
 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Metsandus- ja maaehitusinstituut 

 

 

Hendrik Reinula 

 

TAMMEPUIDUST LAHTIKÄIV LAUD 

DETACHABLE OAK WOOD TABLE 

 

rakenduskõrgharidusõppe lõputöö 

Puidutöötlemise tehnoloogia õppekaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: lektor Risto Mitt, MSc 

 

 

 

Tartu 2020 



2 

 

  

 

 

  

Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 1, Tartu 

51014 

Rakenduskõrgharidus lõputöö 

lühikokkuvõte 

Autor: Hendrik Reinula Õppekava: Puidutöötlemise tehnoloogia 

Pealkiri: Tammepuidust lahtivõetav laud 

Lehekülgi: 75 Jooniseid: 29 Tabeleid: 10 Lisad: 24 

Osakond / Õppetool:                                        Metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool 

ETIS-e teadusvaldkond ja CERC S-i kood:    T460 

Juhendaja:                                                        Risto Mitt, Lektor 

Kaitsmiskoht ja -aasta:                                    Tartu, 2020 

Antud lõputöö eesmärgiks on koostada ilma metallist kinnitusvahenditeta tammepuidust 

lahtivõetav laud, kasutades selleks vaid puidust tappseotisi. 

 

Laud on disainitud välitingimustes kasutamiseks, puiduniiskuse kõikumise tõttu on laua 

konstruktsioonil kasutatud tappseotisi, mis võimaldavad puidul paisuda ja kahaneda, 

hoides ära lõhede tekkimise laual. Lauda on võimalik lahti võtta neljaks põhiosaks, 

kasutades selleks lõputöö käigus väljatöötatud kiiluga lukustuvaid tappseotisi. See 

võimaldab liigutada lauda siseruumidesse, kui seda ei kasutata, nt. talvel, tagades laua 

pikema eluea. 
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The purpose of this thesis is to construct a detachable wooden table, without using any 

metal fasteners, instead using exclusively wooden joinery. 

 

The table is designed for outdoor use, due to fluctuations in air humidity all the joinery is 

designed to allow wood movement in either expansion or contraction directions. This 

prevents any cracks forming in the table over time. The table is detachable into four main 

parts. Using wedged joinery, that was developed in the making of the thesis. This allows 

the table to be transported indoors if not used, e.g during winter, doing so extends the 

lifetime of the table. 

 

The outcome of this thesis is: detachable oak wood table figures, table top attachment 

mechanism, material expense calculations, necessary table details, table assembly and 

table finishing. 
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SISSEJUHATUS 

 

Pukklaudade disain on olnud kasutuses alates keskajast. Algselt koosnes laud kahest pukist, 

kuhu peale oli paigutatud lauaplaat. Pukklaudade arengu käigus seoti hiljem pukkjalad 

omavahel kokku keskelt läbi ulatuva sidepuuga. Pukklauad leiavad kasutust enamasti köögis 

ka tänapäeval. Täispuidust söögilauad, mis on disainitud välitingimustesse, ei ole tihti 

lahtivõetavad. Seega ei ole neid võimalik liigutada siseruumidesse, kui neid ei kasutata. 

Söögilaua aastaringselt väljas hoidmine vähendab oluliselt selle eluiga. Sellest probleemist 

tulenevalt on lõputöö autori poolt disainitud tammepuidust lahtikäiv laud, mida on vajadusel 

võimalik liigutada siseruumidesse. 

 

Rakenduskõrgharidusõppe lõputöö eesmärgiks on projekteerida ja valmistada ilma 

puidukinnitusvahenditeta välitingimustes kasutatav tammepuidust lahtikäiv laud, kasutades 

selleks vaid puidust tappseotisi. Vaja oli disainida lahendus, mis kannatab oma eluea jooksul 

korduvat kinni- ja lahti võtmist. Töö käigus on välja töötatud lahendus, mis võimaldab 

lauaplaati kinnitada toejalgadele, kasutades selleks lauaplaadi kinnitusklotse, mis lukustuvad 

lauaplaadi toejalgade külge puidust kiilude abil. Kinnituskiilud lukustavad lauaplaadi kahest 

suunast, tagades kindla ühenduse, mis ei loksu laua kasutamisel lahti. Lõputöös antakse 

ülevaade pukklaudade ajaloost Eestis ja mujal maailmas. Põhjendatakse materjali- ja 

tappseotiste valikut laua koostamisel. Kirjeldatakse detailide koostamist, monteerimist ja 

tööks kasutatud seadmeid. Välja on arvutatud laua koostamiseks vajalike materjalide kulu ja 

maksumus.  

Jooniste koostamiseks on koostatud SolidWorks joonestusprogrammis laua 3D mudel. Toote 

disainimise käigus arvestati funktsionaalseid mõõtmeid, et laud oleks kooskõlas inimese 

kehaga.  Seejärel on jaotatud laud detailideks ning neist on koostatud 2D detaili joonised, 

mille põhjal hakatakse lauda valmistama. Kõik vajaminevad detailid söögilaua 

konstrueerimiseks valmistatakse kasutades Eesti Maaülikooli puidutöötlemise labori 

seadmeid. 

 

Autor tänab juhendajat Risto Mitti lõputöö juhendamise eest. 
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1. AJALUGU 

 

Pukklaua esmase kasutuse kohta on andmeid keskajast. Algselt koosnes laud kahest pukist, 

kuhu peale oli paigutatud lauaplaat (joonis 1). Näiteid sellises stiilis söögilaua kohta võib 

leida „Luttrell Psalteri“ 14. sajandist pärit käsikirjast. Käsikirjas on rohkelt detailseid 

illustratsioone igapäevaelust, kus on kujutatud ka pukklaua taga söömist. (Luttrell Psalter) 

 

Joonis 1. 14. sajandi „Luttrell Psalteri“ käsikirjas kujutletud pukklaud. (Luttrell Psalter) 

 

Disaini poolest meenutab töö autori disainitud laud 16. sajandist pärit pukklauda (joonis 2). 

Pukklauad olid levinud üle Euroopa ja Põhja-Ameerika, olles valmistatud valdavalt Gooti 

stiilile iseäraste tunnusjoontega, milleks on massiivsus ja raskus. Sellises stiilis laudu 

nimetatakse pukklaudadeks, kuna laua plaat on ehitatud saepukke meenutavatele jalgadele, 

mis on seotud omavahel kokku keskelt läbi ulatuva sidepuuga. Pukklauad leidsid enamasti 

kasutust köögis, kus neid kasutati söögilaudadena. (Schroeder 2014) 
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Joonis 2. 16. sajandist Inglismaalt pärit pukklaud. (Trestle table 16th ...) 

 

Enne Hannoveri dünastia algust 1714. a Inglismaal, olid valdavalt üle maailma pukklaua 

lauaplaadid ehituselt kitsad (joonis 3). See tulenes asjaolust, et söögilaua taga einestajad ei 

söönud mõlemal pool lauda. Keskajal oli  ka selleks väga mõjuv põhjus, sest see võimaldas 

rünnaku korral laua külili lükata ja kasutada seda kaitseks ründajate eest. (Strictly tables and 

...) 

 
Joonis 3. 17. saj Põhja-Ameerikast pärit pukklaud. (Trestle Table 1640...) 

 

Keskajast pärit pukklaudade valmistamisel arvestati asjaoluga, et laud ei pruugi jääda 

püsivalt ühele kohale, seega disainiti lauad tihti lahtikäivateks. See omakorda võimaldas 

lauda paigutada laevale või vankrile transportimiseks. (Schroeder 2014) 
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1.1 Laudade disaini areng Eestis 

 

Eesti taludes on alati olnud üheks oluliseks esemeks söögilaud, esialgu küll vaid nelja 

põrandasse löödud posti ja neile naelutatud laua kujul. Kindlad andmed sellises stiilis laua 

kohta pärinevad 18. sajandi teisest poolest Le Prince'i ja Brotze kõrtsitoa piltidelt. 

Söögilauad hakkasid välimuselt muutuma 19. sajandi lõpukümnendeil, kus kõige vanematel 

laudadel on gootipärasele mööblile iseloomulikud ristjalad. 

Mandril tunti sellises stiilis ristjalgu üldiselt harkide või ristide nime all, saartel ja Lääne-

Eestis aga kraejalgadena. Ristjalgade ülemistele otstele lõigatud nurkadele toetus laua plaat 

(joonis 4).   

 

Joonis 4. 19. saj Eestist pärit pukklaud. (Võti 1984: 17) 

 

20. sajandil hakkasid rohkem levima uusrenessansslike tunnusjoontega söögilauad, kus laua 

plaat toetub tislerilt tellitud treitehnikas profileeritud neljale jalale. Sellises stiilis nelja jalaga 

lauad domineerivad Eesti maakodudes veel tänapäevalgi, tihti võib neid leida köögis. (Võti 

1984: 15) 
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2. MATERJALI VALIK 

 

Antud laua puhul on materjali valik üks tähtsamaid asjaolusid, mida arvestada, kuna laud on 

mõeldud välitingimustesse. See tähendab, et laud puutub pidevalt kokku erinevate 

ilmastikuoludega, nagu tuul, sademed, päikesekiirgus ja temperatuuri kõikumised. Laua 

konstrueerimisel on kasutatud tappseotisi, mis tähendab, et on vaja puiduliiki, millel on head 

lõiketöötlemise omadused. Lähtudes nendest kriteeriumitest on parimad eestimaised 

puuliigid laua konstrueerimiseks harilik tamm (Quercus robur L.) ja harilik saar (Fraxinus 

excelsior L.). 

 

 

2.1 Harilik tamm 

 

Hariliku tamme tuntumad omadused on iseloomulikud säsikiired ja laineline kiud, 

materjalina on harilik tamm stabiilne ja tugev. (Gibbs 2005: 176) Tammepuidule on 

iseloomulik kõrge parkhappe sisaldus, seega kasutades seotistena rauast või terasest 

kinniteid on oht rikkuda puidu värvi, kuna puidus sisalduv hape võib tekitada roostet. (KM-

Profect 2020) 

 

 

2.2 Harilik saar 

 

Saarepuidu iseloomulikeks tunnusteks on vöödiline muster ja hele värvus. Harilikku saart 

kasutatakse tihti tisleritöödeks. Küll aga ei sobi saar välitingimustesse, kuna puit pole 

ilmastikukindel ja kõvasse sügispuitu ei imbu kaitsev viimistlusvahed. (KM-Profect 2020) 
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Tabel 1. Hariliku tamme ja hariliku saare võrdlus (Gibbs 2005: 116, 176) 

Puiduliik       Plussid       Miinused 

Harilik tamm • Tugev 

• Suhteliselt kergesti 

töödeldav 

• Hästi liimitav 

• Hea ilmastikukindlus 

• Hea vastupidavus 

• Suured kaod puidurikete tõttu 

• Laineline kiud võib tekitada 

töötlemisel raskusi 

• Põhjustab naelte ja kruvide 

korrosiooni 

 

Harilik saar • Vähe puidurikkeid 

• Vähe maltspuitu 

• Väga hea vastupidavus 

löökkoormustele 

• Eraldab kergesti kiude ja 

kildusid 

• Aja jooksul kolletub 

• Puit pole ilmastikukindel 

 

Tabelis 1 nimetatud puidu omaduste tõttu otsustas töö autor laua ehitusel kasutada hariliku 

tamme puitu. Puidu välimuselt tundus töö autorile sobivam harilik tamm, jättes oma 

helepruuni ja kuldse jumega sobivama mulje. Lähtudes traditsioonilisest valikust läbi ajaloo, 

on söögilaudade valmistamisel kasutatud valdavalt tammepuitu. Uurides lähemalt materjali 

kättesaadavust selgus, et tammepuit on Eestis müüvatelt ettevõtetelt vajalikes mõõtudes 

kättesaadavam. 
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3. TOOTE KONSTRUKTSIOON 

 

 

Laud on koostatud ilma ühegi kruvi ja muu puidukinnitustarvikuta, detailide omavaheliseks 

sidumiseks on kasutatud puidust tappseotisi (joonis 9). Autori poolt disainitud söögilaud 

(joonis 7) on mõeldud välitingimustesse ja leiab kasutust vaid hooajaliselt. Kuna söögilauda 

ei kasutata sügisel ega talvel ei ole otstarbekas seda väljas hoida, kus pidevalt muutuvad 

ilmastikuolud lühendaksid laua eluiga. Lähtudes sellest soovist on laud lahtikäiv neljaks 

põhiosaks, mis on omavahel lukustatavad kiiludega (joonis 5, 6, 7). Laua alusjalgade pikema 

eluea tagamiseks on kinnitatud nende alla vahetatavad alusklotsid. Ilma alusklotsideta oleks 

laua alumised toejalad pidevas kontaktis niiskusega, mis põhjustaks puitmaterjali kiiremat 

lagunemist. Söögilaua lahtikäivad osad on järgmised: 

1) Lauaplaat; 

2) Kaks X-raami kujulist lauajalga; 

3) Sidepuu. 

Lahtikäivaid osi on võimalik kahe inimesega transportida hoiupaika. Laua lahti võtmiseks 

tuleb esmalt eemaldada lauaplaat, mis on kinnitatud laua külge kuue puidust kiilu abil. 

Lauaplaadi eemaldamist on kujutatut joonisel 6. Seejärel saab eemaldada kiilud, mis seovad 

omavahel sidepuu ja X-raami kujulised lauajalad, sidepuu eemaldamist demonstreerib joonis 

5. 

 

 

Joonis 5. Söögilaua X-raami kujulised lauajalad.  
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Joonis 6.  Söögilaua X-raami kujulised lauajalad ühendatud sidepuuga. 

 

 
Joonis 7. Söögilaud komplekteerituna.  

 

 

X-raami kujulistele lauajalgadele annavad stabiilsuse keskmist toejalga toetavad diagonaalid 

(joonis 13). X-raami kujuga on tagatud lauale piisav stabiilsus, kui avaldada lauale küljelt 

või lauaplaadi pealt raskuskoormust. Avaldades laua mõlemast otsast lükkavat survet hoiab 

laua stabiilsena sidepuu tapiõlg, mis on kindlalt kinnitatud kiiluga vastu keskmist toejalga 

(joonis 14). 

 

 

3.1 Funktsionaalsed mõõtmed 

 

Laud on disainitud söögilauaks ja mahutab istuma kuni 8 inimest. Inimesed istuvad vaid laua 

külgedel. Lähtudes nendest soovidest on laua pikkus 2500 mm ja laius 1000 mm. Mõõtmete 
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koostamisel on lähtutud funktsionaalsetest mõõtmetest, mis tähendab et mööbliese on 

kooskõlas inimese kehaga. (Valter 2012) Söögilaua funktsionaalsed mõõtmed on tuletatud 

keskmist kasvu inimese mõõtmete järgi. Funktsionaalsete mõõtmetega tagatakse 

maksimaalne mugavus mingit kindlat toimingut teostavale inimesele. (Valter 2012) 

Söögilaua kõrguseks on valitud 760 mm, mis jääb soovitatava kõrguse piiridesse (Tabel 2).  

 

Söögilaua kõrgusest lähtudes koostatakse ka hiljem istepink, soovitatavalt 300 mm lühem, 

kui laud. (Valter 2012) Söögilaua koostamisel on arvestatud iga inimese küünarnuki 

ruumiga, milleks on 600 mm. Antud ruum tagab igale inimesele pinna, et kasutada nuga ja 

kahvlit ilma kõrvalistujat segamata (tabel 2). Funktsionaalseid mõõtmeid silmas pidades 

peab olema igal laual tagatud istujale põranda ja laua sarje vahel vähemalt 600 mm 

jalaruumi, mis väldib põlvede ära löömist vastu lauda (tabel 2). (Uustalu 2011) Töö autori 

poolt disainitud söögilaual jääb minimaalselt jalaruumi 650 mm ja maksimaalselt 720 mm 

(joonis 8).  

 

Tabel 2. Söögilaua funktsionaalsed mõõdud (Uustalu 2011) 

Söögilaud Näitajad Kirjeldus 

Tooli nihutamise ruum 700 mm Sellist ruumi vajatakse tooli nihutamiseks 

istumisel ja püsti tõusmisel 

Laua kõrgus 700-760 mm Mugavaim kõrgus 

Nn. küünarnukiruum 600 mm Piisav ruum, et naabrit häirimata nuga ja kahvlit 

kasutada 

Jalaruum 600 mm Vähemalt selline ruum peab jääma põranda ja 

laua sarja vahele, et inimene ei lööks ära oma 

põlvi 
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Joonis 8. Söögilaua funktsionaalsed mõõdud. 

Söögilaua pikkuse tõttu on igal laua taga istujal kasutuses 25 mm rohkem küünarnukiruumi 

soovituslikust miinimumist. 

 

 

3.2 Tappseotised 

 

Laua konstrueerimisel oli eesmärk vältida puidukinnitustarvikute kasutamist (naelad, 

kruvid), nende asemel kasutada erinevaid tappseotisi. Seotis on viis detailide, koostude või 

ka toodete omavaheliseks ühendamiseks. Seotised võivad koosneda kahest või enamast 

detailist. Seotisi saab liigitada kahte rühma (Tasso 2017):  

1) Lahtivõetavad (kruvide, kiilude ja muude kinnitus tarvikutega); 

2) Mittelahtivõetavad (liimiga, naeltega). 

Söögilaua puidust tappseotiste konstrueerimisel arvestati järgmiseid asjaolusid (Tasso 

2017): 

1) Vajalikku tugevust; 

2) Kasutatava materjali iseärasusi; 

3) Puidukiudude suunda ja aastarõngaste paigutust seotises; 

4) Saavutatavat välimust; 

5) Ökonoomsust valmistamisel.  
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Joonis 9. Tapipesa ja keele elementide nimetused (Tasso 2017). 

 

 

Söögilaua tappseotiste tapi keeled on koostatud kindla lõtkuga, jättes ruumi puidu niiskuse 

suurenemisel tapi keelel paisuda. Vastasel juhul võib tappseotis puidu niiskuse suurenemisel 

lõhki paisuda. Tolerantsid, mis on kasutatud tappseotiste koostamisel, on märgitud lisades 

(lisad 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19). 

 

 

3.2.1 Lauaplaadi tappseotised 

 

Lauaplaat on koostatud viiest lamellist mõõtudega 2360x200x40 mm, millest on kokku 

liimitud liimkilp (lisa 7). Liimkilbi lõplikuks laiuseks on 1000 mm. Nii lai liimkilp muudab 

niiskuse muutudes kergesti oma kuju, liimkilp võib pikikaarduda, kõmmelduda või keerduda 

(joonis 10). Selle vältimiseks on liimkilbis lammellide paigutusel arvestatud aastarõngaste 

suunda (joonis 10). Seda põhjustab puidu ehituse eripära, kuna puit tahab kõverduda 

aastarõngaste asendi suunas detaili ristlõikes. (Tasso 2017)  
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Joonis 10. Aastarõngaste paigutuse mõju servseotisega liimkilbi kvaliteedile. (Newman 

2014) 

 

 

Kõverdumise vältimiseks on lauaplaadi otsa servadel koostatud otsalaua tappseotis (joonis 

11), otsalaud on seotud lauaplaadiga risti. Kuna puit pikisuunas ei kõverdu, tagab otsalaud 

lauaplaadi tasapinnalisuse.  

 

 

Joonis 11. Lauaplaadi otslaua tappseotis, tappseotiste valik ja liimkilbi liikumine niiskuse 

muutudes (Spiece 2019). 

 

Otsalaua koostamisel on lähtutud traditsioonilisest breadboard* tappseotise koostamise 

tavadest. Lauaplaadi otslaua koostamisel on kasutatud peittappi, kus on umbne ehk 
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mitteläbiv tapipesa. Tapipesa külgpõsed on tehtud mõlemas suunas 2 mm laiemaks, et 

võimaldada puidu paisumist tangentsiaal suunas (lisa 7, 8). (Tasso 2017) Otsalaua ja 

lauaplaadi kohakuti hoidmiseks on kasutatud punn- ja soon tappseotist. 

*Breadboard – lauaplaadi otslaua tappseotis (joonis 11). 

 

3.2.2 Tõmbav tüübelseotis 

 

Lauaplaadi tapikeele õla ja otsalaua tapipesa (joonis 9) otsa tiheda ühenduse tagamiseks on 

kasutatud tõmbavaid tüübelseotisi (joonis 12). Tõmbava tüübelseotise koostamiseks on 

puuritud vastavale kohale otsalaual läbiv auk. Seejärel sisestatakse tapikeel pesasse ja 

märgitakse puuritud augu tsenter tapikeelele. Tüübelseotise tõmbe-efekti saavutamiseks 

liigutatakse märgitud augu tsenter tapikeelel 1,5 – 2,5 mm tapikeele õlale lähemale ja 

puuritakse sama puuriga ava. Järgmisena lüüakse avast läbi vastavas mõõdus tüübel.  

 

 
Joonis 12. Tõmbava tüübelseotise tööpõhimõte (How to make ...). 

 

 

Selleks, et tüübli sisestamine läheks sujuvamalt, teritatakse eelnevalt üks tüübli otsadest 

koonusesse, mis paindub ümber nihkes augu. Tüübli paindumine tõmbab tapikeele õla ja 

tapipesa otsa tihedalt kokku. (How to make ...) 
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3.2.3 X-raami kujuliste jalgade tappseotised 

 

X-raami kujuline jalg koosneb kokku üheksast detailist: 1) ülemine toejalg, 2) alumine 

toejalg, 3) keskmine toejalg, 4) neli diagonaalset toejalga ja 5) kaks alumiste toejalgade 

alusklotsi (joonis 13).  

 

 

Joonis 13. X-raami kujulise jala tappseotised. 

 

Kõik toejalad on omavahel seotud peittappidega (joonis 9), mis on omakorda tapipesa otsa 

ja tapikeele õla vahel tiheda ühenduse saamiseks seotud tõmbava tüübelseotisega (joonis 

12). Alumiste toejalgade alusklotsid on ühendatud tüübelseotisega, kus liimi on lisatud vaid 

alusklotsi tüübli avadesse, et võimaldada vajadusel alusklotsi vahetamist. 

 

 

3.2.4 Sidepuu kinnitamine  

 

Sidepuu on kinnitatud kahelt poolt X-raami kujuliste jalgade külge läbiva tappseotisega, mis 

on lukustatud kiiluga (joonis 14).  
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Joonis 14. Sidepuu tappseotise kinnitamine kiiluga. 

 

Lukustav kiil läbib vertikaalselt tapikeele 5° nurga all. Kiilu lukustamissuund on vertikaalne, 

kuna kiilu pind vastu keskmist toejalaga on nii suurem, tagades kindlama seotise. 

 

 

3.2.5 Lauaplaadi kinnitamine jalgadele 

 

Lauaplaadi kinnituseks X-raami kujulistele jalgadele on kasutatud plaadikinnituse klotse 

(lisa 14, 15 ja 16). Kinnitusklotsid on omakorda kinnitatud lauaplaadi põhjale 

tüübelseotistega, kasutades selleks 12 mm läbimõõduga tüübleid. Ülemise toejala ja 

kinnitusklotsi külgedele on töödeldud ava, mis võimaldab need omavahel siduda kiiluga 

(joonis 14). Kiilseotiseid on ühes laua otsas kokku kolm, kolme kiiluga on võimalik tagada 

kindlam ühendus. Kindla ühenduse tagamiseks on sisestatud keskmine plaadikinnituskiil 

laua sisemiselt poolelt ja kaks äärmist on kinnitatud välimiselt poolelt (joonis 15). 
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Joonis 15. Lauaplaadi kinnitusklotsid, mis lukustuvad X-raami kujulistele lauajalgadele 

kinnituskiilude abil. 

 

Sidudes toejala ja plaadikinnituse klotsid kahest eri suunast, on väiksem tõenäosus, et kiilud 

loksuvad laua kasutamise jooksul välja. Antud lahendus võimaldab niiskustaseme muutudes 

lauaplaadil vabalt liikuda materjali paisumise suunas. 
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4. DETAILIDE KOOSTAMINE 

 

Kõik vajaminevad detailid söögilaua konstrueerimiseks on koostatud kasutades Eesti 

Maaülikooli puidutöötlemise labori seadmeid. 

Saematerjali mõõtudeks on vahelduva laiusega 3 m pikkusega ja 50 mm paksusega 

servamata plangud. Enne materjalist toorikute väljasaagimist märgitakse hariliku pliiatsiga 

saematerjalile toorikute mõõtmed. Materjalile toorikute märkimine võimaldab 

minimaliseerida materjali jääkide tekkimist ning märgete abil on võimalik paigutada 

puidurikked (lisad 1-5)  mittenähtavatele pindadele. 

 

 

4.1 Materjali lahti saagimine 

 

Detailide koostamine algab tammepuidust servamata saematerjali lahti saagimisega. Esmalt 

saetakse materjalist välja lauaplaadi lamellid, kuna pindalalt on lamellid kõige suuremad 

toorikud ja vaja läheb võimalikult väheste puiduriketega materjali. Saagimised tehakse juba 

varasemalt tehtud märgete kohaselt. Kuna materjalil ei ole head baaspinda, mida toetada 

vastu saekelgu latti, saetakse ristikiudu laua ots sirgeks. Saetud baaspinna abil on kergem 

materjalil olevaid märkeid joondada saeteraga. Esmalt saetakse materjal lahti pikki kiudu, 

seejärel risti kiudu. Materjali pikki kiudu saagimise puhul võivad materjali sisepinged hakata 

saetera „kinni pooma“, sellisel juhul lüüakse juba lõigatud saetee vahele kiilud, mis 

võimaldab saeteral vabalt pöörelda. Lamellide lahti saagimisel tuleb arvestada, et liimkilbi 

kahele äärmise lamelli küljele ei tohi jääda puidurikkeid (lisad 1-5). 

Pärast lauplaadi lamellide lõikamist, saetakse välja sidepuu koostamisel kasutatavad 

lamellid. Sidepuu lamellid peavad olema ilma suuremate oksakohtade ja lõhedeta (lisad 3 ja 

5), et tagada struktuurselt võimalikult tugev detail. Plaadi kinnitilamellide ja kinnituskiilude 

toorikud lõigatakse neljakordses pikkuses, mis võimaldab neid lihtsamini töödelda. 

Ülejäänud toorikute välja lõikamisel tuleb järgida vastavaid kvaliteedinõudeid (tabel 3). 
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Tabelis 3 on esitatud toorikute väljalõikamise järjekord ja neile lõputöö autori poolt 

esitatud kvaliteedinõuded. 

Ostetud puitmaterjalil esinevad puidurikked on: 

1) poomkant (lisa 1); 

2) maltspuit (lisa 2); 

3) lõhed- ja otsalõhed (lisa 3); 

4) mädanik (lisa 4); 

5) väikesed, keskmised ja suured oksakohad (lisa 5). 

 

Tabel 3. Toorikute väljasaagimise järjekord ja neile esitatud kvaliteedi nõuded 

Järjekorra 

nr. 

Tooriku nimetus Kogus Kvaliteedi nõuded 

1 Lauaplaadi liimkilbi lamell 5 Lubatud poomkant, maltspuit ja 

suured oksakohad liimkilbi 

lamellide sisemistel servadel, 

lubatud ei ole lõhed, mis on 

pikemad kui 80 mm 

2 Sidepuu liimkilbi lamell 3 Materjalil ei tohi esineda oksakohti, 

lõhesid ega maltspuitu, lubatud on 

väiksed oksad 

3 Lauaplaadi otslaua toorik 2 Materjali servadel ei tohi esineda 

oksakohti ega lõhesid, lubatud ei 

ole suured oksakohad 

4 Ülemise toejala lamell 4 Materjali servadel ei tohi esineda 

oksakohti ega lõhesid, lubatud on 

väiksed oksad 

5 Alumise toejala lamell 4 Materjali servadel ei tohi esineda 

oksakohti ega lõhesid, lubatud on 

väiksed oksad 

6 Keskmise toejala lamell 4 Materjali servadel ei tohi esineda 

oksakohti ega lõhesid, lubatud on 

väiksed oksad 

7 Toejala diagonaal 8 Materjali servadel ei tohi esineda 

oksakohti ega lõhesid, lubatud on 

väiksed oksad 

8 Lauaplaadi kinnitite lamellid 6 Kõik materjal oksavaba, ei tohi 

esineda mädanikku, maltspuitu ega 

lõhesid 

9 Kinnitus kiilud 8 Kõik materjal oksavaba, ei tohi 

esineda mädanikku, maltspuitu ega 

lõhesid 

10 Tüüblid 50 Kõik materjal oksavaba, ei tohi 

esineda mädanikku, maltspuitu ega 

lõhesid 
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Töö autori poolt ostetud tammepuidul esines puidurikkeid (lisad 1-5), mis ei tohtinud sattuda 

lauale struktuurset tuge andvatesse detailidesse. Seega on paika pandud kindlad 

kvaliteedinõuded, mida laua ehitamisel järgitakse.  

 

 

4.2 Töötlemine rihthöövlil ja paksushöövlil 

 

Kõikidele väljasaetud toorikutele töödeldakse tooriku aluspind ja üks külg sirgeks, tekitades 

põhja ja ühe külje vahele 90° nurga. Sirge tooriku aluspind jääb hiljem paksushöövlil (joonis 

20) töödeldes baaspinnaks. Kõikide toorikute höövelduspinna valimisel tuleb valida pool, 

mida on võimalik töödelda vähima materjali kuluga sirgeks. Kui tooriku põhi on 

hööveldatud sirgeks, siis hööveldatakse sirgeks tooriku külg e kant. Külje sirgeks 

hööveldamisel võetakse baasipinnaks aluspind.  

Pärast materjali töötlemist rihthöövlil (joonis 19), hööveldatakse materjali ühtlasele 

paksusele ja laiusele paksushöövlil (joonis 20). Esmalt hööveldatakse ühtlaseks materjali 

laius ja seejärel paksus, kuna see vähendab tööpingi seadistamisaega. 

 

 

4.3 Töötlemine kalibreerimis lihvmasinal 

 

Materjali kalibreerimisel (joonis 21) eemaldatakse ühe töötlusega maksimaalselt 0,2 mm. 

Detailidel, mis lähevad liimimisse, kalibreeritakse esialgu vaid liimimisele minev pind. 

Lauaplaadi otslaud kalibreeritakse pikkuselt ja laiuselt koheselt lõppmõõtu. 

 

 

4.4 Liimkilpide koostamine 

 

Liimkilpide liimimisel kasutatakse raampressi (joonis 26) ja lisatakse vastavalt vajadusele 

pitskruve, kuni liimliitel on näha välja pressitud õrna ja ühtlast liimriba. 
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Lauaplaadi liimkilbi koostamisel kasutatakse materjali kohakuti püsimiseks liimimisel 

Virutex nr. 20 - 56x23x4 mm lamelltüübleid. Lamelltüübleid lisatakse lauaplaadi sisemistele 

servseotistele. Ühele lamellile pannakse võrdsete vahedega viis lamelltüüblit (joonis 16).  

 

 

 
Joonis 16. lamelltüüblite paiknemine liimkilbil. 

 

Kokku kasutatakse lauaplaadi liimkilbi koostamisel 40 lamelltüüblit. Kuna peale kantava 

liimi kuivamise aeg on 15 min, viiakse lauplaadi liimkilbi liimimine läbi kahes etapis. 

Lauaplaadi liimkilbi koostamisel liimitakse algselt kokku esimesed kolm lamelli, liimi 

kõvenedes liimitakse juurde järgmised kaks. Ülejäänud liimkilbid koostatakse ilma 

lamelltüübliteta. 

 

 

4.5 Liimkilpide töötlemine 

 

Pärast liimi kuivamist töödeldakse toorikud lõplikele gabariitmõõtmetele, kasutades selleks 

eelnevalt kirjeldatud töötlemisjärjekorda. Erandiks on lauplaadi liimkilp, kuna mõõtmete 

tõttu ei ole võimalik töödelda seda ei rihthöövli (joonis 19) ega paksushöövliga (joonis 20). 

Seega lõpliku paksuse tagamiseks kasutatakse ainult kalibreerimis lihvmasinat (joonis 21). 
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4.6 Tappseotiste koostamine 

 

Tappseotiste töötlemisele eelnevalt joonestatakse hariliku pliiatsiga detailidele tappseotise 

märkmed. Otsalaua tappseotise tapipesa koostatakse tapifreespingil (joonis 22), tapi 

freesimiseks kasutatakse 14 mm tapipuuri. Toejalgade tapipesade, sidepuu ja lauaplaadi 

kinnitite avade töötlemiseks kasutatakse samuti tapifreespinki. Kuna tapipuur jätab ümara 

profiili, on hiljem peitliga vaja töödelda avade kumerused neljakandiliseks. 

Lauplaadi tapikeelte töötlemiseks kasutatakse esmalt ülafreesi. Tapikeele koostamiseks 

paigutatakse ülafreesi juhtimiseks lauale juhtlatt, mille järgi freesitakse tapikeel mõlemalt 

poolt lauda paksusesse. Tapikeele sälkude (joonis 11) lõikamiseks kasutatakse tikksaagi ja 

peitleid. Pärast lauaplaadi otslaua tappseotise monteerimist lõigatakse lauaplaat lõplikku 

mõõtu formaatsael (joonis 18). 

Tappseotiste tapikeelte töötlemiseks sidepuul ja kõikidel toejalgadel kasutatakse enamiku 

materjali eemaldamiseks formaatsaagi (joonis 18) ja lintsaagi (joonis 24), tapikeeled viiakse 

lõppmõõtu kasutades peitleid. 

Alumiste- ja ülemiste toejalgade, lauaplaadi kinnitite ja sidepuu profiili kujundamisel 

kasutatakse lintsaagi. Kinnituskiilude kuju väljalõikamiseks kasutatakse samuti lintsaagi. 

Alumiste toejalgade alusklotsid lõigatakse välja formaatsael ja tüübli avad alusklotsidele ja 

alumistele toejalgadele puuritakse puurpingil (Joonis 23). 

Kõik tüübliavad puuritakse vastava puuriga puurpingil. Kohtades, kuhu ei ole võimalik ligi 

pääseda, kasutatakse akutrelli. 

 

 

4.7 Puittüüblite valmistamine 

 

Puittüüblite toorikud lõigatakse välja formaatsael vastavalt materjali toorikute kvaliteedi 

nõuetele (tabel 3) mitmekordses pikkuses. Formaatsael saetud nelikant toorik saetakse 

kahekordsesse või enam pikkusesse, tähtis on, et tüübli toorik oma pikkuse tõttu kergelt läbi 

ei painduks. Tüüblite ümara kuju saavutamiseks kasutatakse tüübli valmistamise rakist 

(joonis 17), kus metallplaati on puuritud suurenevas järjekorras augud.  
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Joonis 17. Tüübli valmistamise rakis. Rakisega on võimalik toota soovitud suurusega 

tüübleid. Tüübli tegemiseks lüüakse tüüblitoorik läbi rakise ava. Iga korraga lüüakse 

tüüblitoorik läbi väiksema ava, kuni on saavutatud soovitud läbimõõduga tüübel (Dowel 

Maker for ...). 

 

Tüüblitooriku ots teritatakse koonusesse, mis võimaldab rakisel sujuvama töötlemise. 

Alustades suurematest avadest, lüüakse haamriga tüüblitoorik läbi rakise ava, kuni on 

saavutatud soovitud tüübli läbimõõt. Siinkohal on tähtis, et tüübli toorik ei oleks liiga pikk, 

kuna toorikut läbi rakise lüües võib see materjali läbipainde tõttu puruneda. 
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5. TÖÖKS VAJALIKUD SEADMED JA TÖÖVAHENDID 

 

Kõik tööks vajalikud tööpingid on olemas Eesti Maaülikooli puidutöötlemise laboris (tabel 

4). Vajalike tööpinkide juurde on lisatud kirjeldus, milleks neid kasutatakse. 

 

Tabel 4. Tööks vajalikud seadmed 

Tööpink Seadme nimetus Seadme võimsus Seadme tööala, mm 

Formaatsaag Griggio SC 32 4 kW 2600 x 2650 

Rihthöövel Griggio PF 530R 4 kW 530 x 2900 

Paksushöövel Griggio PSA 630 5,5 kW Laius 630 

Kalibreerimis lihvmasin Casadei Libra 45 11 kW Laius 1100 

Tapifreespink Griggio TRC/N 1,5 kW 565 x 315 

Puurpink Unimax 3 TAP 1.5 kW 500 x 365 

Lintsaag Casadei Aura 460 1,8 kW 450 x 490 

Lintlihvpink ACM OBS 200 0,38 kW 220 x 1440 

Raampress Stromab STH/S 4x1500 kg 2500 x 3000 

 

 

Formaatsaagi Griggio SC 32 kasutatakse esmalt lauaplaadi lamellide ja otsalaua toorikute 

välja saagimiseks servamata plankudest. Formaatsael saetakse välja kõik söögilaua 

konstruktsiooniks vajaminevad detailide toorikud. Formaatsaagi kasutatakse ka tappseotiste 

valmistamisel, kus tapikeele koostamisel on vaja eemaldada suur osa materjalist. Lauaplaadi 

kooste saetakse samuti lõplikku mõõtu formaatsael. 

 

Joonis 18. Formaatsaag Griggio SC 32. 
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Rihthöövlit Griggio PF 530R kasutatakse formaatsael saetud toorikute baaspindade 

hööveldamiseks. Rihthöövlil töödeldakse tooriku aluspind ja üks külg sirgeks, tekitades 

põhja ja ühe külje vahel 90° nurga. Rihthöövlil töödeldakse kõik detailide toorikud. 

 

Joonis 19. Rihthöövel Griggio PF 530R. 

 

 

Paksushöövlit kasutatakse rihthöövlilt tulnud toorikutele ühtlase paksuse tagamiseks. Kõik 

detailide toorikud, mis töödeldi rihthöövlil, läbivad ka paksushöövli. 

 

Joonis 20. Paksushöövel Griggio PSA 630. 
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Kalibreerimis lihvmasinat kasutatakse lauaplaadi liimkilbi lamellide liimitava pinna 

töötlemiseks. Kõik detailid kalibreeritakse puhasmõõtu kalibreerimis lihvmasinal. 

 

Joonis 21. Kalibreerimis lihvmasin Casadei Libra 45. 

 

Tapifreespinki kasutatakse lauaplaadi otsalaua tappseotise tapipesade koostamisel, tapi 

freesimiseks kasutatakse 14 mm tapipuuri. Toejalgade tapipesade, sidepuu ja lauaplaadi 

kinnitite avade koostamiseks kasutatakse samuti tapifreespinki. 

 

Joonis 22. Tapifreespink Griggio TRC/N. 
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Puurpingil puuritakse kõik tüübli augud, va augud, mis paiknevad lauaplaadi liimkilbil, kuna 

kooste suurus ei võimalda seda paigutada puurpingi tööalale.  

 

Joonis 23. Puurpink Unimax 3 TAP. 

 

Lintsaagi kasutatakse ülemistele ja alumistele toejalgadele profiili andmiseks. Ühtlasi 

lõigatakse lintsael välja kinnituskiilud ja lõigatakse ka toejalgade ja sidepuu tapikeeled. 
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Joonis 24. Lintsaag Casadei Aura 460. Lintlihvpinki kasutatakse detailide ots- ja 

külgpindade lihvimiseks. 

 

Joonis 25. Lintlihvpink ACM OBS 200. 

 

Raampressi kasutatakse lauaplaadi liimkilbi, toejalgade ja sidepuu liimimiseks. 

 

Joonis 26. Raampress Stromab STH/S 

 

Kõiki laual esinevaid tappseotisi ei ole võimalik koostada tööpinkidel ja seadmetel, nende 

koostamiseks tuleb kasutada käsitööriistu ja muid töövahendeid. Tabelis 5 on välja toodud 

tööriistad ja viimistlemiseks vajalikud töövahendid. 
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Tabel 5. Laua konstrueerimiseks vajaminevad töövahendid  

Töövahend Kogus/tk 

Ülafrees 1 

Akutrell 1 

Lamellifrees 1 

Ekstsentriklihvija 1 

Tikksaag 1 

Vukssaag 1 

Puithaamer 1 

Tüübli valmistamise rakis 1 

Peitlid 12, 18, 24, 32 mm 1 

Käsihöövel 1 

Nihkkaliiber 1 

Nurgik 1 

Rööbits 1 

Joonlaud 1 

Mõõdulint 3 m 1 

Mall 1 

Harilik pliiats 2 

Puidupuuri komplekt, 3-12 mm 1 

Tapipuur 14 mm 1 

Malmpitskruvi 1200/120mm 6 

Malmpitskruvi 400/120mm 8 

Kiirpitskruvi 400/120mm 4 

Ekstsentriklihvija lihvpaber P120 6 

Ekstsentriklihvija lihvpaber P180 6 

Ekstsentriklihvija lihvpaber P240 6 

Värvirulli alus 1 

Poroloonist värvirull 10 cm, Ø 35 mm 4 

Värvirulli käepide 1 

Pintslite komplekt 35, 70 mm 1 

 

 

Suur osa tabelis 5 loetletud töövahenditest on kättesaadavad Eesti Maaülikooli 

puidutöötlemise laboris, muud tööriistad on olemas isiklikus kogus.  
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6. PÕHIMATERJALIDE VAJADUS 

Põhimaterjalide alla kuulub kõik laua koostamiseks vajalik puitmaterjal ja kasutatav liim. 

Detailid, mis ületasid materjali paksuse 40 mm koostati kahest või enamast kokku liimitud 

lamellist. Suuremate detailide koostamisel tuleks eelistada koostatud ehk liimitud detaile, 

kuna (Tasso 2017): 

1) Need muudavad vähem oma kuju võrreldes monoliitsete detailidega; 

2) On homogeensema struktuuriga ja seega tugevamad; 

3) Puidurikete mõju detaili tugevusele ja välimusele on väiksem. 

Liimitud detaile kasutades on tulevikus oluliselt vähendatud lõhede tekkimise tõenäosus 

laual. 

 

 

6.1 Puitmaterjali kuluarvutused 

 

Materjali väljatuleku protsent sõltub puuliigist, selle kvaliteedist, detaili mõõtudest ja kujust. 

Kuna tammepuidul esineb rohkelt puidudefekte, on söögilaua koostamisel kasutatud 

tammepuidu väljatuleku protsent suhteliselt madal (tabel 6). Söögilaua konstruktsioonis 

kasutatakse saarepuitu vaid kinnitite koostamiseks, mille kogumaht on väike. Vastavalt on 

ka väljatuleku protsent madal, kuna saare puitmaterjali ei müüda nii väikestes kogustes ja 

materjali jääk on suur. 

 

Tabel 6. Tammepuidu ja saarepuidu detailide väljatuleku protsent ostetud servamata 

saematerjalist 

Materjali nimetus Ostetud kogus Detailide maht ühele lauale Väljatulek 

Tammepuit, servamata 0,337 m3 0,21391 m3 63,5% 

Saarepuit, servamata 0,008 m3 0,00136 m3 17% 
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Tabelis 7 on esitatud ühe lahtivõetava söögilaua kõikide detailide loetelu, kasutatud materjal 

ja puhtad mõõdud. Ühtlasi on arvutatud iga detaili ja ühe söögilaua valmistamiseks kuluv 

materjali maht. 

 

Tabel 7. Detailide puitmaterjali kulu arvutus 

Nr. 

D
et

a
il

i 
n

im
et

u
s 

D
et

a
il

id
e 

a
rv

 t
o

o
te

s 

M
a

te
rj

a
li

 l
ii

k
 

Detaili puhtad 

mõõdud, mm 

D
et

a
il

i 
m

a
h

t,
 m

3
 

p
ik

k
u

s 

la
iu

s 

p
a

k
su

s 

1 Lauaplaadi liimkilp 1 Tamme 

liimpuitkilp 

2360 1000 40 0,094400 

2 Otsalaud 2 Tammepuit 1000 150 40 0,012000 

3 Ülemine toejalg 4 Tamme 

liimpuitkilp 

800 80 70 0,017920 

4 Alumine toejalg 4 Tamme 

liimpuitkilp 

800 80 70 0,017920 

5 Keskmine toejalg 4 Tamme 

liimpuitkilp 

649 80 80 0,016614 

6 Toejala diagonaal 8 Tammepuit 368 80 40 0,009434 

7 Sidepuu  3 Tamme 

liimpuitkilp 

2300 120 50 0,041400 

8 Keskmine plaadikinniti 2 Tammepuit 200 80 60 0,001920 

9 Plaadikinniti 1 2 Tammepuit 120 80 60 0,001152 

10 Plaadikinniti 2 2 Tammepuit 120 80 60 0,001152 

11 Keskmine 

plaadikinnitus kiil 

2 Saarepuit 220 66 16 

0,000468 

12 Plaadikinnitus kiil 1 2 Saarepuit 220 34 16 0,000239 

13 Plaadikinnitus kiil 2 2 Saarepuit 220 34 16 0,000239 

14 Sidepuu kiil 2 Saarepuit 120 36 15 0,000130 

15 Alumiste toejalgade 

alusklots 1 

2 Kase 

ristvineer 

85 80 10 

0,000136 

16 Alumiste toejalgade 

alusklots 1 

2 Kase 

ristvineer 

85 80 10 

0,000136 

17 10x40 tüübel 10 Saarepuit 40 10 10 0,000040 

18 10x80 tüübel 20 Saarepuit 80 10 10 0,000160 

19 12x90 tüübel 12 Saarepuit 55 10 10 0,000066 

20 10x20 tüübel 8 Saarepuit 20 10 10 0,000016 

Maht kokku: 0,215542 
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Tabelis 8 on esitletud iga detaili tööoperatsioonideks vajaminevad töötlemisvarud pikkuses, 

laiuses ja paksuses. Detailide töötlemisvarude arvutamisel on arvestatud reaalselt esinenud 

puidudefekte, milleks olid: 1) materjali kõverused, 2) oksakohad, 3) kõmmeldumine ja 4) 

otsalõhed. 

 

Tabel 8. Puitmaterjali kulu arvutus 

Nr. 

D
et

a
il

i 
n

im
et

u
s 

D
et

a
il

id
e 

a
rv

 t
o

o
te

s Töötlemisvarud, mm Tooriku mõõdud, mm 

p
ik

k
u

s 

la
iu

s 

p
a

k
su

s 

p
ik

k
u

s 

la
iu

s 

p
a

k
su

s 

1 Lauaplaadi liimkilp 1 20 10 8 2380 1010 48 

2 Otsalaud 2 20 4 4 1020 154 44 

3 Ülemine toejalg 2 6 4 4 806 84 74 

4 Alumine toejalg 2 6 4 4 806 84 74 

5 Keskmine toejalg 2 6 4 4 655 84 84 

6 Toejala diagonaal 8 6 4 4 364 84 44 

7 Sidepuu 3 20 6 6 2320 126 56 

8 Keskmine plaadikinniti 2 4 4 4 204 84 64 

9 Plaadikinniti 1 2 4 4 4 124 84 64 

10 Plaadikinniti 2 2 4 4 4 124 84 64 

11 Keskmine plaadikinnitus kiil 2 4 2 2 224 68 18 

12 Plaadikinnitus kiil 1 2 4 2 2 224 36 18 

13 Plaadikinnitus kiil 2 2 4 2 2 224 36 18 

14 Sidepuu kiil 2 4 2 2 124 38 17 

15 Alumiste toejalgade alusklots 1 2 0 0 0 85 80 10 

16 Alumiste toejalgade alusklots 1 2 0 0 0 85 80 10 

17 10x40 tüübel 10 12 0 0 52 10 10 

18 10x80 tüübel 20 12 0 0 92 10 10 

19 12x90 tüübel 12 12 0 0 67 10 10 

20 10x18 tüübel 8 12 0 0 20 10 10 

 

 

 

  



37 

 

6.2 Liimi valik ja kuluarvutus 

 

Liimi valikul lähtuti asjaolust, et söögilauda kasutatakse välitingimustes. Oluline on liimi 

hea niiskuskindlus. Kuna vesialuselised puiduliimid ei ole piisavalt hea niiskuskindlusega, 

otsustati kasutata polüuretaan sideaine baasil liimi SOUDAL PRO 40P (lisa 21).   

 

Soudal PRO 40P liimi omadused (lisa 21) : 

1) Lihtne doseerida; 

2) Kvaliteetne; 

3) Vaht täidab aluspinna ebatasasused; 

4) Kiire kõvenemine; 

5) Veekindlus: D4 (DIN EN 204); 

6) Kasutatav niiskel puidul. 

 

Tabelis 6 on välja toodud liimikulu ühe toote kohta. Liimikoguse arvutamisel on arvesse 

võetud kõik liimkilpide, tappseotiste, lamelltüübelseotiste ja tüübelseotiste liimimiseks 

vajalik liimi kogus. Kuna tüübelseotistele lisatakse liimi ainult tüübli osale, mis on kontaktis 

tappseotise ühe põsega (joonis 12), on arvestatud tüübli pikkuseks 20 mm, tagades täpsemad 

liimikulu arvutused.   
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Tabel 9. Liimi kulunormi arvestus ühe söögilaua kohta  

Detail ja operatsioon Pindade 

arv 

tootes 

Liimitav pind m2 Materjal 

nimetus mõõtmed mm pindala 

m2 

lamellide 

arv ühes 

tootes 

liimpuitkilp tapp-

ühendite 

liimimine 

nimetus sort kulunorm 

pikkus paksus kg/1m2-

le 

1-le 

tootele, kg 

Lauplaadi liimkilp 2380 48 0,11424 5 4 0,456960  Polüuretaan PRO 40P 0,2 0,091392 

Ülemise toejala 

liimkilp 

806 74 

0,05964 

4 2 0,119288  Polüuretaan PRO 40P 0,2 

0,023858 

Alumise toejala 

liimkilp 

806 74 

0,05964 

4 2 0,119288  Polüuretaan PRO 40P 0,2 

0,023858 

Keskmise toejala 

liimkilp 

655 84 

0,05502 

4 2 0,110040  Polüuretaan PRO 40P 0,2 

0,022008 

Sidepuu liimkilp 2320 56 0,12992 4 2 0,259840  Polüuretaan PRO 40P 0,2 0,051968 

Plaadi kinnitid 204 64 0,01305 4 2 0,026112  Polüuretaan PRO 40P 0,2 0,005222 

Tappseotised Pikkus Laius          

Tüübelühenduse 

liimitamine 

20 10 0,00020 0 50  0,01000 Polüuretaan PRO 40P 0,3 

0,00300 

Toejala 

diagonaalide 

tappseotised 

34 140 0,00476 0 16  0,07616 Polüuretaan PRO 40P 0,3 

0,022848 

Keskmise toejala 

tappseotised 

79 140 0,01106 0 4  0,04424 Polüuretaan PRO 40P 0,3 

0,013272 

Lauplaadi kinnitite 

liimimine 

880 80 0,07040 0 1  0,07040 Polüuretaan PRO 40P 0,3 

0,021120 

Lamelltüübel nr 20 56 23 0,00129 20 40  0,05152 Polüuretaan PRO 40P 0,3 0,015456 

Kokku: 0,294000 

kg 
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Liimi kulunormi arvutamisel on kasutatud 25% suuremat liimi kulu, kui tootja on liimipassi 

tehnilistes andmetes (lisa 21) välja toonud, kuna tammepuit on poorne ja imab palju liimi.  

 

 

6.3 Materjalide maksumus 

 

Laua koostamiseks kuluva materjali maksumuse arvutamisel on arvestatud kõiki materjale, 

mis olid vajalikud söögilaua koostamisel (tabel 10). Materjalide maksumuse alla ei ole 

arvestatud töövahendeid. 

 

Tabel 10. Ühe söögilaua materjali kogumaksumus 

Materjali nimetus Ostetud 

kogus 

Ühik Maksumus 

ühiku 

hind 

summa, koos 

käibemaksuga 

Tammepuit, servamata 0,3370 m3 1020,00 € 412,49 € 

Saarepuit, servamata 0,0080 m3 540,00 € 4,32 € 

Kase ristvineer 0,0233 tk 16,20 € 16,20 € 

Polüuretaanpõhine liim Soudal PRO 40P 750 g 10,57 € 10,57 € 

Osmo kaitsev puiduõli Värvitu 701 1 tk 29,60 € 29,60 € 

Osmo UV-kaitseõli Extra 420 1 tk 33,60 € 33,60 € 

Kokku: 511,98 € 

 

Servamata tammepuidu hind on saadud puitmaterjalide edasimüüjalt AS Mass 

(Saematerjal). Arvutustes kasutatud servamata saarepuidu hind on võetud Trendwood OÜ 

koduleheküljelt (Tislerimaterjal). Kase ristvineer on ostetud firmast OÜ Estoply 

(Ristvineer). Polüuretaanpõhine liim Soudal PRO 40P on ostetud ehitusmaterjali poest 

ESPAK (Liim Soudal PRO ...). Arvutustes kasutatud puiduviimistlusvahendite hinnad on 

võetud Osmo Baltic OÜ koduleheküljelt (Kataloogid). 
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7. MONTAAŽ 

 

Kõik vajalikud detailid laua monteerimiseks on eelnevalt viimistletud lihvpaberiga. 

Tüübelühenduses kasutatavad tüüblid (v.a alumise toejala alusklotsidel) on pikkuselt 

ülemõõdus ja on ühest otsast teritatud koonusesse, et tagada sujuvam sisestamine. Tüübleid 

sisestades arvestatakse, et enne tüübli lõpliku sisestamist lisatakse tüübli külgedele liimi ja 

seejärel lüüakse tüübel lõpuni sisse, kinnitades tüübli kindlalt paika (joonis 11). 

Monteerimisel kasutatakse Soudal PRO 40P polüuretaanpõhist liimi (lisa 21). 

 

 

7.1 X-raami kujuliste jalgade montaaž 

 

X-raami kujuliste jalgade monteerimisel lisatakse nii tapipesasse, kui tapikeelele liimi ning 

tappseotised tõmmatakse omavahel tihedalt kokku tõmbava tüübelühenduse abil (joonis 12). 

X-raami kujuliste jalgade monteerimisel on oluline detailide kokkupanemise järjekord, kuna 

detailid käivad omavahel kokku vaid joonisel 27 demonstreeritud järjekorras. Monteerides 

tuleb esmalt sisestada omavahel kokku tappseotised, mis on tähistatud numbriga 1, seejärel 

on võimalik samaaegselt ühendada tappseotised, mis on tähistatud numbriga 2. Kui 

tappseotised tähistatud numbriga 1 ja 2 on omavahel ühendatud, tuleb enne liimi kuivamist 

neist läbi lüüa tüüblid, mis tõmbavad tappseotised omavahel tihedalt kokku. Sisestatud 

tüüblid lõigatakse detaili pinnaga tasa, kasutades selleks vukssaagi ja peitlit. Pärast X-raami 

kujulise jala ülemise osa monteerimist tuleb kontrollida ühendatud tappseotiste täisnurksust, 

vajadusel korrigeeritakse seda puithaamriga. Järgnevalt on võimalik ühendada omavahel 

tappseotised, mis on tähistatud numbriga 3, seejärel tuleb samaaegselt ühendada 

tappseotised, mis on tähistatud numbriga 4. 
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Joonis 27. X-raami kujulise jala monteerimise järjekorra õpetus. Järgnevad detailid on 

joonisel vastavate tähtedega tähistatud: a) keskmine toejalg, b) vasakpoolne ülemine toejala 

diagonaal, c) parempoolne ülemine toejala diagonaal, d) parempoolne alumine toejala 

diagonaal, e) vasakpoolne alumine toejala diagonaal, f) ülemine toejalg, g) alumine toejalg, 

h) alumise toejala parempoolne alusklots, i) alumise toejala vasakpoolne alusklots. Numbrid 

1-5 tähistavad joonisel X-raami kujulise jala monteerimise järjekorda. 

 

Pärast tappseotiste omavahelist ühendamist tuleb enne liimi kuivamist neist läbi lüüa tüüblid, 

mis tõmbavad tappseotise omavahel tihedalt kokku (joonis 12). Sisestatud tüüblid lõigatakse 

detaili pinnaga tasa, kasutades selleks vukssaagi ja peitlit. Pärast X-raami kujulise jala 

mõlema osa monteerimist kontrollitakse taaskord tappseotiste omavahelist täisnurksust. 

Alumise toejala alusklotsid (i, h), mille ühendused on tähistatud numbriga 5, kinnitatakse  

vastavate tüüblitega, kui kõik teised laua osad on monteeritud ja laud on lõplikuks 

montaažiks valmis. 

 

 

7.2 Lauaplaadi montaaž 

 

Lauaplaadi monteerimiseks (joonis 28) tuleb esmalt kinnitada omavahel lauaplaadi otslaud 

(b) ja lauaplaadi liimpuitkilp (a). Tappseotise ühendamist on demonstreeritud joonisel 28 
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numbriga 1. Lauaplaadi liimpuitkilbi ja lauaplaadi otslauda ühendava tappseotisele ei lisata 

liimi (joonis 10). Seejärel lüüakse puithaamriga sisse tüüblid, mis kinnitavad otsalaua ja 

liimpuitkilbi vahelise tappseotise tihedalt. Oluline on esmalt lüüa sisse tüübel, mis on 

tähistatud numbriga 2, kuna keskmine tüübli ava ei ole suurendatud ja tsentreerib otsalaua 

liimpuitkilbi suhtes. 

 

 

Joonis 28. Lauaplaadi otslaua tappseotise monteerimise õpetus. Järgnevad detailid on 

joonisel vastavate tähtedega tähistatud: a) lauaplaadi liimpuitkilp ja b) lauaplaadi otslaud. 

Numbrid 1-3 tähistavad joonisel tappseotiste monteerimise järjekorda. 

 

Ülejäänud tüüblite sisse löömisel ei ole järjekord oluline. Pärast tüüblite sisestamist 

lõigatakse need tasa lauaplaadi pinnaga, kasutades selleks vukssaagi ja peitlit. 

 

 

7.3 Lauaplaadi kinnitite montaaž 

 

Järgnevalt kinnitatakse tüübelühenduste abil lauplaadi kinnitid lauaplaadi alumisele poolele 

(joonis 29). Lauaplaadi kinnitite peamisele pinnale ja tüüblite avadele lisatakse liimi, seejärel 

sisestatakse kinnitite avadesse vastavad tüüblid. Pärast seda lisatakse lauaplaadi tüübli 

avadesse liimi ja detailid kinnitatakse omavahel.  
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Joonis 29. Lauaplaadi kinnitite monteerimise õpetus. Järgnevad detailid on joonisel 

vastavate tähtedega tähistatud: a) lauaplaadi vasakpoolne kinniti, b) lauaplaadi keskmine 

kinniti ja c) lauplaadi parempoolne kinniti. Punased nooled joonisel tähistavad tüübelseotisi. 

 

Enne liimi kuivamist kontrollitakse lauaplaadi kinnitite ja otsalaua vahelist paralleelsust 

nurgikuga, vajadusel korrigeeritakse seda puithaamriga. Tugeva liimühenduse tagamiseks 

surutakse tapid kokku pitskruvide abil. 
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8. VIIMISTLUS 

 

Puiduviimistlusvahendi valikul arvestatakse sellega, et laud läheb kasutusse välitingimustes. 

Puiduviimistlusvahendi puhul on oluline, et see vastaks järgmistel nõudmistele: 

1) Vetthülgav; 

2) UV kindel; 

3) Ei tohi kooruda ega praguneda; 

4) Võimalik peale kanda uut kihti; 

Lähtudes nendest nõudmistest valiti puiduviimistlusvahendiks Osmo kaitsev puiduõli 

värvitu 701 (lisa 22). Kuna nimetatud puiduviimistlusvahend ei taga pealekantuna UV 

kindlust, kantakse lauale viimase kihina peale Osmo UV kaitseõli 420 Extra (lisa 23). 

Kasutades neid kahte puiduviimistlusvahendit, on rahuldatud kõik esitatud nõuded. 

Enne puiduviimistlusvahendi peale kandmist eemaldatakse kõikidelt liimühendustelt 

väljapressitud liim, vajadusel lihvitakse need kohad lihvpaberiga. Viimistlusvahendi peale 

kandmiseks võetakse laud lahti neljaks lahtikäivaks osaks, mis võimaldab viimistlusvahendit 

peale kanda igale laua pinnale. Järgnevalt puhastatakse laua pinnalt kõik puidutolm. Seejärel 

on puidu pind valmis viimistlusvahendi peale kandmiseks. 

 

Puiduviimistlusvahendit kantakse peale kõikidele laua detailidele ja koostudele. Pinnale 

kantakse pintsliga õhuke kiht Osmo kaitsvat puiduõli 701, viimistlusvahendil lastakse 

kuivada 4 – 6 tundi, pärast kuivamist kantakse peale teine kiht. Pärast teise kihi kuivamist 

kantakse UV-kiirguse eest kaitseks peale üks kiht Osmo UV kaitseõli 420 Extra. Viimase 

kihi kuivamisaeg on ligikaudu 12 tundi (lisad 22 ja 23). 
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KOKKUVÕTE 

 

Rakenduskõrghariduse lõputöö eesmärk oli projekteerida ja valmistada ilma 

puidukinnitusvahenditeta välitingimustes kasutatav tammepuidust lahtikäiv laud, kasutades 

selleks vaid puidust tappseotisi. 

 

Lõputöö käigus disainiti tammepuidust lahtikäiv laud. Laua lahtikäivad osad seoti omavahel 

puidust tappseotistega, mis lukustuvad omavahel puidust kiilude abil. Lauaplaadi 

kinnitamiseks lauale disainiti lahendus, mis kannatab oma eluea jooksul korduvat kinni- ja 

lahti võtmist. Lauaplaat kinnitub lauale kinnitusklotside abil, mis ühendavad omavahel 

kindlalt lauaplaadi ja toejalad. Puidust kiiludega seotud tappseotised on puidust haamriga 

kiiresti ja lihtsalt eemaldatavad. Laua pikema eluea tagamiseks disainiti laua toejalgade alla 

vahetatavad alusklotsid. Alusklotsid on kontaktis pinnaga, kus muidu oleksid alumised 

toejalad, puutudes kokku pideva niiskusega, mis põhjustaks puitmaterjali kiiremat 

lagunemist. 

Lõputöö käigus põhjendatud omaduste tõttu valiti laua valmistamiseks harilik tammepuit 

ning puidust kiilude valmistamiseks harilik saarepuit. Laua koostamiseks arvutati välja kogu 

materjali kulud ühele lauale ja arvutati laua materjalide maksumus. Laua põhimaterjalide 

maksumus tuli kokku 511,98 €. Arvutati liimikulu ühele lauale Soudal PRO 40P liimi 

kasutades, milleks tuli 0,294 kg. Põhjendati viimistlusvahendi valikut, mida kasutatakse 

välitingimustesse mõeldud laual. Lõputöö jooniste koostamiseks kasutati SolidWorks 

joonestusprogrammi, kus koostati laua 3D mudel. 3D mudelis koostatud jooniseid kasutati 

lõputöö käigus visuaalsete näidete toomiseks ja tappseotiste visualiseerimiseks. 

Joonestusprogrammis koostatud 2D jooniste puhul on võimalik toota autori poolt disainitud 

lahtikäiv laud.  
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Lisa 1. Poomkant tammepuidul 
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Lisa 2. Maltspuit tammepuidul 
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Lisa 3. Lõhed ja otslõhed tammepuidul 
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Lisa 4. Mädanik tammepuidul 
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Lisa 5. Väikesed, keskmised ja suured oksakohad tammepuidul  

 

 
 

  
 

 

Suured oksakohad 20+ mm 

Keskmised oksakohad 9 – 20 mm 

Väikesed oksakohad 3 – 8 mm 



54 

 

Lisa 6. Laua kooste 
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Lisa 7. Lauaplaadi liimkilp 
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Lisa 8. Otslaud 
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Lisa 9. Ülemine toejalg 
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Lisa 10. Alumine toejalg 
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Lisa 11. Keskmine toejalg 
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Lisa 12. Toejala diagonaal 
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Lisa 13. Sidepuu 
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Lisa 14. Keskmine plaadikinniti 
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Lisa 15. Plaadikinniti 1 
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Lisa 16. Plaadikinniti 2 
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Lisa 17. Keskmine plaadi kinnituskiil 
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Lisa 18. Plaadi kinnituskiil 1, 2 
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Lisa 19. Sidepuu kinnituskiil 
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Lisa 20. Alumiste toejalgade alusklots 1, 2 
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Lisa 21. Soudal PRO 40p liimipass 
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Lisa 21 järg. Soudal PRO 40p liimipass 
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Lisa 22. Osmo kaitsev puiduõli Värvitu 701 
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Lisa 22 järg. Osmo kaitsev puiduõli Värvitu 701 
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Lisa 23. Osmo UV-kaitseõli Extra 420 
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Lisa 23 järg. Osmo UV-kaitseõli Extra 420 
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