi vajalik 2           4 24 h… 2 näd. 3 Võimalik 5 Võimatu 

Paranev kahjustus, esmaabi vajalik 1           3 2näd… 1 a. 2 Harva 3 Võimalik 

              2 > 1 a. 1 Vähetõenäoline 1 Tõenäoline 

   

  Meetmed soovituslikud   Meetmed vajalikud 

    Seeria 

nr. 
Oht R N T V KL Meede Otsus 

1 

Sõrmede mahalõikamine sõrme või 

kämblaluude murdumine 

3 5 3 1 9 

 

ohutu 

2 

Kämbla või sõrmede muljumine ja 

marrastused. 

2 5 3 1 9 

Kõrvaliste inimeste sattumist 

tööalasse piirab piirdeaed  mille 

avanemisel seiskub CNC koheselt ohutu 

3 

Sõrmede muljumine 

1 5 3 1 9 

 

 

 

 

 

 ohutu 

4 
Elektrilöök 

2 5 2 1 8 

Rikkevoolukaitsme kasutamine, 

kiire pinge välja lülitamine ohutu 

5 

Kukkumine 

3 5 3 3 11 

Kõrvaliste inimeste sattumist 

tööalasse piirab piirdeaed  mille 

avanemisel seiskub CNC koheselt. 

Tööala puhastamine veest, tolmust. ohutu 

L
isa

 I. jä
rg

 

8
1
 



6 

Kuulmiskahjustus 

3 2 3 1 6 

Kuulmiskaitse kasutamine hoiab ära 

kuulmise kahjustumise ohutu 

7 

Kuulmiskahjustus 

1 2 3 1 6 

 

ohutu 

8 
Elektrilöök 

2 5 3 1 9 

Rikkevoolukaitsme kasutamine, 

kiire pinge välja lülitamine ohutu 

9 

Silma/näo kahjustus 

2 5 3 1 9 Kaitseprillide kasutamine ohutu 

10 
Sõrme või kämblaluude murdumine 

 1 5 3 1 9 

 

ohutu 

11 

Kämbla või sõrmede muljumine ja 

marrastused. 

 

1 2 3 1 6 

Ohutuspiirde hoolduse aeg lahti 

jätmine ning masina vooluvõrgust 

eemaldamine. Juhtarvuti on 

parooliga kaitstud kõrvaliste isikute 

eest. ohutu 

12 
Elektrilöök 

 2 2 3 1 6 

 

ohutu 
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