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Wood industry is growing field to strive for the better benefits. Constantly increasing competition 

and demanding customers are forcing the production units to constantly replenis. Timber industry 

best achievement is tungsten carbide tool. None of the production units is not possible to compare, 

so it must be tailored to the individual needs of each company. This thesis was to investigate the 

better understand the durability of planing. Materials and methodologies were explained to 

analyze wear. The experiments were carried out in timber processing industry. Tests were 

performed using tungsten carbide tool, sharpening machine and planer. Sharpening angle was a 

changing parameter. The entire range of tests was carried out with the same parameters for a 

planing. All testing examples was taken into Estonian University of Life Sciences Institute, 

measuring – and data processing lab where the worn tool geometry measured and captured with 

stereomicroscope. In certain planed meters the worn width slow down. Planing showed that the 

best results is α         sharpening angle. Increasing and degreasing cutting geometry degrease 

planing length. Larger an  smaller than α         cutting angle significantly affects the wear 

increases.  Planer tools must be tested as much as possible in order to obtain reliable results. 
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Pui utööstus on arenev val kon , kus püüel akse aina paremuse poole. Pi evalt kasvav 

konkurents ja nõu likuma  klien i  sunniva  tootmisüksusi end pi evalt täien ama. 

Pui utööstuse parim saavutus on kõvasulamist valmistatu  lõikenoa . Ühtegi tootmisüksust ei ole 

võimalik kõrvuta a, seega tuleb iga ettevõtte vaja ustest lähtu a in ivi uaalselt. Käesoleva 

lõputöö eesmärgiks oli uuri a höövlinugade kulumist, et mõista paremini nende kestvust 

höövel amisel. Kulumise uurimiseks on eelnevalt lahti seletatud materjalid ja metoodikad. Katsed 

vii i läbi puitu töötlevas ettevõttes. Katsete läbiviimiseks kasutati kõvasulam volframkarbii  

höövlinugasi , terituspinki ja höövelmasinat. Muutuvaks parameetriks oli höövlinoa teritusnurk. 

Terve hulk katseid vii i läbi sama e höövel us parameetritega. Kõik katsekeha  vii i Eesti 

Maaülikooli Tehnikainstituu i mõõtmise- ja an metöötluse laborisse, kus stereomikroskoobiga 

mõõ eti ja jää vustati kulunu  höövlinoa geomeetria. Kulumise ulatus lõiketahul aeglustub 

kindlal hööveldusmeetrite piiril. Höövel amisel näitas kõige paremai  tulemusi α        

teritusnurgaga höövelnuga. Suurema ja väiksema lõikegeomeetriaga höövlinoa  kuluva  

kiiremini. Suurem ja väiksem kui α         teritusnurk mõjutab oluliselt kulumise tõusu. Kindlasti 

tuleks höövlinugasi  testi a võimalikult palju, et saa a usal usväärse  tulemused. 

Märksõna : kõvasulam volframkarbiid, män , teritusnurk 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uuri a höövlinoa lõikegeomeetria mõju kulumisele 

ja höövel atu  materjali pinnakvalitee ile. Mõju väljaselgitamiseks viidi läbi planeeritu  

hulk katseid erinevate teritusnurkade nugadega, uuriti nurka e mõju nuga e kestvusele ja 

nende kulumisele. Katsed viidi läbi puitu töötlevas ettevõttes. Lõputöö tulemusena antakse 

soovitusi lõikenurka e praktiliseks valikuks olenevalt materjali omadustest.  

 

Lõputöö koosneb kolmest põhilisest osast. Esimeses osas antakse ülevaa e teaduslikest 

kirjan usallikatest ning selgitatakse, mi a on eelnevalt uuritu  höövlinoa kulumisest.  

 

Teine osa koosneb materjali, höövlinuga e, terituspingi ja höövelmasina kirjel amisest. 

Selgitatakse lõikenuga e teritamist ja tuuakse välja lõikenuga e erineva  kulumise . 

Lisaks kirjel atakse laastu eemal amist höövel usprotsessi käigus ja pannakse paika 

metoodika. 

 

Kolmandas osas tehakse höövlinugadega erinevate teritusnurkadega hööveldamise katseid. 

Kulunud nugade lõikeservi uuritakse Eesti Maaülikooli Tehnikainstituu is, mõõtmiste- ja 

an metöötluste laboris. Samuti mõõ etakse höövel atu   etaili e pinnakaredusi. 

 

Neljan as peatükis analüüsitakse tulemusi ning tehakse järel usi. 

 

Viien as peatükis antakse ülevaa e höövel- ja terituspingi ohutust kasutamisest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

2010. aasta jaanuaris ilmus artikkel [1], kus Warcholinski jt räägiva  mitmikpinnete 

raken amisest. Pui u töötlemisel kasutatakse väga suuri lõikekiiruseid (kuni 100 m/min 

ning 12000 min
-1
) ja teravai  lõikenurkasi . Pin e  peava  olema väga kõva , hästi 

nakkuva , sile a  ning ma ala hõõr eteguriga ja kulumisastmega. Kasutatakse 

üksikpin ei  või mitmikpin ei , näiteks CrN, CrCN, TiAIN ja TiCN. Vickersi kõvaduse 

mõõtmine ja kriimustustest aitava  hinnata metalli ja pui u kulumise erinevusi. Üks 

peamisi probleeme pinnete kasutamisel õhukestel höövlinuga el on lõikeserva muutumine 

ümaraks. Selles töös on välja too u  oluline omadus, nimelt lisades 5 – 20% süsinikku, 

väheneb oluliselt hõõr etegur ja kulumismäär [1]. 

 

Pinheiro jt [2] uurisid höövlinoa lõikeserva kulumist kaetu  ja katmata volframkarbii i 

nuga ega. See töö näitas, et pui u lõikamisel volframkarbii i höövlinugadega on olulised 

esimese  lõikemeetri . Selle tööga püüti selgitada kui as teritatu  höövlinoa serv käitub 

pui u lõikamisel ja mis erinevused on selle juures kaetud ja katmata volframkarbiidi 

nuga el. Selles töös mõõ eti lõikeserva profilomeetriga ning kasutati kahte erinevat 

lõikenurka. Ühel juhul oli noa kaldenurk 0   ja teritusnurk 35   ning teisel variandil 

kaldenurk 17,5    ja teritusnurk 17,5  . Kasutati W-Ti-N ja Ag mitmikpin ei  11 lõiketeraga, 

millega höövel ati puitlaast materjali (OSB). Jõuti järel usele, et pinnatu  höövlinuga ega 

0   kaldenurgaga on parema vastupanuga kulumisele, kui 17,5   kaldenurgaga. 

Vasturääkivalt katmata höövlinugadel kaldenurgaga 17,5    on parem vastupanu kulumisele 

kui 0   kaldenurgaga höövlinuga el. Lühi alt võib sellest tööst järel a a, et tööriista 0   

kaldenurga on soodsam rakendada pindeid [2]. 

 

Minami ja Nishio [3] selgitasi  välja pinnatu  höövlinugade kestvuse Kanefusa 

tööstusharus. Pinnatu  höövlinoad kestavad viis korda kauem, kui pindamata höövlinoad. 

Lisaks sellele kinnitati uus parim võimalik CrN pinne. Lisaks nen ele valmistati U-

kujuline höövlinuga, mis lõplike elementi e meeto iga näitas samu tugevustingimusi, mis 

on tavapärasel höövlinoal. Osa es lõiketingimustes on U-kujuline höövlinuga parem, kui 

tavaline karbiid höövlinuga. Katmata HSS lõiketeraga ja tavalise karbiid höövlinoaga 
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lõikamisel muutub lõikeserv ümaraks [3]. Kaetud HSS höövlinuga ei muutu ümaraks ja 

kestab kolm kuni kuus kor a kauem, kui katmata HSS höövlinuga [4]. 

 

Höövlinoa kulumismeetoteid uurisid Sandak, Palubicki ja Kowaluk [5] Puu ja Puidu 

Instituudis, Itaalias, selgitamaks välja parim höövlinoa kulumist kirjeldav optiline meetod. 

Tööriista kulumist uuriva  meeto i  on jagatu  kahte rühma: otsese  ja kau se . Otsene 

meeto  kulumise uurimiseks on mõõta höövlinoa geomeetriat. Höövlinoa lõikeserva 

geomeetriat uuriti kolme erineva mõõteviisiga, milleks on: kontakt-, optiline ja elektron 

mikroskoop skanner meetod. Höövlinoa kulumist kirjeldavad kaudsed meetodid on 

pinnakvaliteedi, energia kulu ja müra erisuse uurimine. Selle töö eesmärgiks oli välja 

pakkuda parim meeto  lõikegeomeetria hin amiseks. Parim meeto  lõikeserva 

kaardistamiseks on varju e triangulatsioon, mis skaneerib lõikeserva [5]. 

 

Höövlinoa kulumist uurisid Aknouche ja teised 2008 aastal [6]. Höövlinoana kasutati 

karbiidsulamist höövlinuga, mis on välja töötatu  ettevõte Leitz poolt. Töö el ava 

materjalina kasutati Aleppo männipuitu. Kulumist uuriti LEICA MZ1  mikroskoobiga. 

Selles töös jõuti järel usele, et höövlinoa kulumine suurenes höövel amisel kuni 850 

meetrini, alates sellest piirist (850 m) hakkas kulumine aeglustuma [6]. 

 

1999. aastal avaldatud uurimuses Ameerika Ühen riiki es kõvasulam volframkarbiidi 

höövlinuga e kulumist puitlaastplaa i töötlemisel Shikh-Ahmad ja Bailey [7]. Töö 

eesmärgiks oli selgita a kulumise protsessi, kasutades kõvasulamist volframkarbiidi 

höövlinugasi  pui u masintöötlemisel. Katsed viidi läbi mitme erineva kõvasulam 

volframkarbiidi nugade klassidega ning nende karakteristikud salvestati kirjalikult. Selles 

töös selgus, et kulumine esines kõiki e klassi e tagatahul ja samuti kulumise vastupidavus 

oleneb suuresti höövlinoa kõva usest [7]. 

 

2010. aastal ilmus artikkel [8], kus Ramasamy ja Ratnasingam annavad ülevaate 

kõvasulam volframkarbiidi höövlinuga e kulumisest pui u lõikamise protsessi jooksul. 

Selle artikli eesmärgiks oli välja selgita a höövlinoa kulumise peamine põhjus. Antu  tööst 

võib järel a a, et höövlinoa kulumine sõltub kolmest komponen ist: höövlinoast, 

töö el avast materjalist ja masintöötlemis tingimustest. Lisaks on kõvasulam 

volframkarbiid höövlinuga kõige optimaalsem töötlemaks puidupõhisei  materjale. Siiski 
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põhilise  kulumise  kõvasulam volframkarbii il on mehaaniline kulumine ja mikromõra  

[8]. 

 

Palubicki meeskond [9] uuris ja kaardistas lõikeserva geomeetriat kolmedimensioonilise 

skanneriga. See on tõhus vahen  uurimaks lõikeserva mikrogeomeetrilist kulumist. Kolme 

 imensiooniline skanner võimal ab mõõta x, y telge pidi 0,3 ja z telge pidi 0,125 μm 

täpsusega. Töö raames loo i 3  imensiooniline mikrogeomeetria skanner. Skanner 

võimal ab kiiresti ja mitmekülgselt mõõta erinevai  geomeetriai  [9]. 

 

Teemandiga kaetud höövlinuga e lõikeserva e geomeetria läbikukkumisi ja pingei  

lõikeservas uurisid Sheikh-Ahmad ja Chipalkati [10], Abu Dhabis. Höövlinoa geomeetria 

parameetrei , sealhulgas lõikenurka, tipuraadiust ja pinnete paksust muudeti, neid 

analüüsiti ja võrrel i. Lõikenurga muutmisega muutub pinge lõikeserval. Lõikenoa paksem 

pinne, väiksem tipuraa ius ja suurem lõikenurk soo ustava  pin e mõranemist [10]. 

 

Erialaste kirjanduslike allikatega tutvumisel selgus, et on uuritud höövlinugade erinevaid 

kulumisega seotud probleeme. Probleem on, et lõikeserv kulub liiga kiiresti ja otsitakse 

lahendusi kulumise aeglustamiseks. Erinevad kulumise tunnused on mõra , hõõr umine, 

keemiline ja elektrokeemiline korrosioon ja oksudatsioon. Antu  lõputöö raames uuriti 

mehaanilist kulumist. Mehaanilist kulumist on võimalik uuri a kahel erineval viisil: 

höövlinoa lõikeserva kulumise mõõtmine kestvuskatsel või lõikejõu u e mõõtmine 

lõikeprotsessi ajal.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Höövlinoa kirjeldus 

 

Höövlinoa  jaguneva  vii e erinevasse gruppi: höövelnoa ; koorimisnoa ; hakkurite noa ; 

giljotiinnoad ja freesnoad. Höövelnuga on metallist plaat, mille üks serva est on teritatu  

[11]. Antu  lõputöös on höövlinoa materjalina kasutusel HW-30F, volframkarbiid. HW-

30F höövlinoa elementide suhtelist koostist määrati skaneeriva mikroskoobiga TM3000 

[12]. Höövlinoa elemen iline koostis määrati höövlinoa mikrokahjustuse piirkonnast, mille 

joonis on välja too u  lisas  . Höövlinoa suhteline elemendiline koostis on välja too u  

tabelis 1. 

 

Tabel 1. HW-30F volframkarbiidist höövlinoa elemendiline koostis 

Element Massi % 

Volfram 36,368 

Süsinik  30,253 

Koobalt 15,010 

Alumiinium 13,310 

Hapnik 3,945 

Magneesium 1,113 

 

Kõige suurema koostisega element höövlinoas on volfram, 36,368 massi protsenti. Süsinik 

vähen ab oluliselt hõõr etegurit ja kulumise määra [1]. Mingi määral on lisatu  ka 

alumiiniumi, mis peaks an ma terale pain uvuse. Koobalti sisal us lõiketeras on 

suurusjärgus kolmas element peale volframi ja süsiniku. Koobalt on raskemetall, mis 

len ub tera e lihvimisel ja võib tekita a inimese organismi vähki. HW-30F höövlinuga on 

sobilik lõikamiseks: kuiva pehmet- ja kõvapuitu; liimpuitu; keskmise tihedusega liimpuitu 

(MDF); termoplaste ja puit/plastik komposiitmaterjale (WPC). Höövlinoa paksus on 3 mm. 

Pikkus varieerub 40...150 mm-ni [13]. 
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 Lõputöös kasutatava höövlinoa ülevaa e on esitatu  joonisel 1. 

 

 

Joonis 1. Höövlinoa HW-30F ülevaa e 

 

Kasutusel on kiilkinnitusega terasest lõikepea, millega on võimalik töö el a pehmet- ja 

kõvapuitu [4]. Antu  töös kasutusel olevatesse rakistesse on võimalik kinnita a kuni neli 

höövlinuga. Höövlinuga peab olema sama massiga, koos vastas oleva höövlinoaga [13]. 

Ülevaa e höövlinoa kinnitamisest rakisesse on välja toodud allpool oleval joonisel 2. 

 

 

Joonis 2. Höövlinoa kinnitamine rakisesse, 1 – kinnituspolt; 2 – kinnitusplaat; 3 – 

höövlinuga; 4 – rakis höövlinugade kinnitamiseks; γ – lõikenurk 
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2.1.1. Höövlinoa paigutus rakises 

 

Noa lõikenurga γ valimine oleneb suuresti materjali töötlemisomadustest. Suurema 

teritusnurgaga on kiilunurk teravam ja pinnakvaliteet höövel amisel parem, siiski 

höövlinuga kulub kiiremini. Kõvemate puitude korral kasutatakse teravamat kiilunurka. 

Kasutusjuhendis kirjutatakse, et volframkarbii i väljakäiamiseks on mõistlik kasuta a 

Rondamat 960 pingi seadistusnurka 30  . Peenlihvimiseks tuleks kasutada hoopis α = 25   

nurka [14]. Väljakäiamist tehakse profiilnugade valmistamisel. Lihvimisnurgad HW-30F 

höövlinuga ele on välja too u  allpool olevas tabelis  . 

 

Tabel 2. Lihvimisnurgad kõvasulam volframkarbiid höövlinugadele [14] 

Lihvimisketas Pöörlemissage us  Teritusnurk α Külgkal enurk Märkus 

4 mm D 151 3000 min
-1

 30   0   Väljakäiamine 

4 mm D 151 3000 min
-1

 30   10   Väljakäiamine  

2 mm D 46 3000 min
-1 

25   10   Peenlihvimine, 

Vastupäeva 

 

Väljakäiamiseks kasutatakse teritusnurka α = 30  , kuna hiljem α = 25   teritusnurga 

saavutamiseks tuleb höövlinoa servast minimaalselt ära lihvi a. Külgkallet kasutatakse 

profiilsete höövlinuga e külgmise kal e tekitamiseks. Külgkalle on vajalik höövlinoa 

kulumisaja pikendamiseks. Vastasel juhul tekib kahe pinna vahel hõõr umine ning 

höövlinuga kuumeneb kiiremini ja vastavalt sellele noa nüristumine kiireneb. Höövlinoa 

nurgad kujunevad vastavalt pingi teritusnurgale. Pingi teritusnurga α = 25   korral on noa 

kiilunurk β = 40   ja kaldenurk sõltub rakise tüübist. Höövlinoa nurgad selles rakises on 

toodud allpool oleval joonisel 3, kusjuures kehtib tingimus α +  β +  γ = 90  . 
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Joonis 3. Höövlinoa nurgad rakises: teritusnurk α       ; kiilunurk β       ; lõikenurk 

γ = const 

Höövlinoa paigutamisel rakisesse, on noal koheselt soovitu  lõikenurk. Vastavalt 

kasutusotstarbele on olemas erineva lõikenurgaga rakisei . Kiilu- ja teritusnurgad on 

omavahel sõltuvuses, mõlemai  nurki on võimalik teritusmasinaga muuta.  

 

2.1.2. Höövlinoa kulumine 

 

Kulumine on protsess, kus kahe pinna kokkupuutel toimub hõõr umine, mille tagajärjel 

keha pinnalt eraldub osa materjalist ning see võib kaasa tuua jääk eformatsioone [15]. 

Höövlinoa kulumine võib väljenduda mehaanikalise ja keemilise kulumisega. Höövlinoa 

mehaanikaline kulumine toimub olukorras, kui höövlinuga on piisavalt kaua lõiganu  

laastu materjalist ning lõpuks viib see tegevus lõikeserva nüristumiseni. Nüri höövlinuga 

on välja too u  joonisel 4.  

 

Joonis 4. Mehaaniliselt kulunud HW-30F höövlinoa serva suurendus  
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Jooniselt on näha, et höövlinoa serv kulub ümaraks või lihtsalt tömbiks. Selle noaga edasi 

tööta es muutub lõikeserv veel rohkem ümaramaks. Selline lõikeserv mõjutab höövel a es 

koheselt puidu pinnakvaliteeti. Lisaks võib kulumise all mõista mikrokahjustuste teket 

höövlinoale. Mikrokahjustuse ülevaa e höövlinoal on välja too u  lisas  . 

Töö el es puitu, mis sisal ab suurel määrab parkhapet (näiteks tamm), toimub lõikeserva 

mehaaniline ja keemiline kulumine. Sideaine koobalt, mis esineb volframkarbiidis, eraldub 

keemilise reaktsiooni käigus ja põhjustab varasei  kahjustusi höövlinoale [16]. 

Keemiliselt kulunu  lõikeserva suuren atu  ülevaa e on too u  välja allpool oleval 

joonisel 5.  

 

 

Joonis 5. Keemiliselt kulunud höövlinoa lõikeserva ülevaa e [16] 

 

Höövlinoa kuluvuse kestvus sõltub mitmest parameetrist, nagu näiteks materjali 

liikumiskiirusest, laastu eemaldamisest, puidu kvaliteedist, niiskusest, materjali koostisest 

ja kvaliteedile seatu  nõuetest [17]. Puidu kvaliteet on defineeritud pt. 2.5. ja kvaliteedile 

seatu  nõuetest on kirjutatu  pt. 3.1. 

 

2.1.3. Höövlinoa teritamine 

 

Kuna volframkarbii  on üks kõvemai  materjale mi a töö el a, tuleb kasutada veel 

kõvemat materjali selle teritamiseks. Lõiketerade uuesti teritamine toimub teemantteritus 
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käiaga, mille tüüp on Miggler 1 A1 D 6. Terituskäi sobib teritamiseks ja profiilide 

lihvimiseks. Terituskäia D 6 tehnilised andmed on toodud allpool olevas tabelis 3. 

 

Tabel 3. Teemantterituskäi Miggler 14A1 D46 andmed [18]. 

Tüüp Mõõ u , 

mm 

Tera 

suurus, 

μm 

Tera 

kontsentratsioon 

Sideme 

kõva us 

Sideme 

sümbol 

Töötlemis 

tingimused 

14A1 200x4x5x60 D46 K100 S B m 

 

Teemantterituskäia tera suurus oleneb lihvimis tüübist, sellest kas toimub poleerlihvimine 

või väljakäiamine. D 6 näitab teemanttera suurust mikromeetrites. Soovituslikult ei tohiks 

terituse sügavus ületa a 1/3 tera suurusest ehk korraga võib selle terituskäiaga maha võtta 

0,021 mm. Tera kontsentratsioon defineerib teemanti mahuühikut abrasiivses kihis.  

K100 näitab, et teemandi tihe us käias on  ,  carat/cm
3
 kohta. Carat/cm

3
 näitab teemantite 

massi mahuühiku kohta. Sideme valikul tuleks arvestada töö tingimustega, st kas tegemist 

on kuiva või märja käiamisega. Selle käia puhul on si emeks valitu  keskmine kõva us S 

[18]. Si eme sümbol näitab, mille baasil teemantkäi on kokku seotu , antu  olukorras on 

si eme sümboliks B, mis on vaigupõhine si eaine. Töötlemistingimus m näitab, et 

töö el a võib ainult metallipõhisei  materjale.  

 

Volframkarbii  höövlinoa teritamist teemantkäiaga tuleb teha järk-järgult, korraga 

lihvitakse 0,02 mm materjali maha. Samaaegselt tuleb lasta jahutusvedelikku lihvitavale 

terale. Jahutusve eliku puu umisel võib lihvitav metall liigselt kuumene a ning selle 

tagajärjel muutuva  materjali oma use . Lisaks püütakse jahutusve elikuga kinni kõik 

lenduvad osakesed, mis eralduvad lihvimise ajal. Manuaali järgi tuleb volframkarbiid 

höövlinugasi  terita a 3000 p/min ja lõikeservast eemale. Selline kõrge käia pöörlemise 

kiirus võimaldab tagada parema terituse pinnakvalitee i ning lisaks lõikeserva 

vastassuunas teritades ei lõhu lõikeserva ehk ei murta kilde lahti. Volframkarbiidi 

höövlinoa kulumisel muutub lõikeserv ümaraks ehk lõikeserv muutub lõikeraa iuseks. 

Olenevalt kulumisastmest, tuleb lõikeserva taastamiseks maha lihvi a kulunud osa.  
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Joonisel 6 on näi atu  terituse põhimõtteskeem. 

 

 

Joonis 6. Terituse põhimõtteskeem. 1 – höövlinuga; 2 – terituskäia osa; 3 – tugiplaat; a – 

lihvimissügavus, lõikeserva taastamiseks;  β – kiilunurk 

 

Höövlinoa teritamisel on höövlinuga jäigalt kinnitatu  rakisesse ja rakis kinnitatud 

terituspinki.  
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2.2. Lihvpink Rondamat 960 ülevaade ja seadistamine 

 

Lihvpink Rondamat 960 on käeliselt juhitav abrasiivkäiamispink. Selle pingiga on 

võimalik teritada profiil- kui ka silenugasid. Lihvpingi Ron amat 960 üldvaade on toodud 

allpool oleval joonisel 7. 

 

 

Joonis 7. Teritus- ja väljakäiamispink Rondamat 960. 1 – limb, teritatava objekti, 

höövlinoa radiaalseks liigutamiseks; 2 – tugiplaat 

 

 Lihvimispink võimal ab teritusnurka muuta vahemikus α = 15  ... 30  . Teritusnurka α 

muu etakse lülitiga nr. 6 (joonis 8). Käia pöörlemise kiirust on võimalik muuta n = 

1000...3000 min
-1

, sagedusmuunduri nupuga nr. 8 (joonis 8). Nugade teritamiseks 

kinnitatakse eelnevalt noad rakisesse. Rakis kinnitatakse pingis oleva „Powerlock“ 

kiirkinnitusse. Pingi teritus-, ja kaldenurgad seadistatakse eelnevalt paika pingi 

juhtnuppudega. Kaldenurk seadistatakse paika juhtnupuga nr. 5 (joonis 8). Pingi juhtlauaga 

liigutakse selliselt, et noa serv toetub tugiplaadile (vt. joonis 6). Nüü  saab kruvikust 

keerates liikuda noaga ra iaalselt käiale lähemale. Käi pannakse nupust nr. 3 (joonis 8) 

pöörlema 3000 min
-1

 ja noaga hakatakse liikuma horisontaalselt edasi tagasi. Iga korraga 

lihvitakse noa pinnalt 0,02 mm materjali maha. 
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Pingi kontrollkapp on toodud välja allpool oleval joonisel  .  

 

 

Joonis 8. Lihvpingi Rondamat 960 kontrollkapp järgmiste varustatu  nuppu e ja lülititega: 

1 – hä aseiskamine;   – jahutusvee pumba käivitamine/seiskamine; 3 – käia pöörlemise 

käivitamine/seiskamine;   – käia liigutamine ra iaalselt; 5 – käia kal enurga muutmine 

vasakule/paremale; 6 – teritusnurga muutmine; 7 – käia pöörlemissuuna muutmine;   – 

käia pöörlemissage use muutmine 

 

Pingi kontroll/juhtkapi abil saab teha erinevai  sea istusi pingi ja käiaga. Nupust nr. 2 

lülitatakse sisse jahutusvedelik. Nupuga nr 4 (joonis 8) on võimalik lihvimiskäia liiguta a 

tugiplaa ile lähemale ja kaugemale. Käia pöörlemissuun a on võimalik muuta lülitist nr.   

(joonis 8). Lihvpingi Rondamat 960 tehnilised andmed [19] on välja too u  lisas 1. 
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2.3. Höövelpink SK-907S tööpõhimõte 

 

Höövelpink SK-907S on täppishöövelpink, mis võimal ab teha nelikanthöövel ust ja 

profiilse liistu valmistamist. Höövel amise põhimõtteskeem on välja toodud allpool oleval 

joonisel 9. 

 

 

Joonis 9. Höövelpingi töö põhimõtteskeem: 1 – toorik; 2 – esimene alumine nuga; 3 – 

esimene sisemine nuga; 4 – esimene välimine nuga; 5 – teine sisemine nuga; 6 – töölau ;   

– esimene ülemine nuga; 8 – teine ülemine nuga; 9 – teine alumine nuga; 10 – universaalne 

spindel; 11 – veorattad  

 

Vastavalt sea istusele ja tooriku mõõtmetele, sea istatakse höövelpink selliselt, et esimeste 

spindlitega lõigatakse üleliigne materjal ja viimase spin liga eemaldatakse 0,5 mm 

materjali ehk tehakse puhashöövel us. Puhashöövel use korral ei tohi pui u pinnal olla 

höövel amata kohti, reben ei , silmnähtavai  höövel uslainei  ja teisi höövel usrikkeid. 

Spindleid on võimalik panna pöörlema päri- ja vastupäeva. Tooriku liikumiskiirust on 

võimalik kontrolli a veoratastega. Höövelpingi SK-907S tehnilised andmed [20] on välja 

toodud lisas 2. 
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2.4. Höövlilaastu lõikeprotsessi kirjeldus 

 

Pui ulaastu lõikeprotsess toimub noa lõikeserva kokkupuutel höövel atava materjali 

pinnaga (joonis 10). Höövlinuga järgib kin lat mustrit laastu lõikamisel, nimelt lõikab 

nuga kumera laastu materjalist, mi a kutsutakse höövel uslaineks. Kumer laast on välja 

toodud lisas 3. Mida suurem on kumeruste tippude vahekaugus fz, seda rohkem avaldub 

mõju töödeldud materjali deformeeritud pinnakvaliteedile, tekib nii-öel a silmnähtav 

lainetus höövel atavale materjalile. Detaili pinnakvaliteeti on võimalik paran a a, vali es 

sobiliku  parameetri  höövel amiseks. Lei maks optimaalse kumeruste tippu e vahe 

(valem 2.1.), tuleb valida sobilik laua liikumiskiirus v m/s, lõikepea pöörlemissage us n 

min
-1

 ja nugade arv lõikepeas z tk. Kumerate lõigete tippu e vahekaugused on leitavad 

järgneva valemiga [21] 

 

   
         

     
        (2.1.) 

 

Optimaalne pinnakvaliteet on saavutatav lainepikkusega fz = 1,5...1,7 mm. Parima 

pinnakvaliteedi saamiseks tuleb jälgi a ka teisi höövel amise parameetrei . Laastu 

lõikamise protsessi mõjutab puidukiu suund. Nimelt pikikiudu lõikamisel ei teki parim 

pinnakvaliteet ning võiva  tekkida reben i , kuna lõiketera rebib pikema kiu lahti. Parema 

pinnakvaliteedi saamiseks tuleb höövel a a ristikiu u, nagu on näi atu  joonisel 10. 

 

 

Joonis 10. Laastu lõikamise protsess ristikiudu. 1 – höövlinuga; 2 – höövel atav materjal; 

b – laastu paksus 
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Lisaks tuleb vali a sobilik lõikenurk γ, et laastu eemaldumine oleks korrektne. Liiga 

väikese lõikenurga γ korral, hakkab lõikenuga laastu rebima ja suureneb ka lõikejõu . 

Sellises olukorras parema pinnakvalitee i saavutamiseks tuleks eemal a a õhem laast. 

Parema pinnakvaliteedi saavutamiseks kulub höövlinuga kiiremini. 

 

Steve Elliott [22] on kirjel anu  laastu eral amist nelja erineva tüübina. Esimest tüüpi 

laastu eral amist võib vaa el a, kui nuga lõikab väga ma ala lõikenurgaga. Sellises 

olukorras laastu  ei kõver u oluliselt ja ei mur u kergesti pooleks. Pinnakvaliteet on selge 

ja puhas. Teist tüüpi laastu eral amine toimub suurema kal enurga ja paksema laastu 

eral amise korral. Laast kipub mur uma tera ees. Höövel a es pikikiu u, võib nuga lahti 

rebida tüki altpoolt lõikejoont, mis põhjustab pinnakvalitee i halvenemist, jättes  efekte 

(rebendeid) pinnale [22]. Teist tüüpi laastu eral amine on tsükliline protsess, sest laastu 

mur mine suureneb seni, kuni laast läheb pooleks ja protsess algab otsast peale. Laastud 

on juppideks murtud, tänu oma loo uslikule mur umise protsessile. 

 

Kolman at tüüpi laastu eraldamine toimub suurema kal enurgaga, mille käigus 

eemal atakse õhuke laast. Sellises olukorras toimub laastu kõver umine kohe lõikeserva 

juures, mis sunnib laastu pain uma järsult. See põhjustab pui ulaastu e libisemist üksteise 

suhtes ja kaotab suure osa laastu jäikusest ning sellega vähen a es võimalust, et laast 

murdub höövlinoa ees. Kolman at tüüpi laastueral us ei ole kohe kin lasti lüliline [22]. 

Neljas tüüp laastu eral amiseks on veel suurema kal enurgaga, kus kal enurk küün ib 0   

lähe ale. Se a tüüpi laastu eral amise käigus võiva  tekki a erineva kujuga laastu . Se a 

meeto it võib võrrel a pui u kraapimisega, kus laast lõigatakse ära kohe noa ees. 

„lumepalli“ efekti vältimiseks, tuleks lõigata võimalikult õhuke laast. Liiga suure 

lõikenurgaga on lõikejõu  suurema  ning see võib mõjuta a puitu altpoolt lõikejoont. 

Neljan at tüüpi laastu lõikamine on sobilik rohkem kõvemat tüüpi puitu ele, kuna selline 

lõikeviis kahjustab pehmemat puitu oma deformatsioonidega [22].  
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Ligilähe aselt 0   kal enurgaga laastu eemal amine on välja toodud allpool oleval joonisel 

11. 

 

 

Joonis 11. Ligilähe aselt γ = 0   kaldenurgaga laastu eemaldamine. γ – kaldenurk (γ ≥ 0   ) 

 

Sellise lõikeviisiga hakkab höövlinuga laastu rebima ning laastu eemaldumine ei ole 

korrektne, sest laast ei saa vabalt lõiketahu pinnalt voolata. Antu  lõputöös käsitletakse 

pigem teist tüüpi laastu eral amist, kus laast saab vabalt voolata üle lõiketahu ning mur ub 

kergesti. 

 

2.5. Hööveldatava materjali mehaanikalised omadused 

 

Materjalina oli kasutusel harilik män  (Pinus Sylvestris). Materjali omadused on erinevad, 

olenevalt tarnijast. Puit, mi a höövel atakse on enamasti oksavaba. Ka männipuu 

mehaanikalise  oma use  on kohati erineva , mis on mõjutatu  kliimast ja kasvukohast. 

Männipui us on vähe oksi, seega ei kõmmel u puit niivõr  kergesti, järelikult on 

männipuit kergesti töö el av. Männi maltspuit annab kollaka värvuse ja lülipuit 

punakaspruuni või punaka värvuse. Männi puit imab kergesti niiskust ning niiskuse 

sisal us hakkab mõjutama pinnaviimistlust [23]. Kasutatu  on männipuitu kvalitee i 

klassiga A1. Kvalitee i klass A1 näitab, et puit on kõige kõrgema kvaliteediga ehk okste ja 

teiste kahjustusi võimalikult vähe. Höövlinuga muljub pui u pin a suurte jõu u ega, seega 

peale töötlust on niiskel puidul omadus taastada oma kuju erinevalt kerkides [16]. Hariliku 

männi kahanemine võib ulatu a 12,4%-ni [23]. Kahanemine näitab kui palju võib puit oma 

kuju muuta ehk kokku tõmbu a ja paisu a. 
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Pui u kõva us näitab vastupanuvõimet tulla toime võõrkeha mõjutustega. Pui u kõva use 

mõõtmiseks on välja töötatud Janka meetod, mis sarnaneb Brinelli meetodile. Janka 

meetod seisneb selles, et puidu sisse surutakse 11,   mm läbimõõ uga teraskuul ning 

mõõ etakse selle puitu sisenemise jõu u. Mida suurem number, seda suurem kõva us. 

Männipuit on paremini töö el av, kuna ta on hea e mehaanikaliste oma ustega. Euroopa 

männi Janka kõva us on ligikau u  ,5 kN [  ], mis on pea kaks kor a väiksem kui tamme 

pui ul, seega männipuitu on lihtsam töö el a. Männil on vähe oksi, mis mõjutaksi  pui u 

lõhenemist ja kahanemist. 

 

2.6. Kasutatud seadmed 

 

Katseteks vajaminev aparatuur on välja too u  allpool olevas tabelis  . Tabelis on välja 

toodud seadme tehniline nimetus, tootja, mõõtepiirkon  ning töös kasutatav otstarve. 

 

Tabel 4. Katsete läbiviimiseks kasutatu  sea me  

Nimetus Tootja Mõõtepiirkon  Otstarve 

Skaneeriv mikroskoop 

TM3000 

Hitachi Suurendus 15x – 

30000x 

Höövlinoa 

elemendilise koostise 

määramine 

Stereomikroskoop 

Zeiss V12 Discovery 

Zeiss Suurendus 5x – 63x  Höövlinoa kulunu  

osa paksuse mõõtmine 

Profilomeeter 

Mitutoyo SJ-210 

Mitutoyo Mõõteulatus 360 ± 

0,02 μm 

Pinnakareduse 

mõõtmine 

Höövelmasin SK-

907S 

SK Machinery Tooriku liikumise 

kiirus 6 - 30 m/min 

Männi höövel amine 

Terituspink Rondamat 

960 

Weining Maksimaalne 

höövlinoa laius 360 

mm 

Höövlinuga e 

teritamine 

 

Skaneeriva mikroskoobiga on võimalik objekti uurida minimaalse suurendusega 15x ja 

maksimaalse suuren usega 30000x. Kui  stereomikroskoobiga on võimalik suuren a a 

objekti kuni 63x. Profilomeetri mõõtepiirkon  kokku on 360 ± 0,02 μm, sealjuures 

referentspinnast allapoole -200 μm ja ülespoole +160 μm. Höövelmasina SK-907S 

väljun iks on tooriku liikumise kiirus, mi a on võimalik sea ista a 6 – 30 m/min. 

Terituspingiga Ron amat on võimalik terita a kuni 360 mm laiust nuga.  
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3. HÖÖVLINOA KATSETÖÖD 

 

3.1. Katsete kirjeldused 

 

Katsete läbiviimiseks kasutati järgnevai  töövahen ei : terituspink Weining Ron amat 

960, kõvasulamist terituskäi Miggler D 6 R 00, höövelpink SK Machinery, mudel SK-

907S. Katsete eesmärgiks oli lei a höövlinoa HW-30F siletera sobivaim teritusnurk. Idee 

poolest peaks teravama kiilunurgaga lõikenoa pinnaviimistlus olema kvaliteetsem ja nuga 

kuluma kiiremini. Vastupidiselt terava kiilunurgaga höövlinoale peaks nüri ama 

kiilunurgaga höövlinoa pinnaviimistlus olema kehvema kvaliteediga, aga nuga võiks 

püsi a kauem teravamana. Katsetatavad objektid olid HW-30F rihvel-höövlinoa . 

Sobivaim teritusnurk on nurk, mis kestab kõige kauem teravana ehk ei tekita 

pinnakaredust, rebendeid ja teisi anomaaliaid puidu pinnale, lisaks ei tõuse pui u pinna 

struktuur. Kvaliteetne pinnaviimistlus on välja toodud allpool oleval joonise l2. 

 

 

Joonis 12. Höövel atu  männi kvaliteetne pinnaviimistlus 
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Minimaalne teritusnurk on α = 13    kraadi ja maksimaalne teritusnurk α = 30   kraadi. Selles 

töös oli valitud optimaalseteks katse teritusnurkadeks α    0,   ,     . Sellised 

teritusnurgad on valitud, kuna soovituslik teritusnurk on α = 25   ja seega tuleks kontrollida 

mõlemai  äärmusi. Vastavalt teravamat α ˃ 25   ja nüri amat  α ˂ 25     teritusnurka.   

Teritusnurk α, mida hakkan muutma on näi atu  allpool oleval joonisel 13.  

 

Joonis 13. Noa nurgad rakises. teritusnurk α ≠ const; kiilunurk β ≠ const ;lõikenurk γ = 

const 

 

Teritusnurga α muutmisel, muutub  vastavalt kiilunurk β. Idee poolest saavutab teravam 

lõiketera (α ˃  5  ) parema pinnakvaliteedi, aga seejuures kulub kiiremini nüri aks, 

nüri am höövlinoa (α ˂  5  ) võiks kesta kauem, aga nei  tuleks kontrolli a.  Höövlinoa 

nurka e väärtuse  on välja too u  allpool olevas tabelis 5. 

 

Tabel 5. Höövlinoa nurgad 

Variant Teritusnurk, 

 α     

Kiilunurk, 

β    

Lõikenurk, 

γ    

1 20 45 25 

2 24 41 25 

3 28 37 25 

 

Höövelnoa katsetamise etapi : 

1. höövlinuga e teritamine vajamineva nurga peale  0  ; 24  ; 28  ; 

2. höövlinuga ega männipuidust laudade höövel amine (Pinus Sylvestris); 

3. kui nuga muutub nüri aks, siis jää vustatakse hööveldatud pind ning mõõ etakse 

pinnakaredus; 

4. nüri a höövlinoa mõõtmine ja pil istamine laboris; 
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Noad teritatakse vastavalt eelpool kirjeldatud juhistele (ptk. 2.1.3). Nugade teritamisel 

eemaldatakse korraga 0,02 mm materjalist, samas käia pöörlemiskiirus on 3000 min
-1

 ja 

käi pöörleb noa lõikeservast eemale. Höövel atakse harilikku männipuitu. Tooriku 

mõõ u  varieeruva  vahemikus: paksus 16...48 mm ja laius 34...200 mm. Toorik liigub 

kiirusega 10...15 m/s. Noa nüridaks kulumist hin ab esialgu höövli operaator, kes annab 

hinnangu kvaliteedile ning vahetab kulunud noa teritatud noa vastu välja. Halvast 

pinnakvalitee ist annab märku höövel atu  laua pinnastruktuuri tõus, reben i  ning 

kiu u e tõus pöörise kohta es.  

 

3.2. Kulumise registreerimine  

 

Kulunud nugasid mõõ eti Eesti Maaülikooli Tehnikainstituu i mõõtelaboris. Höövlinoa 

kulumist jää vustasi  Shikh-Ahmad ja Bailey [7], kes pildistasid skaneeriva 

mikroskoobiga lõikeserva kulumist. Käesolevas lõputöös pil istatakse 

stereomikroskoobiga kulunu  lõikeserva suurendusega x64. Teritatud ja kulunud 

lõikeserva pildistamine teostati stereomikroskoobiga Zeiss V12 Discovery, mis oli 

ühen atu  arvutiga. Töövalmi uses stereomikroskoobi pilt on too u  välja allpool oleval 

joonisel 14. 

 

 

Joonis 14. Töövalmis stereomikroskoop Zeiss V12 Discovery 
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Höövlinoa kulumist pil istati stereomikroskoobiga. Kui puidu pinnale tekivad erinevad 

anomaaliad ja pinnakvaliteet visuaalsel hindamisel on kehv ning käega katsu es on tunda 

höövel atu  laua pealispinna struktuuri tõusmist, siis kulunu  nuga vahetatakse välja. 

Pildistati höövlinoa esipinna kulumisjälje ulatust. Tagapinna kulumisjälje ulatust ei 

registreeritud, kuna sellel pinnal praktiliselt kulumist ei toimunu  või oli niivõr  väike. 

Kõvasulamist höövlinoa kulumisel tekib esilõikepinnale heledam kulumisjälg. Kulumisjälg 

on välja toodud allpool oleval joonisel 15. 

 

 

Joonis 15. Kulunud noa osa: d – kulunud osa paksus 

 

Noa lõikeserv muutub kulumise käigus tömbiks. Kulunu  osa, mis on näi atu  joonisel 15, 

tekib laastu lõikamisel, kui laast libiseb üle noa esitahu. Esipinna kulumisjälje ulatust 

mõõ etakse arvutiprogrammis, mis on ühen atu  stereomikroskoobiga. 

 

3.3. Pinnakareduse mõõtmised 

 

Höövel atu  materjali pinnakare uste võr lemiseks teostati pinnakare use mõõtmise  

profilomeetriga Mitutoyo SJ-210, mille külge oli paigaldatud spetsiaalne otsik puidu pinna 

mõõtmiseks. Pinnakaredusmõõturi mõõtesügavuse ulatus kokku on 360           [25]. 

Mõõ etakse pinnakare use absoluutväärtust Ra. Pinnakare ust mõõdeti höövel atu  laua 

pinnalt, mitmest erinevast kohast ja arvutati keskväärtus. Keskmise tulemuse arvutamiseks 

liideti kõik sama  etailiga tehtu  mõõtmise  kokku ja jagati mõõtmiste arvuga. 

  



29 

 

Pui u pinnakare use mõõtmine on välja toodud allpool oleval joonisel 16.  

 

 

Joonis 16. Pui u pinnakare use mõõtmine profilomeetriga Mitutoyo SJ-210 

 

Pinnakare ust mõõ eti puidu pinnalt risti- ja pikikiudu. Pikikiu u mõõtmisel hinnatakse 

höövel uslaine pikkust ehk höövel use kvaliteeti. Pinnakare use mõõtmine toimus 

profilomeetriga. Profilomeeter registreerib erineva  kõrguse  mõõ etava  etaili pinnalt. 

Profilomeetri mõõtmisskeem on välja toodud allpool oleval joonisel 17. 

 

 

Joonis 17. Profilomeetri mõõteskeem, Ra – pinnakare use abosluutväärtus 
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Pinnakare use absoluutväärtus on mõõ etu  referentspinnast ehk null joonest. 

Profilomeetri töötakti pikkus on igal sea mel erinev. 

 

Mõõtetulemuste korrektseks esitamiseks peab olema esitatu  mõõtemääramatus. 

Mõõtemääramatuse all mõistetakse kahtlust mõõtetulemuste kehtivuses. Mõõtemääramatus 

leitakse paljudest komponentidest, mis on omakorda jagatud kahte kategooriasse: A- ja B 

tüüpi mõõtemääramatus. A – tüüpi mõõtemäärmatus tähistatakse UA (x) ja B – tüüpi 

mõõtemääramatus tähistatakse UB(x). A – tüüpi mõõtemääramatus leitakse järgneva 

valemiga 3.1. [26]. 

 

                     
         

   

      
,       (3.1.) 

kus        on Stu ent ´ i tegur; 

  n – mõõtmiste arv; 

     – mõõtmiste aritmeetiline keskmine. 

 

Mõõtevahen i lubatu  piirhälbest tingitu  B – tüüpi mõõtemääramatus leitakse valemiga 

3.2. [26]. 

 

               
  

 
 ,       (3.2.) 

kus    on lõpmatus; 

       – Stu ent´i tegur. 

 

Mõõtetulemuste esitamiseks tuleb lei a liitmääramatus UC(x). Korduvatel otsestel 

mõõtmistel leitakse liitmääramatus järgneva valemiga 3.3. [26]. 

 

           
         

           (3.3.) 

 

Katsetes saa u  mõõtetulemuse  on välja too u  tabelites 7, 9 ja 11. 
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4. TULEMUSED JA ANALÜÜS 

 

4.1. Hööveldamise katsed 20     teritusnurgaga  

 

Katsetes muutuvaks parameetriks oli teritusnurk  . Teritusnurga   muutmisel muutub ka 

vastavalt kiilunurk  . Parameetrid, mis ei muutu, olid lõikenurk γ    0  , spindli 

pöörlemissagedus 6000 min
-1
, lõike sügavus ~ 0,5 mm. Peale nüri a tera eemaldamist 

mõõ eti pinnakaredust Ra risti- ja pikikiudu. Keskmine pinnakare us höövel amise 

alguses oli mõõ etu , Ra = 3,93 μm.  Allpool on välja too u  katse teostamiseks koostatud 

tabel 6. 

 

Tabel 6. Männi höövel amise katse α    0   teritusnurga korral 

Katse 

nr 

Teritus 

nurk, 

  

 

Kiilu 

nurk, 

  

Lõike 

nurk, 

  

 

Tooriku 

liikumis 

kiirus, 

m/s 

Tooriku 

niiskus, 

% 

Kulunud 

lõike- 

serva 

laius, 

μm 

Höövel us-

pikkus, 

jm 

 Keskmine 

pinna- 

karedus, 

μm 

1 20 45 25 14 13 23,72 1644 3,72 

2 20 45 25 15 13,5 18,15 2080 4,05 

3 20 45 25 15 13,5 36,00 2080 4,27 

4 20 45 25 16 12 25,23 4372 3,80 

5 20 45 25 15 13 47,87 6200 4,13 

keskväärtus 30,20 3275,2 3,96 

maksimaalne 47,87 6200 4,27 

minimaalne  18,15 1644 3,72 

 

Katse an metest järel ub, et keskväärtus on 30,20 ± 8,1 μm. Niiskus männipui us jääb 

lubatud vahemikku 12 ... 13,5%. Kulumise ulatus lõiketahul oli keskmiselt d = 30,20  μm. 

Höövel uspikkuse suurenedes, suurenes ka kulumise ulatus lõiketahul. Kõiki e nugadega 

sai höövel a a senikaua, kuni höövlinuga hakkas höövel atava laua pinnast pui u 

kiudusid lahti rebima ja kulunud nuga tuli teritatud noa vastu välja vahetada. Lõikeserval ei 

ole märgata olulist kulumise jälge. Lõikeserv oli kulunud kergelt ümaraks. Puidu pinnale 

tekkisid rebendid noa nüristumisel.  
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16   m höövel anu  höövlinoa lõikeserva suuren us ja selle mõju pinnaviimistlusele on 

välja toodud allpool oleval joonisel 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 18. 16   m männipuitu höövel anu  höövlinuga ja männilaua pinnakvaliteet 

 

Jooniselt 18 on näha, et  höövlinoa kõige suurem kulumise ulatus on d = 55,64 μm. 

Teritusnurga α    0   katsete korral ei jõu nu  höövlinuga oluliselt kulu a, selle asemel 

hakkas höövlinuga pui u kiu e välja rebima. Kulumise suurene es, enamasti kõik 

höövlinoa  hakkasid puidu kiudusid lahti rebima.  

  



33 

 

Puidust lahti rebitu  kiu  on hästi näha joonisel 19, lisaks on kõrvale too u  kulunu  noa 

lõikeserva suuren us. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 19.  3   m höövel anu  lõikenoa suuren us ja selle poolt höövel atu  

pinnakaredus  

 

Joonisel 19 on näha, et oluliselt on kulunu  lõikenoa nr. 4 serv.  3   m höövel anu  

höövli nugade keskmine kulumise ulatus oli d = 25,23 μm. Kõige rohkem õnnestus 

höövel a a höövli noaga 6200 m, milleks oli nuga nr. 5 ja kõige suurema kulumise 

ulatusega d = 47,87 μm. Siiski pinnakare use mõõtmisel oli kõige kehvema 

pinnakare usega  0 0 m höövel anu  höövlinuga nr. 3, mille pinnakare use näitajaks 

mõõ eti  Ra =  ,   μm. Siiski kõige rohkem 6 00 m höövel anu  ja  0 0 m höövel anu  
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höövlinugade pinnakareduse erinevused olid niivõr  väikese  ja nei  näitajai  ei saa võtta 

absoluutse tõena. Siiski on võimalik hinnata höövlinoa kulumist höövel uspikkuse järgi. 

Alljärgnev joonis  0 iseloomustab kulumise sõltuvust höövel uspikkusest. 

 

 

Joonis 20. Kulumise sõltuvus höövel uspikkusest, α =  0   teritusnurgaga 

 

Jooniselt 20 on näha, et kulumise ulatus suureneb koos höövel supikkusega. Antud joonise 

põhjal võib öel a, et höövel supikkuse suurenemisega, suureneb kulumine lõiketahul. 

Keskmiselt höövel ati α =  0   teritusnurgaga 3  5,  m männilau a. Pinnakareduse 

arvutusliku  tulemuse  on välja too u  allpool olevas tabelis  . 

 

Tabel 7. Pinnakareduse arvutuslikud tulemused 

Katsekeha nr Keskväärtus Liitmõõtemääramatus 

1 3,72  3,   ± 0,76295 % 

2 4,05   ,05 ± 1,22795 % 

3 4,27   ,   ± 0,69895 % 

4 3,80  3, 0 ± 0,53395 % 

5 4,13   ,13 ± 0,86095 % 

 

Selle tabeli põhjal võib öel a, et höövlinoa nr.   mõõtetulemustes tuleks kahelda, kuna 

selle määramatus on teistest tunduvalt suurem. 
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4.2. Hööveldamise katsed 2      teritusnurgaga  

 

Järgneva  katse  toimusi  α = 24   teritusnurgaga. Teritusnurga   muutmisel muutub ka 

vastavalt kiilunurk  . Parameetrid, mis ei muutu olid lõikenurk γ = 25  , spindli 

pöörlemissage us 6000 min
-1
, lõike sügavus ~ 0,5 mm. Pärast nüri tera eemaldamist 

mõõ eti pinnakaredust Ra risti-, ja pikikiu u. Keskmine pinnakare us höövel amise 

alguses oli mõõ etu , Ra = 3,72 μm.  Allpool on välja too u  teostatud katseandmed 

tabelis 8. 

 

Tabel 8. Männi höövel amise katse  α         teritusnurga korral 
Katse 

nr 

Teritus 

nurk, 

  

 

Kiilu 

nurk, 

  

 

Lõike 

nurk, 

  

 

Tooriku 

liikumis 

kiirus, 

m/s 

Tooriku 

niiskus, 

% 

Kulunud 

lõiketera 

serva 

laius, 

μm 

Höövel us-

pikkus, 

jm 

Pinna- 

karedus, 

μm 

6  24 41 25 15 12 34,23 3000 3,69 

7  24 41 25 16 11 14,16 7300 4,13  

8  24 41 25 16 12 17,81 3483 4,43  

9  24 41 25 15 13 19,62 8700 5,50  

10  24 41 25 14 12 35,92 5900 4,12  

keskväärtus 24,35 5676,6  4,37 

maksimaalne 35,92 8700 5,50 

minimaalne 14,16 3483 3,69 

 

Katsean metest järel ub, et keskväärtus on 24,35 ± 12,5 μm. Tooriku niiskus jääb lubatu  

vahemikku 11 ... 13%. Kulumise ulatus lõikeserval oli keskmiselt d = 24,35 μm.  Kõige 

enam sai höövel a a   00 m höövli noaga nr. 10 ja kõige suurem kulumine d = 35,92  μm 

mõõ eti höövli noal nr. 11. Kõik noad hakkasid lõpumeetritel puidukiudusid lahti rebima 

ja kulunu  nuga tuli teritatu  noa vastu välja vahetada. Lõikeserval ei ole märgata olulist 

kulumise jälge, kui  siiski nuga oli piisavalt kulunud ja hakkas mõjutama höövel atu  

puidu pinnakvaliteeti.  
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Kõige enam 8700 m höövel anu  noa kulumise ulatus ja selle mõju pinnakvaliteedile on 

välja toodud allpool oleval joonisel 21. 

 

 

Joonis 21.   00 m höövel anu  höövlinoa kulumise ulatus ja selle mõju pinnakare usele  

 

Kõige rohkem höövel ati männipuitu nr. 9 höövlinoaga, peale 8700 m hakkas nuga laua 

pinnast kiu usi  lahti rebima ning nuga tuli välja vaheta a. Joonisel 21 on näha pui ust 

rebitu  kiu  ja põhjalikul uurimisel on näha ka väikese  pui u kiu , mis ei ole korralikult 

ära lõigatu . Jooniselt 21 on näha, et kõige enam,  d = 37,70  μm on kulunu  höövlinoa nr. 

9 serv.   00 m höövel anu  höövlinugade keskmine kulumise ulatus oli d = 19,62  μm. 

Enamus noad hakkasid viimastel meetritel puidu pinnast kiudusid lahti rebima. Keskmiselt 

höövel ati α =      teritusnurgaga 56 6,6 m männilau a. 
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 Joonisel 22 on näha 5900 m höövel anu  noa kulumine ja pui u pinnakare us viimastel 

meetritel. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 22. 5900 m höövel anu  höövlinoa kulumise ulatus ja selle mõju pinnakare usele  

 

Höövlinoa nr. 10 lõikeserv on kulunu  hele aks ja lõikeserval ei ole näha olulist kulumise 

jälge. Siiski noa lõikeserv oli kulunu  ja ei lõika pui u kiu usi  korralikult lahti. Kõige 

enam kulus höövlinoa nr. 10 lõikeserv d = 42,27  μm. Joonisel 22 on näha, et höövlinuga 

nr. 10 hakkas lõpumeetritel pui ukiudusid rebima.  
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Alljärgnev joonis 23 iseloomustab höövel uspikkuse mõju höövlinoa kulumisele. 

 

 

Joonis 23. Kulumise sõltuvus höövel uspikkusest, α =        teritusnurgaga  

 

Joonis 23 põhjal võib eel a a, et kulumine α =       teritusnurgaga höövel amisel on 

stabiilne ega näita kasvu ega kahanemist. Siiski kulumise erinevuse  on niivõr  väikese ,  

seega ei saa absoluutselt öel a, et höövel uspikkuse suurenemisega kahaneb või kasvab ka 

kulumise ulatus lõiketahul. 

 

Tabel 9. Pinnakareduse arvutuslikud tulemused 

Katsekeha nr Keskväärtus Liitmõõtemääramatus 

6 3,69 3,69 ± 0,59295% 

7 4,13  4,13 ± 0,81895% 

8 4,43  4,43 ± 1,00995% 

9 5,50  5,50 ± 1,51895% 

10 4,12  4,12 ± 1,00795% 

 

Nende pinnakareduse mõõtmiste põhjal saab öel a, et mõõtmiste õigsuses tuleks kahelda 

höövlinuga e nr.  , 9, 10 puhul, kuna nen e mõõtemääramatus on teistest katsekeha est 

tunduvalt suuremad.  

y = -100,78x + 8130,3 
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4.3. Hööveldamise katsed 2      teritusnurgaga  

 

Kolmandad ja viimased katsed toimusid α = 28   teritusnurgaga. Parameetrid, mis ei 

muutunud olid lõikenurk γ           ja spin li pöörlemissage us 6000 min-1
, lõikesügavus ~ 

0,5 mm. Peale nüri a tera eemal amist mõõ eti pinnakaredust risti-, ja pikikiudu Ra. 

Keskmine pinnakare us höövel amise alguses oli mõõ etu , Ra = 3,31 μm. Männi 

höövel amise katse  α = 28     teritusnurgaga on välja too u  tabelis 10. 

 

Tabel 10. Männi höövel amise katse  α = 28     teritusnurga korral 

Katse 

nr 

Teritus 

nurk, 

  

Kiilu 

nurk, 

  

 

Lõike 

nurk, 

  

 

Tooriku 

liikumis 

kiirus, 

m/s 

Tooriku 

niiskus, 

% 

Kulunud 

lõiketera 

serva 

laius, 

μm 

Höövel us-

pikkus, 

jm 

Pinna- 

karedus, 

μm 

11 28 37 25 15 13 20,47 3950  4,15 

12 28 37 25 15 11 14,35 7065 3,68 

13  28 37 25 13 16 38,60 4100 4,09 

14  28 37 25 14 12 26,84 3121 3,93 

15  28 37 25 15 16 16,77 2466 5,02  

keskväärtus 23,41  4140 4,31 

maksimaalne 38,60 7065 5,02 

minimaalne 14,35 2466 3,68 

 

Katsean metest järel ub, et keskväärtus on  3, 1 ± 1 , . Tooriku niiskus jääb lubatud 

vahemikku 11 ... 16%. Kulumise ulatus lõikeserval oli keskmiselt d =  3, 1 μm.  Kõige 

enam sai höövel a a  065 m höövlinoaga nr. 1  ja kõige suurem kulumine d = 38,60  μm 

mõõ eti höövlinoal nr. 13. Kõik noa  hakkasi  lõpumeetritel pui ukiudusid lahti rebima ja 

kulunu  nuga tuli teritatu  noa vastu välja vahetada.  
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Joonisel 24 on välja too u  höövlinoa kulumise sõltuvus höövel uspikkusest,  α = 28     

teritusnurgaga. 

 

 

Joonis 24. Kulumise sõltuvus  höövel supikkusest, α          teritusnurgaga  

 

Joonise 24 põhjal võib öel a, et höövel uspikkuse vähenemisega suureneb kulumise ulatus 

lõiketahul. α         teritusnurga katsetega höövel ati keskmiselt  1 0,  m. Võrrel es teiste 

sama katseteradega on erandlik juhus  065 m höövel anu  höövlinoa , kuna ülejäänu  

nuga e höövel atu  meetri  jääva  3000 – 4000 m vahele. 

 

Tabel 11. Pinnakareduse arvutuslikud tulemused 

Katsekeha nr Keskväärtus Liitmõõtemääramatus 

11 4,15   ,15 ± 0, 5 95% 

12 3,68  3,6  ± 0,6 095% 

13 4,09   ,09 ± 0,5 195% 

14 3,93  3,93 ± 0,95695%  

15 5,02  5,0  ± 0,53 95% 

 

Katsekehadel nr. 11 ja 14 mõõtetulemustes võib kahel a, kuna nen e 

liitmõõtemääramatuse  95 % usal usega on kõige suurema .  

y = -50,168x + 5314,6 
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Joonisel  5 on välja too ud  100 m höövel anu  höövlinoa kulumise ulatus ja selle mõju 

pinnakaredusele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 25.  100 m höövel anu  höövlinoa kulumise ulatus ja selle mõju pinnakare usele 

  

Höövlinoaga nr. 10 sai höövel a a  100 m, peale se a hakkas nuga pui u kiu usi  lahti 

rebima. Pinna struktuur ei ole oluliselt tõusnu , võrrel es esialgse pinnakare usega 

suurenes Ra = 0,73  μm.  Nr. 10 höövlinoa keskmine kulumise ulatus oli α          

teritusnurga katse suurim, d = 38,6  μm. Lõiketahul on selgelt näha hele kulunu  lõiketahk, 

siiski ei ole märgatavalt kulunu  lõikeserv. Höövel uspikkuse põhjal on tehtu  ül istav 

järel us, lõikegeomeetria mõjust höövlinoa kulumisele. 
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Lõikegeomeetria ehk teritusnurga α mõju höövel uspikkusele on välja too u  allpool 

oleval joonisel 26. 

 

 

Joonis 26. Teritunurga α mõju höövel uspikkusele 

 

Selle joonise põhjal võib öel a, et p.t.k. 3.1. välja too u  soovituslik teritusnurk peab 

paika. Nagu joonisel võib näha, jääb α    5   teritusnurk ligilähe ale kõige suurema 

höövel uspikkusega höövel anu  α        teritusnurgaga höövelnoale. Märgatavalt 

väheneb höövel uspikkus teritusnurga α suurene es või vähene es. Koondtabel 

katsetulemustest on välja too u  tabelis 12. 

 

Tabel. 12. Koondtabel erinevate teritusnurkadega saadud katsetulemustest 

Teritusnurk, α Keskmine 

kulumine, μm 

Keskmine 

pinnakaredus, μm 

Keskmine 

höövel uspikkus, 

jm 

20 30,20 3,96 3275,2 

24 24,35 4,37 5676,6 

28 23,41 4,31 4140,4 

 

Koon tabelist on näha, et keskmised pinnakareduse  erineva  vähesel määral ja ei ole 

märgata selget sea uspära. Höövel uspikkuse põhjal saab hinnata lõikegeomeetria mõju 

höövlinoa kulumisele. Teritusnurga α suurenemisega väheneb oluliselt kulumise ulatus 

lõiketahul.  

y = -123,05x2 + 6014,5x - 67796 
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Teritusnurga mõju höövlinoa kulumisele on välja too u  allpool oleval joonisel   . 

 

 

Joonis 27. Teritusnurga α mõju kulumisele  

 

Joonise 27. põhjal võib öel a, et teritusnurga suurene es väheneb kulumise ulatus 

lõiketahul. Kulumise ulatus väheneb teatu  höövel uspikkuse juures, kuna suuremate 

teritusnurka ega oli höövel uspikkus suurem, seega ei erine suurel määral keskmise ja 

kõige suurema teritusnurgaga saavutatu  kulumine. Väiksema teritusnurgaga on kulumine 

oluliselt suurem. Alates teritusnurgast α ˃ 27 hakkab kulumine suurenema.  

y = 0,1532x2 - 8,2045x + 132,98 
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5. TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS 

 

5.1. Höövelmasina tööohutus 

 

Höövelpingiga töötates tuleks kinni pidada kasutusjuhendis toodud juhistest ja eeskirjadest. 

Höövelpinki võib kasuta a ainult isik, kes on saanu  sellekohase väljaõppe. Pingiga 

töötates peaks kanda ohutusvahendeid, milleks on turvajalanõu , kuulmiskaitsmed, 

kaitseprilli , töökin a . Lisaks oleks soovitatav kasuta a vastavat tööriietust, st et ei tohiks 

olla rippuvai  rii eosi, rii e  peaksi  olema mugava  ja hästi ventileeritava . Enne tööle 

hakkamist tuleks veenduda seadme ohutuses ning tuleks eemaldada seadme vahetus 

lähe usest mittevajalikud esemed. Enne masina käivitamist tuleks sulge a kõik luugi  ja 

kaitsesea me . Rikete korral katkesta a töö koheselt hä asesikamise nupuga. 

Höövel amise käigus tekkiv tolm ja pui ujäägi  tuleks nõuetekohasel eemal a a. 

 

5.2. Terituspingi tööohutus 

 

Terituspingiga töötates peab kinni pidama kasutusjuhendis toodud juhistest ja eeskirjadest. 

Lisaks eelnevale tuleks kinni pi a a kõikidest kohalikest ohutusaladest eeskirjadest. Isik 

kes töötab terituspingiga peab järgima kõike ohutusreeglei , mis on sellele pingile kirja 

pan u . Sea et võib üksnes kasuta a isik, kes on saanu  vastava koolituse või väljaõppe. 

Seadet kasutades peab kandma isikukaitsevahendeid, mis antud olukorras on kaitseprillid 

ja turvajalanõu . Lisaks ei tohiks olla lahtiseid juuksed ning rippuvaid esemeid. 

Igapäevaselt kontrolli a kaitsesea mete korrasolekut. Terituspingiga töötates peab tagama 

lihvimistolmu nõutuekohase eemaldamise. Lisaks tuleb järgi a jahutusve eliku ja 

lihvimisjääki e utiliseerimist kohalike jäätmekäitluseeskirja e järgi.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö käigus teostati planeeritu  hulk katsei , erinevate teritusnurka e 

nugadega ning hinnati nende mõju kulumisele. Kokkuvõtvalt on lõputöö sisu järgnev: 

 

1. Lõputöö teoreetilises osas tutvuti teaduslike artiklitega, et valida erinevaid 

höövlinuga e kulumist katsetavai  metoo ikai . Lisaks kirjel ati erinevai  

kulumise etappe, höövlinuga e teritamist ning laastu lõikamist. 

2. Katsetatu  höövlinoana kasutati volfram kõvasulam höövlinugasi . Iga 

höövlinoaga katsetati kolme teritusnurka: α =  0  ;     ;     . Katsete korduseid oli 5 

3. Katsed viidi läbi puitu töötlevas ettevõttes. 

4. Kulunu  höövlinoa lõikserva uuriti Eesti Maaülikooli Tehnikainstituu i mõõte- ja 

an metöötluste laboris ja selleks kasutati stereomikroskoopi Zeiss V12 Discovery. 

5. Kulumisjälje ulatuse mõõtmiseks kasutati programmi ZEN 2011. 

6. Mõõtetulemusi võr leva  graafiku  koostati tarkvarapaketiga Excel  00 . 

7. Katse  lõpetati, kui höövlinuga hakkas pui ust kiu usi  lahti rebima. 

8. Höövel atud meetrite põhjal võib öel a, et kõige enam kestavad α = 24     

teritusnurgaga katsetatu  höövlinoa . Kulumisjälje ulatusega lõiketahul võib 

tähel ada, et teatu  höövel atu  meetrite juures kulumine aeglustub. 

Lõikegeomeetria α suurenedes ja vähene es, kulumise ulatus lõiketahul suureneb. 

Teritusnurk α        annab parima tulemuse kulumisele. Lõikegeomeetria α 

suurene es ja vähene es höövel uspikkus lüheneb. 

9. Lõputööga sai kinnitatu  soovituslikku teritusnurka α    5  , mis kestab kõige 

kauem. 

10. Lõputöö e asiaren amiseks tuleks teha rohkem katsei  erinevate teritusnurkadega 

ja erinevate materjali ega. Lisaks tuleks uuri a lõikenuga e kulumist skaneeriva 

elektronmikroskoobiga. Katsei  võiks teosta a uuema höövliga, millel on suurem 

tootlikkus. 
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EFFECT OF THE CUTTING GEOMETRY ON PLANER 

TOOL WEAR  

 

 

SUMMARY 

 

Master’ s thesis of this process performed in the planned number of experiments tool with 

different sharpening angles and its impact of wear. In summary, the contents of the thesis 

is as follows: 

1. In theoretical part of this thesis scientific articles, for choosing different planer tool 

wear testing methods, were acquainted. In addition different wear steps, planer tool 

sharpening and chip removal were described. 

2. Tungsten carbide volfram tool was used in planing. Three different sharpening 

angles were used: α    0  , 24  , 28  . Tests reps was 5. 

3. The experiments were carried out in timber processing industry. 

4. Worn tools are measured at Estonian University of Life Sciences Institute of 

technology, measuring and data processing laboratory and using the 

stereomicroscope Zeiss V12 Discovery. 

5. Program ZEN 2011 was in use to measure worn width. 

6. Measurement results graphs were created with the software package Excel 2007. 

7. The tests were ended when planer tool began to tear off wood fibers. 

8. By planed meters it can be said that most lasting sharpening angle is α         testing 

tools. The wear width on the cutting face slows down on planed meters. If cutting 

geometry α increase or degrease, then extent of wear decreases on cutting face. 

Sharpening angle α         gives best results in wear. Increasing and decreasing 

cutting geometry, decrease planing length. 

9. Final thesis confirmed the recommended sharpening angle, which is α    5   and 

lasts the longest time.  
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10. For the thesis further development, more tests with different sharpening angles and 

different materials should be carried out. Also, the wear of the cutting tool should 

be examined with scanning electron microscope. The tests could be carried out with 

the newer planer, which have higher productivity. 

 

  



48 

 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 

1. Warcholinski, B. Gilewicz, A. Kuklinski, Z. Myslinski, P. (2010). Hard CrCN/CrN 

multilayer coatings for tribological applications. – Surface & Coatings Technology. Pp. 

2289 – 2293. 

2. Pinheiro, D. Goli, G. Vieira, M.T. (2014) Cutting tools Edge evolution of coated and 

uncoated tungsten carbide inserts 

3. Minami, T. Nishio S. Cutting performance of U-formed planer head with coated ultra thin 

knives. – 21st International Wood Machining Seminar 

4. Leitz. Lõikepea  kiilkinnitusega. 

http://lexicon.leitz.org/product.php?id=27707&itemid=11481&pgid=27707&chash=1142db 

(16.12.16) 

5. Sandak, J. Palubicki, B. Kowaluk, G.  (2011) Measurment of the cutting tool edge 

Recession with optical methods 

6. Aknouche, H. Outahyon, A. Nouveau, C. Marchal, R. Zerizer, A. Butaud, J.C. (2008) 

Tool wear effect on cutting forces: In routing process of Aleppo pine wood 

7. Shikh-Ahmad, J.Y. Bailey, J.A. (1999) The wear characteristics of some cemented 

tungsten carbides in machining particleboard 

8. Ramasamy, G. Ratnasingam, J. (2010) A Review of cemented tungsten carbide tool wear 

during wood cutting processes 

9. Palubicki, B. Szulc, M. Sandak, J. Sinn, G. Orlowski, K. (2012) A method and device for 

3D recognition of cutting edge micro geometry 

10. Sheikh-Ahmad, J. Chipalkati, P. (2015) Effect of cutting geometry on thermal stresses 

and failure of diamond coated tools 

11. Höövel amine. E-õpe. http://e-

ope.khk.ee/ek/2010/puidu_masintootlemise_tehnoloogia/Tookoha_korraldamine/hveldamin

e.html (22.11.26) 

12. Instruction manual for model TM3000 tabletop microscope. Hitachi. (2010). 

https://siliconpr0n.org/media/hitachi/tm3000/tm_scopeeg.pdf (11.05.17) 

13. Leitz. The condensed Leitz-Lexicon, http://www.leitztooling.com/downloads/leitz-

condensed-catalog-v51.pdf 

14. Weining Group, Rondamat 960, Manual training. 2004. 



49 

 

15. Kulu, P. Kübrasep, J., Laansoo, A., Veinthal, R. (2015) – Materjalitehnika, 

Tehnomaterjali . Tallinn: TTÜ KIRJASTUS 33  lk. 

16. Järvamaa Kutsehari uskeskus, Teguri , mis mõjutava  treimist. 

http://www.jkhk.ee/oppematerjal/treimine/tdeldava_pinna_kvaliteet.html (04.12.16) 

17. Weining Group, Original tooling Parts and Accessories. 

https://www.weinig.come/uploads/media/Zubehoerkatalog_Englisch.pdf (27.12.16) 

18. INTER-DIAMENT. http://inter-diament.com.pl/zywica_pliki/poradnik_z_en.html#ziarno_z 

(04.12.16) 

19. Weining Group. Rondamat 960. https://www.weinig.com/en/solid-wood/tool-

grinders/rondamat-series/rondamat-960.html (11.12.16) 

20. SK Machinery, Autmatic planer and Moulder SK-907S, http://www.shunkuang.com.tw/sk-

907s02.htm (30.12.16) 

21. Alles Über Werkzeug . Weining Group. 

https://www.weinig.com/uploads/media/Alles_ueber_Werkzeug_Screen_05.pdf (02.01.17) 

22. Steve Elliott. Shaving formation. (2014) 

http://planetuning.infillplane.com/html/shaving_formation.html (04.03.17) 

23. Veibri, U. Saarman, E. Puiduteadus, Eesti Metsaselts, Tartu 2006. 

24. European wood. Janka Hardness http://jp.europeanwood.org/en/living-with-wood/selected-

european-wood-species/pine/ (26.02.17) 

25. Rapp Industrial Sales. Surface Finish Equipment. 

http://surfacefinishequipment.com/mitutoyo-sj-210.html (09. 04.17)  

26. Füüsikalise  suuruse , nen e mõõtmine ja mõõtemääramatus. TTÜ, Lühikokkuvõte, 

https://www.ttu.ee/public/m/Marek_Vilipuu/FI_doks/Fuusikalised_suurused_ja_nende_moo

tmine_luh.pdf (08.05.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 

  



51 

 

 

 

Lisa 1. Terituspingi Rondamat 960 tehnilised andmed [19] 

 

Kiirkinnitus süsteem Valikuvõimalus 

Maksimaalne tööriista laius, stan ar , mm 240  

Maksimaalne tööriista laius, Valikuvõimalus, 

mm 

360  

Kor uvterituse võimalus profiil ja siletera ega Valikuvõimalus 

Rakise diameeter minimaalne – maksimaalne, 

mm 

100 – 300  

Lõikenugade arv, automaatse uuesti terituse 

korral, tk 

2 – 16  

Lihvpingi spindli kiirused, 4 astet, 1700-2000-

2400-3000, rpm 

Standard 

Lihvpingi spindli kiirus sagedusmuunduriga, 

1500 – 3000, rpm 

Valikuvõimalus 

Lihvpingi spin li ajami võimsus, kW 1,1  

Maksimaalne koormus, käivitamisel, kW 2  

TCT- nugade lihvimis pakk Valikuvõimalus 

Mugavus pakett Valikuvõimalus 

Freesimistarvikute pakett Valikuvõimalus 

Lihvimiskivide pakett profiilteradele Valikuvõimalus 

  



52 

 

 

 

Lisa 2. SK-907S höövelmasina tehnilised andmed [20] 

 

Sissesöötja mootori võimsus, kW 7,46 

Tööala kõrgus maksimaalne, mm  125  

Tööala laius maksimaalne, mm 230  

Spindlite arv, tk 7  

Spin lite pöörlemissage us, min
-1

 6000 
 

Terasest töölau  Standard  

Manuaalne määrimis võimalus Standard  

Tööriista katted, koos manuaalselt kontrollitav 

surve elemendiga 

Standard 

Laua liikumise kiirus, m/min
 

6 – 30  

Maraton pinna  masina töölau a el Standard  

Maksimaalne mootori võimsus vertikaalsel 

spindlil, kW 

11,19 

Maksimaalne mootori võimsus horisontaalsel 

spindlil, kW (standard-valikuline) 

14,91 ... 22,37 

Parem müraisolatsiooni ümbris Standard 
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Lisa 3. Höövlinoa poolt lõigatud kumerad laastud 
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Lisa 4. Ülevaade mikrokahjustusest skaneeriva mikroskoobiga TM3000  
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