
 

LISA 2 

KINNITATUD  

haridus- ja teadusministri määrusega „Haridus- ja 

teadusministri 11. novembri 2020. a. määruse nr 

38 „Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik 

õppekava“ muutmine“ 

 

Keevitus- ja metallitööd eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused 

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli õppemaht Eesti kutsehariduse 

arvestuspunktides (EKAP) 

1 Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija kujundab enda erialast karjääri ja arendab eneseteadlikkust tänapäevases muutuvas keskkonnas, lähtudes 

elukestva õppe põhimõtetest 

Õpiväljundid  

Õpilane: 

1) kavandab oma õpitee, arvestades 

isiklikke, sotsiaalseid ja tööalaseid 

võimalusi ning piiranguid 

2) mõistab ühiskonna toimimist, tööandja 

ja organisatsiooni probleeme ja 

võimalusi  

3) kavandab  enda ja teiste jaoks väärtuste 

loomisel omapoolse panuse 

kultuurilises, sotsiaalses ja/või rahalises 

tähenduses 

4) mõistab enda vastutust oma kutsealase 

karjääri kujundamisel ning on 

motiveeritud ennast arendama 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane: 

 analüüsib juhendamisel oma huvisid, väärtusi, oskusi, teadmisi, kogemusi ja isikuomadusi, sh õpi-, 

suhtlemis- ja koostööoskusi õpitava eriala kontekstis 

 sõnastab juhendamisel eneseanalüüsi tulemustest lähtuvad isiklikud õpieesmärgid ja põhjendab neid 

 koostab juhendamisel isikliku eesmärgipärase õpitegevuste plaani, arvestades oma huvide, 

ressursside ja erinevate keskkonnateguritega   

 selgitab meeskonnatööna turumajanduse toimimist ja selle osapoolte ülesandeid 

 kirjeldab meeskonnatööna piirkondlikku ettevõtluskeskkonda 

 selgitab regulatsioonidest lähtuvaid tööandja ja töövõtja rolle, õigusi ja kohustusi  

 kirjeldab organisatsioonide vorme ja tegutsemise viise, lähtudes nende eesmärkidest 

 valib enda karjääri eesmärkidega sobiva organisatsiooni ning kirjeldab  selles enda võimalikku rolli  

 seostab erinevaid keskkonnategureid enda valitud organisatsiooniga ning toob välja probleemid ja 

võimalused  

 analüüsib erinevaid keskkonnategureid ning määratleb meeskonnatööna probleemi ühiskonnas  

 kavandab meeskonnatööna uuenduslikke lahendusi, kasutades loovustehnikaid   

 kirjeldab meeskonnatööna erinevate lahenduste kultuurilist, sotsiaalset ja/või rahalist väärtust 

 valib meeskonnatööna sobiva jätkusuutliku lahenduse probleemile  

 koostab meeskonnatööna tegevuskava valitud lahenduse elluviimiseks 

 analüüsib oma kutsealast arengut õpingute vältel, seostades seda lähemate ja kaugemate 

eesmärkidega ning tehes vajadusel muudatusi eesmärkides ja/või tegevustes 
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 kasutab asjakohaseid infoallikaid endale koolitus-, praktika- või töökoha leidmisel ning koostab 

kandideerimiseks vajalikud materjalid 

 selgitab tegureid, mis mõjutavad tema karjäärivalikuid ja millega on vaja arvestada otsuste 

langetamisel, lähtudes eesmärkidest ning lühi- ja pikaajalisest karjääriplaanist 

 selgitab enda õpitavate oskuste arendamise ja rakendamise võimalusi muutuvas keskkonnas 

2 Masinaehituse tehnilised alused 25 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omab ülevaadet masinaehituses kasutatavatest materjalidest, mõõtmisvahenditest ning tehnilisest 

dokumentatsioonist 

Õpiväljundid  

Õpilane: 

1) mõistab metallide töötlemise 

olemust, rakendusvaldkondi ja 

arengusuundi Eestis ja maailmas  

2) mõistab masinaehituses kasutatavate 

materjalide omadusi ja töödeldavust 

vastavalt tehnoloogiale  

3) mõistab masinaelementide ehitust ja 

nende kasutamist, lähtudes üldisest 

otstarbest  

4) mõistab masinaehitusega seonduvate 

tehniliste jooniste koostamise ja 

vormistamise nõudeid, lähtudes 

standarditest  

5) kasutab mõõteriistu ja valib 

mõõtmismeetodeid erinevate 

suuruste mõõtmiseks  

6) mõistab tööprotsessis kasutatavate 

dokumentide otstarvet ning nende 

täitmise vajalikkust   

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane: 

 kirjeldab erinevat tüüpi metallide töötlemise tehnoloogiate arengut vastavalt ülesandele 

 selgitab meeskonnatööna metallitööstuse sh töötervishoiu arengut Eestis ja välisriikides tuues 

välja eriala arengusuunad maailmas 

 kirjeldab meeskonnatööna töödeldavaid materjale ja nende omadusi ning koostist vastavalt 

materjalimarkidele,  kasutades erialast terminoloogiat  

 selgitab materjali töödeldavust lähtudes nende omadustest 

 liigitab mehaanikas kasutatavaid masinaelemente, selgitades nende kasutusvõimalusi 

 kirjeldab  vastavalt ülesandele erinevate masinaelementide olemust 

 koostab lihtsamaid pneumaatika-hüdraulika ja elektri skeeme vastavalt juhendile 

 loeb tehnilisi jooniseid ja skeeme, selgitades tingmärkide tähendust 

 joonestab etteantud detailist eskiisi, järgides jooniste koostamise nõudeid 

 viib läbi tehnilisi mõõtmisi, kasutades mõõteriistu 

 arvutab mõõteahelaid, liigitab, võrdleb ja hindab tolerantse etteantud parameetrite järgi 

 kirjeldab vastavalt ülesandele tööprotsessis  kasutatavat dokumentatsiooni  

 täidab tööprotsessiks  vajalikke dokumente eesti ja inglise keeles, kasutades erialast sõnavara,  

infotehnoloogilisi vahendeid ning andmebaase   

3 Metallitööde alused   17 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab metallitöötlemistehnoloogiate olemust, tööohutuse nõudeid ja kasutab erialast terminoloogiat 

Õpiväljundid  

Õpilane: 

1) teisaldab materjale  järgides 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane: 

 haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja selgitab milliste käemärkide abil või muul viisil 
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troppimise ja koormakinnituse 

nõudeid ning tööohutust  

2) mõistab lukksepatöö põhimõtteid, 

lähtudes töö eripärast  

3) mõistab metallilõiketöötluse 

põhimõtteid, lähtudes tehnoloogiate 

eripärast  

4) mõistab keevitustöö põhimõtteid, 

lähtudes erinevate 

keevitustehnoloogiate eripärast   

5) mõistab lehtmetalli erinevaid 

töötlemise tehnoloogiaid, lähtudes 

nende eripärast   

6) mõistab töö-, elektri-, tule- ja 

keskkonnaohutusnõuete järgimise 

olulisust metallitöödel 

juhendada tõsteseadme juhi tööd, järgides tööohutusnõudeid 

 ladustab materjalid selleks ettenähtud kohta vastavalt ülesandele 

 juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel  tõsteseadmeid, järgides tööohutusnõudeid ja 

etteantud tööjuhiseid 

 kirjeldab lukksepa töös kasutatavate tööpinkide ehitust, tööpõhimõtteid ja võimalusi, kasutades 

pingi kasutusjuhendit  

 kirjeldab vastavalt ülesandele erinevate rakiste ehitust ja otstarvet 

 koostab juhendamisel koostu vastavalt ülesandele 

 kirjeldab metallilõikepingi operaatori töös, kasutatavate tööpinkide ehitust, tööpõhimõtteid ja 

võimalusi kasutades pingi kasutusjuhendit  

 kirjeldab vastavalt ülesandele erinevate metallilõikepinkide rakiste ja lõikeinstrumentide ehitust 

ning otstarvet 

 töötleb juhendamisel detaili vastavalt ülesandele   

 kirjeldab keevitaja töös kasutatavate keevitusseadmete ehitust, tööpõhimõtteid ja võimalusi, 

kasutades seadme kasutusjuhendit  

 kirjeldab vastavalt ülesandele erinevate keevitustöödel kasutatavate rakiste ehitust ja otstarvet 

 valmistab juhendamisel  keeviskoostu vastavalt ülesandele  

 kirjeldab lehtmetalli töötlemiseks kasutatavate tööpinkide ehitust, tööpõhimõtteid ja võimalusi 

lähtuvalt tööpinkide tehnoloogiast 

 kirjeldab lehtmetalli töötlemisel saadavate detailide edasist kasutamist lähtuvalt nende otstarbest 

 töötleb juhendamisel lehtmetalli vastavalt ülesandele 

 iseloomustab meeskonnatööna töökeskkonnaga seonduvaid ohutegureid, selgitades võimalusi nende 

vähendamiseks 

 kirjeldab vastavalt situatsioonile praktilisi esmaabivõtteid lähtudes esmaabi andmise põhimõtetest 

 töötab iseseisvalt ja meeskonnas järgides töökultuuri, energiat ja keskkonda säästva, ohutu ning 

efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates olukordades 

4 Praktika 35 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane arendab õppekeskkonnas omandatud kutsealaseid teadmisi, oskusi ning hoiakuid mehaanika ja metallitöö 

ettevõttes meeskonna liikmena 

Õpiväljundid 

Õpilane: 

1) planeerib oma isiklikud praktika 

eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt 

praktikajuhendist  

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 

 kirjeldab praktikakorraldust ja praktikajuhendist tulenevaid praktika eesmärke ning enda õigusi 

ja kohustusi praktikandina 

 saavutab kokkuleppe praktikaettevõttega praktikale asumiseks, täidab praktikale asumisega 
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2) tutvub praktikajuhendi alusel ettevõtte 

töökorralduse ja sisekorraeeskirjadega  

3) töötab juhendamisel vastavalt 

spetsialiseerumisele praktikaettevõttes  

4) meeskonna liikmena järgib töötamisel 

ettevõttes väljakujunenud töörütmi, 

koordineerides oma tegevust  

5) järgib töötamisel kutse-eetika-, töö-, 

elektri-,  tule- ja 

keskkonnaohutusnõudeid   

6) hindab enda toimetulekut erinevate 

tööülesannetega 

7) praktika lõppedes koostab 

praktikaaruande ja esitleb seda koolis  

 

kaasnevad dokumendid, järgides praktikajuhendit 

 järgib praktikaettevõtte töökorraldust, arvestades töökorraldus- ja sisekorraeeskirjades sätestatut   

 osaleb töökohal tööohutus- ja töötervishoiualasel juhendamisel ja vastaval väljaõppel enne tööle 

asumist või järgneva töö juurde asumisel ning kinnitab seda vastavalt ettevõttes sätestatud 

korrale 

 valmistab juhendamisel ette töökoha vastavalt tööülesandele, hoiab töötamisel korda, töö 

lõppedes korrastab töökoha ja töövahendid  

 valib ja valmistab ette vajalikud materjalid ja abivahendid, arvestades töödeldavate toorikute 

ja/või detailide mõõtusid ja kogust   

 valib ja valmistab ette vajalikud töövahendid, seadmed, lähtudes tehnoloogilisest 

dokumentatsioonist ja tööülesandest   

 valmistab juhendamisel toorikuid, detaile või tooteid vastavalt juhendaja antud ülesandele 

 kontrollib  tooriku, detaili või toote vastavust tehnoloogilises dokumentatsioonis antud 

mõõtmetele ja kvaliteedinõuetele, kasutades selleks sobivat tehnoloogiat 

 hindab juhendamisel valminud tooriku, detaili või toote kvaliteedi vastavust kehtestatud 

nõuetele, selgitab välja võimalike vigade tekkimise põhjused ja võimalusel likvideerib need  

 täidab juhendamisel  tehnilise dokumentatsiooni kasutades vajadusel infotehnoloogilisi 

vahendeid 

 vastutab meeskonna liikmena tööde kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest   

 suhtleb kaastöötajatega vastastikust lugupidamist ülesnäitaval viisil, väljendudes selgelt ja 

kasutades asjakohast erialast terminoloogiat   

 järgib tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust   

 täidab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja 

tööohutusnõudeid, arvestades inimeste ja keskkonnaga töökohal   

 kasutab töökohta eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras, järgides töövahendite ja muude 

seadmete kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid 

 kasutab töötamisel ettenähtud isikukaitsevahendeid, ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid 

 analüüsib koostöös  juhendajaga tööetapi lõppedes oma tegevust ja panust meeskonnatöösse, 

seostab saadud kogemust seniste teadmiste, oskuste ja hoiakutega   

 täidab vastavalt praktikajuhendile praktikapäevikut, kus kirjeldab praktika käigus tehtud 

tööülesandeid ning esitab selle ettevõttepoolsele juhendajale hindamiseks 

 koostab juhendi alusel praktikaaruande ja esitleb seda, andes hinnangu enda tööle  

 täidab eneseanalüüsi sisaldava kokkuvõtte, vormistades dokumendid elektrooniliselt korrektses 

eesti keeles 
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5 Käsikaarkeevitus 18 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime käsikaarkeevituse seadmetega erinevate koostude valmistamisega, lähtudes juhendmaterjalist 

ning järgides tööohutuse ja ergonoomika nõudeid 

Õpiväljundid 

Õpilane: 

1) mõistab käsikaarkeevituse seadmete 

ehitust ja tööpõhimõtet ning seadistus 

põhimõtteid    

2) valmistab ette töökoha  keevitustöödeks 

käsikaarkeevituse seadmega järgides 

tööjoonise ja/või WPS etteantud 

andmeid    

3) valmistab ette detailid ja koostu lähtudes 

tööjoonisest ja/või WPS-ist ning 

keevitab selle, järgides tööohutuse ja 

ergonoomika nõudeid  

4) teeb peale käsikaar keevitustööde lõppu 

detailide/koostude järeltöötluse ja 

kvaliteedikontrolli, lähtudes standardist 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 

 kirjeldab käsikaarkeevituse seadmete töö- ja seadistuspõhimõtteid vastavalt ülesandele 

 selgitab keevituselektroodide tähistusi ja nende kasutamise eripära vastavalt standardile 

 kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni 

ning erialast sõnavara eesti ja inglise keeles 

 valib vajalikud põhi- ja abimaterjalid ning korraldab käsikaarkeevituse töökoha, järgides 

tööohutuse nõudeid 

 teeb prooviõmbluse, vajadusel korrigeerib seadme töörežiime vastavalt prooviõmbluse 

tulemusele 

 eeltöötleb detailid keevitamiseks vastavalt tööjoonisele ja/või WPS-ile, kasutades sobivat 

tehnoloogiat 

 seab üles koostu vastavalt tööjoonisele, vajadusel kasutab punkt- või traagelõmblusi, rakiseid,  

vastudeformatsioone või eelkuumutust 

 kontrollib koostu vastavust tööjoonisele, kasutades erinevaid mõõteriistu  

 keevitab koostu vastavalt tööjoonisele ja/või WPS-ile  

 töötab iseseisvalt ja meeskonnas järgides töökultuuri, energiat ja keskkonda säästva, ohutu ning 

efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates olukordades 

 järeltöötleb detaili/koostu vastavalt tööjuhisele ja WPS-ile 

 kontrollib keevisõmbluse kvaliteeti vastavalt standardile 

 markeerib, komplekteerib ja annab detaili/koostu üle vastavalt tööjuhisele 

6 Poolautomaatkeevitus 20 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime MIG/MAG keevitusseadmetega erinevate koostude valmistamisega, lähtudes juhendmaterjalist 

ning järgides tööohutuse ja ergonoomika nõudeid 

Õpiväljundid  

Õpilane: 

1) mõistab poolautomaatkeevituse 

seadmete ehitust ja tööpõhimõtet 

ning seadistus põhimõtteid 

2) valmistab ette töökoha  

keevitustöödeks 

poolautomaatkeevituse seadmega, 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane: 

 kirjeldab poolautomaatkeevituse seadmete töö- ja seadistuspõhimõtteid vastavalt ülesandele 

 selgitab kaitsegaaside tähistusi ja nende kasutamise eripära vastavalt standardile 

 selgitab keevitustraatide tähistusi ja nende kasutamise eripära vastavalt standardile 

 kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni 

ning erialast sõnavara eesti ja inglise keeles 
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järgides  tööjoonise ja/või WPS 

etteantud andmeid  

3) valmistab ette detailid ja koostu, 

lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist 

ning keevitab selle järgides 

tööohutuse ja ergonoomika nõudeid 

4) teeb peale poolautomaat 

keevitustööde lõppu 

detailide/koostude järeltöötluse ja 

kvaliteedikontrolli, lähtudes 

standardist 

 valib vajalikud põhi- ja abimaterjalid ning korraldab poolautomaatkeevituse töökoha, järgides 

tööohutuse nõudeid 

 teeb prooviõmbluse, vajadusel korrigeerib seadme tööreziime vastavalt prooviõmbluse 

tulemusele 

 eeltöötleb detailid keevitamiseks vastavalt tööjoonisele ja/või WPS-ile, kasutades sobivat 

tehnoloogiat 

 seab üles koostu vastavalt tööjoonisele, vajadusel kasutab punkt- või traagelõmblusi, rakiseid, 

vastudeformatsioone 

 kontrollib koostu vastavust tööjoonisele, kasutades erinevaid mõõteriistu  

 keevitab koostu vastavalt tööjoonisele ja/või WPS-ile  

 töötab iseseisvalt ja meeskonnas, järgides töökultuuri, energiat ja keskkonda säästva, ohutu ning 

efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates olukordades 

 järeltöötleb detaili/koostu vastavalt tööjuhisele, WPS-ile ja vajadusel kasutab järelkuumutust 

 kontrollib keevisõmbluse kvaliteeti vastavalt standardile 

 markeerib, komplekteerib ja annab detaili/koostu üle vastavalt tööjuhisele 
 

7 TIG keevitus 18 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime TIG keevitusseadmetega erinevate koostude valmistamisega lähtudes juhendmaterjalist ning 

järgides tööohutuse ja ergonoomika nõudeid 

Õpiväljundid  

Õpilane: 

1) mõistab TIG keevituse seadmete ehitust 

ja tööpõhimõtet ning seadistuse 

põhimõtteid  

2) valmistab ette töökoha  keevitustöödeks 

TIG keevituse seadmega, järgides  

tööjoonise ja/või WPS etteantud 

andmeid  

3) valmistab ette detailid ja koostu lähtudes 

tööjoonisest ja/või WPS-ist ning 

keevitab selle järgides tööohutuse ja 

ergonoomika nõudeid  

4) teeb peale TIG keevitustööde lõppu 

detailide/koostude järeltöötluse ja 

kvaliteedikontrolli, lähtudes standardist 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane: 

 kirjeldab TIG keevituse seadmete töö- ja seadistuspõhimõtteid vastavalt ülesandele 

 selgitab kaitsegaaside tähistusi ja nende kasutamise eripära vastavalt standardile 

 selgitab sulamatute elektroodide ja lisamaterjali varraste tähistusi ja nende kasutamise eripära 

vastavalt standardile 

 kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning 

erialast sõnavara eesti ja inglise keeles 

 valib vajalikud põhi- ja abimaterjalid ning korraldab TIG keevituse töökohas, järgides tööohutuse 

nõudeid 

 teeb prooviõmbluse, vajadusel korrigeerib seadme tööreziime vastavalt prooviõmbluse tulemusele 

 eeltöötleb detailid keevitamiseks vastavalt tööjoonisele ja/või WPS-ile kasutades sobivat 

tehnoloogiat 

 seab üles koostu vastavalt tööjoonisele, kasutades punktõmbluseid ja vajadusel rakiseid   

 kontrollib koostu vastavust tööjoonisele, kasutades erinevaid mõõteriistu  
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 keevitab koostu vastavalt tööjoonisele ja/või WPS-ile  

 töötab iseseisvalt ja meeskonnas, järgides töökultuuri, energiat ja keskkonda säästva, ohutu ning 

efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates olukordades 

 järeltöötleb detaili/koostu vastavalt tööjuhisele, WPS-ile ja vajadusel kasutades mehhaanilisi 

töövõtteid 

 kontrollib keevisõmbluse kvaliteeti vastavalt standardile 

 markeerib, komplekteerib ja annab detaili/koostu üle vastavalt tööjuhisele 
 

8 Toote koostamine ja kvaliteedikontroll 38 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane valmistab  lukksepatöödel kasutatavate seadmete ja tööpinkidega erinevaid tooteid lähtudes juhendmaterjalist 

ning järgides tööohutuse ja ergonoomika nõudeid 

Õpiväljundid  

Õpilane: 

1) mõistab lukksepatöödel kasutatavate 

tööpinkide ja seadmete ehitust, 

nende tehnoloogilisi võimalusi ja 

seadistuspõhimõtteid  

2) valmistab ette töökoha lukksepa 

töödeks, järgides tööülesandega 

etteantud andmeid   

3) koostab tooteid lähtuvalt 

tehnoloogilisest dokumentatsioonist 

ja tehnoloogilisest protsessist 

järgides kvaliteedi-,  tööohutuse ja 

ergonoomika nõudeid  

4) teeb peale toote koostamist 

kvaliteedi kontrolli ja parandab 

defektid lähtudes tehnoloogilisest 

dokumentatsioonist   

 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane: 

 kirjeldab tööriistade, -pinkide, seadmete ja rakiste tööpõhimõtet vastavalt ülesandele 

 selgitab režiimide valikut vastavalt tööjoonisele ja töötlemistehnoloogiale 

 kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning 

erialast sõnavara eesti ja inglise keeles 

 valib vajalikud koostatavad detailid, ostutooted ja pooltooted ning korraldab toote koostamiseks 

töökoha, järgides tööohutuse nõudeid 

 valmistab ette tööriistad ja koosterakised lähtuvalt tehnoloogilisest protsessist 

 valmistab ette detailid koostamiseks vastavalt tööjoonisele, kasutades sobivat tehnoloogiat 

 koostab tooteid lähtuvalt tehnoloogilisest dokumentatsioonist ja tehnoloogilisest protsessist, 

kasutades vajalikke mõõtmis-, märkimis- ja sobitamistehnikaid ning  -vahendeid  

 kontrollib töö käigus koostemõõtude täpsust vastavalt nõuetele 

 töötab iseseisvalt ja meeskonnas järgides töökultuuri, energiat ja keskkonda säästva, ohutu ning 

efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates olukordades 

 kontrollib koostatud toote kvaliteeti ja selle vastavust tehnoloogilisele dokumentatsioonile 

 parandab kontrollimise käigus ilmnenud defektid vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile  

 markeerib, komplekteerib ja annab toote üle vastavalt tööjuhisele 

 

9 Detailide töötlemine freespingil 38 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime detailide töötlemisega käsijuhtimisega ja CNC freespingil, järgides tööohutuse ja ergonoomika 

nõudeid 

Õpiväljundid  Hindamiskriteeriumid  
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Õpilane: 

1) mõistab freespinkide ehitust ja 

tööpõhimõtet ning metallilõikepingi 

operaatori tööks vajalikke seadistusi  

2) valmistab ette töökoha 

freesimistöödeks käsijuhtimisega ja 

CNC freespingil vastavalt 

tööülesandele  

3) seadistab käsijuhtimisega ja CNC 

freespingi detailide valmistamiseks 

ja täidab tööprotsessiks vajalikud 

dokumendid vastavalt tööülesandele 

4) koostab käsitsi NC koodis  

juhtprogrammi 

5) töötleb detaile käsijuhtimisega ja 

CNC freespingil vastavalt tehnilisele 

dokumentatsioonile ja kontrollib 

nende vastavust ISO standarditele, 

järgides tööohutuse ja ergonoomika 

nõudeid  

6) teeb peale detailide töötlemist nende 

järeltöötluse ja kvaliteedikontrolli 

vastavalt tehnilisele 

dokumentatsioonile  

 

Õpilane: 

 kirjeldab freespinkide töö- ja seadistuspõhimõtteid vastavalt ülesandele 

 selgitab rakiste ja lõikeriistade kasutamist vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile   

 kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning 

erialast sõnavara eesti ja inglise keeles 

 valib ja paigaldab vajalikud rakised ja lõikeriistad ning korraldab freesimistöödeks töökoha, 

järgides tööohutuse nõudeid 

 valmistab ette tooriku detailide valmistamiseks vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile 

 määrab lõikerežiimid käsijuhtimisega ja CNC freespingile vastavalt  tehnilisele dokumentatsioonile 

 määrab CNC freespingi lõikeinstrumentide korrektsioonid ja sisestab need tööpinki vastavalt pingi 

kasutusjuhendile 

 häälestab freespingi vastavalt ülesandele  

 koostab käsitsi NC koodis detaili töötlemise juhtprogrammi või muudab olemasolevat 

juhtprogrammi, järgides juhtprogrammide koostamise põhimõtteid 

 edastab juhtprogrammi CNC freespingi juhtseadmesse võrgu PC-st või andmekandjal 

 kontrollib juhtprogrammi toimimist, kasutades sobivat kontrolli meetodit  

 töötleb detaile käsijuhtimisega freespingil vastavalt ISO standardi tolerantsijärgu IT 10 nõuetele, 

tehes mõõtevahenditega vahekontrolle 

 töötleb detaile CNC freespingil vastavalt ISO standardi tolerantsijärgu IT 7 nõuetele, tehes 

mõõtevahenditega vahekontrolle 

 jälgib ja optimeerib tehnoloogilist tööprotsessi, muutes vajadusel detailide töötlemisrežiime  

 töötab iseseisvalt ja meeskonnas, järgides töökultuuri, energiat ja keskkonda säästva, ohutu ning 

efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates olukordades 

 järeltöötleb ja puhastab valmisdetailid vastavalt nõuetele 

 kontrollib detaili vastavust tehnilisele dokumentatsioonile, kasutades vajalikke mõõtevahendeid  

 markeerib, komplekteerib ja ladustab valmis detailid neid vigastamata järgmiseks operatsiooniks 

10 Detailide töötlemine treipingil 38 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime detailide töötlemisega käsijuhtimisega ja CNC treipingil järgides tööohutuse ja ergonoomika 

nõudeid 

Õpiväljundid  

Õpilane: 

1) mõistab treipinkide ehitust ja 

tööpõhimõtet ning metallilõikepingi 

operaatori tööks vajalikke seadistusi  

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane: 

 kirjeldab treipinkide töö- ja seadistuspõhimõtteid vastavalt ülesandele 

 selgitab rakiste ja lõikeriistade kasutamist vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile   

 kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning 
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2) valmistab ette töökoha 

treimistöödeks käsijuhtimisega ja 

CNC treipingil vastavalt 

tööülesandele  

3) seadistab käsijuhtimisega ja CNC 

treipingi detailide valmistamiseks ja 

täidab tööprotsessiks vajalikud 

dokumendid vastavalt tööülesandele 

4) koostab käsitsi NC koodis  

juhtprogrammi 

5) töötleb detaile käsijuhtimisega ja 

CNC treipingil vastavalt tehnilisele 

dokumentatsioonile ja kontrollib 

nende vastavust ISO standarditele, 

järgides tööohutuse ja ergonoomika 

nõudeid  

6) teeb peale detailide töötlemist nende 

järeltöötluse ja kvaliteedikontrolli 

vastavalt tehnilisele 

dokumentatsioonile  
 

erialast sõnavara eesti ja inglise keeles 

 valib ja paigaldab vajalikud rakised ja lõikeriistad ning korraldab treimistöödeks töökoha, järgides 

tööohutuse nõudeid 

 valmistab ette tooriku detailide valmistamiseks vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile 

 määrab lõikerežiimid käsijuhtimisega ja CNC treipingile vastavalt  tehnilisele dokumentatsioonile 

 määrab CNC treipingi lõikeinstrumentide korrektsioonid ja sisestab need tööpinki vastavalt pingi 

kasutusjuhendile 

 häälestab treipingi vastavalt ülesandele  

 koostab käsitsi NC koodis detaili töötlemise juhtprogrammi või muudab olemasolevat 

juhtprogrammi, järgides juhtprogrammide koostamise põhimõtteid 

 edastab juhtprogrammi CNC treipingi juhtseadmesse võrgu PC-st või andmekandjal 

 kontrollib juhtprogrammi toimimist, kasutades sobivat kontrolli meetodit  

 töötleb detaile käsijuhtimisega treipingil vastavalt ISO standardi tolerantsijärgu IT 10 nõuetele, 

tehes mõõtevahenditega vahekontrolle 

 töötleb detaile CNC treipingil vastavalt ISO standardi tolerantsijärgu IT 7 nõuetele, tehes 

mõõtevahenditega vahekontrolle 

 jälgib ja optimeerib tehnoloogilist tööprotsessi, muutes vajadusel detailide töötlemisrežiime  

 töötab iseseisvalt ja meeskonnas järgides töökultuuri, energiat ja keskkonda säästva, ohutu ning 

efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates olukordades 

 järeltöötleb ja puhastab valmisdetailid vastavalt nõuetele 

 kontrollib detaili vastavust tehnilisele dokumentatsioonile, kasutades vajalikke mõõtevahendeid  

 markeerib, komplekteerib ja ladustab valmis detailid neid vigastamata järgmiseks operatsiooniks 

 

 


