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SISSEJUHATUS 

 

Antud töö on tehtud koostöös ettevõttega OÜ Tarmetec, kus ettevõttes värvitavate 

teeninduskorvide uuele pulbervärviliinile juurutamise tarbeks tekkis vajadus 

teeninduskorvidele uudse tehnoloogiaga rakiste arendamine.  

 

Tänapäeva masinaehituslikes ettevõtetes mängivad suurt rolli tootmise efektiivsuse 

tõstmiseks tehnoloogiliste protsesside korral abirakiste kasutamine. Rakiste eesmärke on 

erinevaid: detailide fikseerimise funktsioon, positsioneerimine või abistava lülina 

teostatava protsessi tarbeks. 

 

Antud ettevõttes teostatakse teeninduskorvide värvimist pulbervärviliinil. Korvide 

värvimiseks on olemas rakised, mille tehnoloogia seisneb liinil asetseva 

transportöörsüsteemi ning korvide omavahelises ühendamises. 

 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks on projekteerida rakised ning valmistatud riputusrakiste 

katsetamine uuel pulbervärviliinil. Rakis peab täitma sama funktsiooni, mis varasemal 

liinil, kuid olema kohandatud vastavalt uue liini eripäradega. Töös tuuakse välja 

pulbervärviliini ning teeninduskorvide ülevaated, kust selguvad rakiste arendamiseks 

vajalikud eripärad ning tähelepanekud. 

 

Saadud informatsiooniga ülevaadetest projekteeritakse ning valmistatakse koostöös 

ettevõttega nõuetele vastavad riputusrakised. Projekteeritud konstruktsioonidele 

teostatakse tugevusanalüüs ning –arvutused, mis tagaksid ettevõttele kasutuskõlblikud ning 

vastupidavad tarindid.  

 

Lõputöö esimeses peatükis on toodud välja lõputöö eesmärk. Teises peatükis on toodud 

välja tutvustus ettevõttes olevast pulbervärviliinist. Kolmas peatükk annab ülevaate 

teeninduskorvidest. Neljandas peatükis on käsitletud rakiste arendamist, kus on ka 

teostatud tugevusarvutused. Viiendas peatükis on toodud välja rakiste katsetamine.  
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1. TÖÖ EESMÄRK 

 

Lõputöö eesmärgiks on arendada ning valmistada ettevõttele OÜ Tarmetec erinevat tüüpi  

rakised teeninduskorvide riputamiseks pulbervärviliinile. Ettevõte, millega koostöös antud 

lõputöö koostatakse, valmistab tootmisteenusena teeninduskorve. 

 

Eelviimane tehnoloogiline protsess enne korvide valmimist on nende pulbervärvimine. 

Uue pulbervärviliini püstitamise tõttu tekkis ettevõttel vajadus värvitavate detailide ümber 

juurutamine uuele liinile. Seetõttu on vaja arendada uudse tehnoloogiaga rakised 

teeninduskorvide riputamiseks uuel värvimisliinil värvimiseks.  
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2. PULBERVÄRVILIIN 

 

2.1 Värviliini ülevaade 

 

Pinnakatmine pulbervärviga tagab metall detailidele kaitset keskkonnategurite eest ning 

pakub visuaalselt meelepäraseid toone. Pulbervärvi katmiseks on vajalik kasutada 

spetsiaalseid seadmeid sisaldades erinevaid tehnoloogilisi protsesse, millede koond- 

nimetuseks saabki öelda pulbervärviliin [1]. Värvitavate detailide maksimum 

parameetriteks on liinil 1,5 x 2 x 3 m ning kaal 500 kg [2]. 

 

Pulbervärviliin sisaldab järgmisi samme: 

 Ripptransportöörsüsteem detailide liigutamiseks 

 Eeltöötlus tunnel ehk pesuliin 

 Kuivatuskamber 

 Värvikamber 

 Põletusahi (joonis 2.) 

 

 

Joonis 2. Pulbervärviliin. 
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Detaili värvimine saab alguse pealelaadimise alalt, kus transportöörile riputatakse detailid 

edasi viimaks järgnevatele protsessidele. Transportöörile on kinnitatud traavers, kuhu on 

võimalik konksude või kinnitusplaatide abil riputada detaile. Olenevalt detailide 

kogumahust või suurusest võivad traaversi parameetrid muutuda. Pealelaadimine 

traaversile toimub selle langetamisega transportöörsüsteemist selleks ettemääratud 

pealelaadimise alal, kus on mehhanism traaversi langetamiseks. Joonisel 2.1 on kujutatud 

traavers pealelaadimise alal, kuhu riputatakse detailid järgnevateks protsessideks. Antud 

traavers ei ole seotud lõputöös kasutavate riputusrakiste riputamiseks. 

 

 

Joonis 2.1. Traavers detailide riputamiseks. 

 

Peale detailide riputamist liiguvad need mööda transportöörsüsteemi eeltöötlusliinile, kus 

toimub pesemine. Joonisel 2.2 on kujutatud eeltöötlusliini kambri üldised mõõdud asendis 

kui uksed on avatud, kus on nähtav ka üks traaversi variantidest ning selle mõõdud läbides 

liini. Joonisel on kujutatud ka eeltöötlusliini kamber, kus uksed on suletud asendis. 
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Joonis 2.2. Pulbervärviliini eeltöötlusliini sisekambri üldine mõõt, sealhulgas traaversi 

asetuse ning mõõduga (vasakul) ja pilt eeltöötlusliini algusest (paremal). 

 

 

2.1 Eeltöötlusliin 

 

Eeltöötlusliinil on esmalt pesukambrid, kust eemaldatakse detailidelt mustus ning õli, 

teostades neutraalset söövitust ning rasvärastus-pesu. Kambris liikumine toimub 

automaatselt transportöörsüsteemi abil, kus peale rasvärastust detailid pestakse kraani- 

ning deioniseeritud veega, et vältida soolakristallide sattumist järgmise etapi kihi alla, 

milleks on Oxsilan.  

 

Metallide pinna eeltöötlus mängib tähtsat rolli tänapäeva tööstuses, kuna selles etapis 

kasutatav kemikaal Oxsilan kindlustab pikaajalise korrosioonikaitse ning tagab optimaalse 

värvi haarduvuse. Eelpool mainitud kemikaali pinnakatmisele järgneb taaskord pesu 

deioniseeritud veega ning värvimise-eelne kuivatus, mis toimub vastavas kuivatuskambris 

[3]. 
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2.1.1 Oxsilan 

 

Oxsilan on pinna eeltöötluseks kasutatav alternatiivne ökonoomne lahendus asendamaks 

tsink-fosfaat pinnakatmist, kus oxsilan on tasuvuselt ning protsessi poolest teistest 

eeltöötlust viisidest efektiivsem, sest paljud tegurid, nagu näiteks energiakasutus või 

protsessipikkus, on madalamad, kui teiste viiside puhul. Sellel pinnakatmise viisil 

moodustub kate, mis kujuneb keemilisest reaktsioonist substraadiga, kus substraat 

omakorda muutub kattega lahutamatuks osaks. 

 

Aine pealmine eesmärk on parandada värvi ning korrosioonikaitset ning kindlustab 

suurepärase värvi külgejäämise, mis tagab ettevõtetele efektiivse lõpptulemuse. Aine on 

hübriid-polümeer, kuhu ei ole lisatud mürgiseid raskemetall ioone nagu nikkel ja kroom. 

Katte paksus on 50 - 150 nanomeetrit, mis koosneb ränist ning tsirkooniumist [4].  

 

 

2.2 Värvimisekamber ning põletusahi 

 

Peale kuivatuskambrit pesuliinis liiguvad detailid edasi värvikambrisse, kus operaator 

värvib detaile käsipihustiga, nende suurte mõõtmete tõttu. Järgnevalt liiguvad detailid 

põletusahju, kus kaetud värv sulab ning moodustub lõplik värvikiht. Pulbri sulatamine 

toimub põletusahjus 200 kraadi juures. Peale sulatamist põletusahjus liiguvad detailid 

mahalaadimise alale. 
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3. TEENINDUSKORVIDE ÜLEVAADE 

 

Lõputööks vajalikele teeninduskorvide rakiste arendamiseks anti kümne erineva korvi 

tüübi mudelid, mis erinesid mõneti oma kuju poolest, kuid ka täiesti eripärase tüübiga 

korve tuli ette. Korvide suurim erinevus ning tähtsaim osa on nende kinnitusviis 

arendatavale rakisele.  

 

Tutvudes esialgu antud mudelitega selgus, et kõik kümme korvi ei olegi täiesti erinevad 

ning üldistades kinnitusviise võis liigitada korvid viite gruppi, kus grupis, kas üks või mitu 

tüüpi. Järgnevatel joonistel on kujutatud viie grupi korvide isomeetrilised vaated korvidele 

arendavate rakiste kinnitusviiside küljest. Joonisel 3.1 on kujutatud üks viiest korvitüübist. 

 

 

Joonis 3.1. Korv number 1 eskiis. 

 

Joonisel 3.1 nähtaval korvil on kujutatud rakise arendamiseks korvi kabariit mõõtmed ning 

korvidel paikneva massikeskme asukoht ning selle mõõtmed külgedest.  

 

Korviga tutvudes selgusid kohad, kus on ainukesed rakise kinnitamiseks võimalikud 

punktid, mis on nähtavad isomeetrilisest vaatest (joonis 3.2). Selleks on korvi küljel 

asetsevad kaks puksi, kus ühe puksi all olevas plaadis on M8 standard keermega avad. 

Jooniselt 3.1 ka selgub, et korvi massikese ei ole igast vaatest tsentris, vaid külgvaatest 

suurem kaalu jaotus asub ühel pool telge.  
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Joonis 3.2. Korv 1 isomeetriline vaade. 1 – puks, 2 – keermestatud avad.  

 

Kuna kõikidel korvidel on massikese võrreldes geomeetrilise keskpunktiga nihkes ning 

üldiste mõõtude erinevus ei ole väga suur, siis järgnevate korvide puhul ei ole toodud välja 

täpsete mõõtmetega joonised, vaid ainult isomeetrilised vaated. Järgneval joonisel on 

kujutatud korvi 2 isomeetriline vaade ( joonis 3.3). 

 

 

Joonis 3.3. Korv 2 isomeetriline vaade. 1 – plaadil olevad avad, 2 – kronsteinid. 
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Joonisel 3.3 kujutatud korv erineb esimesest tema kinnitusviisi poolest oluliselt. 

Võimalikud kohad rakise arendamiseks, millele tähelepanu pöörata on korvi peal olevas 

plaadis kaks ava ning kaks kronsteini avadega. Ka on antud korvil massikese keskkohast 

nihkes nii külgedelt kui ka nii-öelda korvi põhjast. Korvi mass 98,15 kg. 

 

Joonisel 3.4 on kujutatud korv 3 isomeetriline vaade. 

 

 

Joonis 3.4. Korv 3 isomeetriline vaade. 1 – M16 keermestatud avad. 

 

Antud korvi puhul on võimalikeks kohtadeks rakise kinnitamiseks küljel olevad neli M16 

keermestatud ava. Korvi massikeskmed on samuti nihkes nagu eelneval tüübil. Korvi 3 ja 2 

mudeleid oli ainult kumbagi üks, ehk mõlemale tuleb teha ainulaadne rakis, mis sobib 

ainult antud tüüpi korvidele. Korvi mass 85 kg. 

 

Neljandal korvi puhul tuleks arendada samuti universaalne rakis, mis sobiks mitut tüüpi 

korvile, muutuda võivad korvide kujud ning mõõtmed, aga kinnitusviis jääb neil samaks. 

Korv 4 kujutatud joonisel 3.5. Ka on korvil 4 võimalik arendada poltliitega kinnitus, kuna 

korvil on juba algeline alus, kuhu see paigaldada. Antud korvi mass 124 kg. 
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Joonis 3.5. Korv 4 isomeetriline vaade. 1 – kinnitusplaat.  

 

Korvi grupil 5 on üsna sarnane kinnitusviis nagu eelneval tüübil, samuti tuleb arendada 

universaalne rakis, mis sobiks mitmele tüübile. Korv 5 kujutatud joonisel 3.6. 

 

 

Joonis 3.6. Korv 5 isomeetriline vaade. 1 – kinnitusplaat. 

 

Grupi 5 korv erineb teistest selle poolest, et tema kabariit mõõtmed on kõige suuremad 

teistest tüüpidest. Antud korvi mass 103 kg. 
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4. RAKISED TEENINDUSKORVIDELE 

 

4.1 Rakiste nõuded 

 

Tutvudes ettevõttes kasutatava pulbervärviliiniga ning sinna rakiseid vajavate 

teeninduskorvidega, järgnes arendustöö rakiste projekteerimiseks ning valmistamiseks. 

Ülevaatustest selgus mitmeid tähelepanekud, mis on vajalikud rakiste arendamiseks.  

 

Põhinõue on teeninduskorvide läbimine mitmeid liinil asetsevaid protsesse. Ülevaatest 

selgus, et korvide massikese on ühel küljel, mis tähendab, et korv oleks liinil horisontaalne, 

tuleb rakise külge kinnitada vastukaal, mis peaks korvid antud teljest tasakaalustama. Töös 

kasutavate rakiste arendamise korral on pulbervärviliini transportöörsüsteemil kasutatav 

traavers nelikanttorust mõõtudega 40x40x3mm, kuna on suurem kandepind rakise 

kronsteini toeks. Siit selgub ka asjaolu, et rakis peab saavutama väga täpse vastukaalu, 

kuna joonisel 2.2 on kujutatud liini kambri ja traaversi asetuse mõõdud, kus nähtav, et 

traaversi mõlemale küljele jääb ainult vaba ruumi 5 mm. 

 

Korvide üldine mass erinevat tüüpi korvidel varieerub, seega tuleb ka vastukaaluna 

kasutatav lisaraskus arendada võimalikult lihtsasti kasutatav ning võimalusel kaalu 

reguleerides. Ka korvide ülevaatusest selgub, et korvide massid on üpriski suured, seetõttu 

on vajalik tugevate konstruktsioonide arendamine. Kuna ka korvide ülevaatusel sai 

määratletud erinevad korvid viite gruppi ning igas grupis võib olla erinev arv korve, tuleb 

arendatavad rakised teha võimalikult universaalsed. 

 

Võrreldes mõõte joonisel 2.2 ning korvide joonistega, selgub, et pulbervärviliinile 

sisenevate korvide ümber ei ole palju ruumi. Tegelikkuses tuleb lahutada joonisel 2.2 antud 

kõrguse mõõdust 115mm, kuna põletusahju uksemõõt on väiksem, mida tuleb arvestada 

rakise projekteerimise käigus. 
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4.2 Rakiste projekteerimine 

 

 

4.2.1 Teeninduskorvide asetus liinil 

 

Rakiste arendusprotsess algas kõigepealt pulbervärviliinil asetseva eeltöötlusliini kambri 

vajalike mõõtmete mõõtmisega. Järgnevalt tuli see projekteerida võimalikult primitiivsel 

kujul koos traaversi asetusega. Vajalikud mõõdud on kujutud joonisel 2.2. 

Projekteerimiseks on kasutatud lõputöö autoriga koostööd tegeva ettevõttes kasutusel olev 

tarkvara Solid Edge ST9. Järgnevad sammud näevad välja erinevate teeninduskorvide 

gruppide korvide asetamisega projekteeritud liinile asendisse, kuhu saaks hakata 

riputusrakist arendama. 

 

Järgneval joonisel 4.2 on kujutatud korv 1 asetus eeltöötlusliinil, mis on vajalik rakise 

edaspidiseks arendustööks.  

 

 

Joonis 4.2. Korvi 1 asetus eeltöötlusliinil. 
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Korv on paigutatud liinile nii, et korv jääks transportöörsüsteemi keskele ning piisavale 

kõrgusele, et oleks korvil põletusahju liikudes varuga ruumi ning värviliini operaatoril 

mugav teostada värvimist. Kuna kõikide korvide paigutus pulbervärviliinile on väga 

sarnaselt lahendatud, ei ole kujutatud järgnevate teeninduskorvide paigutust joonistele. 

 

 

4.3 Riputusrakiste konstruktsiooni arendamine 

 

 

4.3.1 Korv 1 

 

Riputusrakise arendamise järgmise käiguna peale korvi asetamist liinile soovitud 

asendisse, tuli mõtteliselt välja mõeldud rakist projekteerima hakata. Projekteerimise käik 

nägi välja rakise ehitamist kinnitusviisist järjest konstruktsiooni edasi ehitamisest. Joonisel 

3.2 kujutatud vaatest, on nähtav painutatud plaat ning puksid, kust on võimalik alustada 

rakise arendust. Esimese sammuna arendati läbi pukside toru, mille saab kinnitada pukse 

toetavale plaadile M8 poltidega. Plaadil, kus on avad, tuli jätta vahe, kuna tegemist on 

osaga, mida peab värvima. 

 

Kuna korvitüüpe on mitmeid sarnaseid, erinevate pikkustega alustorudega, tuli leida 

lahendus, et rakis koosneb kahest osast, mida saaks lihtsalt kokku monteerida. Seega pidi 

arendama torule teise koostu, mis toetuks traaversile. Kuna alustoruna on kasutatud 

ümartoru mõõtmetega 32x3 mm, tuli teise koostu projekteerimiseks kasutada nelikanttoru 

50x50x3 mm. Valitud on kolme millimeetri seinapaksusega materjal, kuna rakis peab 

pidama vastu suurtele koormustele. Töös arendatavate rakiste materjali valik sõltus 

ettevõttes olemasolevatest materjalidest. Kasutati laialt levinud materjale S235, S355 ning 

AISI 304, kus antud rakises kasutatavad ümartorud on roostevaba metallist.  

 

Kui põhikonstruktsioon oli valmis arendatud, tuli leida lahendus lisaraskuse kinnitamiseks 

ning sellega kaasneva raskuse mööda telge liigutamisega rakise küljes. Pikima jõuõla 

korral on kasutatud 40x40x3 mm nelikanttoru, kuhu on projekteeritud 50x50x3 mm toru, 

mille sisse on lõigatud soon, et oleks võimalik erinevate korvi tüüpide korral vastukaalu 

mööda telge liigutada, et saavutada korvi tasakaal. Lahendus on tehtud universaalne 
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kõikide korvigruppide tarbeks. Joonisel 4.3 on kujutatud valmis projekteeritud 

konstruktsioon traaversile riputatuna.  

 

 

Joonis 4.3. Korvi 1 riputusrakis. 1 – alustoru, 2 – keermestatud plaat, 3 – traavers, 4 – 

alustoru ja traaversivaheline konstruktsioon, 5 – reguleeritavtoru. 

 

Arendatud konstruktsioonile tuleb järgnevalt leida kinnitatava lisaraskuse mass. Töös 

kasutatavad detailid on valmistatud ettevõttes asuvate masinatega. Rakise detailide 

omavaheliseks liitmiseks on kasutatud ettevõttes olevaid keevitusseadmeid MIG/MAG 

ning TIG. 

 

Järgneval joonisel on kujutatud korvi massikese peale rakise konstrueerimist ning 

vajalikud mõõdud vastukaalu arvutamiseks (joonis 4.4). 

 

Selleks, et leida vastukaalu mass ning korv oleks tasakaalus, on kõigepealt vaja teada korvi 

keskpunkti massikeskme asukohta. Korvi üldine küljepikkus on ümardatult 1172 mm, 

seega korvi geomeetriliseks keskpunktiks oleks ühest otsast 586 mm. Arvutuskäiguks on 

vajalik teada ka keskpunkti ning massikeskme vahet, milleks on ümardatult 235 mm. Korvi 

mass koos rakisega on 138 kg. 
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Joonis 4.4. Korvi 1 massikeskmed. 

 

Vastukaalu leidmine on kirjeldatud järgneva valemiga (4.1): 

𝑀 = 𝑔 ∗ 𝑚1 ∗ 𝑙1 = 9,81 ∗ 138 ∗ 0,235 = 318,  (4.1) 

kus M - on jõumoment Nm; 

 m - mass kg; 

 l - jõuõlg m. 

 

Saades teada jõumomendi, mis on 318 Nm, saab leida rakisele kinnituva vastukaalu massi. 

Vastukaalu arvutusvalem (4.2): 

𝑚2 =
𝑀

𝑙2 ∗𝑔
=

318

0,693∗9,81
= 46,8; (4.2) 

 

Arvutuskäigust selgus, et tarvilik raskus korvi tasakaalu saamiseks oleks 46,8 kg. 

 

Raskus korvide tasakaalustamiseks on saadud ettevõttes olemasolevast materjalist 180x180 

mm täismaterjal, mille külge on keevitatud sang rakise külge riputamiseks. Joonisel 4.5 on 

kujutatud lisatava raskuse mudel.  
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Joonis 4.5. Mudel rakistele lisatavast lisaraskusest. 

 

Lisaraskuse enda mass on ümardatult 37 kg, kuhu on mõlemale küljele keermestatud M12 

avad, et lisada juurde võllid, kuhu on võimalik lisada juurde väiksemaid raskusi lisaraskuse 

tekitamiseks ning olenevalt korvi tüüpidest vajaliku massi saavutamiseks. 

 

 

4.3.2 Korv 2 

 

 

Korvi teise tüübi arendus algas samamoodi nagu eelneval, ainsast võimalikust kohast, kust 

võimalik rakist korvi külge kinnitada. Jooniselt 3.3 on võimalik nähtav korvil kaks ava, 

kuhu saaks teha poltliitelise kinnituse. Selleks, et oleks ka võimalik avadega plaati värvida, 

on toodud 100 mm pikkuste torudega rakise konstruktsiooni kõrgemale, mis on keevitatud 

40x40x3 mm nelikanttoru sisse. Kinnitamine toimub M16 poltidega.  

Eelnevalt mainitud nelikanttoru küljest tuleb juba korvile lisaraskuse kinnitamiseks pikem 

toru, et korv oleks toetatud kahest punktist, on korvil kaks kronsteini, kuhu saab lisada 

ümartorud rakise toeks. Torude külge on keevitatud M12 poldid, et neid oleks võimalik 

eemaldada, kuna ühes tükis oleks rakise kinnitamine võimatu. Kuna korvi massikese on ka 

põhjapealt keskpunktist nihkes, on traaversini ulatuv nelikanttoru arendatud nurga all. 

Järgneval joonisel on kujutatud teise korvi riputusrakis koos korviga (joonis 4.6). 
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Joonis 4.6. Korvi 2 riputusrakis. 1 – puks, 2 – pikk toru, 3 – tugitoru, 4 – traaversi ning 

rakise vaheline ühendustoru. 

 

Korvile lisatava lisaraskuse massi saamiseks on teostatud arvutused, milleks kõigepealt on 

tarvilik teada korvi keskpunkti massikeskme asukohta. Korvi mass koos rakisega on 106 

kg. Joonisel 4.7 on kujutatud teise korvi massikeskmed. 

 

 

Joonis 4.7. Korvi 2 massikeskmed. 
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Kuna antud korv ei ole nii raske, kui teised, on võetud jõuõla pikkus raskuse kinnitustoru 

reguleerimise vahemaa keskelt.  

 

Valemitega 4.1 ning 4.2 on võimalik leida antud korvile vastukaalu mass. Arvutuskäigust 

valemiga 4.1 selgub, et saadud jõumoment on 226 Nm, seejärel on valemiga 4.2 leitav 

lisaraskuse mass, milleks on 33,7 kg. 

 

 

4.3.3 Korv 3 

 

Kolmanda korvi riputusrakise arendamisel on lähtutud korvis olevatest M16 keermestatud 

avadest, kuhu oleks võimalik rakis kinnitada. Samuti nagu korvil 2, tuleb puksidega tõsta 

konstruktsiooni kõrgust avadest, et oleks võimalik värvipihustil ligi pääseda. Pukside 

ümber on projekteeritud 40x40x3 mm nelikanttorudest raam, kuhu keevitatakse peale pikk 

toru, lisaraskuse lisamiseks ning traaversile riputamiseks. Toru ei ole toodud raami 

keskele, vaid nihutatud keskpunktist välja, kuna korvi massikese ei asu korvi keskel. 

Joonisel 4.8 on kujutatud kolmanda korvi rakis koos korviga. 

 

 

Joonis 4.8. Korvi 3 riputusrakis. 1 – puks, 2 – raam, 3 – pikk toru. 
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Kuna antud korvi mass on teistest kõige väiksem, ei ole lisaraskuse lisamiseks mõeldud 

jõuõlg tehtud väga pikana. Korvi mass koos rakisega on 96 kg. Järgneva arvutuskäiguga 

leitakse korvi vastukaal ning joonisel 4.9 on selleks vajalikkude massikeskmete asukohtade 

kujutatud.  

 

Valemitega 4.1 ning 4.2 on võimalik leida antud korvile vastukaalu mass. Kus korvi mass 

on 96 kg ning massikeskmete vahe 170 mm (joonis 4.9). Arvutuskäigust valemiga 4.1 

selgub, et saadud jõumoment on 160 Nm, seejärel on valemiga 4.2 leitav lisaraskuse mass, 

kus antud jõuõla pikkus on toodud joonisel 4.8, milleks on 459 mm. Leitud korvi 

lisaraskuse mass on 35,5 kg.  

 

 

Joonis 4.9. Korvi 3 massikeskmete mõõdud. 

 

Antud joonisel on ka kujutatud korvi tugevusarvutusteks tarvilik mõõt 484 mm, millega 

arvutatakse rakisele mõjuv paindepinge saadud koormusega.  
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4.3.4 Korv 4 

 

Ettevõttes tehtavate teeninduskorvide poolest on korvi grupil neli kõige rohkem erinevate 

tüüpidega korve, kus kinnitusviis ja korvi kujud üpriski sarnased. Neljanda korvi grupile 

arendatav rakis peab olema kõige universaalsem, millele lisatavat lisaraskust oleks 

võimalik mööda kahte telge liigutada.  

 

Korvil asuv plaat ongi varasemalt mõeldud kinnitamiseks, kuhu ei tohi värv sattuda. 

Alusplaat, mida saab poltliitega kinnitada, järgneb 60x60x4 mm nelikanttoru, millest oleks 

võimalik läbi liigutada 40x40x3 mm toru, mis võimaldaks antud telje suunas seda 

liigutada. Et antud toru oleks võimalik fikseerida, on tehtud soontega painutatud kronstein 

60x60x4 mm toru külge. Liigutatav toru ning kronstein fikseeritakse M10 poltidega. Antud 

detailile järgneb ruuttoru vastukaalu kinnitamiseks ning toru traaversile kinnitamiseks. 

Joonisel 4.10 on kujutatud neljanda korvi riputusrakis koos korviga. 

 

 

Joonis 4.10. Korvi 4 riputusrakis. 1 – alusplaat, 2 – 60x60x4 mm toru, 3 – kronstein, 4 – 

liigutatav toru, 5 – nelikanttoru traaversile ja lisaraskuse kinnitamiseks. 
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Traaversile riputatav kronstein ei ole sellel korvil viidud eeltöötlusliini keskele, vaid on 

nihkes korvi suure kaalu tõttu, et lisatav raskus ei oleks väga suur. Jooniselt on ka loetav 

elemente, mis tõstavad konstruktsiooni tugevust. Antud korvi mass koos rakisega on seni 

kõige raskem, mis on 158 kg.  

 

Rakisele lisatava raskuse arvutamiseks on viidud toru, millega võimailik reguleerida 

raskuse jõuõlga, oma vahemiku keskele. Joonisel 4.11 on kujutatud korvi massikeskmete 

mõõdud lisaraskuse kaalu arvutamiseks. 

 

Rakisele lisatava raskuse mass on leitav valemitega 4.1 ning 4.2. Korvi mass koos rakisega 

on 158 kg ning massikeskmete vahe 229 mm (joonis 4.11). Saadud tulemus arvutuskäigust 

valemiga 4.1 on jõumoment 354 Nm. Valemiga 4.2 on leitav vastukaalu mass, kus antud 

jõuõla pikkus on joonisel 4.10, milleks on 759 mm. Saadud väärtus arvutusest on 47,5 kg.  

 

 

Joonis 4.11. Korvi 4 massikeskmete mõõdud. 

 

Joonisel on kujutatud ka mõõt 686 mm, mis on tarvilik tugevusarvutusteks. 
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4.3.5 Korv 5 

 

Antud korvigrupi arendus oli teostatud samamoodi nagu eelnevatel, asetades korvid liinile 

ning järkjärguline arendusprotsess traaversile kinnitamiseks ning lisaraskuse 

projekteerimine. Viiendal korvigrupil oli kaks mudelit, milledel massikeskmed olid 

külgede suhtes mõlemal erinevatel kaugustel.  

 

Korvitüübil on samuti olemas kinnitusplaat, kuhu ei tohi sattuda värvi ning on rakise 

arendamiseks lihtne viis rakist kinnitada. Kinnitusaluse küljest on projekteeritud püstine 

40x40x3 mm toru, kust järgneva toru pikkuse saamiseks tuli kõigepealt kahe korvitüübi 

massikeskmeid võrrelda ning projekteerida toru kahe massikeskme vahele. 

Konstruktsiooni tugevdamiseks on lisatud ka diagonaaltorud, et rakisel ei tekiks 

läbivajumist. Rakis kinnitatakse korvi külge nelja M12 poldiga. Joonisel 4.12 on kujutatud 

korvi 5 projekteeritud rakis koos korviga. 

 

 

Joonis 4.12. Korvi 5 riputusrakis. 1 – kinnitusalus, 2 – 40x40x3 mm püsttoru, 3 – 

vahetoru, 4 – diagonaaltoru. 
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Järgneval joonisel on kujutatud antud korvi massikeskmed mis on vajalikud korvi 

vastukaalu leidmiseks (joonis 4.13). 

 

 

Joonis 4.13. Korvi 5 massikeskmete mõõdud. 

 

Valemitega 4.1 ning 4.2 on leitav antud korvile vastukaalu mass. Korvi mass koos rakisega 

on 115 kg ning jooniselt 4.13 on arvutuskäigu jaoks jõuõla pikkus 270 mm, saadud 

jõumoment on 304 Nm, seejärel on valemiga 4.2 leitav lisaraskuse mass, kus jõuõla pikkus 

on 668 mm ning saadud tulemuseks on 46,4 kg. 
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4.4 Tugevusarvutused ning LEM analüüs 

 

4.4.1 Korv 1 rakise tugevusarvutused 

 

Arvutades peatükis 4.3.1 rakisele kinnituva lisaraskuse massi korvi tasakaalustamiseks, 

tuleb teostada tugevusarvutused rakise konstruktsioonile tekkivast pingest. Paindel tekivad 

tõmbe- ja survepinged, mille korral maksimaalne pinge arvutatakse painduva keha 

servadel, kus antud keha ei tohi ületada materjali lubatud paindepinget [5]. 

 

Rakise projekteerimise korral on kasutatud ruudukujulist terastoru 40x40x3 mm, mille 

lubatud piirpinge on staatilisel koormusel 330N/mm2[6] ning materjali ristlõike 

telgvastupidavusmoment 4,89𝑐𝑚3[7]. Arvutuses kasutatav jõuõla pikkus on saadud pikima 

toru ning detaili, kuhu riputatakse raskus, võimaliku suurima kauguse kogupikkusest. 

 

Järgmise valemiga arvutatakse rakisele mõjuv paindepinge [5]: 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑏

𝑊
=

𝐹∗𝑙

𝑊
=

459∗75,7

4,89
= 71,06 , (4.3) 

 

kus  𝜎𝑏 on paindepinge 
𝑁

𝑚𝑚2, 

𝑀𝑏 – paindemoment 𝑁; 

W – ristlõike telgvastupanumoment 𝑐𝑚3; 

F – paindejõud N; 

𝑙 – jõuõla pikkus cm; 

 

Antud arvutustest selgub, et tala ei ületa lubatud paindepinget ning peab koormusele vastu. 

 

Lõplike elementide meetod on numbriline arvutusmeetod diferentsiaalvõrrandite 

lahendamiseks, mis omab tänapäeval väga laia levikut eri tüüpi konstruktsioonide 

sisejõudude, pingete ja deformatsioonide arvutamisele. Lisaks tugevusarvutustele võidakse 

kasutada seda ka näiteks laeva-, lennuki- ja masinaehituses, tema abil saab modelleerida 

vedeliku voolamist erinevates keskkondades ning lahendada süsteemide võnkumise, 

soojusülekande ning elektrostaatika ülesandeid ja palju muud [8]. 
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LEM on arvutusmeetod, kus uuritav arvutuskeem jagatakse lõplikeks arvelementideks. Iga 

elemendi jaoks luuakse tasakaalutingimused, mis seejärel ühendatakse kogu tervikuks. 

Olenevalt lahendustehnoloogiast saab tundmatuteks valida, kas sõlmpunktide siirded või 

komponentide sisejõud [8]. 

 

LEMi eeliste puhul, ei pea määrama, kas arvutusskeem on staatikaga määratud või 

määramatu. LEMi kasutusala on väga lai, sellega on võimalik lahendada staatika, 

dünaamika ja stabiilsuse ülesandeid ning seda erinevate konstruktsioonitüüpide korral 

alates lihtsatest tala-, raam- ja sõrestikskeemidest kuni keeruliste plaat-, koorik- ja 

kombineeritud konstruktsioonideni. LEMi kasutuse teeb hõlpsaks materjalide omaduste 

erinevus naaberelementides, mis võimaldab kasutamist rohkem kui ühest materjalist 

koosnevate konstruktsioonide arvutamisel. Võimalik on koostada erinevad universaalsed 

lahendused mingisuguste kehade klasside jaoks [8]. 

 

Meetodi puuduseks on väga suure mahuga arvutused, kus käsitsi lahendamine ei oleks 

otstarbekas ning keerukamate arvutusskeemide puhul rohke arvuti ressursside kasutamine, 

mis võib palju aega võtta, seetõttu tuleks kasutada keskmisest võimsamat arvutit [8]. 

 

Korv 1 lõplike elementide meetodi puhul on rakise elemendid viidud lihtsustatud kujule, et 

kiirendada arvutuskäiku ning arvutusmeetodist tuleneks rahuldav tulemus. Kuna rakise 

konstrueerimisel kasutati materjali S235 on tema voolepiir 235 MPa, ei tohi rakendatud 

koormuse 459N tõttu konstruktsiooni pinge üle antud väärtuse minna. Koormus on saadud 

vastukaalu arvutusvalemi tulemus teisendades njuutonitesse. Järgneval joonisel on 

kujutatud rakise LEM-analüüsi tulemus (joonis.4.14). Analüüs on teostatud Solid Edge ST9 

simulatsiooni keskkonnas. 

 

Joonisel on nooltega näidatud rakendatud koormuse asukoht ning kerakujuliste punktidega 

asukohad, kust rakis kinnitatud. Arvutustest selgub, et rakendatud koormus ei ületa antud 

materjali voolepiiri. 
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Joonis 4.14. Korvi 1 lõplike elementide meetodi analüüsi tulemus. 

 

Jooniselt on ka kujutatud koost enne koormuse rakendamist, mille kaudu on kergesti loetav 

kasutatava toru võimalik läbipaine. 

 

 

4.4.2 Korv 2 rakise tugevusarvutused 

 

Korvi 2 tugevusarvutuste korral on kõigepealt arvutatud rakisele mõjuv paindepinge 

valemiga 4.3, mille puhul on kasutatud samasuguseid lähteandmeid nagu korvil 1, ainult 

jõuõla pikkus on 707 mm ning rakendatav koormus 330N. Õla pikkus on saadud püsttorust 

lisaraskuse kinnituse tsentrisse.  

 

Arvutuskäigust saadud tulemus on 47,71 
𝑁

𝑚𝑚2. Väärtusest selgub, et konstruktsioon peab 

lubatud paindepingele vastu ning ei toimu purunemist. 

 

Teise korvi LEM-analüüsi korral on samuti detailid viidud lihtsustatud kujule, et tagada 

kiirem arvutuskäik. Jõuõlale määratav koormus on saadud lisaraskuse kaalu korrutades 

raskuskiirendusega, mis on 330N. Materjalina on kasutatud S235te, kus rakendatud 

koormusega ei tohi ületada voolepiiri. Joonisel 4.15 on kujutatud korvi 2 LEM-analüüs. 



32 

Joonis 4.15. Korvi 2 lõplike elementide meetodi analüüsi tulemus.  

 

Jooniselt selgub, et arendatud rakis ei ületa etteantud voolepiiri ning peab antud 

koormusele vastu. Joonisel on kujutatud punktid, kust on rakis fikseeritud ning ka 

rakendatud koormuse asukoht. 

 

 

4.4.3 Korv 3 rakise tugevusarvutused 

 

Kolmanda rakise korral on paindepinge arvutatud valemiga 4.3, kus lähteandmetena on 

muutunud jõuõla pikkus 484 mm ning rakendatav koormus 348N, mis on saadud lisatava 

raskuse massi korrutades raskuskiirendusega. Jõuõlapikkus on kujutatud joonisel 4.8. 

 

Arvutuskäigust saadud tulemus on 34,4 
𝑁

𝑚𝑚2
, Väärtusest selgub, et konstruktsioon peab 

lubatud paindepingele vastu ning ei toimu purunemist. 

 

Rakise LEM-analüüsiks on rakise kehad viidud samuti lihtsustatud kujule ning rakisele 

rakendatav koormus on 348N. Joonisel 4.16 on kujutatud kolmanda korvi lõplike 

elementide meetodi analüüs.  
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Joonis 4.16. Korvi 3 lõplike elementide meetodi analüüsi tulemus. 

 

Jooniselt selgub, et arendatud rakis ei ületa etteantud voolepiiri ning peab antud 

koormusele vastu. Joonisel on kujutatud punktid, kust on rakis fikseeritud ning ka 

rakendatud koormuse asukoht. 

 

 

4.4.4 Korv 4 rakise tugevusarvutused 

 

Neljanda rakise paindepinge on saadud valemiga 4.3, kus jõuõla pikkus on kujutatud 

joonisel 4.10, milleks on 686 mm ning rakendatav koormus on 47,5 kg, mida korrutades 

raskenduskiirendusega saab tulemuse njuutonites, milleks on 466N.  

 

Arvutuskäigust saadud tulemus on 65,3 
𝑁

𝑚𝑚2, Väärtusest selgub, et konstruktsioon peab 

lubatud paindepingele vastu ning ei toimu läbivajumist. 

 

Rakise LEM-analüüsiks on rakise kehad viidud samuti lihtsustatud kujule ning rakisele 

rakendatav koormus on 466N. Analüüsist selgub, et antud rakisele tekkis rakendatud 

raskusjõule kahes punktis voolepiiri ületamine ehk materjal võib puruneda (joonis 4.17.) 
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Joonis 4.17. Neljanda rakise voolepiiri ületavad punktid. 

 

Järgneval joonisel on kujutatud lõplike elementide meetodil põhinev analüüs, kus on 

kujutatud ka deformeerumata mudel, mille abil on võimalik koorumuse tõttu kuju 

muutunud kehade jälgitavus (joonis 4.18.). 

 

 

Joonis 4.18. Korvi 4 lõplike elementide meetodi analüüsi tulemus. 

 

Jooniselt selgub, et rakis on koormuse tõttu oma keha algasendist märgatavalt 

deformeerunud. Eelnevast arvutuskäigust selgus, et jõuõlg, millele oldi tehtud paindepinge 

arvutus, ei toimu materjali piirpinge ületamist, saab eelnevalt jooniselt lugeda seda samuti. 

Tekkinud voolepiiri ületused on detailide liitepunktides. Lõplike elementide meetodiga 
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saadud tulemus on informatsiooni rikkam ning kogu rakist hõlmav, kust selgub kogu 

rakisele mõjuvad deformatsioonid.  

 

 

4.4.5 Korv 5 rakise tugevusarvutused 

 

Viienda korvi puhul on teostatud paindepinge arvutus samuti valemiga 4.3, kus jõuõla 

pikkus on rakise reguleeritava toru kaugeimast punktist traaversile kinnituva toruni, mis on 

699 mm (joonis 4.13). Rakisele rakendatav koormus on 46,4 kg, korrutades 

raskuskiirendusega saab tulemuse njuutonites, milleks on 455N.  

 

Arvutuskäigust saadud tulemus on 65,03 
𝑁

𝑚𝑚2
. Tulemusest selgub, et konstruktsioon peab 

lubatud paindepingele vastu. 

 

Viienda korvi LEM-analüüsiks on samuti rakise kehad viidud lihtsustatud kujule, mis 

tagab kiirema arvutusvõimekuse. Rakisele rakendatav koormus on 455N, joonisel 4.19 on 

kujutatud viienda korvi analüüs. 

 

 

Joonis 4.19. Korvi 5 lõplike elementide meetodi analüüsi tulemus. 

 

Jooniselt selgub, et jõuõlale, millele teostati paindepinge arvutus, peab antud koormusele 

vastu, küll aga on rakise torude liitekohtadel tekkinud voolepiire ületusi.   
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5. RIPUTUSRAKISTE KATSETAMINE 

 

5.1 Korvitüübi 1 katsetus 

 

Peale riputusrakiste projekteerimist ja valmistamist teeninduskorvidele algas protsess 

nende katsetamiseks. Lõputöö kirjutamise lõpuks oli võimalik teostada esialgsed 

katsetused ainult kahele rakisele, korvi tüübile 1 ning 4.  

 

Esimese rakise katsetuse korral oli tegemist korvitüübiga, kus rakise kinnitus koht ei ole 

antud kohal nagu joonisel 3.2 kujutatud, vaid asub keskpunktist nihkes ühele küljele. Rakis 

kinnitatud ning rippsüsteemiga korv ülesse tõstetud, oli võimalik tõdeda eelnevalt teada 

olevat asjaolu, et antud korv ei jää ühest teljest tasakaalu, vaid jääb nurga alla.  

 

Esialgne katsetus oli suunatud rakise üldise funktsionaalsuse ning konstruktsiooni 

testimiseks. Katsetusest selgus veel, et rakisele lisatav lisaraskus tasakaalustas korvi 

vajalikust teljest. Tõdedes fakti, ei teostatud katsetust, kas korv nurga alla jäädes oleks 

võimalik korvi läbimine pulbervärviliinil.  

 

Katsetusest võib järeldada, et korvitüübiga, mis on kujutatud joonisel 3.2, peaks antud 

rakis täitma oma eesmärki ning on võimalik läbida liinil asetsevaid protsesse.  

 

 

5.2 Korvitüübi 4 katsetus 

 

Neljanda korvitüübi katsetuse korral teostati katse esialgselt ebasobiva traaversiga, kuna 

õige traaversi kinnitamine transportöörsüsteemile sõltub süsteemil oleva kinnituskoha 

kinnitusavade asukohast. Katsetusest selgus, et mitte sobivat traaversit kasutades on korv 

ühest teljest tasakaalus ning teljest, kust võimalik lisaraskuse jõuõlga reguleerida peaaegu. 

Joonisel 5.1 on kujutatud korv koos rakisega külgvaates.
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Joonis 5.1. Neljanda korvitüübi katsetus külgvaatest. 

 

Joonisel on kujutatud külg, kust antud teljest on saavutatud peaaegu korvi tasakaal 

kasutades ebasobivat traaversit. Joonisel 5.2 on kujutatud korv tagantvaatest.  

 

 

Joonis 5.2. Neljanda korvitüübi katsetus tagantvaatest.  

 

Jooniselt selgub, et antud korv on tasakaalus. Küll selgus asjaolu, et esialgu arvutuskäigust 

saadud lisaraskuse mass ei ole tasakaalu saavutamiseks piisav. Lisaraskuse võllide otsa on 

veel lisatud kaheksa silindrit piisava raskuse saavutamiseks.  
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Rakise katsetuse korral õige traaversiga sisenedes eeltöötlusliinile, selgus, et korv ei ole 

ikkagi piisavalt tasakaalus ning on vaja lisada lisaraskust. Antud rakist testiti lisaraskusega 

69kg. Järgnevateks katsetusteks on lisaks välja töödeldud suurema mõõduga silindrid, et 

saavutada veel suuremat vastukaalu, mis peaks tagama korvi tasakaalu.  

 

Antud rakise lõplikke elementide meetodi analüüsist selgus, et rakisel on arvutatud 

koormuse 47,5 kg puhul mõnedes elementides voolepiiri ületamist. Rakise konstruktsiooni 

vastupidavuse katsetamiseks jäeti korv koos rakisega rippuma 20ks tunniks. Antud 

olukorras oli lisaraskuse massiks 69kg. Katsetusest selgus, et rakis pidas antud koormusele 

vastu ning konstruktsioonis ei täheldatud muutusi.  
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KOKKUVÕTE 

 

Antud lõputöö raames projekteeriti ning valmistati ettevõttele OÜ Tarmetec riputusrakised 

teeninduskorvide rakistamiseks pulbervärviliinile. Ettevõte planeerib lõpetada 

teeninduskorvide värvimise vanal pulbervärviliinil, mistõttu tõusis vajadus 

teeninduskorvide värvimise juurutamine uuel liinil. Uuele liinile arendati uue 

tehnoloogiaga rakised detailide riputamiseks, tulenevalt uue pulbervärviliini teistsugusest 

süsteemist.  

 

Esmalt on anti ülevaade ettevõttes kasutusolevast pulbervärviliinist, kust selgusid rakiste 

arendamiseks vajalikud tähelepanekud. Ettevõtte poolt antud teeninduskorvide 3D 

mudelite ülevaatest selgusid erinevate korvitüüpide eripärad ning erinevused. Tänu 3D 

mudelitele grupeeriti erinevad teeninduskorvid ning ühtlustati võimalikud rakised 

erinevatele teeninduskorvitüüpidele. 

 

Tehes ülevaate korvidest ning liinist, sai saadud informatsiooniga püstitada riputusrakiste 

projekteerimiseks vajalikud nõuded ning olemuse. Rakiste põhinõudeks oli tekitada 

korvide liinil liikumiseks erinevatest telgedest tasakaal. Selleks tuli rakistele lisada korvide 

tasakaalustamiseks vastukaal. 

 

Rakiste projekteerimine toimus erinevate korvitüüpide võimalike kinnitustüüpide järgi, 

mille konstruktsioonid tuli arendada võimalikult lihtsad ning vastupidavad kasutades 

ettevõttes olevaid materjale. Rakiste konstruktsiooni vastupidavuseks teostati kontrollid 

lisaraskuse jõuõlale mõjuvale paindepingele ning projekteerimistarkvaras oleva 

lisafunktsiooniga lõplikke elementide meetodi analüüsiga kogu rakistele mõjuvate pingete 

kontrolliga. Viimaselt võis graafiliselt lugeda konstruktsiooni deformatsioone ning kriitilisi 

punkte, kus toimus antud materjali voolepiiri ületus. Kahel arendatud rakisel tekkisid 

punktid, kus toimus antud väärtuse ületus. 
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Teostades valmis rakiste katsetust kahele teeninduskorvile, selgus, et konstruktsioonid on 

vastupidavad, kuigi arvutuskäigus saadud lisaraskuse mass ei läinud ühel kokku 

tegelikkusega.  
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