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komponenti.

Lisaks  on  välja  toodud  gaasisegisti  valmistamiseks  kulunud  materjalide  ligikaudsed 
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ABSTRACT

Mätlik,  T. Four  channel  gas  mixer  for  plant  gas  exchange  measurement  system. 

Professional Higher Education the thesis. Tartu: 2015, 64 pages, 19 figures, 4 tables, 19 

technical drawings, format A4. Estonian language.

The purpose of this work is to build a gas mixer which has capability to mix three different 

gases (main component plus two additional gases). The device is designed to replace the 

old  gas  mixer  (mixing  main  component  and  one  additional  gas)  which  is  located  in 

Estonian University of Life Sciences Plant physiology department laboratory. Updating the 

configuration  of  gas  mixing  device  makes  possible  to  perform  fundamentally  new 

experiments  with  plants  using  volatile  plant  hormones  and  gaseous  stress  factors  (as 

ozone).  

The thesis is providing to give an overview of the various work phases and principles of 

gas real time dilution using this type of gas mixer. The aim is to describe and explain the 

process of the manufacture and also to give comprehension why one or another decision 

was made. Last part of thesis is describing used materials for making the gas mixer and 

evaluates approximate quantities of the consumption for its production.

The thesis and practical work is presenting knowledge and skills acquired during studies at 

the Estonian University of Life Sciences Technotronics program.

Keywords: brass, turning, threading, soldering, drilling, milling, gas, corrosion resistance, 

the material cost.
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TÄHISED JA LÜHENDID

Töö sisu paremaks mõistmiseks on välja  toodud lõputöös kasutatud sõnavara ja  nende 

lühiselgitused ning erinevate standardite tähistused:

jootmine - detailide ühendamine joodisega, mis sulatatakse ja tahkumisel 

ühendab joodetavad detailid;

keermestamine - detailile sise- või väliskeerme valmistamine kasutades keerme-

puuri või keermelõikurit;

käiamine - töödeldava pinnakihi eemaldamine kasutades käia;

manostaat - veega täidetud anum, millesse on sukeldatud kapillaartorud, ees-

märgiga reguleerida gaasi hulka;

painutamine - detaili kuju muutmine, kasutades tange, rakist, stantse,

mehaanilist pressi või vasarat;

puurimine - ava valmistamine puuriga kasutades puurpinki, käsi- või aku-

trelli;

ppm - Parts Per Millon. Osahulk 1/1 000 000;

stutser - läbiva avaga liitedetail, mille ühes otsas on keere ja teises otsas 

voolikuühendus;

treimine - töödeldava pinna eraldamine treipingil kasutades detaili 

pöörlemise ajal treitera.

Erinevad standardid:

BS - Briti Rahvuslik Standard (British Standars);

DIN - Saksa Standardiseerimisorganisatsioon (Deutsches Institut für 

Normung);

GOST - Vene standard (Vene: ΓΟϹΤ государственный стандарт);

ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (International 

Organization for Standardization);

SFS - Soome Standardiseerimisliit (Suomen Standardisoimisliitto);

SS - Rootsi standard (Svensk Standard).
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SISSEJUHATUS

Käesoleva  lõputöö  sissejuhatuses  soovitakse  välja  tuua,  et  Eesti  Maaülikooli  erinevad 

instituudid  võiksid  omavahel  tihedamat  koostööd  teha  seoses  üliõpilaste  lõputööde 

teemade  väljapakkumisel.  Nimelt  jõuti  käesoleva  teemani,   uurides  Eesti  Maaülikooli 

Metsamajast  vajadusi  teatavate  seadmete  või  nende  modifikatsioonide  (kaasajastamise) 

järgi.

Peagi saadi Metsamajast vastus seoses ühe seadmega, mida tuleks ümber ehitada ja edasi 

edendada,  võimaldamaks  uute  teaduskatsete  sooritamist  tulevikus.  Seadmeks  osutus 

taimede gaasivahetuse mõõtmiseks olnud gaasisegisti,  mis hetkel oli kahe erineva gaasi 

sisendiga,  kuid  teadustöö  edasi  arendamisega  tekkis  vajadus  luua  kolme  erineva  gaasi 

sisendiga gaasisegisti.

Lõputöö  eesmärgi  saab  jagada  tinglikult  kaheks:  esiteks  taimede  gaasivahetuse 

mõõtesüsteemi ühe osa – gaasisegisti, kavandamine ja valmistamine. Selle alla ei kuulu 

otseselt gaasisegisti kalibreerimine ja täpne seadistamine vastavalt planeeritavate katsete 

jaoks Eesti Maaülikoolis.

Teiseks  töö  eesmärgiks  on  erialasse  süvenenum  ehk  erinevate  tööetappide  täpsem  ja 

erialasem  kirjeldamine,  eesmärgiga  tagada  nii  asjast  teadlikumatele  kui  ka  vähem 

teadlikumatele  lugejatele  ühtsem  arusaam  töös  ettetulnud  probleemidest  ja  nende 

lahendamisest.

Töös on kasutatud järgmisi Eesti Maaülikooli tehnotroonika erialal omandatud teadmisi ja 

oskusi:  joonestamine,  treimine,  jootmine,  keermestamine,  materjaliõpetus  jne.  Töö 

vormistamisel  on  tuginetud  Eesti  Maaülikooli  poolt  kinnitatud  juhendist  „Lõputöö 

vormistamise nõuded“ (Mikita et al. 2015).

Ülesehituselt  on töö jaotatud neljaks suuremaks teemaks.  Esimeses  osas  on kirjeldatud 

olemasolevat gaasivahetuse mõõtesüsteemi, uue gaasisegisti vajadust ja uut gaasisegistit.

Teine  teema  annab  ülevaate  töös  kajastatud  tehnoloogilistest  protsessidest,  näiteks 
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materjali  valik,  treimine,  puurimine,  keermestus,  jootmine,  korrosioonikaitse  ja 

pinnakaredus. Ühtlasi on see ka kõige mahukam teemablokk.

Kolmas teema annab ülevaate lõputöö tegemise käigus valminud seadme ümbertegemiseks 

kasutatud materjalide kulust.

Viimane  osa  annab  ülevaate  uue  gaasisegisti  ühendamisest  taimede  gaasivahetuse 

mõõtesüsteemiga ja esmase seadistamise põhimõtetest.

Tänuavaldustes soovitakse esile tuua lõputöö juhendaja Eero Talts, abijuhendaja Bakhtier 

Rasulov  (EMÜ/TÜ)  ja  Heikko  Rämma  (TÜ).  Lisaks  suured  tänud  Eesti  Maaülikooli 

õppemeistrile Valeri Sevastjanovile.
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1. GAASISEGISTI TAIMEDE GAASIVAHETUSE 

MÕÕTESÜSTEEMILE

1.1. Olemasoleva süsteemi kirjeldus

Eesti  Maaülikooli  (EMÜ)  PKI  Taimefüsioloogia  õppetooli  laborites  viiakse  läbi 

mitmesuguseid  eksperimente  taimede  gaasivahetusega,  kasutades  selleks  keerukat 

aparatuuri (joonis 1.1). Selleks, et tagada katsete kvaliteet ning usaldusväärsus, segatakse 

kokku sünteetiline õhk puhastest gaasidest (N2 79%, O2 21%, CO2 0-1500 ppm). 

Igasse kuplisse  on  võimalik  viia  kiirelt  muudetava  ja  kontrollitud  koostisega gaas 

gaasisegistist ning analüüsitakse taime poolt tekitatud muutusi gaasi koostisele ühendades 

kupli  väljundisse mitmeid  erinevaid  analüsaatoreid.  Sellise  katseskeemi  eeliseks  on 

võimalus näha taimede suhteliselt  kiireid reaktsioone reaalajas.  Saadud tulemused, tänu 
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Joonis  1.1. Eksperiment  gaasivahetus-süsteemiga.  Katsealused  taimed  on  isoleeritud 

klaaskuplite alla. Iga kupli all on gaasi voolu sisend ja gaasi voolu väljund. Gaasiks on 

sünteetiline õhk, mis segatakse kokku puhastest gaasidest (N2 79%, O2 21%, CO2 0-1500 

ppm). Iga klaaskupli all on ka ventilaator, mis tagab gaasi ühtlustumise kupli all.  Allikas: 

(Talts 2015)



oma  unikaalsetele  tehnilistele  lahendustele,  on  taganud  Taimefüsioloogia  õppetooli 

prestiiži ja konkurentsivõimelisuse rahvusvahelises mastaabis.

Klassikaliselt  on  hästi  läbi  uuritud  CO2 ja  O2 eri  kontsentratsioonide  mõju  taime 

füsioloogilisele  seisundile.  Samas  on  suhteliselt  vähe  teada  erinevate  madala 

kontsentratsiooniga  stressi  tekitavate  ühendite  (osoon,  taimsed  lenduvad  hormoonid, 

taimsed lenduvad stressi-indikaatormolekulid) mõjust taimele reaalajas. Üheks peamiseks 

põhjuseks  on  uurimistemaatika  spetsiifilisus,  mis  nõuab hetkel  peavoolu  teaduses 

puuduvate unikaalsete seadmete olemasolu, mida erinevatel firmadel ei ole majanduslikult 

tulus toota, kuna üldsuse huvi on (veel) väike. Teisalt eksisteerib ka mõningane tehniline 

komplitseeritus,  mis  ei  võimalda  „tavalisel  teadlasel”  eespool  kirjeldatud  seadmeid  ise 

ehitada.

Olemasolev gaasisegisti võimaldab segada gaasi kahest komponendist: N2+O2 (~100%) ja 

CO2 1-1500  ppm  (tavaline  välisõhk  sisaldab  CO2 kontsentratsiooniga  u.  400  ppm  st. 

0,0004% ) ning jaotab selle siis võrdselt nelja kanalisse (neli klaaskuplit taimedega). Kuna 

Taimefüsioloogia  õppetoolil  on  huvi  viia  oma eksperimentaalne  võimekus  ja  teaduslik 

kompetents  uuele  tasemele,  hakates  uurima  väikestes  kontsentratsioonides  esinevate 

molekulide mõju taime elutegevusele, siis on tekkinud vajadus uut tüüpi gaasisegisti järgi. 

Nimelt oleks tarvis seadet, mis võimaldab segada kokku kolme komponenti: N2+O2; CO2; 

osoon/taimne lenduv hormoon. 

1.2. Süsteemi ümbertegemise vajadus

Kasutusel oleva gaasisegisti tööpõhimõte, mis baseerub erinevate voolukiirustega gaaside 

kokkusegamisel,  on  üsna  vana  ning  on  analoogse  katseseadmestiku  tarvis  varasemalt 

kirjeldatud (Laisk 1977: 59-66) poolt. Joonisel 1.2. on kujutatud gaasisegisti ühe elemendi 

põhimõtteline skeem. Lisandgaasi  soovitud  kontsentratsioon saadakse selle  voolukiirust 

paika sättides põhigaasi suhtes vastavalt valemile:

C2 = V2/(V1+V2),

kus C2 on lisandgaasi  suhteline kontsentratsioon.  V1 on põhigaasi  voolukiirus ja V2 on 

lisandgaasi  voolukiirus.  Kuna  lisandgaasi  soovitud  kontsentratsioon  on  tüüpiliselt  väga 
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väike võrreldes põhigaasi voolukiirusega, siis V1+V2 on ligikaudu võrdne V1-ga

Näiteks,  oletades,  et  põhigaasi  voolukiirus  on  1000  ml/min,  siis  500  ppm lisandgaasi 

kontsentratsiooni  saamiseks  (eeldades,  et  lisandgaas  on 100% puhtusega) peab viimase 

voolukiirus olema 0,5 ml/min.

Lisandgaasi väike ning hõlpsasti muudetav voolukiirus saadakse kahe kapillaari (R1 ja R2) 

ning vette sukeldatud manostaadi toru (M) abil. Rakendades lisandgaasi esialgset rõhku p0 

(ballooni küljes oleva reduktori abil) kapillaarile R1, tekib lisandgaasi voolukiirus V1in, 

mis  kahe  kapillaari  vahelises  ruumis  tekitab  uue  rõhu  p1.  Rõhk  p1  on  aga  määratud 

manostaadi  toru otsale  rakenduva vee poolt  tekitatud rõhuga,  mille  sügavuseni  toru on 

sukeldatud. Muutes toru otsa asendit vee pinna suhtes, muudetakse ka rõhku p1, mis tingib 

samaaegse lisandgaasi voolukiiruse muutumise kapillaari R2 läbimisel ning peamagistraali 

sisenemisel.
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Joonis 1.2.  Gaasisegisti ühe elemendi põhimõtteline skeem. Põhigaas siseneb toru ühest 

otsast (G1-in), seguneb seal lisandgaasiga (G2) ja segu väljub toru teisest otsast (Gmix-

out).  Lisandgaas  siseneb  teisest  torust  (G2-in)  ja  enne  peatrassiga  ühinemist  läbib 

kapillaare R1 ja R2. Lisandgaasi ülerõhk väljub manostaadi (M) kaudu vette (hall). Allikas: 

(Laisk 1977)



Kuna antud töö raames tehtava uue gaasisegisti valmimise ajal ei ole veel lõplikult selge 

millist  lisandgaasi  (peale  CO2)  ja  millises  kontsentratsioonis  soovitakse  lisada,  siis 

keskendutakse  gaasisegisti  lõplikule  kalibreerimisele  alles  tulevikus.  Küll  aga 

kontrollitakse CO2 seadete kehtivust, kuna vastavad kapillaarid on ümbertõstetavad vanast 

segistist ning neile väljaarvutatud skaalad manostaadi plaadil on juba olemas.

1.3. Valmistatud gaasisegisti kirjeldus

Lõputöö  käigus  valminud  gaasisegisti  (joonis  1.3)  on  valmistatud  messingist  ja  selle 

detailid on omavahel ühendatud hõbejoodisega. Hiljem on kogu seade üle nikeldatud, et 

anda seadmele korrosioonikindlus ja visuaalselt ühtlane väljanägemine.

Joonisel  1.3.  on  näidatud  alusplaat1,  millele  on  kinnitatud  peajaotustoru2 (tähis  I), 

kaheksase  kapillaarplokki  tugijalg3 (tähis  B)  ja  manomeetri  tugi  (H).  Peajaotustoru 

külgmiste  ühenduste  küljes  on  ühendusvoolikud  (tähis  K),  mille  sees  on  kapillaarseib4 

(tähis I), eesmärgiga piirata pealetuleva gaasi hulka. Joonisel on näha ka kapillaarpesad 

(tähis  C),  mille  sees  messingist  valmistatud  kapillaarkruvid  ja  seibid,  fikseerimaks 

silikoontihendiga  tihendatud  kapillaari.  Kapillaarpesade  sisendid  on  ühendatud 

jaotustorudega  (tähis  E5 ja  G),  läbi  mille  liiguvad  lisatavad  gaasid  gaasisegistisse. 

Kapillaarpesa ülaotsas on keermega kinnitatud ja kummitihendiga tihendatud stutser (tähis 

F).  Stutsri  kaudu liigub  üleliigne  gaas  manostaati,  kus  vastavalt  vajadusele  saab  gaasi 

pealevoolu reguleerida manostaadi toru üles-alla liigutades.

1 Endiselt süsteemilt, kuid autori poolt ülelihvitud

2 Endiselt süsteemilt, kuid autori poolt puhastatud ja lastud nikliga katta

3 Endiselt süsteemilt

4 Endiselt süsteemilt

5 Endiselt süsteemilt, kuid autori poolt puhastatud ja lastud nikliga katta
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Kui kolme erineva gaasi pealevool (pealeliikumine) on paigas (kalibreeritud), suunatakse 

see edasi taimede gaasivahetuse mõõtesüsteemi, kus on tagatud eelnevalt taime kasvuks 

piisav niiskus  ja valgus.  Edasi  järgneb taimede gaasivahetuse mõõdistamine ja analüüs 

Taimefüsioloogia õppetooli teaduslikest eesmärkidest lähtuvalt.

13

Joonis 1.3. Valminud gaasisegisti. Päripäeva vaadates vasakult alt nurgast on: gaasisegisti 

alusplaat (A), tugijalg (B), kapillaarpesa (C), gaasi väljavool (D), jaotustoru (E), stutser 

(F), jaotustoru (G), manomeeter koos tugijalaga (H), kapillaarseib (I), peajaotustoru (J) ja 

ühendusvoolik (K). Allikas: (Mätlik 2015)



2. TEHNOLOOGILINE ÜLESEHITUS

2.1. Materjali valik

2.1.1. Messing

Messingiks  nimetatakse  kahe-  või  enamakomponendilist  vasesulamit,  millest  põhiline 

legeerelement  on  tsink.  Kui  sulam sisaldab  peale  tsingi  veel  teisi  legeerelemente,  siis 

nimetatakse messingit erimessingiks (Kozlov 1988: 127-129).

Messing  (rahvakeeles  tuntud  ka  kui  valgevask)  liigitatakse  nagu  ka  enamus  värviliste 

metallide  sulameid  kaheks:  valumessingiteks,  mida  turustatakse  kangidena  ja 

deformeeritavateks, mille peamine turustamine toimub valts- ja pressprofiilidena (nt ribad, 

traadid, lehed, latid, torud jne).

Lõputöö  seadme  detailide  valmistamiseks  kasutati  erinevaid  deformeeritavaid  messingi 

profiile (joonis 2.1). Joonisel 2.1 on välja toodud osa ümar-, kuuskant- ja toruprofiiliga 

messingi profiile, millest on lõputöö detailid valmistatud.
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Joonis 2.1. Erinevad messingi profiilid. Pildil on näha messingi värskelt töödeldud pind 

(läikiv) (F) ja aja jooksul tuhmunud pind (G). Vasakult paremale on näha ümarmessing 

(A),  kuuskantmessing  (B),  teine  ümarmessing  (C)  ja  messingtoru  (D).  Püstiselt  on 

kujutatud kuuskantmessingi (E) profiil. Allikas: (Mätlik 2015)



Väikeses  koguses  Sn  ja  Al  lisamine  parandab  messingi  korrosioonikindlust  merevees, 

1...2% plii  lisamine  parandab  aga  messingi  lõiketöödeldavust.  Hästi  lõiketöödeldav  ja 

automaadimessingina (free cutting brass) tuntud sulam sisaldab ca 40% Zn ja 1...2% P (lisa 

A) (Kulu 2005: 201).

Teadaolevate  andmete  kohaselt  kasutati  kahte  messingimarki,  nendeks  olid  CuZn37  ja 

CuZn40 (tabel 2.1). Kuuskantmessing oli valmistatud CuZn37 messingist ja ümar- ning 

torumessingid olid CuZn40 messingist.

Tabel  2.1.  Messingi  CuZn37  ja  CuZn40  margivastavus  erinevate  standartide6 korral. 

Allikas: (Kulu 2012: 210)

EN Saksa DIN Vene 
GOST

Soome 
SFS 

margitähis

Rootsi 
SS

Suurbritannia 
BSmargitähis tunnusnumber margitähis tunnusnumber

CuZn37 CW508L CuZn37 2.0321 Л60 CuZn37 5150 CZ108

CuZn40 CW509L CuZn40 2.0360 Л90 - - CZ109

Tänu messingis sisalduvale vasele on messingil ka antiseptiline (haiguste, roiskumise jne 

vastane) toime.

2.1.2. Messingi sobivus seadme valmistamiseks

Alljärgnevalt on esitatud messingi mehaanilised, keemilised ja majanduslikud omadused, 

mis said lõputöö detailide valmistamise seiskohalt määravaks antud metalli valikul.

Mehaanilised omadused (tabel 2.2) – hea lõiketöödeldavusega. Suurem osa detaile tuli 

etteantud profiilidest välja treida ja messingi head lõiketöödeldavuse omadused tulid töö 

teostamisele  igati  kasuks.  Lisaks  oli  treimisel  silmmärgatav  vahe  kuuskantmessingi  ja 

ümarmessingi  treimisel  eraldunud  laastul.  Nimelt  oli  ümarmessingi  laast  ühtlasem  ja 

pikem,  kui  seda  oli  kuuskantmessingi  laast.  Kuuskandmessingi  laast  oli  teralisem  ja 

treimisel ei tekkinud ühtlast laastu.

6 Erinevate standardite nimetused on välja toodud lõputöö alguses (tähised ja lühendid)
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Tabel  2.2.  Messingi  CuZn37 ja CuZn40 mehaanilised omadused.  Allikas:  (Kulu 2012: 

206)

Margitähis Olek Kõvadus 
HB

Tõmbe-
tugevus Rm 

N/mm2

Voolepiir
Rp0,2 N/mm2

Katke-
venivus A, 

%
Omadused, kasutus

CuZn37

R310
R440

-
-

310
440

120
400

30
-

Väga hea külmtöödeldavus, hea 
kuumtöödeldavus, lõike-

töödeldavus, kergelt poleeritav; 
sügavtõmmatud detailid, 

kruvid, vedrud.

H070

H140

70-100

> 140

-

-

-

-

-

-

CuZn40

R340

H080

-

> 80

340

-

260

-

25

-

Väga hea kuumtöödeldavus, 
lõiketöödeldav; surverullid, 

needid, kruvid, kondensaatorid 
ja soojusvahendid.

Märkus. Vastab standardile EN 12163 (1998)

Keemilised  omadused (tabel  2.3)  –  korrosioonikindlus.  Messing  on  oma  keemilise 

koostise  tõttu  hea  korrosioonikindlusega.  Võib  juhtuda,  et  mingi  aja  jooksul  messingi 

pealmine kiht tuhmub ehk kaotab esialgse läike, mis sel on pärast pinnatöötlust (joonis 

2.1). Kasutatud messingite (CuZn37 ja CuZn40) puhul moodustas ligi 2/3 koostisest vask 

(Cu)  ning  mõlemad  sisaldasid  ka  alla  protsendi  rauda  (Fe),  niklit  (Ni)  ja  pliid  (Pb). 

Ülejäänud koostisest moodustas tsink (Zn).

Tabel 2.3. Messingi CuZn37 ja CuZn40 keemiline koostis. Allikas: (Kulu 2012: 204)

Mark Elemendisisaldus, %
margitähis tunnusnumber Cu Fe Ni Pb

CuZn37 CW508L 64,0 0,1 0,3 0,1
CuZn40 CW509L 61,5 0,2 0,3 0,3

Märkus. Vastab standarditele EN 12164 ja EN 12168

Majanduslikud omadused. Messing on kättesaadav ja ostetav enamuses värvilise metalli 

müügiga tegelevatest ettevõtetest. Messingi kasuks räägib erinevate mõõtmete ja profiilide7 

kättesaadavus.

7 Töös kasutatud materjalid on põhiliselt saadud juhendaja või abijuhendaja käest
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2.2. Treimine

Treimine  (turning)  oli  antud  lõputööd  arvestades  lõiketehnoloogiatest  kõige  mahukam. 

Enamus detailid  tuli  välja  treida  ja  treitöödeks  kasutati  Eesti  Maaülikooli  Tehnikamaja 

laborihoone treipinki KNUTH Turnado 230/1000 (joonis 2.2).

Täpsemate  ja  detailsemate  treimisetappide  korral  kasutati  Tartu  Ülikooli 

Tehnoloogiainstituudi  treipinki  Unimat  SL Model  DB200  (joonis  2.3).  Mõõtmetelt  oli 

antud treipink ca 600 x 300 x 350 mm suur  ja  paiknes  töölaual.  Väiksemate detailide 

treimine oli sellel treipingil mugav.
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Joonis  2.2.  Treipink  KNUTH  Turnado  230/1000.  Eesti  Maaülikooli  Tehnikamaja 

laborikorpuse uus treipink, millega tehti esmane treitöötlus. Allikas: (Mätlik 2015)



2.2.1. Töötlemisvaru

Töötlemisvaruks  (üldiselt)  nimetatakse  metallikihti,  mis  tuleb  toorikult  tingimata 

eemaldata lõplikult töödeldud detaili saamiseks (Ogloblin 1970: 5).

Enne iga detaili valmistamist valiti kasutatavate materjali hulgast välja kõige optimaalsem 

toorik - kus oleks tagatud valmistatava detaili võimalikult väike materjali kulu.

Metallesemete  valmistamisel  olid treimine  ja  puurimine  põhilised  mehaanilised 

lõiketehnika protsessid, mille käigus töötlemisvaru eemaldati valmistatavatelt detailidelt. 

Kindlasti  oli  vajalik  jälgida,  et  tagatud  oleks  vajalikes  kohtades  piisav  materjali  varu 

keerme(-te) valmistamiseks.

Paljusid detaile töödeldakse järjest mitmetel pinkidel, igaühel neist eraldatakse vaid osa 

üldisest töötlemisvarust (Ogloblin 1970: 5).

Näiteks stutserite valmistamisel kasutati esiteks KNUTH treipinki ja hiljem tehti täpsem 

töötlus Unimat treipingil.
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Joonis 2.3. Treipink Unimat SL Model DB200. Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudis asuv 

treipink, millega teostati detailide lõplik treitöötlus. Allikas: (Mätlik 2015)



2.2.2. Treiterad

Treitera  on  treimisel  kasutatav  tööriist,  mis  on  fikseeritud  treipingi  külge  ja  detaili 

pöörlemisel (padrunis) eemaldab ta toorikult laastuna üleliigse metallikihi.

Treipinkidel  sooritatavate  tööde  mitmekesisus  tingib  vajaduse  väga  mitmesuguste 

treiterade kasutamiseks (lisa B) (Ogloblin 1970: 24).

Vastavalt võimalustele ja vajadusele kasutati nii välitreitera, mahalõiketera ja silumistera. 

Lisaks leidis kasutust ka isevalmistatud treitera (joonis 2.4) stutseri all oleva tihendi soone 

valmistamise jaoks. Antud treitera oli valmistatud endisest kõvasulampuurist.

2.2.3. Jäikus ja vibratsioon treimisel

Treimisel  on  tähtis,  et  treipink  oleks  korralikult  hooldatud  ja  seadistatud.  See  tagab 

treipingi erinevate osade (supordi, spindlikasti, tagumise tsentripuki jne) vaheliste lõtkude 

puudumise. Lisaks on oluline, et detail ja tööriist (treitera) oleks korralikult kinnitatud.
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Joonis  2.4. Kõvasulampuurist  isevalmistaud  treitera.  Antud  treitera  on  mõeldud 

kasutamiseks Unimat treipingis ja on fikseeritud vahetatavas hoidises. Allikas: (Mätlik 2015) 



Kui  kõigi  hälvete  suurus  on  tühine,  vastavad  detaili  kuju,  samuti  töödeldava  pinna 

mõõtmed ja  karedus nendele  esitatud nõuetele.  Kui  mõne või  ka ainult  ühe vaadeldud 

süsteemi  komponendi  jäikus  ei  ole  piisav,  on  töötlemise  tulemused  ebarahuldavad  ja 

tekivad vibratsioon, mis takistavad normaalset lõikamist (Ogloblin 1970: 100).

Peab  tõdema,  et  treipingi  (KNUTH  Turnado)  spindli  vabapööretel  (detaili  polnud 

paigaldatud  padrunisse)  esineva  vibratsiooni  tõttu,  mis  tulenes  treipingi  puudulikust 

tasakaalustamisest8,  polnud  võimalik  teostada  täpistöid.  Oli  võimalik  vaid  detailide 

musttöötlus ja täpsem treimine tuli teostada väiksemal ja stabiilsemal treipingil (Unimat).

2.3. Puurimine

Üheks levinumaks augu valmistamise viisiks on puurimine. Lõikeriistaks kasutakse puuri, 

mis võimaldab luua auku nii täismaterjalis kui ka suurendada olemasoleva augu läbimõõtu 

(Aršinov, Aleksejev 1962: 247).

Tavaline puurimine (drilling) kujutab endast seda, et puur pöörleb ja toorik on fikseeritud 

ning seejärel ettenihkeliikumisel liigub puur töödeldava tooriku sisse.  Treipingis seevastu 

on  puur  fikseeritud tagumises  tsentripukis  ning  padrunisse  kinnitatud  toorik  pöörleb. 

Ettenihkeliikumine antakse mõlemal juhul puurile, mis järel ta liigub tooriku sisse. 

Kapillaarpesa  avad  on  puuritud  just  treipinki  kasutades.  Alustuseks  on  tsentripuuriga 

tsenter  ära  märgitud  detailile  (mis  oli  kinnitatud  treipingi  padrunisse)  ja  seejärel  on 

puuritud 2,0 mm puuriga väiksem ava ette, mis on lõpuks ülepuuritud 5,2 mm puuriga.

Teised  puurimised  teostati puurpingis  analoogse  töötlemisloogikaga  nagu  eelnevalt 

kirjeldatud – kõigepealt puuritakse  väiksema puuriga ava ette ja  seejärel viiakse õigesse 

mõõtu suurema puuriga ülepuurimisel.

Erand  tehti  pleksiklaasi  avade  puurimisel,  kus  mitteläbivate  avade  puurimisel  tehti 

suurema puuriga eelnevalt avad ja seejärel puuriti väiksema puuriga lõplikud avad. See oli 

vajalik, kuna teistpidi oleks suurem puur pehmest materjalist kergelt läbi läinud.

8 Kirjeldatud treipink oli EMÜ Tehnikamaja laborihoones
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2.4. Keermestus

Keermeliited on lahtivõetavad liited. Töös oli lahtivõetav liide vajalik, kuna kasutatavaid 

kapillaare  on  nende  kvaliteetseks  funktsioneerimiseks  tarvis  aeg-ajalt  puhastada  või 

vajavad  väljavahetamist  kapillaare  hoidvad  tihendid.  Samuti  võib  tekkida  vajadus 

kapillaari  väljavahetamiseks,  kui  soovitakse  segada  kokku  gaase  sellises 

kontsentratsioonis, mida sellel hetkel kasutatavad kapillaarid ei võimalda.

Keermeid  võib  liigitada  profiili,  otstarbe  ja  joonmõõtmete  mõõtühiku  järgi  (meeter-  ja 

tollkeere) (Aasamäe jt 1976: 168).

Valmistatud gaasisegisti detailid on suhteliselt väiksed ja nende ühendamisel on oluline 

liite tihedus, seetõttu on töös kasutatud peenkeeret (fine thread) M6 x 0,75 (joonis 2.5).

M6 näitab ISO-meeterkeeret nimimõõduga (välisläbimõõt) 6,00 mm ja tähis 0,75 näitab 

keermesammu.  Keermesamm on  kahe  keermeniidi  vaheline  kaugus  mõõdetuna  mööda 

detaili pikki telge.

M6 standardkeerme samm on 1,00 mm.  Peenkeermeks  nimetatakse  M6 keerme korral 

keermesammu tihedust, mis on väiksem kui 1,00 mm.

Keerme  M6  x  0,75  (DIN  13-2-10  (1999-11))9 puhul  on  kasutatud  silindrilist 

kolmnurkkeeret, mis on samas ka üks levinumaid keermeliike.

9 Toim. P. Kulu 2012: 244
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Joonis 2.5. Stutser. (Välis-) peenkeermega kuuskant stutser, millel on alumisel küljel soon 

kummitihendi fikseerimiseks. Võrdluseks ühe eurone münt. Allikas: (Mätlik 2015)



Keermeid  saab  jagada  veel  nende  otstarbe  järgi  sisekeermeteks  (internal  thread)  ja 

väliskeermeteks (external thread). Sisekeerme valmistamisel kasutati käsikeermepuuri ja 

sellega on valmistatud kapillaarpesade sisekeermed. Väliskeermete valmistamisel kasutati 

keermelõikurit ja sellega on valmistatud stutserite väliskeermed.

2.5. Jootmine

Jootmine on erinevate osade (detailide) kas samast või erinevatest materjalidest lahutamatu 

ühendus,  kus  materjalide  vaheline  pilu  täidetakse  sulavahemetalli  või  metallisulamiga 

liidetavaid materjale seejuures ülessulatamata.

Jootmise  kasuks  otsustatakse,  kui  on  vaja  detaile  tihedalt  ja  tugevalt  ühendada, 

kahjustamata seejuures detaile endeid (kuju, struktuuri).

Detailidevahelisi  ühendusi  (ehk  pilusid)  täitvat  vahemetalli  või  -sulamit,  nimetatakse 

joodiseks.  Joodis  peab  olema  võimeline  liidetavaid  detaile  märgama  ja  peale 

kristalliseerumist moodustama tugeva (joote-)liite.

Sulamistemperatuuri  järgi  jaotatakse  joodised  kergsulavaiks  ehk  pehmejoodisteks 

(sulamistemperatuur  alla  500  ᵒC)  ja  rasksulavaiks  ehk  kõvasulamjoodisteks  (sulamis-

temperatuur üle 500 ᵒC) (Hrjapin, Lakedemonski 1982: 6).

Taoliste seadmete, nagu lõputöö käigus valminud gaasisegisti, puhul on enamasti kasutatud 

kõvasulamjoodist,  mis  tagab  liidete  vastupidavuse  vibratsioonile  ja  muudele 

välismõjudele.

Tinajoodist (kergsulav joodis) kasutati manostaadi toru puksi fikseerimiseks (joonis 2.8) 

ning ühe kapillaarpesa ava täiteks (joonis 2.9).

2.5.1. Hõbejoodis

Hõbejoodiste  iseloomulik  erinevus  teistest  kõvasulamjoodistest  on  suhteliselt  madal 

sulamistemperatuur,  suur  tugevus,  plastsus  ja  korrosioonikindlus  mitmesugustes 

keskkondades ning hea soojus- ja elektrijuhtivus (Hrjapin, Lakedemonski 1982: 44).
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Hõbejoodis  iseenesest,  oma  omadustelt,  märgab  metallipinda  hästi,  valgub  kergesti 

jootepilusse  ning  annab  tugeva  ja  korrosioonikindla  jooteliite,  mis  talub  löök-  ja 

vibratsioonikoormust ning samas deformeerub vähe. Andud töö puhul kasutati hõbejoodist 

SSF-6 (tabel 2.4), kuna see tagas seadme liitmetele tugevamad mehaanilised omadused.

Tabel 2.4. Hõbejoodise SSF-6 mehaanilised omadused. Allikas: (Caswell 2015)

Mark Tõmbe-
tugevus

Voolavus-
tugevus Venivus Elektriline 

eritakistus Tihedus Kõvadus Sulamis-
temperatuur

SSF-6 489,5 Mpa 413,7 Mpa 25,00% 14,3 μΩ*cm 9,59 g/cm3 Brinell 130 650  cC

Joodise kasutamisel kattus detaili pind jooteräbustiga10 (joonis 2.6 tähis A) ning seetõttu 

tulid  kõik  detailid  pärast  jootmist  puhastada.  Esmane  puhastus  toimus  vahetult  pärast 

jootmist, kui joodetud ese kasteti räbusti eemaldamiseks vette.

Suuremad hõbeda tilgad (joonis 2.6 tähis C), mis pärinesid joodisest, tuli maha viilida. See 

omakorda kahjustas detaili pinna siledust ja välimust (joonis 2.6 tähis B).

10 Jooteräbusti e sulandaja on aine joodetava metalli puhastamiseks ja puhtana hoidmiseks, et vähendada 
sula joodise pindpinevust ja parendada laialivalgumist. Räbusti sulamistemperatuur ei tohi olla kõrgem 
joodise alumisest sulamistemperatuurist (Märss 2013)
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Joonis 2.6. Kapillaarpesad pärast jootmist. Jooteräbustist puhastamata kapillaarpesa (A) ja 

üleval puhastatud kapillaarpesa (B). Lisaks on näha hõbejoodisest pärinevaid hõbe tilkasid 

(C) detailidel. Allikas: (Mätlik 2015)



2.5.2. Gaasipõletiga jootmine

Jootmiseks vajaliku kuumuse saavutamiseks kasutasime atsetüleen-hapnikuleeki, mis saadi 

kasutades suru-juga-põletit (injektorpõleti) (joonis 2.7). Hõbedaga jootmisel on oluline, et 

joodis  ei  põleks  ära  (liigne  kuumutus)  ning,  et  joodis  märgaks  metalli  ja  täidaks  pilu 

ühtlaselt  (ühtlane  kuumutus).  Seetõttu  on  vajalik  jälgida,  et  joodetavad  detailid 

kuumutatakse, enne joodise lisamist, sobiva temperatuurini kiirelt ja ühtlaselt.

Põletiga ümber käies on vaja jälgida ohutust st., et peab olema tagatud hea ventilatsioon, 

kergesti sütivad ained tuleb eemal hoida, kuuma põletit ei tohi asetada vooliku vastu jne. 

On  vaja  jälgida,  et  leek  ei  tahmaks,  kuna  tahm sadestub  detailidele  ja  see  omakorda 

takistab joodise laialivalgumist.

Gaasipõleti  kasutamisel  juhtumil,  kus  joodetava  materjali  (messingil  900 –  940   cC)  ja 

joodise (SSF-6 650  cC) sulamistemperatuurid on lähestikku, tuleb olla eriti tähelepanelik, et 

kokku joodetavad detailid ei saaks kahjustatud nende sulama hakkamise tõttu.
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Joonis 2.7. Suru-jugapõleti. Joonisel näidatud põleti kasutab töötamisel tehnilist hapniku ja 

propaani. Antud põletiga teostatt hõbedajoodisega jootmine. Allikas: (Mätlik 2015)



2.5.3. Tinajoodis

Tina-pliijoodiseid  kasutatakse  vase,  valgevase,  pronksi,  terase,  tsingitud  raua  ja  plii 

jootmisel, samuti esemete tinatamiseks enne jootmist (Vinnikov 1968: 20).

Tinutamist  oli  vaja kasutada manostaadi torude pukside fikseerimiseks manostaadi toru 

külge (joonis 2.8) ja selleks kasutati gaasi-põletit,  kus eemalt soendati terastoru. Lisaks 

kulus tina ühe kapillaarpesa augu täiteks (joonis 2.9) ning jootekolbi kasutati tinutamiseks.

Kasutatud jootetina koostises oli 60% Sn (tina) ja 40% Pb (plii). Jootetina traadi läbimõõt 

oli  1,0  mm.  Jootmisel  kasutati tina  paremaks  märgamiseks  tsinkkloriidi  räbustit 

(tsinkkloriid 40 % ja vesi 60%).
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Joonis  2.8. Manostaadi  skaalaplaat.  Skaalaplaat  (C)  koos  manostaadi  torude  (A)  ja 

puksidega  (D).  Lisaks  on  näha  manostaadi  toru  ja  puksi  fikseerimiseks  kasutatud 

tinajoodist (B). Allikas: (Mätlik 2015)



2.6. Korrosioonikaitse

Korrosiooniks nimetatakse metalli  ja keskkonna (õhk, gaasid,  pinnas,  vesi,  kemikaalid) 

vahelist reaktsiooni, milles metall hävineb (Kallas, Kulu 1994: 5).

Teades,  et  valmistatav  gaasisegisti  hakkab  töötingimustes  kokku  puutuma  erinevate 

potentsiaalselt agressiivsete (osoon) gaaside ja (õhu-)niiskusega, tuli mõelda korrosiooni 

ärahoidmisele. Seetõttu räägitakse, mida stehti korrosiooni ära hoidmiseks.

2.6.1. Galvaanilise katmise seaduspärasusi

Galvaanilised katted on üsna õhukesed (paksus mikromeetri murdosast mõne kümnendiku 

millimeetrini),  kuid kaitsevad metalli  korrosiooni eest  võrdlemisi  hästi.  Lisaks annavad 

nad kaetavale metallile ühtlase ja sileda pinna.

2.6.2. Nikeldamine

Keemilisel teel sadestatud nikkelkatted on suurema kõvadusega kui elektrokeemilisel teel 

sadestatud  katted,  sest  nad  sisaldavad  mõne  protsendi  fosforit  või  boori.  Nad  on  ka 

suurema korrosioonikindlusega ja ühtlasema paksusega (Pille 1987: 72).

Nikeldamise  kasuks  otsustati,  kuna  nikeldamine  andis  detailidele  juurde  tugevust,  hea 

väljanägemise ja suurema korrosioonikindluse, mis on seadme töökeskkonda arvestades 

tähtsad tegurid.

Nikeldamise  teenus  valiti  Hanza  Mechanics  Tartu  AS-ist,  kus  teostati  gaasisüsteemi 

detailide nikliga katmine. Kahjuks töö valmimise järel ei selgunud, kas ettevõtte kasutas 

nikeldamiseks keemilist või elektrokeemilist sadestamise viisi.

Nikeldatud detailid olid pärast tööd kaetud ilusa hõbedase läikega (joonis 2.9).
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Pärast nikeldamist seade peab vastu korrosioonitekkele, ka tema tulevases töötingimustes 

(erinevad gaasid, vahetus kontaktis (õhu)-niiskusega jne).

2.7. Pinnakaredus

Treiteraga töödeldud pinnal võivad tekkida ebatasasused kruvijooneliste harjade ja soonte 

näol,  mis  sarnanevad  keermele.  Nad  on  hästi  märgatavad  suure  ettenihke11 korral  ja 

avastatavad vaid spetsiaalsete seadmete abil, kui ettenihe on väike.

Treimisel  tagas  suurema sileduse  treitera  õige  teritatus  (nurk  ja  teravus),  lisaks  lihviti 

detailide pindu erinevate liivapaberitega.

Nõnda nagu on juba eespool räägitud, siis treipingi vibratsiooni tõttu oli keeruline saada 

siledaid (väikese pinnakaredusega) pindu.

11  Ettenihe – lõikeinstrumendi liikumine töötlemisel (ajaühikus või pöörde kohta)
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Joonis 2.9. Nikeldamisest tulnud plokk kaheksa kapillaarpesaga. Nikeldamise käigus on 

kemikaalid söövitanud ühele kapillaarpesale (keerme-)sooned läbi (A). Allikas: (Mätlik 2015)



2.8. Freesimine

Freesimist kasutati manostaadi skaalaplaadi (joonis 2.10) valmistamisel pleksiklaasist (ÕS 

2013 s.v. orgaaniline klaas), et õige suurusega pleksiklaasi välja saagimise järel freespingis 

plaadi  servad  üle  freesida  andmaks  plaadiservadele  (töödeldud  pindadele12)  siledat  ja 

ühtlast pinda.

Olenevalt  spindli  (tööpingi  töövõll)  asendist  jaotatakse  freespingid  horisontaalseteks  ja 

vertikaalseteks. Vertikaalfreespinkidel (joonis 2.11) asetseb spindel vertikaalselt ja nad on 

ette nähtud töötamiseks ots-, sõrm- või soonefreesiga (Barbašov 1979: 12-13).

Manostaadi skaalaplaadi tegemisel kasutati vertikaalfreespinki, plaadiservade freesimisel 

laupfreesi ja plaadiotste freesimisel otsafreesi. Kui varasemal skaalaplaadil oli manostaadi 

torude  jaoks  plaadile  freesitud  ka  sooned,  siis  käesoleva  juhtumi  puhul  leiti,  et  uuele 

plaadile soonte freesimiseks vajadus puudub ja neid ei tehtud.

12  Pind, mis saadakse pärast freesi töökäigu lõppemist, nimetatakse töödeldud pinnaks
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Joonis  2.10. Manostaadi  kaas.  Kaas  (A),  koos  seda läbivate  manostaadi  torudega  (D). 

Lisaks  on  pildil  näidatud  manostaadi  skaalaplaat  (C)  ja  manostaadi  torude 

fikseerimiskruvid (B). Allikas: (Mätlik 2015)



On oluline tähele panna, et frees töötamisel kuumeneb ja see hakkab pleksiklaasi pinda 

(lõikepinda13) jätma karvaseks ja ebaühtlaseks. Defektide vältimiseks niisutati töödeldavaid 

pindu veega  ja  selle  tulemusel  jäid töödelavad  pinnad  ühtlased  ning siledad.  Samuti 

vähendati tera ettenihkekiirust lõpp-pinnatöötlusel - eesmärgiga viimistletavat pinda mitte 

kahjustada.

Tuleb jälgida, et vanematel pleksiklaasidelt kaitsva kile kättesaamisel võivad jääda klaasi 

pinnale  liimijäägid,  mida  ei  tohi  eemaldata  kemikaale  (nt  atsetooni)  kasutades,  kuna 

orgaaniline klaas hakkab kemikaalidega kokkupuutes aja jooksul lagunema.

13 Pinda,  mis  moodustab  vahetult  lõikeprotsessis  freesi  hamba  lõikeserva  ja  töödeldava  tooriku  vahel, 
nimetatakse lõikepinnaks
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Joonis 2.11. Freespink ЖАЛЬГИРИС модель 6Т80Ш. Tegemist on vertikaalfreespingiga, 

mis on toodetud 1981. a Nõukogude Liidus. Allikas: (Mätlik 2015)



3. MATERJALI KULU

3.1. Messingi kulu

Lõputöös on võimalikult täpselt välja toodud detailidele kulunud messingi materjali kulu.

3.1.1. Messingtoru

Seadme valmistamisel kasutati 8, 6 ja 5 millimeetrise läbimõõduga messingtoru, mis kõik 

olid seina paksusega 1 mm.

Messingtoru 8 x 1 mm, kulus plokki ühendustorude valmistamiseks (joonis 3.2 tähis A). 

Nende  lõplik  kulu  oli  ligikaudu  220  mm.  Samast  torust  on  valmistatud  ka  endise 

gaasisegisti peajaotustoru (joonis 3.1 tähis B), mis puhastati ja nikeldati, ning on kasutusel 

ka uuel süsteemil.

Messingtorust 6 x 1 mm, valmistati jaotustoru (joonis 3.3 tähis F) ja vahetoru jaotustoru 

ühendamiseks  manomeetriga  (joonis  3.1).  Nende  lõplikuks  materjali  kuluks  kujunes 

ligemale 170 mm.

Sama mõõtmetega torust on valmistaud vana süsteemi üks jaotustoru (joonis 3.1. tähis A), 

mis puhastati ja lasti katta nikliga.

Messingtoru 5 x 1 mm, kuluartikliteks jäid jaotustoru külgühendused (joonis 3.3 tähis F) 

ja kapillaarpesa külgühendused (joonis 3.2 tähis B). Antud mõõdus toru kulus detailide 

valmistamiseks ligikaudu 162 mm.
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Joonis 3.1. Olemasolev gaasisegisti. Joonisel on näha taimede gaasivahetus mõõtesüsteemi 

gaasisegistit,  kus  on  peajaotustoru  (B)  ühendatud  manomeetriga  ja  vasakul  üleval  on 

jaotustoru  (A).  Olemasoleva  gaasisegisti  peajaotustoru  ja  jaotustoru  on  kasutusel  ka 

ehitatud gaasisegistil. Allikas: (Mätlik 2015)

Joonis  3.2. Gaasisegisti  plokk.  Gaasisegisti  plokk  kaheksa  kapillaarpesaga  (A,  B,  C) 

joodetud  ühtsele  tugijalale  (D).  Kõike  üksikud detailid  on messingist  ja  hõbejoodisega 

joodetud tervik süsteemiks. Allikas: (Mätlik 2015)



3.1.2. Messingleht

Messingleht, mida kasutati detailide valmistamiseks oli paksusega 2 mm. Materjali kulus 

seadme  plokki  tugijala  (joonis  3.2  tähis  D)  ja  peajaotustoru  jala  (joonis  3.1) 

valmistamiseks (vana süsteemi detail). Messinglehe riba mõõtudega 15 x 2 mm materjali 

kuluks kujunes ligikaudu 210 mm.

3.1.3. Ümarmessing

Metalldetailid, mis tuli ümarmessingist gaasisegisti jaoks valmis treida, olid läbimõõtudega 

15, 11, 6 ja 5 mm.

Kapillaarpesad (joonis 3.2 tähis C) tehti põhiliselt ümarmessingist läbimõõduga 11 ja 15 

mm. Kahe erineva materjali kasutamine oli tingitud asjaolust, et väiksem (11 mm) materjal 

sai otsa ja oli võimalus kasutada kohe veidi suuremat. Kulu oli 15 mm messingi puhul 

ligikaudu 45 mm ja 11 mm korral oli see orienteerivalt 135 mm.
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Joonis 3.3. Neljakanalise gaasisegisti detailid vahetult enne nikeldamisesse saatmist. Plokk 

kaheksa kapillaarpesaga (G), seibide (H), kapillaarkruvide (I), kuuskant stutserite (E) ja 

jaotustoruga (F), millel on üks ots suletud (J). Allikas: (Mätlik 2015)



Lisaks valmistati  11 mm messingist  neli  puksi (joonis 2.8 tähis  D),  mis olid  vajalikud 

manostaadi torude liikumise piiramiseks. Seoses sellega 11 mm ümarmessing kulu kasvas 

ligikaudu 44 mm ehk kokku oli 11 mm messingikulu 179 mm.

6-millimeetrise  ümarmessingi  kulu  oli  ligikaudu  52  mm  ja  sellest  valmistati 

kapillaarkruvid (joonis 3.3 tähis I).

Seibid (joonis 3.3 tähis H) on valmistatud materjalist  läbimõõduga 5 mm, ning samast 

materjalist on ka valminud ühe jaotustoru „pime ots“ (joonis 3.3 tähis J) ehk ligikaudne 

materjali kulu oli kokku 18 mm.

3.1.4. Kuuskantmessing

Kasutatud on kuuskantmessingit läbimõõtudega 12 ja 11 mm. Kahe erineva läbimõõduga 

kuuskandi kasutamine oli tingitud esialgsete valearvestuste tõttu, mis tagas kahe stutseri 

valmimise 12 mm materjalist. Nagu juba öeldud valmisid stutserid (joonis 3.3 tähis E) just 

kuuskantmessingist, mis olid vajalik, kuna stutserid olid keermega ja neid tuleb aeg-ajalt 

lahti ja kinni keerata. Orienteeruv materjali kulu oli kokku 180 mm.

3.2. Hõbejoodis

Kõvasulamjoodisena  on  detailide  jootmisel  kasutatud  hõbejoodist  tähistusega  SSF-6, 

milles on hõbeda (Ag) protsent 56. Lisaks sisaldab joodis veel vaske (Cu), tsinki (Zn) ja 

teisi keemilisi elemente.

Kasutatud joodisevarda läbimõõt oli 1/16 tolli ehk ligikaudu 1,59 mm. Hõbejoodist kulus 

kõikide jootepilude ja ühenduste jaoks (kokku on neid 25) ligikaudu ühest jootevardast 150 

mm ehk ligi pool jootevarda pikkusest.
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3.3. Tihendid

Kummi (elastomeerne süsivesinikpolümeer) on väga elastne materjal ja seda kasutatakse 

laialdaselt  erinevate  tihendite  valmistamiseks.  Kummil  on  suur  katkevenivus, 

kulumiskindlus  ja  hea  võime summutada  vibratsiooni.  Lisaks  on  ta  enamasti  gaasi-  ja 

veetihe ning keemiliselt vastupidav.

Tuginedes  kummi  omadustele  otsustati,  et  kapillaaride  ja  stutserite  ühendamisel 

kasutatakse  kummitihendeid  tagamaks  ühenduste  tihedus.  Kummitihendid  valmistati 

töökojas ise.

Kautšuki  (toorkummi)  oksüdeerimise  tulemusena  kummi  vananeb,  kaotab  elastsuse  ja 

muutub hapraks (Kozlov 1988: 163).

Teades,  et  (kummi-)tihendid  hakkavad  gaasisegistis  kokku  puutuma  osooni  ja  teiste 

gaasidega, mis omakorda tihendeid vanandavad, otsustati valida tihendite materjaliks nii 

kumm kui ka silikoon.

Silikoontihendid14 kasutati  kapillaaride  tihendamiseks  ja  nende  kuluks  kujunes  kaheksa 

tihendit läbimõõduga 6 mm. Silikoontihendi paksus oli 1 mm.

Kummitihenditega tihendati stutserite ühendusi kapillaarpesaga ja jaotustorudes paiknevate 

kapillaare.  Selleks  kulus  kaheksa  10  mm läbimõõduga  ja  kaheksa  5  mm läbimõõduga 

kummitihendit. Kummitihendi paksus oli 1 mm.

3.4. Kapillaarid

Kapillaarid on vajalikud seadme kapillaarpesades liikuvate gaaside piiramiseks vastavalt 

vajadusele.  Kapillaartorudeks  on  kasutatud  endiseid  kraadiklaasi  elavhõbedatorusid. 

Torude  välimõõtmed  määrasid  silikoontihendi  ava  mõõtmed  ja  kapillaaride  siseava 

mõõtmed määravad ära  sealt  läbiliikuvate  gaaside  kiiruse  kindla  rõhu juures15.  Kuluks 

orienteeruvalt 65 mm.

14 Seadme silikoontihendid pole autori enda valmistatud

15 Kapillaartorude valik ja paigaldus polnud autori teostatud
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3.5. Pleksiklaas

Pleksiklaas  (ÕS  2013  v.s. orgaanklaas)  ehk  polümeervaigust  klaas.  Pleksiklaasist  on 

valmistatud manostaadi kaas koos skaalaplaadiga. Gaasisegisti ümberehituse tõttu tekkis 

vajadus  täiendata  olemasoleva  manostaadi  kaant  teise  skaalaplaadi  ja  nelja  manostaadi 

toruga.

Kasutatav  pleksiklaasi  paksus  oli  10  mm (sama,  mis  olemasoleval)  ja  vajaliku  plaadi 

mõõtmed olid 104 x 348 mm, mis oli ka pleksiklaasi kulu.

3.6. Roostevaba teras

Manostaadi  torud  valmistati  roostevabast  terastorudest.  Torud  painutati  sirgeks,  lõigati 

õigesse mõõtu ja  seejärel  freesiti  otsad ühtlaselt  treipingis.  Torude  sirgeks  painutamise 

eesmärk oli saavutada manostaadi kalibreerimiseks nende liikuvus ja liikumise sujuvus.

Kasutatud torude mõõtmed olid 6 x 1 mm ja varraste kogupikkuseks kujunes 1 720 mm.
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4. UUE GAASISEGISTI ÜHENDAMINE TAIMEDE 

GAASIVAHETUSE MÕÕTESÜSTEEMIGA

Valminud gaasisegisti süsteemi (joonis 4.1 tähis C) ühendamine endise süsteemiga kujunes 

lihtsaks,  kuna  töö  valmistamisel  võeti  aluseks  olemasolev  süsteem  ja  ja  kõik  uue 

gaasisegisti kinnituste ja ühenduste dimensioonid olid vastavusse viidud (lisa C).

Joonisel 4.1. on näha taimede gaasvahetuse mõõtesüsteemi töölaud, kuhu lastakse kolme 

erinevat  gaasi  gaasisegistisse  (tähis  C),  kus  omakorda  piiratakse  kapillaaridega  gaasi 

pealevool ning üleliigne gaas suunatakse mööda ühendusvoolikuid (tähis D) manostaati 

(tähis A ja B).

Samal  ajal  segatakse  kapillaarpesade  plokis  kokku  kolm erinevat gaasivoogu,  mis  on 

kapillaaridest läbi  pääsenud.  Kokku  segatud gaas  liigub  gaasisegisti  ühendustorusid  ja 

-voolikuid (joonis 4.1 tähis E) mööda taimede gaasivahetuse mõõtesüsteemi.
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Joonis  4.1. Gaasisegistisüsteem  kinnitatuna  gaasivahetus  mõõtesüsteemi  töölauale. 

Manostaadi  vaas  (A),  mis  on  veega  täidetud,  edasi  on  näha  manostaadi  kaas  koos 

manostaadi torudega (B), gaasisegistisüsteemi (C), ühendusvoolikuid (D) gaasisegisti  ja 

manostaadi  vahel,  ühendusvoolikud  gaasisegistist  välja  taimedele  (E),  alusplaat  (F)  ja 

töölaua raami (G), mille külge alusplaat on kinnitatud. Allikas: (Mätlik 2015)



Töölaual on taimele loodud soodsad tingimused kasvamiseks (valgus, niiskus ja vajalik 

gaasikeskkond). Valgust saab muuta töölaua paremal küljel olevate dimmeritega (joonis 

4.2. tähis G).

Edasi  juba  mõõdetakse  taimede endi  poolt  kasutatud  gaaside  koostist  ehk  teostatakse 

taimede gaasivahetuse mõõtmisi.
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Joonis 4.2. Taimede gaasivahetuse mõõteseadme töölaud. Pildil on näha manostaadi vaas 

(A), mis on veega täidetud, manostaadi torud, koos skaalaga (B), gaasisegisti süsteem (C), 

ühendusvoolikud (D), valgustid (E), koos valgus-dimmeritega (G) ja kasvatatavate taimede 

töölaua alus (F). Allikas: (Mätlik 2015)



KOKKUVÕTE

Autor  hindab  lõputööks  püstitatud  eesmärgid  täidetuks,  kuna  õnnestus  ehitada  valmis 

toimiv  seade  ja  anda  ülevaate  seadme  ehituse  etappidest  koos  materjali  kulu  ning 

tööprotsessis tehtud valikute põhjendustega.

Lõputöö  osana  valminud  gaasisegisti  on  valmis  kasutamiseks  taimede  gaasivahetuse 

mõõtesüsteemis  selle  olulise  osana.  Töö  käigus  olid  kõige  suuremateks  takistusteks 

detailide  sobitamine  ja  vastavate  mõõtude  paikapanek.  Kokkuvõtteks  võiks  seadme 

tootmiseks kasutatud materjali kulu olla võimalikult väike, samas peab aga seade toimima 

ning selle töökindlus peaks olema maksimaalne.

Seadme ehitamise tööetappe kirjeldavas ülevaatlikus osas uuriti erinevaid kirjandusallikaid 

ja  materjalide  omadusi,  tagamaks  seadme  detailide  valmistamisel  nende  tõhusus  ja 

kasumlikkus.  Lisaks  kirjanduslikele  soovitustele  lisas  autor  oma-poolseid  märkuseid  ja 

kommentaare  erinevatele  tööetappidele,  millele  tuleks  tähelepanu  pöörata  kvaliteedi 

tagamisel. Näiteks, enne kõvasulamjoodisega jootmist tuleb selgeks teha nii joodise kui ka 

joodetavate detailide sulamistemperatuurid, et liigselt kuumutades ei toimuks joodetavate 

detailide tahtmatut kahjustamist.

Gaasisegisti  edasiarendamisel  tuleb  läbi  mõelda  detailide  sobivus  standardosadega,  et 

oleks võimalik kasutada juba tööstuses varem valmistatud osi.

Käesolev  töö  on  vajalik  õppematerjal  ja  selgitusi  andev  lugemisvara  sarnaseid 

teadusseadmeid ehitavale insenerile.
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FOUR CHANNEL GAS MIXER FOR PLANT GAS EXCHANGE MEASUREMENT 

SYSTEM

SUMMARY

The author of the thesis evaluates his goals met, since planned device was built and it is 

ready for use as a significant part of the plant gas exchange system. The thesis gives an 

overview  of  the  stages  of  the  construction.  The  consumption  of  the  material  and  the 

reasons of the choices made during work process are also overviewed. 

 

The  biggest  obstacles  were  reconciling  the  details  and  finding  the  corresponding 

measurements, so that the device can be functional and at the same time the minimum 

material would be spent, ensuring maximum reliability of the device.

During device construction various literary sources and material properties of components 

were investigated to ensure their usage effectiveness and profitability. In addition to the 

literature, multiple recommendations about work process were made by author himself.

For example, before the soldering, is important to determine melting points as solder and 

the components to be welded, to avoid melting the components.

Author suggests using standard parts for further developing gas mixing devices to making 

developing process easier and more effective.

Since this dissertation contains analysis of work process and different qualities of brass. 

This  work  is  recommended  to  similar  research  engineer  to  enhance  the  process  of 

developing and building gas mixing devices.
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LISAD



Lisa A. Messingi tahke lahuse olekudiagramm

Selgitus:
- Kuni tsingisisalduseni 35% on sulamid ühtlase struktuuriga, on hästi vormitavad, 

(treimisel annavad pika laastu).

- Maksimaalse konstruktsiooniline tugevus on messingil tsingisisaldusega 45% 

(tahkub kahefaasilise sulamina α+ β), on hästi valatav, kuid halvasti vormitav, 

treimisel annab murtud laastu.

- 45% suurema tsingisisalduse juures langeb konstruktsiooniline tugevus järsult. 

(Märss 2013).
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Joonis  A.1.  Messingi  tahke  lahuse  olekudiagramm.  Jooniselt  on  näha 

ümberkristalliseerumine  tahkes  metallis.  Diagrammi  vasakul  küljel  on  välja  toodud 

temperatuur Celsius järgi ja paremal Kelvini järgi. All ja üleval on toodud tsingi sisaldus 

protsentides. Lisaks on näidatud kasutatud messingite (CuZn37 ja CuZn40) paiknemine 

antud tabelis. Allikas: (Märss, 2013)

CuZn37
CuZn40



Lisa B. Erinevate treiterade kasutuskohad detailide treimisel

Joonis  B.1.  Treiterade  valik  erinevate  töötsüklite  korral.  Lisaks  treitera  ingliskeelsele 

nimetusele on ka nooltega välja toodud treitera liikumise suunad. Allikas: (eFunda 2015)

Selgitus (treiterad vasakult paremale):

• keermestustera – sellega keermestatakse universaaltreipingis keermeid;

• vasakukäe otsatera – treitakse detaili vasak poolseid pindu;

• viimistlustera – viimistletakse (paralleelset) detaili pinda;

• paremakäe otsatera – treitakse detaili parem poolseid pindu;

• mahalõiketera – lõigatakse detailile sisse soon või lõigatakse detail maha;

• vasakukäe treitera – treitakse detaili pindu liikudes vasakule;

• koorimistera – treitakse detaili pindu vasakule-paremale;

• paremakäe treitera – treitakse detaili pindu liikudes paremale.
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Lisa C. Tehnilised joonised

Tehnilised joonised on toodud antud lisas välja alljärgnevalt:

Lisa C järg leht 1/19 - Gaasisegisti koostejoonis;

Lisa C järg leht 2/19 - Stutser 11;

Lisa C järg leht 3/19 - Külgmine ühendus Ø5x16;

Lisa C järg leht 4/19 - Jaotustoru külgmine ühendus Ø6x20;

Lisa C järg leht 5/19 - Jaotustoru põhiühendustoru Ø6x14;

Lisa C järg leht 6/19 - Peajaotustoru külgmine ühendus Ø8x21;

Lisa C järg leht 7/19 - Peajaotustoru ühendus Ø6;

Lisa C järg leht 8/19 - Peajaotustoru jalg;

Lisa C järg leht 9/19 - Alusplaat 200x154;

Lisa C järg leht 10/19 - Kapillaarkruvi M6x0.75;

Lisa C järg leht 11/19 - Kapillaarseib;

Lisa C järg leht 12/19 - Jaotustoru Ø6x120;

Lisa C järg leht 13/19 - Kapillaarpesa M6x0.75;

Lisa C järg leht 14/19 - Kapillaarpesa alustoru Ø8x55;

Lisa C järg leht 15/19 - Tugijalg;

Lisa C järg leht 16/19 - Stutser 12;

Lisa C järg leht 17/19 - Jaotustoru külgmine ühendus Ø6x17;

Lisa C järg leht 18/19 - Jaotustoru Ø6x81;

Lisa C järg leht 19/19 - Peajaotustoru Ø10x114.
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