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ABSTRACT 

 

Olev, T. Development of store loader TZK-30, Bachelor’s thesis, bound in 2 copies.  

–Tartu: EMÜ, 2014. pages, figures, tables, format A4. In Estonian language. 

 

This Bachelor’s thesis is about how to develop the store loader TZK-30. It’s created 

because in today’s life everything is getting more automated and this work is showing that 

it’s possible and sometime cheaper to automate old but still good and trustful technique. 

This work brings out what’s different between new and old loaders and shows ways how to 

upgrade TZK-30. The focus is mostly on the outrigger turning mechanism, which is at the 

moment manually reversible. The purpose is to bring out variable methods and its positive 

and negative sides and best installation ways. 

This work also brings out the best way to install hydraulic cylinder for outrigger turning 

and shows the forces and moments what are made by the cylinder. For leading the system 

there is worked out a hydro scheme, which can be easily automated for radio remote or 

control board. The purpose is to make operators life easier and to have a better overview 

over the process. 

 

Keywords: store loader, potato storage, automation, fluid drive, electric drive, outrigger 

turning, TZK-30, development.  
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

TZK-30  - kartulite transportöör-laadur 

D            - kolvi läbimõõt mm 

d             - kolvivarre läbimõõt mm 

A            - silindri kogupikkuse ja käigu vahe mm 

C            - silindrisilma siseläbimõõt mm 

O            - silindrisilma välisläbimõõt mm 

P             - silindrikinnituse paksus mm 

G            - voolikusisendi läbimõõt tollides 

H            - silindri läbimõõt mm 

K            - kolvikäik mm 

F1            - maksimaalne jõud silindri väljaliikumisel kN 

A1           - kolvi pindala mm
2
 

p             - hüdropumba poolt tekitatav maksimaalne rõhk Pa 

a             - noole suund 

b             - laaduri suund 

v             - liikumissuund 

F             - jõu mõjumissuund 

Mv          - vajalik jõumoment noole liigutamiseks N·m 

Fk            - katsekäigus rakendatud jõud N 

l               - jõuõlg m 

Fv            - vajalik minimaalne silindri poolt tekitatav jõud N 

r              - jõuõlg silindri kinnituskoha ja pöördtelje vahel m 

M1          - silindri poolt rakendatav jõumoment vasakpoolses asendis N·m 

α             - survenurk jõu mõjumis- ja liikumissuuna vahel ° 

M2          - silindri poolt rakendatav jõumoment parempoolses asendis N·m 
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SISSEJUHATUS 

 

Antud bakalaureuse töö teema on valitud põhjusel, et jaoturlaadur TZK-30 on 

peamiselt käsitsi juhitav ning vajab arendust. Põllutöömasinate automatiseeritus on 

praegusel ajal terves maailmas juhtiv trend valdkonnas ning seetõttu väga aktuaalne. Eriti 

puudutab uute automatiseeritud põllutöömasinate kasutuselevõtmine neid väikeettevõtteid, 

kelle käive ei ole piisavalt mahukas, et hankida tänapäevaseid väga kalleid masinaid ja 

pole ka majanduslikult põhjendatud. 

Antud juhul on bakalaureusetöö autor võtnud vaatluse alla vanema põlvkonna, kuid 

hästi toimiva jaoturlaaduri TZK-30, et analüüsida selle masina tehnoloogilist olukorda ja 

genereerida uusi ideid masina automatiseerimiseks, parandades sellega operaatori 

ülevaadet masina tööprotsessist ning lihtsustades töötamist masinaga.  

Ülesande lahendamiseks tutvus uurimustöö autor uuemate kartulilaadurite, üldiste 

automatiseerimisvõimalustega ja kindlasti laaduri tööpõhimõtetega. Samuti tutvuti laaduri 

erinevate süsteemide ehitusega, et hilisemalt oleks võimalikult lihtne automatiseerimist 

teostada saadaval olevate vahenditega. 

Uurimustöö seletuskiri on üles ehitatud järgnevalt: 

1) esimeses osas käsitletakse eesmärke ja lahendamisele kuuluvad ülesanded; 

2) teises osas teadvustatakse laaduri vajalikkusest ning tutvustatakse ajalugu ja 

välismaiseid laadureid 

3) kolmandas osas käsitletakse elektri- ja hüdrosõlme ning nende sobivust arenduseks 

4) neljandas töötatakse välja noole pööramine hüdrosilindri abil ning arvutatakse välja 

vajalikud jõud ja pöördemomendid 

5) analüüsitakse automatiseerimise majanduslikku efektiivsust. 
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1. EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

1.1. Töö eesmärk 

 

Antud bakalaureuse töö puhul on peetud vajalikuks esmalt teadvustada jaoturlaaduri 

vajalikkusest ja olulisusest spetsiifilistes tingimustes, näiteks sellistes, kus on 

manööverdamiseks vähe ruumi. Tänapäeval on automatiseeritus enamikes 

tootmisvaldkondades tootlikkuse tõstmiseks hädavajalik ja igapäevane. Seega 

keskendutakse töös probleemile, kuidas saaksid põllumajandusega tegelevad ettevõtted 

kaasas käia uuendustega tööviljakuse suurendamisel, kelle eelarve pole piisav uue 

masinapargi muretsemiseks. Eesmärgiks on teadvustada ettevõtjaid, et tänapäeval saab 

automatiseerida vanu, aga samas hea ehituse ja konstruktsiooniga masinaid väga 

efektiivselt, ilma liigseid kulutusi tegemata. 

Antud töös keskendutakse Suure-Jaani maakonnas, Vastemõisa külas asuvale 

põllumajandus ettevõttele, kelle kasutuses on jaoturlaadur TZK-30, sooviga tuua välja selle 

masina potentsiaal ja võimalused arenduseks. Põhiliseks arendatavaks mehhanismiks on 

väljalaadimistransportöör. Antud bakalaureuse töö eesmärgiks oli saavutada laaduri 

automatiseerimise tulemusena töökvaliteedi paranemine ning märgatav tööaja kokkuhoid 

ja tööviljakuse kasv, säilitades turvalisus ja ohutus.  

 

1.2. Ülesanded 

 

Bakalaureusetöö ülesandeks on töös välja tuua katsealuse laaduri vead ja puudused. 

Analüüsida vigu ning pakkuda välja tehnilisi lahendusi ja alternatiive probleemide 

likvideerimiseks. Peamiselt keskendutakse väljalaadimisnoolele, pakutakse selle 

automatiseerimiseks erinevaid lahendusi ning analüüsitakse, milline neist on kõige 

otstarbekam. Tutvutakse erialakirjandusega, olemasoleva laaduri TZK-30 ehituse ja 

süsteemidega ning selgitatakse, kas olemasolevad mehhanismid sobituvad läbiviidavate 

uuendustega. Arvutatakse vajalikud jõud ja momendid noole pööramiseks, sobilikud kohad 

silindri kinnitamiseks ning skeemid kuidas ühendada uuendus olemasolevate sõlmedega. 
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2. UURIMISOBJEKTI KIRJELDUS JA ANALÜÜS 

 

2.1.  Kartulilaaduri tähtsus koristusjärgsel hoiustamisel 

 

Selgitamaks laaduri olemasolu vajadust on vaja teha selgeks töötsooni eripära ja 

omadused. Uurimisobjektiks olevat jaoturlaadurit TZK-30 kasutatakse Viljandi 

maakonnas, Suure-Jaani vallas, Vastemõisa külas, FIE Väino Olev kartulihoidlas, kes on 

lõputöö autori isa. Antud hoidla erineb tavapärasest hoidlast sellevõrra, et see on vana 

vasika laut, gabariitmõõtmetega 73x20x3 m, mis ehitati ümber kartulihoidlaks. Palju tööd 

on tehtud, et muuta hoonet võimalikult sobivaks kartuli ladustamiseks, kuid osasid 

takistusi ei saa eemaldada. Algselt laudas olnud söödakolud, sõnnikurennid ja kõrgendatud 

söödakäigud lõhuti välja ja valati ühtlase tasapinnaga põrand. Nende arvelt tekkis juurde 

väga suur täiendav ruumala. Praeguseks on maksimaalne mahutavus hoidlas 1300 tonni 

kartulit. Kõige olulisemaks ehitusfaasiks oli väljaspool hoonet seinte äärse pinnase 

kuhjamine, mille eesmärgiks on saavutada ruumis hea temperatuuri püsivus. Hoidlat võib 

veel iseloomustada väga kõrge ja terava nurga all oleva katusega, mille alune on kaetud 

heinaga, et hoida ühtlast temperatuuri ruumis.  

Suurimateks segavateks asjaoludeks on vahetalad, mis asetsevad iga 6 m tagant ja  

toetava lage, mille kõrguseks on ainult 3 m. See piirab olulisel määral masinatega hoones 

manööverdamist ja kallutamist. Seetõttu on hoones traktoriga võimalik liikuda ainult töö- 

ja liikumiskäigus (joonis 2.1). 

 

Joonis 2.1. Hoidla põhimõtteline skeem tsoonidena. 

 Piiratud liikumisala tõttu on hoidlas laaduri olemasolu väga vajalik, sest see 

hõlbustab töö tegemist. Traktor tagurdab koos käruga hoidlasse, kallutab võimalikult suure 
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nurga all kõik mugulad laaduri punkrisse ja see omakorda transpordib kartuli edasi 

hoiustamistsoonidesse. Kuna TZK-30 väljalaadimisulatus ratastest on 8,2 m, siis sellest 

piisab antud hoidla jaoks. Kindlasti on väga oluline ka noole vertikaalne liikumine, et 

kartulit maksimaalselt kõrgele kuhjata. 

 

2.2. Jaoturlaadur TZK-30 iseloomustus ja ajalugu 

 

Jaoturlaadureid liigitatakse enamjaolt kahte rühma ja neid eristatakse selle põhjal, 

kas masin omab vastuvõtupunkrit või mitte. Punkritega varustatud laadurid saavad kartulit 

vastu võtta otse veokilt või konveierilt, aga ilma punkriteta laadurite puhul ainult 

konveierilt. Mõlemat tüüpi laadurid võivad veel olla varustatud näiteks lisandieraldite, 

noppelaua või väikemugulate eraldamissorteeriga[8,lk88]. 

Jaoturlaadur TZK-30 (vene keelse nimetusega T3K-30, (транспортер-загрузчик 

картофеля) tootmisega tegeles Tartu Põllutöömasinatehas Võit, millest kujunes tulevikus 

ettevõtte kõige suurem müügiartikkel. TZK-30 kasutuselevõtt tõstis kartuli- ja 

juurviljahoidlatest väljalaadimisejõudluse 6…7 kordseks. 1967 aastal toodeti esimesed 60 

eksemplari ja 1969. aastaks moodustas TZK-30 juba 80% tehase kogutoodangust [1, lk 

50,51]. 

 

Joonis 2.2. Jaoturlaadurite TZK-30 tootmise kasv [1,lk 110-112]. 
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 Jaoturlaadur oli samm automatiseerituse poole ja tõstis kohalike hoidlate töökiirust 

ning tootlikust, sest antud laadurit toodeti palju ja täiustati aja jooksul (joonis 2.2). See 

laadur osutus soovituks, sest sellel oli oma aja kohta väga originaalne konstruktsioon ja 

võime toota 30 t/h. Parema ülevaate laadurist annavad tehnilised andmed, mis on esitatud 

tabelis 2.1. 

 

Tabel 2.1. TZK-30 tehnilised andmed [2]. 

Mõõtmed, mm Nool on telje suunas Nool on pööratud 

Pikkus 13200 6830 

Laius 2790 9275 

kõrgus 2880 2880 

Liikumiskiirus, m/s 0,2 

Tootlikkus t/h 30 

Mass, kg 3100 

Elektrimootorite 

koguvõimsus, kW 

11,8 

Vastuvõtupunkri lint 

Pikkus, mm 2450 

Laius, mm 1100 

Kalle, deg 15 

Kiirus, m/s 0,13 

Vastuvõtupunkri maht, kg 4000 

Vastuvõtukõrgus, mm 800 

Tõstekonveier 

Pikkus, mm 3075 

Lindi laius, mm  700 

Lindi kiirus, m/s 0,64 

Labade samm, mm 304 

Labade kõrgus, mm  100 

Kalle, deg 45 

Väljalaadimis-(nool)-konveier 

Pikkus, mm 5208/8340 

Lindi laius, mm 500 

Lindi kiirus m/s 0,98 

Labade samm, mm 227 

Labade kõrgus, mm 60 

Väljalaadimiskõrgus, mm  150…5500 

Väljalaadimisulatus ratastest 

piki-ristisuunas, mm 

7800/7000 
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 Andmetest (tabel 2.1) on märgata, et väljalaadimiskonveieri puhul on pikkus 

eraldatud kaldkriipsuga. See tähendab, et piki suunas saab kartulit ladustada kaugemale. 

Kuna noolkonveier on antud töö katseobjektiks, siis pööratakse sellele kõige suuremat 

tähelepanu. Vaadeldava laaduri noole pikkuseks on 8340 mm, sest transportöörile on 

lisatud pikendus. Töö käigus selgitatakse välja kui suures mahus on võimalik käesolevat 

jaoturlaadurit automatiseerida ja uuendada nii, et töökiirus, -kindlus ja tootlikus 

suureneksid.   

 

 

Joonis 2.3. TZK-30 skeem[5,lk 48] 

 

Skeemilt (joonis 2.3) saab visuaalse ülevaate, kuidas katsealuse laaduri tööprotsess 

toimib ja milles seisnevad tema eelised võrreldes kaasaegsematega. Selle põhjal võiks välja 

tuua masina positiivsed omadused:  

- tugev konstruktsioon; 

- lihtsus; 

- suur punkri mahutavus; 

- suur noole pööramisnurk; 

- mobiilsus. 

TZK-30 (joonis 2.3) põhisõlmed on väljalaadimis-(nool)-konveier, hüdrosüsteem, 

raam, käiguosa, vastuvõtupunker, tõstekonveier ja elektriseadmed. Vastuvõtupunkrisse 

toimetatud mugulad viib tõstekonveier noolele, mida saab rõhttasapinnas 80° ulatuses 

käsiajamiga mõlemale poole pikisuuna suhtes pöörata. Noole otsa kõrgust reguleeritakse 
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hüdrosilindriga, et kartulit ühtlasematesse kuhjadesse ladustada ja seda saab reguleerida 

kuni 5,5 m kõrgusele [8, lk 89]. 

 

2.3. Laadurite kasutamine Eestis 

 

Eestis on palju kartulikasvatajaid. Osad kasvatavad enda tarbeks, kuid enamus 

müügi eesmärgil. Näiteks kahes väga lähestikku asuvas külas, Vastemõisas ja Sürgaveres, 

tegutseb 5 suuremat kartulikasvatajat, kelle kasvupind kokku on umbes 200 hektarit. Selle 

tagajärjel on suur konkurents erinevate maa-aladele ja turgudele. Eestis oli kõige enam 

kartuli kasvupinda aastatel 1951 – 1953, kus see ulatus üle 100 000 hektari, see on tingitud 

sellest, et palju kartulit läks loomasöödaks. Aastal 2000 oli see 38 000 ha [16, lk 11]. 

Möödunud aastal oli kasvupind langenud juba 6600 ha-ni [17]. 

 Põllutöötehnika on kasvatajatel erinev. Kartulitootjatel on uuemad või vanemad 

traktorid, kartulikombainid, suuremad ja väiksemad kärud, kuid hoiustamistehnika jääb 

suhteliselt sarnaseks. TZK-30 on tõestanud oma vastupidavust ja usaldust kartuli 

ladustamisel. Sellest tingituna kasutavad paljud praegused tootjad just seda laadurit, sest 

selle tööpõhimõte on lihtne ning vajadusel kiiresti remonditav ja ümberseadistatav. Mõjuv 

põhjus selle laaduri eelistamiseks on varuosade kättesaadavus. Masina päritolu maa tõttu, 

on paljud neist Eestisse jäänud ja selle tulemusena on palju müüjaid turul, kellel seda enam 

vaja ei ole. Saadaval on väga suur kogus varudetaile ja vajadusel saab ühe laaduri endale 

varuosadeks osta.  

 

2.4. Välismaised laadurid ja nende tootjad 

 

Turul ei ole palju tootjaid ja enamasti jääb laadurite tööpõhimõte samaks. 

Erinevused seisnevad peamiselt kaasaegsuses ehk nad on rohkem automatiseeritud ja 

uuemad. Uuemat tüüpi laadurid on tihti varustatud kaugjuhtimissüsteemidega. 
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Joonis 2.4. Laadur Spudnik Model 380 juhtpult [12]. 

 Spudnik 380-e juhtpult (joonis 2.4.) on kompaktne ning kõikidel nuppudel on 

nimetused. Kõige ülemise rea parempoolse nupuga saab lülitada pulti sisse ja välja, mis 

lülitab järgi ka laaduriküljes asuva hüdropumba. Vasakpoolse nupuga lülitatakse sisse 

konveierlintide liikumine. Ülevalt teise rea nuppudega saab kontrollida noole 

pööramissuunda, teleskoobi pikkust ja vertikaalsuunalist liikumist. Kolmanda rea nupud, 

teostavad laaduri liikumist, vastavalt edasi-tagasi, paremale-vasakule ning aeglaselt või 

kiirelt. Alumise rea nupud toimivad koos teistega ning punane on avariilüliti [12]. Sellest 

võib järeldada, millised on põhilised funktsioonid kaugjuhtimispuldil ning millega saab 

läbi viia kõik vajalikud operatsioonid. 

 

Joonis 2.5. Logan laadur. Allikas: 

http://www.gallantsales.com/Imagesp2/new2012logan/link.html (14.04.14) 
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 Joonisel 2.5 on näidatud firma Logan konveierlaadurit, mis toodeti aastal 2012. 

Mitmed pisierinevused on konstruktsioonis ja tööprotsessides, kuid üldiselt on 

tööpõhimõte sarnane tuntud laaduriga TZK-30. Suuremaks erinevuseks on see, et 

elektrimootoreid on vähem, sest need on asendatud hüdromootoritega ja laaduril on 16,2 m 

teleskoopnool. See on otstarbekam, sest hüdromootorid on väiksemate mõõtmetega, aga 

arendavad suurt jõumomenti. Hüdromootori puuduseks loetakse madalat töökiirust, aga 

selles protsessis on see pigem eeliseks, sest konveierite lindid töötavad aeglasemal kiirusel, 

et mitte mugulaid vigastada. Laaduril puudub eraldi punkri osa ehk kartul kallutatakse otse 

tõstekonveierile. Sellega on vähendatud liikuvate masinaosade arvu ja seoses sellega 

masina töökindlust. Puuduseks on see tingimustes, kus on vajalik kartul otse laadurile 

kallutada [10]. 

 Teiste tootjate laaduritest võib esile tuua veel  Double L seeria kartulilaaduri. Sellel 

laaduril puuduvad eraldi punker ja tõstekonveier, vaid mugulad transporditakse või 

kallutatakse otse tõstekonveierile.  

  

Joonis 2.6. Double L laadur [9]. 

Double L (joonis 2.6) puhul on väga oluline see, et laadur on nii käsitsi kui ka 

raadioteel juhitav. Puldil on olemas kõik funktsioonid, mida on võimalik läbi viia ka 

masina juures juhthoobadega. Raadioteel juhitavus on suureks eeliseks, sest sellega saab 

tegeleda siis, kui tekib vajadus mõnda protsessi lähemalt jälgida. Näiteks olukorras, kus on 

vaja jälgida, kas laadur on juba piisavalt lähedal kartulikuhjale. Võimalus on valida punkri 

transportöörilindi laiust vahemikus 0,76…1,07 m [9]. 
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3. ELEKTRI- JA HÜDROSÕLME EHITUSE NING ARENDUSE ANALÜÜS 

 

3.1. Kasutuses oleva elektrisüsteemi analüüs 

 

Katsealune laadur on vana, mille tulemusel on elektrisüsteem moraalselt küllaltki 

aegunud nii välimuselt kui ehituselt. Hetkel kasutusel olevad elektrikomponendid ja 

juhtmestik on otstarbekas uuendada mitmel põhjusel: 

- töökindluse suurendamiseks; 

- ohutumaks muutmine; 

- mahu vähendamine tänapäevaste väiksema mõõtmeliste komponentidega; 

- lihtsustamine. 

Olulisemad aspektid elektrisüsteemi juures on 11,6 kW-ne elektrimootorite 

koguvõimsus ja lahendused, millega on teostatud erinevate mootorite sisselülitused ja 

seiskamised. Elektriskeemil (lisa A) on näha, kuidas on lahendatud 5 elektrimootori ning 

kogusüsteemi rikke- ja kaitselülitused. Juurde tuleb lisada elektriajamiga 

automatiseerimise puhul sarnane ahel, nagu elektrimootoril, mis teostab laaduri edasi-

tagasi liikumist. Oluline on, et elektrimootorit saab lülitada nii päri- kui vastupäeva 

pöörlema. Lisaks tuleb arvestada, et paigaldada on vaja stopperandurid, mille ülesandeks 

on katkestada vooluring, kui saavutatakse maksimaalne pöördenurk ühes või teises suunas. 

Andurite valik on laialdane ning neid eksisteerib nii rullikuga, lülitiga, hoovaga kui ka 

optilisi. 

 

3.2. Elektriajamiga automatiseerimise eelised ja puudused 

 

 Elektriajamiga on automatiseeritud seeria TZK-30A-2 laadurite noole pööramise 

mehhanism. See on teostatud elektrimootori ja reduktori asetamisega tõstekonveieri alla 

ning pöördsamba kettülekandega keeramisega. See on tehniliselt lihtne lahendus, sest 

eelnevate seeriate laaduritel on sarnaselt kettülekandega teostatud, kuid käsiajamiga 

pöörates. Vältimaks noole liialt suurt pöördenurka on pöördsammast hoidvate karpteraste 
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külge kinnitatud stopperandurid, mis annavad signaali kui rõhttasapinnas on ühele poole 

saavutatud 80 kraadine nurk. Elektrikapi küljest on nool juhitav keeratava lülitiga nii 

vasakule kui paremale. 

 Laaduri TZK-30 elektriajamiga automatiseerimise puhul tuleb kaaluda, millist 

tehnilist lahendust kasutada ja kas uuemate seeriate vigadest on midagi parandada. 

Analüüsida tuleb, milline on kõige sobivam mootor, parim asukoht, reduktor ja 

elektriskeemi lahendus. Peamised eelised võrreldes teiste ajamitega on järgmised [3]: 

1.  Koos reduktoriga saaks ülekande teha praegusele olemasolevale kettülekandele ja 

sellisel juhul ei tuleks välja ehitada uut süsteemi.  

2. Lihtsalt automatiseeritav ja seega võib töötada pikka aega järelvalveta. 

3. Elektriajami käivitamine on lihtne ja võimalik mis tahes temperatuuri juures. 

4. Odav ja kompaktne. 

5. Olemasolev elektriskeem ei vaja palju ümberehitamist. 

Sellise lahenduse puhul on kõige otstarbekam valida 4,5 kW Bulgaaria päritolu 

asünkroonmootor, mille pöörlemissagedus oleks 945 p/min. Vahelduvvoolu elektrimootori 

eeliseks on see, et integreeritud pidur vabaneb kui staator pingestatakse. Piduriga 

välditakse noole iseeneselikku edasi liikumist inertsjõudude tõttu. See mootor on olnud 

kasutuses telfritel ehk elektritalidel ja selle tõstejõud on 2 t, mis on piisav. Otse ülekannet 

on ebaotstarbekas rakendada. Tuleb teostada hammasülekannetega mehhanism, mis 

muudab noole nurkkiiruse suhteliselt aeglaseks ja seega täpselt paigutatavaks. Üks põhjus, 

miks noole pööramine peab toimuma väga aeglaselt on see, et kartulit saab ühtlaselt kuhja 

ladustada ja ei teki tühimikke, milleni ei suudeta noolt reguleerida. Kettülekande puhul on 

pidevaks probleemiks keti lõtk ja selle lülide purunemine, mis nõuavad parandamise puhul 

küllaltki palju aega. 

Suurim probleem, mis lahendamist vajab on reduktori valik, sest see tuleb valida 

sobiva ülekandearvuga. Sobivaim tüüp on hammasreduktor, millega saab kanda üle suuri 

jõude ja võimsusi. Lisaks sellele on nad väiksemõõtmelised, pika tööeaga ning nende 

kasutegur on kõrge. Reduktori abil saab oluliselt suurendada masinale edasi kantavat 

väljundmomenti. Hammasülekannete puhul on miinuseks müra (antud ülesande juures ei 

ole probleem) ja keerulisem reguleeritavus  [11]. 
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Joonis 3.1. Hetkel noolepööramiseks kasutatav käsiajam 

 Lihtsaim ja vähem ümber ehitamist vajav lahendus on see, kui ülekanne tehakse 

samast kohast, kus toimub käsiajamiga ülekanne (joonis 3.1). Elektrimootori 

installeerimise jaoks tuleb esmalt kinnitada alus või tugi, seejärel valida sobiva ülekandega 

reduktor ning siis saab ülekande teostada reduktorilt võllile, mida praegu keerati rooliga. 

Negatiivseks küljeks on see, et kokku tekib palju ülekandeid ja kuluvaid osi ning 

elektrimootor võtab palju ruumi elektrikapi eest ära. 

 

3.3. Hetkel toimiva hüdrosüsteemi ehitus ja kirjeldus 

 

Praegune hüdrosüsteem ei ole oma ehituselt väga keeruline. Sellel on potentsiaali 

ümberehitamiseks ja juurde saab lisada hüdrokomponente, mis teostavad väljalaadimis-

transportööri keeramist umbes 160° ulatuses. Praegune hüdrosüsteem on tõestanud 

töökindlust ning lihtsust ja sellest on skeem esitatud joonisel 3.2. 
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Joonis 3.2. Laaduri TZK-30 hüdroskeem: 1 – noole tõstesilinder; 2 – rataste keeramist 

teostav silinder; 3 – kaks hüdrosilindrit, mis tõstavad punkrit; 4 – 3/3 suunaventiil; 5 – 4/3 

suunaventiil; 6 – 3/3 suunaventiil 

 

 Laaduri hüdrosüsteem koosneb hüdrojagajast, millel on 3 sektsiooni. Kõikide 

sektsioonide suunaventiilid on näha joonisel 3.2. Silindrid on käsitsi hoobade abil 

juhitavad. Noolt ja punkrit tõstvatel hüdrosilindritel on 3/3 suunaventiilid, sest nende 

tõstmiskäigu ajal antakse silindrile surve, mille abil tõstetakse, vastavalt noolt või punkrit. 

Tagasikäigu aeg lülitatakse suunaventiil asendisse, kus õli voolab läbi jagaja tagasi paaki, 

sest raskusjõu tõttu surutakse silindrid kokku. Nende kahe ahela erinevus seisneb selles, et 

noole tõstmise puhul kasutatakse kahetoimelist silindrit, aga punkri puhul ühetoimelist. 

Rataste keeramine toimub teisiti. Hoovaga lülitatakse suunaventiil asendisse, kus õlisurve 

liigub kolvile ja see teostab väljaliikumise. Selle tulemusel keeratakse vasakul asetsevat 

ratast päripäeva, mis on omakorda varda abil ühenduses parema rattaga ning seega 

keeratakse mõlemaid rattaid korraga. Paremale pööramiseks suunatakse õlirõhk kolvi alla 

ning seejärel liigub silinder sisse ja ratas vastupäeva. 

 Hüdrosüsteemis on väga oluline õlipump. Hetkel süsteemis oleva õlipumba 

töövõimekus on väga hea ning ei ole vajadust selle välja vahetamiseks. Õlipumba NŠ10E-

3-L (нш10е-3-л) tehnilised andmed on järgmised [7]:  

- töömaht 10 cm
3
; 
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- vasakpoolne; 

- tekitatav rõhk 16 MPa; 

- käigu kiirus 2400 p/min; 

- nimivooluhulk 21 l/min; 

- töövedeliku normaalne viskoossus 55-70 mm
2
/s. 

Eeltoodud andmete põhjal võib järeldada, et olemasolev pump sobib ja on 

kooskõlas plaanitavate uuendustega. Muudatuste käigus rakendatakse väiksemaid jõude, 

kui hetkel hüdrosüsteemis olevad komponendid vajavad. Näiteks punkrit tõstvad silindrid 

vajavad palju suuremat jõudu, sest selles paiknev mass on ligi 4000 kg pluss tühimass.  

 

3.4. Hüdraulilise ajami eelised ja puudused 

 

 Noole pööramist on võimalik automatiseerida hüdrauliliste komponentide abil, kuid 

sellisel juhul tuleb juurde monteerida mõned lisa kooste detailid, sest silindri translatoorne, 

sirgjooneline liikumine tuleb muuta pöördliikumiseks. Hüdroajami peamised eelised teiste 

ajami tüüpide ees on järgnevad [4]: 

- suured jõud ja jõumomendid väikeste komponentide abil; 

- lihtne teostada pöörlevat kui ka kulgevat liikumist; 

- suurel koormusel startimise võime; 

- iseenesliku liikumise vältimine; 

- lihtne juhtimine 

- ajami elektrilise juhtimise lihtne teostamine soodustab automatiseerimist. 

Paljudest eelistest hoolimata tuleb nimetada ka puudused, mis kaasnevad selle ajami 

tüübiga ja võivavad ohustada seatud eesmärki[4]: 

- keskkonnaohtlikus vedelike tõttu; 

- saastumise tundlikkus ehk kulutused töövedeliku puhastamisele; 

- suhteliselt madal kasutegur; 

- torustiku purunemisoht. 
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Eeliste ja puuduste põhjal võib väita, et noole pööramise automatiseerimine on 

otstarbekas lahendada hüdrauliliselt. Selline variant soodustab lihtsate komponentide ja 

juhtimisega automatiseerimist. Samuti on see ratsionaalne edasise perspektiivi suhtes ning 

lihtsustab oluliselt selle teostamist, sest hetkel on laaduri juures palju hüdraulilisi 

komponente ning neid saaks samadel põhimõtetel ja ühtse süsteemina automatiseerida. 

 

3.5. Hüdrosüsteemi komponentide olukord 

 

 Oluliseks etapiks laaduri automatiseerimisel on hüdrosüsteemi uuendamine ja osade 

komponentide välja vahetamine. Uuenenud hüdrosüsteem peab olema rohkem juhitavam, 

kiiremini ümberlülitatav ja kasutegur peab suurenema. Väljavahetamist ei vaja silindrid, 

mis on pidevalt hooldatud ja kontrollitud. Voolikud ja torud vajavad ülevaatamist, et 

vältida lekkeid. Hüdroõli paak ja hüdropump on töökorras, kuid mahuti vastavust tuleb 

kontrollida uue komponendi lisamisel, sest sellisel juhul õlimahud suurenevad. Asendada 

tuleb jagaja, kui plaanitakse muuta kogu hüdrosüsteem elektriliselt juhitavaks. Praegune 

hoobade abil juhitav jagaja toimib, aga seda ei saa muuta elektriliseks. 
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4.  HÜDROSILINDRI RAKENDAMINE NOOLTRANSPORTÖÖRI 

PÖÖRAMISEKS 

4.1. Vajaliku skeemi väljatöötamine 

 

 Esmalt on vaja välja töötada skeem, mis kajastab kõiki vajalikke nõudeid noole 

pööramiseks. Tuleb välja selgitada silindri, suunaventiili ja muude komponentide tüübid. 

Seejärel lisatakse skeemi  lisaelemente, et saavutada sujuvam ja kindlam töö. 

 

Joonis 4.1.  Noole pööramist teostava hüdrosilindri skeem 

 Silinder, mis lisatakse laadurile (joonis 4.1 ) on kahetoimeline ja seda juhitakse 4/3 

suunaventiiliga, millel on üks voolutee algasendis möödavoolu lülituses. Skeemi tuleb 

lisada vastuklapid ja drosselid, et tagada silindri sujuvam liikumine. Inertsjõud on noole 

massi tõttu väga suured ja seega on vajalikud vastuklapid, mis takistavad õli väljavoolu 

silindrist. Suunaventiiliga saab silindrit lülitada kahte asendisse, millest ühe asendi puhul 

tõmbab silinder noole vastupäeva ja teisel juhul lükkab ümber telje päripäeva pöörlema. 

Ventiil on vedrutagastusega algasendisse ja elektriliselt juhitav. Juhtimise põhimõte on see, 

et noole juhtimiseks vajatakse kahte nuppu. Vajutades ühte, liigub väljalaadimis-

transportöör nii kaua ühes suunas, kuni nuppu all hoitakse ja teise nupu puhul vastupidi. 
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Selline lahendus on efektiivne, kuna elektrooniline juhtimine omab palju erinevaid 

variatsioone ja seda saab vajadusel ümber muuta ning teha näiteks vastuvõtjate ja saatjate 

abil kaugjuhitavaks. Raadioteel juhtimissüsteem lihtsustab oluliselt tööd. Võimalik on 

jälgida kartuli ladustamist lähemalt ja tõrgete tekkimisel saab protsessi peatada kohapeal. 

Puuduseks on see, et kui elektrisüsteem on halvatud, siis puudub mehhaaniline viis selle 

juhtimiseks ning töö jääb seisma kuni remonditööd on teostatud. Otstarbekas on lisada 

süsteemi tagavara variandina jagaja, mis töötab mehhaaniliselt, vältimaks kahju, mida võib 

põhjustada elektririke. 

 

4.1.1. Lisatav elektriahel hüdrosilindri juhtimiseks 

 

 Uue suunaventiili lisamisega kaasneb uute elektroonika komponentide lisamine. 

Elektriskeemi tuleb muuta või lisada ahel, mis on välja toodud ka joonisel 4.2. 

 

Joonis 4.2. Hüdrosilindrit juhtiv elektriskeem 

 Elektriskeem (joonis 4.2), mille ülesandeks on anda silindrile signaal töökäiguks, 

toimib 2 solenoidi ja 2 lüliti abil. Algasendis on mõlemad lülitid avatud, seega ei liigu sealt 

signaal edasi. Kui üks lüliti on suletud, siis antakse solenoidile signaal ja silinder alustab 

liikumist. Olukorras, kus vajutatakse mõlemat nuppu, on suunaventiil varustatud vastavate 

elementidega. Blokeeritakse hilisem signaal ja toimub ainult esimesena sisse lülitatud 

suuna liikumine. 
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4.2. Ülesande täitmiseks sobiva silindri mõõtude määramine 

 

 Peamine ja kõige tähtsam ülesanne on valida õige hüdrosilinder, sest sellest 

sõltuvalt määratakse ülejäänud komponendid. Silinder tuleb valida antud ülesande puhul 

peamiselt töökäigu pikkuse järgi, sest on vajalik, et silindri vars oleks piisavalt pikk, 

teostamaks noole 160 kraadise pööramise. Pööramine on vaja saavutada ühe silindriga, 

seega peab see olema kahetoimeline, sest ümberlülituse abil saab teostada nii sisse- kui 

väljaliikumist. Silindri kinnitussõrme asukohaks valiti 18 cm kaugus pöördteljest, sest see 

tagab noole pööramise ilma silindri ümberlülitusteta mõlemas suunas ja on piisav jõuõlg. 

Seetõttu on vaja, et kolvikäigu pikkus on ligikaudu 360 mm. Hüdrosilinder, mille 

tehnilised andmed on esitatud tabelis 4.1, täidab antud tingimusi. 

 

Tabel 4.1. Valitud hüdrosilindri tehnilised andmed [6] 

D, mm D, mm A, mm C, mm O, mm P, mm G, tolli H, mm K, mm 

80 50 232 35 90 30 3/8 90 400 

 

Tabelis 4.1 esitatud tähistustele leiab vaste jooniselt 4.3, kus on hüdrosilindri läbilõige ning 

teda iseloomustavad mõõtmed tähistustega. 

 

Joonis 4.3. Hüdrosilindri skeem koos tähistustega [6]. 
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4.3. Hüdrosilindri poolt tekitatava jõu arvutamine 

 

Jooniselt 4.3 ja tabelist 4.1 saab ülesandes kasutatava silindri andmed. Teades rõhku, 

mida õlipump suudab tekitada, saab silindri maksimaalse jõu väljaliikumisel leida 

valemist: 

        
      

 
 

        

 
            

kus     F1    -     süsteemis silindri poolt tekitatav maksimaalne jõud väljaliikumisel kN; 

          A1    -     kolvi pindala väljaliikumisel mm
2
; 

          p      -     hüdropumba poolt tekitatav rõhk Pa; 

          D     -     kolvi läbimõõt, mm 

Valemi (4.3.1) põhjal saab järeldada, et silindri tekitatav jõud väljaliikumisel on 

väga suur ja noole pööramise paremaks juhtimiseks, tuleb lisada hüdroskeemi drosselid ja 

vastuklapid. Sellisel juhul on võimalik seadistada noole liikumise sujuvust, kiirust ja 

samuti kõikumist. Mida suurema nurkkiiruse nool saavutab seda suuremaks läheb 

inertsimoment. Vastuklapid tagavad töötava vedeliku ühesuunalise voolamise, seega 

välditakse noole soovimatus suunas liikumist. 

Kahepoolse silindri puhul katab vars osa kolvi pinnast, seega tekivad 

sisseliikumisel väiksemad jõud ja tagasiliikumise puhul tekkiva jõu saab leida valemist 

[18, lk 410] järgmiselt: 

        
          

 
 

        

 
            

kus     F2    -     süsteemis silindri poolt tekitatav maksimaalne jõud tagasiliikumisel kN; 

          A2    -     kolvi pindala sisseliikumisel mm
2
; 

          p      -     hüdropumba poolt tekitatav rõhk Pa; 

          D     -     kolvi läbimõõt, mm 

          d      -     kolvivarre läbimõõt, mm 

(4.3.1) 

(4.3.2) 
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 Valemist (4.3.2) on näha, et kolvi sisseliikumise puhul on jõud oluliselt väiksem, 

kuid piisavalt suur, et tagada noole pööramine, piisava jõuõla korral. Tagasiliikumisel on 

jõud väiksem, sest suunaventiil on asendis, kus õli suunatakse silindripea poole ja kolvi 

pindala on kolvivarre tõttu väiksem. Oluline on teada, et arvutustes ei ole arvestatud 

kasutegureid, mille tõttu võivad saavutatavad jõud olla väiksemad. 

 

4.4. Hüdrosilindri kinnituskoha valik 

 

 Noole pööramiseks hüdrosilindri abil on vaja leida silindri kinnitamiseks sobiv 

koht. Süsteemi veatuks toimimiseks peab silindri kinnitamise lahendus vältima mitmeid 

olukordi. Näiteks ei tohi tekkida surnud seisu, kus hüdrosilindri jõu mõjumis- ja noole 

liikumissuund asetsevad risti. Peale selle on väga oluline saavutada olukord, kus silindri 

täispika töökäiguga saavutatakse noole 160 kraadine pöördenurk. Kõige sobivam koht on 

pöördsamba külge kinnitamine, sest see pöörleb ümber oma telje ning ei toimu vertikaalset 

liikumist (lisa E). Lisaks on seal piisavalt tugesid, mille külge saab silindrit kinnitada.  See 

tähendab seda, et ei ole vaja eraldi valmis teha uusi koostedetaile silindri kinnitamiseks. 

 

Joonis 4.4.Noole positsioon paremal jõu rakendushetkel, kus F –  hüdrosilindri jõud; v – 

pöördsamba liikumissuund; a – noole liikumissuund; b – laaduri liikumissuund. 
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 Hüdrosilinder asub asendis (joonis 4.4), kus nool on laaduri suhtes maksimaalselt 

paremale välja pööratud ehk noole suund on 80 kraadi paremale (lisa B). Sellises asendis 

on peaaegu maksimaalne silindri töökäik saavutatud, kuid on jäetud väike varu, millega 

välditakse noole valesuunalist tööle hakkamist. See tähendab, et praeguses olukorras kui 

silinder alustab sisse liikumist, hakkab nool vastupäeva pöörlema. Kui silinder on 

maksimaalse pikkusega selles asendis ja 90 kraadise nurga all liikumise suhtes, võib 

tekkida olukord, kus leiab aset päripäeva pöörlemine ehk mittesoovitud pööre. Jooniselt 

4.4.1 nähtub, et sellises asendis on jõu mõjumis- ja kiirusesuuna vaheline nurk 85,4 kraadi, 

millega välditakse olukorda, et seal ei oleks surnud seis. Silindri kinnituskoht on viidud 

välja pöördsamba tsentrist ehk pöörlemisteljest, et saavutada olukord, kus jõud teeks 

maksimaalselt tööd. 

 Silindri kinnituskohtadele tuleb keevitada sõrmed, mille läbimõõt on 35mm, 

vastavalt silindri silmale. Sõrmedele tuleb lisaks keevitada toed, et vältida nende 

murdumist jõu survel. Pöördsamba puhul on kinnituse kõige sobivamaks kohaks liigend, 

mille külge on paigaldatud nool ja sõrme keskkoha kaugus tsentrist oleks 18cm. Raami 

kinnituskohale tuleb lisada eraldi alus, millele keevitatakse teine sõrm. 

 

Joonis 4.5., Noole ja laaduri suund ühtivad jõu rakendushetkel, kus F – jõu 

mõjumisesuund; v – liikumissuund; a – noole suund; b – laaduri suund. 
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 Asendis (joonis 4.5), kus nool ja laadur asetsevad sama nurga all, on survenurk jõu- 

ja liikumisesuuna vahel suhteliselt väike, sest peaaegu kogu silindrilt saadav jõud 

rakendatakse liikumiseks. Selles asendis on kasutegur peaaegu maksimaalne. Positsioon on 

peamiselt vajalik laaduri transportimiseks, sest hoidlas kasutatakse sellist asendit ainult 

kastidesse ladustamiseks (lisa C). 

 

Joonis 4.6. Noole positsioon jõu rakendamishetkel, kus F – jõu mõjumisesuund; v – 

liikumissuund; a – noole suund; b – laaduri suund. 

 Asendis, kus nool on vasakule välja pööratud (joonis 4.6) on jõu mõjumis- ja 

kiirusesuuna vaheline nurk 72 kraadi, seega on kindlustatud silindriga surumise korral 

noole päripäeva pööramine. Sellises positsioonis on silindri pikkus minimaalne ehk ühest 

silmast teiseni on 632 mm (lisa D). 

 

4.5. Noole pööramiseks vajaliku pöördemomendi ja silindri poolt rakendatava jõu 

arvutus 

 

 Noole pööramiseks vajalik pöördemoment leiti katsetööde käigus dünamomeetriga. 

Saadud tulemusi analüüsitakse ning nende põhjal tehakse järeldused, milline on 

minimaalne nõutav jõud silindri poolt ja sellest tulenevalt jõuõlg.  
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 Katsetööde käigus kinnitati dünamomeeter noole kõige kaugemasse punkti, et 

saavutada suurim õlg pöördtelje suhtes. Sellise jõuõla puhul vajab nool pöörama 

hakkamiseks kõige vähem jõudu ning antud katsetulemuste abil leitakse järgneva valemiga 

vaja minev pöördemoment: 

                              

kus      Mv   -     jõumoment, mis on vajalik noole liigutamiseks, Nm; 

            Fk    -     katse käigus rakendatud jõud, N; 

            l       -    jõuõlg, m. 

Valemi (4.5.1) põhjal võib järeldada, et noole liigutamiseks vajalik jõumoment on 

113,47 Nm. Oluline on see, et katsetus viidi läbi tühja noolega ehk noole minimaalse 

massiga. Mugulatega kaetud noole mass on oluliselt suurem ja selle liikuma panemiseks 

võib vaja minna suuremaid jõude. 

 Teades vajalikku jõumomenti noole pöörama panemiseks on võimalik välja 

arvutada, millist jõudu peab silinder rakendama sellise jõuõla korral, mis on ülesande 

käigus valitud. Vajamineva jõu saab arvutada järgmise valemiga: 

   
  

 
 

      

    
          

kus      Mv   -     jõumoment, mis on vajalik noole liigutamiseks, Nm; 

            Fv    -     vaja minev silindri poolt tekitatav jõud, N; 

            r      -     jõuõlg silindri kinnituspunkti ja pöördtelje vahel, m. 

Valemi (4.5.2 ) põhjal saab väita, et noole massist olenemata ei vaja see palju jõudu 

pöörlemiseks, kuid tuleb arvestada, et sellest jõust piisab ainult juhul, kui jõu mõjumis- ja 

liikumissuund ühtivad. Teistel juhtudel ei rakendata kogu jõudu liikumiseks ning see tõttu 

on vaja valida silinder jõuvaruga. 

 

 

(4.5.1) 

(4.5.2) 
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4.6. Survenurga ja jõumomendi arvutused 

 

 Survenurgad on käesolevas töös eraldi välja arvutatud, tagamaks, et survenurk ei 

oleks üheski asendis 90 kraadi vaid alati sellest väiksem. Selle tingimusega tagatakse 

tõrgeteta noole pööramine. 

 

Joonis 4.7. Survenurk jõu mõjumis- ja kiirusesuuna vahel sõltuvalt noole asendist. 

 Survenurk (joonis 4.7) on suurim silindri kõige pikemas asendis ning sel hetkel on 

nurga väärtuseks 85°. Pärast seda positsiooni nurk järjest väheneb kuni 107 kraadini, mil 

survenurk on 0, ehk kõik silindrilt saadav jõud rakendatakse liikumiseks. Järgnevalt liigub 

laaduri nool järjest rohkem vasakule ning saavutab lõpp asendi, kui varre poolne sõrm on 

laaduri suuna suhtes 170 kraadi ning sel hetkel on survenurk 71 °. Selle põhjal võib öelda, 

et soovimatut liikumist ei teki, sest survenurk ei ületa 90 kraadi. Järelikult välditakse 

surnud seisu ja valepidist liikumist. 

 Leidmaks jõumomenti, mida silinder rakendab noolele kõige vasakpoolsemas 

asendis, peame arvestama survenurgaga, sest kogu jõudu ei kanta otse üle liikumiseks. 

Jõumomenti, mida rakendatakse, et transportööri pöörata ümber telje asendist, kui silindri 

pikkus on minimaalne ehk nool on vasakule välja pööratud, saab arvutada valemist: 

                                                

kus      M1   -     jõumoment, mida rakendab silinder noolele vasakpoolses asendis, Nm; 

           F1     -     silindri poolt rakendatav jõud väljaliikumisel, N; 

S
u
rv

en
u
rk

, 
° 

Kolvi varrepoolse sõrme asend laaduri suuna suhtes, ° 

(4.6.1) 
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            r      -    vahemaa jõurakendamispunkti ja telje vahel, m; 

            α1     -     survenurk jõu mõjumis- ja liikumissuuna vahel, °. 

 

 Valemist (4.6.1) saab teada, et noole kõige vasakpoolsemast asendist liikuma 

hakates, rakendab silinder noole pöörtelje suhtes 4581 Nm momenti, mis on piisav noole 

pööramiseks. 

 Teada on, et tagasiliikumisel arendab silinder oluliselt väiksemaid jõude, seega 

leiame jõumomendi, mida see arendab paremale poole välja keeratud asendist liikuma 

hakates. Selles asendis on survenurk kõige suurem, ehk kõige vähem jõudu rakendatakse 

liikumiseks. Jõumomendi leiame järgmise valemi abil: 

                                                 

kus     M2    -     jõumoment, mida rakendab silinder pöördteljele suhtes antud asendis, Nm; 

           F2     -     silindri poolt rakendatav jõud väljaliikumisel, N; 

           r       -     vahemaa jõurakendamispunkti ja telje vahel, m; 

           α2     -     survenurk jõu mõjumis- ja liikumissuuna vahel, °; 

Valemist (4.6.2) on näha, et tagasiliikumisel on jõumoment oluliselt väiksem, kuna 

survenurk on väga suur ning rakendatavad jõud on väiksemad. Vasakule pööramine võib 

toimuda täismassiga noole puhul vaevalisemalt. Leitud moment ületab vajalikku 

pöördemomenti, mis arvutati valemiga 4.5.1. 

  

(4.6.2) 
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5. MAJANDUSLIK EFFEKTIIVSUS 

 

 Majanduslikku efektiivsust on antud arenduse põhjal keeruline leida, sest 

automatiseerimise tulemusel ei saada otsest, vaid kaudset tulu. Selleks, et mõista 

automatiseerituse kasulikkust, tuleb välja selgitada kui palju see tööd lihtsustab ja palju 

aega võidetakse. 

 Esmalt on vaja määrata kulutused hüdrosüsteemi uuendamise jaoks. Hydropower-i 

poolt saadud hinnapakkumine ülesandes valitud silindrile MCL 80.50.400 GE on 282 eurot 

+ käibemaks. Voolikud läbimõõduga 3/8“ on ettevõtjal endal olemas, seega ei ole vaja 

eraldi kulutusi teha. Noole pööramise automatiseerimiseks vajaliku elektriliselt juhitava 

suunaventiili MKV 4/3-5K-6-2 hind on 170 eurot + käibemaks[13]. Noole sujuvamaks 

liikumiseks on vaja muretseda kaks drosselit koos vastuklappidega. Selle komponendi 

tükihinnaks on 20,99 eurot, mis teeb kokku 41,98 eurot [14]. Antud töös ei otsustatud, kas 

laadur tehakse raadioteel juhitavaks, sest selle omanikul on rohkem meelepärane juhtmega 

ühendatud pult. Sellepärast ei ole siia arvestatud vastuvõtjate ja saatjate hindasid. Juhtmega 

ühenduses oleva puldi maksumus on minimaalne, sest nupplülitid ja kaabel on olemas. 

Automatiseerimise kogumaksumuseks on ligikaudu 599 eurot. Selle hulka ei ole arvestatud 

lisatavad õlid, liited ja muud olemasolevad vahendid. 

 Automatiseerimine tasuvus seisneb tootlikkuse suurenemises. Sügisel tuleb iga 

poole tunni tagant uus koorem ehk ladustada on vaja 10 t/h. Laaduri olemasolev jõudlus 

ületab seda, kuid tegu ei ole tavapärase hoidlaga. Enim aega kulub hetkel ladustamise 

juures noole keeramiseks, kui laadur on vaja transportida ühes postivahest teise. Uuenduse 

tagajärjel on võimalik jaoturlaadurit liigutades tegeleda ka noole liigutamisega. 

Käsiajamiga keerates kasutati mõlemat kätt noole keeramiseks. Pärast uuendust on 

võimalik ühe käega juhtida kontrolleri abil noolt ning teisega samal ajal laaduri liikumist. 

Seega saavutatakse automatiseerimisega suurim efektiivsus ja ajavõit laaduri 

ümberpaigutamise arvelt. Tulemuseks on laadimise erikulu vähenemine ehk see protsess 

muudetakse tootlikumaks ning tõhusaks.  

 Lisaks saavutatakse ajavõit praeguse kettülekande purunemiste arvelt. Nimelt 

praeguse ülekande kett puruneb keskmiselt 4 korda hooaja jooksul. Remonttöödele kulub 

palju aega ning ladustamise erikulu suureneb. Uuendustega seda tõrget välditakse.  
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KOKKUVÕTE 

 

Autor vormistas antud lõputöö selliselt, kus töö esimeses pooles tutvustati laaduri 

ajalugu ja vajalikkust inimestele. Teises pooles keskenduti probleemile, kuidas muuta 

objekt tänapäevaste laaduritega sama uuenduslikuks. 

Esimeses osas tutvustati eesmärke ja põhjendati, millest on selline teema ajendatud. 

Selgitati, miks on otstarbekam uuendada olemasolevat laadurit. Põhjendati 

automatiseerimise olulisust väike ettevõtjate jaoks. 

Teises osas toodi välja laaduri vajalikkus FIE Väino Olevi kartulihoidla näitel, kus 

on madalad ja kitsad tingimused ning põllutöömasinatega manööverdamine piiratud. 

Osutati ajaloolisele taustale, sest  tegemist on kohaliku riigi toodanguga ning seda võib 

pidada rahvuslikus mõttes oluliseks. Lisaks toodi välja välismaiste laadurite omapärad, 

eelised ja puudused. Võrreldi TZK-30-ga ning tehti järeldused, millises suunas võiks 

toimuda laaduri arendus. 

Töö kolmandas osas võrreldi erinevaid võimalusi ja alternatiive, kuidas saaks 

kompenseerida TZK-30 suurima puudujäägi, noole pööramismehhanismi 

automatiseerimise. Analüüsiti hüdraulilise ja elektrilise ajami negatiivseid ja positiivseid 

külgi ning pakuti välja lahendusi, kuidas oleks kõige otstarbekam pööramist teostada. 

Samuti toodi välja hetkel laaduril toimivad hüdro- ja elektriskeemid, mida arenduse käigus 

muudetakse või kuhu lisatakse ahelaid juurde. 

Neljandas osas analüüsiti põhjalikult hüdraulilise silindriga pööramise lahendust. 

Toodi välja variandid, kuidas seda teostada ning elektrooniliselt juhtida. Koostati skeemid 

elektri- ja hüdrosüsteemide lisa ahelate jaoks. Viidi läbi katsetus määramaks vajalikud 

jõumomendid. Sellest tulenevalt arvutati välja silindri poolt rakendatavad jõud ja –

momendid. Lisaks osutati võimalikele ohukohtadele, mida peab jälgima valides ja 

installeerides silindrit, näiteks survenurk. Toodi välja kolme põhiasendi skeemid, kus on 

näidatud silindri asendid ning nurgad nii noole, liikumise, jõu mõjumissuuna kui laaduri 

vahel. Nende põhjal saab visuaalse ülevaate, kuidas välditakse surnud seisu ja ebasoovitud 

suunalist liikumist. 

Viiendas peatükis analüüsiti majanduslikku efektiivsust ning toodi välja 

automatiseerimise maksumus. Põhjendati, miks ei saa määrata rentaablust, vaid selgitati, et 
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uuenduse tulemusena paraneb töökvaliteet, suureneb ajavõit, ülevaade protsessist ning 

mugavus. Automatiseerimine vähendab oluliselt laadimise erikulu ja suurendab tootlikkust. 

Andmete analüüsi käigus selgus, et laadurit on otstarbekas automatiseerida ja 

arendada, sest konstruktsioon on tugev ja lihtne, kuid tehnilised lahendused on aegunud 

ning neid on võimalik vajadusel ümber ehitada. Nendest kahele põhilisele ajami tüübile 

keskendudes pakkus autor välja võimalused, kuidas noole pööramine automatiseerida 

elektri- ja hüdroajamiga.  Hüdroajami puhul toodi välja detailne plaan, kuidas seda 

teostada ning millised muudatused on vaja sisse viia. 
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Lisa A. TZK-30 Elektriskeem 

 

Joonis A.1. Jaoturlaaduri TZK-30 elektriskeem.  
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Lisa B. Pöördsammas paremale poole väljapööratud 

 

Joonis B.1. Pöördsamba positsioon kui silindri pikkus on maksimaalne ja survenurk 

suurim (kollasega on märgitud detailid, mis paigaldatakse lisaks, punasega on 

olemasolevad), kus R – kinnitusraam; P – pöördsammas; S – kinnitussõrm; C – silinder. 

 

R 

P 

S 

C 


