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Antud puidutöötlemise tehnoloogia lõputöö eesmärgiks oli rakendada lasertöötlust mööbli 

valmistamisel. Teema valik tulenes sellest, et oli vaja uut väiksemat mööblit ning kuna 

lasertöötlus on pidevalt arenemas, kuid sellisel tehnoloogial põhinevat mööblit poest 

saadaval ei ole, tekkis idee proovida öökappi, riiulit ja lauda ise laserlõikepinki kasutades 

valmis teha. 

 

Lõputöös on käsitletud infot lasertöötluse ajaloost, tööpõhimõttest, hooldusest, puidu- ja 

puidupõhiste materjalide töötlusest. Lisaks on avatud tausta vineerist, viimistlusest ja 

disainist.  

 

Valmistatud toodeteks on riiul, öökapp ning laud. Lõputöös on esitatud vajalikud seadmete 

ja materjalide nimistud ning hinnakalkulatsioon. 

 

Riiul, öökapp ning laud valmistati 100 W laserlõikepingiga. Võttes arvesse, et antud laser 

kuulub pigem kodukasutajale ning võimsus mööbli valmistamiseks pole mitte kõige 

sobivam, siis siiski saab öelda, et 10 mm ja 12 mm vineeri lõikusega sai isegi antud masin 

hakkama. Seega lasertehnoloogial mööbli valmistamine on reaalselt võimalik, kuid 

tööstusliku otstarbena tuleks kasutada võimsamat laserit. 

 

 

Märksõnad: riiul, öökapp, laud. 



3 

 

 

Estonian University of Life Sciences 
 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Professional Higher Education 

Thesis 

Author: Kauri Tamai Speciality: Wood Processing Technology 

Title: Laser cutted plywood furniture 

Pages: 51 Figures: 8 Tables: 13 Appendixes: 12 

Department:  

 
Field of research and 

(CERC S) code: 

Supervisors: 

Place and date: 

Chair of Forest Management Planning and Wood Processing 

Technologies 

T460 

 

Regino Kask, PhD 

Tartu, 2020 

The purpose of my thesis in Wood Processing Technology is to implement laser processing 

in making furniture. The topic is inspired by the need for a new, smaller sized furniture. 

Laser processing is currently constantly evolving but it is not very common to find furniture 

made using this technology in shops. The idea was to try whether it is a suitable way to 

create furniture. 

In the thesis, I have gathered information about the history, working principle, maintenance,  

wooden and wooden-based material processing. Also, a brief introduction of plywood, 

decoration and design. 

The made products were a bedside table, shelf and a table. There can be find a complete list 

of used equipment and materials and full price calculations for every product. 

The furniture was made using a 100 W laser cutting machine. Even though that given laser 

is rather made for home use and not so powerful and suited for manufacturing a furniture, 

it was still able to cut through 10- and 12-millimeter plywood. In conclusion, making a 

furniture using a laser processing technology is possible, however for industrial use a more 

powerful laser should be used. 
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SISSEJUHATUS 

Antud puidutöötlemise tehnoloogia lõputöö eesmärgiks oli rakendada lasertöötlust mööbli 

valmistamisel. Teema valik tulenes sellest, et oli vaja uut mööblit ning kuna lasertöötlus on 

pidevalt arenemas, kuid sellisel tehnoloogial põhinevat mööblit poest saadaval ei ole, tekkis idee 

proovida öökappi, riiulit ja lauda ise disainida ning seejärel laserlõikepinki kasutades detailid 

välja lõigata. 

Lõputöö tarbeks kasutatakse 100 W laserlõikepinki. Üheks eesmärgiks veel on ka, kas selle 

masinaga on võimalik antud tooteid valmistada. 

Lisaks eelnevale on valik langenud just laseri kasuks, et minimaliseerida tööprotsessi, sest vaja 

on vaid toormaterjal saagida laseri tarbeks sobivasse mõõtu ning peale laserlõikust tuleb 

teostada lihv, viimistlus ning montaaž.  Lasertöötlus võimaldab põletamise teel tekkivat musta 

lõikejälge kasutada disainina, esteetilise ilu tõstmiseks. 

Lõputöö koosneb neljast sissejuhatavast peatükist lasertöötlusesse, vineeri kui materjali, 

viimistlusse ja toote disaini. Peale selle praktilisest poolest, milles käsitletakse kolme toote – 

riiul, öökapp ning laud – valmistamist laserlõikepingiga. Kahe esimese toote puhul kasutatakse 

materjalina 10 mm kasevineeri ning 12 mm vineeri laua tegemiseks. Töö lõpus on esitatud ka 

iga toote kulumaterjali maksumus. 

Toodete valmimiseks koostati joonised programmiga SolidWorks 2018. Joonised salvestati 

formaati DXF (Drawing Exchange Format), mille puhul on tegu vektorfailiga, millelt 

laserlõikepink on võimeline kontuuri välja lõikama. Laseri tööks kasutati programmi RDWorks 

V8. 

 

Autor tänab lõputöö juhendamise eest Regino Kaske. 
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1. LASERTÖÖTLUSEST 

Sõna “laser” peidab endas lühendit Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, 

mis eesti keeles tähendab valguse võimendamist stimuleeritud kiirguse kaudu. (Oberg jt 2004: 

1443) Tegu on töötlusviisiga, kus kasutakse 2D vektor faile (Sculpteo s. a.). Laseri tööd saab 

võrreldada CNC (computer numercial controls) – freespingiga, kui laserikiir suunatakse ülalt 

laual olevale toorikule. Kiire väga suur täpsus ja tugevuse lihtne reguleeritavus tagab pingi 

laialdased kasutusvõimalused (Auvinen jt 2007: 111). 

Lasertöötlusel on mitmeid eeliseid võrreldes näiteks CNC-freespinkidega. Kui lõiketeraga 

töötlemisel on üheks tootmise jäägiks saepuru, siis laseriga seda probleemi pole ehk materjali 

kadu on võimalik minimaliseerida. Lasertöötlust iseloomustab veel ka kõrge täpsusklass ning 

materjali ei ole vaja töölauale eraldi kinnitada.  Üheks eeliseks võrreldes masinatega, mis 

kasutavad töötlemiseks mehaanilist lõikurit, on kindlasti ka see, et puudub lõiketera, mida on 

vaja teritada (Eurolaser s. a.). Laserkiire paksus on väga väike, mis võimaldab hõlpsalt lõigata 

ka keerulise kontuuriga trajektoori, sest mehaaniliste lõiketerade puhul tuleb arvestada nende 

raadiusega (Mcmillin jt  1971: 35).  

Järgnevalt avab töö autor tausta lasertöötluse ajaloost, tehnoloogia tööpõhimõttest ja puidu ning 

-põhiste materjalide lasertöötlusest. 

 

 

1.1. Lasertöötluse ajaloost 

Esimese töötava laseri ehitas 1960. aastal Thomas Maiman (Sculpteo s.a.: 5). Samas üldiselt 

katsetused gaasi abil töötavatest laserlõikuritest pärinevadki 1960-aastatest, kui Peter 

Houldcroft avastas, et fokuseeritud laserkiirel koos hapnikuga abistatud gaasil, on potentsiaali 

saavutada täpsust ja kiirust termilisel lõiketöötlusel. 1967. aastal tekkis tal idee lisada 

laserlõikurile düüs koos õhupealevoolu kambriga laserkiire fokuseerimispiirkonnas (Sculpteo 

s.a.: 7). 
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1969. aastal proovis esimesena lasertöötlust tööstuslikult lisada tootmisliini lennundusettevõte 

Boeing, kasutades seda titaani lõikamisel. Nad nägid selles tehnoloogias visiooni jõuda 

kulusäästlikuma materjali lõiketehnikani jõudmises, kui seda rohkem arendada. 1970-aastatel 

patenteeris Boeing mitme laserkiirega lõikusviisi. (Sculpteo s. a.: 8) 

Tänapäeval on laserlõikus jõudnud ajajärku, kus seda kasutatakse laialdasemalt. Kui esialgu 

rakendati laserit eelkõige metallide töötlemisel, siis aina enam hakati sellist tehnoloogilist viisi 

kasutama ka mitte-metalsete materjalide puhul, sisaldades ka puitu (Sculpteo s.a.: 8). 

Puidu ja -põhiste materjalide korral on järjest rohkem hakatud eelistama laserlõikust näiteks 

saagimisele (Martinez-Conde jt 2017: 944). 

 

 

1.2 CO2 laserlõikuse tööpõhimõte 

Laserlõikepinkide tööpõhimõtet saab lühidalt öelduna väljendada laserikiire suunamisega läbi 

töödeldava pinna. Joonisel 1 on toodud laserlõikuri tööpõhimõtet selgitada aitav abistav joonis.  
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Joonis 1. Laserlõikuri tööks vajalikud osad.  

 

Töötlus toimub materjaliga mitte kontaktis olles. Lasertorust väljub kiir, mis on silmale 

nähtamatu. Laserkiire lainepikkus on ainult 10,64 mikronit. Kiir, peegeldades üle kolme peegli, 

jõuab laserpeasse, kus asub fokuseerimislääts. Läätse ülesandeks on hoida pinnale jõudev 

laserkiir täpne, kõige teravama läbimõõduga, et tagada maksimaalne ja konstantne lõikejõudlus. 

(Esabna s.a.) 

Seal etapis liidetakse protsessi õhk. Õhu surve on sõltuvalt kompressori võimekusest ja 

õhupealevoolu suurusest üks kuni neli baari. Õhu ülesandeks on töödeldavat pinda jahutada ning 

puhuda ära lõiketeele jääda võiv üleliigne lahtine mustus, mis võib halvendada fokuseerimist. 

Lisaks tagab suurem õhuhulk ka puhtama lõikejälje ehk kvaliteet on parem. (Eurolaser s.a.) 

 

 



10 

1.3. Puidu ja puidupõhiste materjalide lasertöötlus 

Puidu ja -põhiste materjalide lasertöötlus on keeruline tegevus paljudest aspektidest sõltuvalt. 

Laserkiire efektiivsus materjali töötlemisel oleneb töödeldava objekti struktuurist, tihedusest, 

niiskussisaldusest ja soojusjuhtivusest. Võrreldes metallide ja erinevate plastidega on 

puidupõhiste materjalide lasertöötlust uuritud vähem (Badoniya 2018: 7). 

Puidu ebahomogeensuse tõttu on tegu materjaliga, mille lõikejälg halveneb ja on rohkem 

söestunud, mida suurema paksusega on töödeldav toorik. Kõige tulemuslikum on laserit 

kasutada puitmaterjalide puhul, mille paksus ei ületa 10 mm, sest kuni selle mõõduni on 

lõikejälg kõige täpsem ja puhtam (Auvinen, jt 2007: 111).  

Yusoff ja teised õppisid CO2 laserlõikust Malaisia lehtpuudel. Nad saavutasid edu 

töötlemisparameetrite väljatöötamisese vahelisest seosest sõltuvalt puidu iseärasustest, 

leidmaks optimaalseid lõiketingimusi. Alandades puidus niiskussisaldust tõuseb lõikamise 

efektiivsus, sest materjalis sisalduv vesi neelab endasse CO2 laseri kiirgust. Seega, kui hoida 

lõikekiirust konstantsena, on vaja kasutada suuremat võimsust, kui kuiva puidu puhul (Yusoff, 

jt 2008: 990-996). 

Hattori proovis võrrelda erinevaid tüüpi laserlõikureid puidu töötlemiseks. Kokkuvõtvalt võis 

ta öelda, et antud materjalide jaoks oli kõige sobivaim CO2 laser, sest sellist tüüpi laser toodab 

kergemini kõrgemat lõikevõimsust (Hattori 1995: 703-709). 

Barnekov ja teised on jõudnud järeldusele, et tegurid, mis mõjutavad puidu lasertöötlust võib 

jagada kolme rühma. Esiteks laserkiire karakteristik,  teiseks kasutatav seade ning kolmandaks 

töödeldava materjali iseärasused. Puidu ja -puidupõhiste materjalide lõikuseks kasutatavad 

laserid jäävad enamjaolt võimsusvahemikku 200 W kuni 800 W. Töötlemise efektiivsus sõltub 

sellest, kui suure paksusega ning millise tihedusega materjali tahetakse lõigata (Barnekov jt 

1986: 55-58). 
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1.4. CO2 laserlõikepingi hooldus 

Nagu seadmete puhul, on ka laserlõikuril oma sõlmed, mis vajavad hooldust, et pikendada 

masina eluiga. Tabelis 1 on näha laserlõikepingi komponente, kus on toodud info, mida ja kui 

tihti tuleks kontrollida. Arvesse on võetud, et laserit kasutatakse igapäevaselt.  

Tabel 1. CO2 laserlõikepingi jooksev hooldusvajadus (Troteclaser 2019) 

 

 

 

Nimetus Igapäevaselt Iganädalaselt Igakuiselt Iga kvartal Kui vajalik 

Läätse 

puhastus ja 

kontroll 

x    x 

Peeglite 

puhastus ja 

kontroll 

x    x 

Autofookuse 

sensori 

puhastus 

 x    

X-telje õlg    x  

Töölaua 

puhastus 

x     

Z-telje 

spindlite 

kontroll ja 

puhastus 

   x  

Kogu 

masina 

puhastus 

  x   

Töölaua 

alune 

puhastus 

x     

Jahuti 

veetase 

x    x 
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Sellistel juhtudel võiks üle kontrollida läätse ja peeglite seisukorra ning neid puhastada, et 

tagada kiire efektiivne töö. Muidugi on enesest mõistetav, et töölaud ja seal all olevad 

lõikejäägid koristatakse, kui töö lõpetatakse. Masinaga töötades läheb lasertoru soojemaks, et 

mitte seda kahjustada tuleb lasertoru jahutada. Selle tarbeks on laserkomplektis kaasas 

tööstuslik jahuti, mis hoiab ära lasertoru ülekuumenemise. (Troteclaser 2019: 33-34) 

CO2 lasertöötluspink koos jahutusseadmega CW-5000  on esitatud joonisel 2. 

 

Joonis 2. CO2 laserlõike pingi juurde kuulu lasertoru jahuti CW-5000.  

 

Kuigi jahuti annab alarmsignaaliga teada, kui vedeliku temperatuur on kas liiga madal või on 

seda liialt vähe, siis vee hulga tasemele võiks siiski silma peale heita, et vajadusel vedelikku 

enne tööle asumist juurde lisada. Nädalas korra võiks puhastada fokuseerimissensori, et tagada 

laserkiire parim teravustamine. Kogu masina puhastus hõlmab endas kõikide pindade 

puhastamist, nii väliselt kui sisemuselt. Vähemalt kord kvartalis tuleks puhastada ja visuaalselt 

kontrollida X-telje liikuv õlg ning Z-telje reguleerimismehhanismid (Troteclaser 2019: 33,34) 
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Kõike eelnevalt arvesse võttes on oluline tagada kontroll laserilõikepingi osade üle, et saavutada 

nende pikem eluiga, mis aitab säästa finantsi. 
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2. INFOT VINEERIST 

Ristvineer ehk vineer on kihiline materjal, mis on kokku liimitud kolmest või enamast üksteise 

suhtes risti asetatud spoonilehest. Vineeri paksused jäävad vahemikku 4 kuni 25 mm. 

Spoonilehed asetatakse nii kokku, et plaadi keskkihi kõrval paikneks paaritu arv spoonikihte. 

Kihid paigutatakse selliselt, et plaadi pikisuuna suhtes vahelduksid paralleelsed ja ristikiudu 

lõigatud spoonid. (Saarman 2006: 199) 

Spoonilehtede kokku liimimine ulatub kaugesse minevikku, mida tunti juba muinasaegses 

Egiptuses. Tööstuslikult sai vineeri tootmine Euroopas alguse 19. sajandi lõpul Eestist. Selle 

materjali laialdasem kasutamine sai aga hoo sisse 20. sajandi alguses Ameerika Ühendriikidest, 

kus vineeri kasutati odava pakendmaterjalina, hiljem kvaliteedi paranedes, lennuki 

ehitusmaterjalina. (Saarman 2006: 199-200) 

Vineerplaate valmistatakse mitmete puuliikide puidust, kuid kõige enam levinud on kase-, 

männi- ja kuusepuit. Kasutades ühel plaadil erinevaid puuliike, siis plaadi nimetus antakse 

väliskihi puiuduliigi järgi. (Saarman 2006: 199) 

Vineerplaatide niiskussisaldus on 10 kuni 14%. Tulenevalt ilmastikumuutustest võivad plaatide 

mõõdud kõikuda 0,5 kuni 1% pikimõõtudest ja umbes kaks protsenti plaadi paksuses. (Saarman 

2006: 200) 

Vineerid jagatakse kahte klassi tulenevalt kasutuskohast. Sisetingimustesse sobiva vineeri puhul 

on spoonilehed liimitud karbamiid-formaldehüüdvaiguga ning välisesse kasutusse minev vineer 

fenool-formaldehüüdvaiguga. (Pikk 1998: 150) 

Kasevineeril on väga head tugevus- ja  jäikus omadused. Lisaks on see materjal vastupidav ka 

kraapimisele. Vineeri sobib oma ilusa pinna tõttu väga hästi kasutusele võtta ka mööblis.  

(Handbook of... 2002: 61) 

Lisaks tisleritööde ning muu sisustuse tootmiseks valmistatakse veel kattevineere, mis on 

mõeldud nähtavate pindade katmiseks. Pakendivineere pakkimise tarbeks, raketisvineere, kus 

tavaliselt plaadi pind on lakitud või mõnel muul moel pinnakaitsevahendiga kaetud ning 

konstruktsioonvineeri. (Saarman 2006: 201) 
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2.1. Vineeri kvaliteediklassid 

Vineeril eristatakse nelja erinevat kvaliteediklassi, mis määratakse pealmise ja alumise 

spoonilehe järgi. Kõige kvaliteetsem on kas I või B klassi vineer ning kõige halvem IV või C 

oma. Tähistena kasutataksegi mõlemat varianti, kas roomanumbreid või tähti. Vineerplaatide 

markeering kvaliteedi suhtes võib olla kajastatud näiteks I (B) / II (BB) kujul, mis tähendab, et 

plaadi üks pool vastab kvaliteedile I ja teine kvaliteedile II. (Violent 2018) 

Erinevate kvaliteedi klassidel on lubatud järgmised rikked (Violent 2018): 

• I (B) – lubatud on tervete oksade olemasolu läbimõõduga kuni 10 mm, mustade oksade 

puhul läbimõõt kuni  6 mm. Samuti on lubatud kuni 6 mm suuruse läbimõõduga 

tõugurikked, kuid mitte üle kolme ühe ruutmeetri kohta. 

• II (BB) – võivad esineda oksakohtade väljalangemisel tekkinud avausi. Tõugurikete arv 

kuni kuus ühe ruutmeetri kohta. Kuni 25 mm läbimõõduga tervete kokku kasvanud okste 

lubatud kogus on 10. Lubatud on pinna parandamine, kus oksakohad ja teised defektid 

dekoreeritakse spoonist vahetükkide abil. 

• III (CP) – lubatud oksakohtade väljalangemisel tekkinud augud ning avaused. 

Tõugurikkeid läbimõõduga kuni 6 mm võib esineda maksimaalselt 10 tükki ruutmeetri 

kohta. Tervete, kokku kasvanud oksakohtade arv on piiramatu. 

• IV (C) – kõige halvem kvaliteet. Lubatud on oksakohad ning nende välja kukkumisel 

avaused. Kuni 40 mm suuruse läbimõõduga tõugurikked, mille arv on piiramatu. 
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3. VIIMISTLUS 

Puidukaitse eesmärgiks on kaitsta materjali kvaliteeti seda kahjustavate tegurite eest nagu vesi, 

kemikaalid, tuli või putukad  (Saarman 2006: 189).  Pinnaviimistlusel kantakse materjali pinnale  

keemilisi puitu kaitsevaid viimistlusmaterjale, mille eesmärgiks on tõrjuda välistegurite 

rikkuvat mõju. Pinnaviimistlusmaterjali võib puidule kanda järgmistel viisidel (Saarman 2006: 

191,192): 

• eset viimistlusmaterjalisse kastes,  

• pihustades,  

• pintsliga,  

• rulliga.  

 Kõige laialdasemalt on levinud pintseldamine. (Saarman 2006: 192) 

Pinnaviimistlusmaterjalid koosnevad sideainetest, lahustitest ja pigmendist. Kui toodet 

kasutatakse välistingimustes, siis on sobilik kasutada viimistlusmaterjali, mis sisaldab ka 

fungitsiide ehk seeni suretavaid aineid. Oluliseks omaduseks on viimistlusmaterjali puhul 

elastsus, et peale kantud materjal niiskusmuutuse tõttu pragunema ei hakkaks. (Saarman 2006: 

192) 

Katvuse poolest eristatakse läbipaistmatuid ja läbipaistvaid viimistlusmaterjale. Esimesed 

põhinevad õlidel, alküüdvärvidel ja lateksvärvidel (Saarman 2006: 193). Lakid, mis sisaldavad 

pigmentained kannavad nime lasuurlakid. Varasemalt on lasuuriga töötlemist nimetatud, kui 

esmalt pind tooniti või peitsiti ja lakkimine toimus kirka lakiga (Auvinen jt 2007: 167). 

Mööbli viimistlemisel, olgu selleks värvimine või lakkimine, on puidupinna lihvimine tähtsaim 

eeltöötlemise etapp, millele tuleb suurt tähelepanu pöörata, et hiljem viimistlusmaterjaliga pinda 

töödeldes ei jääks masinsaalis ebakvaliteetse töö tõttu pind defektne. Antud etapis praagi ümber 

tegemine tähendab aga toote ajalises arvestuses suurt lisakulu. (Auvinen jt 2007: 168) 
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4. TOOTE DISAIN 

Toote kavandamisel ja disainimisel tuleb mõelda juba samuti lõppkvaliteedi peale. Kui disainis 

on puudujääke, siis tõenäoliselt toode ei rahulda klienti täielikult. Kvaliteetne toode peaks olema 

(Auvinen jt 2007: 21): 

• funktsionaalne, 

• lihtsalt kasutatav, 

• vastupidav, 

• ilus, 

• keskkonnahoidlik, 

• turvaline. 

Seega toodet disainides ja kavandades peaks lõpplahendus vastama neile punktidele, et tagada 

kliendi suurim rahulolu.  

Mööbliesemete mõõtmete määramisel on oluline prognoosida antud toote suurust ja kuju 

vastavalt sellele, kuhu ta võiks sobida. Seda protsessi on võimalik mõnevõrra lihtsustada, kui 

jälgida tootegruppide näidismõõte. Vastavalt otstarbele on mõningad riiulite soovitatud mõõdud 

esitatud tabelis 2. (Auvinen jt 2007: 151,152) 

 

Tabel 2. Riiuli mõõtmed vastavalt otstarbele (Auvinen jt 2007: 152) 

Mille tarbeks Pikkus (mm) Laius (mm) Kõrgus (mm) 

Ajakirjade riiul 240 50 330 

Raamaturiiul X 240 310 

Kaustade riiul X 260 330 

CD/DVD riiul 100 330 330 

Universaalne 450 300 140 

 Miinimummõõtmed 
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Esitatud infost tulenevalt ei ole raamatutel ja kaustadel soovitatud pikkusmõõte, vaid need 

valitakse vastavalt konkreetsele asjaolule. 

Lisaks eelnevalt nimetatud punktidele tuleb konstrueerimisel arvestada veel järgmiste 

aspektidega (Auvinen jt 2008: 153): 

• mööblieseme suurus, 

• kvaliteedi tase, 

• koormus, 

• pakkimise tehnika, 

• transpordiviis, 

• ladustamine, 

• hind. 

Veel sõltub disainist, kas ese on kujukindel, kokkupandav, mis transporditakse osadena või 

erinevatest sektsioonidest koosnev (Auvinen jt 2008: 153). 
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5. VINEERIST MÖÖBLIESEMETE VALMISTAMINE 

LASERLÕIKEPINGIGA 

5.1. Materjali valik ja ettevalmistused 

Materjalina otsustas töö autor kasutada kasevineeri, sest see on heade tugevusnäitajatega ning 

laialdaselt sobivates mõõtmetes kättesaadav võrreldes näiteks liimpuitkilpidega. Eelnevalt pidas 

töö autor silmas eelkõige materjali paksust. Tööks vajalik vineer, viimistlusmaterjal ning muud 

tarvikud soetati Ehituse ABC kauplusest. Kalkulatsioonides olid hinnad arvestatud ostuhetkel 

kehtinud hindadega. Praktilises töös vaja läinud materjalide ja seadmete nimistu on esitatud 

tabelis 3. 

 

Tabel 3. Praktilises pooles kasutatud materjalide ja seadmete nimistu 

Kasutatud materjali / 

seadme nimetus 
Mõõt (mm) Kogus (tk) 

Kasevineer 4 × 760 × 760 2 

 10 × 760 × 1525 2 

 12 × 760 × 760 1 

 12 × 760 × 1525 1 

Tikksaag  1 

Eksentriklihvija  1 

CO2 laserlõikepink  1 

Suruõhukompressor  1 

Jahuti CW-5000  1 

Naelapüstol  1 

Lihvpaber P180  1 

Mõõdulint  1 

Harilikpliiats  1 

PVA liim  1 

Eskaro poolmatt 

mööblilakk 
 1 
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Tabel 3. Järg 

Kasutatud materjali / 

seadme nimetus 
Mõõt (mm) Kogus (tk) 

Viimistlusnaelad 1,8 × 38 45 

Pitskruvi  6 

Puidukruvi 4 × 50 4 

 

Jooniste valmistamiseks kasutati programmi SolidWorks 2018. Selle joonestustarkavaraga tehti 

esmalt detailide joonised, milledest kokku valmistati kooste- ning tehnilised joonised. Detailid 

salvestati DXF formaati. Tegu on vektorgraafikasse kuuluva vorminguga, mis on sobilik 

laserlõike tarbeks (Scan2cad 2016). Laserlõikepingi tööks kasutati programmi RDWorks V8 

(joonis 3). Antud programm on mõeldud laserlõikurite töö seadistamiseks ning järgneval 

joonisel on näha riiuli küljedetaili tarbeks seadistatud parameetreid. 

 

Joonis 3. Lasertöötlus programm RDWorks V8. 

 

Töödeldavale kontuurile saab vajadusel valida erinevad värvikihid. See on eelkõige oluline, kui 

ühes töös on vajalik nii lõikamine kui ka graveerimine. Töötlusviisi, kas siis lõikamine, 
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graveerimine või punktmärkimine, saab valida Processing Mode ehk töötlusviis järel, mis on 

kujutatud ka joonisel 4. 

 

Joonis 4. RDWorks V8 töötlusviisi valik. 

 

Programmi võimaluste tutvustamiseks märkis töö autor riiuli küljedetaili sisemise mustriosa 

punase värvusega ning töötlusviisiks valiti Scan, mis tähendab kontuuri sisse jääva ala 

graveerimist. Kui lõikamisel kasutatakse suuremat masina jõudlust ja väiksemat lõikekiirust, 

siis graveerimisel just vastupidi. Antud programmiga on lihtne seadistada ühes töös kasutatavaid 

erinevaid parameetreid. 

Praktilises pooles valmistatud toodete kirjeldustes on kõik mõõtmed edaspidi kajastatud 

millimeetrites, kui ei ole mainitud teisiti. 

 

 

5.2. Laserlõikepink töö teostuseks 

Praktilise poole teostuseks kasutati 100 W lasertoru võimsusega CO2 lõikurit, milline on 

kujutatud joonisel 5.  
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Joonis 5. HL-Yeah 100 W laserlõikepink. (hl-yeah.com) 

 

Antud masin on sobilik kodukasutajale ning väikeettevõttele, millega on võimalik lisaks 

puidupõhistele materjalidele ka graveerida ning lõigata näiteks plasti, pappi, nahka ning tekstiili, 

kuid mis ei ole piisavalt jõuline metallide töötlemiseks. Pingi tööala on 600 × 1000 mm. 

Peamised tehnilised parameetrid on välja toodud tabelis 4.  

 

Tabel 4. HL 1060 laserlõikepingi tehnilisi parameetreid (hl-yeah.com) 

Nimetus Parameetrid 

Laserlõikepingi koguvõimsus 300 W 

Lasertoru suurim võimsus 100 W 

Laseri tüüp CO2 laserlõikur 

Lasertoru eluiga ~7000–10000 tundi 

Tööala 600 × 1000 mm 

Graveerimissügavus 0–10 mm (sõltub materjalist) 

Lõikesügavus 0–12 mm (sõltub materjalist) 

Lõikekiirus 0–60 mm/s 
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Tabel 4. Järg 

Nimetus Parameetrid 

Graveerimissügavus 0–10 mm (sõltub materjalist) 

Lõikesügavus 0–12 mm (sõltub materjalist) 

Lõikekiirus 0–60 mm/s 

Graveerimiskiirus 0–600 mm/s 

Lõiketäpsus 0,01 mm 

Jahtus Vesijahtus 

Autofookus Jah 

 

 

Autori katsetuste tulemusena võib öelda, et  lõikamise puhul on masin eelkõige sobilik kuni 

kuue millimeetri paksuse vineeri tarbeks, et säilitada efektiivsem töö, kuid väiksema 

lõikekiiruse ning suurema lasertoru võimekuse seadistuse korral on võimalik lõigata ka 10 mm 

ning 12 mm paksust vineeri. 

Tulenevalt materjali iseärasustest tegi autor proovilõikamisi nii vineeri kui ka täispuidu puhul. 

Vineeril kasutati materjale paksusega 10 mm ja 12 mm, puidu puhul 12 mm ja 15 mm mändi, 

lisaks 11 mm tamme. Sellest lähtuvalt võib öelda, et 100 W laser oli võimeline lõikama nii 12 

mm kui ka 15 mm mändi vastavalt kiirustega 9 mm/s ning 6 mm/s. Tamme puhul prooviti 

erinevaid kiiruseid, kuid isegi lõikekiirusega 4 mm/s ei olnud kiir läbistav, millest saab teha 

järelduse, et kõvemate puuliikide lõikus on märgatavalt raskem kui pehmete. Lõikevõimsus 

kõikide lõigete puhul oli 85%. 

 

 

5.3. 10 mm vineerist laserlõigatud riiul 

Töö autori kolmeosalisest tootevalikust esimesena vaadeldakse riiulit mõõtmetega 585 × 250 × 

500. Tehnilised joonised on esitatud lisades 1–4. Valmis, viimistletud ning paigaldatud riiul on 

nähtav joonisel 6.  
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Joonis 6. 10 mm paksusest vineerist laserlõigatud riiul.  

 

Toode koosneb kuuest osast: 2 küljedetaili, 3 vahelaedetaili ja tagasein, mis on lõigatud 4 mm 

paksusest kasevineerist. Nagu tabel viiest on näha, olid külgseinad mõõtudega 250 × 500, 

vahelaed 585 × 250, ning tagasein 585 × 500. 

 

Tabel 5. Riiuli detailide nimistu 

Detaili nimetus Mõõtmed (mm) Kogus 

Külgsein 250 × 500 2 

Vahelagi 585 × 250 3 

Tagasein 585 × 500 1 

 

 

Toormaterjalina kasutas töö autor vineerplaate mõõtudega 10 × 760 × 1525 ning 4 × 760 × 760. 

Kuna laserlõikuri tööala suuruseks oli 600 × 1000, tuli plaate lõigata sobivasse mõõtu, võttes 
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arvesse pingi parameetreid ning tooteks vajalike detailide suurusi. Kodustes tingimustes töö 

teostamiseks kasutas autor selleks tegevuseks tikksaagi.   

Esmalt lõigati vineer mõõtmetega 10 × 760 × 1525 pikkusele 515 × 760. Järgnevalt lõigati 

samast plaadist teine osa mõõtudega 600 × 760. Arvestades tooriku mõõte jäi plaadil töötluseks 

pikkusvaru 15 mm vältimaks tikksaega lahkamisel rebenevate puidukiude detailidele jäämist. 4 

× 760 × 760 vineertahvlist lõigati välja toorik mõõtmetega 600 × 760. 

Toorikust mõõtmetega 10 × 515 × 760 lõigati välja kaks külgdetaili, mõlema mõõt 250 × 500. 

Töötlemisel kasutati järgnevaid laseri parameetreid: 

• Lõikevõimsus 85% 

• Lõikekiirus 5 mm/s. 

Ühe külje lõikuseks kulus aega 19 minutit ja 10 sekundit. Töötlusprogrammis on olemas ka 

nesting võimalus, kus saab ühte detaili sobitada samasse tööalasse nii palju, kui on vaja või kui 

mahub, mis aitab säästa materjali kulu, kuid kuna antud juhul oli pingi tööala tõttu võimalik 

lõigata korraga maksimaalselt ainult kaks riiuli detaili ning tegu oli ühekordse projektiga, siis 

lõigati detaile välja ükshaaval. 

Plaadist mõõtmetega 10 × 600 × 760 lõigati välja kolm vahelage, igaühe suuruseks 585 × 250. 

Töötlemisel kasutati järgnevaid laseri parameetreid: 

• Lõikevõimsus 85% 

• Lõikekiirus 5 mm/s. 

Ühe vahelae lõikuseks kulus aega 5 minutit ja 49 sekundit. 

Toorikust mõõtmetega 4 × 515 × 760 lõigati välja tagasein, mille suuruseks oli 500 × 585.  

Töötlemisel kasutati järgnevaid laseri parameetreid: 

• Lõikevõimsus 80% 

• Lõikekiirus 18 mm/s. 

Tagaseina lõikuseks kulus aega 2 minutit ja 9 sekundit. Kõikide komponentide lõikuseks kuluv 

aeg on esitatud tabelis 6. 
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Tabel 6. Riiuli detailide lõikuseks kulunud aeg  

Detaili nimetus Lõikeaeg Kogus Aeg kokku 

Külgsein 19:10 2 38:20 

Vahelagi 5:49 3 17:23 

Tagasein 2:09 1 2:09 

   57:52 

 

 

Ühe riiuli detailide lõikuseks kuluv aeg seega kokku oli 57 minutit ja 52 sekundit.  

10 mm vineeri väljatulekuks oli 59,43% ja 4 mm vineeril 50,64%. 

Külgede ja vahelagede koostamiseks kasutati rööptappe ning tugevuse lisamiseks liimliidet. 

Tagaseina montaažiks kasutati suruõhu viimistlusnaelapüstolit ja naelu mõõtudega 1,8 × 38 

mm.  

 

 

5.4. 10 mm paksusest vineerist öökapp 

Teiseks laserlõigatud tooteks oli öökapp mõõtudega 350 × 364 × 665. Tehnilised joonised on 

esitatud lisades 5-8. Eelnevalt mainitult on tööks kasutatud 100 W laserit, mis sellises paksuses 

vineeri lõikamiseks päris igapäevaselt mõeldud ei ole, kuid vajadusel saab hakkama. Joonisel 7 

on näha valmistatud öökapp ning lähemalt vaadates võib näha, et ülemise vahelae kõige 

parempoolsema keeletapi peal on defekt, kui laser ei lõiganud materjalist täielikult läbi ning 

detaili töölaualt võttes jättis lõikamata spoonikiud heleda koha. 
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Joonis 7. 10mm paksusest vineerist laserlõigatud öökapp. 

 

Toode koosneb kuuest osast: 2 küljedetaili, 3 vahelaedetaili ja tagasein, mis on lõigatud 4 mm 

paksusest kasevineerist. Küljedetailid olid mõõtudega 360 × 665, vahelaed 350 × 350, ning 

tagasein 360 × 665. Alljärgnevas tabelis on nimetatud öökapi koostamiseks vajalikud 

vineerdetailid. 

 

Tabel 7. Öökapi detailide nimistu 

Detaili nimetus Mõõtmed (mm) Kogus 

Külgsein 360 × 665 2 

Vahelagi 350 × 350 3 

Tagasein 360 × 665 1 
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Kapi valmistamiseks kasutas töö autor vineerplaate mõõtudega 10 × 760 × 1525 ning 4 × 760 × 

760. Esmalt lõigati 10 mm vineerist kaks plaati mõõtudega 375 × 760. Seejärel saeti järelejäänud 

plaadist välja kaks toorikut mõõtmetega 365 × 760.  Tagaseina tarbeks olev 4 mm vineer lõigati 

pikkusele 375 × 760.  

Kahest toorikust mõõtmetega 10 × 375 × 760 lõigati välja kaks külgdetaili, mõlema mõõt 360  

× 665. Töötlemisel kasutati järgnevaid laseri parameetreid: 

• Lõikevõimsus 80% 

• Lõikekiirus 6 mm/s. 

Ühe külje lõikuseks kulus aega 10 minutit ja 15 sekundit.  

Plaatidest mõõtmetega 10 × 365 × 760 lõigati välja kolm vahelage, igaühe suuruseks 350 × 350. 

Töötlemisel kasutati järgnevaid laseri parameetreid: 

• Lõikevõimsus 80% 

• Lõikekiirus 6 mm/s. 

Ühe vahelae lõikuseks kulus aega 4 minutit ja 13 sekundit. 

Toorikust mõõtmetega 4 × 375 × 760 lõigati välja tagasein, mille suuruseks oli 360 × 665.  

Töötlemisel kasutati järgnevaid laseri parameetreid: 

• Lõikevõimsus 80% 

• Lõikekiirus 18 mm/s. 

Tagaseina lõikuseks kulus aega 1 minut ja 55 sekundit. Kõikide detailide lõikuseks kuluv aeg 

on esitatud tabelis 8. Nii nagu riiuli puhul, kasutati ka öökapi külgede ja vahelagedel rööptappe 

ning tugevuse lisamiseks nendevahelist liimliidet. Tagasein naelutati naeltega mõõtmetega 1,8 

× 38 mm. 
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Tabel 8. Öökapi detailide lõikuseks kulunud aeg 

Detaili nimetus Lõikeaeg Kogus Aeg kokku 

Külgsein 10:15 2 20:30 

Vahelagi 4:13 3 12:39 

Tagasein 1:55 1 1:55 

   35:04 

 

 

Ühe öökapi detailide lõikuseks kuluv aeg antud parameetrite juures kokku oli 35 minutit ja 4 

sekundit. 10 mm vineeri väljatulekuks oli 73,02% ja 4 mm vineeril 41,45%.  

Külgede ja vahelagede koostamiseks kasutati, nagu riiuli puhulgi, rööptappe ning tugevuse 

lisamiseks liimliidet. Tagaseina montaažiks kasutati suruõhu viimistlusnaelapüstolit ja naelu 

mõõtudega 1,8 × 38 mm.  

 

 

5.5. 12 mm paksusest vineerist laud 

Kolmanda tootena lõigati 12 mm paksusega vineerist välja laud, mis sobib väga hästi enda 

mõõtmete poolest näiteks sülearvutiga töötamise tarbeks, lastele või kontorisse. Tehnilised 

joonised on esitatud lisades 9-12. Laua näidis on esitatud joonisel 8. Lauaplaat oli mõõtmetega 

642 × 540, laua kõrgus 700 mm.   
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Joonis 8. 12 mm paksusest vineerist laserlõigatud laud. 

 

Toote valmistamiseks oli vaja toormena ühte vineerplaati mõõtudega 12 × 760 × 1525 ning ühte 

12 × 760 × 760. Tabelis 9 on esitatud laua tarbeks vaja läinud detailide mõõdud ning hulk. 

 

Tabel 9. Laua detailide nimistu 

Detaili nimetus Mõõtmed (mm) Kogus 

Külgsein 500 × 700 2 

Pealmine plaat 642 × 540 1 

Tugi 275 × 562 1 
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Esimesena mainitud plaat lõigati lasertöötluse tarbeks mõõtudesse 760 × 515, mida oli vaja kaks 

tükki. Kahest toorikust mõõtmetega 515 × 760 lõigati välja külje detailid mõõtudega 500 × 700. 

Töötlemisel kasutati järgnevaid laseri parameetreid: 

• Lõikevõimsus 90% 

• Lõikekiirus 6 mm/s. 

Ühe detaili lõikamiseks kulus aega 21 minutit ja 47 sekundit.  

Peale terve plaadi lõikust jäi alles tahvel mõõtudega 12 × 760 × 495. Seda kasutati ära laua 

toena, mille mõõt peale laserlõikust oli 275 × 562. Töötlemisel kasutati järgnevaid laseri 

parameetreid: 

• Lõikevõimsus 90% 

• Lõikekiirus 6 mm/s. 

Detaili tugi lõikuseks kulus aega 4 minutit ja 38 sekundit. 

Teine tahvel saeti mõõtu 760 × 575 ning sellest lõigati välja lauale pealmine plaat mõõtmetega 

642 × 540 ning kasutati järgnevaid laseri parameetreid: 

• Lõikevõimsus 85% 

• Lõikekiirus 5 mm/s. 

Antud lõike jaoks kulus aega 13 minutit ja 45 sekundit. Kõikide detailide töötlusaeg on esitatud 

tabelis 10. 

 

Tabel 10. Laua detailide lõikuseks kulunud aeg 

Detaili nimetus Lõikeaeg Kogus Aeg kokku 

Külgsein 21:47 2 43:34 

Pealmine plaat 13:45 1 13:45 

Tugi 4:38 1 4:38 

   1:01:57 

 



32 

Laua detailide lõikuseks kuluv aeg antud parameetrite juures kokku oli 1 tund, 1 minut ja 57 

sekundit. Vineeri väljatulekuks oli 69,91%. 

 

 

5.6. Praktiliste toodete disain ja viimistlus 

Lõputöö praktiline pool seisnes laseriga 10 mm ja 12 mm sisetingimustesse sobivast 

kasevineerist riiuli, öökapi ja laua valmistamisest. Siin peatükis avaldab töö autor toodete disaini 

ja viimistluse tagamaid. 

Kõik kolm eset said disainitud vastavalt kasutusvajadusest ning -kohast ehk täpsemalt öelduna 

oleks tegu eritellimusmööbliga. Arvesse võeti ka saadaval olevate materjalide mõõte ning 

laserlõikuri tööala. Selliselt valmistatud mööbliesemed sobivad kasutamiseks nii kodudes, 

kontorites, kohvikutes, laste mööblina kui ka tööruumides ehk ampluaa on lai. Laseriga lõigatud 

tooted erinevad teistest tehnoloogilistest viisidest juba esteetika poolest, mida tekitab, must, 

põletav lõikejälg.  

Lisaks olid disainimisel arvesse võetud, et neid oleks lihtne töödelda, joonestada ning koostada. 

Kõiki eelnevaid aspekte arvesse võttes säilis iga eseme puhul funktsionaalsus ning lihtsus. 

Kiiresti ja kerge vaevaga on võimalik vajadusel uue toote valmistamisel muuta pikkus-laius-

kõrgus või materjali paksuse parameetreid nii, et säiliks toodete omanäoline disain.  

Öökapp ja riiul valmistati 10 mm ning laud 12 mm paksusest vineerist ning teades seda, et väga 

suure koormuse talumine ei ole antud toodete puhul prioriteet, siis selliseks otstarbeks on 

materjali paksus piisav. Tooted viimistleti detailidena, peale mida toimus montaaž.  

Pinnad lihviti eksentriklihvijaga, kasutades lihvpaberit karedusega P180.  Seejärel lakiti pind 

Eskaro poolmati mööblilakiga kahes kihis. Kahe viimistluskihi vahel teostati vahelihv, et 

parandada teise kihi nakkevõimet. Pinnale kandmiseks kasutati pihustusmeetodit. Tulenevalt 

põletavast lõikejäljest on selliste detailide viimistlusena parim justnimelt püstoli kasutamine, 

sest pintsli puhul on miinuseks see, et lõikejälg viimistlemata kujul määrib ning 

viimistlusmaterjali pintsliga peale kandes, määrduvad ka detailide pinnad ja üldpilt jääb 

esteetiliselt määrdunud muljega. 
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5.7. Praktilise poole kuluarvestused 

Kui varasemates peatükkides, mis käsitlesid tooteid eraldi, nimetati ainult lähtematerjaliks 

olnud vineerplaatide andmeid, siis antud juhul tuuakse ülevaade kõigi kolme toodete hindadest 

ja kulumaterjalidest. 

Tabelis 11 on esitatud riiuli üldine hinnakalkulatsioon. Laseri tööaja hinnaks oli arvestatud 0,4 

€/min. Energia tarbeks loetakse elektrikulu kokku. Muude kulutuste alla on arvestatud kõiki 

väiksemaid tarvikuid, mida eraldi käsitsema ei hakatud, näiteks lihvpaber ning naelad. Lõplik 

hind sisaldab ka töökulutusi. 

 

Tabel 8. Riiuli hinnakalkulatsioon 

Toode: Riiul 

Materjal Mõõtmed (mm) Kogus Hind (€) 

Kasevineer 4 × 760 × 760 1 tk 4,43 

 10 × 760 × 1525 1 tk 11,18 

PVA liim  0,03 liitrit 0,13 

Mööblilakk  0,41 liitrit 4,28 

Energia tarve  1 tk 1 

Laseri tööaeg  58 minutit 23,2 

Muud kulud  1 tk 5 

  Kokku 48,92 

 

 

Tabelis 12 on esitatud öökapi hinnakalkulatsioon. Kuigi lõikeaeg on 23 minutit väiksem kui oli 

riiuli puhul arvestati energia hinnaks samamoodi 1 €. Nagu näha on liimile kuluv hind 

marginaalne ja tehniliselt sobivad tooted kokku ka liimimata kujul, kuid detailide liimitamine 

tagab suurema tugevuse. 
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Tabel 9. Öökapi hinnakalkulatsioon 

Toode: Öökapp 

Materjal Mõõtmed (mm) Kogus Hind (€) 

Kasevineer 4 × 760 × 760 1 tk 4,43 

  10 × 760 × 1525 1 tk 11,18 

PVA liim  0,042 liitrit 0,18 

Mööblilakk 
 

0,453 liitrit 4,72 

Energia tarve  1 tk 1 

Laseri tööaeg  35 minutit 14 

Muud kulud  1 tk 5 

  Kokku 40,51 

 

 

Tabelis 13 on esitatud laua hinnakalkulatsioon. 

 

Tabel 10. Laua hinnakalkulatsioon 

Toode: Laud 

Materjal Mõõtmed (mm) Kogus Hind (€) 

Kasevineer 12 × 760 × 760 1 tk 6,68 

 12 × 760 × 1525 1 tk 12,68 

PVA liim  0,0096 liitrit 0,04 

Mööblilakk 
 

0,507 liitrit 5,28 

Energia tarve  1 tk 1 

Laseri tööaeg  62 minutit 24,8 

Muud kulud  1 tk 5 

  Kokku 55,48 
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Kokkuvõtvalt saab öelda, et vineer ning laseritööaeg on toodete puhul peamised kuluartiklid. 

Antud töös kasutati laserlõikepinki, mille lõikekiirus 10 mm ja 12 mm vineeri puhul 5-6 mm/s 

on ehk võimsama laseri puhul oleks võimalik see töö märkimisväärselt kiiremini ära teostada. 

Lisaks oleks võimalik materjali kulu väiksemaks viia ning aega kokku hoida, kui kasutada 

laserit, mille tööala mahutaks ära suurema plaadi.  
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KOKKUVÕTE 

Lõputööle seati eesmärgiks rakendada lasertehnoloogiat mööbli tootmisel. See nägi ette, et 10 

mm vineerist valmistatakse riiul mõõtmetega 585 × 250 x 500 mm ja öökapp, mille mõõduks 

oli 350 × 364 × 665 mm. Kolmanda tootena valmistati 12 mm vineerist laud mõõtudega 642 × 

540 × 700 mm. 

Kõik kolm eset tehti valmis alustades joonistest lõpetades valmis toote igapäeva kasutamisega. 

Riiul ja laud on suureks abiks tööruumis, mis on juba pälvinud ka palju tähelepanu eelkõige 

teistsuguse ilmestuse ja disaini tõttu, mida pakub laserlõikamisel tekkiv põletusjälg. 

Küsimus, kas 100 W laser on võimeline sellist tööd teostama, sai kinnitust, et kui vajalik, saab 

ka töös kasutatud pingiga sellises mastaabis tooteid toota.  

Antud teemaga edasi minnes ehk mööbli valmistamisel lasertehnoloogiat kasutades tuleks 

edaspidi vaadelda suuremaid ja võimsamate lasertorudega lasereid. 

Edaspidi tuleks proovida mööbli valmistamist lasertehnoloogiat kasutades võtta abiks 

võimsama lasertoruga laser, et võrrelda lõikeaegu ja lõike kvaliteeti. Nagu näha oli öökapi 

joonisel, siis 100 W laseri lõikusel jäi masin mõnevõrra nõrgaks paari spoonikiu lõikusel, mis 

paistis silma toote välimusel.   
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