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SISSEJUHATUS 

 

NC (Numerical Control) ehk arvjuhtimine sai alguse 1950-ndatel aastatel. Algsed NC masinad, 

mida juhiti perfolintide abil, sarnanesid suuresti manuaalpinkidele ehk pinkidele, mida 

opereeriti käsitsi (Warfield 2018). 1970-ndate aastate mikroprotsessortehnika areng tõi kaasa 

arvutite kiire arengu, mille abil leiutati CNC (Computer Numerical Control) ehk 

arvprogrammjuhtimine. CNC-d kasutatakse peamiselt metallitööstuses, kuid leiab suurt 

kasutust ja on ka väga populaarseks muutunud plasti- ja puidutööstuses (Põldmaa 2008: 3). 

Arvprogrammjuhtimise masinad töötavad XYZ koordinaatsüsteemil. Masinad 

programmeeritakse läbi spetsiifilise G-koodi detaile freesima täpsete asukohaliigutuste järgi. G-

kood on suhtluskeel, mille abil saab programmeerida CNC masinaid (Ford 2016: 25). Freesid 

ja puurid, mida kasutatakse CNC masinates, on erinevate suuruste ja profiilidega. Enim 

kasutatavad freesid CNC tööstuses on järgmised: sirgefrees, spiraalfrees, laupfrees, kuulfrees, 

ning faasifrees. Tööriistade tüübid ja mõõdud sisestatakse programmeerimise arvutisse(Ford 

2016: 72-82). Programmeerimiseks kasutatakse CAM (Computer Aided Manufacturing) 

tarkvara, mis võimaldab 2D-jooniste ja 3D-mudelite järgi luua masinatele sobilikud 

programmid. Programmide testimiseks on CAM tarkvaras olemas simuleerimise võimalus, et 

testida programm enne CNC masinasse laadimist. CAD (Computer Aided Design) tarkvara abil 

disainitakse nii 2D-jooniseid kui ka 3D-mudeleid ruumilises keskkonnas – see annab ühtlasi 

väga hea kujutluse valmivast tootest. CAD tarkvaraga on võimalik renderdada ehk anda 

mudelitele reaalne välimus (Davy 2007: 48-49). 

Mööblitööstuses kasutatakse toodete tegemiseks erinevaid okas- ja lehtpuuliike. Neist enim 

kasutatavad Eestis on mänd, kask, tamm ja saar. Okaspuud sisaldavad rohkesti vaiku, mis 

muudab puidu vastupidavamaks välistingimustes. Lehtpuud on märksa paindlikkumad kui 

okaspuud – seega on need tisleritöödeks sobilikumad.  



7 

 

Lõputöö koosneb kahest osast: teoreetilisest ja praktilisest. Teoreetiline osa koosneb kolmest 

esimesest peatükist ning praktiline osa töö viimasest peatükist. Esimeses osas antakse 

lühiülevaate CNC tehnoloogilisele arengule erinevatel aastakümnetel. Kirjeldatakse peamistest 

masina tüüpidest, manuaalpingi ja arvjuhtimisega pingi erinevustest, tutvustatakse suuremaid 

CNC masinatootjaid. Teises osas tutvustatakse CAD ja CAM tarkvarasid, tuuakse näiteid CAD-

i funktsioonide erinevatest võimalustest. Kirjeldatakse CAM-i parameetreid ning nende 

kasutusalasid. Visuaalseteks näideteks on valmistatud 2D-joonisest 3D-mudeleid, kasutades 

selleks tarkvara Autodesk Fusion 360. Kolmandas osas võrreldakse mööblitööstuses 

kasutatavaid leht- ja okaspuid. Selles peatükis põhjendatakse ka projekti materjali valikut. 

Praktilises osas ehk viimases peatükis kirjeldatakse detailselt, kuidas valmivad detailid CNC 

masinaga. Peatükis tuuakse välja detailide paiknemise simulatsioonid ning parema ülevaate 

saamiseks valmistati detailide monteerimisest pildid. 

Rakenduskõrgharidusõppe lõputöö koostati projekti vormis. Selleks, et koostada projekt 3D-

mudelina TV-alusest, pidi autor põhjalikult uurima CNC maailma, sealhulgas CAD/CAM 

tarkvarasid. Teema muudab aktuaalseks CNC kiire areng arvutipõhiseks saamisel. Sellise valiku 

tegi autor, sest CNC masinatega seonduv pakub talle huvi, soovis õppida projekti tegemist 

CAD/CAM tarkvaradega ning ühtlasi on seotud teema puidutöötlustehnoloogia erialaga.  

Rakenduskõrgharidusõppe lõputöö eesmärgiks on uurida CNC valdkonda, laiendada silmaringi 

CNC masinatüüpide ehitusest, sealhulgas kasutusaladest, tootmisvõimalustest, koostada 

tehnoloogilised joonised, valmistada projektist montaaži pildid ja õppida CAD tarkvaras 

disainima toodet.  

Autor tänab juhendajat Regino Kaske lõputöö juhendamise eest. 
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1. CNC 

 

CNC (Computer Numerical Control) ehk APJ (arvprogrammjuhtimine) töötamine baseerub 

XYZ koordinaatsüsteemil. CNC-d võib defineerida kui operatsiooni, mille käigus 

programmeeritakse masin tegema tööriistaga teatuid liigutusi läbi spetsiifilise koodi. (Ford 

2016: 25) 

Üldjuhul on nullpunktiks see koht, kus X-, Y- ja Z-telg omavahel ristuvad, kõik teljed on 

omavahel 90° nurga all. Kaks koordinaati määravad punkti asukoha pinnal, kolmas aga ruumis. 

(Ford 2016: 25) 

Z-telje peal asub spindel, mis liigub vertikaalselt, kas masina töölauast kõrgemal (Z+) või 

allpool (Z-). X-telg jookseb mööda horisontaali vasakule (X+) ja paremale (X-) (vastavalt 

masinale). Enamikel CNC masinatel  X-telg ei liigu, see kulgeb risti Y-teljega, mis liiguvad 

masinat mööda edasi-tagasi. (Ford 2016: 26-27) 

Selleks, et CNC masin saaks teha täpseid lõikeid, peab masinale sisse kodeerima materjali 

asukoha. Õigesti programmeeritud masin oskab sooritada kiiresti täpseid lõikeid. Need 

liigutused saab masinale programmeerida läbi G-koodi või läbi CAM tarkvara. G-kood on kood, 

mille abil on võimalik masinaga suhelda. G-koodi saab luua kahel moel: kirjutada käsitsi või 

kasutades CAM tarkvara. CAM tarkvara arvutab programmeerija poolt sisestatud andmete 

põhjal ise välja masinale sobiliku koodi. (Ford 2016: 183) 

CNC masinad töötavad väga kõrge täpsusega ja varasemalt tehtud tööd saab teha uuesti ilma 

midagi muutmata ehk tehtud programmid on taaskasutatavad. Detailide programmid 

salvestatakse ja hoiustatakse seni kuni on vaja sama detaili uuesti toota. Uuesti varasema detaili 

tootmise korral on vaja ainult programm uuesti masinasse laadida. Varem kasutatud 

programmid on alati töövalmis, st neid ei pea muutma, aga kui siiski on vaja muudatus sisse 

viia, saab seda alati teha. Programme võib kasutada lõpmata palju kordi. (Smid 2003: 31-33) 
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CNC masinad vähendavad detailide lõikamise aega ja suurendavad tootlikkust. CNC masinaga 

kulub varem valmistatud samasuguse detaili tegemiseks alati ühepalju aega, kuid 

manuaalpingiga tehes sõltub ajakulu töötaja oskustest ja kiirusest. CNC masinal on seadistusaeg 

ainuke ajakulu, mis võib varieeruda operaatori tegevustest. Operaator peab programmi peale 

laadima, seadistama masina, kinnitama materjali masinasse ja hiljem valminud detailid masinast 

välja võtma. (Smid 2003: 31-33) 

 

1.1. CNC lühiajalugu 

 

CNC-d kasutatakse puidutööstuses juba väga laialdaselt. Masinad aitavad lihtsustada inimeste 

tööd, tagada täpsust ja kvaliteeti. Varasemalt kasutati kümneid erinevaid tööpinke ja inimesi ühe 

keerulisema detaili valmistamiseks, aga nüüd saab selle kõik teha ära üks inimene ja üks masin. 

(CNC machining center… 2019) 

Esimesed arvjuhitavad pingid ehk NC (Numerical Control) ehitati 1950. aasta alguses ja need 

töötasid perfolindi peal (Warfield 2018). Esimesena võeti need pingid kasutusele 

lennukitööstuses, mis olid väga kohmakad ja nende programmeerimine oli keeruline ning vajas 

suuri matemaatilisi teadmisi. Manuaaljuhitavate pinkide pealt läks detailide valmistamine üle 

NC pinkidele, sest toodetavad detailid muutusid keerulisemateks ja nõudsid töös suuremat 

täpsust. (Põldmaa 2008: 3) See tehnoloogia oli alguses nii uus, et tööstused ei osanud ja tahtnud 

neid kasutusele võtta. Isegi siis, kui nähti kui palju selline tehnoloogia võib tööjõu ja ajakulusid 

vähendada, pelgasid tööstused seda oma erinevuse poolest tavalisest tööstusest. Tööstuse 

arendamiseks ostis USA sõjavägi 120 arvjuhtimispinki ja laenas need välja tööstustele 

kasutamiseks. Tööstused, kellele USA sõjavägi laenas masinad, said positiivse kogemuse 

osaliseks ning 1950-ndate lõpuks tahtsid ka paljud teised tööstused NC masinaid enda kasutusse. 

1960-ndatel alustati katsetamist G-koodiga, tulid esimesed automaatse tööriistavahetusega 

pingid. (Warfield 2018) 

1970-ndate aastate revolutsiooniline mikroprotsessortehnika tõi uue ajastu CNC maailma 

(Põldmaa 2008: 3). CAD programmid hakkasid vähendama paberil tehtavaid jooniseid 
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(Warfield 2018). Töölised vabastati aeganõudvatest ja rutiinsetest töödest. Varasemalt oli raske 

teha keerulise ehitusega detaile, sest see nõudis töölistel väga täpseid liigutusi. Sel ajal puudus 

võimalus liigutada lõikeinstrumenti mitmes erinevas teljes korraga. 1980-ndatel välja tulnud 

uute arvuti poolt juhitavate pinkidega oli see võimalik, sest lõikeinstrument sai liikuda nii nagu 

see oli ette programmeeritud. Masinate täpsuse suurenemisega muutusid ka detailide mõõtude 

kõikumised, mida rohkem masinad edasi arenesid, seda keerulisemaid ja täpsemaid detaile oli 

võimalik valmistada. 1990-ndatel läks CNC tootmise ettevalmistus täielikult üle CAD/CAM 

tarkvarale. (Põldmaa 2008: 3) 

 

1.2. Peamised CNC masina tüübid 

 

Algsed CNC masinad- CNC freespink (Mill) ja CNC treipink (Lathe), valmistati ehituselt 

sarnased nagu manuaalpingid. Hiljem toodeti masinaid nagu CNC ruuter (Router), mis on 

spetsiaalselt mõeldud arvutiga juhtimiseks. Need on ühtlasi ka kolm peamist CNC masina tüüpi. 

(Smid 2003: 7-10) 

Enamikel CNC freespinkidel (Joonis 1) on X-, Y- ja Z- teljed ehk need on kolme teljelised. 

Masin töötab liikuva lauaga, mis liigub paremale, vasakule (X), ette ja taha (Y). Töölauast 

kõrgemal on spindel, mis pöörleb ringi ning üles-alla (Z) liikudes lõikab materjali. Tööstuslikel 

masinatel on suured tööriistamagasinid, kuhu mahub tavaliselt 10-36 erinevat tööriista. 

Magasinid on automaatvahetusega, mis võimaldavad teha erinevaid operatsioone ühe korraga. 

(Smid 2003: 7-10) 
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Joonis 1. CNC freespink Doosan. (Doosan … 2019) 

CNC treipink ehk arvprogrammjuhtiv treipink (Joonis 2). Treipingil on tavaliselt kaks telge, 

vertikaalne X ja horisontaalne Z. Suurim erinevus treipingi ja CNC freespingi vahel on see, et 

treipingis keerleb töödeldav toorik, mitte lõiketööriist. Enamasti on lõiketööriist statsionaarne 

ja seda liigutab liikuv torn, mille külge on tööriist kinnitatud. Treipingid on ideaalsed masinad 

sümmeetriliste detailide valmistamiseks. Tööstuslikele masinatele on juurde lisatud 

automaatsed tööriistamagasinid, materjali söötjad ja detaili püüdjad. Need lisad teevad tootmise 

väga lihtsaks. Tööriistamagasini tuleb panna tööks vajalikud lõikeriistad ja masin 

programmeerida neid kasutama. Materjali söötja on lisa seade treipingile või on üks osa 

treipingist. Materjali söötjasse pannakse vastava diameetriga toorikud ja see söödab treipingile 

neid järjest ette. Treipink programmeeritakse nii, et materjali söötja lükkab täpselt tooriku õigele 

kaugusele, et sealt saaks lõigata õiges mõõdus detaili, mis kukub alla detaili püüdjasse. Kui pink 

on õigesti programmeeritud võib masin töötada iseseisavalt tunde või isegi päevi, operaator peab 

jälgima ainult, et toorikud otsa ei saaks ja tühjendama detaili püüdjaid. (Smid 2003: 11-14) 
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Joonis 2. CNC treipink Doosan. (Doosan … 2019) 

CNC ruuterid (Joonis 3) on spetsiaalselt ehitatud arvutiga juhtimiseks ja peamine kontakt 

masina ja inimese vahel on läbi arvuti. Ruuterid on enamasti mõeldud suurte dimensioonidega 

detailide töötlemiseks, täpsemalt veel puidu, plastiku ja metallist plaatide/lehtede lõikamiseks. 

Enamikel ruuteritel on kolm telge X, Y ja Z. Olemas on veel multifunktsionaalsemaid ruutereid, 

millel on viis või enam telge. Viis telge tähendab seda, et on kaks lisa pööramistelge B ja C. Z-

telje peal paikneb lisa telg C, mis võimaldab pöörata spindlit ümber iseenda. Y-telje peal 

paikneb B-telg, mis võimaldab spindlit keerata 90° nurga alla. (5 Axis CNC… 2008)  
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Joonis 3. CNC ruuter SCM Accord Fxm. (SCM … 2019) 

Töölaud on ala, kus toimub CNC freespingi ja ruuteri töötlemine. Erinevalt freespingist ja 

ruuterist toimub treipingis töö teisiti. Treipingis puudub töölaud, sest detail kinnitatakse 

pöörlevate tsentrite külge. CNC freespingi ja ruuteri töölaud koosneb kahest osast: aluslauast ja 

lauast. Laud on enamasti alumiiniumist või metallist, mille sisse on freesitud sooned ja avad, et 

reguleerida õhu liikumist. Aluslaud on MDF-ist või mõnest muust õhku läbi laskvast materjalist, 

sest muidu ei jääks töödeldav materjal püsima. Aluslauda kasutatakse selleks, et mitte ära 

rikkuda alumiiniumlauda. Freesimise käigus lõigatakse kontuur töödeldavast materjalist läbi, et 

saada kätte detailid materjali küljest. Läbi lõikamiseks on vaja töödeldavast materjalist 

sügavamale lõigata (aluslaua sisse), et tagada materjalist puhas läbilõige, sest kohati võib 

materjali paksus erinevatest kohtadest varieeruda. Kui töödeldava materjali all on pehme MDF-

plaat ei juhtu freesiga midagi. Metalli ja alumiiniumi puhul võib freesi tera katki minna ja laud 

võib saada kahjustada. (Ford 2016: 27, 55) 

Masina tööala on ala, mille sees liigub ringi lõikeriist, seda saab jaotada kindlatesse gruppidesse. 

Aluslaud või pakid, mille peale kinnitatakse materjal. Sild, mille peal liigub Y-telg. Silla külge 

on kinnitatud kelk, mis liigutab spindlit üles ja alla. Spindli külge kinnitatakse lõiketööriistad, 
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mis väga suurte pöörlemiskiiruste juures lõikavad materjali. Spindel koosneb mitmest erinevast 

osast: kehast, kaelast, tsangist ja tsangi mutrist. (Ford 2016: 47-51) 

 

1.3. Manuaalpingi ja arvjuhtimisega pingi erinevused 

 

Manuaaljuhtimisega pink töötab identselt CNC masinaga, ainus vahe on et manuaalpinki juhib 

inimene käsitsi ja CNC masinat arvuti. Manuaaljuhtimisega pingis peab operaator liigutama 

lõikeinstrumenti või detaili ise, keerates käsiratast või -rattaid. Operaator peab panema masina 

tööle õige pöörelemiskiirusega ja vahetama tööriistu ise. Tööline peab jälgima iga liigutust ning 

masina peatama, kui vastavad mõõdud või vajalik tulemus on saavutatud. Tööriistad tuleb 

seadistajal mõõta käsitsi ja neid vajaduse korral vahetada. Manuaalse pingiga pole võimalik teha 

simulatsioone, mis aitaksid ennetada probleeme ja vigu. Detaili välimus ja mõõtude täpsus 

sõltub töötaja kogemusest ja töö tegemisest. Operaator peab viibima kogu aeg masina juures ja 

seda opereerima. (Põldmaa 2008: 3-4) 

Arvjuhtimisega pingis peab operaator sisestama toorikute, detailide ja tööriistade mõõdud 

arvutisse. Vastavalt materjalile peab operaator valima sobilikud ja ohutud lõikekiirused. 

Simulatsiooni tehes on võimalik operaatoril teada saada, kas sisestatud andmed on korrektsed 

ja kas selliste andmetega on võimalik valmistada soovitud detaili. Kui programm on valmis, siis 

on võimalik see salvestada ja kasutada hiljem identse detaili tootmiseks. Kasutades 

arvjuhtimisega pinke võib operaator panna masina tööle ning samal ajal järgmisi programme 

teha või tegeleda järgmiste töödega. Suuremates ettevõtetes on olemas programmeerijad, kes 

teevad masinate jaoks programmid valmis, masinate juures on ainult operaatorid, kes vahetavad 

detaile vastavalt programmide järgi. (Põldmaa 2008: 3-4) 
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1.4. Tööriistad ja detailide kinnitus  

 

CNC masinatel on väga palju erinevaid tööriistu, kuid peamised on erinevate mõõtude ja 

kujudega puurid ja freesid. Puurid on mõeldud otse materjali sisse puurimiseks, et saada täpsed 

avad. Puur on tehtud nii, et laast jookseks mööda sooni avast välja. Freesid on mõeldud lõikama 

külje pealt, sest nad liiguvad piki materjali. Freesid lõikavad kogu küljega mitte ainult peaga. 

Enamik freese on keskele tsentreeritud, nendega freesitakse ja puuritakse otse materjali sisse. 

Mitte tsentreeritud freeside kasutamise puhul tuleb materjali sisse puurida enne ava või alustada 

lõikamist väljastpoolt materjali, sest neil freesidel puudub tsentris lõiketera. (Ford 2016: 72-82) 

Freeside erinevad profiilid: 

1) sirge teraga freesi kasutatakse peamiselt pehmete materjalide lõikamiseks (Ford 2016: 

72-82); 

2) alla- ja ülesvedavat spiraali kasutatakse kõvade materjalide lõikamiseks (lehtpuud, 

okaspuud, vineer). Ülesvedava spiraaliga frees, tõmbab laaste soonest üles, mida 

lõigatakse, et jätta freesitava soone külgedele parem pind, alla poole spiraaliga frees 

surub laastud alla ja jätab freesitava soone põhja kvaliteetsema pinna. Allavedavat 

spiraali kasutatakse õhukeste materjalide lõikamiseks, et vältida materjali vaakumlaua 

küljest lahti tõmbamist (Ford 2016); 

3) kuule kasutatakse 3D-pindade, ümara põhjaga soonte või raadiuste tegemiseks. Enne 

kuulpeaga freesiga freesimist tasub sirge freesiga eemaldada suurem materjalikogus 

eest, et pärast teha täppistöötlus kuuliga (Ford 2016: 72-82); 

4) faasifreese on igas suurustes ja kraadidega. Peamiselt kasutatakse 120, 90, 60, ja 30 

kraadi terasid (Ford 2016: 72-82); 

5) laupfreese kasutakse peamiselt materjali mõõtu lihvimiseks ja suure koguse materjali 

eemaldamiseks (Ford 2016: 72-82). 

Kinnitusvõimalusi on erinevaid, aga enam levinumad on pakkide vahele kinnitamine ja 

vaakumkinnitus. Selleks, et masinad suudaksid freesida toorikutest detailid välja, peavad olema 
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toorikud masinasse kinnitatud. Pakkide vahele kinnitamine on metallitööstuses enim levinud. 

Väntvõlli kasutades pannakse toorik kahe paki vahele ja pakid keeratakse omavahel kokku. 

Keeratakse seni kuni detail jääb pakkide vahele tugevalt kinni. Operaator veendub selles, et 

toorik oleks kinnitatud nii, et töö käigus see lahti tulla ei saaks. Vaakumkinnitus toimib õhu ära 

imemisega töölaua küljest. Töölaud on ümbritsetud kummidega ja peal on enamasti MDF-plaat, 

mis laseb õhku läbi. Toorikud on asetatud MDF-plaadi peale ja tekkinud vaakum hoiab neid 

kinni. (Ford 2016: 55-57, 65-66) 

 

1.5. CNC masinate tootjad 

 

CNC masinate tootmistööstus pöörleb põhiliselt väiketootjate ümber, kes toodavad väga 

sarnaseid masinaid. Unikaalseid ja innovaatilisi masinaid toodavad ainult mõned üksikud 

suured ettevõtted. Kümnest maailma suurimast CNC masinate tootjast kuus kuulub Hiina 

tootjatele. Hiinas on ka sadu ettevõtteid, mis kloonivad teiste ettevõtete toodangut ja müüvad 

tooteid väikeste muudatustega enda toodetena. Maailma suurim CNC masinate tootja on 

Saksamaa ettevõte Hermle AG, mis alustas tootmist 1938. aastal. (Top USA and… 2019) 

Algselt toodeti seal erinevatele masinatele polte ja mutreid, kuid 1956. aastal mindi üle NC 

freespinkide tootmisele (From humble beginnings… 2019). SCM on maailma üks juhtivamaid 

puidutöötlemismasinate tootjaid, mis sai alguse 1935. aastal Itaalias. 1952. aastal toodeti 

esimene puidutöötlemispink ja 1976. aastal esimene CNC puidutöötlemiskeskus. (SCM… 

2019) 

Eestis ei toodeta CNC masinaid, aga neid kasutatakse metalli-, plasti ja puidutööstustes 

tootmiseks. Irontec OÜ on spetsialiseerunud erinevate metallide ja plastide töötlemisele. 

Peamisteks tegevusaladeks on CNC treimine ja freesimine. Ettevõttes on kasutusel peamiselt 

Haas CNC trei- ja freespingid (Irontec... 2019). Merrem Tööstusplast OÜ on Eesti suurim 

plastide turustajaid ja töötlejaid. Tööstusplastis on üle kümne erineva CNC pingi, millest kaks 

on viie teljelised (Merrem Tööstusplast... 2019). AS Tiksoja Puidugrupp on Eesti üks 

edukamaid mööblitööstuse ettevõtteid. Ettevõttes on kasutusel Rover A tüüpi CNC masin. 

(Tiksoja Puidugrupp... 2019) 
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2. CAD JA CAM PROGRAMMEERIMINE 

 

CNC programmi tegemine algab läbimõeldud protsessina. Tavaliselt algab see detaili tehnilise 

joonise vaatlusega, millele on märgitud detaili mõõdud, kogus ja materjal. Enne 

programmeerimist on vaja järgnevaid aspekte kaaluda: toote parameetreid, kogust, materjali, 

kiirust. (Smid 2003: 31-40) 

Kui detaili ei ole võimalik ühe operatsiooniga teha, näiteks seda on vaja mõlemalt poolt freesida, 

siis tuleb otsustada, kumb pool enne valmistada ja kuidas seda teistpidi uuesti masinasse 

kinnitada. Lihtsama ehitusega detaile saab pakkide vahele kinnitada, keerulisema ehitusega 

detailide jaoks on vaja teha eraldi rakis. Detaili suurus mõjutab materjali kinnitusviisi ja 

töötlusviisi. Kui on tegemist väikese detailiga ja seda freesitakse välja näiteks ruuteriga, siis on 

toote kogus väga suur mõjutegur. Sellisel juhul tehakse programm nii, et võimalikult palju 

detaile mahuks ühe plaadi peale. (Smid 2003: 31-40) 

Toote materjal on üks peamistest aspektidest, mis mõjutab teisi tegureid. Liikumiskiirus näitab, 

kui kiiresti liigub lõiketööriist materjali sees. Pehme materjali puhul võib kiirus olla väga suur. 

Kõva materjali puhul võib suure kiiruse juures lõikeriist sekunditega puruneda. (Smid 2003: 31-

40) 

Pöörlemiskiirus näitab, kui suurte pööretega lõiketööriist pöörleb. Vale pöörlemiskiiruse juures 

võib lõikeriist puitu põletada, panna plastiku ja metalli sulama. Selleks, et neid vältida on 

võimalik kasutada tööriista jahutust. Jahutamisviise on erinevaid: plastiku ja puidu puhul 

kasutatakse õhkjahutust, kuid metalli puhul jahutusvedelikku. (Smid 2003: 31-40) 

Peale eelnevate tegurite mõjutavad veel CAM programmeerimist freesimise astmesügavus, 

tööriistade valik ning tööjärjekorra planeerimine. (Smid 2003: 31-40) 
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Freesimise astmesügavust mõjutab materjali paksus. Astmesügavus näitab mitu millimeetrit 

freesitakse korraga ja mitme astme kaupa peab lõikama. Kui on kõva ja paks materjal, siis 

lõigatakse korraga vähem, et vältida tööriista purunemist. Lõigates korraga liiga sügavale võib 

materjal puruneda või kinnitusest lahti tulla. Pigem tasub alati freesida vähem korraga kui 

rohkem, sest see tagab operaatori ohutuse. (Smid 2003: 31-40) 

Tööriista valiku puhul tuleb arvestada kõiki eelnevaid tegureid, samuti tuleks järgida tööriista 

ohutust ja efektiivsust. Kui freesida väga väikese tööriistaga ja suure kiirusega on väga suur 

tõenäousus, et tugeva materjali sisselõikel tööriist puruneb. Tööriistad pöörlevad väga suurtel 

kiirustel, kui need purunevad võivad killud ohustada pingioperaatoreid või teisi lähedal olevaid 

töölisi. Vale tööriista valik vähendab CNC masina töö efektiivusust. Väikese tööriistaga 

freesides suuri detaile võib minna väga kaua aega ja see pole tootmise jaoks kasulik. (Smid 

2003: 31-40) 

Programmeerides tuleb veel arvesse võtta tööde järjekorda. See tuleb loogiliselt läbi mõelda, 

näiteks ei ole mõtet keermestamist programmeerida enne avade puurimist, ei tasu enne lihvimist 

materjali lahti lõigata jne. Pole olemas kindlat järjekorda, mille järgi hakata programmi 

koostama, sest kõik tööd on erinevad ja vajavad individuaalset lähenemist. Alati tasuks 

puhastused programmeerida algusesse ja seejärel lõpptöötlused. Üks järjekorra mõjuteguritest 

võib olla tööriist. Kui on võimalik teha ühe tööriistaga mitu erinevat operatsiooni, siis peaks 

võimaluse puhul need järjest programmeerida, et vähendada tööriistade vahetusele kuluvat aega. 

(Smid 2003: 31-40) 

 

2.1. CAD 

 

CAD (Computer-aided design software) abil on võimalik luua joonised arvutiga, raiskamata 

paberit või pliiatsit. Muudatusi saab teha arvutis lihtsalt, kas kopeerides algupärast mudelit või 

muuta joonisel üksikuid osi. Mudelid on võimalik ära salvestada ja neid hiljem teiste tööde jaoks 

kasutada. Enne CAD-i tehti jooniseid paberile, kasutades joonlaudu, malle ja pliiatseid. Käsitsi 
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tehtud jooniste kasutamine on tülikas, sest kui joonisel on vaja detaili mõõte- või detaili ennast 

muuta, tuleb teha uus joonis. (Davy 2007: 48-49) 

CAD tarkvaraga on võimalik luua kahe- ja kolmemõõtmelisi jooniseid. X- ja Y-teljed on CAD-

i põhi viitepunktid. 3D-programmides lisandub ka Z-telg, mis annab objektile sügavuse. 

Jooniste tegemine käib hiirega jooni tõmmates ja neile sobilikke mõõte andes (Joonis 4). (Davy 

2007: 48-49) 

 

Joonis 4. 2D-joonis 20×20 mm ruudust. 

Kui jooned omavahel ära ühendada on neist, võimalik välja tõmmata kolmemõõtmelisi 

kujundeid (Joonis 5) (Davy 2007: 48-49). 
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Joonis 5. 3D-mudel 20×20×20 mm kuubist. 

Lihtsast ruudust saab teha ühe liigutusega kuubi. Kulukamatele tarkvaradele on juurde lisatud 

renderdamine, millega saab anda mudelitele tekstuuri, muuta värve, lisada valgust ja luua 3D-

keskkonna (Joonis 6). (Davy 2007: 48-49) 

 

Joonis 6. Erinevate tekstuuride ja värvidega kuup. 

CAD tarkvara teeb joonestaja töö lihtsamaks, sest joonis programmeeritakse arvutis. Ka 

klientidel on parem mõista ja aru saada visualiseeritud 3D-mudeli joonisest kui paberi ja 

pliiatsiga visandatutust. 3D-mudelit on võimalik vaadata 360° ning see annab täieliku 

ettekujutuse lõpptootest. (Davy 2007: 48-49) 
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CAD tarkvaraga on võimalik muuta tavalised pildi failid (näiteks *.jpg) G-koodiks. See 

tähendab, et programmeerija ei pea ise näiteks logo järgi joonistama vaid saab selle vajadusel 

lohistada CAD-i ja seal arvutab programm talle vajalikud töörajad lõikamiseks. G-kood on 

programmeerimiskeel, mida kasutatakse CNC seadmetel. (Ford 2016: 108) 

Joonisel 7 on toodud Eesti Maaülikooli logo, mis on joonisel 8 esitatud C-koodina ja joonisel 9 

sama logo pärast simulatsiooni.  

 

 

 

 

 

Joonis 7. EMÜ logo. (EMÜ … 2019) 
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Joonis 8. G-kood EMÜ logost. 

See on ainult väike osa tervest koodist, 77 rida koodi 9785- realisest koodist. Sellise koodi 

kirjutamiseks käsitsi võib minna aega nädalaid. CAD arvutab selle välja sekunditega.  
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Joonis 9. Simulatsioon sellest, kuidas CNC masin EMÜ logo materjali sisse freesib. 

Logo valmistamiseks on vaja kasutada võimalikult väikest kuulfreesi, et see täpselt välja 

freesida. CAD tarkvaraga saab logo mõõtmeid muuta ja saab valida kui sügavale materjali sisse 

logo freesitakse. 

 

2.2. CAM 

 

CAM tarkvara abil luuakse töörajad, mille järgi hakkab CNC masin detaili välja lõikama. 

Töörajad luuakase importidest CAD failid CAM programmi ja seal lisatakse vastavad 

operatsioonid ja parameetrid. Parameetreid kasutatakse selleks, et sisestada tööriista diameeter, 

pikkus ja lõikamiskiirus. 3D-mudelite peale tõmmatakse jooned, sinna, kust on vaja, et tööriist 

lõikaks. Igale joonele saab valida erineva tööriista ja erinevad parameetrid. 

Joonistel 10-12, mis on vormistatud Ez-cam programmiga (Ez-cam … 2019) on toodud 

mõningad näite parameetreid, mida saab kasutada. 
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Joonis 10. Ez-cam tööriista parameetrid. 

Tööriista diameeter (Diameter). Lõikamissügavus on (Depth) detaili lõikamissügavus. Alati ei 

lõigata detaili esimese korraga välja, vaid jäetakse põhja varu (Allow) ja hiljem lõigatakse 

lõpuni. Liikumiskiirus on tööriista liikumiskiirus (Feed X-Y) ja detaili sisenemiskiirus (Feed Z). 

Ohutu kõrgus on kõrgus, mille peal on tööriistal ohutu liikuda ühest kohast teise ilma, kuskile 

vastu minemata (Clear). Lõikamisaste on lõikamiskordasid näitav aste. Kui materjal on väga 

paks, siis ei ole mõistlik seda korraga lõikama hakata (Step). 
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Joonis 11. Ez-cam tsükli parameetrid. 

Lõikamissuund (Offset Dir.) on operatsioon, mis näitab lõike asukohta (seestpoolt joont või 

väljastpoolt). Ülelõikamine (Stock allow) on hea selleks, et tagada puhta pinnaga detail. Alguses 

lõigatakse detail varuga välja ja hiljem lõigatakse õigesse mõõtu. Sisse ja väljaminemine (Lead 

status) on pinna lihvimisel vajalik, et laupfrees hakkaks materjalist kaugemalt lihvima ja 

lõpetaks ka materjalist kaugemal, vastasel korral jäävad materjalile jäljed. 
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Joonis 12. Ez-cam verifikatsiooni parameetrid. 

Kui on vaja sama detaili mitu korda teha, siis on abiks pöörlemine (Rotation), kaugus 

(Translation) ja sümmeetrilisus (Symmetry) - nendega on võimalik üht detaili erinevat pidi 

tooriku peale paigutada. 
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3. MATERJALI VALIK 

 

„Juba muistsete katsetustega on kindlaks tehtud, millised materjalid on vastupidavad ning 

sobivad hästi tööriistade ja mööbli valmistamiseks, paadiehituseks, ja isegi vankriratta 

tegemiseks.„(Davy 2007: 30) Enne sobiva materjali valimist otsustas töö autor uurida kolme 

erinevat okas- ja lehtpuud, et leida projektile sobiv puuliik nii välimuse kui ka töödeldavuse 

poolest.  

 

3.1. Okaspuud  

 

Okaspuud sisaldavad vaiku, mille eesmärgiks on kaitsta puitu kahjustuste eest. Suure 

vaigusisalduse poolest on okaspuud vastupidavamad välitingimustele. (Puit ja puitmaterjalid) 

Mänd, lehis ja jugapuu on Eestis ühed levinumad okaspuuliigid. Mänd kasvavad peamiselt üle 

Eesti metsades ja parkides. Lehis on sisse toodud puuliik, sobiliku kliima tõttu on siia ka püsima 

jäänud. Jugapuu pärineb soojemast kliimavööndist ja kasvab peamiselt Hiiu- ja Saaremaal. 

Jugapuu on looduskaitse all. (Puit ja puitmaterjalid … 2019) 

Harilik mänd on Eestis puidu- ja mööblitööstuse kõige enim levinud puuliik. Mänd on Eesti 

kõige tavalisem okaspuu ja seda võib kohata seal, kus teised puuliigid kasvada ei suuda. See on 

hästi kättesaadav ja taskukohase hinnaga. (Puit ja puitmaterjalid … 2019) Männipuit on pehme 

- see teeb ta hästi töödeldavaks. Männis on suur vaigu sisaldus, mis teeb selle vastupidavaks. 

(Davy 2007: 30) Männist toodetakse peamiselt ehitusmaterjale, mööblit, parketti või vineeri. 

(Puit ja puitmaterjalid) Männipuidu miinusteks töötlemisel on okslikus ja puidus esineb palju 

vaigukäike (Davy 2007: 30). 
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Lehis sobib hästi välistingimustes kasutamiseks, sest see säilib hästi niisketes kohtades, omab 

suurt mädanemiskindlust. Erineb teistest puuliikidest oma suure tugevuse, peenikeste okste ja 

mädanikukindluse poolest. Puit sarnaneb välimuselt männi omale, kuid on kõvem - see teeb 

puidu raskemini töödeldavaks. (Puit ja puitmaterjalid … 2019)  

Jugapuu on tuntud oma erakordse elastsuse ja ilmekas välimuse poolest. Sellepärast sobib see 

hästi mööblitööstuses kasutamiseks, samuti muusikainstrumentide ja vibude valmistamiseks. 

Puit pole Eestis väga levinud ja selle töötlemisel on suur kaoprotsent - need tingimused tõstavad 

puidu hinna väga kõrgeks võrreldes teiste puitudega. (Puit ja puitmaterjalid … 2019) 

 

3.2. Lehtpuud 

 

Üldjuhul kõlbab tisleri töödeks paremini lehtpuude puit. See tuleneb nende rakustruktuuri 

erinevast paigutusest, mis annab puidule märksa suurema paindlikkuse, enamikest okaspuudest. 

(Davy 2007: 30) 

Kask on üks Eestis laialt levinud lehtpuu. Kask on kõva ja raske puu, seda on raske töödelda, 

läheb kergelt mädanema. (Davy 2007: 33) Puitu kasutatakse peamiselt mööbli- ja 

vineeritööstuses, sest see on kergesti poleeritav ja kuulub madalamasse hinnaklassi. 

Välistingimustes on puit vastuvõtlik kahjuritele ja niiskusele. (Puit ja puitmaterjalid … 2019) 

Hariliku tamme kasutatakse mööbli-, vineeri- ja parketitööstuses. Tamm erinevalt teistest 

puudest ei kaota oma väärtust vees ligunedes. Tamm muutub vees mustaks, mis toob puidu 

mustri paremini nähtavale ja muudab puidu hinnalisemaks. Aastarõngad tulevad puidus kergesti 

esile ja puit on selle poolest väga tuntud. (Davy 2007: 37) 

Saare puit on ilmeka tekstuuriga, sitke ja tugev - seega kasutatakse seda mööblitööstuses, 

paadiehituseks ja suuskade tootmiseks. Puidul on omapärane lõhn. Saar on kergesti auruga 

painduv puit, tal on ka hea lööke absorbeeriv omadus. (Davy 2007: 34) 
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Materjali valimisel mõeldi esmalt keskkonnale, kus valmis toode asuma hakkab. TV-alus asub 

siseruumis, seega niiskus ja putukakahjustused seda suuresti ei mõjuta. Välimuselt tundusid 

sobivad autorile kõige enam tamm, jugapuu ning arukask. Jugapuu välistas autor, sest lähemalt 

uurimisel selgus, et see kuulub kõrgemasse hinnaklassi ja töötlemisel tuleb arvestada suure 

materjali kaoga. Samuti suuri jugapuust liimkilpe ei ole Eestist saada, sest see ei ole siin levinud. 

Tammepuit osutus lähemalt tutvumisel liiga tumedaks, raskeks ja samuti kõrgemasse 

hinnaklassi kuuluvaks. Tume puit jätaks ka autori arvates TV-alusele liialt sünge välimuse. 

Seega põhjalikult uurides ja järeldusi tehes, otsustas autor, et heledat tooni puit on selle projekti 

jaoks sobiv valik. Kolme eelnevalt valitu põhjal, osutuski autori soovidele vastavaks kask.  
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4. TV-ALUSE JA TEHNOLOOGIA KIRJELDUS 

 

TV-aluse projekteerimist alustas töö autor programmiga Autodesk Fusion 360. Kõige pealt 

pandi paika parameetrid kui pikk, lai ja kõrge ese tuleb. Disainimisel tahtis autor anda alusele 

omapärase kuju, mis ei oleks mööblipoodides levinud. Sisustuspoodides ringi vaadates on 

enamasti kõik TV-alused kandilised, õhukesest materjalist ja spoonitud MDF-ist valmistatud. 

Sellised alused ei ole autori arvates väga vastupidavad. Lähtudes sellest otsustati projektina teha 

TV-aluse ümarama kujuga, paksemast materjalist ja liimpuidust. Disainimine toimus katsetus 

meetodil. Autor katsetas erinevaid kujusid ja disainilahendusi, kuni leidis projekti jaoks kõige 

sobilikuma ja huvitavama. 

Detailide valmistamiseks kasutati CNC masinat SCM accord fxm 30, mis on mõeldud peamiselt 

puidu ja plastitöötlemiseks. SCM accord fxm on viie teljeline vaakumlauaga ruuter, millele on 

võimalus kinnitada külge pakid keerulisemate tööde tegemiseks. Masinal on automaatse 

vahetusega tööriistamagasin, kuhu saab korraga paigaldada 24 erinevat tööriista. Viis telge 

võimaldavad teha mitut erinevat operatsiooni korraga, sest masina spindlit on võimalik keerata 

ja seega on võimalik kaldpindu freesida. (SCM GROUP 2019) 

TV-alus koosneb 49-st  puitdetailist (Lisa 1-17 ja 21-24), kolmest klaasdetailist (Lisa 20-21) ja 

neljast polükarbonaad detailist (Lisa 18-19) nende mõõtmed on toodud tabelis 1. Puidust 

detailide tegemiseks kasutatakse kase liimpuitkilpe (Tabel 2). Klaasdetailid tellitakse 

mõõtudega 20×430×500 mm 2 tk ja 20×480×800 mm. Polükarbonaadi jaoks tellitakse plaat 

mõõtutega 5×900×500 mm. Polükarbonaat plaat on kaetud mõlemalt poolt kaitsekilega, et 

vältida kriimustusi plaadi töötlemisel. Detailide ühendamiseks kasutatakse tüübleid mõõtudega 

10×20 mm. Ukse hingedeks kasutatakse tihvte mõõtudega 3×10 mm. 
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Tabel 1. Detailide mõõdud 

Nr 
Detaili 

kood 

Detaili puhtad mõõdud 

    M
õ

õ
tü

h
ik

 

Materjal 
Detailide arv 

TV-aluses 
Laius Paksus Pikkus 

                

1 D0001 75 50 500 mm Liimpuitkilp 6 

2 D0002 75 50 500 mm Liimpuitkilp 2 

3 D0003 43.8 57.74 500 mm Liimpuitkilp 2 

4 D0004 43.8 57.74 500 mm Liimpuitkilp 2 

5 D0005 79.43 57.5 500 mm Liimpuitkilp 2 

6 D0006 100 65 500 mm Liimpuitkilp 2 

7 D0007 100 70 500 mm Liimpuitkilp 2 

8 D0008 76 50 500 mm Liimpuitkilp 2 

9 D0010 202.1 40 500 mm Liimpuitkilp 6 

10 D0011 173.2 40 500 mm Liimpuitkilp 2 

11 D0012 173.2 40 500 mm Liimpuitkilp 2 

12 D0013 187.6 40 500 mm Liimpuitkilp 2 

13 D0014 202.1 40 500 mm Liimpuitkilp 2 

14 D0015 202.1 40 500 mm Liimpuitkilp 2 

15 D0020 473.2 40 500 mm Liimpuitkilp 2 

16 D0080 420 20 800 mm Liimpuitkilp 1 

17 D0081 420 20 500 mm Liimpuitkilp 2 

18 D0090 40 20 40 mm Liimpuitkilp 8 

19 D0041 430 20 500 mm Klaas 2 

20 D0040 480 20 800 mm Klaas 1 

21 D0070 232.161 5 416 mm PC (polükarbonaat) 2 

22 D0071 232.161 5 416 mm PC (polükarbonaat) 2 
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Tabel 2. Liimkilpide mõõdud 

Nr Detailid kilbis 

Liimpuitkilbi mõõdud 

    M
õ

õ
tü

h
ik

 

Kogus, 

tk 
Maht, m3 

Laius Paksus Pikkus 

1 D0001, D0002, D0008 650 52 850 mm 1 0.02873 

2 D0003, D0004, D0005 500 60 520 mm 1 0.0156 

3 D0006, D0007 500 72 520 mm 1 0.01872 

4 D0010-D0020 1600 42 1600 mm 1 0.10752 

5 D0080, D0081 950 22 1000 mm 1 0.0209 

Maht kokku 0.19147 

 

Tööks vajalikud tööriistad: sirge otsfrees (Ø10 mm), puur (Ø10 mm), puur (Ø13 mm), 

kuulpeaga otsfrees (Ø20 mm), haamer, ekstsentriklihvija, pintsel laiusega 13 mm ja 51 mm, 

lihvpaberid teralisusega 120, 180 ja 320. 

 

4.1. Detailide valmistamine 

 

Detailid 0001, 0002 ja 0008 tehakse kahe positsiooniga. Esimese positsioonina freesitakse välja 

kontuur jättes põhjast 1 mm materjali lõikamata, siis kaldpinnad, seejärel kuulfreesiga R35 

raadius ja mõlemale poole Ø10 mm avad sügavusega 10 mm (Joonis 13). Detail 0002 freesitakse 

sisse soon laiusega 20 mm ja sügavusega 17.6 mm. Lõpetuseks freesitakse kontuur kõikidel 

detailidel täiesti läbi (Joonis 14). 



33 

 

     

Joonis 13. Detailide 0001 paiknemine kilbis. detailid 0002 ja 0008 paiknevad identselt. 

     

Joonis 14. Detail 0001 väljalõikamise simulatsioon. 

Teise positsiooni tegemiseks kasutatakse vaakumlaua asemel pakke. Ühelt poolt töödeldud 

detailid 0001, 0002 ja 0008 kinnitatakse pakkide vahele ja kuulfreesiga freesitakse R75 raadius. 

Detailid 0003 tehakse ühe ja 0004 kahe positsiooniga. Esimene positsioon on mõlemal 

ühesugune. Kõigepealt freesitakse välja kilbist kontuur jättes põhjast 1 mm materjali lõikamata, 

siis tehakse kaks kaldpinda, kuulfreesiga R60 raadius ja mõlemale poole Ø10 mm avad 

sügavusega 10 mm. Lõpetuseks freesitakse kontuur läbi. 
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Detail 0004 kinnitatakse teiseks operatsiooniks pakkide vahele ja puuritakse Ø10 mm avad 

sügavusega 10 mm kolmandale küljele. 

Detailid 0005 ja 0007 valmistatakse kahe positsiooniga. Freesitakse kontuur ja jäetakse põhja 1 

mm varuks. Detail 0005 freesitakse kuulfreesiga R35 raadius ja detail 0007 R60 raadius (Joonis 

15). Mõlemale detailile kaks kaldpinda ja kaldpindadele puuritakse Ø10 mm avad sügavusega 

10 mm. Lõpetuseks lõigatakse kontuur läbi (Joonis 16). 

Joonis 15. Detailide 0005 ja 0007 paiknemine kilbis. 

 

Joonis 16. Detailide 0005 ja 0007 väljalõikamise simulatsioon. 

Teiseks operatsiooniks kinnitatakse eeltöödeldud detailid pakkide vahele ja freesitakse kolmas 

kaldpind ning sellele puuritakse Ø10 mm avad sügavusega 10 mm. 
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Detail 0006 valmistatakse kolme operatsiooniga. Esimesena freesitakse välja kontuur jättes 

põhjast 1 mm materjali, seejärel tehakse kuulfreesiga  R60 raadius ja sinna keskele soon laiusega 

20 mm ja sügavusega 17.9 mm. Mõlemale poole R60 raadiust tehakse kaldpinnad ja nende 

keskele puuritakse Ø10 mm avad sügavusega 10 mm. 

Teiseks ja kolmandaks operatsiooniks kasutatakse pakke. Teise operatsioonina tehakse ühele 

poolele kaldpind ja kolmanda operatsioonina tehakse teisele poolele kaldpind. 

Detailid 0010-0013 tehakse kolme operatsiooniga ja detailid 0014 ja 0015 nelja operatsiooniga. 

Detailidele tuleb teha kontuuri lõikus ja puurida erinevad avad. Esimese operatsioonina tehakse 

kõikidele detailidele kontuuri lõikus jättes põhjast 1 mm lõikamata. Detailidele 0011 ja 0012 

puuritakse Ø10 mm avad (15 tk) sügavusega 10 mm. Detailile 0014 puuritakse neli Ø10 mm 

ava sügavusega 10 mm. Detailile 0015 puuritakse kaks Ø3 mm ava sügavusega 8 mm. 

Detailidele 0010 ja 0013 esimese operatsioonina avasid ei tule. Lõpetuseks freesitakse kõikidel 

detailidel kontuur läbi. 

Teine ja kolmas operatsioon on detailidel 0010-0015 ühesugune. Detailid kinnitatakse pakkide 

vahele ning puuritakse teise operatsiooni käigus ühele poole ja kolmanda operatsiooniga  teisele 

poole Ø10 mm viis ava sügavusega 10 mm. 

Neljas operatsioon tehakse detailile 0014. Detail kinnitatakse tagurpidi pakkide vahele ja 

puuritakse kaks Ø3 mm ava sügavusega 8 mm. 

Detail 0020 tehakse kahe operatsiooniga. Esimesena freesitakse liimkilbist detaili kontuur välja 

jättes 1 mm põhjast lõikamata. Seejärel lõigatakse detaili tagumisse otsa ava laiusega 40 mm, 

pikkusega 100 mm ja R20 raadius ava otsadesse. See järel lõigatakse kontuur lõpuni läbi. 

Teise operatsioonina kinnitatakse materjal pakkide vahele ja puuritakse mõlemale küljele viis 

Ø10 mm ava sügavusega 10 mm.  

Detailid 0080 ja 0081 freesitakse välja ühe operatsiooniga. Detailidele on vaja lõigata ainult 

kontuur ja see lõigatakse ühe korraga välja. Lisa 25 on toodud detaili 0081 G-kood. 
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Detail 0090 tehakse ühe operatsiooniga. Kõige pealt lõigatakse detaili kontuur jättes 1 mm põhja 

varu ja siis freesitakse kaldpinnad kõikidele külgedele. Puuritakse tüübli augud Ø10 mm ava 

sügavusega 10 mm. Lõpetuseks lõigatakse detailide kontuur üle. 

Detailid 0070 ja 0071 freesitakse välja kahe operatsiooniga polükarbonaadi plaadist. Esimese 

operatsioonina lõigatakse välja kontuur. Teise operatsioonina kinnitatakse detailid pakkide 

vahele ja puuritakse mõlemale poole otsa Ø3 mm ava sügavusega 10 mm. 

Kontuuri lõikamisel jäetakse varu sellepärast, et oleks võimalik enne täieliku läbilõikamist 

mõõte kontrollida. Kui kontrollimisel mõõdud ei klapi ja on näiteks suuremad, siis saab detaili 

üle freesida. Väiksemate mõõtude puhul tuleb teha uus detail.  

Detailid 0040 ja 0041 on klaasist ja need tellitakse õigetes mõõtudes. 

 

4.2. Detailide kokkupanemine 

 

Valmisdetailid seotakse omavahel kokku tüübelseotisega. Tüüblitega saab teha väga tugevaid 

täispuidust sileseotisi ja tüüblid jäävad materjali sisse peidetuks. Tüübelseotisi tuleb teha täpselt, 

et detailid omavahel kokku sobiksid. Tavaliselt on tüübliaukude samm 75-100 mm. (Davy 2007: 

198-199) Antud projektis on tüüblite sammuks 100 mm. 

Esimese sammuna detailide kokkupanemisel alustatakse tüüblite paigaldamisega. Tüübli avad 

täidetakse liimiga ja seejärel lüüakse haamriga tüüblid avadesse. Tuleb meeles pidada, et liim 

ei tohiks enne detailide ühendamist ära kuivada. Pärast tüüblite paigaldamist alustatakse 

detailide omavahel kokku panemist (Joonis 17). 
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Joonis 17. Detailide kokkusobivuse skeem. 

Esmalt ühendatakse alumised detailid 0003, 0010, 0001, 0014, 0001, 0010 ja 0002 ja seejärel 

ülemised detailid 0004, 0010, 0005, 0015, 0001 ja 0010 (Joonis 18). 

Seejärel sobitatakse ühendatud detailid omavahel kokku, aga nende ühendamisel liimi ei 

kasutata. Joonisel 18 olevad detailid 0004 ja 0003 omavahel ning 0002 ja 0010 omavahel.  
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Joonis 18. Lahtiolevad ühendused liimitakse hiljem kokku, et oleks võimalik paigaldada uksi. 

Detailide kokku surumiseks (Joonis 19) kasutatakse pingutuslinti. Pingutuslinti kasutatakse 

korrapäratute vormide kokku surumiseks. Pingutuslint koosneb pehmest kangast, mis asetatakse 

detaili ümber ja pingutus mehhanismiga pingutatakse detail kokku. (Davy 2007: 112) Peale liimi 

kuivamist eemaldatakse pingutuslint ja võetakse ülemine ja alumine pool lahti tagasi (Joonis 

18). 



39 

 

 

Joonis 19. Kokkupandud parempoolne riiul. 

Vasakpoolne riiul liimitakse ja surutakse kokku identselt paremapoolse riiuliga (Joonis 20). 

Pärast liimi kuivamist võetakse mõlema riiuli ülemine ja alumine pool lahti tagasi (Joonis 18). 

 

Joonis 20. Vasakpoolne ja parempoolne kokkupandud riiul. 
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Pealmine riiul liimitakse kokku täielikult (Joonis 21). Ülemised (0013, 0008, 0020, 0008, 0013) 

ja alumised (0006, 0011, 0007, 0020, 0007, 0011, 0006) detailid liimitakse jälle eraldi, siis 

lisatakse nende vahele detail 0080 ja peale seda alles omavahel kokku. Kokku panemisel 

kasutatakse pingutuslinte ja F-pitskurve. Metallpitskruvid ehk F-pitskruvid on üldotstarbelised 

pitskruvid, mida kasutatakse kiiresti kuivavate liimide kasutamisel. (Davy 2007: 110) 

 

Joonis 21. Ülemise riiuli detailide kokkusobivuse skeem. 

Pärast ülemise riiuli kokkupanemist ühendatakse see parema ja vasaku riiuli ülemiste pooltega 

(Joonis 22). Tüübli augud täidetakse liimiga ja lüüakse haamriga tüüblid sisse. Parema ja vasaku 

poole tüübli aukudesse kantakse samuti liimi. Parem- ja vasakpool surutakse ülemise riiuli külge 

ja pannakse f-pitskruvidega kinni. 
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Joonis 22. Pealmise riiuli ühendamine parem- ja vasakpoolse riiuli ülemiste pooltega. 

Kokku pandud riiulid lihvitakse enne täielikku kokkupanekut ekstsentriklihvijaga. Pinnad, mida 

sellega lihvida ei saa ja TV-aluse jalad lihvitakse käsitsi. Enamasti lihvitakse detaile enne 

kokkupanemist, aga kuna selles projektis peavad olema detailid täpses mõõdus, siis ei lihvita 

neid enne, et vältida detailidele lihvimisega tekkinud erinevusi. Ekstentriklihvijal on vabalt 

liikuv ümartald, mis tekitab masinal korrapäratuid liigutusi ja seega aitab vältida ringikujulisi 

kriimustusi, kuna uued liigutused kustutavad varasemaid. Lihvimiseks kasutatakse 

alumiiniumoksiidkattega lihvpabereid teralisusega 120, 180 ja 320. Alumiiniumoksiidpaber 

sobib kõige paremini ekstsentriklihvijale, samuti ka käsitsi lihvimiseks. Esmalt lihvitakse üle 

kõik pinnad 120 teralisusega lihvpaberiga. (Davy 2007: 129, 222-224) 

Viimistlemiseks kasutatakse kahekomponendilist melamiinlakki. Lakile segatakse hulka 

kõvendit, mille tõttu see kõveneb ja muutub vastupidavaks. Enne lakkimist puhastatakse pinnad 

niiske lapiga, et vältida tolmuosakeste sattumist lakikihi alla. Lakk kantakse puidule kahe 

erinevas mõõdus pintsliga. 13 mm laiusega pintslit kasutatakse kitsamate kohtade lakkimiseks 

ja 51 mm pintslit laiemate puidupindade katmiseks lakiga. Melamiinlakk saavutab puutekuivuse 

juba ühe tunniga, kuid lõplik kuivamine võib kesta nädal. Peale esimese kihi puutekuivuseni 

kuivamist, tehakse kõikidele pindadele vahelihv lihvpaberiga, mille teralisus on 180. Pärast 

vahelihvi puhastatakse pind tolmust ja kantakse peale teine kiht lakki. Peale teise kihi 

kõvenemist tehakse välispindadele vahelihv lihvpaberiga, mille teralisus on 320. Välisküljed 

lihvitakse ja lakitakse üle sellepärast, et peale lõplikku kokkupanekut jääks lakikiht ühtlane. 

(Davy 2007: 222-231) 



42 

 

Peale kahte kihti lakki ühendatakse viimased komponendid. Vasak- ja parempoolsele riiuli 

põhjadele 0014 lisatakse tihvtid ja tihvtide peale uksed (Joonis 23). Seejärel lisatakse detailidele 

0015 uste ülemised tihvtid. Detailidele 0002 ja 0003 sisestatakse tüüblid koos liimiga. Vasak- 

ja parempoolne riiul tõstetakse ülemise riiuli peale. Ühendus kohad surutakse pitskruvidega 

kinni ja jäetakse kuivama. 

 

Joonis 23. Kokkupandud TV-alus puhastatakse tolmust ja välimistele pindadele kantakse 

viimane lakikiht. 

Pärast kuivamist lisatakse TV-alusele klaasid, riiulite tagused ja jalad (Joonis 24 ja 25). 
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Joonis 24. TV-alusele riiuli klaaside, taguste ja jalgade lisamine. 

 

 

Joonis 25. Valmis TV-alus. 

Jalad kinnitatakse tüüblitega ja tagused liimiga. Valmis TV-aluse polükarbonaadist ustelt 

eemaldatakse kaitsekiled. 
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KOKKUVÕTE 

 

Rakenduskõrgharidusõppe lõputöö eesmärgiks oli uurida CNC valdkonda, laiendada silmaringi 

CNC masinatüüpide ehitusest, sealhulgas kasutusaladest ja tootmisvõimalustest. Lisaks 

koostada tehnoloogilised joonised, valmistada projektist montaaži pildid ja õppida CAD 

tarkvaras disainima toodet. 

Arvjuhtimine (Numerical Control) sai alguse 1950-ndatel ja CNC (Computer Numerical 

Control) ehk arvprogramm juhtimine 1970-ndatel aastatel. Tehnoloogilise tipparenguni jõudis 

CNC 1990-ndatel, kui leiutati tänapäevased arvutid ja CNC masinate programmeerimise 

alusteks võeti CAD ja CAM. 21. sajandiks on CNC jõudnud juba paljudesse metalli, puidu ja 

plasti tootmisvaldkondadesse. Üks juhtivamaid puidutööstuse CNC masinate tootjaid on SCM 

grupp Itaalias, mis asutati 1935. aastal. Eestis CNC masinaid ei toodeta, kuid neid kasutatakse 

jõudsalt tööstustes toomiseks. 

Peamiselt on tootmistes kasutusel kolmeteljelised CNC freespingid. Kolmeteljeliste CNC 

pinkidega saab teha lihtsamaid töid, mille hulka kuuluvad kontuuri freesimine ja avade 

puurimine. Kaldpindade tegemiseks on vaja kolmeteljeslistes pinkides detaili pöörata vastavalt 

kaldpindade nurkadele. Sellised tegevused vajavad aga rakiste kasutamist, et tagada detailide 

täpsus. Viieteljelised CNC masinad võimaltavad pöörata spindli pead ümber detaili 360°, seega 

on võimalik detailid valmistada algusest lõpuni peaaegu ühe operatsiooniga. 

CNC treipinke kasutatakse tööstuses suurel määral iseseisvalt. Operaatorid seadistavad 

masinad, käivitavad vajalikud programmid, panevad materjali ettesöötjatesse ja detailid 

valmistab pink ise. Treipingid erinevad freespinkidest ja ruuteritest selle poolest, et tööriista 

pöörlemise asemel pöörleb treitav detail. 

CNC ruuteritega toodetakse peamiselt plaatmaterjalist detaile. Ruuterite töölaudadeks on 

enamasti vaakumlauad, mis teevad toorikute kinnitamise kergemaks ja vähem 
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aeganõudvamaks. Vaakumlauad valmistatakse nii, et vajadusel oleks võimalik neile külge 

kinnitada pakke, millega saab vajadusel väiksemaid töid teha. 

Masinate programmeerimine on muutunud viimase kümnendiga drastiliselt, võrreldes 

programmeerimist 1960-ndatega. CAD tarkvaraga on asjatundjal võimalik ajaliselt kiiresti ja 

üsna lihtsalt toode disainida. CAD tarkvaraga programmeerides saab toote disaini alati vajadusel 

muuta ning juba olemasolevatele disainidele parandusi sisse viia. Seega on CAD tarkvaral suur 

eelis võrreldes paberil tehtavate joonistega, millele võib olla peaaegu võimatu teha arusaadavaid 

parandusi. CAD tarkvara võimaldab teha 2D-jooniseid ja 3D-mudeleid, mille järgi saab CAM 

tarkvaraga vähese vaevaga masinatele luua vajalikud programmid. CAM tarkvara on loodud 

programmeerijate jaoks mugavaks ja kasutajasõbralikuks. Tarkvarale on vaja sisestada ainult 

erinevad parameetrid, mille järgi arvutab CAM ise G-koodi välja. G-kood on 

programmeerimiskeel, mida kasutatakse CNC seadmetel. 

TV-aluse projekt disainiti kasutades Autodesk Fusion 360 tarkvara, mis võimaldab teha väga 

elulisi ja täpseid 3D-mudeleid toodetest. Fusion 360-l on olemas ka CAM funktsioon, aga see 

ei ole autori arvates kasutajasõbralik. Ez-Cam on tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud CAM 

tarkvara, mis lihtsustab programmide ja simulatsioonide tegemist. Simulatsioonidega on 

võimalik operaatoril simuleerida töö, mida CNC masin tegema hakkab. Simulatsioonid aitavad 

vältida valesti sisestatud andmeid ja vigaseid programme.  

Erinevatest puitmaterjalidest valiti välja kasepuit, sest see vastas TV-aluse projekti jaoks 

vajaminevatele nõuetele, ühtlasi oli ka välimuse poolest kõige sobilikum. Uksed valmistati 

polükarbonaadist, sest valitud materjal on kaalult kerge ja sobiv alternatiiv klaasile. Projekti puit 

ja polükarbonaadist detailid valmistatakse CNC masinaga SCM accord fxm 30. Antud masin 

võimaldas teha keerulisi kaldpindu ja raadiuseid, mis nõudsid selles projektis suurt täpsust.  

Eelnevalt püstitatud rakenduskõrgharidusõppe lõputöö eesmärk sai täidetud. Töö koostamise 

käigus omandas autor uusi teadmisi CNC valdkonnast, eriti arendavaks osaks oli planeeritud 

TV-aluse jooniste ja 3D mudelite koostamine, programmeerimine ning nendest omakorda 

simulatsioonide valmistamine. 
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