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ABSTRACT 

 

Hunt, H. Mechanized quick attach system for Landini Turbolift frontloader tools – Tartu: 

EMÜ, 2014. 34 pages, with appendice 44 pages, 12 figures, 7 tables, format A4. In 

Estonian. 

Aim of the paper is to mechanize a quick attach system for Landini Turbolift frontloader 

tools. I started the project with gathering information from literature on the Internet and 

from available quick attach system solutions. A mechanized frontloader reduces the time 

spent on changing frontloader tools. Tests were conducted to determine the amount of time 

spent. The new quick attach system uses a hydraulic cylinder. While developing the 

hydraulic cylinder assurances, strength calculations were carried out. On the basis of the 

strength calculations, the necessary fasteners were constructed. The technological part 

involved combining the projected parts of the new quick attach system. The new locking 

system was tested with various frontloader tools. The mechanized quick attach system is 

durable and works as intended. 

Keywords: mechanize, quick attach system, frontloader, hydraulic cylinder, strength 

calculations.  
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

   – projekteeritava sõrme läbimõõt m 

   – kolvi läbimõõt m 

   – jõud N 

   –                         

                                        
 

  
  

   –                      

   – kolvikäik m 

  –                                                                  

  –            

    –                  

    –         

     – rõhk hüdrosusteemis Pa 

   – telje tsentri ja mõõtekoha vahekaugus m 

   –                   ü                                   

    – varutegur (ohutustegur) 

    – ümara ristlõikega varda telgvastupanumoment    

      – sõrme paindepinge arvestades varutegurit Pa 

    – paindepinge Pa 

     – paindepinge tugevusmomendi kaudu Pa 
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1. SISSEJUHATAV OSA 

1.1. Sissejuhatus 

 

Põllumajanduses on kasutuses üha rohkem masinaid. Iga traktoritootja pakub erinevaid 

lahendusi. Taludesse masinaid soetades arvestatakse masina komplekteeritusega. Hästi 

komplekteeritud masin võimaldab ära teha töö, mille jaoks võib vaja minna mitut traktorit. 

Selleks kasutatakse sageli masinatel lisaseadmeid. Lisaseadmete peamiseks eesmärgiks on 

lisada masinale võimalus, kasutada masinat mitmeks erinevaks tööks. 

Ühed esimesed lisaseadmed traktoritele olid esilaadurid. Esimesed esilaadurid ehitati juba 

1940. aastatel. Need esilaadurid olid ehitatud masina külge ehk seda ei saanud traktori 

küljest lahti haakida nagu tänapäevaseid laadureid [1]. Esimesed tänapäevased esilaadurid 

toodeti Rootsis 1958. aastal firma Alo poolt. Esilaadureid sai masina raami küljest lahti 

haakida ja samamoodi ka tagasi masina külge kinnitada. Seetõttu muutusid esilaadurid, 

oma madala hinna tõttu populaarseteks võrreldes teleskooptõstukitega. Esilaadurile on 

võimalik külge haakida väga palju erinevaid tööseadiseid. Esilaadureid kasutatakase 

traktoritel vahemikus 50 kuni 200 hobujõudu [2]. 

Esilaaduri tööseadiste kiirühendus on seade, mis on ettenähtud tööseadiste ühendamiseks 

esilaaduri raamiga. Tööseadisete kiirühenduse mehhaniseerimise vajadus tekkis talus, kuna 

töömahtude suurenedes oli vaja rohkem vahetada tööseadiseid. Iga tööseadise vahetamine 

nõudis palju operaatori liikumist esilaaduri ja kabiini vahel. Liikumine kabiini ja esilaaduri 

vahel nõudis palju aega. 

Tööseadiste ühendussüsteemid on väga erinevad. Vastavalt tootjale erinevad ka 

ühendussüsteemid. Tööseadised on kõik ühesugused ja neid on võimalik haakida iga 

esilaaduri külge. Kõiki haakimissüsteeme peetakse tänapäeval kiirühendusteks. Töö autor 

jagab kiirühendused manuaalseteks ja mehhaanilisteks. Manuaalseteks kiirühendusteks 

võib pidada kiirühendusi, kus on vajalik operaatori kohaloleks esilaaduri juures kui 

haagitakse tööseadist. Mehhanilisteks kiirühendusteks peetakse ühendamist tööseadisega 

nii, et operaator ei pea väljuma kabiinist, vaid juhib ühendamist kabiinist [3]. 
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1.2. Probleemi olemus 

 

Talus on kasutusel traktor Landini Powerfarm 95, mille esilaaduriks on Turbolift. Turbolift 

on toodetud Landini poolt. Landini Powerfarm tehnilised andmed on toodud tabelis 1.1. 

Tabel 1.1. Landini Powerfarm 95 tehnilised andmed [4] 

Tehnilised parameetrid Andmed 

Mootori mudel 
4 taktiline sissepritsega perkinsi 1104C-44T 

mootor 

Silindrite arv 4 

Töömaht l 4,4 

Võimsus ISO hj/kW 91,9/67,6 

Maksimaalne pöördemoment N m 380 

Nominaalkiirus pmin 2200 

Maksimaalne pikkus mm 4200 

Maksimaalne kõrgus mm 2640 

 

Turbolift on Landini poolt toodetud peamiselt Landini traktoritele. Turbolift sobib Mistral, 

Rex, Alpine, Powerfarm, Vision, Mythos ja Landpower traktorite seeriatega [4]. Talus on 

Powerfarm 95 ühendatud Turbolift ECO Hydroga. Turbolift ECO Hydro tehnilised 

näitajad on toodud tabelis 1.2 [5]. 

Tabel 1.2. Turbolift ECO Hydro tehnilised näitajad [5] 

Tehnilised parameetrid Andmed 

Mudel Powerfarm 

Seeria 20 

Mootori võimsus hj 60-100 

Tõstevõime kopaga 180 bari juures 

maapinnal kg 
1400 

Tõstevõime kopaga 180 bari juures 

maksimaalsel kõrgusel kg 
1300 

Maksimaalne tõste kõrgus mm 3800 

Tõstmine maksimaalsele kõrgusele s 7 

Langetamine maksimaalselt kõrguselt s 5 

 

Talus kasutatav Turbolift esilaaduril kasutatakse manuaalset kiirühendust. Manuaalse 

kiirühenduse asemel kasutatakse edaspidi manuaalset tööseadiste lukustussüsteemi. 

Lukustussüsteemi all tuleks mõista lülidest koostatud kangide süsteemi, mis teatud osa 

liigutades lukustavad tööseadise või vabastavad tööseadise. Kuna tööseadised nagu näiteks 
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kopp või piigid ühendatakse esilaaduriga manuaalselt. Manuaalne lukustusüsteem on 

toodud joonisel 1.1. 

 

Joonis 1.1. Manuaalne lukustussüsteem: 1 – esilaaduri raam; 2 – lukustuskang; 3 – fiksaatornukk; 

4 – lukustussõrm; 5 – telg 

Tööseadise vahetamine manulaalset lukustussüsteemi kasutades nõuab operaatorilt palju 

operatsioone esilaaduriga:  

1. Esmalt on vajalik operaatori traktorist väljumine (haagitud on tööseadis). 

2. Esilaaduri manuaalse lukustussüsteemi lukustuskangi vinnastamine ehk tööseadise 

lahtiühendamine.  

3. Operaatori liikumine tagasi kabiini, et eemaldada tööseadis esilaaduri küljest. 

4. Järgmisena uue tööseadise haakimine esilaaduriga.  

5. Lõpuks peab operaator liikuma esilaaduri juurde ja vabastama lukustuskangi ehk 

lukustama tööseadise.  

Ühe päeva jooksul tehakse mitmeid tööseadsiste vahetamisi. Vahetamise juures võib 

tekkida olukord, kus vinnastatud lukustuskang rapub ja lukustab uuesti lukustussüsteemi, 

siis peab operaator uuesti väljuma traktorist ja vinnastama lukustuskangi. Uuesti 

lukustumine toimub nii, et lukustuskang libiseb fiksaatornuki tagant ja lukustab 

lukustussüteemi. 
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Bakalauruse töö eesmärgiks on mehhaniseerida tööseadiste manuaalne kiirühendus, 

kasutades ära olemasolevaid süsteeme esilaaduril. 

Eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised ülesanded: 

1. Informatsiooni kogumine kirjandusest, internetist ja olemasolevatest esilaaduritest 

ja nende lukustussüsteemidest. 

2. Erinevate lahenduste ja võimaluste leidmine tööseadiste lukustussüsteemi 

mehhaniseerimiseks. 

3. Mehhaniseeritud lukustussüsteemi projekteerimine. 

4. Mehhaniseeritud lukustussüsteemi valmistamine ja koostamine. 

5. Mehhaniseeritud lukustussüsteemi kasutamine. 

Bakalauruse töö eeldatavaks tulemuseks on töötav mehhaniseeritud lukustussüsteem, mis 

hoiab tööd tehes kokku aega ja on ehitatud käepärastest materjalidest ja seadmetest, 

kulutades minimaalselt raha. Samuti on soov tõestada, et omandataud tootmistehnika eriala 

teadmisi on võimalik rakendada masinate mehhaniseerimiseks. 

 

1.3. Esilaadurite erinevate lukustussüsteemide iseloomustused 

 

Mehhaniseerimiseks on väga mitmeid võimalusi. On võimalik kasutada erinevaid 

süsteeme, mis teeksid sama tööd. Traktoritel on võimalik kasutada elektriseadmeid, 

pneumoseadmeid ja hüdroseadmeid. Oluline on projekteerida lukustussüsteem, mis on 

vastupidav ja ühilduks kergesti olemasolevate seadistega.  

Sarnaseid lukustussüsteeme kasutavad ka teised esilaadurite tootjad, kus  lukustuskangide 

või lukustuskangi liigutamisega avatakse või lukustatakse esilaaduri külge tööseadis. 

Lukustussüsteemide lahendused võivad olla väga erinevad. Iga tootja kasutab oma 

väljatöötatud lukustussüsteemi. Traktorite esilaaduritel esineb kõige rohkem manuaalseid 

lukustussüsteeme. Suur osa tootjatest kasutab lukustussüsteeme, kus üks operatsioon on 

juhitav kabiinist ja teine operatsioon tuleb teha operaatoril endal. Näiteks Fendt Cargo 

laaduritel jäetakse esilaaduri lukustuskang asendisse, mis haakides lukustub ise. 

Tööseadise eemaldamiseks on vaja lukustuskangi asendit muuta. Case IH LRZ esilaadurid 

töötavad sama põhimõtte järgi, et operaator saaks teha ühe operatsioonidest kabiinist. Enne 
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seadise vahetamist tuleb masinast välja tulla ning avada lukustussüsteem, seejärel toimub 

tööseadise vahetus. Lukustamiseks on esilaaduril projekteeritud spetsiaalne nukk, mis 

lükkab lukustuskangi  kinnisesse asendisse. On olemas laadureid, mille lukustussüteem on 

juhitav kabiinist ning selle lukustamiseks kasutatakse hüdrosilindrit. Hüdrosilinder on 

lukustussüsteemi paigaldatud nii, et kogu lukustusprotsess oleks operaatoril kabiinist hästi 

jälgitav. Selline ühendamine ei nõua operaatori väljumist kabiinist. Töö autor on kokku 

puutunud Claas Scorpion teleskooplaaduriga, millel kasutatakse hüdraulilist lukustust. 

Lukustussüsteem on lahendatud hüdrosilindriga, millel on kindel kolvikäik, selle 

liigutamine toimub kabiinist lüliti asendit muutes.  

Esilaadurid on sageli kasutuses põllumajanduses ja seal kasutatakse laadureid enamsati ühe 

tööseadisega töö tegemiseks. Kui pidevalt on vaja teha tööd mitme erineva tööseadisega, 

muutub tööseadise vahetamine tülikaks.  Landini Turbolift on võrreldes eelpool mainitud 

lahendustest  kõige väiksema mehhaniseerituse tasemega. Operaator on kohustatud avama 

ja lukustama tööseadise esilaaduri raami külge. Mehhaniseerimise eesmärk oleks 

projekteerida ja ehitada lukustussüsteem, mis lubaks tööseadise vahetada kabiinist 

väljumata.  
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2. KATSELINE OSA 

2.1. Katsete iseloomustus 

 

Katselises osas on välja toodud olulised punktid, mida on vaja arvestada töö alustamiseks 

ja valmis töö hindamiseks. Katseline osa peab näitama tehtud töö tulemust. 

Lukustussüsteemi projekteerimise jaoks on vaja esmalt läbi viia katse, kus mõõdetakse 

mõõteriistaga jõud, mida on vaja rakendada, et avada lukustussüteem. Katse tulemusi 

arvestatakse hiljem sõrme projekteerimisel, mis peaks olema piisavalt vastupidav 

mehhaniseeritud lukustussüsteemis kasutamiseks. Teisesks on vaja fikseerida aeg, mis 

kulub tööseadise vahetamiseks kui kasutatakse manuaalset lukustussüsteemi. Katse, kus 

kasutatakse uut lukustussüsteemi, näitab ajaliselt ära, kui palju kasu projekteeritud 

lukustussüsteem toob. 

Katsetatakse traktoriga Landini Powerfarm 95 küljes oleva esilaaduriga Turbolift ECO 

Hydro. Tehnilised andmed on toodud tabelites 1.1. ja 1.2. Tööseadistest kasutatakse 

haakimiseks koppa ja heina piike. Suvisel perioodil kasutatakse ka hüdraulilisi 

silohaaratseid. Enamkasutatavad tööseadised on näidatud joonisel 2.1. 

 

Joonis 2.1. Tööseadised: 1 – kopp; 2 – heina piigid 

Lisaks joonisel 2.1 toodud tööseadistele on talus kasutusel ka hüdraulilised silohaaratsid. 
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2.2. Lukustussüsteemi rakendumisel vajaliku jõu määramise katse 

 

Hüdrosilindri valimiseks ja kinnitusdetailide projekteerimiseks viidi läbi katse 

dünamomeetriga. Dünamomeetriga mõõdeti luskustussüsteemi rakendamiseks vajalikku 

suurimat jõudu. Dünamomeetriga mõõtes saadi tulemused jõukilogrammides. Saadud katse 

andmete põhjal saab valida optimaalse hüdrosilindri ja parima sobiliku kinnitusviisi masina 

külge. Dünamomeeter, mida kasutatai katsetes on toodud lisas A joonisel A.1. 

Katse viidi läbi töökeskonnas välitingimustes (õues). Võimalikult täpsete andmete 

kogumiseks ei puhastatud ega õlitatud liikuvaid detaile, vaid eemaldati suurem ꞌꞌsodiꞌꞌ. See 

on oluline kuna, teada on vaja suurimat rakendatavat jõudu. Suurim jõud välistab 

võimaluse,  et mehhaniseeritud lukustussüsteem ehk uus lukustussüsteem ei tööta.   

Katse kirjeldus: Katse jaoks kasutati dünamomeetrit. Mõõtmise suund peab olema igas 

mõõteasendis kaare puutuja sihiline ja risti lukustuskangiga. Dünamomeetri näidud 

kirjutati üles. Katse tõeste tulemuste saamiseks mõõdeti jõudu risti lukustuskangi pinnaga 

joonisel 2.2 a ja 2.2 b näidatud viisil. 

 

Joonis 2.2. Jõu määramise katse: a) reaalne mõõtmine; b) katse põhimõtteskeem; 1 – 

dünamomeeter; 2 – lukustuskang 

Selleks, et teada saada suurim jõud, mida on vaja lukustuskangi liigutamiseks, teostati 

mõõtmisi 10 korda. Tulemused on kantud tabelisee 2.1. 
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Tabel 2.1. Dünamomeetriga mõõtmisel saadud tulemused 

Katse number Mõõdetud tulemus jõukilogrammides kgf 

1 14,4 

2 15,6 

3 14,8 

4 16,2 

5 15,4 

6 15,4 

7 16,0 

8 15,2 

9 15,4 

10 14,8 

 

Tõese hinnangu andmiseks kasutatkse saadud katsetulemustest suurimat väärtust. 

Dünamomeetriga mõõdetud suurim tõmbejõud peaks reaalselt tagama lukustussüsteemi 

rakendumise igas olukorras. Seega on sobilik neljanda katse tulemus, mida kasutatakse 

järgnevates arvutustes. 

 

2.3. Tööseadiste vahetamisele kulutatud aja määramise katsed 

 

Selleks, et välja arvestada aeg, mis võidetakse uut lukustussüsteemi kasutades, viidi läbi 

kaks erinevat katset. Esimene katse sooritati manuaalset lukustussüsteemi kasutades ja 

teine katse mehhaanilist lukustussüsteemi kasutades. Uue lukustussüsteemi juures on 

oluline töökindlus ja kasutamise mugavus. 

Manuaalne kiirühendamine ehk käsitsi haakimine on tööseadise haakimine olemasoleva 

kiirühenduse lukustussüsteemiga. Operaator peab tööseadise haakimiseks ja 

lahtihaakimiseks liikuma esilaaduri lukustussüsteemi juurde ning vabastama olemasoleva 

tööseadise lukust, lukustuskangi vinnastamisega (joonisel 2.3 a näidatud viisil), ning 

seejärel haakima uue tööseadise.  
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Joonis 2.3. Lukustussüsteemi tööasendid: a) lukustamata lukustussüsteem; b) lukustatud 

lukustussüsteem; 1 – lukustuskang; 2 – esilaaduri raam; 3 – fiksaatornukk 

Kui uus tööseadis on haagitud, liigub operaator esilaaduri lukustussüsteemi juurde ja 

lukustab uue tööseadise lukustuskangi tagastamisega. Tagastatud ehk lukustatud tööseadis 

on näidatud joonisel 2.3 b. 

Nende operatsioonidega on tööseadis vahetatud. Manuaalselt tööseadise vahetamisega võib 

esineda tõrkeid. Tõrked tekivad siis kui haagitakse uut tööseadist vinnastatud 

lukustuskangiga (näidatud joonisel 2.3 a). Kui esilaadur saab natukene kõvemini haakides 

põrutada, siis võib lukustussüsteem ise lukustuda ehk vinnastatud lukustuskang liigub 

fiksaatornuki tagant ja operaator peab süsteemi uuesti vinnastama. Fiksaatornuki taha 

vinnastatud lukustuskang on näidatud joonisel 2.4. 

 

Joonis 2.4. Fiksaatornuki taha vinnastatud lukustuskang: 1 – esilaaduri raam; 2 – lukustuskang;     

3 – fiksaatornukk 
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Haakimine mehhaniseeritud süsteemiga  toimub samas järjekorras. Tööseadise 

lahtihaakimiseks peab operaator avama lukust olemasoleva tööseadise. Selleks tuleb 

operaatoril vajutada nuppu ja seejärel liigutada esilaaduri juhtkangi, mis ühele poole 

liigutades avab ja teisele poole liigutades suleb lukustussüsteemi. Uut lukustussüsteemi 

kasutades ei ole vaja operaatoril kabiinist väljuda. Väljumine on vajalik juhul kui tekib 

mõni tõrge. 

Ajakulu erinevuse välja selgitamiseks viidi läbi kaks katset. Esimene katse viidi läbi käsitsi 

haakides ehk manuaalset lukustussüsteemi kasutades. Teine katse viidi läbi, kui haagiti 

tööseadist mehhaniseeritud lukustussüsteemiga. Tulemuste saamiseks kasutati kõikse 

uuringu meetodit. Meetod kujutab endast kõikide saadud tulemuste arvestamist 

lõpptulemuse saamiseks [6]. 

 

2.3.1. Manuaalse lukustussüsteemiga tööseadiste vahetamine 

 

Manuaalset lukustussüsteemi kasutades viidi läbi katse, kus kogenud operaator vahetab 

tööseadist vastavalt katse kirjeldusele.  

Katse kirjeldus: Katse algab vahetatava tööseadise kõrvalt. Katset alustades on haagitud 

üks tööseadistest. Katse seisneb kasutuses oleva tööseadise lahtiühendamisest ja lõpeb, kui 

uus tööseadis on jäigalt raamiga ühendatud. Antud katset viiakse läbi ainult 

mittehüdrauliliste tööseadistega. Vahetatakse koppa ja heina piike. Katseskeem on toodud 

lisas A joonisel A.2. Katset viidi läbi viis korda, et teada saada keskmine aeg, mis kulub 

tööseadise vahetamiseks. Tulemused on kantud tabelisse 2.2. 

Tabel 2.2. Manuaalne lukustussüsteemiga tööseadiste vahetamise katse 

Katse nr Ajakulu s 

1 111 

2 86 

3 112 

4 93 

5 98 
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Võimalikult täpse tulemuse saamisesks arvestatakse edaspidi katse aritmeetilise 

keskmisega. Tööseadise vahetamiseks kasutades manuaalset lukustussüsteemi, kulus 

keskmiselt 100 sekundit ehk 1 minut ja 40 sekundit. 

 

2.3.2. Mehhaniseeritud lukustussüsteemiga tööseadiste vahetamine 

 

Uue lukustussüsteemiga haakimisel, teada saamakas aja kulu, viidi läbi katse. Katse 

läbiviimistingimused on samad, mis manuaalse lukustussüsteemiga tööseadist vahetades.  

Katse kirjeldus: Katse algab vahetatava tööseadise kõrvalt. Katset alustades on haagitud 

üks tööseadistest. Katse seisneb kasutuses oleva tööseadise lahtiühendamisest ja lõpeb, kui 

uus tööseadis on jäigalt raamiga ühendatud. Antud katset viiakse läbi ainult 

mittehüdrauliliste tööseadistega. Vahetatakse koppa ja heina piike. Tööseadise vahetamise 

katseskeem (lisa A joonis A.2) on sama mis manuaalse lukustusüsteemi katses. Katset viidi 

läbi viis korda, et teada saada keskmine aeg, mis kulub tööseadise vahetamiseks. 

Tulemused on kantud tabelisse 2.3. 

Tabel 2.3. Mehhaniseeritud lukustussüsteemiga tööseadiste vahetamise katse 

Katse nr Ajakulu s 

1 52 

2 48 

3 56 

4 49 

5 50 

 

Tulemuse saamiseks arvestati viie katse aritmeetilise keskmisega. Masinaga Landini 

Powerfarm 95 kulus tööseadise vahetamiseks keskmiselt 51 sekundit. 
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3. KONSTRUKTIIVNE OSA 

3.1. Liikurmasina hüdrosüsteemi iseloomustus 

 

Valides sobivat süsteemi võimalike hulgast, tuli arvestada traktoriga. Traktoriks on Landini 

Powerfarm 95. Oluline oli kindlaks teha, millised väljavõtted on masinal olemas. Masinal 

on olemas hüdrosüsteemi väljavõtted, kuid puuduvad õhu väljavõtted. Seega on olemas 

võimalus lisada hüdrosüsteemi komponente, mis võimaldab lisada süsteemi uue hüdrojõul 

töötava lukustussüsteemi [4]. 

Olemasolevale traktorile on võimalik juurde panna lisa hüdrosüsteem, mille väljavõte asub 

kabiini all. See eeldab, et uue hüdraulika süsteemi väljatoomiseks on vaja eemaldada 

kabiin. Masinal on olemas ka eilaaduri hüdrojõul liikuvate tööseadistele mõeldud 

hüdrojaotur, mis on ühendatud traktori hüdrosüsteemiga. Hüdrojaotur on kasutuses ainult 

silo haaratsite kasutamiseks, ehk hüdrauliliste tööseadiste hüdrojaoturit on võimalik 

kasutada enamuse ajast, väljaarvatud periood, kui on vaja transportida kiletatud silo rulle. 

Võimalik on kasutada hüdrauliliste tööseadiste hüdrojaoturit kui ei ole ühendatud 

hüdrojõul töötavat tööseadist. Hüdrauliliste tööseadiste hüdrojaoturi kasutamine vähendaks 

kulutusi lukustussüsteemi mehhaniseerimiseks. Puuduseks oleks see, kui tekib vajadus 

ühendada külge hüdraulilised tööseadiseid. Selle puuduse korvamiseks peab ümber tõstma 

hüdrovoolikud ja eemaldama kas hüdrosilindri küljest hüdrovoolikud või eemaldama 

hüdrosilindri koos hüdrovoolikutega. On võimalik ka esilaaduri raamile kinnitada 

lahtiühendatud hüdrosilindri hüdrovoolikud.  

Lõpptulemuseks peab olema lukustussüsteem, mis töötab mehhaaniliselt ja mida on 

võimalik kasutada ka manuaalselt tööseadise lukustamiseks. Uus lukustussüsteem peab 

olema vähemalt sama töökindel, kui manuaalne lukustussüsteem. Hüdraulika seadmed 

tagavad süsteemi töökindluse ja muudavad uue lukustussüsteemi veelgi paremaks, kuna 

lukustussüsteem on nii lahtises kui ka kinnises asendis fikseeritud. Vajalikud tingimused 

oleksid täidetud, kui kasutada juba olemasolevat hüdrosüsteemi lukustussüsteemi 

mehhaniseerimisel. Kui tulevikus hakatakse kasutama rohkem hüdraulilisi tööseadiseid ja 

haakimine muutub tülikakas, on võimalus ka tuua uus väljavõte ja luua iseseisev 

hüdrosüsteem lukustussüsteemile. 
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3.2. Hüdrosilindri valik  

 

Hüdrosilinder on hüdraulilisse süsteemi kuuluv seade (komponent), mis muudab vedeliku 

surve kolvi liikudes energiaks. Tavaliselt on töövedelikuks õli. Hüdrosilinder koosneb 

hülsist ja kolvist koos kolvivarrega. Kolb jagab hüdrosilindri sisemuse kaheks kambriks. 

Kambrite ruumalasid muutes liigub kolb edasi-tagasi [7]. Hüdrosilindrid jagunevad toime 

järgi kolmeks: ühepoolse toimega hüdrosilindrid, kahepoolse toimega hüdrosilindrid,  

erikonstruktsiooniga hüdrosilindrid. Ühepoolse toimega hüdrosilindri puhul toimub kolvi 

liigutamine ainult ühes suunas ja tagastus on tagatud vedruga või raskusjõuga. Kahepoolse 

toimega hüdrosilindri mõlemad käigud on juhitud õliga. Erikonstruktsiooniga 

hüdrosilindrid on kas teleskoopsilindrid, tandemsilindrid või rõhu multiplikaatorid [8]. 

Hüdrosilindrit valides lähtuti, et kasutatakse olemasolevat hüdrauliliste tööseadiste 

hüdrojaoturit. 

Lukustuskangi liikumist analüüsides järeldati, et uus lukustussüsteem peab olema 

rakenduslikult sama põhimõttega ehk olema fikseeritud kahes asendis (asendid on näidatud 

joonisel 2.3). Fikseeritud peab olema uue lukustussüsteemi lahtine asend ja ka kinnine 

asend. Hüdrauliliste tööseadiste hüdrojaotur võimaldab kasutada kahepoolse toimega 

hüdrosilindrit. See tagab kolvi liikumise nii väljapoole kui ka sissepoole vedeliku rõhu 

toimel. Seega on hüdrauliliste tööseadiste hüdrojaotur sobilik, kuna võimaldab kasutada 

kahepoolse toimega hüdrosilindrit mis tagab kahe asendi fikseerimise. 

Kuna hüdrosilindrid on kallid ja väga erinevad, siis on mõistlik arvutada välja optimaalsed 

parameetrid vajalikule hüdrosilindrile. Hüdrosilindrite normaalmõõtmed DIN ISO 

3320/3322 järgi ja kolvi käigupikkused DIN ISO 4393 standardi järgi on toodud 

tabelis 3.1 [8]. 

Tabel 3.1. Hüdrodsilindrite normaalmõõdud [8] 

Parameeter Tähis Arvuliste väärtuste vahemik 

Siseläbimõõt mm D 12-400 

Kolvivarre läbimõõt mm d 8-360 

Nimirõhk bar p 25-630 

Kolvi käigupikkus mm L 25-500 
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Hüdrosilindri valimiseks arvutati vajalikud parameetrid, mis on toodud tabelis 3.1. 

Hüdrosilindrite olulisemad parameetrid on kolvikäik, kolvivarre läbimõõt ja kolvi 

läbimõõt. Teada on ka rõhk hüdrosüsteemis, mis on 180 bar (18 MPa). Saadud 

tõmbejõukatse tulemuste põhjal (tõmbejõukatse tulemused tabelis 2.1) arvutati 

hüdrosilindri kolvi läbimõõt. 

Esmalt on vajalik arvutada jõud, mida peab hüdrosilinder lukusstussüsteemi rakendamisel 

liigutama ehk tööjõud. Katse tulemused on toodud tabelis 2.1. Katsetulemustest saadud 

suurim jõud, mida rakendatakse manuaalse lukustussüsteemis lukustuskangi tõmmates 

arvutati valemiga: 

                        ,   (3.1) 

kus   on jõud N; 

                                       

                                              
 

  
  

Edasistes arvutustes kasutan jõu F väärtust, milleks on 160 N. Saadud väärtusest saab välja 

arvutada lukustuskangi telje tsentris tekkiva momendi (lukustussüsteemi osad on toodud 

joonisel 1.1). Momendi kaudu on võimalik välja arvutada vajalikud parameetrid 

hüdrosilindri valimiseks. Jõuõlg telje tsentri ja mõõtekoha vahel on 0,35 m (35 cm), see on 

mõõdetud lukustuskangi pealt. Hüdrosilindri kinnituse ja lukustuskangi vaheline kaugus on 

0,02 m (2 cm). Moment arvutati valemiga: 

                         ,   (3.2) 

kus                                        

                                                           

Telje tsentris tekkiv moment on 55,6 N m, seda momenti arvestades saab välja arvutada 

jõu, mida hüdrosilinder peab olema võimaline liigutama töötades, ehk jõud, mis tekib 

hüdrosilindri kinnituskohas lukustussüsteemiga. See jõud peab olema palju suurem, kuna 

jõuõlg telje tsentri ja kinnituskoha vahel on lühem. Jõuõlg telje tsentri ja hüdrosilindri 

kinnituskoha vahel on 0,05 m (5 cm). Jõud, mida hüdrosilinder peab liigutama arvutati 

valemiga: 
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kus                                

                                                                          

Kui on teada jõud, mida peab hüdrosilinder liigutama ehk tööjõud, saab välja arvutada 

kolvi löäbimõõdu. Kolvi läbimõõt arvutati valemiga: 

    
    

   
  

      

         
                                                         

kus    on kolvi läbimõõt m; 

      – rõhk hüdrosüsteemis Pa. 

Kuna hüdrosilindri arvutuslik läbimõõt on väga väike ja selliseid hüdrosilindreid tehakse 

eritellimusel, siis ei ole peetud vajalikuks arvutada kolvivarre läbimõõtu. Samuti ei ole vaja 

siin arvestada varutegurit (ohutustegurit), kuna hüdrosilindri läbimõõt peab arvutuste järgi 

olema ligikaudu 0,01 m (1 cm). Reeglina on kolvivarre ja kolvi läbimõõtude suhe 1:2, see 

suhe näitab ka kolvivarre liikumise kiirust. Oluline on aga kolvikäik. Kolvikäigu 

arvutamiseks mõõdeti nurk kraadides lukustuskangi kinnise ja lahtise asend vahel. 

Tulemuseks saadi, et lukustuskangi pöördenurk on 105 kraadi. Teada on ka telje tsentri ja 

hüdrosilindri kinnituskoha vaheline raadius (õlg), milleks on 0,05 m (5 cm). Seega saab 

välja arvutada kolvikäigu. Kolvikäik arvutati valemiga: 

  
          

   
 

            

   
                                             

kus   on kolvikäik m. 

Edaspidi kasutatakse ligikaudset väärtust 0.01 m (100 mm). Tehtud arvutuste järgi on 

kõige olulisem kolvikäik, sest valemis 3.4 saadud läbimõõt on väike võrreldes standartsete 

hüdrosilindritega. Hüdrosilindri valikul arvestati kolvikäiku. Arvutuste ja lukustussüsteemi 

lõtkusid arvestades valiti hüdrosilindriks CJ2F-40/22/160z, iseloomulikud suurused on 

toodud tabelis 3.2 [9]. 
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Tabel 3.2. Hüdroilindri CJ2F-40/22/160z parameetrid [9] 

Parameeter Arvuline väärtus mm 

Käik  160 

Hüdrosilindri läbimõõt 40 

Kolvivarda läbimõõt 22 

Hüdrosilindri pikkus 320 

 

Kolvikäik valiti suurem arvutatud kolvikäigust L, kuna lukustussüsteemis esinevad lõtkud. 

Tulevikus annab, suurem kolvikäik, võimaluse vajadusel valida mõne teise kinnitusviisi 

või asukoha raami külge. Pikema kolvikäikuga hüdrosilindrit on võimalik paigaldada uude 

lukustussüsteemi, kuna hüdrosilindri juhtimine toimub tundliku esilaaduri juhtkangiga. 

Esilaaduri juhtkangi kasutamine võimaldab hüdrosilindrit väga täpselt liigutada. 

 

3.3. Tugevusarvutused 

 

Tugevusarvutuste teostamisel peab arvestama kolme põhiomadust, mis peavad olema 

saavutatud projekteeritud detailide juures. Esiteks peavad olema detailid jäigad ehk ei tohi 

deformeeruda tööd tehes. Teiseks peavad detailid olema tugevad ehk ei tohi puruneda. 

Kolmandaks peavad detailid olema ökonoomsed ehk võimalikult säästlikud. Detaili 

projekteerides ei saa toetuda visuaalsele hinnangule, vaid peab kasutama arvutus valemeid. 

Arvutusi on vaja selleks, et täita kõik kolm põhiomadust detaile projekteerides. Arvutused 

tagavad parima ökonoomsuse piisava jäikuse ja tugevuse juures [10]. 

Arvutusi viiakse läbi arvestades ainult suuri ꞌꞌmõjutajaidꞌꞌ. Konstruktsiooni lihtsustatakse ja 

arvutused taandatakse võimalikult lihtsateks. On olemas neli erisugust konstruktsiooni: 

varras, koorik, plaat ja kolmemõõtmeline keha. Projekteeritavat sõrme saab edaspidi 

vaadelda kui varrast. Varrast vaadeldakse ühelt poolt kui jäigalt kinnitatud varrast, millele 

mõjub punktjõud. Punktjõu tekitab hüdrosilinder, kui avatakse või lukustatakse uus 

lukustussüsteem. Koormatud konstuktsioon deformeerub alati, oluline on, et deformatsioon 

oleks mõõtmetelt väike, võrreldes sõrme mõõtemetega. Tugevusarvutusi tehes saab 

kindlaks teha, mis materjalist ja millise kujuga sõrme on sobilik projekteerida [10]. 

Vaadeldes lukustussüsteemi ja selle liikumist, on oluline arvutada sõrme lõikejõud ja 

paine. Oluline on ära märkida märgireegel, arvutuste läbiviimiseks. Kui varras jagada x-z 
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tasapinnal kaheks kihiks, siis ülemine kiht on negatiivne ja alumine positiivne. Põikjõud Q 

on positiivne, kui alumine positiivne kiht on nihutatud eemale y-teljest ja negatiivne siis, 

kui negatiivne kiht on nihutatud eemale y-teljest. Paindemoment M on positiivne, kui 

varda positiivne kiht on tõmmatud ja negatiivne suund on vastupidi [10]. 

Tugevusarvutuste tulemusi arvestades saab valida sobiliku materjali. Selleks on vaja teada 

materjali voolavuspiiri. Et välja selgitada materjal, millest valmistada vajalikud detailid, on 

vaja alustada tugevusarvutustega lõikele ja paindele. 

Valemist 3.3 saadud jõud on aluseks edasisteks arvutusteks. Saadud jõu puhul peab uus 

lukustussüsteem olema töökindel. Saadud tulemuste põhjal arvutati kõigepealt 

projekteeritava sõrme paindemoment. Paindemoment arvutati valemiga: 

                           N m,   (3.6) 

kus                                             ; 

        – lukustuskangi ja hüdrosilindri kolvivarre kinnituse vahekaugus m. 

Sõrm koos sellele mõjuvate jõududega on toodud joonisel 3.1.  

 

Joonis 3.1. Paindemomendi ja lõikejõu epüürid 

Jooniselt on näha, et projekteeritavale sõrmele mõjub üks jõud    ja see tekitab momendi  

   ja toereaktsiooni   . Lõikejõu epüür Q  ja paindemomendi epüür M on joonisel 3.1. 
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Lõikejõud on terve projekteeritava sõrme ulatuses võrdne hüdrosilindri poolt tekitatava 

jõuga   . 

Materjali valimiseks tuleb arvutada paindepinge, mis määrab, millist materjali on 

otstarbekas kasutada. Materjal valitakse voolavuspiiri kaudu. Paindepinge arvutamiseks on 

vaja teada sõrme ristlõike inertsimomenti telje suhtes. Ristlõike telginertsimoment arvutati 

valemiga: 

   
    

  
 

        

  
                                                             

kus                                       

                – projekteeritava sõrme läbimõõt m. 

Valemis kasutatakse paindemomendi absoluutväärtust, suund on määratud joonisel 3.1. 

Paindepinge arvutati valemiga: 

   
  

  
   

     

          
                                                     

kus    on paindepinge Pa.  

Lisaks teostati kontroll paindepinge arvutamiseks tugevusmomendi kaudu. 

Tugevusmoment ümara ristlõikega varda puhul arvutati valemiga: 

   
    

  
 

        

  
                                                            

kus    on ümara ristlõikega varda tugevusmoment   . 

Arvutades paindepinget tugevusmomendi kaudu, peavad tulemused langema kokku. 

Paindepinge arvutus tugevusmomendi kaudu arvutati valemiga: 

     
  

  
 

     

         
                                                                

kus      on paindepinge tugevusmomendi kaudu Pa. 

Valemis 3.10 saadud tulemus ühtib tulemusega valemis 3.8, seega saadud paindepingeks 

antud sõrmel on 82,6 MPa.  
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Oluline on projekteerida sõrm, mis tagab konstruktsiooni kompaktsuse ka piirkoormuste 

juures. Koormuse ohutus tagatakse varuteguriga S. Varutegurit määrates on vaja arvestada 

konstruktsioonile mõjuvat koormust   . Piirkoormus on koormus, kus konstruktsioon ei 

pea enam jõule vastu ja puruneb. Varutegur näitab, mitu korda võib koormus suureneda 

(seal kuhu jõud mõjub) enne, kui koormus saavutab piirkoormuse. Varutegur on oluline 

tehniline ja majanduslik näitarv, mis peab tagama ökonoomsuse ja konstruktsiooni 

vastupidavuse. Väikese varuteguri juures ei ole tagatud ohutus, liiga suure teguri valikuga 

tekib materjali kadu. Varutegurit valides on vaja arvestada kõikide eelnevalt nimetatud 

põhimõtetega. Varutegur valitakse kas kogemustele tuginedes või on vastavate materjalide 

ja profiilide poolt ette antud [10]. Edaspidistes arvutustes kasutan varutegurit 2,5. 

Võimaldab kasutada tavamaterjale, kus eksisteerivad välised keskkonnatingimused (õues). 

Paindepinge arvestades varutegurit arvutati valemiga: 

                                 Pa,  (3.11) 

kus      on sõrme paindepinge arvestades varutegurit Pa; 

          – varutegur (ohutustegur). 

Teades projekteeritava sõrme piirpinget, saab valida sobiva materjali sõrme 

valmistamiseks. Arvutustes on määratud ka sõrme läbimõõt. Seega on teada kõik vajalikud 

näitajad sõrme valmistamiseks. Sõrme materjal on valitud, arvestades arvutusi ja seejärel 

kasutades olemasolevaid materjale. Projekteeritava sõrme materjaliks on valitud tava 

ehituskonstruktsiooni teras S235. Valitud materjali piirpinge on 235 MPa ehk see on 

suurem kui projekteeritava sõrme piirpinge, sellega on tagatud konstruktsiooi ohutus. 
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4. TEHNOLOOGILINE OSA 

4.1. Hüdrosilindri kinnitus lukustussüsteemi ja esilaaduri raamiga 

 

Traktori esilaaduri mehhaniseerimiseks on vaja täiustada konstruktsiooni, et kinnitada 

sinna hüdrosilinder, mis liigutaks lukustussüsteemi. Kindlaks tuleb teha, millises kohas 

kinnitub valitud hüdrosilinder. Kinnitus lukustussüsteemiga on määratud sõrme asukohaga. 

Kinnitus raami külge valitakse ehituse käigus. Uut lukustussüsteemi kinnitades on vaja 

arvestada sellega, et lukustus peab olema kergesti rakendatav ka manuaalsena. Selle jaoks 

viidi läbi katse (peatükk 2) ja lisaks projekteeriti piisavalt vastupidav sõrm (peatükk 3). 

Mehhaniseeriti manuaalühendust, mille koostejoonis on toodud lisas B. Eelnevatest 

peatükkides on tehtud eeltöö ja välja valitud kõik lisadetailid, mida on vaja 

lukustussüsteemi mehhaniseerimiseks. CAD-programmi kasutades projekteeriti 

mehhaniseeritud lukusstussüsteem. Projekteeritud lukustussüsteem on näidatud joonisel 

4.1. 

 

Joonis 4.1. Projekteeritud lukustussüsteem: 1 – lukustuskang; 2 – lukustussõrm; 3 – telg;                

4 - projekteeritud sõrm; 5 – hüdrosilindri kolvivarre kinnitus; 6 – kinnitus esilaaduri raamiga;         

7 – hüdrosilinder   
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Et hüdrosilindrit raami külge kinnitada on vaja projekteerida ja konstrueerida kinnitus 

esilaaduri raamiga. Selleks valiti vastavalt hüdrosilindri parameetritele sobiv koht ja 

konstrueeriti lisadetail. Projekteeritud raami kinnituse tehniline joonis on toodud lisas B.  

Hüdrosilindri raamipoolne kinnituskoht valiti arvestades hüdrosilindri pikkust ja ka 

diameetrit. Oluline oli, et hüdrosilinder liiguks ilma kuhugi vastu käimata. Kuna 

hüdrosilindri üks pool on disainitud kinnituma 0,025 m (25 mm) läbimõõduga sõrmele, siis 

arvestades eelnevaid tugevusarvutusi, on see piisav. Hüdrosilinder kinnitati 0,025 m 

(25 mm) läbimõõduga sõrme külge. Selleks projekteeriti plaat, mis tooks sõrme esilaaduri 

raamist eemale. Sõrm kinnitati plaadile ning ühendati esilaaduri raamiga keevisliidet 

kasutades. Asukoht  esilaaduri raamil valiti peale lisadetaili projekteerimist ja paigaldati 

nii, et hüdrosilindri kolb oleks algasendis ehk miinusasendis [8]. Porjekteeritud detail on 

sõrm koos plaadiga, plaadiga on toodud sõrm esilaaduri raamist eemale. Hüdrosilindri 

kinnitus raamiga on näidatud  joonisel 4.2. 

 

Joonis 4.2. Hüdrosilindri ühendus esilaaduri raamiga: 1 – esilaaduri raam; 2 – hüdrosilinder; 3 – 

kinnitus esilaaduri raamiga 

Hüdrosilindri ühendamiseks lukustussüsteemiga projekteeriti sõrm. Hüdrosilindri ühes 

otsas oli spetsiaalne kinnitus läbimõõduga 0,025 m (25 mm) ja teises otsas oli ilma 

kinnituseta kolvi vars. Et ühendada hüdrosilinder lukustussüsteemiga tuli projekteerida 

hüdrosilindri otsa vastav detail. Hüdrosilinder koos projekteeritud detailiga on näidatud 

joonisel 4.3 (hüdrosilindri kolvivarda kinnituse tehniline joonis on toodud lisas B). 
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Joonis 4.3. Hüdrosilinder: 1 – hüdrovoolikud; 2 – hüdrosilindri kolvivarre kinnitus;                        

3 – hüdrosilinder; 4 – hüdrosilindri raamipoolne kinnitus 

Lisadetail ühendati kolvi varda külge kasutades keevitust. Hüdrosilinder ja 

lukustussüsteem ühendati omavahel sõrmega, mis vastab peatükis 3 välja arvutatud 

tugevustingimustele. Projekteeritud sõrme tehniline joonis on toodud lisas B. 

Lukustussüsteemiga ühendatud hüdrosilinder on näidatud joonisel 4.4.  

 

Joonis 4.4. Hüdrosilindri ühendus lukustussüsteemiga: 1 – hüdrosilinder; 2 – hüdrosilindri 

kolvivarre kinnitus; 3 – projekteeritud sõrm; 4 – vahepuks; 5 – lukustuskang 

Projekteeritud sõrm on fikseeritud kahe mutriga ja ühendus lukustussüsteemiga on lõtkuga. 

Kuna hüdrosilindri kolvikäik on valitud suurem, siis ei sega lukustussüsteemis eksisteeriv 

lõtk selle avamist ega sulgemist. 
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4.2. Hüdrosilindri ühendamine hüdrosüsteemiga ja elektrisüsteemiga 

 

Hüdrosüsteemiga ühendamiseks on vaja teha sobiva pikkusega ja ühendustega 

hüdrovoolikud. Hüdrovoolikute ülesandeks on juhtida vedelikku, mis tuleb hüdrojaoturist, 

hüdrosilindrisse. Lisaks vähendab hüdrovoolikute kasutamine vibratsiooni ja müra. 

Hüdrovoolik, mis on kvaliteetne ei tohi töötades pikeneda mitte rohkem kui 2%. 

Hüdrovoolikute mõõdud ja rõhud on määratud normidega DIN 20021,20022 ja 20023 [8].  

Kasutati hüdrovoolikuid, mis olid talus olemas. Hüdrojaoturiga ühendamiseks kasutati 

hüdrovoolikuid tähistusega EN 857 2SC DN 12 (näidatud joonisel 4.3). Hüdrovoolikuid 

valides tuli arvestada hüdrovoolikute pikkusega. Kuna hüdrosilindri ja hüdrojaoturi 

vahekaugus muutub töötades, on vaja teha hüdrovoolikud pikemad. Hüdrovoolikute 

otstesse pressiti spetsiaalse pingiga SM 625 tutsid. Tutside pressimispink SM 625 on 

nädidatud lisas A joonisel A.3. Vältimaks hüdrovoolikute sattumist valesse kohta ühendati 

hüdrovoolikud omavahel klambritega. Hüdroskeem on toodud lisas B. 

Kogu ehitatud lukustussüsteem on juhitav taktori kabiinist. Juhtimiseks kasutatakse 

esilaaduri juhtkangi koos lülitiga, hüdrosilinder on ühendatud elektrisüsteemiga 

hüdrojaoturi peal oleva solenoidklapiga. Lülitiks on Chily 7016 lüliti. Lüliti asub esilaaduri 

juhtkangil. Lüliti funktsioon on (ON)-OFF-(ON), ehk lülitil on 3 asendit ja kaks 

funktsiooni. Keskmises asendis ei ole elektrisüsteem ühendatud. Kahes äärmises asendis 

on solenoidklapp ümberlülitatud ja saab ühendatud hüdrosilindrit, kangi liigutamisega 

paremale või vaskaule liigutada. Kasutusel olev hüdrojaotur Aron CDL 066 on näidatud 

joonisel 4.5. 
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Joonis 4.5. Hüdrojaotur CLD 066: 1 – solenoid klapp; 2 – hüdrojaotur; 3 - elektripistik 

Hüdrojaoturiga saab ühendada viis hüdrovoolikut. Hüdrosilindriga on ühendatud kaks 

hüdrovoolikut. Hüdrosilindrit saab liigutada, kui kabiinis asuv lüliti on lülitatud asendis. 

Kui lüliti on OFF asendis, siis kasutatakse sama juhtkangi esilaaduri asendi muutmiseks. 

Lüliti ja hüdrojaotur on ühendatud omavahel juhtmetega, mis on kinnitatud raami külge. 

Nii elektri-  kui ka hüdrosüsteem on ühendatud esilaaduriga nii, et seda oleks kerge 

eemaldada masina küljest. Selleks on masina ja esilaaduri vahel ühenduspesa 

elektrikaablitele ja ka hüdraulikale. Kogu elektrisüsteem on kaitsestatud 20 A kaitsmega. 

Elektriskeem ja mehhaniseeritud lukustussüsteem on toodud lisas B.  
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5. MEHHANISEERITUD KIIRÜHENDUSE KATSETAMINE 

 

Mehhaniseeritud kiirühendus on olnud peale selle valmimist kasutuses igapäevaselt. 

Tööseadise vahetamisi tehakse päevas mitmeid. Masinat kasutatakse talus sõnniku 

lükkamiseks ja laadimiseks, mis vajab kopa kasutamist. Piike kasutatakse heina ja 

silorullide tõstmiseks. Tööseadised on toodud jooniel 2.1.  

Tööseadised on kõik ühe ja sama lukustusvalmidusega ja ei vaja eelnevat seadistust. 

Võrdluseks manuaalsele lukustussüsteemile on joonisel 5.1 toodud hüdrosilindriga juhitud 

lukustussüsteem. 

 

Joonis 5.1. Mehhaniseeritud lukustussüsteemi tööasendid: a) lukustamata lukustussüsteem; b) 

lukustatud lukustussüsteem; 1 – lukustuskang; 2 – esilaaduri raam; 3 – hüdrosilinder 

Tehes erinevaid töid tööseadistega on projekteeritud lukustussüsteemi asetus ennast 

õigustanud. Hüdrosilinder on kaitstud igast küljest. Tööd tehes puutub projekteeritud 

süsteem kokku ainult pudenevate veostega. Kahekuulise kasutamise juures ei ole ükski 

detail purunenud ega deformeerunud. Projekteeritud ühendused peavad vastu nii, nagu nad 

on ette nähtud. Kõiki osasid on võimalik vahetada, juhul kui midagi peaks kuluma ja 

vajaks väljavahetamist. Mehhaniseeritud kiirühendust kasutades on võimalik säästa aega. 

Aeg, mis kulub keskmiselt haakimissüsteemi kasutades, on välja toodud tabelis 2.3. 

Keskmine aeg, mis kulub tööseadise haakimisele, on 51 sekundit. Kui peaks tekkima mõni 

probleem, on võimalik lihtsalt taastada manuaalne süsteem. Selleks on vaja keevitada 

uuesti külge manuaalse lukustussüsteemi fiksaatornukk. 

Kuna talus vahetatakse enamasti mittehüdraulilisi tööseadiseid, siis viidi läbi ka katse 

haakida hüdraulilisi silohaaratseid. Katse läbiviimiseks eemaldati küljesolev tööseadis. 

Seejärel haagiti esilaaduri külge uus tööseadis ja lukustati kasutades uut lukustussüsteemi. 
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Seejärel tuleb lahti ühendada hüdrojaoturi küljest hüdrosilindri hüdrovoolikud ja kinnitada 

need raami külge nii, et need ei segaks edasist töötegemist. Peale hüdrovoolikute 

lahtiühendamist ühendati silohaaratsite hüdrovoolikud hüdrojaoturiga. Kogu tööseadise 

(hüdraulilise tööseadise haakimine) vahetamine ei võta rohkem aega kui enne, manuaalset 

lukustussüsteemi kasutades. Aega kulub vähem, kuna operaator ei pea haakimisel tulema 

masinast välja ja vinnastama lukustuskangi. Seega on uuest lukustussüsteemist kasu ka 

hüdrauliliste tööseadiste kasutamisel. Hüdraulilise tööseadise vahetamise juures on 

igaljuhul vajalik operaatori väljumine kabiinist, hüdrovoolikute ühendamiseks. 

Lahtihaakimine nõuab samuti operaatori väljumist kabiinist, et lahti ühendada silohaaratsid 

ja ühendada uus lukustussüteem. Seejärel toimub tavapärane seadise haakimine kasutades 

esilaaduri juhtkangi. 

Uut lukustussüsteemi katsetades ja kasutades tekkis ka ideid edasiarendusteks. 

Lukustussüsteemi projekteerides sai juba selgeks, et kui on vaja teha lukustussüsteem 

täiesti iseseisvaks, kujuneks projekt kulukaks. Tulevikus saab lukustussüsteemi parendada 

mitmeti: 

1. Kõige esimeseks asjaks, mida teha, kui tahetakse kasutada rohkem hüdraulilisi 

tööseadiseid, oleks uus eraldiseisev hüdrojaotur. Uus hüdrojaotur tagaks  

lukustussüsteemi mugavama kasutuse, ehk ei peaks vahepeal hüdrosüsteemi lahti 

ühendama. Uue hüdrojaoturi kasutamine eeldab masina kabiini eemaldamist, et ligi 

pääseda traktori hüdrosüsteemile. See on suuremahuline töö. Uue hüdrojaoturi 

paigaldamise vajalikkus sõltub lukustussüsteemi kasutamisest. 

2. Kui paigaldatakse uus hüdrojaotur peab see olema kindlasti solenoidklapiga, või 

hüdraulilise juhtkangiga. Kangiga variant oleks kehvem, kuna oleks vaja vedada 

hüdrovoolikud hüdrojaoturi ja juhtkangi vahele. Parem oleks kasutada 

solenoidklapiga hüdrojaoturit. Lüliti valik sõltub sellest kuidas tahetakse 

lukustussüsteemi juhtida. Kasutada saab kõikvõimalikke lüliteid. Oluline on ka 

asukoht, hetkel kasutuses olevat lülitit peab hoidma lülitatud asendis ja samaaegselt 

liigutama esilaaduri juhtkangi. Hea oleks kasutada lülitit, mis jääks lülitatud 

asendisse pidama. 

3. On võimalik välja töötada lukustussüsteem, mis tagaks hüdrosilindri ohutu 

kasutamise. Hüdrosilindri kolvikäik on 0,16 m (160 mm) ja lukustussüsteemis on 

vaja kolvikäiku ligikaudu 0,1 m (100 mm), arvestades ka lõtkudega, ehk 
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hüdrosilindri kolvikäik on suurem kui vaja ja see tähendab, et operaator peab olema 

ettevaatlik, vältimaks suuri pingeid mehhaanilist lukustussüsteemi kasutades. Selle 

mure lahendaks näiteks lõtkuga ühendus või muu sarnane ühendus, millega saaks 

ära kasutada täpselt hüdrosilindri kolvikäigu. Ei ole mõistlik kasutada 

väljaarvutatud kolvikäiku ja täpselt selle alusel teha sama kolvikäiguga 

hüdrosilinder. See tähendab, et lukustussüsteemis ei ole lõtke. Lukustussüsteemi 

osade kuludes, aga ei pruugi lukustus enam toimida nii nagu vaja. 

4. Kasuks tuleks ka piirajate või markerite arendamine. Praeguses lukustussüsteemis 

on markerina kasutusel lukustuskangi punane käepide, et kergemini tuvastada 

mehhaanilise lukustussüsteemi fikseeritud tööasendeid. Kabiinist on väga hästi 

jälgitav lukustuskangi asend. Piirata võiks lukustuskangi vinnastamise 

maksimaalset asendit. Selline täiustus looks lisakindlust, et pikema kolvikäiguga 

hüdrosilinder ei lõhuks ära lukustussüsteemi. 

Mehhaniseeritud lukustussüsteemi täisutamine on igati mõstlik kui talusse ostetakse 

rohkem tööseadiseid, mida on igapäevaselt vaja haakida, ehk siis kui tekib tarvidus 

vahetada rohkem tööseadiseid.  
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KOKKUVÕTE 

 

Esilaadureid kasutatakse peamiselt põllumajandustraktorite lisaseadmetena. Laadureid 

valides, on oluline laaduri kasutajasõbralikkus. Talus kasutatakse esilaadurit, mis oma 

funktsioonilt on võrdne kõigi teiste esilaaduritega. Erinevuseks on esilaaduril kasutatav 

lukustussüsteem. Traktori manuaalne kiirühendus oli töökorras, kuid tööseadiste 

vahetamine nõudis liialt aega. Teiseks probleemiks oli operaatori vajalikkus esilaaduri 

juures, tööseadist vahetades. Tööseadist manuaalse lukustussüsteemiga vahetades, oli 

vajalik operaatori väljumine kabiinist kahel korral.  

Lõputöö käigus selgus, et traktoril saab kasutada hüdraulika komponente. Traktoril 

puuduvad teised sobilikud väljavõtted. Seega otsustati kasutada hüdrojõul töötavaid 

komponente. Traktoril oli olemas ka iseseisev esilaaduri hüdrosüsteem, hüdraulisite 

tööseadiste kasutamiseks. Kuna hüdraulilisi tööseadiseid kasutatakse vähe, otsustati 

kasutada olemasolevat hüdrojaoturit. Olemasolevat solenoidklapiga hüdrojaoturit on 

võimalik juhtida kabiinist esilaaduri juhtkangi ja lüliti abil. Hüdrojaoturit Aron CLD 066 

kasutati hüdrosilindri juhtimiseks.  Esilaaduri tööseadiste kiirühenduse mehhanisserimiseks 

kasutati hüdrosilindrit CJ2F-40/22/160z. Hüdrosilindri valimiseks teostati katse, mille 

alusel määrati hüdrosilindri parameetrid. Arvutuste põhjal saadi kolvikäiguks ligikaudu 

0,1 m (100 mm), valiti hüdrosilinder kolvikäiguga 0,16 m (160 mm). Suurem kolvikäik oli 

vajalik, kuna lukustussüsteemis esinevad lõtkud. Hüdrosilindri kinnitamiseks esilaaduri 

raami ja lukustussüsteemiga projekteeriti lisadetailid. Esilaaduri raamiga ühendamiseks 

projekteeriti sõrm, mis toodi plaadiga esilaaduri raamist eemale. Teine kinnitus 

lukustussüsteemi ja hüdrosilindri vahel nõudis kolme lisadetaili. Esmalt projekteeriti 

hüdrosilindri kolvivarre otsa detail, millega oli võimalik kinnitada hüdrosilinder 

lukustussüsteemiga. Hüdrosilindri ühendamiseks lukustussüsteemiga kasutatai 

projekteeritud sõrme. Hüdrosilindri eemaldamiseks lukustussüsteemist kasutati vahepuksi. 

Mehhaniseeritud lukustussüsteemi kasutades ei ole purunenud ükski projekteeritud detail. 

Lüliti ja esilaaduri juhtkangiga hüdrosilindri liigutamine võimaldab hüdrosilindrit liigutada 

vajaliku kiirusega. Nii ei teki suurema kolvikäigu tõttu mehhaniseeritud lukustussüsteemis 

suuri pingeid. 
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Lõputöö põhieesmärgiks oli mehhaniseerida tööseadiste kiirühendus, et kiirendada 

tööseadiste vahetamist. Lõputöö eesmärk sai täidetud täies mahus. Olulisemad katsete 

tulemused:  

1. Lukustussüsteemi rakendumiseks mõõdetud jõud on 160 N. 

2. Vahetades tööseadist manuaalset kiirühendust kasutades, kulus keskmiselt aega 

1 minut ja 40 sekundit.  

3. Mehhaniseeritud kiirühendust kasutades kulus aega 51 sekundit. 

4.  Esilaaduri tööseadiste mehhaniseeritud kiirühendus säästab tööseadiseid vahetades 

keskmiselt 49 sekundit.  
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Lisa A. Ehitamisel kasutatud lisaseadmed ja joonised 

 

Joonis A.1. Katsetes kasutataud dünamomeeter 

 

Joonis A.2. Tööseadise vahetamise skeem: 1 – tööseadised; 2 – lukustussüsteem; 3 – esilaaduri 

raam; 4 – traktor Landini Powerfarm 95; 5 – traktori trajektoor 
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Joonis A.3. Tutside pressimispink SM 625 
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Lisa B. Tehnilised joonised 

 

1. TA 14/100305 B 01 00 K – Manuaalne lukustussüsteem Leht 1, A3 

2. TA 14/100305 B 02 00 K – Mehhaniseeritud lukustussüsteem. Leht 2, A3 

3. TA 14/100305 B 02 01 D – Kinnitus esilaaduri raamiga. Leht 3, A4 

4. TA 14/100305 B 02 02 D – Hüdrosilindri kolvivarre kinnitus. Leht 4, A4 

5. TA 14/100305 B 02 03 D – Projekteeritud sõrm  Leht 5, A4 

6. TA 14/100305 B 03 00 S – Jaoturi juhtimise elektriskeem ja hüdroskeem.  

Leht 6, A4 

 


