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ABSTRACT 

Veeber, P. Two-row potato planter to tractors of low-traction. Master`s thesis. – Tartu: 

EMÜ, 2014. 62 pages, 12 figures, 7 tables, format A4, 33 constructional drawings (3 A2 

figure, 8 A3 figure and 22 A4 figure). In Estonian. 

 

The aim of the project is to design a novel two-row potato planter for low-traction tractors 

equipped with a synergistic tuber meter, fertilizer meter, and a belt conveyor, which is 

capable of planting two-rows of potatoes evenly, effectively and simultaneously, fertilizing 

the potatoes at the same time. 

As a result of product development, the design solution of the tuber meter was found out. 

The paper gives an overview of the selected solution and the predetermined design criteria 

for the two-row potato planter. In order to describe the movement of the machine, a 

kinematic scheme with calculations has been prepared. Traction and driving resistance 

calculations for determining the strength and durability of the frame were carried out. 

The result of the project is a novel two-row potato planter with a tuber metering actuator. 

 

Keywords: Potato planter, tuber metering, belt conveyor, planning, kinematics. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 
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– kartulipanuri mudeli konstruktiivne haardelaius m  

– elastsusmoodul kN/mm
2
  

– mõjuv jõud N 

– mõjuv jõud N 

– veeretakistusetegur  

– haakeseadme liikumistakistuse tegur  

– traktori liikumistakistuse tegur ehk veeretakistustegur  

– kartulipanuri kogu mass kg 

– traktori kasutuskaal N 

– Maa raskuskiirendus 9,81 m/s
2
 

– minimaalne inertsimoment cm
4
 

– inertsimoment cm
4
 

– reduktori ülekandesuhe 

– varu- ehk ohutustegur nõtkel 

– samaaegselt teostatavate protsesside eritakistuste summa N/m 

– tala pikkus m 

– mugulate keskmine vahekaugus m 

– pöördemoment N·m 

– maksimaalne paindemoment N·m 

– traktori konstruktiivne mass kg  

– punkri mass kg 

– raami oma mass kg 

– väetise punkri mass kg 

– mootori nimivõimsus kW 

– käitusvõlli pööretearv ühes meetris p/m 

– traktori liikumistakistusjõud N 

– traktori haakeveojõud N  

– kriitiline jõud N 

– lubatud jõud N 

– kartulipanuri kogu takistus N 

– voolavuspiir N/mm  
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– kartulipanuri hõõrdetakistus N 

– kartulipanuri veotakistus N 

– koormamata ratta kinemaatiline raadius, rulliku raadius m  

– ratta kinemaatiline raadius m 

– tugevuse varutegur 

– tegelik tugevuse varutegur 

– transmissiooni ülekandearv 

– liikumiskiirus m/s 

– lindi liikumisekiiruse m/s 

– minimaalne telgvastupanumoment cm
3
 

– telgvastupanumoment cm
3
 

 

– tee tõusu nurk rad 

– transmissiooni kasutegur 

– rehvide deformatsiooni tegur 

– mugulate vahekauguste keskmine ruuthälve   

– tegelik pinge N/mm
2
 

– lubatav paindepinge N/mm
2
 

– veojõu kasutamise tegur 

– mahapaneku ebaühtlust iseloomustav tegur 

– konveier lindi nurkkiirus rad/s 

– mootori nurkkiirus rad/s      

– käitusvõlli nurkkiirus rad/s 
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1. SISSEJUHATAV OSA 

1.1. Sissejuhatus 

 

Kartulikasvatusega on laialdaselt tegeletud üle maailma juba aastasadu. Lõuna-Ameerika 

kõrgmägedest pärit ja sajandeid tagasi eestlastele jõudnud kartul on juba ammustest 

aegadest alates praeguseni üks põhilisemaid toiduaineid meie igapäeva toidulaual. Algul 

kasvatati kartulit küll vaid mõisaaedades, kuid väga kiirelt levis see üle ka talunike 

põllumaadele. 19. sajandi vahetuses hakkas eestlaste talupõldudel kartulikasvatus 

märkimisväärselt tõusma, kuna siis hakati kartulit kasutama lisaks inimeste toiduna ja 

loomasöödana ka tärklise ja piirituse tööstustes.   

Tänapäeval tegelevad kartulikasvatusega nii suurettevõtjaid, väikeettevõtjad kui ka 

kodumajapidamises oma tarbeks kasvatavad aiapidajad. Suurtööstustes istutatakse kartul 

mulda mehhaanilisel viisil mitmerealiste kartulikombainidega. Väikeettevõtjad ja -

aiapidajad kasutavad tihtipeale aga tavapärasel kartuli mahapanekul väikestele 

põllulappidele lihtsaid vaosisse- ja kinniajajaid või teevad seda sageli koguni käsitsi.  

Seega mõeldes väikeettevõtjatele ja eelkõige just omatarbeks kartulit kasvatavatele 

aiapidajatele, oleks vaja neile sobilikku otstarbekat, efektiivset ning töökindlat kodumaist 

kartulipanemise masinat – kartulipanurit, mida saab ühendada nii vanema aja madalama 

mootorivõimsusega traktorite kui ka kaasaegsete väiketraktorite külge. See lihtsustaks 

tunduvalt nende inimeste tööd kartuli mahapanekul. Kiirema kartulite mahapaneku 

saavutamiseks võiks selline väikeaiapidajatele mõeldav kartulipanur maha panna korraga 

vähemalt kaks vagu kartuleid, ajada vagusid lahti ja kinni  ning võimaldada samaaegselt ka 

kartulite kompleksväetamist. Kui just ei eelistata kasvatada mahetoodangut ja soovitakse 

omatarbeks kasvatatavat kartulit parema ja tervema saagikuse saamiseks väetada.   

Käesolevas magistritöös on erinevatest pakutud ideedest sünteesitud välja sobilik 

kartulipanuri mudeli variant ja selle järel projekteeritud uudse mugulannusti tööorganiga 

kaherealine kartulipanemise masin väikese veojõuklassiga traktoritele. Teema 

aktuaalsusena võib veel välja tuua, et sellise mugulannusti konstruktsiooni lahendusega 

kartulipanurit saab kasutada ka enama kui kahe kartulivao seemendamiseks. 

Sobivate lahendite valimisel ja valitud variandi projekteerimise tulemusena on valminud 

tehnilised joonised, mis on lisatud ka antud töösse ning mille järgi on võimalik hiljem 
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hakata ehitama kaherealist kartulipanurit. Enne projekteerima hakkamist on esitatud 

projekteerimiseks vaja minevad nõuded ning tutvutud masinaohutuse ja -kasutuse 

seadustega, millele projekteeritav kartulipanur peab vastama. Lisaks projekteerimisele ja 

sobivate variantide valikule on esitatud töö teoreetilises osas vajamineva kartulipanuri 

raamtoese põhilisemate sõlmede tugevusarvutused, töömasina tööseadise kinemaatika 

skeem koos arvutustega ja tehtud projekteeritava kartulipanuri veotakistuse arvutused. 

Kõigele eelnevale lisaks on töö sissejuhatavas osas kirjeldatud lühidalt ka kartulikasvatuse 

agrotehnikat.  
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1.2. Kartulikasvatuse agrotehnika 

1.2.1. Üldised kasvutingimused 

 

Kartul on kasvutingimuste suhtes küllaltki kohanemisvõimeline taim. Teda peetakse 

koguni kultuuriks, mida saab kasvatada peaaegu igasuguses kliimas ja erinevates 

mullastikutingimustes. Sellegi poolest on tal nagu igal teisel taimekultuuril kasvuks 

kujunenud optimaalsed tingimused, kus ta kõige paremini kasvab. 

Minimaalseks temperatuuriks, mille juures kartulimugulad idanema hakkavad, on 3 ˚C. 

Selle temperatuuri juures toimub idanemisprotsess väga aeglaselt, seetõttu on soovitavalt 

kartuleid idandama hakata alles 7–8 ˚C juures. Idanemiskiirus on kõige suurem umbes 

13 ˚C juures, kuigi ka sel juhul peaks õhutemperatuur olema veel mõne kraadi võrra 

suurem, sest kartuli pealsed vajavad oma kasvuks rohkem soojust kui juured [1].  

Mitmed agronoomid on leidnud, et 20 kraadise temperatuuri juures algab mugulate 

moodustumine üks kuni kolm nädalat varem kui 15 või 25 kraadi juures. Üldjuhul on 

täheldatud just madalamate temperatuuride juures suuremat mugulate arvu, olulised on siin 

just madalad öised temperatuurid. Kõrgemate temperatuuride juures on mugulaid vähem, 

aga need vähesed kasvavad suuremaks. Kartuli taim on miinuskraadide suhtes üsna 

tundlik. Pealsed kahjustuvad juba 1–1,5 külmakraadi juures, temperatuuri järsul langemisel 

võivad taimed täielikult hävineda [1].    

Kartulit peetakse üsna valguslembeliseks taimeks. Vähese valguse juures kasvavad varred 

ebaloomulikult pikaks ja jäävad peeneks ning lehevaeseks. Varred võivad koguni 

lamanduda. Taimede õitsemine on väike või puudub üldse. Valguse parema juurdepääsu 

saamiseks tasuks vaod ajada põllule põhja-lõuna suunas [1].  

Juurestik on kartuli taimedel arenenud mõnevõrra nõrgemini kui paljudel teistel 

põllumajanduskultuuridel. Kartulit peetakse üsna niiskuslembeliseks taimeks, kuid samas 

ei kannata ta liigselt niiskust. Kartuli idanemise ajal on veetarve üsna väike, kuna 

vajaminev veehulk saadakse mugulast. Kõige rohkem vett vajab kartul õitsemise ajal. Põua 

või väheste vihmasadude korral on vajalik taimede tehislik niisutamine [1]. 
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1.2.2. Mahapaneku eelsed tegevused 

Mullaharimine. Kartuli mahapaneku juures ongi esimese tegevusena kõige tähtsam 

õigeaegne mullaharimine. Kartul eelistab hästi kasvada ainult umbrohupuhastel ja 

sügavkobestatud muldadel. Põllu esimene kündmine tehakse sügisel pärast kartuli eelvilja 

koristust (eelvili on kartulile viljavahelduses või külvikorras eelnenud taimekultuur). Selle 

juures on tähtis, et see künd tehakse võimalikult vara, kuskil septembri esimeses pooles. 

Hilisema sügiskünni puhul võib kartulisaak alaneda kuni 10 % [1, 2].  

Kevadise künni eesmärgiks on tagada seemnemugulatele soodsad idanemistingimused ja 

kiire tärkamine. Mullaharimisega alustatakse mulla füüsikalise küpsuse saabumisel, kui 

muld mureneb ja ei kleepu enam mullaharimisriistade tööorganite külge. Mulla füüsikalise 

küpsuse saabumisel algab mullas ka bioloogiline elutegevus. Kevadkünni ajal küntakse või 

randaalitakse varasemalt maha kantud sõnnik või muu orgaaniline väetis koos sellele 

laotatud mineraalväetisega mulda. Sissekündmist tuleb rakendada just põldudel, kus 

raskepoolse lõimisega muld on talve jooksul muutunud tihedaks. Sellisel juhul ei saa 

piirduda ainult randaalimise ja kultiveerimisega, sest tihke ja tugeva vaopõhja korral ei 

jätku muldamiseks piisavalt kobedat mulda ja kartuli mahapanekuks on raske vagusid 

ajada [1, 2].  

Mullaharimise terminoloogia: 

Pindmine mullaharimine on mulla töötlemine kuni 150 mm sügavuselt erinevate 

mullaharimisvõtetega. Nendeks võteteks võib olla mullakihi koorimine, kartuli 

mahapaneku eelne mullaharimine. 

Põhiharimine – mulla harimine 150–250 mm sügavuselt. Sellise sügavusega tehakse 

üldjuhul sügiskünd, kevadkünd või neid asendav kobestamine. 

Sügavharimine – mullaharimine sügavamalt kui 250 mm.  

Mullaharimine kartuli kasvuperioodil – see on hooldus, mis tehakse teatud aja tagant 

kartuli mahapanekust mugula tekkeni. Siia alla kuuluvad kartulimaa äestamine, muldamine 

ja kobestamine [1]. 

 

Seemnekartuli ettevalmistus. Kevadel peale mullaharimistöid või nende ajal tuleb hakata 

mugulaid ehk seemnekartuleid mahapanekuks ette valmistama. Kõigepealt sorteeritakse 
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kartuli mugulatest välja seemneks sobiva suurusega terved ja vigastamata mugulad. 

Normaalsuurusega seemnemugulad kaaluvad 50...80 g [4] ja on tavaliselt läbimõõduga 

45...60 või 55...70 mm [5]. Suuremaid seemnemugulad (~100 g) võib vajadusel pikuti 

poolitada, sellist varianti kasutatakse rohkem küll defitsiitsemate sortide kiiremaks 

paljundamiseks. Üldjuhul annavad poolitatud mugulad väiksema saagi kui terved mugulad, 

seetõttu ei ole seda varianti mõttekas väga tihti kasutada. Poolitatud mugulatel esineb 

võrreldes poolitamata mugulatega tihedamini mullas mädanema minemist ning 

varrepõletikku nakatumine on intensiivsem. Väiksema tärklise sisaldusega ehk varajased ja 

keskvalmivad kartulimugulad taluvad paremini poolitamist. Seemnemugulate kiiremaks 

kasvama minemiseks võib mugulad eelnevalt idandada. Eelidandamist on kirjeldatud 

täpsemalt järgnevas osas [1].  

Enne mahapanekut töödeldakse seemnekartuleid mitmel moel. Kasutatakse näiteks 

eelnevat mugulate lühiajalist soojendamist kõrgetel temperatuuridel. Seda meetodit on 

nimetatud soojalöögiks. Teine meetod põhineb aga pikemaajalisel ja madalamate 

temperatuuridega soojendamisel, sellist töötlusviisi nimetatakse iduäratamiseks. Lisaks 

sellele töödeldakse seemnemugulaid veel mineraalväetiste lahusega või 

kasvustimulaatoritega. Töötlemine võib toimuda nii pritsides kui ka kastes mugulaid 

umbes üheks tunniks väetiselahusesse [1].   

 

Eelidandamine. Kartuli seemnemugulad eelidandatakse tõusmete tärkamise 

kiirendamiseks, taimede paremaks arenemiseks ja kasvamiseks. Eelidandamiseks viiakse 

mugulad puhkeperioodi keskkonnast kõrgema temperatuuriga keskkonda, kus hakkavad 

intensiivistuma mugulate arenemisprotsessid, toitainete kontsentratsiooni suurenemine ja 

idupungade arenemine. Kartuli kiirem tärkamine loob eeldused haiguste ja kahjurite 

väiksemaks levikuks. Lisaks sellele saavad eelidandatud mugulatest kasvavad taimed 

emamugulatest paremini kätte toitaineid [1].  

Mugulate eelidandamine soodustab suuremat idude arvu, mille tagajärjel suureneb ka 

taimedel varte arv. See kõik loob eeldused 15...35 % paremaks kartuli saagiks [1].  

Eelidandamine tuleb kasuks [1]: 

1) varajase kartuli kasvatamisel; 

2) hilisepoolsete ja hiliste kartulisortide kasvatamisel; 
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3) seemnekartuli kasvatamisel; 

4) lühikese vegetatsiooniperioodi korral; 

5) ebasoodsate mahapanekutingimuste korral; 

6) pika kasvuajaga sortide kasvatamisel, mida sellest hoolimata tuleb varakult põllult 

koristada; 

7) haigusest kannatada saanud ja füsioloogiliselt vanade seemnemugula sortide korral. 

 

Seemnemugulaid idandatakse 4–5 nädalat, mõningatel andmetel koguni 40–50 päeva 

küllaldase valguse, niiskuse ja kasvuks soodsa 12–15 kraadise värske õhutemperatuuri 

käes. Idude kasvu alguse kiirendamiseks võib esimestel nädalatel tõsta õhutemperatuuri 

koguni 20 kraadini, seejärel lasta temperatuur allapoole tagasi. Pikemalt ei või nii kõrge 

temperatuuri juures lasta eelidandamisel toimuda, kuna see vähendab seemnemugulate 

kvaliteeti ja saaki. Öösel peab idandamise temperatuuriks olema vähemalt 5 ˚C [1].  

Jahedatest säilitustingimustest toodud mugulad soojendatakse üles järg-järgult, kuskil 1–2 

kraadi ööpäevas. Idude välja venimise vältimiseks valgustatakse seemnemugulaid 

idandamise perioodi algul 8–10 tundi ja seejärel 6–8 tundi ööpäevas. Kõikide mugulate 

ühtlaseks valgustamiseks tuleb need kastidesse asetada mitte rohkem kui 100 mm paksuse 

kihina ja kaste tuleb aeg-ajalt ümber tõsta [1].  

Mõnel juhul jäetakse idandamise kiirendamiseks kartulid paariks päevaks pimedasse ruumi 

või idandatakse üldse pimedas keskkonnas. Seda seni, kuni neile on moodustunud mõne 

millimeetri kuni poole sentimeetri pikkused idud. Sellisel mugulate käitlemisel tuleb olla 

ettevaatlik, et väga kergesti vigastatavad idud transportimisel viga ei saaks [1].  

Tänapäeval kasutatakse enim kahte eelidandamise viisi, nendeks on kastides idandamine ja 

konteinerites idandamine. Vahel asetatakse mugulad eelidandamiseks ka riiulitesse [1].   

 

Väetamine. Kartul on üks suuresaagilisemaid põllukultuure, mis vajab parema saagi 

moodustamiseks suhteliselt palju erinevaid toitaineid. Saagi kvaliteeti ja kartuli saagikust 

saab oluliselt suurendada väetiste kasutamisega [1].    

Kartulipõllul väetise kasutamise vajalikkuse tingib korraliku saagi saamiseks ebapiisav 

toitainete sisaldus. Kõige rohkem tuleb mineraalmuldades, huumusevaestes leetunud 

muldades puudu eelkõige lämmastikust (N), tihtipeale ka kaaliumist (K), fosforist (P), 
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väävlist (S) ja magneesiumist (Mg). Peale nende makroelementide peab mullas olema veel 

piisav kogus kaltsiumit (Ca), poolmikroelementidest rauda (Fe) ja mangaani (Mn) ning 

erinevaid mikroelemente (B, Co, Cu, Mo, Zn jt). Viimaseid toitaineid kartuli kasvuks 

mullas saab täiendada nii sõnniku kasutamisega kui ka muldade lupjamisega [1, 2].     

Kartulipõllule antakse tavaliselt rohkesti orgaanilist väetist, kuskil 35...40 tonni hektari 

kohta. Orgaanilist väetist (kompost, sõnnik, väetisturvas) võib põllule kanda juba 

sügishooajal, et kevadist töökoormust tippajal vähendada. Ainult künklikel ja kallakuga 

olevatel põldudel on soovitab orgaaniline väetamine jätta ikka kevadhooajaks, sest talvel 

maha kantud väetis võib sulaveega põllul valguda ainult madalamatesse kohtadesse. 

Sellisel juhul oleks need kohad üle väetatud ja kõrgemad kohad jääksid üldse ilma [2].  

Siiski on üldjuhul soovitavam kanda väetist põllule sügisel, sest näiteks käärimata 

põhusõnniku väetise sügisene mulda viimine suurendab oluliselt selle mõju efektiivsust. 

Kui väetamine jääb siiski kevadeks, siis tuleb anda põllule võimalikult hästi käärinud ja 

komposteeritud sõnnikut. Vedelsõnnikut võib kartulimaale anda ainult kevadel 

mahapaneku eelselt mullaharimise alla või kartuli kasvuaegselt vaheltharimise käigus 

mulda viiduna.  

Väikestel kartulikavatuspindadel võib vähesel määral hästi käärinud sõnnikut või komposti 

ka vakku kanda. Liialdada sellega ei tasu, kuna see võib rikkuda kartuli maitseomadusi ja 

soodustada kärntõbe.  

Kartulikasvatustaludes, kus puudub sõnniku kasutamise võimalus, kasutatakse sõnniku 

asemel muid orgaanilisi väetiseid (haljasväetis, põhk). Need kantakse põllule üldjuhul juba 

sügisel. 

Kartul vajab normaalseks saagi moodustamiseks suhteliselt palju erinevaid toitaineid juba 

kasvamise algusfaasis, siis on soovitav lisaks orgaanilisele väetisele kanda põllule ka 

mineraalväetist. Nendest väetistest peetakse kõige sobivamateks kloorivabu 

mineraalväetiseid, kuna kloor vähendab mugulate kuivaine- ja tärklisesisaldust ja rikub 

kartuli maitseomadusi ning säilimist [1].  

Väetist ja muid erinevaid toitaineid tuleb kvaliteetse saagikuse saamiseks mulda lisada 

vaid kindla väetamisnormi alusel. Selleks tuleks eelnevalt võtta mullast proovid ja 

analüüsida mullas olevate toitainete sisaldust. Väetise lisamisel ei tuleks tähelepanu 

pöörata vaid analüüsis saadud toitainete sisalduse tulemusele, vaid ka nende omavahelisele 
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vahekorrale mullas, seda eriti just katioonide (Ca, Mg, K) puhul. Üldjuhul peetakse 

standardselt kõige sobivamaks kaltsiumi, magneesiumi ja kaaliumi omavaheliseks suhteks 

mullas 10:1:1,5. Kartulile antavateks mineraalväetise toitaineelementide ligikaudseteks 

soovitavaks koguseks on 100–130 kg/ha lämmastiku (N), mulla keskmise fosforitarbe 

korral 35–60 kg/ha fosforist (P) ning mulla keskmise kaaliumitarbe korral 85–115 kg/ha 

kaaliumit (K) [1].  

 

 

1.2.3. Kartuli mahapanek ja kasvuaegne hooldus 

Mahapaneku viisid. Et Eestis on muld kevadeti suhteliselt niiske, kuna sel ajal on 

sademeid palju, siis siin kasutatakse kõige enam kartulite vagudesse panekut. Levinud 

moodused selleks on käsitsi kartuli mahapanek ja masinaga mahapanek [1]. 

Käsitsi mahapanekul aetakse vaod eelnevalt sisse, kartul pannakse käsitsi maha ning 

seejärel aetakse vaod uuesti kinni. Sellist mahapaneku viisi kasutatakse väikestel pindadel 

isiklikuks otstarbeks kasvatamisel, kuhu masinaga ei pääse ligi või ei ole vajadust [1].  

Masinaga pannakse kartul maha siis, kui tegemist on suuremate pindadega. Sellise 

mahapaneku viisi korral aetakse sageli vaod eelnevalt sisse, sest sellisel juhul aurub ära 

põllul vagude vahelt liigne niiskus ning muld soojeneb ja õhustub kiiremini. Selline 

tegevus on kasuks mugulate kiireimaks idanemiseks ja kartuli varasemaks tärkamiseks. 

Soovitav on seda teha just rakemate muldadel, madalamatel põldudel ja soomuldadel. 

Kartuli mahapanekul küntakse need etteaetud vaod lõhki, pannakse sinna seemnemugulad 

ja kartulipanuri tagumiste sahkadega aetakse vagu tagasi kinni. Kuna tihtipeale ajab 

kartulipanur juba ise vajaminevad vaod tasasele pinnale ette, siis eelnevalt seda teha vaja 

pole. Viimasel ajal on kartuli mahapanekuga ühendatud ka väetamine. See tähendab, et 

väetis külvatakse kartuli mugulaga koos vakku ja seejärel aetakse vagu kartulipanuri taga 

oleva sahaga kinni [1].  

Kartulipanureid võib olla mitmeid erinevaid variante. Näiteks võib jagada kartulipanurid 

korraga mahapandud vagude arv järgi kahe-, nelja-, kuue- ja kaheksarealisteks 

süsteemideks. Eestis kasutatakse kõige enam kolme esimest varianti. Masina valikul on 

aluseks põllumaa suurus ja mahapandavate kartulite hulk. Antud töös on projekteerimise 

aluseks võetud kaherealine kartulipanuri süsteem [1, lk 235].  
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Mahapaneku aeg. Hea ja kvaliteetse mugulasaagi saamiseks on tähtis, et kartul oleks 

mahapandud selleks optimaalsel ajal. Õigeaegselt mahapandud kartul tärkab ja areneb 

kiiremini kui liiga vara või hilja pandud mugulad. Nii hakkab kartul varasemalt õitsema ja 

uusi mugulaid moodustama. Vanarahva ütluste järgi pannakse kartul maha siis, kui 

toomingas õitseb, varajase kartuli võib maha panna isegi veidi enne seda. Praegusel ajal 

lähtutakse rohkem siiski sobivast mullatemperatuurist kui toominga õitsemise ajast [1].  

Kartuli idupungad hakkavad arenema 3–5 kraadi juures ja seda kuni 31 kraadini. Kartuli 

idanemine võib alata juba 3–5 kraadi juures, aga sel juhul väga aeglaselt, kuna maa ei ole 

veel piisavalt soe ja nii ei hakka moodustuma mugulale juurealgeid. Seega ei arene välja ka 

juurestik. Sobivaks mahapaneku ajaks on, kui muld on umbes 10 cm sügavusel vähemalt 

7 ˚C ja muld on tahenenud parasniiskeks. Parasniiske mulla tunneb ära selle järgi, kui 

põllul kõndides muld enam saabaste külge tükina kinni ei jää või see liialt ei tolma. 

Eelidandatud kartuli võib panna maha mõnevõrra külmemasse mulda, sest nende korral 

hakkab kasv mullas juba viiest soojakraadist peale. Sellistel sobivatel temperatuuridel on 

muld Eesti kliimas kuskil 25. aprilli ja 10. mai vahel. Lõuna-Eestis võib olla isegi sobiv 

aeg paari päeva jagu varem kui Põhja-Eestis [1].   

Lisaks temperatuuridele on sobiv mahapaneku aeg sõltuv ka mulla tüübist. Kõige varem 

võib kartuli maha panna kergematel või kuivendatud liiv- ja saviliivmuldadel, seda siis 

aprilli lõpupoole või mai alguses. Eriti sooja ja varajase kevade korral võib juba ka aprilli 

teisel-kolmandal nädalal kartuli maha panna. Veidi hiljem, kuskil mai teisel dekaadil, 

pannakse kartul maha leostunud ja leetjatel liivsavi muldadel ning hästi kuivendatud 

gleistunud, glei- ja leetgleimuldadel. Kõige hiljem pannakse maha kartul rasketel rähksetel 

liivsavimuldadel ning liigniiskuse all kannatavatel muldadel [1, lk 233]. 

 

Mahapaneku sügavus. Kartuli mahapaneku sügavuse valikul tuleb lähtuda kartuli 

bioloogilistest nõuetest ja kartuli sordist. Tuleb pidada meeles, et kartul vajab kiireks 

idanemiseks palju soojust ja õhku ning samas ka mõõdukalt niiskust. Kartuli mahapaneku 

sügavus mõjutab palju kartuli saagikust [1, 2].  

Kindlasti ei tohiks kartulit maha panna liiga vähese mulla kihi alla, sest pealmine mullakiht 

jahtub öösel tugevasti maha ja on liiga kuiv, mistõttu võivad kartulid külma saada. Liiga 

sügavale pandud mugulat mõjutab jälle pidevalt jahedam muld, mis on liiga niiske ja 

õhuvaene. Mõlemal juhul mugulate idanemine pikeneb ja kartuli vegetatsiooniperiood 
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lüheneb. Lisaks sellele võib osa mugulaid hävida kas liigniiskuse, kuivuse või õhupuuduse 

tõttu [1, 2]. 

Eesti tingimustes tuleks 5–6 cm kartulimugulad katta liiv- ja saviliiv muldade korral 5–7 

cm mullakihiga, raskema lõimisega muldadel, liigniisketel muldadel ja rohkete kevadiste 

sademete korral tuleks mugulad katta 3–5 cm paksuse mullakihiga [1, 2].     

 

Kartuli mahapaneku tihedus ja vaolaius. Üheks oluliseks mahapaneku tihedust 

määravaks teguriks on vaolaius. Varasematel aegadel kasutati Eestis 60 cm vaolaiust. 

Hiljem hakati kasutama Eestis nõukogudeaja tehnika järgi 70 cm vaolaiust, kuna traktorite 

rehvid muutusid laiemaks. Laiemale vaole ülemineku plussiks oli ka väiksem 

kartulitaimede juurte vigastamine harimisel. 70 cm vaolaiust kasutatakse ka praegusel ajal. 

Lisaks sellele on kasutusel ka 90 ja 140 cm vaolaiused [1, 2].  

Mugula mahapaneku tihedus ja seemnekulu on omavahel seotud ja sõltuvad need 

seemnemugula suurusest ning kliima- ja mullastikutingimustest. Kartuli tihedamal 

mahapanekul suureneb küll kogusaak, kuid samas tuleb selleks eelnevalt maha panna 

rohkem mugulaid. Sellest järeldades ei ole suuremaks netosaagi (kogusaak miinus 

seemnekulu) saamiseks vaja kartulit tihedama vaovahega maha panna. Sama saagikuse 

saab ka laia vaolaiusega põllult ja nii võib isegi saada suurema saagi, kuna laiemate vagude 

korral jätkub kartuli mugulatele rohkem toitaineid [1, 2].  

Seemnekartuli mahapanekul tuleb valida sobib mahapanekutihedus, mis tagaks võimalikult 

suure kartuli saagikuse. Mugulate liiga tihe mahapanek võib vähendada mugulate keskmist 

massi, samas aga suurendab mugulate arvu. Mahapaneku tiheduse ja –normi määramiseks 

on vahel kasutatud ka idude arvu ja mugulate suurust ning massi. Ühe ruutmeetrilisel 

põllulapil peaks olema maas umbes 6–7 mugulat ehk siis ühel hektaril 60000–70000 

mugulat. Nominaalne vahekaugus mugulate vahel on 21–32 cm [1, 2].   

Mahapaneku ühtlus ehk tihedus on leitav valemiga [2, lk 199] 

             
 

  
 ,                                                                                                         (1.1) 

kus φv on mahapaneku ebaühtlust iseloomustav tegur; 

      σ – mugulate vahekauguste keskmine ruuthälve; 
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      lk – mugulate keskmine vahekaugus. 

Mida suurem on variatsiooniteguri protsent, sest ebaühtlasem on kartuli mahapanek [2]. 

 

Kasvuaegne hooldamine. Kasvuaegne hooldus toimub kartulitaimedele pidevalt, kartuli 

mahapanekust uute mugulate moodustumiseni. Hooldus koosneb kartulihaiguste ja –

kahjurite tõrjest, mullaharimistehnoloogiatest ja kartulimaa umbrohtumuse eemaldamisest.  

Kasvuaegse hoolduse ülesanneteks on: 

 seemnemugulatele soodsate idanemis- ja tärkamistingimuste loomine; 

 umbrohutõrje kõrge intensiivsuse tagamine mullas; 

 tihenenud mullakihi tekke vältimine; 

 mulla õhu- ja veerežiimi reguleerimine; 

 mullas mikroorganismide ja vihmausside elutegevuse kaasaaitamine; 

 kartuli tärkamise, kartuli põllupealsete kiire arengu ja täieliku kattumise tagamine. 

Põhilisteks mullaharimistehnoloogiateks on mulla kobestamine ja äestamine 

vaheltharimiskultivaatori harkatra meenutavate muldjate kobestajatega või pulk- ja 

võrkäkete abil. Lisaks kasutatakse ka vagu kopeerivaid kette ja rootoräkkeid. Selle 

põhifunktsioonideks on kartuli hooldusel umbrohtude kontrolli all hoidmine, kartulivagude 

vormimine vastavalt kartulipesa sordilistele iseärasustele ja mullas soodsa füüsikalise 

seisundi loomine [1].  

Võimalik on ka kartulipaneku järgne vagude rullimine, mida kasutatakse just väikese 

savisisaldusega liiv- ja saviliivmuldade mulla tihendamiseks, et soodustada mulla 

soojenemist, mulla niiskuse liikumist kartulipesasse [1, lk 247].   

Olenevalt põllumaa tingimustest, tuleks kartuleid mullata kuskil 3...5 korda. Kogu 

vaheltharimise perioodi kestvuseks on 35...45 päeva, mille jooksul tuleb vajaminev arv 

muldamisi ära teha. Esimest korda tuleks mullata siis, kui mullas on märgata juba esimesi 

umbrohuniidikesi. Esimene muldamise aeg jõuab kätte tavaliselt 6...8 päeva peale kartuli 

maha panekut [2].   
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Saagi koristamine ja säilitamine. Saagi koristamine on kartulikasvatuses suurt hoolt ja 

aega nõudev töö, mille hooletul tegemisel võib rikkuda ära eelnevalt tehtud töö ja vaeva 

kartulite kasvatamisel. Kartulisaagi koristamist raskendavad meil liiga niiske kliima ning 

raske ja kivine muld. Kartulisaagil on kõige suurem kvaliteet ja väärtus mullast välja 

võtmise järgselt. Peale seda hakkab järgnevate tööde käigus väärtus langema just 

mehhaaniliste vigastuste ja haiguste tõttu. Kartuli koristamise põhinõueteks on õigeaegne 

koristamine, koristuseelne lehtede eemaldamine, mugulate järelnoppimine põllult 

koristuskao ja mulla saastumise vähendamiseks. Koristatud kartuleid peab hoidma tervena 

ja puhtana ning hoidma kuivas keskkonnas, kus ei ole teisi haigeid ega nakatanud 

kartulimugulaid [1, lk 292; 2, lk 208].   

Kartulikoristus põllult haarab endas terve rea erinevaid tööoperatsioone. Nendeks on: 

kartuli pealsete eemaldamine, vagude lahtiajamine, mugulate kogumine, mulla läbi 

sorteerimine taimejäänuste, maha jäänud mugulate ja kivide eemaldamiseks, 

kartulimugulate laadimine veokile ja nende vedamine ning mahalaadimine hoidlasse 

hoiustamiseks [1].   

Kartulisaagi õige koristusaja valik sõltub sordi kasvuaja pikkusest, ilmastikust, haiguste 

levikutest, kartuli kasutusotstarbest, koristusmasinate tootlikkusest ja tööjõust. Lisaks neile 

võib kartulit põllult koristama hakata alles kaks-kolm nädalat peale seda, kui kartulimugula 

koor on kinni jäänud ja kõigi pealsete elutegus on lakanud. Nii ei hakka mugulatele 

niipalju enam külge ka igasugused haigused. Ajaliselt võttes tuleks Eesti kliimas kartuli 

koristamine põllult lõpetada hiljemalt 25. septembri paiku, kui temperatuurid võivad 

langeda öösiti juba alla 10 soojakraadi [1]. 

Kartuli säilitamise põhieesmärgiks on nende säilitamine selliselt, et kartuli kadu ja 

koristussaagi väärtuse halvenemine oleks minimaalne. Soodsates elutingimustes saab 

kartulit säilitada 7–9 kuud. Seemnekartuli säilitustemperatuuriks on üldjuhul kuskil 

3...4 ˚C, lauakartulil mõnevõrra rohkem, 4...6 ˚C. Tööstuskartulil on sobivaimaks 

säilitustemperatuuriks 3...5 ˚C. Kindlasti ei tohiks mugulaid säilitada alla null kraadises 

õhus, sest –2 ˚C juures hakkavad mugulad juba külmuma [1]. 

 

 

  



19 

 

2. SELETUSKIRJA OSA 

2.1. Töö eesmärk ja püstitatud ülesanded 

 

Töö eesmärgiks on projekteerida uudse mugulannusti tööorganiga kaherealine 

kartulipanuri mudel väikese võimsusega traktoritele, mis suudab põllule korraga maha 

panna võimalikult efektiivselt ja ühtlaselt korraga kaks vagu kartuleid. Kartulipanuri ühe 

punkritäiega peab maha saama istutada vähemalt poole hektarilise põllulapi. Lisaks 

kartulipanuri agregaadile peab seade võimaldama korraga kartulite mineraalväetamist. 

Selline kartulipanur on mõeldud eelkõige just väiketalunikele või ainult oma otstarbeks 

kartulit kasvatavatele aiapidajatele. 

Antud töö tulemuse saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

1. Genereerida ja analüüsida erinevaid ideid kartulipanuri mugulannusti 

konstruktsiooni välja töötamiseks.  

2. Tutvuda masinaohutuse ja -kasutuse seadustega ning esitada projekteerimiseks 

vajaminevad nõuded, millele antud kartulipanur peab vastama.  

3. Projekteerida parim võimaliku lahendusega kaherealine kartulipanur. 

4. Teostada kartulipanurile nõutud tugevusarvutused, koostada veoajami liikumise 

kinemaatiline skeem koos arvutustega ning veojõu ja veotakistus arvutused. 

5. Teostada võrdluskatsed konstrueeritud kartulipanuri ja ’’masin-käsits’’ kartulite 

maha paneku tootlikkuse võrdlemiseks.  

 

 

2.2. Konstruktsiooni ideede genereerimine ja analüüsimine 

 

Sobiva kartulipanuri konstruktsiooni lahendi välja töötamiseks kasutati ideede 

genereerimisel ajurünnaku ja morfoloogilise tabeli meetodit. Pärast mugulannusti 

tööorgani ideede genereerimist toodi välja neile eelised ja puudused. Ideede genereerimise 

käigus on välja mõeldud alljärgnevad kartulipanuri konstruktsiooni variandid: 

1. Elevaatortüüpi kartulipanur. Seda tüüpi kartulipanureid leidub tänapäeval kõige 

enam, kuna neid on kõige lihtsam valmistada. Elevaatortüüpi ajami korral 
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kallatakse kartulimugulad punkrisse, kust nad valguvad läbi punkri vaheseina 

sööturi torusse. Sellest torust langevad mugulad edasi elevaatori külge kinnitatud 

nn lusikatele. Üldjuhul tulevad mugulad lusikatele ühekaupa. Lusikad kannavad 

mugulad mööda elevaatori külge üles, kuni need teevad 180 kraadise pöörde ja 

sisenevad mugulatorusse, kus siis mugulad kukuvad eelmise lusika tagaküljele. 

Selle lusika tagakülgepidi viiakse mugulad alla, kuni see kukub vakku. Elevaatoriks 

on enamasti konveierlint, kuid leidub ka kettelevaatoriga kartulipanureid [3]. 

Elevaatori käitab üldjuhul kartulipanuri lisaratas. Kartulipanuri kinemaatiline 

skeem on kujutatud joonisel lisa A.1. 

Eelised: Lihtsa ehitusega, kõige enam levinud kartulipanuri tüüp, ei vigasta ega 

lõhu mugulaid.  

Puudused: Aeglase käiguga, mugulad ei pruugi alati lusika peale jääda. 

 

2. Rootor (trummel) tüüpi kartulipanur. Selle kartulipanuri variandi korral vajuvad 

mugulad punkri kaldpõhja mööda pöörleva trumli lusikatele. Trumlis on kokku 12 

lusikat ja igale lusikale jääb üks normaal suuruses kartulimugul. Pöörleva trumli 

abil viivad lusikad mugulad seemendi avasse nii, et lusika üles jõudes (90˚ nurga all 

olles) kukub kartulimugul eelmise lusika tagaküljele. Sealt edasi liigub mugul 

trumlil seemendi avaga kohakuti jõudes mulda. Kartulivao ajab sisse seemendi ees 

olev sahk ning kinni ajab seemendi ja väetise laoturi taga olevad kinni ajamis 

kettad, mis on pealt vaates pööratud ligikaudu 45 kraadise nurga alla. Trumlit on 

võimalik käitada lisaratta või traktori käitusvõlli abil. Kartulipanuri kinemaatiline 

skeem on joonisel lisa A.1. 

Eelised: On võimeline töötama kiirelt. Ei ole nii kõrge, kui elevaator tüüpi 

kartulipanur. Võimalik teha selleasemel suurem punker kartulitele.   

Puudused: Rootor võib mugulaid vigastada. On keerukama ehitusega, kui 

elevaator tüüpi seadeldis. 

 

3. Altpoolt nukiga pressimisega kartulipanur. Seda tüüpi kartulipanuri korral on 

kolmnurkses punkris suur ava mille kaudu kartulid pääsevad torusse. Aga, et kõik 

mugulad korraga avasse ei pressiks on ava peale pandud ümar poolkuu kujuline 

kate, mida pressitakse alt poolt, torust kuhu kukuvad ka mugulad, klapiga üles. 

Selle sama klappi alumine osa avab ka mugulatele pääsemisvõimaluse 

seemendisse. 
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Eelised: Punkri kartulivõtu süsteem võtab vähe ruumi. 

Puudused: Punker peab asuma sellise süsteemi korral tavalisest kõrgemal. Kartulid 

võivad jääda poolkuu kujulise katte vahele kinni.  

 

4. Tiguvõlliga kartulipanur. Tiguvõlliga kartulipanuri korral kartulid liiguvad punkrist 

kaldu asetsevale tiguvõllile, kus peal jäävad mugulad võllil olevatele astmetele 

pidama. Tiguvõlli pööreldes liiguvad mugulad üles, kuni jõuavad tippu, kus 

kukuvad seemendi torusse. Sellest torust edasi liiguvad mugulad alla vakku. Vao 

ajab lahti seemenditoru ees olev sahk ja kinni ajab vao kartulipanuri taga olevad 

kinniajamise kettad. 

Eelised: Võtab vähe ruumi ja on kompaktne. Selle ruumi arvelt kannatab punkri 

suuremaks teha.  

Puudused: Kartulid kukuvad kõrgelt ja võivad seetõttu viga saada. Tiguvõllil suur 

käik ja aeglane kiirus.  

 

5. Kartuli orahaaramisega kartulipanur. See töötab nii, et punkri peal olev käpp liigub 

üles-alla ja pöörab 180˚. Käpa küljes on kartulimugula haaramise abistamiseks ora, 

millega hoitakse mugulat kinni. Mugulatesse jätab see aga väikse ava sisse. 

Eelised: Haaramissüsteem ei võta palju ruumi, selle arvelt on võimalik punker 

suuremaks teha. 

Puudused: Vigastab kartulimugulat, tehes sellese kinnivõtmiseks ava sisse.  

 

6. Näpitshaaramisega kartulipanur. Seda tüüpi kartulipanur on suhteliselt sarnane 

eelmisega, aga sellel on orahaaratsi asemel näpitshaaratsid, mis võtavad punkris 

olevatest kartulitest kinni ja transpordivad need seemenditorusse. Näpitsaid on 

kokku viis ja need pöörlevad pöördtoru küljes, mis asub punkri kõrval. Selle 

süsteemi korral on vajadus elektroonika järele, mis tuvastab ära kartulimugula ja 

liigutab õigel hetkel näpitshaaratsit. Haarats peab suutma liikuda ka üles-alla, et 

oleks võimalik kätte saada ka punkri alumises osas olevad mugulad. 

Eelised: Ei vigasta liialt kartuleid.  

Puudused: Vajab head elektroonika süsteemi, mis liigutab haaratsit õigesse kohta 

ja liigutab näpitsaid, et kartul neisse kinni jääks.    
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7. Pöörleva toruga kartulipanur. Kartulimugulad liiguvad punkri kaldpinnalt 

pöörlevasse torusse ehk seemendisse, mis viib need otse mulda. See toru pöörleb 

kindla kiirusega ja ühes kohas on ümar ava, kust kartulimugul torusse pääseb. 

Korraga peab avast läbi mahtuma ainult üks mugul. Kartulipanuri kinemaatiline 

skeem on kujutatud joonisel lisa A.2. 

Eelised: Piisavalt lihtsa ehitusega.  

Puudused: Kartulid ei pruugi alati jõuda torusse. Toru võib vigastada pööreldes 

kartuleid.  

 

8. Pöörlevate ketastega kartulipanur. Pöörlevate ketastega kartulipanuri korral kartulid 

liiguvad mööda punkri kaldpinda ketaste peale, mille kaudu pääsevad kartulid ühe 

kaupa seemendi torusse. Ühe vao kohal on kaks ketast asetatud üksteise peale. 

Mõlemas kettas on ava, kust mahub korraga läbi üks normaalsuuruses kartul. 

Ülemise ketta ava on veidi suurem. Ülemine ketas seisab paigal ja alumine ketas 

liigub vastavalt traktori liikumise kiirusele. Kartulimugul pääseb ketastes olevatest 

avadest läbi siis, kui avad jõuavad kohakuti. Kahe ketta vaheliseks kauguseks on 

ligikaudu 30 mm, et kartulil oleks suurem võimalus vigastamata avadest läbi jõuda, 

enne kui ava sulgub. Kartulipanuri kinemaatiline skeem on joonisel lisa A.2. 

Eelised: Kartulipanuri kompaktsus, kuna ketastesüsteem ei võta palju ruumi.  

Puudused: Oht kartuleid vigastada. Kartulid võivad kinni jääda või pääseda mitu 

mugulat korraga ketaste avadesse.     

 

9. Horisontaal lintkonveieriga kartulipanur. Selle süsteemi (joonis 2.1) korral 

kartulimugulad laskuvad punkrist ava kaudu lintkonveierile, mis kannab kartulid 

edasi vakku. Nii et konveieril olev laba/nukk avab õigel hetkel punkri ava ees oleva 

klapi. Need labad on konveieril kindla kauguse tagant nii, et iga nuki vahele 

mahuks ära ainult üks normaalsuuruses (50...80 g) mugul. Kartulipanuril on kaks 

labadega konveierlinti ja kaks seemendit ning samuti kaks paari vagude 

kinniajamise kettaid. Vagu lahti ajavad sahad ja kinniajamise ketastel on vedrudega 

kivikaitsmed, mis tõttu saab kasutada kartulipanurit ka kivistel põldudel.   

Eelised: Piisavalt lihtsa ehitusega ja ei vigasta liialt kartulimugulaid. Muudab 

kartulipanuri kompaktseks. Võimaldab kasutada suurema mahulist punkrit. 

Võimaldab  kartuleid maha panna suuremas kiiruse vahemikus.  
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Puudused: Punkri klapi avatuse süsteemi on keerulisem paika ajastada konveieri 

laba järgi.  

1

2

5

v

3

4

6

 
Joonis 2.1. Horisontaal lintkonveieriga kartulipanuri kinemaatiline skeem: 1 – punker, 2 – 

väetisekülviaparaat, 3 – konveier, 4 – labad, 5 – väetisjuhe, 6 – punkri klapp 

 

Sobiva seadme projekteerimiseks tuli välja valida seadme käitamiseks sobiv süsteem. 

Genereeriti välja neli erinevat varianti ja nendeks on:  

1) kartulipanuri käitlemine selle all olevalt lisarattalt, mis liigub mõõda lahti aetud 

vagu; 

2) tööorganite käitamine traktori käitusvõllilt:  

3) kartulipanuri ringiajamine tarbemootorilt, mis oleks siis kartulipanuri küljes ja seda 

saaks just traktori kabiinist sisse ja välja lülitada ja kiiruseid muuta. Selline variant 

vajab juhtmete ühendamist traktori elektrisüsteemiga. Negatiivseks omaduseks on 

see, et selle kiiruse peab traktorist ise viima traktori liikumise kiirusega vastavusse 

ja traktori paigale jäämisel tuleb tarbemootor välja lülitada, et see kartuleid ühe 

kohapeale maha ei poetaks.   

4) hüdromootoriga käitlemine. Kartulipanuri töötamiseks saab võimaluse korral 

kasutada traktoril olevaid hüdrovoolikute väljundeid või traktori hüdrosüsteemi 

puudumisel on võimalus lisada kartulipanuri peale hüdromootor. 

5) kartulipanuri töötamine erinevate automaatika seadmete abil. 

 

Järgmisena on koostatud omadusi iseloomustav morfoloogiline tabel [6], kuhu on kirja 

pandud peale kartulipanuri konstruktsiooni ideede välja pakutud kartulipanuri käitamise 
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süsteemid ning ülejäänud peamised omadused valmistatava konstruktsioonile. Igale 

omadusele on välja pakutud erinevaid ideid ja lahendusi (tabel 2.1).   

Tabel 2.1. Ideede genereerimise morfoloogiline tabel 

Omadus Variandid 

Seadme 

käitamine 

Lisarattaga Käitusvõlliga Elektri-

mootoriga 

Hüdro-

mootoriga 

Automaatika 

seadmetega 

Haakimisviis 

traktoriga 

Kolmpunkt-

rippühendus 

Pool-rippühendus  Hüdrauliline 

haakekonks  

Kiirühendus Haakeseade 

Vagude lahti 

ajamine 

Eraldi asuvad 

lahtiajamise 

sahad 

Seemenditoru küljes 

olevad vaosahad 

Ketaste abil   

Vagude kinni 

ajamine 

Ketasmuldaja Kinniajamise sahad Äketega   

Kartuli punker Lehtmetallist Vineerist Saepuru plaadist Alumiiniumist Plastikust 

Tugi Ühel 

tugirattal 

Lahti- ja kinniajamise 

süsteemile toetudes 

Kahel tugirattal Täielikult 

rippes 

 

Lisafunktsioonid Väetamine Kartuli poolitamine Kartuli 

sorteerimine 

  

 

Erinevate mugulannusti ajami konstruktsiooni lahenduste analüüsimisel morfoloogilisest 

tabelist on valitud välja kõigepealt need variandid mis enim kaalumist vajaks ning seejärel 

valitud neist välja sobivam variant.  

Mugulannusti ajami konstruktsiooni osas on kaalutud kõige enam elevaatoriga ja 

horisontaal lintkonveieriga mugulannusti konstruktsiooni variante. Kõige rohkem on 

kasutusel elevaatortüüpi kartulipanureid, selle süsteemi korral aga ei pruugi kartulid jääda 

alati iga lusika peale pidama. Seetõttu on mugulannusti ajamiks valitud uudse lahendusega 

lintkonveier tüüpi ajam, mille korral kartulid kukuvad punkrist otse liikuvale 

horisontaalselt paiknevale lindile, mida mööda liiguvad need edasi seemenditoru kaudu 

vakku. Seda tüüpi kartulipanur on lihtsa ehitusega ja ei vigasta liialt kartulimugulaid.  

Mugulannusti ajami käitamise põhilisteks variantideks oleks kartulipanuri all oleva 

lisarattaga või traktori käitusvõllilt ajami liigutamine. Käitusvõlli variandi korral peab 

olema traktoril tagumine käitusvõll väljalülitatav. Lisaratta variandi puuduseks on aga 

pidev vedu, kuna ratas jookseb koguaeg mööda pinnast. Selle süsteemi korral ei saa ajamit 

näiteks traktori manööverdamiseks või tagurpidi liikumiseks välja lülitada. Mida aga 

käitusvõllilt käitlemise korral teha saab. Seetõttu sai valitud mugulannusti käitlemiseks 

traktori käitusvõll. Vastavalt kliendi soovile peab olema võimalik paigaldada ka lisarattalt 

ajami käitlemise võimalus. Sel juhul tuleks kasutada rihm- või kettülekannet.   
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Kartulipanuri haakimiseks traktoriga on kaalutud enim kahe variandi vahel, kolmpunkt-

rippühenduse ja haakeseadme vahel. Kolmpunkt-rippühendus mehhanismi korral saab 

kartulipanurit üles tõsta ja reguleerida traktori taga paiknemise asendit. Selle mehhanismi 

korral toimub kartulipanuri haakimine traktorile kolmest punktist, milleks on kaks veoaisa 

kuulühendustega ja üks kesktõmmits. Nende abil seadistatakse kartulipanur traktori taga 

paika. Süsteemi põhimõtteks on, et traktor töötaks kartulipanuriga ühtse seadmena [7]. See 

tähendab, et traktori juhtkabiinist saab tõsta ja langetada kartulipanurit. Teise variandina 

kaalutud haakeseadmeks on traktori rippmehhanismi veoraudadele kinnituv risttala. See 

haakeseade koosneb eelnevalt nimetatud risttalast, haakeklambrist ja haakepoldist, 

viimasega kinnitatakse veetav seade haakeklambri külge. Selle seadme külgkõikumise 

vältimiseks pingutatakse tugevalt veoraudade piidetõmmitsad. Traktoril T-40 saab 

haakeseadme risttala kõrgust reguleerida vahemikus 200...950 mm jõusilindri 

hüdromehhaanilise klapi piiraja ümberasetamisega kolvivarrel [15].    

Antud töös osutus paremaks valituks kartulipanuri ühendamisel küll enamlevinud 

kolmpunkt-rippühendus, kuid kuna punkri täislasti korral on kartulipanuri mass liialt suur 

ja traktor ei jõua kolmpunkt-rippühendusega vaootstes manööverdamiseks kartulipanurit 

üles tõsta, siis on ühendusviisiks valitud siiski eelnevas lõigus kirjeldatud risttalaga 

haakeseade.  

Vagude lahtiajamisel on kõige paremaks variandiks seemenditoru küljes olev vaosahk. See 

süsteem on kõige komplektsem ja odavam teostada ning seetõttu ka kõige enam levinud. 

Vagude kinniajamise konstruktsioon on valitud peamiselt kahe variandi vahel, milleks on 

vaosahkadega- ja ketastega süsteemid. Valituks osutus vaoketastega variant, kuna sellel on 

rohkem reguleerimisvõimalusi. Vao kinniajamise kettad on projekteeritud seemenditorust 

tunduvalt taha poole, kuna nii suudab mehhanism vaod paremini tagasi kokku ajada.  

Kartulipunkri ja samuti ka väetise punkrile kõige paremaks materjaliks osutus lehtmetall. 

Kaalumisel oli ka vineerplaatidest punker, kuid see ei oleks olnud kuigi niiskuskindel. 

Kartulipanuri toe valimisel osutus kõige sobivamaks variandiks kahe tugirattaga variant, 

kuna kaks ratast jõuab hoida täislastis punkreid paremini tasakaalus, kui mõni muu 

konstruktsioon. Tugirattaid koosnevad metallvelgedest ja rehvidest. Vajaduse korral on 

võimalik tugirataste külge tuua mugulannusti ajami käitamine.   
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Kartulipanuri lisafunktsioonideks on valitud kartulite mineraal väetamise võimalus. 

Väetamisel laseb dosaator väetise kartulimugulatega samadesse pesadesse.    

Võimalikuks lahenduseks on seega kartulipanur horisontaal lintkonveier mugulannusti 

ajamiga, mille käitamine toimub traktori käitusvõllilt ning selle haakimisviisiks on 

risttalaga haakeseade. Vagude lahti ajamine toimub seemenditoru küljes olevate sahkade 

abil ja kinniajamine ketasmuldajatega. Kartulipanur toetub maapinnale kahe tugiratta abil. 

Lisafunktsioonina on kartulipanurile külge ehitatud väetise punker, nii väetise kui ka 

kartulipunkri materjaliks on lehtmetall.   

Kokkuvõtvalt sai selline uudne kartulipanur valitud just seetõttu, et selle mugulannusti 

ajam on lihtsa konstruktsiooniga ning samas on see arendatav kaherealine kartulipanur 

vastupidav ning hea tootlikkuse ja tõhususega. Traktori väljalülitatavalt käitusvõllilt 

käitlemise tõttu on selle kartulipanuriga kergem manööverdada põllu lõppu jõudes, kuna 

edasi-tagasi liigutades ei käi konveier lindid ringi ning kartulid ei kuku punkrist välja. 

 

2.3. Patendiuuring 

 

Sarnaste mugulannusti variantide vältimiseks on eelnevalt enne projekteerima hakkamist 

otsitud ja uuritud erinevaid kartulipanemise masinaid nii põllumajandusega tegelevatest 

internetipoodidest, raamatutest kui ka patendiportaalidest Espacenet  ja Google Patents. 

Patendiportaalidest uuringu käigus sama põhimõttega kartulipanureid välja ei tulnud. 

Otsingu käigus on läbi vaadatud 1980–2014 aastate patendid. Otsitud märksõnadega 

patendi vastuste hulgad on kantud tabelisse 2.2.  

Tabel 2.2. Rahvusvahelise klassifikatsiooniga patendi uuringu tulemused 

Nr. 
Otsitud sõnad 

Vastuste hulk 
Pealkirjas Pealkirjas ja abstractis 

1. - potato planter 516 

2. two row potato planter - 1 

3. - two row potato planter 14 

4. potato planter small power 1 

5. potato planter tuber metering 1 

6. potato planter conveyor 13 
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Välja on toodud kolm kõige sarnasemat konveierlindiga kartulipanuri patenti, kuigi ka 

need leitud kartulipanurite patendid on projekteeritavast kartulipanurist erineva 

mugulannusti lahendiga.  

1. Patent CN202931765: Seemneväetise reguleerimise ja kontrollseadmega kartulipanur 

(Seed fertilizer regulation and control device potato planter). 15.05.2013. 

Majanduslikult kasulik mudeli avab seemeväetiste reguleerimise ja kontrollseadmega 

kartulipanija. Seade koosneb kiiruse reduktorist, ajami hammasrattast, sisend hammasratas, 

väljund hammasrattast, seeme mahalaadimise hammasrattast ja väetise mahalaadimise 

hammasrattast [32]. 

Kiiruse reduktor on tehtud jooksutama seeme mahalaadimise hammasratast ja väetise 

mahalaadimise hammasrattast vastavalt, nii et halvad omadused otse edastamise 

kanderatasajamid minevikust on ületatud, reduktori kiirust saab reguleerida vastavalt 

mullaviljakuse olukorrale või kasutaja vajadustele igal ajal ja vajalikku ideaalset taime 

vahemaad ja väetise kogust saab saavutada muutes reduktori ülekandearvu [32]. 

 

2. Patent RU2186477: Kartulipanur (Potato planter). 10.08.2002.  

Sisu: kartulipanijal on lehter mahalaadimise avaga, millel on võnkeline sirm, mis paikneb 

mahalaadimise ava all ja on sellega risti. Kallutatud lintkonveieri kõrval asuvad 

vibreerivad andurid. Võnkuv sirm hõlmab endas lintkonveierit ja on varustatud mugula 

kihi kõrguse anduriga, olles paigutatud mahalaadimise ava kohale ja kohandatud tekitama 

lintkonveieri käivitamise signaal. Võnkuva sirmi kõrgus sõltub mugula kihi kõrgusest 

lehtris. Perioodiline käivitamine lintkonveieril mugula kihi kõrguse sensor poolt koos 

pidevalt töötavate võnkuvate sirmidega võimaldab lehtril tegutseda pidevalt võrdse 

võimega sõltumata istutusmaterjali kogusest lehtris. Sensori määrab nõutud mugula kihi 

kõrguse mis kantakse V-kujulisse renni [33]. 

 

3. Patent JP2010279362: Kartuliseemne külvaja, uuenenud asumaga ja iseliikuv 

kartulipanur. (Seed potato sower, seed potato-replenishing auxiliary vessel, and self-

propelled single operator-riding type seed potato planter) 16.12.2010. 
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Lahendamist vajav küsimus: Seemnekartuli panur, kus ei esine masina tegevuse peatumist 

kuna seemnekartulid on lõigutud äärtest konveieri liinil, konveieri liinilt maha kukkumist 

ja seemnekartulid on kahjustatud ja kindlustades, et seemnekartuli istutamise kohad 

hoitakse samad kartuli külvamise protsessi tegemise jooksul, olles vastavuses 

seemnekartuli panija liikumiskiirusele [34]. 

Lahendus: seemnekartuli külvaja sisaldab: esimene konveierlint annab seemnekartuli 

konveieri lõpust edasi teisele konveierlindile ehk külvi rentslile. Kusjuures esimene 

konveier on varustatud lusikatega mis sisaldavad ühte seemnekartulit selles maatriksi tsükli 

osas ja teine konveier on samuti varustatud lusikatega, mis võtavad seemnekartulit vastu 

ühe-rea tsükli viisil [34].  

Käesoleval seemnekartuli panuril on esimese ahela konveieri liikumise ajastusmehhanism, 

mis on paigutatud esimese ja teise konveieri vahele, et panna esimene konveier 

katkendlikult liikuma [34]. 

 

 

2.4. Kartulipanurite võrdlus 

 

Erinevate konkureerivate ja analoogseadmega tutvumiseks ja uurimiseks sai kirjeldatud 

ning võrreldud arendatava tootega Eesti turul leiduvaid uusi kartulipanureid. Otsimise 

tulemusel sai leitud neli konkureerivat kartulipanurit. Ühtegi sarnase mugulannusti 

süsteemiga kartulipanurit ei leitud.  

1. Underhaug UN 3720 kartulipanur 

Kartulipanur Underhaug 3720 (joonis 2.2a) on kaherealine rippmasin, millel võib olla kas 

fikseeritud punker mahutavusega 1200 kg või selle asemel hüdrauliliselt liigutatav punker 

mahutavusega 1700 kg. Punkri täitmiskõrguseks on 1,18 m. Kartulipanuri laius on 2,16 m 

ja mass ~1050 kg [8]. 

Suurema töökiiruse tagamiseks on masinatel elevaatori ratas suurema läbimõõduga, 

mahapaneku kvaliteeti see aga ei muuda. Mahapanekuühtlus ja täpne sügavus on 

kartulipanur Underhaug 3720 töö kvaliteedi kõige olulisemad näitajad. Vaomoodustajaid 
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saab valida jäikade või ujuvate vahel. Vagude kinniajamiseks on ketasmuldajad või 

täielikult reguleeritavad sahkmuldajad. Vao laiuseks on 75 kuni 90 cm [8]. 

Masinal võib olla mehaaniline ajam või kompuutriga juhitav hüdrauliline ajam. 

Kompuutriga masinal jälgib arvuti masina tööd ja töösügavust, vajaduse korral tõstab 

punkrit, mõõdab kiirust ja hektareid ning salvestab andmed iga põllu kohta. Mehaanilise 

ajamiga masinal saab pikivahet muuta astmeliselt vahemikus 14–69 cm. Hüdraulilise 

ajamiga masinal aga sujuvalt traktori kabiinist vahemikus 10–80 cm. Sõltuvalt vahest, on 

võimalik töökiirus kuni 10 km/h [8]. 

 
 Joonis 2.2. a) Underhaug UN 3720; b) Underhaug UN 3000 [8] 

2. Underhaug UN 3000 kartulipanur 

Underhaug 3000 (joonis 2.2b) on kaherealine kartulipanur, millel on kolmpunkt-

rippühendus ning mille punker on mahutavusega 650 või 1000 kg. Täitmiskõrgus olenevalt 

punkri suurusest kas 1,4 või 1,6 m. Kartulipanuri mass sõltuvalt lisaseadmetest on 510–750 

kg. Lisaks on võimalik paigaldada lisaseadmed väetise muldaviimiseks [8]. 

Vaomoodustajad on masinal jäigad või ujuvad. Vao laius reguleeritav vahemikus 70–90 

cm, töökiirus on 4–8 km/h ja jõudlus 0,5 kuni 0,75 ha tunnis. Kartulite mahapanekul saab 

pikivahet valida vahemikus 10–62 cm. Lusikelevaatoreid saab valida 66 või 74 mm 

läbimõõduga. Vagude kinniajamiseks on võimalik valida kas ketasmuldaja või täielikult 

reguleeritava sahkmuldaja [8]. 

3. KORA 2 kartulipanur 

Kora 2 on Rumeenias toodetud kaherealine kartulipanur (joonis 2.3a), millel on punker 

mahtuvusega 400–2000 kg, Vaolaius on reguleeritav vahemikus 70–75 cm. Kinniajamise 

ketastel on reguleeritav kaldenurk ja vahe kaugus. Istutuslusikad on kaetud kanga või 

kummist kattega [9]. Eesti siseseks edasimüüjaks on OÜ Specagra. 

http://www.atammel.ee/wp-content/uploads/2012/04/UN-3720.jpg
http://www.atammel.ee/wp-content/uploads/2012/04/UN-3000.jpg
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Joonis 2.3. a) Kora 2 [9]; b) Bomet kartulipanur [10] 

4. BOMET kartulipanur 

Bomet on Poolas toodetud kaherealine kartulipanur (joonis 2.3b), mis on traktori külge 

ühendatav kolmpunkt-rippühendus abil. Punker on mahutavusega 180 või 300 kg [10]. 

Eestis on selle kartulipanuri edasimüüjaks OÜ Nordamus. 

Kartulipanuri vao laius on muudetav 62,5–67,5 cm või 70–75 cm. Isutamise sügavus on 

10–15 cm, isutamise vahemaa 29–32 cm, vajadusel saab ketiratta muutmisega viia ka 35 

cm peale. Kartulipanuri kaaluks on tühjalt 210–220 kg ning sobib 28–32 (38–43) kW (HJ) 

traktoritele [10].  

Arendava kartulipanuri paremaks võrdlemiseks Eesti turul leiduvate konkureerivate uute 

kartulipanuritega sai koostatud tabel 2.3.  

Tabel 2.3. Seadmete omaduste võrdlus 

          Tüüp   

 

Omadus 

Arendav 

seade 

Underhaug 

UN 3720 

Underhaug 

UN 3000 

Kora 2 Bomat 

1 2 3 4 5 6 

Vagude arv 2 2 2 2 2 

Punkri 

mahtuvus 

1200 kg 1200–1700 

kg 

650–1000 kg 400–2000 

kg 

180–300 kg 

Vaolaius Muudetav 

70–90 cm 

Muudetav 

75–90 cm 

Muudetav  

70–90 cm 

70/75 cm, 

lisavarustus

es 90 cm 

62,5–67,5 ja 

70–75 cm 

Haakimisviis Risttalaga 

haakeseade 

Kolmpunkt-

rippühendus 

Kolmpunkt-

rippühendus 

Kolmpunkt-

rippühendus 

Kolmpunkt-

rippühendus 

Sobivus 

traktorile 

34–70 hj Info puudub Info puudub 50–60 hj 38–43 hj 

Käitlemine Käitusvõlliga Lisarattalt Info puudub Lisarattalt Lisarattalt 

Liikumis- 

kiirus 

5–8 km/h Kuni 10  

km/h 

4–8 km/h Info puudub Info puudub 
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Tabel 2.3. järg 

1 2 3 4 5 6 

Väetamise 

võimalus 

Jah Ei ole Lisavarustus Ei ole Lisavarustus 

Laius 1650 mm 2160 mm Info puudub 1500 mm Info puudub 

Punkri 

täitmiskõrgus 

1600 mm 1180 mm 1400–1600 

mm 

Info puudub Info puudub 

Tühikaal ~ 350 kg ~ 1050 kg 510–750 kg 440 kg 210–220 kg 

 

 

2.4. Liikurmasina veojõu arvutus 

 

Töömasina koostamisel on vajalik teada liikurmasina (traktori) veojõudu ja kartulipanuri 

kogu mõjuvat takistust. Seda on vaja selleks teada, et mis käiguga traktor jõuab põllul 

kartulipanurit vedada. Traktori veojõu leiti esimesel kuni neljandal käigul.   

1. Traktori veovõimsuse arvutus 

Selles osas leiti esmalt traktori nelja esimese käigu tangentsiaalveojõu Pr [2, lk 53]. 

         
  

  
 

        

  
,                                                                                                      (2.1) 

kus rk on ratta kinemaatiline raadius m;  

      M – mootori poolt arendatav keskmise pöördemomendi suurus antud tööl Nm; 

      ut – transmissiooni ülekandearv; 

      ηtr – transmissiooni kasutegur.  

Transmissiooni kasutegur valitakse vastavalt transmissiooni konstruktsioonile ja 

hambumises olevatele hammasrataspaaridele. Üldjuhul võetakse ηtr = 0,80...0,92 

[11, lk 11].  

          
         

 
                                                                                                     (2.2) 

 

Käigukasti ülekande arv T-40 traktoril on sünkroonse ajami korral kõikidel käikudel 

ut = 1,636, käigukasti ja transmissiooni ülekandearvud sõltuva ajami korral esimesel kuni 

viiendal käigul on toodud tabelisse 2.4 [15, lk 84]. 
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Tabel 2.4. Käikude kiirused ja ülekande arvud 

Käik Kiirus 

km/h 

Kiirus 

m/s 

Käigukasti ülekande 

arv ik 

Transmissiooni ülekande 

arv it 

Esimene 6,13 1,703 4,326 75,186 

Teine 7,31 2,031 3,361 58,414 

Kolmas 8,61 2,392 3,082 53,565 

Neljas 10,06 2,794 2,638 45,848 

Viies 18,63 5,175 1,424 24,749 

 

Ratta raadius ratastraktoritel saadakse valemist  

              ,                                                                                                                 (2.3) 

kus r on koormamata ratta kinemaatiline raadius m;  

λr – rehvide deformatsiooni tegur, madalarõhu rehvidel on λr = 0,90...0,94 ja 

kõrgrõhurehvidel λr = 0,93...0,96). Meil on tegemist madalarõhu rehvidega, seega 

λr = 0,92. 

Koormamata ratta kinemaatiline diameeter T-40 traktoril on 1540 mm [12], seega: 

         
       

 
                       

Mootori poolt arendatav pöördemomendi suurus antud töös on avaldatav valemist [11]: 

        
  

  
 ,                                                                                                                      (2.4) 

kus M on pöördemoment N·m; 

      Nn – mootori nimivõimsus kW; 

       ωn – mootori nurkkiirus rad/s.      

Traktor T-40 puhul on mootori nimivõimsuseks 40 hJ ehk 29,83 kW ja mootori 

pöörlemissagedus on 160 min
-1

, seega nurkkiirus on 167,55 rad/s. 

        
             

            
            

Tangentsiaalne veojõud esimesel kuni viiendal käigul on seega valem 2.1 järgi: 
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Tabel 2.5. Tangensiaalne veojõud teisel kuni viiendal käigul  

Tangensiaalne veojõud Väärtused N 

Pr2 12632,84 

Pr3 11584,18 

Pr4 9915,33 

Pr5 5352,33 

 

Traktori tangentsiaalset veojõudu kasutatakse nii traktori enda kui ka haakeseadme edasi 

veoks. Järgmisena leiti traktori liikumistakistusjõud, mis on üldjuhul leitav seosest 

[2, lk 54]: 

                             ,                                                                               (2.5) 

kus Pft on traktori liikumistakistusjõud N; 

      Gt - traktori kasutuskaal N; 

      α - tee tõusu- (+) või langu- (–) nurk rad (kraad) [11, lk 11]; 

      ft - traktori liikumistakistuse tegur ehk veeretakistustegur.  

Kuna põllutööd toimuvad Eestis üldjuhul väikeste kaldenurkadega põldudel, siis cos α 

oleks 1 ja sin α = tan α = imk, kus imk on maapinna kalle. Eesti põldudel võib kaldenurk olla 

üldjuhul 18...20 kraadi. Kuna traktori kasutuskaalu on juba osa põllu kaldenurgast sisse 

viidud, siis valiti põllu kaldenurgaks mõnevõrra väiksema arv. Valemi 2.5 saame viia 

lihtsustatud kujule, milleks on: 

                                                                                                                            (2.6) 

Traktori kasutuskaalu avaldub traktori konstruktiivse massi kaudu [11, lk 11]: 

                         ,                                                                                      (2.7) 

kus mk  on traktori konstruktiivne mass 2300 kg [13]; 

      g – raskuskiirendus 9,81 m/s
2
 [11]. 
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Veeretakistusetegur f valitakse vastavalt traktori töötamise tingimustele. Antud juhul 

töötab traktor koos kartulipanuriga kultiveeritud põllul, mille puhul  f  = 0,12...0,14. 

         
         

 
                                                                                                      (2.8) 

Traktori liikumistakistus jõud Pft on, kui imk = 8˚ ehk 0,14 rad: 

                                               

Traktori liikumistakistus on pidevalt muutuv suurus, seetõttu leiti eelneva valemiga 

liikumistakistuse keskmine väärtus. Liikumistakistust mõjutab ratastraktoritel 

liikumiskiiruse kasv v = 0,84...1,68 m/s umbes 4 % ning pinnase 1 % niiskusesisalduse 

suurenemine suurendab liikumistakistust ligikaudu 4,2 % [2, lk 55].   

Kui tangenstsiaalsest veojõust lahutada ära traktori liikumistakistuse, siis jääb alles see osa, 

mida kasutatakse haakemasina veojõuks, see on leitav valemiga 2.9 [2, lk 55]: 

                
        

  
                                                                                 (2.9) 

Tabel 2.6. Haakemasina veojõud esimesel kuni viiendal käigul  

Haakemasina veojõud Väärtused N 

Ph1 8959,65 

Ph2 5332,54 

Ph3 4283,88 

Ph4 2615,03 

Ph5 -1947,97 

 

Saadud tulemustest on näha, et sobivam veojõud on esimesel kuni neljandal käigul. 

 

2. Kartulipanuri veotakistus 

Kõigepealt leiti kartulipanuri veotakistus Rv valemiga [2, lk 37]:   

             ,                                                                                                               (2.10) 

kus b on kartulipanuri mudeli konstruktiivne haardelaius m;  
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      ki – samaaegselt teostatavate protsesside eritakistuste summa (vagude lahti- ja 

kinniajamine) N/m. 

Konstruktiivseks haardelaiuseks on 70–90 cm, ehk siin 70 cm, mis on 0,7 m.   

Samaaegselt teostatavate protsesside eritakistus on kartulipanemismasinate korral 

3200...3500 N/m [2, lk 38]. 

                                                                                                                        (2.11) 

Kartulipanuri veotakistus Rv avaldub: 

                   
 

 
        

Järgmisena leiti kartulipanuri hõõrdetakistus [2, lk 41]: 

                    ,                                                                                             (2.12) 

kus Gm on kartulipanuri kogu mass 2050 kg; 

      fm – haakeseadme liikumistakistuse tegur, kultiveeritud põllul 0,15...0,18;  

      imk – maapinna kalle, eelnevalt on selleks võetud 8˚ ehk 0,14 radiaani. 

                                      6133,703 N 

Seejärel saadi teada kogu kartulipanuri veotakistus 

                                                                                     (2.13) 

 

3. Traktori veojõu kasutamise tegur 

Kontrolliti traktori veojõu kasutamise teguri suurust (valem 2.14). Kui arvutusel saadav 

veojõu kasutamise teguri väärtus on lubatud piirides, siis on töömasin õigesti 

komplekteeritud. Vastasel korral tuleb valida uus haakemasina arv või mõni teine käik 

traktoril [2, lk 71]. 

         
 

  
 ,                                                                                                                    (2.14) 

kus R on kartulipanuri kogu takistus N; 
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      Ph – traktori haakeveojõud N.  

Tabel 2.7. Veojõu kasutamise tegur  

Veojõu kasutamise tegur Väärtused 

ζp1 0,93 

ζp2 1,57 

ζp3 1,96 

ζp4 3,20 

 

Kuna kündmisel või muudel kultuurtehniliste põllutöödel nagu kartulimahapanek on 

veotakistuse ebaühtluse aste suur, siis soovitatakse veojõu kasutamise teguri väärtus võtta 

vahemikus ζp = 0,80...0,90 [2, lk 71]. Nominaal haakeveojõu arvutuste korral on 

sobivamaks käiguks esimene käik. Selliste saadud arvutustulemuste korral on kartuli ja 

väetise punker täis lastis ja traktoriga sõidetakse üles mäge. Tasasemal maal ja/või tühjema 

punkri korral sobivad kartulipanemiseks katse alusel traktoril T-40 ka teine kuni neljas 

käik. Kogemuslikult võib öelda, et antud traktor suudab edukalt ka neljanda käiguga sellist 

koormust vedada.  
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3. KONSTRUKTSIOONILINE OSA 

3.1. Töömasina tööseadise kinemaatika 

Kartulipanuri mugulannusti veoajami liikumise paremaks kirjeldamiseks on koostatud 

kinemaatiline skeem (joonis 3.1), kus on ära märgitud käitusvõllid (5), vedavad- (1) ja 

veetavad (3) rullikud transportööride vedamiseks, kaks lint transportööri (2) ja kahe 

väljundvõlliga hammasreduktor (4).   

2

1

45

Vl

vkonv

n

Joonis 3.1. Kartulipanuri tööseadise ajami kinemaatiline skeem 

Kinemaatilise skeemi järgi leiti pöörlemiskiirus ja pöördemoment mida annab edasi 

reduktor käitusvõllide abil transportöör lintidele. Traktor T-40 tagumine käitusvõlli 

pöörlemiskiirus sünkroonse ajami korral on 533 min
-1 

ja selle pöörlemissuund sõidusuunas 

on parempoolne [15, lk 9].   

Kartuli mugulate vahekauguseks vaos peaks jääma vahemikku 21...32 cm [2]. Ühele 

meetrile mahub seega 3–4 mugulat. Eeldati, et kartulipanuri konveieri lindi pikkuseks on 1 

m ja lindi puksi läbimõõduks 100 mm. Konveierlindi labade vahekaugused peaksid jääma 

vahemikku 180...300 mm, et mugulannusti punkri klapp avaneks ja sulgeks õigel ajal. 

Antud juhul on labade vahekaugus  258 mm. 

f (P, T, ω) 
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Valitud traktori käitusvõlli pöörlemiskiirus sünkroonse ajami korral on 533 min
-1

, ehk 

55,816 rad/s. Leiame esmalt traktori käikude kiiruste ja pöörlemiskiiruste järgi käitusvõlli 

pööretearvu ühes meetris nk. Esimese käigu pöörlemiskiiruseks on 370 p/min ja 

liikumiskiiruseks 6,13 km/h. 

         
         

    
  

 
      

                                                                                                (3.1) 

Kontrolliks tehti arvutused ka teise ja kolmanda käiguga, ka nendega tuli käitusvõlli 

pöörete arvuks 3,6. Seega, kuna traktori käitusvõll teeb 3,6 pööret meetris, siis selle 

käitusvõlli ühe pöörde nurkkiiruseks on:  

                  
            

   
                                                                             (3.2) 

 

Lindi liikumise kiiruseks saadi [30]: 

           ,                                                                                                                    (3.3) 

kus ω on käitusvõlli nurkkiirus rad/s; 

      r – konveierlindi rulliku raadius m. 

                              

 

Lindil olevate labasid on ühe meetri kohta 4. 0,775 m kohta on aga labasid 3, siis selle abil 

leiti lindi liikumise kiirus vk: 

         
        

 
                                                                                                 (3.4) 

Kuna lindi pikkuseks on üks meeter ja lindi liikumise kiiruseks 0,258 m/s, siis 

kartulimugulate vahekaugus on samuti 0,258 m.  

Leiti lindi rulliku pöörlemise nurkkiirus: 

            
  

 
 

         

      
     

   

 
                                                                               (3.5) 

Lindi rulliku pöörlemissagedus on seega n = 5,16 rad/s = 49,27 min
-1

. 
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Selle abil saadi vajaminevale reduktorile sobiv ülekandesuhe [16]: 

        
        

     
,                                                                                                                  (3.6) 

kus i on reduktori ülekandesuhe; 

      ωkäitusvõll – käitusvõlli nurkkiirus rad/s; 

      ωlint – konveier lindi nurkkiirus rad/s. 

        
            

          
   

Kuna lindi pöörlemissagedus on väiksem kui traktori käitusvõlli pöörlemissagedus, siis 

valiti aeglustuv reduktor 3:1 ülekandesuhtega.  

Selle järgi on reduktoriks valitud ühe sisend- ja kahe väljundvõlliga hammasreduktor 

Comer Industries T22A, mille ülekanne on i = 3:1. Sisendvõlli pöörlemissagedus on 540 

min
-1

, võimsus 39 kW (53 HJ) ning momendiks on 200 N·m [22, rida 24]. Väljundvõllide 

pöörlemissuunad ja kiirused on omavahel samasugused. 

 

3.2. Kartulipanuri projekteerimistingimused 

Eelnevalt valitud konstruktsiooniga kaherealise kartulipanuri projekteerimisel lähtuti 

kehtestatud nõuetest ja seadustest, mis lubavad ehitada ja projekteerida antud seadme.  

Vastavalt eelnevale peab kartulipanur lisaks vastama järgnevatele nõuetele ja omadustele, 

mida projekteerimisel tuleb arvestada: 

1. Kartulite mahapanekul kasutatakse sorteeritud kartulimugulaid kaaluga 

50...80 g [4]. 

2. Mugulate vahekauguseks vaos peaks jääma ligikaudu 21...32 cm [2].  

3. Granuleeritud mineraalväetise peab saama külvata igasse mugula pessa või ritta 

võrdse kogusena.  

4. Muudetava vaolaiusega – 70–90 cm.  

5. Mahapaneku sügavus peab jääma ühtlane, vaolisel põllul 10...18 cm ja tasasel 

põllul 8...14 cm [4].  

6. Projekteeritav kartulipanur peab olema üheteljeline ja kahe rattaline. 
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7. Ühilduma madala veojõuklassiga traktoritega: vene traktorite korral on sobivaks 

veojõuklassiks 6 ja 9, lääne traktorite korral on aga sobilikuks võimsuse 

vahemikuks 34–70 hj (Traktor T-40, 40 hj/1600 min
-1

) [15, 22]. 

8. Kartulipanuri käitlemine toimub käitusvõlliga, kliendi soovi korral saab paigaldada 

lisavarustusena käitlemise lisarattalt. 

9. Haakimisviisiks on põllul töötamisel ja manööverdamisel jäik ühendusviis. 

10. Gabariitmõõtmed: laius 1600–2200 mm, pikkus 1500–2400 mm.  

11. Punker mahtuvusega kuni 1200 kg. 

12. Punkri täitmiskõrgus kuni 1600 mm. 

13. Kartulipaneku liikumise kiiruseks on 5–8 km/h. 

14. Punker valmistada 1 mm lehtterasest. 

15. Punkri põhi söötekolu suunas 30–35 kraadi kaldu.  

16. Vagude lahti ajamine vaosahkadega. 

17. Vagude kinniajamine ketaste või sahkadega, millel on ka vedrudega kivikaitsmed.  

18. Kartulite transport punkrisse toimub tõstukiga. 

19. Tagatud peab olema ohutus. 

 

 

3.3. Kartulipanuri monteeringu iseloomustus  

 

Kartulipanuri projekteerimist alustati eelnevalt soovitud ja kirjapandud ligikaudsete 

mõõtude lisamisega eskiisskeemidele. Nende skeemide abil hakati kokku sobitama 

vastavalt mõõtudele kartulipanuri ruumilist mudelit joonestustarkvara Solid Edge abil ja 

seda mudelit täiustama lisaseadmetega, milleks on väetise mulda viija, vagude lahti- ja 

kinniajamis konstruktsioonid.  

Kartulipanuri projekteerimisel on materjalina kasutatud enamjaolt turul saada olevate 

profiilmaterjale.   

Punktis 2.1 valitud variandi järgi on projekteeritud kartulipanuri haakimisviisiks traktoriga 

risttalaga haakeseade, mis on vajalik just põllu otstes paremaks manööverdamiseks ja 

traktori ümber pööramiseks koos täislastis punkriga. Mudelleeritud kartulipanuri 

põhielementideks on (joonis 3.2, lisa B.1): kaks lintkonveierit, tugiraam tugiratastega, 



41 

 

kartulipunker koos mugulannusti klapisüsteemiga, kaks vaomoodustit seemenditorudega, 

kaks vagude kinniajamise süsteemi ning väetisepunker dosaator süsteemiga.  Kartulipanuri 

väetise punker koos vajamineva dosaator süsteemiga on toodud välja joonistel lisa B.7.  

 
Joonis 3.2. Projekteeritud kaherealise kartulipanuri mudel: 1 – raamtoes; 2 – kartuli punker; 3 – 

väetise punker;  4 – konveierlint; 5 – reduktor; 6 – punkri klappmehhanism; 7 – tugijalg; 8 – 

kinniajamise konstruktsioon; 9 – tagiratas; 10 – vaomoodusti 

 

Kartulipanuri konstruktsiooni kõik tehnilised joonised on esitatud lisas Lisa B all. Neist 

kõige esimesena on esitatud kogu koost, seejärel alamkoostud ning viimasena on esitatud 

detaili joonised. 

 

 

3.3.1. Kartulipanuri mugulannusti- ja lintkonveieri mehhanism  

Kartulipanuri mugulannusti mehhanism (lisa B.3) on lahendatud klapisüsteemiga. Kartuli 

punker on nende abil tehtud kahe osaliseks. Punkri esimeses ehk ülemises osas olevad 

kartulid liiguvad mööda kaldpinda ühe kaupa läbi esimese klapi punkri teisse osasse. 

Esimest ja teist punkri osa eraldatava klapi ava suurus on reguleeritav vastavalt kartuli 
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suurustele. Jõudes esimesest klapist mööda liigub kartul vastu järgmist klappi, mis peab 

tagamaa ainult ühe normaalsuuruses kartuli läbilaskmise lintkonveierile. See klapp on 

reguleeritav vastavalt kartulile. Mugulannusti kolmas klapp tagab kartulimugula pääsemise 

konveierlindile, siis kui lindi laba on vabastanud klapi ja lasknud viimasel avaneda. Nii 

pääseb kartul konveierlindile. Klapp sulgub, kui järgnev lindi peal olev laba mugulannusti 

klapi kinni lükkab. Klapi sulgumine lükkab selle peale jäänud kartulid ülesse punkri teise 

osa tühimikku, kus kohast klapi uuesti avanemisel kartulid taas ühe kaupa alla langevad.    

Kartulipanuri lintkonveieri põhiosadeks on kaks lintrihma, kolm võlli, plastik puksid, 

reduktor, reduktori ja võlli ühendusmuhv.  

Konveierlindina on kasutatud labadega lintrihma. Lindi laiuseks on 200 mm ja pikkuseks 

on 2210 mm. Labasid on lindil 12 ja nende kõrguseks on 66 mm. Lintrihm on valmistatud 

kummist ehk täpsemalt on selle põhi maatriksiks kautšuk, mille peal on sünteetilisest 

kiududest koordid. Koordide peale on vulkaniseeritud vastavad labad. Igal labal on sees 

kaks 8 mm ava, mis on mõeldud sellele kinnitamaks kummalegi äärele elastse nööri, mis 

takistab kartulite ära veeremist konveier lindilt kallakul töötades. Konveieri lintrihm on 

kujutatud lisa B.4.1 oleval joonisel.  

Lintrihm liigub PVC plastik puksidel, mille välisläbimõõt on 100 mm, siseläbimõõt 35,5 

mm ning pikkuseks on 240 mm. 

Lintkonveiereid koos plastikpuksidega pöörlevad kahel võllil. Mõlema võlli läbimõõduks 

on 35 mm ja see on tehtud ümarast täismaterjalist, mille meetri massiks on 7,55 kg/m [20]. 

Eesmine võll on kahes osas ja nende pikkuseks on 515 mm ja tagumise võlli pikkuseks on 

1450 mm. Võlli välimistes otstes on sisse freesitud stopperseibi kohad ja pikki võlli on 

freesitud  konveieri lindi kohtadele liisusoon. Kogu lintkonveieri ajami süsteem on 

kujutatud lisas B.4.    

Konveiereid kandev võlli prismaliist DIN 6885–A–10x8x40 (võllile läbimõõduga 35 mm): 

laius b = 10 mm (võllil normaalist N9 –0,036 mm), kõrgus h = 8 mm, võlli liistu pikkuseks 

on 40 mm [16, lk 280]. 

Traktori käitusvõllilt pöörlemissageduse ja pöördemomendi edasi kandmiseks konveieri 

võllidele valiti reduktor kahe väljundvõlliga, mille pöörlemissuunad on samasugused. 

Reduktoriks on eelnevalt kinemaatika arvutustes välja toodud Comer Industries T22A, 
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ülekandesuhtega i = 3:1. Sisendvõlli pöörlemissagedus on 540 p/min ja võimsus 72,1 kW 

(98 HJ) ning moment on 64 N·m [23, rida 3].  

Reduktori ja lindi võlli ühenduseks valiti poltidega võllile pingutatav muhv R+W Model 

BKH 200, mille momendiks on 200 N·m, pikkuseks 105 mm ja siseläbimõõt on muudetav 

vahemikus 22–45 mm [24]. 

 
Joonis 3.3. R+W Model BKH 200 ühendus muhv [24] 

 

 

3.3.2. Kartulipanuri raamtoes 

Kartulipanuri tugiraami alusosa projekteerimisel on kasutatud profiilterast 80x60x4 mm 

S335J2H [20]. Tugiraami ülemises osas aga nelikanttoru profiiliga 50x50x3 terasest 

S335J2H [20]. Tugiraami küljes olev haakemehhanism koosneb kahest osast, kuna 

kartulipanur peab saama traktori küljes liikuda küljelt küljele piki kesktelje suhtes. Raami 

joonised on toodud välja lisa B.2 all ja mudel on joonisel 3.4 ning pöörlev haakekonks on 

leitav lisa B.2.2 all.  

 
Joonis 3.4. Projekteeritud kartulipanuri raami mudel 
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Antud osa all on toodud välja tugirattad, millele raam toetub. Tugirattaid on kaks ja need 

on õhkrehvidega terasvelgedel. Velgedeks on LP0154 4,25x12“ (joonis 3.5a), mille 

keskava on 94 mm, avade diameeter 5x140 ja ET (velje nihutus) on 0 [25]. Velgedele valiti 

rehvid mõõtudega 4,00-12-KT-802-4PR (joonis 3.5b). Rehv on 12’’ ja selle välisdiameeter 

on 525 mm ning laius 112 mm [26]. 

 
Joonis 3.5. a) LP0154 velg [25], b) 4,00-12-KT-802-4PR rehv [26] 

 

Kartulipanuri tugiraami velgedele on valitud sobivad 5 poldiga piduriteta rattarummud 

T0427 Tööriistamarketi varuosade kataloogist. Keskava on 94 mm, poltide asetuse 

diameeter on 5x140 ning nende mõõtudeks on M16x1,5x45. Rummu ümarvõlli 

läbimõõduks on 45 mm [25, lk 33].  

Kartulipanurit traktori küljest eemaldades või eemal hoides saab selle toetada 

tugijalgadele. Tugijalgu on kartuli panemismasinal kaks ja need on valitud Tikitreileri 

kataloogist. Selle toru läbimõõduks on 60 mm ja see tugijalg on üles-alla liigutatav ning 

kruviga fikseeritav, mille kandevõime on 400 kg.   

Tugiraami ja rattarummude vahelisteks laagriteks on valitud SKF nõellaagrid HN 4525, 

mis on mõeldud 45 mm võllile. Laagri välisläbimõõt on 52 mm, laius 25 mm. Lubatud 

dünaamiline koormus 44 kN, staatiline koormus 140 kN, lubatud piirkiirus 4500 min
-1

. 

Detaili ava läbimõõt peab olema              
      

 mm [27].  

Tugiraami ja konveieri võllide vahelisteks laagriteks on valitud SKF nõellaagrid HN 3520, 

mis on sobilik 35 mm võllile. Laagri välisläbimõõt on 42 mm, laius 20 mm. Lubatud 

dünaamiline koormus 31,4 kN, lubatud staatiline koormus 83 kN. Väsimus piirkoormus on 

10,2 kN, lubatud piirkiirus 6000 min
-1

. Laagri mass on 0,054 kg. Detaili ava läbimõõt peab 

olema              
      

 mm, torerantsiga N7/j6 [27]. 
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3.3.3. Vagude lahtiajamise konstruktsioon 

Kartulite mulda viimiseks on valitud seemendi toruks ümartoru läbimõõduga 101,6 mm, 

seinapaksuseks on 2 mm [20]. 

Vagude lahtiajamise konstruktsiooni (lisa B.5) transpordi asendisse viimiseks on kasutatud 

amortisaatoreid, mis on ühendatud traktori hüdrosüsteemiga. Amortisaatoriteks on 

Enertrols EHB 40-200. Selle käigu pikkuseks on 200 mm, kogupikkuseks 475 mm ja 

maksimaalne lubatud jõud on 10000 N [28, lk 13].   

 

3.3.4. Vagude kinniajamise konstruktsioon 

Kivikaitse vedrudeks on Lesjöfors SF-TF, mille vedrutraadi läbimõõt Dt = 10 mm, vedru 

sisemine läbimõõt Di = 70 mm, kogu pikkus L = 300 mm, kokku surutult aga 175,5 mm. 

Keermetõus Po = 28,6 mm ning vedru lubatud piirkoormus on 1961 N. Vedrud on 

valmistatud SS 1774-04 vedruterasest [29].  

Kivikaitse amortisaatorid on valitud Slam Proof HD8/22/100, mille käik on 100 mm, 

pikkus L = 250 mm, maksimaalne jõud 1800 N. Amortisaatori kolvivarras on valmistatud 

keraamiliselt kaetud terasest, korpus – musta pulbervärviga kaetud terasest, liitmikotsad – 

tsingitud terasest [30].  

Lisaks lahtiajamise süsteemile on ka kinniajamise süsteemil (lisa B.6) kasutatud 

amortisaatorid ühendatud traktori hüdrosüsteemiga, et kartulipanuri transportimiseks ja 

vaootstes ümber pööramiseks oleks võimalik kinniajamise kettad üles tõsta. 
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3.4. Raamtoese tugevusarvutused 

Ülevaatlik joonis kartulipanuri raamist tugevusarvutuste jaoks on esitatud joonisel 3.6. 
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Joonis 3.6. Raami ülevaatlik joonis tugevusarvutusteks vajaminevate mõõtudega 

1. Tugevusarvutuste esimeses osas leiti kartulipanuri kandev raami alumisele osale AE 

tekkiv maksimaalne paindemoment. Raamile mõjuvaks ligikaudseks koormuseks on 

tühjade punkrite korral ligikaudu 65 kg, siia on arvestatud tühja kartuli punkri ja väetise 

punkri kaal. Kartuli punker mahutab 1200 kg kartuleid ja väetise punkri mahtuvuseks on 

500 kg. Alumisele raamile mõjub veel lisaks neile tehniliste seadmete mass, kuna aga 

nende mass on punkrite kaalu juures tunduvalt väiksem ja rohkem laiali hajunud, siis seda 

siin ei arvestata. Kuna koormus langeb kahele alustalale AE ja selles vastas olevale talale 

võrdselt, siis arvestati ühele tala poolele pool kogu raskusest ja väetise punker mõjub ainult 

tagumisele tala paarile. Teisele alustalale eraldi tugevusarvutusi teha ei ole vajadust. 

F2 = 5686,268 N

A C B

FA = 7026,54 N

0,335 m 0,716 m

1,4 m

0  M (N∙m)

FB = 15847 N

F1 = 3134,197 N

D

0,095 m

-

E

4071,37

667,52

 

Joonis 3.7. Kartulipanuri kandev raami alumise osa AE tugevusarvutus 
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Raami alumisele osale mõjuvad jõud on: 

         (
 

 
   )    ,                                                                                                    (3.7) 

         (
 

 
    

  

 
)    ,                                                                                           (3.8) 

kus F1 on mõjuv jõud N; 

      F2 – mõjuv jõud N; 

      m – punkri mass kg; 

      m1 – raami oma mass kg; 

      m2 –väetise punkri mass kg; 

      g – Maa raskuskiirendus 9,81 m/s
2
. 

         (
               

 
        )      

 

               

         (
               

 
         

              

 
)      

 

              

 

Alusraamile mõjuvad toereaktsioonid [17]: 

      ∑                                   

                       

      ∑                                   

                       

 

Alusraamile mõjuv maksimaalne paindemoment [17]: 
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Järgmisena leiti painde tugevustingimusest   
  

 
     alusraami tala ristlõike 

minimaalse telgvastupanumomendi. Valitud materjali korral lubatavad paindepinged [17]: 

          
   

 
,                                                                                                                    (3.9) 

kus ReH on terase voolavuspiir, teras S355J2H korral 355 N/mm [18]; 

      [σ] – lubatav paindepinge N/mm
2
; 

      S – tugevuse varutegur, 1,5 [19]. 

          
    

   
             

Minimaalseks telgvastupanumomendiks saame [19]: 

           
  

   
 ,                                                                                                              (3.10) 

kus Wmin on minimaalne telgvastupanumoment cm
3
; 

      Mp – maksimaalne paindemoment N·m. 

           
        

                      

 

Kartulipanuri alusraamiks on valitud esialgu terasest S355J2H nelikanttoru ristlõikega 

60x60x4, mille minimaalne telgvastupanumoment W = 14,52 cm
3
 ja mass m = 6,71 kg/m 

[18, 20]. Tugevusarvutustest aga selgub, et selle ristlõikega nelikanttoru ei pea koormusele 

vastu, seega tuleb valida uued sobivad ristlõiked, milleks on: 

nelikanttoru 70x70x4, W = 20,61 cm
3
, m = 7,97 kg/m [18]; 

nelikanttoru 80x60x3, W = 17,51 cm
3
, m = 6,13 kg/m [21].  

nelikanttoru 80x60x4, W = 21,98 cm
3
, m = 7,97 kg/m [21].  

Sobivaks valime neist ristkülikukujulise nelikanttoru ristlõikega 80x60x4, mille mõõtmed 

ja ristlõigete parameetrid on: 

a) kõrgus h = 80 mm; 

b) laius b = 60 mm; 

c) seinapaksus t = 4 mm;  

d) mass m = 7,97 kg/m; 
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e) inertsimoment Ix = 87,92 cm
4
; 

f) inertsimoment Iy = 56,12 cm
4
; 

g) vastupanumoment Wx = 21,98 cm
3
; 

h) vastupanumoment Wy = 18,71 cm
3
. 

Järgmisena leiti valitud terase ristlõike tegelikud pinged [19]: 

        
 

  
 ,                                                                                                                     (3.11) 

kus σ on tegelikud pinged N/mm
2
; 

      Wx – telgvastupanumoment cm
3
. 

                     

Tegelik tugevuse varutegur on [19]: 

         
   

 
 ,                                                                                                                  (3.12) 

 kus S1 on tegelik tugevuse varutegur. 

         
    

      
      

Tugevuse varuteguriga näidatakse detaili tegeliku tugevuse erinevuse kordsust 

arvutuslikust. Terastaladel jääb vajalik varutegur vahemikku 1,3...2,5 [19]. Seega valitud 

nelikanttoru ristlõikega 80x60x4 on sobilik antud tingimuste järgi.   

 

2. Tugevusarvutuste teises osas leiti kartulipanuri punkri tugitaladele tekkiva maksimaalne 

paindemoment, kontrollimaks nende vastupidavust. Punkrit ülal hoidvaid talasid on kokku 

neli. Iga tala külge on punker kinnitatud kahe poldiga, seega punkri jõud mõjub talale 

poltide vahele jäävas osas võrdselt. Väetise punker mõjub ainult tagumisele tala paaridele, 

seega see juba tasakaalustab mõjuva jõu suunda ning sellele eraldi ei ole vaja 

tugevusarvutusi teha.  
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Joonis 3.8. Kartulipanuri kandtugitala tugevusarvutuse skeem 

Tugitalale mõjuvad jõud on: 

        (
 

 
)    ,                                                                                                             (3.13) 

kus F on mõjuv jõud N; 

      m – tugitalale mõjuv punkri mass kg; 

      g – Maa raskuskiirendus 9,81 m/s2. 

                   

 

Tugitalale mõjuv moment on [17]:  

            ,                                                                                                                 (3.14) 

kus M on tugitalale mõjuv moment N·m; 

      F – mõjuv jõud N; 

      l – jõuõla kaugus vaadeldavast punktist F m. 

                      

 

Tugiraamile mõjuvad toereaktsioonid [17]: 

      ∑                             
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      ∑                             

            
            

    
          

 

Maksimaalne paindemoment alusraamil [17]: 

           

           

                                       

                                         

        
                                

        
                        

 

Järgmisena leiti painde tugevustingimusest   
 

 
     tugitala ristlõike minimaalne 

telgvastupanumoment [17]. Valitud materjal on sama alusraami materjaliga, seega 

lubatavaks paindepingeks on eelnevalt valemis 3.9 saadud                . 

Minimaalseks telgvastupanumomendiks saadi [19]: 

           
  

   
 ,                                                                                                              (3.15) 

kus Wmin on minimaalne telgvastupanumoment cm
3
; 

      Mp – maksimaalne paindemoment N·m. 

           
       

           
                        

 

Kartulipanuri tugitaladeks on valitud esialgu teras S355J2H nelikanttoru ristlõikega 

60x60x4, mille minimaalne telgvastupanumoment W = 14,52 cm
3
 ja mass m = 6,71 kg/m 

[18, 20]. Kuna aga see jääb liialt tugevaks, siis valiti väikese varuga hoopis nelikanttoru 

ristlõikega 50x50x3, mille minimaalne telgvastupanumoment W = 7,79 cm
3
 ja mass 
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m = 4,25 kg/m [18, 20]. Suurema profiiliga ristlõige valiti seetõttu, et tugitalad saaksid 

vajaduse korral tagada vastupidavuse ka veidi suurema jõu korral.  

Järgmisena leiti valitud terase ristlõike tegelikud pinged [19]: 

        
  

  
 ,                                                                                                                     (3.16) 

kus σ on tegelikud pinged N/mm
2
; 

      Wx – telgvastupanumoment cm
3
. 

        
       

                      

Tegelik tugevuse varutegur on [19]: 

         
   

 
 ,                                                                                                                  (3.17) 

 kus S1 on tegelik tugevuse varutegur. 

         
    

      
      

Terastaladel jääb vajalik varutegur vahemikku 1,3...2,5 [19]. Valitud nelikanttoru ristlõike 

50x50x3 varutegur on soovitulikust suurem, seega peab paremini ka suurematele 

koormustele vastu. 

3. Leiti antud tugitalale Euleri valemi järgi nõtkepinge, et saada teada kui palju raskust 

ülalt surudes tala kannatab, enne kui hakkab läbi nõtkuma.   

1,2
 m

0,
37
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m
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Joonis 3.9. Kartulipanuri kandtugitala nõtkepinge skeem 

Kõigepealt leiti tala kriitilise jõud valemist [17, lk 285]:  

          
         

  
 ,                                                                                                         (3.18) 
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kus Pkr on kriitiline jõud, milles juures on võimalik tala hoida indiferentses tasakaalus, st  

on maksimaalne jõud mille juures tala on veel sirge; 

      E – elastsusmoodul, terase korral 196...216 kN/mm
2
 [16]; 

      Imin – minimaalne inertsimoment, 19,47 cm
4
 [18];  

      l – tala pikkus, 1,2 m. 

                        

 

Eelneva abil saadi lubatud jõud, millega tala võib koormata [18].  

          
   

  
 ,                                                                                                                 (3.19) 

kus [P] on lubatud jõud, mis peab ohutuse huvides olema kriitilisest jõust väiksem; 

      Kn – varu- ehk ohutustegur nõtkel, masinaehituses on Kn ≈ 3...10 [16]. 

          
           

    

 

            

 

Siit võib järeldada, et valitud ristlõikega 50x50x3 terasest tala peab vastu ülalt surutavale 

jõule, kui surutavaks jõuks ühele talale on ligikaudu 5686,268 N (valem 3.8).  

Kuna Solid Edge akadeemiline versioon ei võimalda läbi viia lõplike elementidega 

konstruktsiooni tugevusarvutusi, siis on põhitalade tugevusarvutused läbi viidud 

lihtsustatud kujul ja arvutuslikul teel.     
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4. KATSELINE OSA 

4.1. Kartulite mahapaneku võrdluskatsed 

Võrdluses tehti katse, mille eesmärgiks on hinnata “masin-käsitsi“ kartulite mahapaneku 

tõhusust konstrueeritava kartulipanuri mahapaneku tõhususega.  

Katse ülesandeks on esmalt võtta aega, mis kulub kartulite mahapanekuks “masin-käsitsi“ 

toimiva kaherealise kartulipanuriga. Sel juhul toimub kartulite mahapanek nii, et istutakse 

traktori taga oleva kolmpunkt-rippühendusega kinnitatud kartulipanuri peal, millel on kaks 

seemenditoru, kastid kartulite hoiustamiseks ning istepink. Selle seadme korral pannakse 

kartulid ühtlases tempos ees olevast kastist seemenditorusse.  

“Masin-käsitsi“ kartulit maha pannes tuleb arvestada kõigepealt aega, mis kulub traktoril 

vagude etteajamiseks. Sealhulgas tuleb arvesse võtta aeg, millal traktor uuesti vao lõpust 

vao algusesse sõidab koos vaolõpus ja -alguses ümberpööramisega. Kui need mõõdetud, 

saab hakata mõõtma aega, mis kulub põllu algusest lõppu jõudmiseks kartuleid maha 

pannes ühtlases tempos. Seejärel tuleb uuesti mõõta aeg, mis kulub traktoril põlluotsas 

ümber pööramiseks ja tagasi algusesse sõitmiseks. Nende mõõtmiste käigus on võimalik 

leida kogu aeg, mis kulub valitud põllumaale kartuli mahapanekuks nii “masin-käsitsi“ kui 

ka konstrueeritava kartulipanuriga.  

Katsetulemustesse kirja panna lisaks vajaminevatele aegadele ka vagude pikkused, kartuli 

mahapaneku ühtlus, mugulate vahekaugus ning reavahe. Katse järeldustes võrrelda 

konstrueeritava kartulipanuriga mahapaneku ja “masin-käsitsi“ kartulite mahapaneku 

tulemusi ning kirjeldada, kumb viis on tõhusam ja kiirem. 

 

4.2. Katsete tulemused ja järeldused 

Katse on teostatud reedel 09. mai 2014.a. kell 16.00.  

“Masin-käsitsi“ kartulite mahapaneku korral kulub katse teostamisel kasutatud põllul 

vagude etteajamiseks keskmiselt 0,53 minutit, kui vao pikkuseks on 37 meetrit. Traktori 

ümberpööramiseks ja vao lõpust tagasi algusesse sõitmiseks kulus keskmiselt 1,10 minutit 

ja kartulite mahapanekuks 2,38 minutit. Ühele vaopaarile kartulite mahapanekuks kulunud 

kogu ajaks koos vagude etteajamisega ja vaolõpus ümber pööramisega on 4,01 minutit. 
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Terve põllu peale on pandud maha 10 vagu kartuleid, mille koguajaks koos kartulipanuri 

peal olevate kastide täitmisega kulus ligikaudu 30 minutit.  

Kartulipõllul on vagude reavaheks 70 cm ja mugulate vahekauguseks on ligikaudu 30 cm. 

Valem 1.1 järgi on saadud mahapaneku ebaühtluseks 46 %. Mida väiksem on 

variatsiooniteguri protsent, seda ühtlasem on kartuli mahapanek.   

Arvutuslikult leiti konstrueeritud kartulipanuriga eeldatava mahapaneku aja. Kuna täpseid 

aegasid ei ole teada, siis võeti vagude etteajamise, vaootstes ümberpööramise ja tagasi vao 

algusesse sõitmise aja sama, mis oli käsitsi kartulite mahapaneku korral. Sama pikkusega 

põllule kulub kartulite mahapanekuks eeldatavalt aega 2,23 minutit, kui kartulipanuri lindi 

liikumise kiiruseks on 0,258 m/s (valem 3.4). Kahe vao kogu mahapaneku ajaks koos 

eelnevalt lahtiajamise ja uuesti vaoalgusesse sõitmisega on 3,86 minutit ja kogu põllule 

kulub aega seega koos punkri täitmisega (~5 min) ligikaudu 24,3 minutit. Konstrueeritud 

kartulipanuriga jääb mugulate vahekauguseks 25,8 cm ja mahapaneku vahekauguse 

ebaühtluseks kuni 10 %.  

Seega saab katsest järeldada, et konstrueeritava kartulipanuriga on kartuli mahapanek 

tõhusam kui käsitsi kartulite mahapanekul. Katse teostamisel sellel väiksel põllulapil küll 

ajalist võitu palju ei olnud, kuid suurema pindalaga põllumaa peal on ka ajaline võit 

suurem – ühele hektarile ’’masin-käsitsi’’ läheks kartuli mahapanekuks aega ~6,5 tundi ja 

konstrueeritud kartulipanuriga ligikaudu 5 tundi. Küll aga on konstrueeritava 

kartulipanuriga mahapaneku ühtlus tunduvalt suurem kui käsitsi mugulate mahapanekul. 

Katse reaalsemate ja täpsemate tulemuste saamiseks tuleb valmis ehitada prototüüp, 

millega on võimalik neid põldkatseid teostada.  
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5. TEHNOLOOGILINE OSA 

5.1. Masinaohutuse seaduse üldsätted 

Masinaohutuse seadus on Eesti Vabariigis kehtestatud seadus, mis on mõeldud kõiksugu 

masinatele ja nende projekteerimisele. Ettenähtud seadustest mitte kinnipidamisel ja 

eiramisel ei ole lubatud projekteeritavat või ehitavat seadet kasutusele võtta, kuna see võib 

kujutada ohtu nii sellega töötavale inimesele, lähedal asuvatele kui ka seda remontivatele 

inimestele. Masina ohutuse seaduse § 4 järgi on masinaks koost, mis koosneb omavahel 

ühendatud osadest ja komponentidest. Koostu vähemalt üks osa peab olema liikuv ning see 

on varustatud või varustatakse mehaaniliselt töötava ajamisüsteemiga. Antud seaduse § 4 

järgi on välitingimustesse mõeldud seade masin, mis suudab ise liikuda või mida on 

võimalik teiste masinatega teisaldada ning mis on vastavalt oma tüübile mõeldud 

välikasutuseks ning mis lisaks mõjutab keskkonna mürataset [35]. 

§ 4 osa 3 järgi on mitte täielikult komplekteeritud seade koost, mis ei saa ilma kõrvalise 

masinata sooritata ettenähtud tööoperatsioone. Selline mitte täielikult komplekteeritud 

masin on mõeldud kasutamaks ainult mõne teise masina või teise mitte täielikult 

komplekteeritud masina või seadme külge või sisse ühendamiseks, moodustades nii 

masina, millele antud seadus jõustub [35]. Projekteeritav kartulipanur on välitingimustes 

kasutatav seade, mis vajab teisaldamiseks ja töötamiseks teist masinat ehk traktorit. 

 

5.2. Seadme kasutusele võtmine ja kasutamine 

Masina ohutuse seaduse § 11 käsitleb nõudeid masina kasutusele võtmisele ja 

kasutamisele. Antud seaduse osa üks järgi võib seadme kasutusele võtta ja kasutada, kui 

see on kooskõlastatud tehnilise korrasoleku nõuetega ja see on tootja poolt ettenähtud 

komplektsusega ning kui seade on paigaldatud või komplekteeritud nõuete kohaselt. Seade 

ei või kujutada mingisugust ohtu inimese tervisele, ohutusele ega ka varale ja keskkonnale 

[35, § 11 lg 1].  

Kuna projekteeritavat kartulipanurit ei tule liiklusregistris registreerida, siis sellele ei 

rakendu mitmeid seadusi, mis teiste registreeritavate masinate juures on vajalikud. Antud 

seadme korral ei ole vaja määrata masina kasutamisele järelvaatajat, lisaks võib selle 

masina kasutusele võtta ilma turule lubamisele kehtestatud nõueteta.  [35, § 11 lg 1, 3].  
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Masina käitajaks on käesoleva seaduse tähendusel masinist, operaator, juht või mõni muu 

füüsiline isik, kes masinat juhib, millega töötamiseks on vaja vastavat pädevustunnistust. 

Masina käitajal peavad olema olemas tööks vajaminevad oskused ja teadmised ning ta 

peab olema vähemalt 18 aastat vana. [35, § 14 lg 1, 2]. Projekteeritava kartulipanuri puhul 

peavad olema masina käitajal oskused selle ühendamiseks traktoriga, vajaminevad oskused 

traktori juhtimiseks ning traktori ja kartulipanuri koostoimeliseks kasutamiseks.  

 

5.3. Masina projekteerimisele esitatavad ohutusnõuded 

Kartulipanuri projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvesse võtta lisaks eelnevas punktis 

kirjeldatud ohutusseadusele ka masina projekteerimisele ja ehitamisele esitatavad 

ohutusnõuded. Ohutuse tagamisel tuleb lähtuda järgnevatest põhimõtetest [36]: 

Kõrvaldatakse ohud või vähendatakse neid võimalikult palju: 

a) selleks valitakse ohutumad tehnoloogia ja protsessid; 

b) üritatakse suurendada masina automatiseerituse astet; 

c) rakendatakse ohutu masina projekteerimise põhimõtteid; 

d) järgitakse inseneritavasid ja tehakse kooskõlas ergonoomika põhimõtetega; 

e) juhtsüsteemide projekteerimisel järgitakse ohutuse põhimõtteid; 

f) piiratakse ligipääsu liikuvatele osadele, et saavutada masina maksimaalne ohutus. 

Vajadusel kaitstakse masinat ja selle käitajat ohtude eest ohutusseadiste abil. Neid 

kasutatakse just sellistel ohtudel, kus ei ole võimalik tekkida võivat ohtu piisavalt 

kõrvaldada. Ohutusseadiste valiku jaoks tuleb eelnevalt teha riski suuruse hindamine [36].  

Masina projekteerimisel tuleb selle kasutajaid tekkida võivate ohu olukordade eest 

informeerida juhendite, märgistuste ja muude ohutusmeetmete abil. Seda tuleb teha 

lihtsasti mõistetavate kujutistega või masina valmistamise ja kasutamise riigi keelse 

tekstiga. Lisaks sellele võib vajalikuks osutuda masina käitaja vastav väljaõpe ja 

isikukaitsevahendite kasutamine. Projekteerija peab vajaduse korral kehtestama ka 

lisaohutusabinõud, et oleks tagatud: masina ohutu hooldamine, veaotsing ja remont; ohutu 

juurdepääs masina kasutamisele ja hooldusele; kaitse masina ja selle osade ümbermineku 

ohu eest, kui see peaks esinema ja kaitse kasutaja lõksujäämise ohu eest liikuvate osade 

vahele, kui sellel on võimalik esineda [36].  
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KOKKUVÕTE 

Magistritööna on tegemist projektiga, mille käigus on projekteeritud kaherealine 

kartulipanur väikese veojõuklassiga traktoritele, mis on mõeldud väiketalunikele ja 

eelkõige just omatarbeks kartulit kasvatavatele aiapidajatele. Selline projekteeritud 

kodumaine kartulipanur võimaldab korraga kahe vao kartulite mahapanekut mulda, vagude 

lahti- ja kinni ajamist ning samaaegselt ka väetise doseerimist kartulitele.  

Käesoleva lõputöö raames on teostatud järgnevad teoreetilised ja projektilised tööd: 

1. Tutvutud kartulikasvatuse agrotehnikaga, sealhulgas just üldiste kasvutingimustega, 

kartuli mahapaneku eelsete ja järgsete tegevustega ning hooldusega. 

2. Valituks osutus kartulipanur kahe horisontaal lintkonveieri mugulannustiga, mille 

käitamine on traktori käitusvõllilt ning mille haakimisviisiks traktoriga on risttalaga 

haakeseade. Antud kartulipanur toetub kahe tugirattaga maapinnale, millel on 

olemas nii vagude lahti- ja kinniajamise funktsioonid kui ka kompleksväetamise 

dosaator.  

3. Antud ülevaade sarnaste mugulannusti variantidega kartulipanurite patentidest ning 

võrreldud arendatavat seadet teiste Eesti turul saada olevate konkureerivate 

kaherealiste kartulipanuritega.   

4. Tutvutud masinaohutuse ja -kasutuse seadustega ning masina projekteerimisele 

esitatavate ohutusnõuetega. Toodud välja neist antud projektiga põhilisemad 

haakuvad punktid – peab olema ohutu kasutajale ja ümbritsevale keskkonnale. 

5. Tehtud vajaminevad tugevusarvutused kartulipanuri raami materjali valikuks ja 

vastupidavuse määratlemiseks.  

6. Kartulipanuri veojõu takistuseks on 8373,7 N ja traktori liikumistakistuse kogu 

jõud on 7300,3 N  ning seetõttu on sobilikumaks käiguks kartulipanuriga töötamisel 

traktori esimene käik.  

7. Kaherealise kartulipanuri liikumiskiiruseks on 5...8 km/h. Kartulipunkri mahtuvus 

on 1200 kg. 

8. Teostatud ’’masin-käsitsi’’ katse tulemustes selgus, et konstrueeritud 

kartulipanuriga kartuli mahapanek on tõhusam, kui ’’masin-käsitsi’’ kartuli 

mahapanekul. ’’Masin-käsitsi’’ läheks ühele hektarile kartuli mahapanekuks aega 

~6,5 tundi ja kartulipanuriga ~5 tundi. 
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Töö arvutustulemuste teostamisel on kasutatud arvutipõhist programmi Mathcad. 

Kartulipanuri projekteerimisel ja modelleerimisel kasutati CAD-i põhist 

joonestusprogrammi Solid Edge.  

Magistritöö käigus projekteeritud kartulipanuri uudsuseks tuleb pidada kartulipanuri 

mugulannusti, väetisannusti ning lintkonveieri koostoimelist kasutust, mis annab 

võimaluse istutada kartulimugulad vagudesse ning samaaegselt anda ka doseeritud 

väetisekogused vakku. 

Töö edasiarendamise põhilisteks suundadeks oleks projekteeritud mõõtude järgi 

kartulipanuri prototüübi valmis ehitamine ja sellega reaalsete põldkatsete teostamine, 

võrdlemaks seda teiste maailmas toodetavate sama tootlikkusega kartulipanuritega. 
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