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Sissejuhatus

Otsustasin valida enda loovtööks puidust pingi tegemise, kuna seda oli vaja koduõuele perele

istumiseks, sest eelmine pink oli lagunenud. Samuti huvitab mind puutöö ning tundus hea

mõte valida enda loovtööks puidust pingi tegemine. Mind aitasid selle pingi valmistamisel isa

ja Keit. Materjaliks kasutasin palkmajade tootmisest üle jäänud materjali ning kodumetsast

saetud palke. Seega on tegemist vanadest puidujääkidest tehtud pingiga. Vajalikud tööriistad

ja kinnitusvahendid olid samuti olemas. Juurde ostsime ainult puidulaki, mis kaitseb pinki

ilmaolude eest.

Töös kasutatud fotod on pärit erakogust.
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1.Materjal ja tööriistad

Puitmaterjaliks olid kuus 40 cm pikkust palki läbimõõduga 16 cm, millest said pingile jalad,

üks 159 cm pikkune palk läbimõõduga 16 cm, mis ühendab jalgu. Istumisaluseks olid kaks

150 cm pikkust pooleks saetud palki. Kinnituselementideks olid kaks 8 mm jämedust

keermelatti (vt Joonis 1), neli seibi, 4 mutrit ja 4 kruvi (vt Joonis 1).

Tööriistadeks olid palgikoorija (vt Joonis 2), metallilõikur, haamer, mutrivõti, akutrell, saag,

puur, pintsel. Lihvimiseks kasutasin nurklihvijat (Tööriistamaailm, 2021), mille peal oli

lihvketas mõõtmetega 125*22 mm. Viimistluseks kasutasin puidulakki. Pingi kaaluks tuli

umbes 20 kg.

Joonis 1. Keermelatt
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Joonis 2. Seibid ja mutrid

Joonis 3. Liimeister
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2. Töö kirjeldus

Tööks vajalikud materjalid olid saetööstuse ülejäägid, samuti ka enda metsast toodud palgid,

mis sobisid pingi ehitamiseks. Puuliigiks oli kuusk. Palgi, mis oli toodud oma metsast,

koorisime Keiduga. Koorimiseks kasutasime koorimisrauda ehk liimeistrit. Need materjalid,

mis olid puidutööstuse ülejäägid, olid juba kooritud ja kuivanud. Enda kooritud palgid

kuivasid kuu aega kuuris.

Kuivanud puidu viisime Vastseliinas asuvasse saekaatrisse autohaagisega. Seal freesiti

palkidesse kumerused, mida nimetatakse palgi varaks (vt Joonis 4). Vara on palgi alumise

külje sisse lõigatav soon, mis kopeerib alumise palgi selja kuju. Selleks kasutati spetsiaalset

masinat. Sellega tegeles Keit, kuna see nõudis kogemust, mida minul selle töö jaoks ei olnud.

Pealmised palgid saeti pooleks lintsaega. Mina jälgisin seda. Proovisime, kas lõigatud

detailid sobivad omavahel kokku. Peale sobitamist puurisime palkidesse pika puuriga augud,

kuhu hiljem keermelatt lisada. Kui kõik vajalik tehtud, panime materjali haagise peale ning

tõime tagasi minu kodus asuvasse garaaži, kus hakkasime pinki kokku panema.

Pingi kokku panemist alustasime jalgadest. Ladusime detailid üksteise peale (vt Joonis 5), isa

lõikas keermelati õigesse mõõtu ning lükkasime selle eelnevalt palkidesse puuritud aukudest

läbi. Pingutasime keermelatti mutritega. Mutri alla lisasime seibi puitosa kaitsmiseks. Seejärel

asetasime pingi istumisosa jalgade peale ning kinnitasime pikkade kruvidega (vt Joonis 6).

Töö käigus tegime jooksvalt ka lihvimisi ning kui pink oli koos, lihvisime pingi veelkord üle

(vt Joonis 7), et oleks mugav istuda ning pinnud ei hakkaks torkima. Istumisosa kinnitamiseks

kasutasime pikki kruvisid (vt Joonis 8). Peale seda, kui pink oli kokku pandud, lihvisin selle

veelkord üle. Enne lakkimist uurisin selle kohta infot. Lakkimiseks tuleb pinnad puhastada ja

vaadata, et need oleksid ka kuivad (Värvikeskus, 2021). Viimistlesin pingi välistingimustesse

sobiva puidulakiga. Laki kandsin peale pintsliga. Peale esimese lakikihi kuivamist tegin peene

liivapaberiga vahelihvi ning lakkisin pingi teist korda. Kui ka see lakikiht ära kuivas, oligi

pink valmis (vt Joonis 9).
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Joonis 4. Pingi detailid

Joonis 5. Pingi kokkupanek
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Joonis 6. Pingi istumisosa lisamine

Joonis 7. Pingi lihvimine
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Joonis 8. Pingi istumisosa kinnitamine

Joonis 9. Valmis pink
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Kokkuvõte

Minu töö eesmärgiks oli teha puidust pink, mis oleks ilus ja praktiline. Töö praktiliseks osaks

oli vaja välja valida materjal, seda töödelda, detailidest pink kokku panna ning pink

viimistleda.

Jäin lõpptulemusega rahule. Töö käigus sain juurde uusi oskusi. Lihvimise käigus pidi olema

väga ettevaatlik, et ei jääks ebaühtlaseid kohti ega lihviks liiga palju. Edaspidi puutöid tehes

arvestan sellega, et nurklihvijaga on raske teha ühtlast lihvimist, sest sellega on keeruline

saavutada ühtlast siledust.

Pingi ettevalmistustööd olid aeganõudvad, kuid pingi kokkupanek läks väga kiiresti. Minu

perele meeldis pink samuti ning loodan veel tulevikuski midagi vajalikku teha, mis on seotud

puutööga.
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Kasutatud allikad

Värvikeskus.

http://varvikeskus.ee/varvikeskus/NOUANDED/NOUANDEDJUHENDID/valistood/moobel/

mooblilakkimine/ (03.05.2021).

Tööriistamaailm.

https://www.tooriistamaailm.ee/blogi/kuidas-teha-lihvtoo-meeldivamaks-ja-efektiivsemaks

(04.09.2021)
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