
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Puitmaterjali treimine. 

 

Õpiobjekti eesmärk:  

 anda õppijale esmased algteadmised puitmaterjali treimisest ning juhised 

puitmaterjali ettevalmistamisest treimistöödeks  

 koondada puidu treimise kohta vajalik teoreetiline materjal ja muuta see 

internetist kättesaadavaks.  

Õpiobjektis on välja toodud:  

 puidutreimistööde lühike ajalooline ülevaade  

 ülevaade puidutreipingist  

 puidutreipeitlid  

 puidu treimine ja seda mõjutavad tegurid  

 juhised õõnesvormi ja tsentrite vahel treimiseks  

 ohutusjuhised treimistöödel.  

Peale õppematerjali läbitöötamist:  

 omab õppija ülevaadet treipingist ja selle ajaloolisest arengust  

 omandab algteadmised puitmaterjali ettevalmistamisest treimistöödeks  

 oskab treitoorikut märgistada ning tunneb puidu treimisel kasutatavaid tööriistu  

 omandab puidumaterjali treimise teoreetilised ja ohutud töövõtted. 

 

 

 

 

 



 

  Mis on puidu treimine? 

Puidu treimine on puidu lõiketöötlemise protsess, puidutreipingi ja spetsiaalsete 

puidutreipeitlite abil, mille käigus saadakse pöördkeha kujulisi detaile (ümaraid 

puitdetaile).  

Treimist teostatakse puidutreipingis erinevate puidu tretipeitlitega, vajadusel 

kasutatakse spetsiaalseid puidu treimisšabloone (trepi-, rõdu- ja veranda 

käsipuudetoed).  

Puidutreimise tööde käigus on võimalik valmistada puidust erinevaid lauanõusid, 

küünlajalgu, tööriistade käepidemeid, mööbliosi, kaunistusi, mänguasju jne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(pildid internetist) 
  Ajalooline ülevaade. 
 

Puidu treimine on üks vanemaid puidu mehhaniseeritud töötlemise viise ning 

vanimad andmed puidu treimisest on pärit juba seitsmendast sajandist eKr. Treimist 

teostati kahekesi nn. rihmatreipingi abil,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nagu näha juuresolevatelt piltidelt.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
(http://www.h

istoricgames.

com/lathes/an

cientlathes.ht

ml)  
 

Inimkonn

a arenguga arenesid ka puidutreimise meetodid. Puidutreimist hakati tegema 

vibutreipingiga, kus vibunöör oli pööratud mõned korrad ümber tooriku. Sellistel 

pinkidel kinnitati toorik tsentrite vahele ja pandi pöörlema vasakus käes oleva vibuga 

või kasutati töö teostamisel õpipoisi abi, kes liigutas vibu edasi- tagasi.  

  
(http:

//ww

w.tur

ningt

ools.

co.uk

/hist

ory2/

histo

ry-

turni

ng2.html)  
 

Hiljem lisati, orienteeruvalt 13 sajandil, treipingile pedaal (jalapuu), mis andis 

võimaluse treipingis olevat toorikut pöörlema panna jala abil ning tööd sai teostada 

kiiremini. Samas polnud vaja appi enam õpipoissi. Allolevatel piltidel on laevibu- 

treipink, mis jättis mõlemad käed vabaks tööriistade käsitlemiseks ja võimaldas juba 

suuremaid esemeid treida.  
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(http://www.turningtools.co.uk/history2/history-turning2.html)  
 

Sellistel treipinkidel toimus tooriku pöörlemine kahes suunas ja seetõttu oli 

tööjõudlus väga väike.  

Tooriku ühesuunaline pöörlemine saavutati alles ratastreipinkide leiutamisega. Algul 

töötati ratastreipinkidel kahekesi, hiljem ühendati ratas jalapuuga, mis võimaldas 

väiksemaid esemeid ka üksinda treida.  

 

(http://www.turningtools.co.

uk/history2/history-

turning2.html) 
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Mida aeg edasi, seda rohkem arenesid ka treipingid. Tööd mehhaniseeriti, treipingid 

seati üles veskite juurde, kasutades nende käimapanemiseks vee või tuule energiat. 

Mõned puidutöömeistrid ehitasid maja katusele väikese tuuleveski, mille abil said 

nad oma treipinki käitada.  

Treipingi osad. 

 
Tehnika ja teadus arenes edasi.  

Elektimootori leiutamise järgselt lisati treipinkidele elektrimootor, mis lihtsustas ning 

kiirendas veelgi puidu treimistöid.  

Tänapäeval on kasutusel väga palju erinevaid puidutreipinke, küll lihtsamaid, küll 

keerukamaid, automaat- ning programmjuhtimisega masinaid, kuid puidutreipingi 

peamised osad on jäänud sarnasteks.  

Järgnevalt on välja toodud puidutreipingi kõige tähtsamad ja olulisemad osad.  

1- treipingi jalg, 2- alus e. säng, 3- käivitus- seiskamisnupp, 4- esipukk koos 

mootoriga, 5- otskinnitusplaat e. plaanseib, 6- kaasaveotsenter, 7- peitlitugi ,             

8- peitlitoe reguleerimishoovad, 9- tagapuki ujutsenter e. tagapukitsenter,                



10- tagapuki spindle, 11- tagapuki spindli lukustushoob, 12- tagapukk,                     

13- tagapuki käsiratas, 14- tagapuki lukustushoob. 

Puidu treipeitlid. 

Puidu treimist teostatakse erinevate puidutreipeitlite abil ja kuna puidutreipeitleid on 

erinevaid, siis tihti on ühesugusel peitlil mitu erinevat nimetust. See võib ajada algaja 

segadusse, kuid põhilised treipeitlid on:  

    

1

-

õ

õ

n

e

s

p

e

itel, 2- kaarpeitel, 3- kaldpeitel ja 4- mahalõikepeitel 

   

 

 

 

 

 

 

1. Õõnespeitel, kõige tähtsam puidutreiali tööriist.  

Kasutatakse puittooriku kiireks lõikamiseks ümmarguseks toorikuks, kausside ja 

plaatide, aluste, nõgusprofiilide ja muude detailide treimiseks. 

 

 

 

 

 
 

 

2. Kaarpeitel, kasutatakse sisemiste ja välimiste läbimõõtude kaapimiseks ja pinna 

ebatasasuste vähendamiseks.  

3. Kaldpeitel, kasutatakse kolmnurksete soonte, ribide jne tegemiseks. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Pildid: JWL kasutusjuhend  
4. Mahalõikepeitel, kasutatakse materjali otselõikamiseks või mahalõikamiseks. 

Samuti kasutatakse kaapimiseks ja läbimõõtude paikaseadmiseks.  

Kuid peale eelpool nimetatud peitlite on olemas veel mitmesuguseid eripeitleid e. 

spetsiaalpeitleid. Neid kasutatakse erinevate vormide ja kujundite treimiseks.  

Puidutreipeitlite eripäraks on veel see, et need peavad olema pikema käepidemega ja 

neid ei tohi kasutada tappide valmistamisel, millede tegemisel on vaja kasutada 

haamrit. 

Erinevad peitlid. 

Õõnespei

tel. 

 

Lõikepeit

el. 

 

Ümarnina 

peitel. 

 

Kaldpeit

el. 

 

Peenpeite

l. 

 

Puidutrei

peitlite 

komplekt  



Pildid: http://www.nationalartcraft.com/images/sub-1659-03.jpg  

http://jewelryse.com/jewelry-turning-wood/  

 

 

Peitlite teraotsad. 
 

Alljärgnevalt on välja toodud mõningate puidutreipeitlite terade erinevad otsakud, 

mida kasutatakse erinevate kujundite ja õõnesvormide treimisel. 

Pildid: http://www.exotichardwoods.co.uk/Wood_Tools/woodturning_tools.asp

     

 

 

 

 

 

 
Lõiketera.                             Teemandotsaga lõiketera.           Profileerimistera.                 Standardkaldtera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaalne kaldtera.                Ristkülikukujuline tera.          Kumernina tera.              Külglõikamistera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tera õõnesvormi                    Tera detailide                   Tera helmeste ja                  Tera erinevate ring- 
tegemiseks.                            kokkusobitamiseks.            kuulide tegemiseks.               joonte kujundamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koorimistera õõnes-              Tera kausi                        Tera erinevate ümar-           Tera erinevate tööde 

http://www.exotichardwoods.co.uk/Wood_Tools/woodturning_tools.asp


vormi tegemiseks.                  valmistamiseks.                 vormide töötlemiseks.              teostamiseks. 

 

 

 

 

 

Puidu treimine. 
 

Vastavalt peitlitele jaguneb treimine põhiliselt koorivaks ja siluvaks treimiseks.  

Koorival treimisel kasutatakse treitera, mis on ümara lõikeservaga rennikujuline, 

mille kumerusraadius on 5-35 mm.  

Treipeitlite lõiketera tehnilised nurgad on:  

taganurk   (        ) 10- 12  

teritusnurk  (        ) 25- 40  

esinurk      (          ) 45- 55   

Puidu treimisel on välja kujunenud lõikekiirused ja keskmised mahavõetavad kihi 

paksused, mida üldse võib treimisel saavutada peitlitega töötlemisel.  

Väga kõvade puiduliikide korral on lõikekiirus 0,5-3 m/s,  

kõvade puiduliikide puhul 5-7 m/s ning  

keskmise tugevusega puiduliikide jaoks 10-15 m/s.   

Mahavõetava kihi paksus koorival treimisel on 2-5 mm.  

Siluval treimisel on see orienteeruvalt 0,25-1 mm  

Kuna puidu treimine toimub tooriku pöörlemise tulemusena, siis tuleb teada seda 

asjaolu, et kihtide mahavõtmise tagajärjel väheneb lõikekiirus ja detaili läbimõõt ning 

halveneb pinna kvaliteet.  

Tuleb arvestada, et kooriv ja siluv treimine on erinevad ning siluval treimisel on 

laastu paksus vaja hoida kogu aeg ühesugune.  

Tegurid, mis mõjutavad treimist. 

Puidu treimisel tuleb kindlasti teada ja tunda tegureid, mis mõjutavad treimist ning 

treitava detaili kvaliteeti.                                                                                     

Nendeks on:                                                                                                                   

a) puidu vastupanu kiudude läbilõikamisele 

b) laastu surve lõikuri esitahule  

c) puidu surve lõikuri esitahule  

d) hõõrdejõud 

 

Puidu vastupanu kiudude läbilõikamisele. 



Sõltub järgmistest teguritest: 

1) Puidu kõvadus - see on puidu omadus vastu panna teise keha sisse lõikumisele. 

(Seda ei tohiks segi ajada tugevusega, mis on puidu omadus vastu panna välisjõu 

toimele- paine, tõmme, nihe,vääne ).  

Puidu liigid on erineva kõvadusega ja avaldavad seetõttu lõikamisele ka erinevat 

vastupanu. Kui lugeda männipuidu vastupanuvõime võrdseks 1-ga, siis saarel 1,75 ja 

tammel on 1,55 ; kasel 1,25; haaval 0,85 ; pärnal 0,8.  

2) Lõikamise suunast - kui lugeda lõikejõud pikilõikamisel võrdseks 1-ga, siis 

külglõikamisel on see väärtus 0,6 ja otslõikamisel 5-6.  

3) Lõikuri teravus – lõiketöötlemisel (puidu treimisel) on lõikeriista teravusel oluline 

tähtsus ning kaua töötanud lõikur nürineb ning töö sooritamiseks võrreldes 

algperioodiga tuleb kasutada peaaegu kaks korda suuremat jõudu. Lõikuri teravuse 

püsivuse suurendamiseks kasutatakse seetõttu lõike servadel eriteraseid.  

4) Teritusnurga suurusest - väikese teritusnurga puhul on puidu kiudusid kergem 

läbi lõigata, kuid siis on tera osa õhuke ja võib kergesti murduda. Suurema 

teritusnurga puhul on lõikejõud suurem, kuna teratipu kõverusraadius on suurem.  

4) Puidu niiskus - niiskussisalduse piirides 0 - 30%-ni on niiskema puidu kõvadus 

peaaegu kaks korda väiksem. Tänu sellele on niiskema puidu kiudusid kergem läbi 

lõigata, sest puit on plastilisem. Niiskuse suurenemine üle 30% enam lõikejõudu ei 

mõjuta. 

 

Laastusurve lõikuri esitahule. 

Sõltub järgmistest teguritest:  

1) Laastu ristlõike suurusest - mida pikem ja laiem on laast, seda suuremat survet 

avaldab see lõikuri esitahule ning põhjustab vajaduse suurema lõikejõu järele.  

2) Lõikenurga suurusest - suurema lõikenurga puhul liigub laast järsemalt vastu 

lõikuri esitahku ning laastu painutamiseks läheb vaja suuremat jõudu. Kui suurendada 

lõikenurka 45° -dilt -85° -ni, siis läheb pikilõikamisel kuni 2,8 korda suuremat jõudu 

tarvis.  

3) Puidu tugevusest - laastu murdmiseks ja painutamiseks vajalik jõud , mis sõltub 

eeskätt lõigatava materjali painde tugevusest.  

4) Lõikekiirus - mida suurem hetkkiirus antakse lõikamisel tekkinud laastule, seda 

suuremat inertsjõudu tuleb lõikuril taluda ja ületada. Lõikekiiruse suurendamisel 

suureneb vastupanu lõikamisel. 

 

Puidu surve lõikuri esitahule. 

Sõltub järgmistest teguritest:  

1) Taganurga suurusest - väiksema taganurga puhul suureneb lõikuri tagatahu ja 

puidu kokkupuutepind. Tänu sellele tuleb lõikuri puitu surumiseks tunduvalt rohkem 



jõudu rakendada. Kui aga suurendada taganurka, siis väheneb lõikuri teritusnurk. See 

aga põhjustab lõikuri mehaanilise tugevuse languse.  

2) Lõikenurga suurusest - kui väikse nurga puhul tekib terava lõikuriga lõigates 

lõikurit puitu tõmbav jõud, siis suure lõikenurga all lõigates vastupidiselt tõrjutakse 

lõikur puidust välja.  

3) Lõikuri teravus - nüri lõikuri puitu surumiseks vajatakse suuremat jõudu. Nagu 

füüsikast teame, on üksteise suhtes liikuvate pindade vahel hõõrdejõud, järelikult 

eksisteerib see ka lõikuri ja puidu vahel. 

 

Hõõrdejõud. 

Sõltub järgmistest teguritest:  

1) Laastu survest lõikuri esitahule ja puidu survest lõikuri tagatahule- 

järelikult eespool märgitud jõududest ja neile mõjuvatest teguritest.  

2) Puidu niiskusest - niiskuse kasvades hõõrdetegur lõikuri pinna ja puidu vahel 

suureneb. See kutsub esile ka hõõrdumise suurenemise. Eriti oluline ja märgatav on 

niiskuse mõju kinnisel lõikamisel, kuna sel juhul tekib  täiendav hõõrdejõud ka 

lõikuri külgtahkude ja puidu vahel. 

 

Töödeldava pinna kvaliteet. 

Kvaliteeti mõjutavad tegurid. 

Töödeldud pinna kvaliteeti hinnatakse pinnakareduse mõiste järgi. Pinnakaredus 

määratakse vastavalt töödeldud pinnal esinevate ebatasasuste suurusele. Puidu 

töötlemisel hinnatakse pinna karedust karedusklassi abil, kusjuures esimesele klassile 

vastab kõige madalam pind. Lõikamise tagajärjel saadud pinna kvaliteet sõltub 

järgmistest teguritest:  

Laastu lahti lõhestumise vältimine:  

Lõikamisel tuleb vältida laastu eraldumist lahti lõhestamise teel, kuna lõhe tekkimisel 

toimub kiudude eraldumine üksteisest kohtades, kus puit on omavahel nõrgemini 

seotud. Lõhe vältimiseks kasutatakse mitmesuguseid võtteid:  

- kasutatakse laastumurdjat  

- kasutatakse suuremat lõikenurka  

- kasutatakse survetuge  

- mahavõetava kihi paksus võetakse õhem  

Lõikamise suunast - lõikamisel saadud pinna kvaliteedi järgi reastuvad lõikamise 

suunad järgmiselt- külglõikamine, pikilõikamine ja viimaks otslõikamine.  

Puidu iseloom - sirgekiuline puit annab parema pinna kvaliteedi kui salmiline puit.  

Puidu niiskusest - puidu kiudusid muljudes lõiketera poolt arendavate jõududega 



deformeeritakse puidu pinda, niiskel puidul on aga omadus  pärast muljumist taastada 

oma 

kuju erinevalt kerkides. Kuiv puit ei lase ennast nii palju deformeerida.  

Lõikuri teravus - terav lõikur lõikab puidu kiud paremini läbi ilma neid muljumata 

ja rebimata.  

Teritusnurga suurus - väikese teritusnurga puhul lõikab lõikur puidukiud puhtamalt 

läbi, kuid lõikur võib hakata vibreerima, mis põhjustab ebatasast pinda.  

Taganurga suurusest - väikese taganurga puhul suureneb puidu ja lõikuri 

kokkupuute pind, mis põhjustab ebatasasust ja väga väikese taganurga puhul võib 

tekkida ka põletusjälg.  

Lõikekiirusest - mida kiiremini liigub lõikur, seda kvaliteetsema pinna saab. Suure 

lõikekiiruse puhul lõigatakse puidu kiud enne läbi, kui nad jõuavad tera ees koolduda 

või murduda.  

Peale eespool mainitud tegurite toimub pöörleval lõikamisel ka kinemaatiliste 

lainete teke. Kinemaatilised lained põhjustavad samuti pinna kvaliteedi languse. 

Lainete suurus sõltub eendekiirusest, lõikeservade arvust, instrumendi läbimõõdust ja 

detaili pöörlemiskiirusest. 

 

Pöörlemiskiiruse valimine. 

Jämetöötluse ja suurte läbimõõtude korral tuleb kasutada aeglast kiirust.  

Vibratsiooni tekkimisel seade seisata ning kõrvaldada põhjus.  

Soovitused pöörlemiskiiruse valikuks.  
 

Töödeldava detaili  

läbimõõt. 

Jämetöötlus p/min. Üldlõiketöötlus 

p/min. 

Viimistlemine 

p/min. 

< 50  1600 2500 2500 

50 - 100 700 1600 2500 

100 - 150 500 1250 1600 

150 - 200 370 700 1250 

200 - 250 370 500 900 

250 - 300 370 500 700 

300 - 350 370 370 500 

 

Treimine tsentrite vahel e. külgtreimine. 

Enne treimise alustamist tuleb ette valmista treitav toorik, esmalt eemaldada detaililt 

kõik naelad ja muud võõrkehad. Puidu treimiseks vali selline materjal, millel 

puuduvad oksa kohad.  



 

 

 

Joonlaua abil tee kindlaks ja 

märgi ära töödeldava detaili 

mõlema otsa tsentrid. Töödeldava detaili mõlemasse otsa puuri tsentri augud 

 

 

 

 

 
                                          Pildid: K. Lembe 
 

ja anna seejärel töödeldavale detailile võimalikult suur pöördkeha kuju.  

Eriti kõva puidu korral on töödeldavale detailile kaasaveotsentri poolsesse otsa vaja 

teha sälgud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
Pilt JWL kasutusjuhend  
 

Tooriku paigaldamine treipinki. 
Kui toorik on ette valmistatud, aseta treitav toorik korralikult treipinki. Jälgi 

ohutustehnikat.  

Kinnita tsentreeritud töödeldav detail esi- ja tagapuki tsentrite vahele.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Keera tagapuki käsiratast seni, kuni ujutsenter tungib töödeldavasse detaili.  

Keera käsiratast veerand pöörde võrra tagasi ning lukusta tagapuki spindel.  

Peitli tugi säti võimalikult töödeldava detaili lähedale 3- 5 mm kaugusele ja kinnita 

see korralikult treipingi külge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                       Pilt. K. Lembe 
 

Tsentrite vahel treimisel seatakse tööriista tugi ligikaudu 3 mm telgjoonest 

kõrgemale.  

Keera töödeldavat detaili käega ringi ja kontrolli, kas see on tsentrite vahel kindlalt 

kinni ning pöörleb vabalt.  

Jälgi, et treitav detail ei puutuks vastu peitli tuge ega sängi.  

 

Peitli hoidmine. 
 

Treimise ajal on võimalik treipeitlit käes hoida kas pealt- või althaardega, seejuures 

haarded võivad olla nii parem- kui vasakpoolsed.  

Vasakpoolse haarde korral tuleb seista kaasavedaja tsenterpuki juures ja hoida peitlit 

terakehast vasaku käega. Vasakpoolset pealthaaret on raske kasutada nende pinkide 

juures, kus mootor asub vahetult sängi juhtpindadel või kui toorik on kinnitatud 

tsentreerivasse padrunisse.  

Lõiketera edasiliikumist nimetatakse ettenihkeks. Silindrilise välispinna treimisel 

kasutatakse pikiettenihet. Ettenihke suund võib olla seejuures nii parem- kui 



vasakpoolne.  

Tooriku otspindade tasandamisel, sisse- ja läbilõikamisel, kumer-, nõgus- ja 

kooniliste pindadetreimisel kasutatakse rist- ja kaldettenihet.  

Treida on võimalik tangentsiaal-, telg-, ja radiaalsuunas.  

Tangentsiaalsuunas treimisel asub lõikeriista lõikeserv pöördkeha suhtes 

lõiketasapinnas puutujasuunaliselt ja lõikeriist liigub piki- või kaldettenihkega . Seda 

lõikamisviisi kasutatakse pikkade ja peente esemete välistreimisel.  

Telgsuunas treimisel asub lõikeriista lõikeserv pöördtelje kõrgusel ja lõikeriist liigub 

jällegi piki- või kaldettenihkega. Seda lõikamisviisi kasutatakse lühikeste ja jämedate 

esemete välis- ja sisetreimiseks.  

Radiaalsuunas treimisel asub lõikeriista lõikeserv pöördtelje kõrgusel, kuid lõikeriist 

liigub ristiettenihkega pöördkeha raadiuse suunas. Seda lõikamisviisi kasutatakse 

otstreimisel ja sisse- ning läbilõikamisel.  

Treimis instrumenti juhi alati mõlema käega ja ettevaatlikult! 

Treimine. 

Pea meeles!  

Tulemuslik puidu treimine ei ole suurte kiiruste kasutamine, vaid pigem 

treimistööriistade õige kasutamise tulemus.  

Korras ja terav puidutreimise tööriist on professionaalseks treimistulemuse eelduseks.  

Termis instrumenti juhi alati mõlema käega ja ettevaatlikult!  

Lõiketööriist toeta alati toele ning hoia seda oma käte kokkupigistatud sõrmedega 

ning juhti peopesa abil,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     

Pilt. JWL kasutusjuhend  
 

vajadusel märgi treitavale detailile kontuurjooned ja jätka treimist.  

Pea meeles, et täiendavate kontuurjoonte märkimisel pead treipingi seiskama ning 

ootama, kuni detaili pöörlemine on lõppenud.  

 



Kausi treimine. 

 
Kausi välispind trei esmalt valmis tsentrite vahel.  

Trei otskinnitusplaadi ava suurune tapp, mis on tähistatud joonisel- A tähega.  

 

 

 

 

 

 
See võimaldab 

töödeldava detaili 

tsentreerimist.  

Kinnita töödeldav detail (joonis) tagantpoolt otse otskinnitusplaadi külge, kasuta 

selleks 4 puidukruvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kasuta piisavalt lühikesi 

kruve, mis ei sega lõiketöötlemist, ent mis on piisavalt pikad, et hoida töödeldavat 

detaili kindlalt otskinnitusplaadi küljes. Kui kruviühendus ei ole üldse võimalik, 

võib töödeldava detaili liimida tugialusele.  

Kinnita otskinnitusplaat koos sellele juba kinnitatud töödeldava detailiga spindli otsa 

keerme külge ning keera see käega kinni.  

Lükka tagapukk eemale, vigastuste vältimiseks eemalda tagapukist tsenter.  

Pööra töödeldavat detaili käega ringi, veendumaks, et see on kindlalt kinni ja pöörleb 

vabalt.  

Otskinnitusplaa

di abil 

treimiseks sea 

tööriista tugi 

telgjoonest 

veidi allapoole.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ettevaatust:  

materjali tohib peitliga lõigata ainult treimistsentrist vasakul pool.  

Tee peitliga üks väga kerge pidev liigutus kausi servast selle põhja suunas, et tagada 

töödeldava detaili ulatuses puhas radiaalne kaar. Vasaku käega juhi peitli lõikeserva, 

parema käega kiiguta peitli käepidet oma keha suunas (joonis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Pildid: JWL kasutusjuhend  
 

Kausi põhja kujundamisel nihuta tööriista tugi kausi sisemuse poole.  

 

Viimistlemine ja lihvimine. 

 
Eemalda treipingi tööriista tugi ja alusta lihvimist peene lihvpaberiga (karedus 120). 

Lihvimisel mine järjest üle peenemateralisele (väiksema karedusega) liivapaberile, 

kasuta kogu aeg ainult kerget survet. 

Lõpeta lihvimine liivapaberiga, mille karedus on 220.  

Kanna peale esimene pinnakatte kiht.  

Lase sellel kuivada enne uut lihvimist lihvpaberiga (karedus 320 või 400).  

Lülita treipink uuesti sisse ning tee detaili eraldamiseks eralduslõige.  



Lõpeta eralduslõige läbimõõdul u. 8 mm läbimõõdu juures ning kasuta kausi 

eraldamiseks peenehambalist saagi.  

Kanna detailile täiendavad pinnakattekihid ning enne poleerimist lase sellel kuivada. 

 

Töökaitse. 

 
Puidutöötlemisseadmed võivad ebaõigel kasutamisel muutuda ohtlikuks. Seepärast 

tuleb nendel töötades järgida vastavaid üldisi ohutuseeskirju ning samuti ka järgmisi 

märkusi.  

Mitte ühegi tööpingiga ei tohi töötada narkootiliste ainete, alkoholi või mingi ravimi 

mõju all viibides. Mitte kunagi ei tohi jätta töötavat seadet järelvalveta. Enne 

töökohalt lahkumist tuleb seade alati välja lülitada. 

Hoida lapsed ja kõrvalised isikud töötamispiirkonnast ohutus kauguses. 

Elektrilisi puidutööriistu ei tohi kasutada kergestisüttivate vedelike või gaaside 

läheduses.  

Kontrollida üle võimalused tuletõrjevahendite ja tulehäire kasutamiseks ning 

tulekustuti käsitsemiseks, jätta meelde nende asukoht.  

Elektrilist tööpinki ei tohi kasutada tolmuses keskkonnas ega vihma käes.  

Puidutolm on plahvatusohtlik ja samuti võib see kujutada ohtu tervisele.  

Mõnede troopiliste puuliikide, aga ka kõvapuiduliste lehtpuude, nagu kask ja tamm, 

puidutolm on klassifitseeritud vähktõve tekkimist soodustavate ainete hulka.  

Kasutada alati sobivat tolmueemaldusseadet, tolmumaski ja kaitseprille.  

Puidutreipink peab olema paigaldatud nii, et selle ümbruses oleks küllaldaselt ruumi 

ohutuks töötamiseks ja töödeldava eseme käsitsemiseks, samuti peab töökoht oleme 

hästi valgustatud.  

Kindlasti tuleb hoida põrand tööpingi ümbruses puhtana, vabana materjalijääkidest, 

õlist ja määrdeainetest.  

Enne tööpingil töötama asumist tuleb lugeda tervikuna läbi ja endale selgeks teha 

treipingi kasutusjuhendi sisu. Kasutusjuhendit tuleb hoida tööpingi läheduses, 

kaitstuna mustuse ja niiskuse eest.  

Tööpingi konstruktsioonis ei tohi teha mingeid muudatusi. Iga päev tuleb kontrollida 

enne seadme käivitamist selle seisukorda ja ohutusseadiste paigaldatust. Kui need ei 

ole korras, ei tohi töötamist alustada ning seadme kaitsmiseks tahtmatu 

sisselülitamise vastu tuleb pistikupesast välja tõmmata toitekaablipistik.  

Puidutreipingid on konstrueeritud ainult puidu treimiseks. Muude materjalide 

töötlemine pole lubatud ning seda võib teha ainult erijuhtumitel.  

Puidutreipingi sihipärane kasutamine eeldab ka kinnipidamist kõigist töökaitse 

nõuetest, seadme kasutusjuhendis esitatud käsitsemis- ja hoolduseeskirjadest.  

Tööpingil tohivad töötada vaid selle käsitsemist ja hooldamist tundvad isikud, kes on 



teadlikud seadmega töötamises peituvatest ohtudest. Järgida tuleb töötajale 

kehtestatud vanusepiire.  

Puidutreipingiga töötaja peab olema vähemalt 18-aastane, õppur vähemalt 16-aastane 

ja ta võib töötada ainult järelvalve all.  

Kasutada tohib ainult tehniliselt laitmatus seisukorras seadet.  

Töötamise ajal peavad oma kohal olema kõik seadme ohutusseadised ja kaitsekatted.  

Rikked, mis võivad ohustada teie julgeolekut, tuleb viivitamatult kõrvaldada.  

Tuleb olla tähelepanelik!  

Kogu tähelepanu tuleb koondada tööoperatsioonile ning väsimuse korral ei tohi 

treipingiga töötada. 

Jälgida tuleb järgnevaid töökaitse juhendeid ning nendest peab kinni pidama.  

Enne puidu töötlemist treipingis eemaldada töödeldavalt detaililt kõik naelad ja muud 

võõrkehad.  

Märgista toorikule tsentrid ja puuri tsentri avad selle mõlemale otsale.  

Seejärel anna töödeldavale detailile võimalikult suur pöördkeha (ümar) kuju.  

 

 

 

 

Enne treimist. 
Enne puitdetaili treimist jälgi, 

et:  

 riietel ei oleks ripnevaid osi  

 varruka otsad peavad olema nööbitud, soovitav oleks kanda liibuvaid riideid.  

 Kindaid mitte kasutada.  

 Pikkade juuste korral kasuta mütsi, või juukseklambreid  

 töö teostamise ajal ei tohi kõrvalisi isikuid treipingi lähedal viibida  

Pea meeles, et:  

 mõranenud puittoorikut ei tohi kasutada, mõranenud ja oksliku puidu 

töötlemisel tõuseb tunduvalt vigastusoht  

 hoolimatult kokkuliimitud puit võib tsentrifugaaljõudude mõjul laiali lennata  

 ebaõigesti seatud tööriista tugi, nürid ja ebaõiged terad võivad põhjustada 

vigastusi  

 treitav detail aseta tsentrite vahele ettepuuritud tsentri avadesse  

Kontrolli:  

 treipeitlite seisukorda, need peavad olema teravad ning varustatud 

käepidemetega  

 treipingi seisukorda  



treipingil peavad olema kõik ettenähtud ohutusseadmed ja katted  

elektri juhtmed peavad olema terved ja nende ühendused korras, 

pistikud terved ja vigastamata 

Töö alustamine ja töötamine. 

          kinnita töödeldav detail treipinki ja kontrolli selle kinnitust  

 peitli tugi säti võimalikult töödeldava detaili lähedale 2- 3 mm kaugusele ja 

kinnita see korralikult treipinki  

 töötamisel kasutada kaitseprille või kaitsemaski  

 enne masina sisselülitamist kontrolli, et treitav detail ei puutuks vastu peitli 

tuge  

 treimist alusta siis, kui treipink on saavutanud maksimaalsed etteantud pöörded  

 terimis instrumenti juhi alati mõlema käega ja ettevaatlikult  

 ettevaatust töötamisel, sõrmede ja käte vigastusoht pöörleva tööorganiga  

 enne detaili mõõtmist seiska treipink  

 käega mitte pidurdada pöörlevat detaili, oota kuni pöörlemine lõppeb  

 Pea meeles, et treitava detaili treimisel tema diameeter väheneb, vajadusel 

seiska treipink ja nihuta peitli tugi treitavale pinnale lähemale  

 tööpausi ajal lülita treipink välja, ära lahku selle juurest enne kui tööorgan pole 

täielikult seiskunud 

 

Ohud töötamise ajal. 

Vaatamata tööpingi eeskirjadekohasele kasutamisele, jäävad mõningad ohud siiski 

püsima.  

Pöörlev töödeldav detail võib kasutajat vigastada.  

Mittehomogeensed või nõrgad töödeldavad detailid võivad töötlemisel 

tsentrifugaaljõust tingituna puruneda.  

Tasakaalustamata töödeldavad detailid võivad olla ohtlikud.  

Vigastusi võib saada treitera ettenihkel, kui tugi on valesti reguleeritud või kui 

treimisel kasutatavad terad on nürid.  

Olemas on ka tagasilöögi oht. Treitera võib jääda pöörlevasse töödeldavasse detaili 

kinni ning paiskuda kasutaja poole tagasi.  

Eemalepaiskunud töödeldav detail või selle osad võivad kasutajat vigastada.  

Tolm ja müra võivad põhjustada tervisehäireid. Kindlasti tuleb kanda individuaalseid 

kaitsevahendeid – kaitseprille ja tolmumaski ning kasutada sobivat 

tolmueemaldussüsteemi.  

Ebaõige elektritoide või kahjustatud toitejuhe võivad põhjustada elektrivoolu 

tekitatud vigastusi. 



 

Töö lõpetamine. 

*  töö lõpetades lülita masin välja ja oota kuni tööorgan on täielikult peatunud             

*  töö lõpetades puhasta oma töökoht, enne puidutreipingi puhastamist tõmba 

treipingi ühenduspistik vooluvõrgust välja. 
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