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ABSTRACT 

 

Saar, E. Soil over compaction by means of heavy machines. – Tartu: 2014. 85 pages, 39 

figures,  tables 13, format A4. In Estonian language. 

 

The aim of this thesis was to study the impact of the tyres of agricultural machinery on the 

terrain and soil, which involves compaction. The uneven level of the field prompts the 

pressure from tyres to bring about additional impact wave on the soil. The effect of 

different tyre types on the surface is undarstandably different too. In order to establish a 

valid result, tests were conducted both in labs and in the field. For that purpose Proctor 

standard compaction test, compaction machinery and other test equippment were used. In 

the course of testing, experimental machinery was used to determine how the vehicles 

compact the soil after going in line. The results were collected by introducing a wide-tyre 

imitator, especially equipped for the Proctor machinery for soil pressure, considering the 

standard free fall effect of a standard weight. The argument of comparison lies in the 

difference of tyre imitator impact to mellow or compacted soil. Different graphs were 

given for different situations. Tests on the author’s own field resulted in a conclusion that 

with MTZ 820, because of its larger mass, the wider tyre creates more impact conditions in 

terms of track, because the imitator penetrates soil deeper than T-25 track does. Therefore 

the “MTZ walking” in the field is much softer. The present data disprove the widespread 

concept that a heavy agricultural vehicle is better. In order to go forward with this research, 

focus should be definitely put on western-imported machinery and similar studies by 

interested parties are only welcome. One thing is clear, agricultural machinery (tractors) 

today are equipped with radial tyres, which is a good thing. The main difference between a 

Belarus and anything like John Deere lies basically only in mass, tyre diametre and tyre 

pressure. It would be interesting to find in the future, however, how much damage a 

heavier western traktor will really inflict on our soil. 

 

Key words: soil, soil compaction, standard Proctor compactor, imitator, impact wave, 

machine. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

 Dm   – mulla lasuvustihedus Mg m-3 

 Ep   – mulla eripind m2 g-1   

 EMMTUI  – Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise    

      Instituut 

g   – raskusjõu kiirendus 9,81 m s-2
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SISSEJUHATUS 

 

Lõputöö baseerub uurimuslikul teemal „Muldade liigtihenemine raskete masinate toimel“. 

Antud teema osutus valituks, kuna on tegemist olulise probleemiga põllumajanduses. 

Probleemi põhjalikum käsitlemine toob lugejateni rohkem teadmisi ja arusaamisi põllul 

toimuva kohta. Tänapäeval on tehnika muutunud ja arenenud ääretu kiirusega võrreldes 

aastakümneid tagasi olnutega, mis tagab paremad eeldused põllumajanduses. 

  

Probleemi olemasolu on üpris aktuaalne. Suurem muldade tihenemine leidis aset 

aastakümneid tagasi raskete Vene ratastraktoritega. Toimus masindegradatsioon, millele 

aitasid suuresti kaasa T-150K, K-700 ja K-701 [1]. Tihenemine kaasneb pärast igat 

tallamiskorda, olgu selleks mõni masin või elusolend. Erinevused tekivad massist, rehvide 

laiusest või elusolendite puhul jalgade kujust.  

 

Tihenemisega kaasnevad probleemid. Suuremas osas kannatavad tihenemise tõttu mulla 

füüsikalised omadused, milleks on lasuvustihedus, struktuursus, poorsus, vee-, õhu- ja 

soojarežiim. Füüsikaliste omaduste halvenemine tähendab seda, et muutub sealsete 

elusorganismide töö ning kahju saavad põllumehed, kellel kasvamas teatud liiki kultuurid. 

Iga kultuur on erineva nõudlusega. Suuresti sõltubki saagikus lasuvustiheduse näitajast. 

Kartulile on soodne muld tihedusega 1,0…1,25 Mg m-3 ja teravilja puhul hoopis 1,3…1,5 

Mg m-3. 

 

Ülesannete käsitlus hõlmab endas probleemi olemuse olemasolu. Mulla tihenemine toimub 

vähem pealmistes, kuid rohkem alumistes kihtides. Muidugi on selge, et suurema 

tihenemise võtab algselt ehk pärast ühekordset sõitu põllul vastu pealmine mullakiht, kuid 

tihenemine intensiivistub pikemas perspektiivis sügavamates kihtides, kuna pealmist 

mullakihti kobestatakse tunduvalt rohkem erinevate pindharimismasinatega. Seega on 

problemaatilisem sügavam mullakiht, mis vajaks kobestamist, et paraneksid füüsikalised 

omadused. Selleks puhuks on võimalus kasutada enamlevinuid sügavharimisvõtteid. 

Tallatavuse vähendamise võimalused väärivad rohkem tähelepanu ja rõhutamist, sest 

mõnda nendest kasutades, tuleb see kasuks nii põllule kui põllumehele.  

 

Katsemetoodika nägi välja nii laboratoorsete katsete kui ka põldkatsete läbiviimist. 

Laboratoorseid katseid viidi läbi Eesti Maaülikooli põllumajandustehnikalaboris ja 
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kütuselaboris ning kasutati autori põllult toodud pruuni näivleetunud mulda. Seadmetest 

kasutati „Proctori standardset tihendajat“ ja mulla tihendamise seadet. „Proctori standardse 

tihendajaga“ koos kasutati standardset pulkdeformaatorit ja spetsiaalselt konstrueeritud 

laiema rehvi imitaatorit ehk plaatdeformaatorit. Mulla tihendamise seadet kasutati seetõttu, 

et saavutada mulla selline tihedus, mida põllul pole võimalik saada. Põldkatseid teostati 

Haage Agro OÜ Peedimäe põllul ja autori põllul. Katsemasinatest kasutati autori masinaid.  

 

Töös on antud ülevaade tihendamisega kaasnevatest probleemidest, kannatada saavate 

mulla füüsikaliste omaduste lühiiseloomustus, katsete ja katsetulemuste analüüs. Väga 

tähtis on rehvide osakaal tihenemisprotsessis ja erinevad võimalused mulla tihenemise 

vähendamiseks. Tehnilistest joonistest käsitleti töös plaatdeformaatori ja mulla tihenemise 

seadmele veekogumiseks mõeldud lisasilindri konstrueerimist. 
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1. LÕPUTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

1.1. Lõputöö eesmärk 

 

Antud uurimistöö eesmärgiks on uurida põllu reljeefsel tasapinnal liikuva põllutöömasina 

rehvi poolt tekitatud survet mullale, millega kaasneb tihenemine. Põllu ebatasasustest 

tingituna saab käsitleda rehvide survet kui löögilainet mullale. Selle tulemusena on ka 

rehvide poolt tekitatav tihendatavus erinev. 

 

 

1.2. Lõputöö uudsus 

 

Antud töös on uudsuseks laia rehvi imitaatori ehk plaatdeformaatori konstrueerimine ning 

selle kasutamine „Proctori standardse tihendaja“ külge monteeritult nii põldkatsete kui ka 

laboratoorsete katsete läbiviimisel. Kuna „Proctori standardset tihendajat“ kasutatakse 

koos pulkdeformaatoriga, mis on mõeldud mulla tihese kontrolliks, siis konstrueeritavat 

imitaatorit kasutades oskab öelda, kuivõrd palju suvaline põllutöömasin mulda tallab. 

Uudsust toob töösse ka mõiste „löögilaine“ kasutamine. Teatavasti pole olemas nii tasast 

pinda, mis ei tekitaks traktori lainetust põllul. Löögilaine mullale tekibki paraku sellest, et 

põllu pinnal asetsevad nn lohukesed ning nendest üle sõites tekib suurem koormus 

lohukese põhjale. Seega mõjutab selline olukord ka sügavuti rohkem ning suureneb 

tihendatavus. Antud olukorda täpsustamaks saab tuua reaalse näite kruusatee kohta. Nimelt 

tekivad sinna samuti löökaugud tee ebatasasustest tingituna. Selle põhjustabki rehvide 

poolt pinnasele tekitatav löögilaine ning kui sõita kordi ja kordi, ongi tulemus aukude näol 

käes. Need kohad on ka tunduvalt rohkem tihendatud. 

 

 

1.3. Lõputöö ülesannete püstitus 

 

Töö on üles ehitatud järgnevatel ülesannetel: 

1) anda ülevaade muldade tihendamisest aegade jooksul; 

2) pakkuda võimalusi tänapäeva põllutehnika kasutamisest tihenemise vastu; 

3) tutvustada mulla liigtihenemisega kaasnevaid probleeme; 
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4) kirjeldada katsemeetodit; 

5) konstrueerida katseks vajalikud detailid; 

6) teostada laboratoorsed katsed ja põldkatsed; 

7) koostada katse tulemuste analüüs; 

8) anda ülevaade tallatavuse vähendamise võimalustest.  

 

 

1.4. Katsetuse eesmärk 

 

Katsete läbiviimiseks teostati nii laboratoorseid kui ka põldkatseid. Nende teostamine 

andis püstitatud uurimistöö eesmärgi tõestamiseks hulgaliselt informatsiooni. 

Laboratoorsete katsete käigus teostati mõõtmisi autori põllult toodud mullaga 

lasuvustiheduse ja niiskuse määramiseks. Põldkatseid teostati nii Haage Agro OÜ 

Peedimäe põllul kui ka autori põllul ning katsed viidi läbi erineva teljekoormusega  

masinatega. 
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2. PROBLEEMI OLEMUS 

 

2.1. Masinatega mulla tihendamine läbi aegade 

 

Juba ammu, mil olid veel sovhoosid ja kolhoosid, toimus muldade masindegradatsioon. 

Kasutatud mõistet „degradatsioon“ võib defineerida kui muldade seisundi kahjustumist või 

hävimist mullaprotsesside või inimtegevusest põhjustatuna. Masindegradatsiooni tõttu 

tihendatakse ülemäära palju mulda põllumajandusmasinatega, millega kaasneb mulla 

tallamine [2].  

 

Aastatel 1960…1980 muutus Eestis suureks probleemiks muldade liigtallamine, kuna 

põldudelt kadusid mullasäästlikud roomiktraktorid (DT-54A, T-74) ning nende koha said 

tohutult rasked ratastraktorid, milleks olid T-150K, K-700 ja K-701. Enamikes 

tootmisüksustes kasutati traktoreid T-150K. Aegamööda suurenes ka traktori K-700 

kasutuselevõtt. See raske 12 Mg ekspluatatsioonimassiga K-700 oli algselt mõeldud 

militaarvajadusteks, peamiselt rakettide vedamiseks. Probleemiks kujunes see, et 

Nõukogude Liidu kindralid olid selle masina vastu ning traktorist saigi 

põllumajandusmasin. Selliste masinate erisurve maapinnale võrreldes roomiktraktoritega 

on tunduvalt suurem, kuna teljele mõjuv koormus on jaotatud väiksemale pinnale. Traktori 

K-700A rataste  dünaamilised surved haritud põllul olid vastavalt esiratastel 210 kPa ja 

tagaratastel 200 kPa. Lisas A. on toodud mõningate masinate staatilised ja dünaamilised 

erisurved. Selliste traktoritega teostati põllutöid 1980. aastatel koguni 74 % haritavast 

maast. Sel perioodil halvenes teraviljasaak ja kartulisaak, vastavalt kuni 17 % ja 23 % [1, 

3, 4]. 

 

Kuni 20. sajandi esimese kolmandikuni olid veoloomad esimesteks, keda rakendati 

põllutööriistade ette. Loomade sõrad avaldasid suurt mõju pinnaga kontaktis. Tüüpilisteks 

väärtusteks 750 kg seisvate hobuste puhul on surveks maapinna suhtes 75 kPa ja 

kõndivatel 150 kPa. Aurumasinatega hakati kultiveerimistöid teostama Euroopas ja   

Põhja-Ameerikas 19. sajandi teisel poolel. Nende masinate massi ja jõu suhe oli väga 

kõrge. Aurumasinate mass ulatus koguni 30 Mg. Nendega töötamine muutus tõsiseks 

probleemiks mulla tihenemisele, kuna suur mass ja metallrattad mõjusid pinnasele  

negatiivselt. 20. sajandi esimesel poolel tulid põldudele sisepõlemismootoritega masinad, 

mille massi ja jõu suhe oli tunduvalt madalam kui aurumasinatel. Nende olukord oli mõneti 



12 

 

parem. Alates 1960. aastate algusest muutus märgatavaks tendentsiks rahvusvaheliselt 

võimsamad ja massiivsemad traktorid. Probleemiks kujunes see, et ei kasutatud sobivaid 

rehve. See suurendas mulla tihenemist. Graafiliselt on näidatud, kus selgub, et juba enne 

1960. aastat hakkas telje koormus kasvama. See tähendab ka seda, et suurenes erisurve 

mullale [5].  

 

Mulla tihenemist põhjustab eelkõige vale aeg põllule minekuks. Harimisküpsusega niisket 

mulda harides toimub tihenemine tunduvalt intensiivsemalt kui kuiva mulla puhul. 

Probleemiks on ka aastaid sama sügavusega kündmine, kuna sel juhul toimub künnialuse 

mullakihi tihendamine adra raskuse mõjul [6]. 

 

 

2.2. Mulla liigtihenemisega kaasnevad probleemid  

 

Üks põhilisemaid maaviljakuse näitajaid on mulla lasuvustihedus (Dm). Antud definitsiooni 

võib määratleda kui 1 m3 kuiva loodusliku ehitusega tallamata mulla massi 

megagrammides (Mg m-3) [1]. Vanemas kirjanduses kasutati lasuvustiheduse mõiste 

asemel terminit mahukaal dimensiooniga g/cm3. Lasuvus ise tähendab aga tahkete osakeste 

ja tühimike vaheldumist. Mahukaal ehk lasuvustihedus on väiksem pealmistes kihtides 

ning suureneb sügavamale liikudes. Huumusrikkad mullad on väiksema mahukaaluga, 

mille tihedus jääb 0,8	 ∙ 10�…1,6	 ∙ 	10� kg/m3 piiresse. Optimaalseks lasuvustiheduseks 

võib pidada enamikel muldadel 1,2 Mg m-3. Sellise mahukaaluga mulla hüdrofüüsikalised 

omadused, milleks on veejuhtivus, veeläbilaskvus, veemahtuvus, õhustatus ja poorsus, on 

soodsaimad. See aga tähendab seda, et taimed omastavad sellisest mullast ka toiteelemente 

paremini võrreldes tihenenud mullaga [1, 7, 8]. 

 

Mulla tihenemisega kaasnevad erinevad probleemid. Masinaga põllul sõites avaldavad   

rehvid pinnale mõju, mille tulemusena muutub mulla tihedus, poorsus, kõvadus, 

struktuursus ning vee- ja õhurežiimid [9]. 

 

Liigtihendamine mõjub kahjustavalt kõigile mulla omadustele ja erinevatele 

funktsioonidele huumushorisondis kui ka sügavamates kihtides. Seega rohkemate 

saviosakeste esinemine ja suurema niiskuse sisaldusega põllule avaldab raskem tehnika 

suuremat mõju mullale ja taimekooslusele [10].  
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Maailma põllumajanduses on täheldatud mõningaid mulla tihenemise probleeme. Need 

ilmnevad, kui sõidetakse masinaga põllul. Esmalt avaldab mullale mõju rehvidega seotu, 

milleks on telje koormus, rehvi diameeter, rehvi laiused veetavate ja vedavate rataste 

kontaktsel kokkupuutel, kiirus, libisemine ja siserõhu muutus. Mulda mõjutatakse 

erinevate jõududega, milleks on vertikaalne raskusjõud, nihke- ja võnkepinge. Tihenemise 

tagajärjel kannatavad mulla esialgsed omadused. Nendeks on mulla stuktuursus, poorsus, 

vee ja õhu läbilaskvus ja tugevus [5]. 

 

Kõige enam kasutatakse põldudel samas jäljes sõitu tehnoradadel. Üldjuhul toimub nõnda  

põllukultuuride väetamine ja taimekaitsevahenditega pritsimine, kuid kasvuperioodi kohta 

tuleb selliseid sõitmisi küllaltki palju. Kasutatakse võimalikult kitsa profiiliga rehve, et 

vähem tallaks kasvavat kultuuri. Hoolitakse kasvavast kultuurist, mitte põllumulla 

tihenemisest. 

 

  

2.3. Kaasaegne põllutehnika ja sügavharimisvõtted tihenemise vastu 

 

2.3.1. Kündmine 

 

Kündmine on väga tähtis ja vajalik mullaharimisvõte. Künni peamisteks ülesanneteks on: 

1) mullakihi ümberpööramine ja sellega kaasnev kobestamine, 2) taimede juurte 

lõhkumisest tulenev umbrohutõrje, 3) mulla veerežiimi paremaks muutmine, 4) väetiste 

muldaviimine, 5) taimehaiguste leviku vähendamine. Künd kobestab piisavalt mulda ning 

tänu sellele tagab parema veeläbilaskvuse. See on tähtis erosiooni vastu kallakutel, mis 

soodustab sademete parema muldapääsemise. Kündmine on üks parematest 

harimisvõtetest, mis vähendab taimehaiguste ja –kahjurite levikut, kuna mullakihi 

ümberpööramisel viiakse nad sügavamatesse kihtidesse ja õhurežiimi poolest vaesemasse 

piirkonda. Kõige suurem probleem on künni puhul tihese tekkimine vaopõhja, mida 

põhjustab adratera surve mullale. Seda saab vältida erinevate künnisügavuste kasutamisega 

aastate lõikes [11, 12].  

 

Tänapäeval on tehnika kiiresti arenenud, on täienenud põllutööriistad. Üha enam mõtlevad 

insenerid välja lahendusi, kuidas veelgi täiuslikumalt ja ratsionaalsemalt seadmeid 

konstrueerida.   
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Üheks lahenduseks vaopõhja tihese tekkimise vältimiseks on kasutada atru, mis on 

varustatud adrasaha taga liikuva põhjakobestiga [11, 12]. Joonistel 2.1. ja 2.2. on toodud 

võrdluseks varasem ja tänapäeva pöördader. Antud joonise 2.1. kohta võib väita, et 

metallrattad tihendavad rohkem mulda kui joonisel 2.2. olevad adrarehvid, sest 

metallrrattad ise on ääretult kitsad ja rasked. 

 

 

 

Joonis 2.1. Vanem pöördader [11] 

 

Joonis 2.2. Kaasaegne pöördader [13] 

 

 

2.3.2. Sügavkobestamine 

 

Sügavkobesti on põllutööriist, millega saab kobestada künnikihist sügavamates kihtides 

tihenenud mulda. Sügavkobestid on enamasti ette nähtud kuni 70 cm sügavuse mullakihi 

kobestamiseks. Selle seadmega töötamine erineb kündmisest selle poolest, et mulda ei 

tõsteta üles ning seetõttu jääb ka selle struktuur rikkumata. Kobestamine kergitab natuke 

mulda, mis on ka üsna loogiline, kuna pinda liigutatakse. See tagab parema õhu- ja 

veerežiimi mullas. Igal aastal ei tehta samal põllul sügavkobestamist, intervall oleks 3…4 

aastat. Tuues võrdlusmomenti kündmisega, võib öelda, et kui kasutada kobestit 

tavakünniga sama sügavuselt, siis on töödeks tehtavad kulutused ja kütusekulu tunduvalt 

suuremad hektari kohta. Kui vaadelda sügavkobesti tootlikkust tunnis, siis on see 

märgatavalt suurem kündmisest ning sellega kaasneb erosiooni tekkimise võimalus [11, 14, 

15]. Joonisel 2.3. on kujutatud tänapäevane sügavkobesti, mida võis näha Maamessil   

2014 a.  
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Joonis 2.3. Sügavkobesti Vogel & Noot KSD 400 

 

2.3.3. Freesimine 

 

Freesimist liigitatakse samuti sügavharimisvõtteks. Seda muidugi siis, kui töötatakse 

künnikihi sügavuses. Sundaktiivne mullaharimisriist, mille pöörleva tööorgani ehk trumli 

külge on kinnitatud käpad. Nende abil peenestatakse ja kobestatakse mulda. Mulla 

freesimise tööpõhimõte ühtib metallide lõiketöötlemises freesimisega, kus iga tööosa 

lõikab „mullalaastu“. Mullafreesi tähtsamateks ülesanneteks on lisaks mulla kobestamisele 

ja peenestamisele veel umbrohutõrje, künnimätaste ja söödimaa purustamine ning 

põllupinna tasandamine. Enamik mullafreesidest käitatakse traktori jõuvõtuvõllilt ja nad 

pöörlevad pärisuunaliselt. Selline pöörlemine on laialdaselt levinud, kuna sel juhul võrdub 

veojõutarve praktiliselt nulliga, sest trummel töötab vedamise suunas. Freesimise 

puuduseks võib pidada mulla struktuuri ülemäärast lõhkumist [11, 14]. Joonisel 2.4. on 

kujutatud mullafrees. 

 

 

Joonis 2.4. Mullafrees Maschio G 300 [16] 

 

Need kirjeldatud sügavharimisvõtted on peamised liigtihenemise vähendamise 

võimalustest. Olemas on terve hulk pindharimisvõtteid, mille tööorganid kobestavad ja 
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parandavad vaid mulla pealmist kihti. Autori poolt on valminud teadusartikkel aprillikuus, 

mida esitati teaduskonverentsil „Inimene ja tehnoloogiad“. Probleemi käsitlus seisnes  

Eesti muldade tallatavuses. Autor väitis, et Eesti mullad on tallatavad sõltuvalt põllutööde 

läbiviimise intensiivsusest, mulla erimist ja tema seisundist [17]. Seega, eriti suurtalunikud, 

kelle valduses on mitusada hektarit haritavat põllumaad, peaks kindlasti kasutama mõnel 

aastal eelpool mainitud sügavharimisvõtteid. Tänapäeva tendents liigub selles suunas, et 

kasutatakse ajaliselt kiiremaid ja ökonoomsemaid põlluharimisvõtteid. See tähendab 

paraku seda, et mulla sügavamad kihid muutuvad järjest tihedamaks.   

 

 

2.4. Rehvide osakaal tihenemisprotsessis  

 

Mulla tihendamise seisukohalt on üsna tähtis rehvide valik. Toodetakse kahte tüüpi rehve: 

1) diagonaalrehvid, 2) radiaalrehvid.  

 

Diagonaalrehvide jäikus on suurem kui radiaalrehvidel. Mida väiksem on rehvi siserõhk, 

seda ebaühtlasemalt toimub deformeerumine, see tähendab aga seda, et rehvi elastsus pole 

piisavalt tagatud. Selliste ratastega varustatud traktoriga teedel sõites, toimub rehvide 

kulumine ebaühtlasemalt. Kuna diagonaalrehv on jäik, siis mullal sõites avaldab see suurt 

mõju erisurve näol. Diagonaalrehvide puhul kulgevad karkassikiud diagonaalselt, see 

tähendab seda, et tugevdusnöörid paiknevad rehvi keskjoone suhtes nurgiti 30o…40o. Kõik 

kihid jooksevad eelmistele vastupidiselt, seega moodustub ristmustriline kudum. 

Konstruktsioonilt on küll diagonaalrehv lihtne ja parandamine toimub kergelt, kuid vaadata 

põllumehe seisukohalt, siis sellise rehvi jälg kokkupuutes mullaga kujundab ovaalse kuju. 

See tähendab seda, et rehvi ja mulla vaheline kontaktpind on üsna väike. Seega saab  

järeldada, et erisurve on suur ning toimub intensiivsemalt mulla tallamine. Joonistel 2.5. ja 

2.6. on näha illustratiivselt diagonaalrehvi ja radiaalrehvi ehitus ja jälje kuju kokkupuutes 

pinnasega [18, 19]. 
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Joonis 2.5. Diagonaalrehvi konstruktsioon [18] 

 

Joonis 2.6. Radiaalrehvi konstruktsioon [18] 

 

Radiaalrehvide karkassikiud kulgevad rehvi keskjoonega risti. Lisaks asetseb turvise all ja 

radiaalselt paiknevate kihtide peal täispikk vöö ning see katab kogu karkassi. Vöö on 

valmistatud nööridest ning nad asetsevad nurga all, mis jääb vahemikku 15o…25o. 

Radiaalrehvi eeliseks on see, et tema keeruka ehituse tõttu vetrub koormuse all tunduvalt 

paremini kui diagonaalrehv. See tähendab aga seda, et kokkupuutepind pinnasega on 

suurem ning tagatakse parem veojõu ülekanne. Radiaalrehvi jälje kujuks moodustub 

ristkülik kokkupuutel pinnasega, mida on näha jooniselt 2.6. Seega ei toimu mulla liigset 

tihendamist, mis on väga positiivne. Antud rehvis on ühtlasem rõhujaotus, mis tagab 

suurepärase haarduvuse, stabiilsuse, väikese veeretakistuse ja ühtlasema kulumise kui 

diagonaalrehvis [18, 19]. Palju täpsemalt ja põhjalikumalt saab lugeda traktorite rehvidest 

ja ka tallamise vähendamise võimalustest lisas B. 

 

Arvestades eelpool rehvide kohta kirjutatut ja allikate tõekspidamist, võib põllumehele 

anda soovitusi kummagi tüübi rehvide kasutamise kohta, mainimaks nii positiivseid kui ka 

negatiivseid omadusi. Muldade tallamise seisukohalt on parem kasutada radiaalrehve. 
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3. MULDADE FÜÜSIKALISTE OMADUSTE LÜHIISELOOMUSTUS 
 

3.1. Poorsus 

 

Mullapoor kujutab endast mullas paiknevat ebakorrapärast ava või õõnt, mis võib olla 

erineva suuruse ja kujuga. Osakestevahelised tühimikud on täidetud vee ja õhuga. Seega on 

poorsus üks tähtsamatest näitajatest, mis kirjeldab bioloogilist ja füüsikalist seisundit. 

Mulla üldpoorsuse (Pü, %) kogu maht on üle 50 % siis, kui mulla struktuur tagab 

taimekasvuks soodsad tingimused. Mulla üldpoorsus on arvutatav tahke faasi tiheduse (De) 

ja lasuvustiheduse (Dm) kaudu. Valem on   


ü =	
�	–	��

�
∙ 100	, 

(3.1) 

kus Pü on mulla üldpoorsus %; 

 De – tahke faasi tihedus Mg m-3; 

 Dm – mulla lasuvustihedus Mg m-3. 

 

Üldine poorsus jaguneb kaheks: 1) kapillaarseks ja 2) mittekapilaarseks. Kapillaarsetes 

poorides hoitakse kapillaarjõudude toimel kinni vett. Ülejäänud käikudes ja õõnetes 

asetseb õhk, kuna vesi allub neis gravitatsioonijõule ning seda nimetatakse 

mittekapillaarseks poorsuseks [1, 11, 20]. Mida rohkem on muld tihendatud, seda 

väiksemateks osakestevahelised tühimikud muutuvad ning halveneb mullas õhustatus ja 

veeliikumine. 

 

 

3.2. Struktuursus 

 

Mulla struktuursuseks võib nimetada erineva kuju, kõvaduse, suuruse ja sidususega 

mullaagregaatide ehk sõmerate kooslust. Sõmerate suuruse järgi jaotatakse mullad 

makroagregaatideks (sõmera suurus > 0,1 mm) ja mikroagregaatideks (< 0,1 mm). 

Mullamass on üles ehitatud mehaanilistest elementidest, mille suurus on erinev. Vastavalt 

struktuurile, jagatakse mullad struktuurseteks, mis koosnevad mullasõmeratest ja 

struktuurituteks, mis koosnevad mulla algosakestest. Seega mullamass võib olla tervikuna 

või üksikutes osades kas sõmeraline, üksikteraline, pankjas või tolmustunud. 
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Üksikteralisuse puhul on kõik mullaosakesed omaette, eriti omane liivmulla puhul. 

Sõmeraline koosneb kokkukleepunud osakeste agregaatidest. Struktuursust mõjutavad 

mehaanilised tegurid, milleks on looduslikud sademed ja inimese tootmistegevus. Sademed 

toovad kaasa struktuuragregaatide lagunemise väiksemateks elementideks suuremas osas 

mulla pinnakihis. Järelikult kaasneb mulla tihenemine [1, 7, 11, 20]. 

 

 

3.3. Vee- ja õhurežiim 
 

Sademete hulk on suureks mulla veevaru määrajaks. Põhjavett kasutatakse taimede 

varustamisel vaid siis, kui see tase ulatub maksimaalselt juurte levikuulatuse alumise 

piirini. Liigniiske mullaga on tegemist siis, kui põhjaveetase ulatub juurte levimispiirkonda 

ning siis on taimedel suureks probleemiks õhupuudus. Vee- ja õhurežiimi omavaheline 

sõltuvus on väga tähtis. Nende kättesaamine taimedele on seotud suuresti ka mulla 

omadustest. Vee- ja õhurežiim mullas on seotud lasuvustihedusega, struktuursusega ja 

mulla eripinnaga. Mulla eripind (Ep) on mullaosakeste välispinna summa ruutmeetrites. 

Mida suurem on mulla eripind, seda suurem on veekinnipidamisvõime. Absoluutselt kuival 

mullal veekinnipidamisvõime tõuseb 10000 baarini [1, 11]. Need füüsikalised omadused 

on samuti suuresti seotud mulla tihenemisest. Mida rohkem on muld tihendatud, seda enam 

muutub ka vee- ja õhurežiim, kuna nad ei pääse igale poole mulda.  

 

 

3.4. Soojarežiim 
 

Päikeseenergia on väga vajalik kõgile, kaasa arvatud ka mullale, sest sellelt saadud 

energiat kasutatakse mulla soojendamiseks. Niiskeid muldasid nimetatakse „külmadeks“, 

sest need soojenevad aeglasemalt ja kuivi muldasid „soojadeks“, kuna soojusmahtuvus on 

mulla tahketel osistel kuni viis korda väiksem vee soojusmahtuvusest. Varakevadel, 

muldade soojenemise ajal mõjutab selle niiskuse sisaldus küllalt mulla temperatuuri. 

Kuivamise ebaühtlused esinevad ka erineva lõimisega muldadel. Soojarežiim on muutuv 

mulla värvuse ja pinna reljeefi suhtes, sest mida tumedama mullaga tegemist, seda 

kergemini soojus neeldub ning soojem on muld [1, 11].    
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4. UURIMISTÖÖ OBJEKTID JA KATSEMEETODID 

 

4.1. Katselabori kirjeldus 

 

4.1.1. Mulla tihendamise seade EMÜ-s 

 

Laboratoorsete katsete läbiviimiseks kasutati Edvin Nugise ja Rein Põldoja poolt 

konstrueeritud leiutist „Meetod ja seade mulla tihendamiseks katsesilindris“, mis on  

patendiga EE 201100069 A kaitsmisel [21]. Seade on statsionaarne ja mõeldud 

kasutamiseks labori tingimustes. Antud seade asub Eesti Maaülikooli tehnikamajas B136 

ruumis, kus on võimalik seadmega tutvuda ja kasutada selleks ettenähtud otsatarbel. Antud 

katseseadmega on võimalik saavutada kasutajal mulla vajalik tihedus. Tööpõhimõte on 

seadmel lihtne. Esmalt täidetakse katsesilinder mullaga ning seejärel vähendatud mahuga 

lisasilinder, mis paigutatakse üksteise otsa, vastavalt katsesilinder allpool ja lisasilinder 

ülevalpool. Kui tahta midagi kokku suruda, siis on vajalik mingi mehhanism, millega saaks 

seda teha ja teises otsas midagi, mille vastu surudes muld kokku pressitaks. Seega silindrid 

paiknevad alusel, mida tungrauaga surutakse ülespoole. Silindrite kohal asetseb aga 

liikumatu kolb, mille varras on fikseeritav ülemise plaadi külge. Järelikult, kui altpoolt 

tungrauaga suruda, siis pressitaksegi muld kokku. Tähtis on ka teada, millise jõuga kolb 

mulla kokku surub. Selleks kasutatakse vastavaid sensoreid, mis asetatakse katsesilindrisse 

enne mullaga täitmist [21]. 

 

 

4.1.2. Mulla tiheduse määramise seade „Proctori standardne tihendaja“ EMÜ-s  

 

Kõige tähtsamaks on antud uurimistöö juures seade, millega on võimalik kalibreerida  ja 

prognoosida, kuivõrd palju tihendab mulda suvalise põllutöömasinaga varustatud traktor 

sõltuvalt liikumiskordustest jälg-jäljes põllul. Oluline on see, et ei peaks raske tehnikaga 

põllule sõitma ja mulda tallama. Seade sarnaneb jaotises 4.2. esitatud pinnase tiheduse 

määramise meetoditest penetromeetriga. Seadmega töötamine on lihtne. Tööasendiks on 

vertikaalasend maapinna suhtes. Seade töötab selliselt, et 2,5 kg langeva raskuse abil liigub 

imitaator pinasesse ning fikseeritakse mulda sisenemise sügavus. Seade koosneb 

metallvardast, millele on keevitatud langeva raskuse lööki vastuvõttev alus. Raskuse 
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vabalangemise kõrgus on määratud fiksaatoriga. Joonisel 4.1. on kujutatud antud töös 

kasutatav tihendaja. Seadme parameetrid on toodud tabelis 4.1.  

 

Antud seade on nime saanud kuulsa Ameerika ehitusinseneri Ralph Roscoe Proctori järgi, 

kes asutas selle 1933. aastal. Eestisse jõudis see seade Nõukogude Liidu ajal Moskvas 

asuva Lumumba Ülikoolis õpetanud P.U. Bahtini kaudu. E. Nugis kohtus sagedasti 

professor Bahtiniga ja tegi temaga tihedat koostööd aastail 1978…1984. Prof. Bahtini 

juhendamisel valmistati 1982. a EMMTUI EKB-s katseeksemplar, mida hakati katsetama 

ja kasutama muldade tihenemise astme, ulatuse ja iseloomu hindamisel. Pärast Eesti 

taasiseseisvumist kadusid järk-järgult põllult rasked traktorid K-700 ja T-150K ning 

uurimistöö alafinantseerimise tõttu jäid tööd soiku Proctori standardse seadmega mulla 

tihenemise määramisel. Uuesti alustati proovitöödega Eesti Maaülikoolis dots. E. Nugise 

juhendamisel 2012. aasta sügisel. Tõsisemalt hakati Proctori seadmega mulla tihendamise 

uuringuid läbi viima 2013. aastal [22]. 

 

 
Joonis 4.1. „Proctori standardne tihendaja“ 

 

Tabel 4.1. Proctori standardse tihendaja andmed 

Proctori standardne tihendaja Andmed 

Üldmass, kg 4,521 

Raskuse mass, kg 2,446 

Pulkdeformaatori mass, kg 0,052 

Pulkdeformaatori pikkus, mm 100 

Pulkdeformaatori läbimõõt, mm 10 

Plaatdeformaatori mass, kg 0,308 

Plaatdeformaatori läbimõõt, mm 56,9 

Plaatdeformaatori pikkus, mm 55,5 

Raskuse vabalangemise kõrgus, m 0,30 
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4.1.3. Muldade niiskuse sisalduse määramise meetod 

 

Uurimistöö käigus sai määratud niiskuse sisaldus mullas. Selleks kasutati kalibreeritud 

mahusilindrit, mille maht on 50 cm3 (joonis 4.2.). Nagu jooniselt 4.2. nähtub, et 

mahusilindri äär ja käepideme ülemine osa on konstrueeritud astmega. Nende olemasolu 

võimaldab mahusilindri ja käepideme osa omavahel pinguga kokku ühendada. 

Silindriproovi võttes lükatakse mahusilindri osa mulla sisse ning seejärel võetakse see 

ettevaatlikult välja tagasi. Mida kuivem muld, seda kergemini tahab ta mahusilindrist välja 

libiseda. Seega peaks sellisel juhul kasutama väikest kühvlit, et aidata mahusilinder mullast 

välja võtta.  

 

 

Joonis 4.2. Mahusilinder 

 

Järgnevalt toimitakse selliselt, et eemaldatakse mahusilindrist üleulatuv muld. Seejärel 

võetakse  mullatops (joonis 4.3) ning surutakse muld silindrist välja. Edasi tuleks märg 

muld koos topsiga kaaluda ning fikseerida näit. Seejärel pannakse märg muld koos topsiga 

ahju, kus teda kuivatatakse üks ööpäev 98 oC kuumuse juures. Kindlasti peab jälgima, et 

mullatopsil saaks kaas maha võetud ning topsi alla paigutatud. Kaane mahavõtmine on 

väga oluline, kuna toimub aurustumine. Kaas tuleb panna topsi alla, kuna kaanel on 

markeering, mille järgi on pärast ahjust välja võtmist võimalik õige katse mulla niiskuse 

sisaldus määrata. Pärast 24 tunni möödumist võetakse topsid ahjust välja ning kaalutakse 
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koheselt ja fikseeritakse näit. Seejärel puhastatakse tops mulla jääkidest ja kaalutakse see 

ning fikseeritakse samuti näit. 

 

 

Joonis 4.3. Mullatops 

 

 

4.2. Pinnase tiheduse määramise meetodid 

 

Olemas on mitmeid erinevaid pinnase tiheduse määramise meetodeid. Teadaolevalt 

eksisteerivad järgnevad meetodid [23]: 

1) liivakoonuse meetod – täpne, välja arvatud poorsed pinnased [23]; 

 

 
Joonis 4.4. Liivakoonus [23] 

 

Liivakoonuse meetodi (joonis 4.4) kasutamine pinnase tiheduse määramise puhul 

kaalutakse mahuti, koonuse osa ja mahutisse minev liiva mass ning vajalik on tihendatud 

pinnasekihti kaevata väike süvend. Mõõtmismeetod näeb välja selline, et süvendist 

kaevatud pinnas kaalutakse ja määratakse niiskusesisaldus ning seejärel arvutatakse 

pinnasest kaevatud kuiv mass. Järgnevalt tuleks asetada mahuti, mis on liivaga täidetud, 

süvendi kohale ning lasta täituda süvend koos koonusega. Pärast mahuti, selles asetseva 
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liiva ning koonuse liiva massi määramist leitakse ka liiva mass süvendis ja koonuses. 

Järgnevalt leitakse veel kaevatud süvendi maht ja tihendatud pinnase kuiv mass [23]. 

 

2) kummiballooni meetod – täpne seade, kuid mitte väga laialdase kasutusega [23]; 

Erineb liivakoonuse meetodist selle poolest, et kasutatakse liiva asemel süvendi täitmiseks 

kummiballoonis olevat vett (joonis 4.5) [23]. 

 

 
Joonis 4.5. Kummiballooni meetod [23] 

 

3) radioaktiivse isotoobiga tihedusemõõtja – probleemne on seadme kasutamine   

killustikulisel pinnasel, karbonaatsetel materjalidel ja ka süvendite puhul [23]; 

 

 
Joonis 4.6. Radioaktiivne isotoop (saatjatüüpi) [23] 

 

Võimalik mõõta nii mulla tihedus kui ka niiskusesisaldus. Olemas on saatja- (joonis 4.6.) 

ja tagasipeegeldustüüpi. Saatjatüüpi seadmel kasutatakse energiaallikaga toru, mis 

paigutatakse eelnevalt pinnasesse puuritud auku. Mõõtesügavus on maksimaalselt 30 cm. 

Tagasipeegeldustüüpi seadmega mõõdetakse kihi pinnalt. Mõõtesügavuseks seega   

7,5…10 cm [23]. 
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4) penetratsiooni meetod – kasutatakse Eestis, eriti sobilik liivpinnastele [23]; 

 

 
Joonis 4.7. Penetromeeter D-51 [23] 

 

Pinnase tiheduse määramiseks saab kasutada nii dünaamilist kui ka staatilist 

penetromeetrit. Staatilisel penetromeetril toimub süvistatava metallvarda koonilise otsa 

mulda sisenemine staatilise koormusega. Dünaamilistel penetromeetritel tomub selline 

tegevus dünaamilise löökkoormusega. Eestis kasutataksegi dünaamilist penetromeetrit   

D-51 (joonis 4.7.). Seade koosneb metallvardast, millele käib 60o nurgaga  koonusjas 

otsik külge. See on vajalik paremaks mulda sisenemiseks. Antud seadme kõige 

tähtsamaks osaks on langev raskus koos lööki vastu võtva alusega. Tööotsikuga varras 

süvistatakse vertikaalselt langeva raskuse abil pinnasesse 20 cm. Järgneva 10 cm 

süvistamisel fikseeritakse löökide arv ning tulemused kajastuvad mõõtmisprotokollis. 

Löökide arvu fikseerimise kaudu määratakse tihedustegur [23]. 

 

5) lõikerõngas või –silinder – ei ole mõeldud kasutada jämedateralistel materjalidel 

[23]; 

 

 
Joonis 4.8. Lõikerõngas [23] 

 

Lõikerõnga meetod (joonis 4.8) kujutab endast kindla ruumalaga välja lõigatud tihendatud 

mulla rikkumata struktuuriga proovi. Seejärel on võimalik arvutada tihendatud pinnase 

kuiv mahumass, mis on avaldatav seosega, kus süvendi pinnase kuiva massi suhe  

süvendi mahtu võrdub kaevatud pinnaseproovi massi suhe lõikerõnga ruumalasse [23]. 
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6) dünaamilise koormamise meetod [23]. 

 

 
Joonis 4.9. Dünaamiline koormamine [23] 

 

Dünaamilise koormamise meetodiga (joonis 4.9) mõõdetakse deformatsioone, mis 

saadakse vertikaalsuunas pinnasele langeva raskuse poolt [23]. 
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5. KATSEMETOODIKA 
 

5.1. Laboratoorsed katsed 
 

5.1.1. Katsete korraldamine 
 

Laboratoorseid katsetusi viidi läbi Eesti Maaülikooli tehnikamaja laborites, kus  kasutati 

põllumajandustehnika- ja kütuselaborit. Põllumajandustehnikalaborit sellepärast, et seal 

paikneb statsionaarne mulla tihendamise seade ning kütuselaborit seepärast, et seal asetseb 

elektriahi, millega on võimalik muldasid kuivatada. Laboratoorseid katseid teostati autori 

põllult toodud kobeda saviliiva mullaga. Kastete läbiviimiseks kasutati lisaks mulla 

tihendamise seadmele veel „Proctori standardset tihendajat“, normaalpingete mõõturit ehk 

rahvakeeli „lutikat“, joonlauda, nihikut ja anumaid. Tabelis 5.1. on toodud mulla 

tihendamise seadme kasutatavate katsesilindrite, mida on kokku neli, ning vähendatud 

mahuga lisasilindri parameetrid. Mulla tihendamisel kasutati silindrit 1, silindrit 2, silindrit 

3 ja lisasilindrit. Antud tabelist on võimalik vaadata laboratoorsete katsete käigus 

osavõtvate silindrite 1…3 parameetreid ning neisse mahutavat mulla kogust. Tabel 5.1 on 

seotud järgnevate tabelitega 5.2…5.4. 

 

Tabel 5.1. Mulla tihendamise seadme silindrite parameetrid 

Parameeter Silinder 1 Silinder 2 Silinder 3 Silinder 4 Lisasilinder 

Siseläbimõõt, cm 13,34 13,52 13,74 13,64 13,72 

Kõrgus, mm 151 150 150 150 112 

Tühimass, g 829,3 819,7 826,6 816,0 - 

Silindri mass koos 

mullaga, g 
4460,6 4744,8 4940,4 - - 

Märg muld, g 3631,3 3925,1 4113,8 - - 

 

 

5.1.2. Katsete käik 
 

Enne mulla tihendamist pidi katsesilindril ühe põhja kinni panema. Kõige lihtsamaks 

variandiks oli selleks kasutada paksemat kilejuppi ja kummipaela. Normaalpingete mõõtur 

pandi kilekotti ning sobitati silindri alumise põhja keskele. Kilekotti sellepärast, et muld oli 

liiga niiske. Selline lahendus vältis mõõturit niiskusega kokku puutumise eest. Joonisel 5.1. 
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on näha katsesilindrit koos mõõturiga. Seejärel täideti silinder mullaga ning asetati 

tihendamise seadme alusplatvormile, mida on näha jooniselt 5.2. 

 

 

Joonis 5.1. Katsesilinder koos 

normaalpingete mõõturiga 

 

Joonis 5.2. Mullaga täidetud katsesilinder 

tihendamisseadme alusplatvormil 

 

Lisasilinder, mis paigutati katsesilindri peale, on vajalik sellepärast, et saavutada nõutav 

mulla tihedus katsesilindris. Kui poleks lisasilindrit, siis pressitaks katsesilindris muld 

sedavõrd kokku, et ei saaks kasutada „Proctori standardset tihendajat“ pulkdeformaatoriga 

ehk kitsa rehvi imitaatoriga. Seda sellepärast, et mulda pressitakse kokku maksimaalselt 

lisasilindri jagu ehk 112 mm. Kui lahutaks mõttes katsesilindri kõrguse lisasilindri 

kõrgusest, jääks katsesilindrisse kokkusurutud mulda vaid ca 40 mm. Pulkdeformaatori 

pikkuseks on aga 100 mm, mis tähendaks seda, et deformaatorit saaks kasutada 60 mm 

piires.   

 

Tabel 5.2. Kobedas mullas teostatud katsetulemused  

Löökide arv 

Pulkdeformaator Plaatdefotmaator 

Mulda 

sisenemise 

sügavus, mm 

Löögi poolt 

tekitatud rõhk, 

bar 

Mulda 

sisenemise 

sügavus, mm 

Löögi poolt 

tekitatud rõhk, 

bar 

1 löök korraga 89 0 2,5 0 

1 löök korraga - - 7,1 0 

3 lööki korraga - - 18,1 0,05 

3 lööki korraga - - 18,5 0,05 

6 lööki korraga - - 27,2 0,06 

9 lööki korraga - - 40 0,065 
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Katse läbiviimisel saavutati mulla tihendamise seadmega kahes katsesilindris erinevatel 

rõhkudel tihendatud mullamass. Normaalpingete mõõturiga mõõdetuna saavutati ühes 

katsesilindris 10 µA-se ehk ühe atmosfäärise rõhumisjõuga tihendatud mass ja teises 50 

µA-se ehk viie atmosfäärise rõhumisjõuga tihendatud mass. Kolmandas oli seadmega 

tihendamata kobe muld. Vastav tihendatavus tagati siis, kui normaalpingete mõõturi osuti 

jäi muutumatuks, vastavalt 10 µA või 50 µA kohale. Tabelist 5.1. võib märja mulla massi 

põhjal järeldada, et katsesilindris 1 oli tihendamata muld ehk kobe muld, teises aga 

tihendatud ühe atmosfäärise rõhumisjõuga ja kolmandas viie atmosfäärise rõhumisjõuga 

muld, kuna mulla massid on erinevad. Tabelis 5.2. on saadud tulemused, kasutades 

„Proctori standardset tihendajat“ kobedas mullas. Tihendamata ehk kobeda mullaga 

teostati mõõtmisi katsesilindris 1, kus kontrolliti pulkdeformaatoriga mulla tihest ja 

plaatdeformaatoriga mulla tihenemist. Mõlemate deformaatorite puhul mõõdeti 

normaalpingete mõõturiga löögi poolt tekitatud rõhumisjõudu mullale. 

 

 

Tabel 5.3. Ühe atmosfäärise rõhumisjõuga tihendatud mullamassi katsetulemused  

Löökide arv 

Pulkdeformaator Plaatdefotmaator 

Mulda 

sisenemise 

sügavus, mm 

Löögi poolt 

tekitatud rõhk, 

bar 

Mulda 

sisenemise 

sügavus, mm 

Löögi poolt 

tekitatud rõhk, 

bar 

1 löök korraga 55 0,05 - - 

1 löök korraga 83 0,15 1,1 0 

3 lööki korraga - - 2,5 0 

3 lööki korraga - - 5,5 0,1 

6 lööki korraga - - 6,5 0,1 

9 lööki korraga - - 13 0,1 

18 lööki korraga - - 22,8 0,15 

 

 

Tabelis 5.3. on saadud tulemused kasutades „Proctori standardset tihendajat“ ühe 

atmosfäärise rõhumisjõuga tihendatud mullamassi kohta. Antud katse korral kasutati 

silindrit 2, kus teostati sarnased mõõtmised nagu eelmiselgi katsel. 
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Tabel 5.4. Viie atmosfäärise rõhumisjõuga tihendatud mullamassi katsetulemused  

Löökide arv 

Pulkdeformaator Plaatdeformaator 

Mulda 

sisenemise 

sügavus, mm 

Löögi poolt 

tekitatud rõhk, 

bar 

Mulda 

sisenemise 

sügavus, mm 

Löögi poolt 

tekitatud rõhk, 

bar 

1 löök korraga 36,2 0 - - 

1 löök korraga 59 0,05 - - 

1 löök korraga 76 0,05 - - 

1 löök korraga 100 0,05 1 0 

3 lööki korraga - - 2 0 

3 lööki korraga - - 5,5 0 

6 lööki korraga - - 8,4 0,02 

9 lööki korraga - - 13,3 0,1 

18 lööki korraga - - 18,4 0,15 

18 lööki korraga - - 27,2 0,17 

 

 

Tabelis 5.4. on saadud tulemused kasutades „Proctori standardset tihendajat“ viie 

atmosfäärise rõhumisjõuga tihendatud mullamassi kohta. Antud katse korral kasutati 

silindrit 3. Kolm tabelit erinevad omavahel mulla tihendatavuse poolest. Tabelites 

5.2….5.4. on kasutatud kahte deformaatorit tulemuste saamisel, milles üks on mõeldud 

kitsa rehvi imitaatorina ja teine laia imitaatorina. Esimeses veerus on kirjas „Proctori 

standardse tihendaja“ raskuse vabalangemise poolt rakendatud löökide arv mullale, mille  

tõttu siseneb nii pulk- kui ka plaatdeformaator teatud sügavuseni mulda, mis fikseeriti ning 

määrati ka löökide poolt tekitatud rõhk mullale.   

 

 

5.1.3. Niiskuse määramine  

 

Katsete käigus määrati niiskuse sisaldus mullas. Tulemuste võrdlemiseks võeti kolmest eri 

paigast mahusilindriga mulla kogus. Saadud proov asetati  alumiiniumist topsidesse. 

Seejärel kaaluti märg muld koos topsiga ning tulemus kanti tabelisse 5.5. Seejärel viidi 

mullad Eesti Maaülikooli kütuselaboris olevasse elektriahju, kus neid kuivatati üks ööpäev 

98 oC kuumuse juures. Pärast ahjust väljavõtmist kaaluti koheselt kuiv muld koos topsiga 

ning siis ka tühi tops. Kõik tulemused on kantud tabelisse 5.5. 
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Tabel 5.5. Niiskuse sisalduse määramine mullas   

Mõõtmiste 
järjestus 

Topsi 
nr 

Tühja 
topsi 
mass, 
g 

Märg 
muld 
topsiga, 

g 

Märg 
muld, 
g 

Kuiv 
muld 
topsiga, 

g 

Kuiv 
muld, 
g 

Vesi, g 
Mulla 
niiskus, 
g/g(%) 

Mulla 
tihedus, 
Mg m-3 

1 40923 32 95 63 84,7 52,7 10,3 19,5 1,05 

2 56473 31 97,7 66,7 86,7 55,7 11 19,7 1,11 
3 483 40 102,4 62,4 92,5 52,5 9,9 18,9 1,05 

 
 

5.2. Põldkatsed 
 

5.2.1. Katsete korraldamine 
 

Põldkatseid teostati nii Haage Agro OÜ Peedimäe põllul kui ka autori põllul ning need  

viidi läbi erineva telje koormusega masinatega.  

 

Põllumullad võib klassifitseerida mehaanilise koostise järgi saviliivmuldadeks, mille 

füüsikalise savi sisaldus jääb vahemikku 10…20 %. Selline klassifikatsioon on välja 

töötatud Nikodim Katšinski poolt [8]. Kuna põldkatseid tehti Tartumaal ja Põlvamaal, siis 

võib öelda, et põhimulla tüübi järgi on katsepõldudel tegemist pruunide näivleetunud 

muldadega. Nende levik ongi eriti tavapärane Kagu-Eestis [1, 24]. 

 

 

Joonis 5.3. Eesti muldade mullaerim [1] 
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Kasutusel oli üks sõiduauto ja kaks traktorit. Masinad kuulusid autorile ning nendeks olid 

Volkswagen Passat, T-25 ja MTZ 820. Peedimäe põllul kasutati katsete läbiviimiseks 

lisaks „Proctori standardsele tihendajale“ veel normaalpingete mõõturit, autot, joonlauda ja 

labidat. Autori põllul teostati katseid ainult traktoritega. Tabelis 5.6. on märgitud 

põldkatsetel osalenud masinate vajalikud parameetrid. 

 

Tabel 5.6. Masinate parameetrid 

Parameetrid Volkswagen Passat T-25 MTZ 820 
Tühimass, kg 1245 2060 3900 
Ratta koormus, kg 312 515 975 
Rehvi mõõtmed 195 / 65 R 15 9,5 R 32 15,5 R 38 
Rehvi laius, mm 195 240 440 
Rehvi siserõhk, bar 2,2 1,7 1,2 
Teoreetiline sisepinge 
mullas kontaktis rehviga, 
kPa 

220 170 120 

 

Joonistel 5.3….5.5. on näha illustratsioone katsetes osalenud masinate kohta. 

 

 

 
Joonis 5.3. Katsemasin MTZ 820 

 
Joonis 5.4. Katsemasin T-25 A 

 
 

 
Joonis 5.5. Katsemasin Volkswagen Passat 
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5.2.2. Katsete käik 
 

Haage Agro OÜ Peedimäe põld oli vaatluse järgi kõrrekoorijaga pärast teravilja 

koristamise lõpetamist üle käidud, sest sellist võtet kasutatakse sügisesel perioodil ning mis 

on ka tõhus umbrohutõrje. Antud põllul nähti ka traktori rehvi poolt tallatud jälge. 

Mõõtmisi teostati „Proctori standardse tihendajaga“ jäljelt ja väljaspool seda. Tulemused 

on kantud tabelisse 5.7. 

 

Tabel 5.7. Jäljes ja väljaspool jälge saadud katsetulemused Peedimäe põllul 

Löökide arv 

Pulkdeformaator Plaatdeformaator 

Mulda 

sisenemise 

sügavus jäljes, 

mm 

Mulda 

sisenemise 

sügavus 

väljaspool jälge, 

mm 

Mulda 

sisenemise 

sügavus jäljes, 

mm 

Mulda 

sisenemise 

sügavus 

väljaspool jälge, 

mm 

1 löök korraga - 100 - 10,5 

5 lööki korraga 100 - 5,5 15,5 

5 lööki korraga - - 8,5 20,5 

5 lööki korraga - - 10,5 25,5 

10 lööki korraga - - 14,5 30,5 

10 lööki korraga - - 15,5 35,5 

10 lööki korraga - - 15,5 36,5 

 

Haage Agro Peedimäe põllul kasutati ka normaalpingete mõõturit nii „Proctori standardse 

tihendaja“ raskuse löökide poolt ja autoga jälg-jäljes sõites mõõdetud tulemuste 

fikseerimiseks. Saadud tulemused on kantud tabelisse 5.8. 

 

Tabel 5.8. Normaalpingete mõõtmine mullas ja autoga jälg-jäljes sõites 

Löökide arv / Kordade arv 
Normaalpingete mõõtmine 

mullas, bar 

Normaalpingete 
mõõtmine autoga jälg-

jäljes sõites, bar 

1 löök / 1 kord - 2,2 

1 löök / 1 kord - 2,8 

1 löök / 1 kord 0,4 3 

1 löök / 1 kord 0,41 3 

1 löök / 1 kord 0,41 3 

5 lööki korraga 1,4 - 

10 lööki korraga 1,4 - 



34 

 

Normaalpingete mõõtur asetati enne „Proctori standardse tihendajaga“ tööle asumist        

58 mm sügavusele mulda. Sügavuse valikul lähtuti sellest, et andur ei satuks  

plaatdeformaatorile liiga lähedale ega ka liiga kaugele sellest.  

 

Autori põllul teostati katseid traktoritega T-25 ja MTZ 820. Mõõtmisi viidi läbi Proctori 

seadmega jäljelt ja väljaspool jälge. Kummagi traktoriga sõideti ühte ja sama jälge kokku 

viis korda ning tulemusi koguti pärast igat katset. Seega sõideti üks kord jäljes ära ning 

saadi tulemused, siis teine, kolmas, neljas ja viies kord. Katsetulemused leiab lisast C ja D.  

 
 
5.2.3. Niiskuse määramine  

 

Põldkatsete puhul määrati samuti mulla niiskuse sisaldus ja mulla tihedus. Haage Agro OÜ 

Peedimäe põllumulla niiskuseks traktori jäljes arvutati 15,3 (%)g/g ja väljaspool ehk 

kobedas mullas 12,5 (%)g/g. Mulla tiheduseks saadi traktori jäljes 1,44 Mg m-3 ja 

väljaspool 0,8 Mg m-3. Mahukam tabel autori põllult saadud tulemuste kohta asub lisas E. 
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6. TULEMUSED JA JÄRELDUSED 
 

6.1. Katse tulemuste ümbertöötlemine ja analüüs 

  

Arvutuslikult on leitud mulla vastupanujõud. Nii laborkatsetel kui ka põldkatsetel määrati 

arvutuslikult mulla niiskusesisaldus, vee sisaldus ja tihedus. Jooksvalt arvutati ka märja ja 

kuiva mulla mass.  

 

Mulla vastupanujõud ühele löögile „Proctori standardse tihendaja“ vabalt langeva raskuse  

poolt on leitav järgneva valemiga  


� =	
�� ∙ �

�
	,	 (6.1) 

kus Pf  on mulla vastupanujõud kgf cm-2; 

 mP – „Proctori standardse tihendaja“ mass kg; 

 g – raskusjõu kiirendus 9,81 m s-2; 

 A – imitaatori ristlõikepindala cm2. 

 

Märja mulla (mm) mass saadi sääraselt, et lahutati märja mulla mass koos topsiga (mm+mt) 

tühja topsi massist (mt). Kuiva mulla mass (mk) siis sarnaselt, et lahutati kuiva mulla mass 

koos topsiga (mk+mt) tühja topsi massist (mt).  

 

Niiskusesisaldus mullas on arvutatav järgmise valemiga 

� =	
���� +��� − ��� +����

���� +��� − ���
∙ 100	, 

(6.2) 

kus W on mulla niiskus %; 

 (mm+mt) – märg muld topsiga g; 

 (mk+mt) – kuiv muld topsiga g; 

 mt – tühja topsi mass g. 

 

Vee sisaldus mullas on leitav vastava arvutusega 

�� =	 ��� +��� − ��� +���	, (6.3) 

kus mv on vee mass mullas g. 

 

Mulla tihedus on leitav järgneva valemiga 
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� = 	
��

 !
	, (6.4) 

kus ρ on mulla tihedus Mg m-3; 

 Vs – kalibreeritud mahusilindri maht cm-3. 

 

Eelpool kirjeldatud valemeid kasutati antud uurimistöö läbiviimisel. 

 

6.2. Vajalike seadmete konstrueerimine 

 

Enne „Proctori standardse tihendaja“ kasutamist nii põldkatsetel kui ka laboratoorsetel 

katsetel konstrueeriti laia rehvi imitaator ehk plaatdeformaator, mis asub lisas F. 

 

Puudujääke leiti ka patendiga EE 201100069 A kaitsmisel „Meetod ja seade mulla 

tihendamiseks katsesilindris“ [21]. Nimelt tuli ilmsiks niisket mulda tihendades, et 

niiskusel (veel) pole katsesilindrist väljapääsu võimalust. Mulla kokkupressimisel tungib 

niiskus lisasilindri ülaossa. See on silinder, mis paigutatakse katsesilindri peale enne 

tihendamise alustamist. Probleem seisneb selles, et lisasilindri pealmine mullakiht ja 

liikumatu kolb saavad tihendamise tagajärjel poriseks, mis muudab selle seadmega 

töötamise ebameeldivaks. Seega täiustatigi antud patenti veekogumiseks mõeldud 

silindriga, mille leiab lisast F. Sellist veekogujat pole reaalselt veel valmis ehitatud, kuid 

antud töös on esitatud üks võimalikust variandist.  

 

Kuna tegemist on laborseadmetega, siis normatiivaktide nõuetele vastavad arendatavad 

detailid ei ole. Kuna antud juhul on oluline, et oleks kindlalt vaja labortöö läbiviimiseks 

vastavat seadet, siis pakutakse välja erinevaid variante, kuid pole eriti oluline, kas vastab  

teatud standarditele. Antud väljamõeldis ei lähe müügiks, vaid proovitakse saada selline 

tulemus, mida prognoositakse seadet projekteerides. Seejärel võib hakata mõtlema seadme 

laiemale ringkonnale tutvustamisest, mis aga tähendab juba seda, et antud ese peab 

vastama normatiivaktide nõuetele.   

 

Arendatavad seadmed asetsevad joonistel 6.1. ja 6.2. „Proctori standardne tihendaja“ 

sarnaneb penetromeetriga. Antud seade töötab sarnaselt, et langeva raskuse abil liigub 

imitaator mulda ning selleks oleks vaja fikseerida löökide arv. Antud seadmel tuleks  
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konstrueerida laia rehvi imitaator. Selliste imitaatoritega katsete teostamisel on näha 

omavahel väga erinevaid tulemusi.   

 

 
Joonis 6.1. „Proctori standardne tihendaja“ 

 

Tihendamise seadmele konstrueeritakse vee ärajuhtimise süsteem, kuna praeguses 

olukorras ei ole niiskusel mujale minna kui ainult ülespoole. See aga tähendab seda, et 

lisasilindri ülemisse ossa koguneb tihendamise tagajärjel küllaltki palju vett. 

 

 
Joonis 6.2. Mullaga täidetud katsesilinder tihendamisseadme alusplatvormil 

 

Kasutades ühte loovuse tööriista, genereeriti mõningad ideed antud seadmete 

arendamiseks. Selleks kasutati morfoloogilist analüüsi, mis on toodud tabelis 6.1.   

 

Tabel 6.1. Morfoloogiline analüüs 

Omadus Vahend 

Materjal Metall Puit Plastik 

Mass ~ 0,5 kg ~ 1 kg ~ 2 kg 

Imitaatori kuju Ring Ovaal Ristkülik 

Vee juhtimine Alt Ülevalt Küljelt 

Niiskuse eraldamine Topsi Lisasilindrisse Imemissüsteem 

 

Kasutades morfoloogilise analüüsi ideid ja autori fantaasiat, pandi kirja 

konstruktsioonilahenduste analüüs. Võttes esmalt vaatluse alla „Proctori standardse 
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tihendaja“ laia rehvi imitaatori (lisas F.) arendamise. Lähtudes tabeli 6.1. omadustest, 

seisneb seal detaili materjali valik. Erinevateks variantideks pakuti välja enimlevinud 

materjalid, milleks on metall, puit ja plastik. Kui analüüsida neid materjale, siis metall on 

tunduvalt tugevam kui teised variandid. Kuna antud detail on kiiresti eemaldatav ja 

paigaldatav, siis see lahendatakse keerme abil. Seda ka sellepärast, et standardne otsik ehk 

pulkdeformaator on samasuguse lahendusega. Kui mõelda, et välja pakutud materjalid 

peavad kokku puutuma niiskusega, siis ilmselt puit ei ole eriti kaua kestev. Plastiku puhul 

muutub keeruliseks vastupidavus tihendaja vabalangemise raskuse mõjul. Mõeldes 

seadmega töötamisele ja sellele, et juhuslikult võib puutuda imitaator ka kiviga kokku, siis  

tagajärjeks on ilmselt konstrueeritud seadme purunemine. Keeruliseks muutub plastiku ja 

puidu puhul keermestamise osa. Seega välja pakutud variantidest on kõige sobilikum ikka 

metalli kasutamine.  

 

Imitaatori massi saab samuti piirata. Nimelt pole mõtet väga rasket detaili teha, sest seda 

seadet peab kaasas kandma, kui minna põllule katseid tegema. Mida väiksem ja kergem on 

seade, seda lihtsam on ka hakkama saada. Seega mass ei tohiks ületada poolt kilogrammi. 

 

Imitaatori kujuks pakuti välja kolm varianti, milleks oli ring, ovaal ja ristkülik. Antud juhul 

võiks valiku teha pigem oma äranägemise järgi, sest võimalik on iga kuju puhul saavutada 

samasuguse suurusega pind, millega mulda tihendatakse. Kuna antud detaili saab treida, 

siis kasutati kõige lihtsamat varianti. Selleks oli enamlevinud metallprofiili ehk 

ümarmaterjali kasutamine, mille läbimõõtude valik on väga erinev. Vähema treimise ja 

ökonoomsemalt detaili valmisehitamise tõttu valiti standardse mõõduga ümarmaterjal. 

Seega oli ka imitaatori kuju otsustatud. Kuna katsetusi viidi läbi ka laboratooriumis, 

kasutades seal olevat mulla tihendamise seadet, siis imitaatori konstrueerimisel ainsaks 

piiranguks oli diameetri valik. See ei tohtinud olla liiga suur, kuna katsesilindri läbimõõt 

oli teada. Vastasel juhul oleks hakanud katsesilindri seinad imitaatorile mõju avaldama.  

 

Pakuti välja ka tihendamise seadmele konstrueeritava vee-eraldamise koht ja võimalus. 

Antud seadmega katseid tehes sai ilmsiks, et niisket mulda kokku surudes pressitakse vesi 

mulla struktuurist välja ning niiskusel pole teist võimalust, kui tungida katsesilindri 

ülemise osa ja liikumatu kolvi vahelisse alasse. Seega võiks teoreetiliselt olla vee 

juhtimiseks kolm varianti: 1) ülevalt, 2) keskelt või 3) alt. Kõige reaalsem variant oleks 

altpoolt ärajuhtimine.  
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Niiskuse eraldamiseks pakuti ka mõned variandid välja. Nimelt koguda mingisse topsi, 

konstrueerida veel üks lisasilinder, mida on võimalik katsesilindriga ühendada või 

kasutada imemissüsteemi. Kuna antud seade on mehaaniline, siis pole ilmselt mõtet 

imemissüsteemi leiutada. See nõuaks kindlasti teatud energiaallikat ning sellise süsteemi 

olemasolu nõuab ka lisakulutusi. Antud olukorra kõige reaalsem variant on ehitada üks 

lisasilinder katsesilindri alla.  

 

 

6.3. Katsetulemused 

 

Antud uurimustöös teostati nii laboratoorseid katseid kui ka põldkatseid. Laboratoorseid 

katseid sellepärast, et saavutada väga erineva tihendatavusega muld, mis põldkatsete puhul 

ei ole reaalne. Nimelt on võimalik mulla tihedus viia väga ekstreemsetesse oludesse, mida 

põllul ilmselgelt ei esine. Katsetulemused on esitatud tabelina põhijaotises viis ja suuremad 

tabelid on paigutatud lisasse C, D ja E.  

 

 

6.4. Laboratoorsete katsete tulemuste analüüs  
 

Laboratoorsetes katsetes kasutati mulla tihendamise seadet, millega tihendati muld ühe ja 

viie atmosfäärilise rõhumisjõuni. Antud katsete puhul mõõdeti ka normaalpingeid mullas. 

Joonisel 6.3. on näha ühe ja viie atmosfäärise rõhumisjõuga tihendatud mullamassi 

sõltuvus kobeda mulla vastavatesse näitajatesse. Nii kobedas kui ka tihendatud mullas 

mõõdeti imitaatori sisenemist sellesse vabalt langeva raskuse löökide arvu fikseerides. 

Seega kõik katsed toimusid sama arvu löökide korral. Võrreldes erinevalt tihendatud 

muldasid, saab graafiku järgi öelda, et tulemused langevad põhiliselt kokku. Nende 

vahelised erinevused on suuremad neljanda ja kuuenda punkti puhul ehk 18,5 mm ja        

40 mm kobeda mulla imitaatori mulda sisenemise juures. Kui aga võrrelda kobeda mulla 

näitu tihendatud mulla omaga, siis nad erinevad ligi poole võrra. 
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Joonis 6.3. Ratta imitaatori mulda sisenemise muutus ühe ja viie atmosfäärilise rõhumisjõuga 

tihendatud mulla sõltuvus kobeda mulla näitajatest 

 

Laboratoorsete katsete käigus leiti mulla niiskuse sisaldus ja tihedus. Tegemist oli üpris 

niiske mullaga. Proove võeti kolmes korduses ning keskmiseks mulla niiskuseks saadi  

19,4 (%) g/g. Kuna proovid võeti kobedast mullast, siis tihedus oli üpris väike. 

 

6.5. Haage Agro OÜ Peedimäe põllu tulemuste analüüs  
 

Katsetulemuste saamiseks käidi Peedimäe põllul, mis oli kõrrekoorijaga varem üle käidud. 

Põllult leiti teadmata margiga traktori jälgi, mis oli seal tööd teinud. Seega mõõtmisi 

teostati nii jäljes kui ka väljaspool seda. Joonisel 6.4. on kujutatud graafik 

plaatdeformaatori mulda sisenemise kohta erinevate löökide arvu korral. 
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Joonis 6.4. „Proctori standardse tihendajaga“ teostatud katsete tulemused jäljes ja väljaspool jälge 

 

Antud jooniselt on näha, et tulemused erinevad üksteisest mitmekordselt. Nimelt esimese 

löögi korral on vahe neljakordne ja ka pärast 46. lööki on tulemuste erinevus üle kahe 

korra. Järeldada saab selle graafiku järgi seda, et põllu pindmine mullakiht on üpris hästi  

kobestatud, kuid seda ei saa öelda jäljes teostatud mõõtmiste kohta. Jälje põhjal saab väita, 

et kõrrekoorimisel kasutati massiivsemat ratastraktorit kitsamate rehvidega, sest imitaator 

sisenes mulda üpris vähe. Tuues paralleele autori põllul teostatud katsete kohta, saab öelda, 

et pärast teistkordset tihendamist ratastraktoriga MTZ 820 on saadud sarnased tulemused 

Peedimäe põllul sealse traktoriga töötades.  

 

Peedimäe põllul teostati ka normaalpingete mõõturiga katseid nii mullas kui ka autoga 

jälg-jäljes sõites. Kontrolliti seaduspärasuse paikapidavust, et milline on rehvi siserõhk, 

selline on ka normaalpinge mullas kontaktis rehviga. Katse läbiviimisel selgus tõesti, et 

pärast esimese korra sõitu samas jäljes saadi tulemuseks rehvi siserõhuga võrdne tulemus. 

Autoga sõideti viis korda sama jälge mööda, kuid tulemus jäi muutumatuks 3 bar juures. 

Antud katse puhul oli tegemist staatilise erisurve jäljendamisega. 

 

Haage Agro OÜ põllul võeti mulla niiskuse sisalduse ja tiheduse määramiseks proove nii 

jäljes kui ka väljaspool jälge. Niiskuse sisaldus jäljes saadi 15,3 (%)g/g ja väljaspool jälge 

ehk kobedas mullas 12,5 (%)g/g. Mulla tiheduseks saadi jäljes 1,44 Mg m-3 ja väljaspool 

jälge 0,8 Mg m-3. Võrreldes tulemusi laborkatsete omadega, siis saab öelda, et niiskuse 
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sisaldus on olnud antud põllul väiksem ja ka tihedus on mõneti väiksem kobedas mullas. 

See on seletatav sellega, et autori põld on vett mitte väga läbilaskev ja tegemist on ka 

madala pinnasega. Huvitav on see, et autori põllult võeti laboratoorseteks katseteks mulda 

30.09.2013 ja Haage Agro põllul teostati katseid 10.10.2013. Tulemused võiksid enam-

vähem jääda samadesse piiridesse. 

 

 

6.6. Autori põllu tulemuste analüüs 

 

Eelmise aasta lõpp oli sedavõrd soosiv, et katseid teostati veel autori põllul 28. detsembril. 

Antud põllul teostati hulk katseid traktoritega jälg-jäljes sõites. Esmalt enne traktoritega 

katsete alustamist teostati kobedas mullas mõõtmisi nii standardse deformaatoriga kui ka 

plaatdeformaatoriga. Standardse deformaatoriga saab määrata mulla tihest. Mida rohkem 

„Proctori standardse tihendaja“ puhul vabalt langevat raskust peab kasutama, seda suurem 

on tihes. Joonisel 6.5. on graafik kobedas mullas teostatud laiema rehvi imitaatori mulda 

sisenemisel löökide arvu suurenemisel. Antud joonisel on näha, et imitaatori täieliku mulda 

sisenemine on nõudnud viit vabalt langeva raskuse lööki. Arvestades väheste löökide arvu, 

saab väita, et muld on olnud piisavalt kobe. 

 

 

Joonis 6.5. „Proctori standardse tihendajaga“ teostatud katsete tulemused kobedas mullas 
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Joonistel 6.6…6.10. on kujutatud graafikud pärast igat sõitu jälg-jäljes mõlema traktori 

korral. Erinevaid katseid tehti seetõttu, et antud jälge tihendada ning teada saada kuivõrd 

palju mõjutab iga üleliigne sõit mulla tihedust. Joonisel 6.6. on üks kord tihendatud mulda 

ratta koormusega. T-25 puhul mõjub rattale 515 kg ja MTZ 820 puhul 975 kg.  

 

 

Joonis 6.6. „Proctori standardse tihendajaga“ teostatud katsete tulemused pärast ühte korda  

jälg-jäljes sõitmist 

 

Kokku on iga katse puhul mõjutatud mulda „Proctori standardse tihendaja“ vabalt langeva 

raskuse jõul kümne löögiga, mis on kujutatud horisontaalteljel. Joonisel 6.6. on selgelt 

eristatav mõlema joone kulg, mis ei lõikugi teineteisega. See näitab seda, et T-25 oma kitsa 

rehviga on juba pärast esimest korda jälg-jäljes sõitmist tihendanud tunduvalt rohkem jälge 

kui MTZ 820. Kui võrrelda aga tulemusi kobeda mullaga, siis on pilt juba kardinaalselt 

erinev. Kobeda mulla puhul sisenes imitaator mulda viie löögijõu mõjul, kuid kui vaadelda 

üks kord tihendatud mulla graafikut viie löögi korral, siis on imitaator sisenenud mulda 

vaid maksimaalselt MTZ 820 puhul 12,5 mm ja T-25 puhul 10,5 mm.  

 

Joonisel 6.7. on kujutatud tulemused pärast kahte tihendamiskorda traktoritega jälg-jäljes 

sõites. Antud graafikul nähtuvad jooned langevad suuresti kokku mõlema traktori puhul. 

Vaadeldes lisast C ja D katsetulemusi, on pärast kahekordset mulla tihendamist mõõdetud 

peaaegu identsed tulemused. Kümnest löögist kuuega on plaatdeformaatori mulda 

sisenemise sügavus võrdne ning ülejäänute nelja löögi tulemused on väga ligilähedased 
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üksteisele. Seda on ka jooniselt 6.7. näha, et jooned langevad peaaegu kokku. Sellest 

järledub, et pärast kaht korda sama jälge mööda sõites pole vahet, kas kasutada kergemat 

masinat kitsamate rehvidega või raskemat masinat laiemate rehvidega. Tuues võrdlusi 

eelneva joonise ja antud momendil käsitleva joonise puhul, siis võib näha, et vertikaalse 

telje ülempiir on vähenenud. Seega on toimunud teatav mulla tihenemine, kuna 

deformaatori mulda sisenemine ei toimu enam niivõrd intensiivselt.  

 

 

Joonis 6.7. „Proctori standardse tihendajaga“ teostatud katsete tulemused pärast kahte korda  

jälg-jäljes sõitmist 

 

Joonisel 6.8. on kujutatud pärast kolme korda tihendatud muld jälg-jäljes sõites. Antud 

joonisel on pilt palju muutunud võrreldes eelmise ja üle-eelmise joonisega, kuna MTZ 820 

saadud tulemuste järgi tallab rohkem kui T-25. Jälje tihenemine on jällegi muutunud, kuna 

imitaatori mulda sisenemine on vähenenud. Kui analüüsida antud graafikul esitatud 

tulemust, siis loogiliselt mõeldes, et MTZ 820 tulemused ei ole sugugi tõesed, kuna mulla 

tallamine on suurem T-25 omast. Probleem võib olla tekkinud mõõtmisest või on 

trehvanud „Proctori standardse tihendaja“ koos plaatdeformaatoriga katse teostamisel 

imitaatori alla mingi suurusega kivi, mis takistas deformaatori mulda sisenemise.  
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Joonis 6.8. „Proctori standardse tihendajaga“ teostatud katsete tulemused pärast kolme korda  

jälg-jäljes sõitmist 

 

Joonisel 6.9. on kujutatud pärast nelja korda tihendatud muld jälg-jäljes sõites. Antud 

joonisel olev MTZ 820 joon on sedavõrd muutunud, et imitaatori mulda sisenemine on 

suurem kui T-25 jäljes katset läbi viies. Esimene pool antud katsest MTZ 820 puhul näitab 

seda, et mullakihti on võimalik veel küllalt kokku suruda, kuna imitaatori mulda 

sisenemine toimus intensiivselt. 
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Joonis 6.9. „Proctori standardse tihendajaga“ teostatud katsete tulemused pärast nelja korda  

jälg-jäljes sõitmist 

 

Joonisel 6.10. on kujutatud tulemused pärast viit tihendamiskorda traktoritega jälg-jäljes 

sõites. Antud joonist analüüsides selgub, et teine pool katsest ehk alates löökide arvust viis 

ülespoole, toimub plaatdeformaatori mulda sisenemine intensiivsemalt MTZ 820 puhul. 

Antud graafiku puhul on näha mõningaid märke, mis viitab juba sellele, et teatava arvu  

jälg-jäljes sõitmiste korral muutub mullakiht sedavõrd tallatuks, et „Proctori standardse 

tihendajaga“ koos plaatdeformaatoriga katsetamine muutub mitte tulemust andvaks. 

Märgid on löökide arvu kolm ja neli ning üheksa ja kümme juures, kus imitaatori mulda 

sisenemise sügavus on jäänud muutumatuks. 

 

Tihendaja standardse otsikuga teostati samuti katsetusi. Sellega määrati mullatihese 

olemasolu ning kui kiiresti on see tekkiv. Kobedas mullas teostatud katsel vajus „Proctori 

standardne tihendaja“ juba oma raskusega pulkdeformaatori jagu ehk 100 mm mulla sisse. 

Pärast esimest ja teist traktoriga jälg-jäljes sõitmise korda pidi teostama kaks lööki vabalt 

langeva raskuse mõjul. Kolmandal, neljandal ja viiendal korral kulus selleks juba kolm 

lööki. Seega suurenes iga katse järel mullatihese olemasolu.   
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Joonis 6.10. „Proctori standardse tihendajaga“ teostatud katsete tulemused pärast viit korda  

jälg-jäljes sõitmist 

 

Jooniste 6.6….6.9. põhjal võib järeldada, et imitaatori mulda sisenemise muutuste 

erinevused mõlema traktori puhul kuni nelja kordse tihendamiseni ei olnud oluliselt 

märgatavad. Küll aga pärast viit korda tihendamist tõi sisse imitaatori mulda sisenemise 

näitudele olulise suurenemise sõltuvalt Proctori seadme standardse raskuse alla kukutamise 

kordadest ning need muutused olid seda suuremad, mida suurem oli traktori mass           

(T-25 = 2,06 Mg (t) ja MTZ 820 = 3,9 Mg (t). Kui aga võtta uurimisaluseks mitte mass, 

vaid nn. kõnnak põllul, siis jooniselt 6.10. on näha, et traktor T-25 „kõnnak“ on oluliselt 

jäigem võrreldes MTZ omaga. See on seletatav sellega, et T-25 diagonaalrehv on kitsas 

(240 mm) ja karkassikiud asetsevad diagonaalse mustrina. Samas aga MTZ 820 puhul on 

tegemist laiema radiaalrehviga (440 mm).  

 

Autori põldkatseid teostati 28.12.2013 ning mulla niiskuse sisaldused on vägagi kõrged. 

Tulemused on leitavad lisast E. Maksimaalne arvutatud mulla niiskuse sisaldus ulatub  

20,8 (%)g/g. Mulla tihedused on ka üpris suured, mis on seletatav sellega, et mida niiskem 

muld, seda suurem tihedus, kuna niiskem muld tihendub kergemini.  

 

 

Joonisel 6.11. on kujutatud ratta imitaatori sisenemise muutust pärast üht ja viit korda 

sõitmist jälg-jäljes. Aluseks on võetud kobedasse mulda deformaatori sisenemine. Kui 
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vaadelda ratta imitaatori mulda sisenemist traktori ratta jäljes lähtuvalt kobeda mulla 

näitajatest, kus enne tallamist toimus ratta imitaatori mulda sisenemine. Siis on näha, et 

vaatamata traktori MTZ 820 suuremale massile loob selle laiem ratas soodsamad jälje 

tingimused, kuna ratta imitaator standardse raskuse alla kukutamisel süveneb märksa enam 

mulda üks kord ja viis korda tallatud jäljes. Siit võib järeldada, et selle traktori nn kõnnak, 

mida võib võtta kui metafoori, on põllul pehmem, mida aga ei saa öelda kitsa rehviga 

traktori T-25 kohta. Selle traktori kitsas diagonaalrehv on juba oma olemuselt jäik ja 

vastavalt sellele on ka selle nn kõnnak jäigem. Käesolev uudne lähenemisviis lükkab 

oluliselt ümber praeguseni teadaoleva seisukoha, et kerge traktor tallab vähem. Seda ainult 

siis, kui traktor on varustatud laiemate radiaalrehvidega.  

 

Oluliseks järelduseks võib olla ka see, et sõltumata traktori massist ja rehvi laiusest on  

nende tihedaks tallatud jäljes traktori nn kõnnak ühtemoodi jäik ratta imitaatori sisenemisel 

mulda kuni 30 mm piires. Ilmselt on see seletatav sellega, et Proctori seadme standardse 

raskuse teatud löökide arvuni jääb mulla tihese näitaja nendel puhkudel muutumatuks. Üle 

selle väheneb juba jäljes tihenenud mulla vastupanu ja tulevad taas ilmsiks erinevused 

traktori margi ja tallamiskorduste vahel.  

 

 
Joonis 6.11. Rehvi imitaatori mulda sisenemise muutus traktori jäljes 
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Joonisel 6.12. on kujutatud katsemasinate T-25 ja MTZ 820 erinevate tihendamiskorduste 

arvuga mulla tihedused. Horisontaalteljele on paigutatud katsemasinate poolt jälg-jäljes 

sõitmiskordade arv. Arv „null“ tähendab teljel seda, et mulla tihedus on arvutatud kobeda 

mulla puhul. Seda on ka võimalik järeldada väiksema mulla tiheduse väärtuse tõttu. 

Graafik on mõneti huvitav ja ebaloogiline, kuna pärast T-25 esimese korra jälg-jäljes sõitu 

oleva mulla tiheduse näit on väga suur. See on seletatav sellega, et T-25 traktori 

diagonaalrehv on jäik ning lisaks veel kitsam, võrreldes MTZ rehviga. Kui võtta 

mullatiheduse proov turvise jäljest, siis saabki märksa suurema tihedusega tulemuse. 

Turviste vahel on mulla tihedus oluliselt väiksem. Samas radiaalrehviga MTZ puhul 

turvise mõju on märksa väiksem, mida on näha ka jooniselt 6.12 esimese tihendamiskorra 

juures. 

 
Joonis 6.12. Katsemasinate tiheduse sõltuvus tihendamiskorduste arvust 

 

Joonisel 6.13. on kujutatud Proctori seadme kalibreerimine imitaatoriga kobeda põllumulla 

suhtes. Graafikult on näha imitaatori vastupanujõu lineaarset seost. Arvutatud sai nii 

standardse deformaatori ehk pulkdeformaatori ja imitaatori ehk plaatdeformaatori 

vastupanujõud. Kuna vastupanujõu väärtus on arvutatud valemiga 6.1, siis on sealt näha, et 

jagatise nimetajas asetseb imitaatori ristlõikepindala. See aga tähendab seda, et standardse 

deformaatori vastupanujõu väärtused on plaatdeformaatori vastavatest väärtustest 

suuremad imitaatori ristlõikepindala väärtuse võrra, sest pulkdeformaatori ristlõikepindala 

on võrdne ühega. Graafiku horisontaalteljel oleva imitaatori mulda sisenemise igale 

väärtusele vastab „Protori standardse tihendaja“ vabalt langeva raskuse löökide arv. Seega 
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esimese löögikorraga sisenes imitaator mulda 18,5 mm ning vastavaks vastupanujõuks on 

174 kPa ning pärast viit tihendamiskorda ulatus see näitarv 900 kPa-ni. Musta 

punktiirjoonega on kujutatud T-25 rehvi siserõhk ning rohelise kriipspunktiirjoonega MTZ 

820 rehvi siserõhk. Lähtudes konkreetsete rehvi siserõhkude ja deformaatorite 

vastupanujõu väärtustest, siis need jooned omavahel ei lõiku. Antud jooniselt on näha, et 

autori traktori T-25 rehvi siserõhu joon on praktiliselt esimeses punktis oleva imitaatori 

vastupanujõu väärtusega võrdne. See tähendab seda, et kui tihendada antud niiskusega 

mulda ühe löögi arvu korra, siis rehvi normaalsurve kontaktis mullaga ulatub 170 kPa 

piiresse. Kui aga vaadelda MTZ 820 rehvi siserõhu joont, siis on näha, et ühe löögiga 

tihendatakse mulda rohkem kui MTZ oma radiaalrehviga. 

 

 
Joonis 6.13. Proctori seadme kalibreerimine imitaatoriga kobeda põllumulla suhtes 

 

 

6.7. Katsetulemuste statistiline analüüs 
 

Teostatud analüüs põhineb katsetulemustel, mis asetsevad tabelites 5.5. ja 5.9. ning lisas D. 

Tabelis 6.2. on kujutatud statistilise analüüsi tulemused laboratoorsete katsete puhul. 

Statistilised näitajad on saadud Microsoft Exceli abil, kasutades lisaallikana „Statistika 

üldteooria II“ [25]. 
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Tabel 6.2. Laboratoorsete katsete statistiline analüüs 

Statistilised näitajad Mulla niiskus, (%) g/g Mulla tihedus, Mg m-3 
Aritmeetiline keskmine, (x) 19,4 1,07 
Standardhälve, (s) 0,4 0,03 
Standardviga, (sx) 0,23 0,02 
Piirdiferents, (PD05) 0,99 0,07 

 

 

Edvin Nugise poolt läbi viidud mitmete aastate uuringute tulemused on näidanud, et 

enamlevinud Eesti haritavate maade muldade standardvead varieeruvad mulla tiheduse 

puhul 0,02…0,04 Mg m-3 ja niiskuse puhul 0,4…2,3 (%) g/g piires [26]. 

 

Haage Agro OÜ Peedimäe põllul leiti tulemuste põhjal jäljes piirdiferents olulislävega 0.05 

niiskuse puhul PD05 = 5,0 (%) g/g ja tiheduse puhul PD05 = 0,13 Mg m-3 ning väljaspool 

jälge niiskuse puhul PD05 = 5,8 (%) g/g ja tiheduse puhul PD05 = 0,18 Mg m-3. 

 

Tabelis 6.3. on kujutatud statistilise analüüsi tulemused autori põldkatsete kohta. 

 

Tabel 6.3. Autori põldkatsete statistiline analüüs 

Statistilised 
näitajad 

Mulla niiskus, 
(%) g/g 

Mulla tihedus, Mg m-3 
MTZ 820 kohta 

Mulla tihedus, Mg m-3 
T-25 kohta 

Aritmeetiline 
keskmine, (x) 

19,4 1,48 1,48 

Standardhälve, (s) 1,02 0,06 0,05 
Standardviga, (sx) 0,31 0,03 0,02 
Piirdiferents, (PD05) 0,69 0,07 0,06 

 

 

Mulla tiheduse vahed, mis on tekitatud traktorite MTZ 820 ja T-25 sõitudega jälg-jäljes ei 

ole mulla tiheduse osas statistiliselt usutavad. 

 

 

6.8. Tallatavuse vähendamise võimalused 

 

Tallatavuse vähendamise võimalusi ei ole eriti palju, kuid mõningatest siiski. Nendeks on 

õige rehvi siserõhk, topeltrataste või roomikute kasutamine, agrotehnilised võtted, 

liblikõieliste heintaimede kasutamine ja sõitmiskordade arvu vähendamine ehk erinevate 

põimmasinate kasutamine. 

 



 

Väga tähtis on õige rehvi siserõhu valik. Milline on siserõhk, selline on ka normaalpinge 

mullas kontaktis rehviga. Selle tõestuseks teostati katse sõiduautoga põllul ning mõõtmisi 

teostati vastava normaalpingete mõõturiga, mida nimetatakse rahvakeeli 

Selgus, et pärast esimese korra ülesõitmist normaalpingete mõõturist, saadi mõõdetud 

tulemuseks 2,2 bar, mis võrdus rehvi siserõhuga. Seega pärast ühekordset sõitu põllul

tihendatakse mulda rehvi siserõhuga. 

palju kui suurem rehvi siserõhk [

kasutamise kohta ning kui sügavale mullakihti mõju avaldub. 

 

Joonis 6.12. Erineva rehvi siserõhu kasutamise mõju mullakihi sügavusele ja jälje laiusele 

 

Mulla tihendamist saab vähendada topeltrataste kasutamisega, mida ka väga paljud 

põllumehed kasutavad. Nõnda jaotub

kasutamine vähendab staatilist ja dünaamilist erisurvet mullale isegi kuni poole võrra ja 

suureneb ka traktori läbivus. 

kokkupuutepind mullaga on üpris suur ning tihendamine ei toimu nii intensiivselt kui 

ratastraktorite puhul. Massiivsema veermiku tõttu on jõud suunatud rohkem 

[28, 29]. Joonistel 6.13. ja 6.1

kasutamine.  
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Väga tähtis on õige rehvi siserõhu valik. Milline on siserõhk, selline on ka normaalpinge 

mullas kontaktis rehviga. Selle tõestuseks teostati katse sõiduautoga põllul ning mõõtmisi 

teostati vastava normaalpingete mõõturiga, mida nimetatakse rahvakeeli 

Selgus, et pärast esimese korra ülesõitmist normaalpingete mõõturist, saadi mõõdetud 

tulemuseks 2,2 bar, mis võrdus rehvi siserõhuga. Seega pärast ühekordset sõitu põllul

tihendatakse mulda rehvi siserõhuga. Järeldub, et väiksem rehvi siserõhk ei t

siserõhk [27]. Joonisel 6.12. on toodud näide erineva rehvi siserõhu 

kasutamise kohta ning kui sügavale mullakihti mõju avaldub.  

Erineva rehvi siserõhu kasutamise mõju mullakihi sügavusele ja jälje laiusele 

Mulla tihendamist saab vähendada topeltrataste kasutamisega, mida ka väga paljud 

Nõnda jaotub teljele mõjuv koormus suuremale pinnale.

e vähendab staatilist ja dünaamilist erisurvet mullale isegi kuni poole võrra ja 

suureneb ka traktori läbivus. Veelgi efektiivsem on kasutada roomikuid, sest 

kokkupuutepind mullaga on üpris suur ning tihendamine ei toimu nii intensiivselt kui 

. Massiivsema veermiku tõttu on jõud suunatud rohkem 

. ja 6.14. on toodud traktorite John Deere topeltrataste ja roomikute 

Väga tähtis on õige rehvi siserõhu valik. Milline on siserõhk, selline on ka normaalpinge 

mullas kontaktis rehviga. Selle tõestuseks teostati katse sõiduautoga põllul ning mõõtmisi 

teostati vastava normaalpingete mõõturiga, mida nimetatakse rahvakeeli „lutikaks.“ 

Selgus, et pärast esimese korra ülesõitmist normaalpingete mõõturist, saadi mõõdetud 

tulemuseks 2,2 bar, mis võrdus rehvi siserõhuga. Seega pärast ühekordset sõitu põllul 

, et väiksem rehvi siserõhk ei talla mulda nii 

erineva rehvi siserõhu 

Erineva rehvi siserõhu kasutamise mõju mullakihi sügavusele ja jälje laiusele [27] 

Mulla tihendamist saab vähendada topeltrataste kasutamisega, mida ka väga paljud 

teljele mõjuv koormus suuremale pinnale. Nende 

e vähendab staatilist ja dünaamilist erisurvet mullale isegi kuni poole võrra ja 

Veelgi efektiivsem on kasutada roomikuid, sest 

kokkupuutepind mullaga on üpris suur ning tihendamine ei toimu nii intensiivselt kui 

. Massiivsema veermiku tõttu on jõud suunatud rohkem maapinnale 

. on toodud traktorite John Deere topeltrataste ja roomikute 
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Joonis 6.13. Topeltrataste kasutamine John 

Deere 8320 R traktoril 

 

Joonis 6.14. Roomikute kasutamine John 

Deere 8320 RT traktoril [29] 

 

Saksa ajakirjas „Getreide Magazin“ on välja toodud võrdlus erinevate käiguosade kohta, et 

millist survet mullale avaldab rehvide kasutamine sügavuse suurenedes. Joonisel 6.15. on 

võimalik võrrelda erinevate rehvide kasutamist [30]. 

 

 

Joonis 6.15. Surve mullale erinevate rehvide kasutamisel [30] 

 

Jooniselt 6.15. selgub, et kummiroomikuga vähendatakse pinnasurvet. 40 cm sügavusel on 

mõõdetud surve mullale kummiroomiku puhul 0 bar, kuid teiste rehvide puhul jääb see arv 

1 bar ulatusse [30]. 

 

Mulla tallatavust saab vähendada kasutades õigeid agrotehnilisi võtteid. Teatavasti on 

kõige tähtsam nõue õigeaegne põlluleminek. Põllul on kaks äärmust: 1) liigniiske ja 2) 

liigkuiv. Mõlemal juhul on justkui põld kaitstud, sest liigniiskele ükski põllumees minna ei 
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tahaks, kuna traktorit ei kanna ja liigkuival mullal sõites ei juhtu ka  midagi. Kõige 

haavatavam ongi põllumuld külvieelsel perioodil ehk mulla harimisküpses seisundis,  mida  

nimetatakse füüsikaliseks küpsuseks, st tema füüsikaline seisund niiskuse järgi vastab 

0,7…0,9 (70…90 %) mulla väliveemahutavusest. Agronõuetest on tähtis ka iga 

põllutöömasina puhul õige sügavusega töötamine, vältida tuleks vahelejätte põllul ja 

vastavalt tööoperatsioonist valida õige kiirusrežiim [14, 31]. 

 

Liblikõielistest heintaimedest kasvatatakse Eestis valget, punast ja roosat ristikut, hübriid 

ja sirplutserni. Üha rohkem on hakatud kasvatama ka söödagaleegat ehk ida-kitsehernest ja 

harilikku nõiahammast. Ida-kitsehernest on Eestis kasvatatud juba üle 30 aasta, kuigi 

peamine leviala on neil Kaukaasia mägipiirkonnad. Need taimed kuuluvad mitmeaastaste 

rohttaimede hulka. Liblikõielistele taimedele on iseloomulik sammasjas peajuur, millest 

edasi arenevad tugevamad juureharud ja niitjad harud. Selliste taimede eelis kõrreliste 

heintaimede ees on juurte tungimine sügavamatesse kihtidesse, mis aitab vähendada 

liigtihenemise tekkimist [4, 32, 33].  

 

Uuringu tulemused on näidanud, et mulla liigtihendamisest tingitud deformatsiooninähtusi 

füüsikaliste omaduste näol saab taastada künnikihis. Selleks tuleks kasvatada lopsakama 

juurestikuga liblikõielisi taimi, mis olukorda parandaksid. Künnisügavusest allpool olevat 

tihest selliste kultuuride viljelemine ei kõrvalda, küll aga nõrgendab [34]. 

 

Tallamist saab vähendada sõitmiskordade arvu vähendamisega. Selleks on tänapäeval 

levinud hulgaliselt põimmasinaid, mis teevad mitu operatsiooni korraga. Nimelt on selliste 

põimmasinate kasutamine tallamise kohalt ja põllumehe seisukohalt tulusam. Joonisel 

6.16. on kujutatud põimmasin, mis töötab eespool intensiivselt sügavamates kihtides ja 

tagapool madalal kõrrekoorimisel. 

 

 

Joonis 6.16. Põimmasin Lemken Karat 9 [35]  
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KOKKUVÕTE 
 

Antud magistritöö eesmärgiks oli uurida põllu reljeefsel tasapinnal liikuva põllutöömasina 

rehvi poolt tekitatud survet mullale, millega kaasneb tihenemine. Põllu ebatasasustest 

tingituna käsitleti rehvide survet kui löögilainet mullale. Selle tulemusena on ka rehvide 

poolt tekitatav tihendatavus erinev. 

 

Eesmärgi täitmiseks teostati nii laboratoorseid katseid kui ka põldkatseid. Väga tähtsateks 

töövahenditeks antud uurimustöö juures on „Proctori standardne tihendaja“ ja mulla 

tihendamise seade. Mõlemat liiki katsete puhul leidis aset kobeda ja tihendatud mulla 

võrdlemine ehk Proctori seadme kalibreerimine katsemasina rehvi järgi. Katsemasinaid oli 

kokku kolm, millest kaks Vene päritolu traktorid ja üks sõiduauto. Laboratoorsed 

katsetused nägid ette muldade tihendamist erinavate rõhumisjõududeni koos vastavate 

graafikutega ja mulla niiskuse ning mulla tiheduse arvutamist. Põldkatsetel tihendati 

traktoritega rehvi alust mullakihti jälg-jäljes sõites kokku viis korda ning võrdluseks 

kobeda mulla vastavad näitajad. Sõiduautoga katsetati ja kontrolliti normaalpinget mullas 

kontaktis rehviga.  

 

Lisaks teostatud katsetele leiti tihedamisega kaasnevate probleemide väljaselgitamine. 

Uuriti erinevate konstruktsiooniliste erisustega rehvide osakaalu tähtsust 

tihenemisprotsessis. Nagu põhitekstist võis välja lugeda, et kasutusel on kahte tüüpi rehve. 

Nendeks on radiaal- ja diagonaalrehvid, millest diagonaalrehvid on tunduvalt jäigemad 

ning põllupind kannatab rehvi poolt tekitatud suurema erisurve tõttu. Sellega kaasneb ka 

suurem muldade tihenemine. Töösse on sisse toodud erinevad pinnase tiheduse määramise  

meetodid, mida on kokku kuus erinevat varianti. Kõige sarnasemaks saab pidada „Proctori 

standardset tihendajat“ penetromeetriga, mis leiabki kasutamist Eestis ja on eriti 

liivpinnastele sobilik. Rõhutamist väärib muldade tihendamise vähendamise võimalused. 

Enamlevinud võimalustest on kasutada topeltrattad või roomikud traktoritel, et suurendada 

rehvide pinda ja jaotada teljele mõjuv koormus suuremale pinnale. Järgnevalt on võimalus 

viia rehvi siserõhk võimalikult väikseks, sest milline on rehvi siserõhk, selline on ka 

normaalpinge mullas kontaktis rehviga. Võimalus on ka tihendamist vähendada 

agrotehniliste võtetega, liblikõieliste heintaimede kasvatamise või sõitmiskorduste arvu 

minimaliseerimisega. Kõige tähtsam nõue on õigeaegselt põllule minemine. Liblikõieliste 
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heintaimede juurestik on sammasjas ning nad ulatuvad sügavamatesse mullakihtidesse kui 

kõrrelised heintaimed.  

 

Graafikud olid mõeldud erinevate olukordade kirjeldamiseks. Laboratoorsete katsete 

käigus selgus, et ühe- ja viieatmosfäärilise rõhumisjõuga tihendatud mullas saadi Proctori 

seadmega standardse raskuse vabalangemise teel teada imitaatori mulda sisenemise 

väärtused. Selgus, et erinevalt tihendatud mulla puhul olulisi märgatavaid muutusi ei 

esinenud. Üldjuhul peab paika ikka olukord, et mida rohkem mulda tihendatakse, seda 

kõvemaks ta muutub ning Proctori seadme imitaatori mulda sisenemine väheneb. Ratta 

imitaatori kobedasse mulda sisenemise näidud tihendatud mulla näitudega erinevad 

teineteisest ligi poolega. Haage Agro OÜ põllul teostati katseid jäljes ja väljaspool jälge. 

Tulemused erinesid omavahel mitmekordselt. Kuna Haage põllul olid mulla niiskused kõige 

väiksemad võrreldes nii laborkatsetes kui ka autori põldkatsetes saadud tulemustega, siis sellest 

hoolimata sarnanevad tulemused MTZ 820-ga pärast teistkordset tihendamist. Haage põllul  

kontrolliti normaalpingete mõõturiga seaduspärasuse paikapidavust, et milline on rehvi 

siserõhk, selline on ka normaalpinge mullas kontaktis rehviga. Katse läbiviimisel selgus,  

et pärast esimese korra sõitu samas jäljes saadi tulemuseks rehvi siserõhuga võrdne 

tulemus. Autori põllul teostatud katsete maht oli mõneti mahukam. Katseid teostati mitme 

traktoriga ja tulemusi koguti jälg-jäljes sõites. Iga tihendamiskorra järel teostati Proctori 

seadme löökide arvu ja ratta imitaatori vahelise seosega graafik. Tehti ka graafik ratta 

imitaatori mulda sisenemisest traktori ratta jäljes lähtuvalt kobeda mulla näitajatest. Sealt 

selgus, et MTZ 820 suurema massi tõttu loob selle laiem ratas soodsamad jälje tingimused, 

kuna imitaator süveneb märksa enam mulda kui T-25 tallatud jälgedes. Seega MTZ taktori 

nn. kõnnak on põllul pehmem. Antud graafikuga lükati ümber teadaolev väide, et kerge 

traktor tallab vähem. Teostati ka Proctori seadme kalibreerimine imitaatoriga kobeda põllumulla 

suhtes. Selgus, et vastava niiskusega imitaatori sisenemine mulda andis võimaluse iga 

tihendamiskorra järel vaadelda, milline rehvi normaalsurve tekib kontaktis mullaga.  

 

Leiti ka mulla niiskuse sisaldus ja tihedus. Kõige niiskemad mulla väärtused ja suuremad 

tihedused ilmnesid autori põllul põldkatseid tehes, mis on ka loogiline, kuna katseid 

teostati pikalt kestva sügise tõttu alles detsembri lõpus. Kuna kõiki katseid teostati mitmes 

korduses, siis oli võimalus ka teha statistiline analüüs. Tähtsamateks näitajateks on toodud 

välja aritmeetiline keskmine, standardhälve, standardviga ja piirdiferents. 
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Käesoleva uurimistöö edasiarendamise suunaks peaks võtma kasutusele erinevad 

läänetraktorid ning tegema autori tööga sarnaseid katseid. Selge on see, et tänapäeva 

traktorid on varustatud radiaalrehvidega, mis on väga positiivne. Peamine erinevus Belarus 

traktori ja läänetraktori vahel on massi erinevus, rehvide laius ja diameeter ning rehvi 

siserõhk. Huvitav oleks teada, kui palju siis ikkagi mitmeid kordi raskem läänetraktor oma 

rehvidega mulda tallab.  
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langeva koormuse saab määrata kaalumisega, olles riputanud sellele 
raskeima rippmasina), siis kehtivad need ka uuele rehvile. Traktorile 
mootorivõimsusega 120… 150 hj on näiteks standardrehv 20,8 R38, mille 
välisläbimõõt on ligikaudu 1840 mm. Võimsusklassile üle 200 hj on rehv 
20,8 R42 läbimõõduga 1940 mm või (rataste mõnedele tüüpidele) 2060 
mm. 

 

 

Tabel 1. Rehvide koormusarvud (-indeksid) 

 

 

Koormusarv Rehvi kandevõime (kg) 
0 45 

50 190 
100 800 
120 1400 
140 2500 
160 4500 
180 8000 
200 14000 

 
 

Tabel 2. Rehvide kiirusarvud (-indeksid) 
 

 

Kiirustähis Suurim kiirus (km/h) 
A4 20 
A6 30 
A8 40 
B 50 
D 65 
F 80 

 

Missugused on võimalused asendada tavarehvid samasuguse 
veere- ümbermõõduga lairehvidega, seda näitab tabel 3. Kui näiteks 
paigaldada standardrehvi 20,8 R38 asemel lairehvi 650/65 R38, siis 3-t 
rattakoormuse korral saab nii teel kui ka põllul hakkama 40% väiksema 
rehvirõhuga (õhurõhuga rehvis). Et aga laius ei ole veel kõik, seda näitab 
lairehvide 900/50 R42 ja 710/70 R42 võrdlus: kandevõime osas ei ole siin 
nimetamisväärset erinevust rehvirõhus. Seda tasub arvestada uue rehvi 
valikul. 
 

 

Vaatamata võrdsetele läbimõõtudele, peab rehvide valikul silmas pidama 
mõningaid asjaolusid. Kui näiteks on võimalik paigaldada suuremahulised 

rehvid, mille velje läbimõõt on väike, siis peab teljel olema küllaldaselt 
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ruumi. Üldjuhul kehtib kogulaius 2,55 m. Erandina võib põllu- ja 

metsamajandustraktoreil olla maksimaallaius 3 m siis, kui rehvirõhk on alla 

1,5 baari. Seejuures on ette nähtud veel rataste kaetus: kiirusel kuni 40 

km/h peavad rehvid olema kaetud 2/3, traktoril kiirusega 50 km/h aga 

täielikult. Sageli on siin vaja arvestada ka kaubanduslikke lahendusi, sest 

ainult vähesed traktoritootjad pakuvad vastavaid kattesirme. Kui masin on 

laiem kui 2,75 m, siis näeb seadus ette ka ohutahvli olemasolu. Suurema 

pöördemomendi või veojõu ülekandmiseks peab olema ette nähtud ka 

minimaalne rehvirõhk. Kuivõrd mõnedes käsiraamatutes on need andmed 

küll toodud, mõnedes aga üldse mitte, siis tuleb end sellega täpselt kurssi 

viia. Veel tähtsam on täpne teave siis, kui traktorile soovitakse paigaldada 

suuremad rattad. Rataste erinevast veereümbermõõdust tulenevalt peavad 

ka täpselt sobivad eesrattad olema (eriti kõikide rataste vedamise korral). 

Peale selle on vajalik ka tootja poolt antud usutav tõend selle kohta, kas 

uued “käimad” ka kasu tuua saavad. Vastasel korral sõidetakse ilma 

kasutusloata ning järgmisel tehnoülevaatusel on probleeme. 

 

Tabel 3. Rehvirõhu ja kiiruse olenevus rehvist: suurem rehvimaht võimaldab 
väiksemat rehvirõhku 

 

 

Rehvi mõõt- 
med 

Vajalik rehvirõhk kiirusel, baari 
10 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h 
Traktori mootorivõimsus 110 kW (150 hj), 

rehvi läbimõõt 1840mm, rattakoormus 3 tonni 
20,8 R38 0,7 1,0 1,2 1,4 

540/65 R38 0,7 1,1 1,3 1,4 
580/65 R38 0,7 0,8 1,0 1,2 
600/65 R38 0,7 0,8 1,1 1,2 
650/65 R38 0,4 0,7 0,8 1,0 

147 kW (200 hj), 1940mm, 4,5 tonni 
20,8 R42 1,1 1,6 1,6 (4,0 t) 1,6 (3,6 t) 

620/70 R42 0,8 1,5 1,9 2,1 
650/70 R42 0,8 1,8 1,8 1,8 
710/70 R38 0,6 1,0 1,2 1,4 
900/60 R32 0,6 0,6 0,7 0,9 
900/50 R42 0,6 0,9 1,15 1,15 

147 kW (200 hj), 2060mm, 4,5 tonni 
650/85 R38 0,8 0,9 1,0 1,1 
710/70 R42 0,8 0,9 1,1 1,3 
800/70 R38 0,6 0,8 0,9 1,0 
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Mõni sõna ka kuludest. 

 

 

Uue traktori hankimisel on rehvide hind väga sageli arutluse 
keskpunktis: kas peavad olema kõrgeväärtuslikud rehvid või täidavad ka 
odavamad oma ülesande. Sellele küsimusele saab kõige paremini ise 
vastata, kui luubi alla võtta traktori kasutamise ja koormamise põhiolemuse. 
Samal ajal kui vanematüübilise talutraktori jaoks on soodus hind hea 
lahendus, siis küllaltki koormatud neljarattaveolisel traktoril tasuvad 
investeeringu vaid kõrgeväärtuslikud rehvid. Arusaadavalt kehtib see ka 
sihtotstarbelistele põllu- ja veotraktoritele. 
 

 

Missugune tööstustoode ja missugune rehvitüüp on õige valik 
vastavale kasutusalale, sellele ei saa kahjuks rahuldavalt vastata. Liiga 
mitmekesised on nõuded ja kasutusolud, et neid praegusaegse 
katsetusskeemi abil kontrollida ning sellesse pimedusse enam valgust tuua. 
Tõenäoliselt on aga nii, et juhtkohal olevatele markidele lisatakse mõned 
eurod hea imago tõttu. Teiselt poolt aga: ka hea kuulsus pärineb kuskilt… 
 

 

Radiaal- või diagonaalrehv? 
 

 

Diagonaalrehv on jäigem kui radiaalrehv ja väiksema rehvirõhu 
korral deformeerub ebaühtlaselt. Seetõttu on teedel liikumisel ka nende 
kulumus ebaühtlasem, erisurve mullale (pinnasele) on suhteliselt suur. 
Diagonaalrehvi põhimikukiud (karkassikiud) kulgevad diagonaalselt, s.o. 
rehvi veerepinna keskjoone suhtes nurgi 30…40o, moodustades 
ristmustrilise koordikudumi. Rehvi veerepind ja küljed moodustavad terviku 
ning külgede liikumine kandub ka veerepinnale. 
 

 

Radiaalrehvi põhimikukiud (karkassi-) kulgevad veerepinna 
keskjoonega risti. Koordikihtide peal ja veerepinna all paikneb 
mitmekihiline vöö (sellest ka nimetus – vöörehv), mille niidid kulgevad 
nurgi 15…25o. Radiaalsus võimaldab rehvi külgedel ja veerepinnal 
teineteisest sõltumatult töötada. Nii saab radiaal-rehv, vastupidiselt 
diagonaalrehvile, koormuse all paremini vetruda, rehvi toetuspind on 
pikem ning veojõu ülekanne on parem. Sellest tulenevalt on ka sõi- 
dumugavus parem. Samal ajal annab tugev vöö mustri haardekrihvidele 
parema toetuse, võimaldades sellega krihvidele suurema kõrguse. 

Oma jäigema külgseina tõttu tagab diagonaalrehv parema püsivuse 
külgkallakutel liikumisel ja selle külgalad ei ole nii tundlikud vigastuste 
suhtes. Seepärast on diagonaalrehvil tänapäeval veel mõningane tähtsus 
metsatraktoril.  
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Kas rehvirõhu reguleerseade või topeltrattad – väiksem 
erisurve mullale ja suurem veojõud 

Mullakaitse ja veojõu suurendamine rehvirõhu või topeltrataste abil 
on ammu teada. Vaatamata sellele on neid võimalusi veel vähe kasutatud. 
Siinkohal anname vastavaid nõuandeid. 

Kui räägitakse traktori võimsusest, siis on enamasti jutt kõigepealt 
mootorist ja ajamist. Kuidas aga jõud võetakse vastu mulla poolt, selle üle 
arutletakse hiljem. Tootlikkuse suurendamisel on aga rehvidel suurem 
osakaal kui mootoriarengul. Suurem nõudlus laiemate radiaalrehvide järele 
räägib sellest, et teadvusse on jõudnud fakt, et põllul suurendab traktori 
veojõudu väiksem rehvirõhk ja rehvi suurem toetuspindala, samal ajal 
kaitstes mulda ja säästes kütust. Teedel liikudes tagatakse tavaliste 
lairehvide korral vajalik sõidupüsivus rehvirõhuga 1,5…1,6 baari. 
Sõidumugavuse ja rehvide vetruvuse suurendamiseks võib rehvirõhku 
alandada väärtusele 1,2 baari. Mullakaitse seisukohalt võib põllul liikuda 
enamasti rehvirõhul 1,0 baari. Vastavalt rehvi kandevõimele võib 
rehvirõhku äärmusoludes vähendada kuni 0,4 baarini. Enne kui vähendada 
rehvirõhku, tuleb kindlalt veenduda, missugune minimaalrõhk sobib 
vastavale kandekoormusele ja liikumiskiirusele. Ainuüksi lairehvide 
kasutamisega ei lõpe võimalused. Topeltrataste paigaldamine traktori 
tagateljele, või ka eesteljele, või rehvirõhu reguleerseadme paigaldamine, 
võimaldab lairehvide kasutamist optimeerida. 
 

 

Topeltrataste kasutamine 

 

 

Topeltrattaid kasutatakse peamiselt mullaharimisel, olgu tegu 
tüükoorimisega, küntud põllu kultiveerimisega, reas- või punktiirkülviga. 
Edasi- si kasutusvõimalusi annab ka põhiväetamine. Erijuhul sobivad 
topeltrattad ka reastaimede hooldustöödel (kartul, mais). Silmas tuleb 
pidada, et teedel ei ületaks traktori kogulaius (koos topeltratastega) kolme 
meetrit. Kolmemeetrisest piirist kinnipidamine on vaevalt võimalik suurte 
traktorite puhul. Juba ilma topeltratasteta on 140-hj traktori rattarööbe 1,8 
m ning 650-mm laiuste rehvide korral on kogulaius ligikaudu 2,4 m. Kui 
sama laiusega rehvid on paigaldatud ka topeltratastele, siis on traktori 
kogulaius ligi 3,9 m (arvestades ka topeltrataste rehvide vahelist kaugust ca 
10 cm). Kes soovib teedel liikuda kogulaiusega üle 3 m, see vajab eriluba. Ja 
traktoril, mis koos topeltratastega on laiem kui 2,75 m, peavad olema 
täiendavad hoiatustahvlid. Kui rehvid ulatuvad traktori külgtulelampidest 
üle rohkem kui 40 cm, siis videvikus ja pimedas peavad olema veel 
ääretuled. Kui topeltratastega sõidetaks teedel kiirusega üle 25 km/h, peab 
topeltratastele olema paigaldatud kattesirm. 
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Mida tuleb silmas pidada topeltrataste valikul? 

 

 

Põllumees peab ise otsustama rehvide ja ka topeltrattasüsteemi üle. 
Näiteks pakuvad mitmesuguseid topeltrattasüsteeme Bohnenkamp, 

Grasdorf, Wennekamp, Kock und Sohn ja Vennad Schaad. Teiselt poolt on 
siin vaja eristada “puhtaid” topeltrattasüsteeme nendest süsteemidest, mille 
puhul topeltrattad võivad töötada nagu “normaalsed” rattad. Kuivõrd 
reeglina paigaldatakse topeltrattad traktorile lühiajaliseks kasutamiseks, siis 
ei pea need tingimata uued olema ning ei pea kvaliteedilt parimaid (s.o. 
kallimaid) otsima. Võimalik oleks, kui vanad tagarehvid paigaldada 
topeltratta velgedele ja nn. põhirattad varustada uute rehvidega. 
Topeltratastena võivad töötada ka kulunud turvisemustriga rehvid. Suuruselt 
(mõõtmetelt) peavad topeltrattad vastama nn. põhiratastele. Äärmisel juhul 
võib topeltratta välisläbimõõt (või staatiline raadius) mõnevõrra väiksem 
olla, ent mitte suurem. Kulunud rehvidel ongi nende kulumuse tõttu 
väiksem läbimõõt. Kui olemas on, siis võivad topeltrataste rehvid ka 
diagonaalrehvid olla, kusjuures põhirataste rehvid on radiaalsed – nii arvavad 
Bodenkampi firma rehvispetsialistid. Põllul kasutamisel tuleb kõikidel 
ratastel rehvirõhku ühtemoodi alandada (kui kandevõime seda võimaldab). 
 

 

Kui kallid on topeltrattad? 

 

 

Kulutused sõltuvad rehvi mõõtmetest ja kasutatavast süsteemist. Mitte 
liiga kallis “puhas” topeltratas (ilma muude kasutusvõimalusteta) maksab 
koos rehvi, velje ja kinnitusvahenditega rehvil 20,8 R38 ligikaudu 1100 
EUR, millele lisandub veel käibemaks. Kui olemas on sama suur vana 
rehv, siis vähenevad kulud ca 700 euroni (pluss käibemaks). 
 

 

Painduv rõhusobitus rehvirõhuregulaatori abil. 

 

 

Traktorile paigaldatud rehvirõhu reguleerseade on hankimiseks küll 
kallis, ent kasutamise seisukohalt painduv. Pärast selle paigaldamist jäävad 
ära paigalduskulutused ning ilma piiranguteta on traktor kasutatav ka 
tänavaliikluses. Ka kasutusala on laiem. Nii võib rehvirõhuregulaatoriga 
varustatud traktorit rakendada pritsimisel, väetise laotamisel, sõnniku- ja 
komposti laotamisel, virtsa laotamisel ning heina suurpallideks pressimisel. 

Lõuna-Westfali kutsekõrgkoolis tehtud uurimused näitavad, et 
rehvirõhu alandamine radiaalrehvidel väärtuselt 1,4 baari väärtusele 0,8 
baari vähendab rasketel mullaoludel ratta nühamust 50%. Seejuures 
väheneb rattajälje sügavus ühe kolmandiku kuni poole võrra. Seetõttu võib 
traktori veojõud suureneda 25% võrra. Teine uurimus rehvirõhuregulaatoriga 
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näitas, et kui 25-m3 mahuga virtsalaotur töötab 200-hj traktoriga, siis 
rehvirõhu alandamine vähendab diislikütuse kulu üle 20%. 
Rehvirõhuregulaatoreil on mitmesuguseid lahendusi. 

 

 

Tehniliselt lihtsal seadmel saab rehvirõhku käsitsi muuta igal rattal 
eraldi. On ka poolautomaatseid süsteeme, mis paigaldatakse kas traktorile 
või sellega haagitud töömasinale ning kus soovitud rehvirõhk valitakse 
eelnevalt ette. Siin võib traktori kõik neli ratast ja ka haagitud masina 
rattad käsitsi ühendada. Täiuslikumad on reguleerseadmed, millel 
rehvirõhku reguleeritakse masina liikumise käigus. Nendel on õhutorud 
rehvile paigaldatud ja kompressori või survemahutiga ühendatud. Näidikud 
ja kontrolliseadmed paiknevad traktori kabiinis. Eristatakse ühe- ja 
kahetorulisi süsteeme. Ühetorulisel on kogu süsteem pidevalt rõhu all, 
kahetorulisel töötab koos rõhutoruga ka juhttorustik. Kui juhttorustik 
avaneb, siis täitub töötorustik ning lõpuks sulgeb juhttorustik jälle rehvi- 
ventiili. Välisõhk saab üle poritiiva kulgeva ja pöörlevseadme kaudu 
suunduda pöörlevale rattale. Seejuures paikneb vastav seade rattarummu 
välisotsal (firmad Krude, PTG ja Strotmann). Peale selle on võimalik juhtida 
välisõhk läbi teljesse puuritud kanali, kusjuures vastav pöörlevseade on 
poltidega kinnitatud telje otsale (tapile). Teatud tüüpi ajamitelgedele 
pakub PTG ka radiaalset või aksiaalset pöörlevseadet. Viimasel kahel 
lahendusel ei suundu õhutoru üle poritiiva. Krude ja PTG süsteemide 
erinevuseks on ka õhuvalmendus: Krude kasutab kompressorit, PTG aga 
traktori õhusurveseadet. Esimesel juhul saab rehvist õhu kiiresti välja 
lasta, aga ka kohe jälle sisse pumbata. Teisel juhul on maksumus küll 
väiksem, ent traktori õhusurveseade peab olema tootlikum ja võimsam, et  
näiteks  rehvid  650/65  R38 ligikaudu  nelja  minutiga  rehvirõhu väärtuselt 
0,8 baari väärtusele 1,4 baari pumbata. Poolautomaatne rehvirõhuregulaator 
kõigile neljale rattale maksab näiteks koos käibemaksuga 1830 EUR (PTG 

toode). Seevastu seadmed, mis suunavad õhu rehvidesse masina liikumisel, 
ulatuvad oma hinnalt 1500…4000 EUR (sõltuvalt süsteemi lahendusest). 
Rehvirõhureguleerseadmete praktilised kogemused. 

 

 

Põllumees Peter Capellmannil Niederkassel-Stockemist (lõuna pool Kölni) 
on rehvirõhuregulaatori osas juba kümneaastane kogemus. Praegusajal on 
tema mõlemad traktorid (115 ja 155 hj) varustatud poolautomaatse 
rõhuregulaatoriga (PTG “Airbox”). Peale traktori võib ta sellega ühendada 
ka haakepritsi (3500 liitrit). Pritsi osas töötab see seade nii: teedel liikudes 
on rehvirõhk 1,5 bar, põllule jõudes ühendab ta kõik neli 
suruõhuvoolikut traktori rehvidega (600/65 R38) ja pritsi kahe rehviga. 
Seejärel valib ta teeninduspaneeli abil vajaliku rehvirõhu. Ühe minuti 
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möödudes on rõhk kõikides rehvides alanenud väärtusele 0,8 baari. Põllult 
lahkudes ühendatakse voolikud jälle ja rehvirõhku suurendatakse eelnevalt 
seadistatud väärtusele. Kui pritsipaak on tühi, siis ei ole vaja pritsirehvides 
rõhku suurendada, sest siis on prits ligikaudu 3,5 t kergem ning selle rehvid 
on vähem koormatud. Kui aga vaja on suurendada rehvirõhku ainult traktoril, 
siis läheb see oluliselt kiiremini. Kui tagarataste rehvirõhku suurendatakse 
väärtuselt 1,0 baari väärtusele 1,5 baari, siis kestab see ligikaudu kolm mi- 
nutit. 
 

 

Eelneva kokkuvõtteks. 

 

 

Topeltrattad on mulla erisurve vähendamise ja traktori veojõu 
suurendamise kallis võimalus. Enam kasutusvõimalusi pakuvad 
rehvirõhu- reguleerseadmed, kusjuures nende lihtne lahendus ei ole sugugi 
kallim kui topeltrattad. Soovitatav oleks, kui traktoritootjad paigutaksid 
rehvirõhuregulaatorid rattateljesse. Soetuskulutused saaksid siis olla 
väiksemad ja seadmed tasuksid end kiiremini. 
 
 

 

Rattavahetuskäru – rattavahetuse kindel viis. 
 

 

Et ratast lihtsalt ja kindlalt vahetada, on tööstus valmistanud erilise 
rattavahetuskäru. Sellega saab üks mees vahetada ka väga suuri ja raskeid 
rattaid. Missuguseid kärusid käesoleval ajal turustatakse ja kuidas need 
töötavad, sellest antakse ülevaade allpool. 

Rattavahetus kuulub nende ülesannete hulka, mis ei puuduta küll 
igaüht. Probleemi lahenduseks on eriline rattavahetuskäru. Kahvelja 
toetusalusega käru lükatakse külgsihis ratta alla nii, et rullikutega 
kahvliharud toetuvad ratta veerepinnale. Kruvivändast pöörates surutakse 
rullikud tihedalt vastu ratta veerepin- da. Kui vänta jätkuvalt pöörata, siis 
kerkib ratas maapinnast lahti. Üks tootjaist on loobunud vända abil 
tõstmisest ning tõstab ratta hüdrauliliselt üles. Masin, millelt ratas võetakse 
või millele see paigaldatakse, peab eelnevalt tungraua abil üle tõstetud 
olema. 
Rattavahetuskäru esiisana tuleb käsitleda Norbert Bernholzi. Juba 80- 

ndate aastate algul juurdlesid põllumasinamehaanikud ja –meistrid 
rattavahetuskäru loomise üle, kuni see sai tootmisküpseks. 
Rattavahetuskäru koosneb paremast ja vasakust poolest, mis omavahel 
on teleskoopiliselt kokku vändatavad. Kellele vänt liiga madalal on, see 
peab muretsema vänta kõrgemalt käitava kettajami. Neli kanderattakest on 
paigutatud raami alla. Paigaldatava ratta kärul paigalhoidmiseks on kett, 
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mida konksu vahendusel saab veljeavadesse haakida. Rattavahetuskäru 
toetub pöördrattale, mistõttu saab käru lihtsalt pöörata. Paljude otsingute 
tulemusena veendusid konstruktorid selles, et haarderullikute kogum 
peab koosnema kahest jämedast ja ühest peenemast rullikust. Siis saab 
ratast sellel kärul kergesti pöörata. Bernholz viitas sellele, et tema 
rattavahetuskäru on suhteliselt kerge (80 kg), mida saab väikese vaevaga 
paigutada auto pakiruumi või ruumisäästvalt seina äärde. Lihtsa 
standardse rattavahetuskäru ostuhind ilma vänta käitava kettajamita on 60 
cm pikkuste rullikute puhul 995 EUR. Hangitavad on ka kärud rullikutega 
40 cm ja 80 cm. Hankeaadress: Norbert Bernholz, Sonnenbergstraβe 14, 
34439 Willebadessen, tel. 05644/1711, www.bernholz-Montagegeraete.de 

 

Wallneri rattavahetuskäru. 

 

 

Alusriistaks on maalikunstniku värvisegamislaua tõstekäru.  
Iga haardkahvli külge on kinnitatud liugsiinid, mille abil rullihoidikud saab 
sobivasse asendisse nihutada ja siis väikeste tõkispoltidega fikseerida. Soovi 
korral saab seadmele paigaldada kaksik- või kolmikrullikud pikkustega 
650 või 800 mm. Nagu igal värvisegamislaual saab ka siin ratta soovitud 
asetuskõrgusele pumbata. Ratta paigalhoidmiseks on Wallneri seadmel 
torust valmistatud reguleeritav varb, mis haarab ratta selle tagant. Ratas tohib 
kaaluda maksimaalselt 1,5 tonni. Seadme netohind on 1460 EUR. 
Hankeaadress: Klaus Wallner, Hauptstraβe 8-10, 94439 
Roβbach/Münchsdorf, tel. 08723/910134 
 

 

Claas´i firma toode on vändatav. 

 

 

Claas´i seade võimaldab paigaldada nii suurt kui ka väikest ratast. 
Sead- me toetushaarad on teineteise suhtes teleskoopiliselt nihutatavad. Igal 
tugihaaral on pööratav 750 mm pikkune kolmikrullikukomplekt. Rullikud 
on nii paigutatud, et neid saaks võimalikult kaugemale ratta alla suruda. 
Kärule sobitatud ratast saab vända abil vajalikule kõrgusele tõsta. Ratas 
hoitakse paigal kas keti abil, mis kinnitub veljeavadesse, või vöö abil, mis 
asetatakse ümber ratta. Seadmega saab paigaldada rattaid läbimõõduga 
18…50 tolli ja massiga kuni 900 kg. Ostmisel on rattavahetuskäru netohind 
1295 EUR. 
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Nii valmib traktorirehv. 
 

 

Rehvide valmistamisel neid küpsetatakse – peaaegu nagu kooki. 
Vajalikud on ka muud protsessid, et mitmesuguste manuste lisamise 
tulemusena tekiks hea, vastupidav, mugav ja mulda säästev traktorirehv. 
Rehvide valmistamise osas on siinkohal loomulikult võimalik anda vaid 
põhijooni. Sest ükski rehvivalmistaja ei luba anda täielikku pilti sellest. 
Igaühel on oma retsept ja manuste koostis, mida nad reeta ei taha. 
 

 

 
Manused. 

 

 

Rehv nagu betoongi koosneb paljudest ainetest ja osadest ning toimib 

tugevdusainete ja kummi koostööna. Tugevdusainetena on (vastavalt 

kasutusotstarbele) tekstiil, polüamiidid või polüestrid, või ka teras. 

Kummimass valmistatakse looduslikust kautšukist (ca 75 % 

maailmatoodangust kulutatakse rehvitööstuses), sünteetilisest kautšukist, 

õlist ja täiteainetest (tahm või nõgi ja silikaat) ning keemilistest 

ühenditest. Ent tulemus saadakse nende komponentide mitte ainult lihtsa 

segamisena. Vastavalt rehvi osale (veerepind, vahevöö, põhimik ehk 

karkass, külgseinad, sisekiht, turvis jms) on vaja kuni 12 erinevat segu. 

Edasine töötlemine sõltub kasutusotstarbest. Rehvi külgseina ja veerepinna 

segu saadakse ühes ekstruuderis. Kuumutamise teel saadavad elastsed 

materjalid suunatakse pressi, kus neile valtside poolt antakse soovitud 

kuju. Jahtumise järel saab kummilinti lõigata. 
 

 

Kalandrimine. 

 

 

Rehvile vajaliku tugevuse andmiseks põimitakse kiuniidid üksteisest 
läbi ning mõlemalt poolt kihistatakse kummiseguga. See ongi kalandrimine. 
Lõpuks lõigatakse saadav koordiriba rehvile sobivate pikkustega 
tükkideks. Sõidu- ja veoautorehvide valmistamisel kasutatav teraskoordi 
kalandrimine on vähese painduvuse tõttu traktorirehvide puhul harva 
rakendatav. Ent rehvipõhimikus ja randis kasutatakse terast ka 
traktorirehvide valmistamisel. 
 

 

Konfektsioon. 
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Komponentide kokkuliitmisel eristatakse kahte  järku. Esimeses  
järgus toimub põhimiku (karkassi) valmistamine, kus asetatakse vastavale 
kohale sisekiht, põhimikukihid ja külgseinad. See toimub mähketrumli abil. 
Lõpuks paigaldatakse mõlemad tugirandid, mille ümber automaatselt 
mähitakse põhimikukihid. Valmistamise (konfektsiooni) teises järgus 
toimub vöötamine, kus toimub põhimiku järk-järguline “ülespuhumine”. 
Selle käigus võtab põhimik esmakordselt rehvi kuju, misjärel asetatakse 
kohale erisugused vöökihid ja veerepinnaribad. Nüüd on toorrehv valmis. 
 

 

Vulkaniseerimine. 

 

 

Lõpliku kuju, nii tüüpilise profiili kui ka kõik tähised omandab rehv 
kuu- mutuspressis. Siin toimub rehvi lõplik valmimine vastavalt suurusele 
30…150 minuti jooksul rõhu ja temperatuuri kindlas vahekorras. See ongi 
rehvi “küpsetamine”. Rehvile vajaliku kuju andmise kõrval on see protsess 
ka vulkaniseerimise aspektist vastutusrikas, kuivõrd nüüd toimub segu 
koostisosade molekulide omavaheline põimumine. Pärast rehvile kuju 
andmist toimub valmisrehvi tasakaalustamine, kusjuures lõigatakse ära 
kahjulikud ja mittevajalikud kummijäägid. 

 
Kvaliteedi kontroll. 

 

 

Rehvi valmistamine lõpeb kvaliteedi kontrolliga. Selle käigus 
vaadatakse iga rehv üle ning tehakse pöörlemismõõdistused. Pisteliselt 
toimub üksikute rehvide röntgenvaatlus, avastamaks võimalikud nõrgad 
kohad või seesmised vead. 
 
 

 

Rehvide arengusuunad – rohkem õhku velje ümber. 
 

 

Traktorirehvidel on üks turg masinaturuna (rehvid koos traktoriga) ja 
teine varuosaturuna. Kui oleks ainult masinaturg, siis toonuksid tootjad 
kiiremini uued rehvilahendused turule, sest nad saavad need samaaegselt ka 
sobivate velgedega varustada. Seevastu rehvide varuosaturu puhul aga 
oodatakse, et uus rehv ikka sobiks vanale veljele. Rehvide arengusuunaks on 
suurem rehvimaht. 

Esimene radiaalrehv suurusega 420/70 R 28 sobis 80-ndate aastate 
algul veljele W13 nagu ka diagonaalrehv 14,9 – 28, sest nende läbimõõt oli 
võrdne. Kuivõrd radiaalrehvi laius oli ca nelja sentimeetri võrra suurem, 
siis oli enam kui 10 % suurem ka selle rehvi õhumaht. Seetõttu oli uus 
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radiaalrehv samasugu- se kandevõime korral väiksema rehvirõhuga 
(siserõhuga) ja tänu oma painduvamale põhimikule (karkassile) suurenes 
ka rehvi tugipind. Hiljem järgnesid rehvid seeriatest 65 ja 60, millel 
kõikidel oli ühesugune eesmärk: suurema õhumahuga laiemad rehvid 
olemasolevatele velgedele, kusjuures ratta veereläbimõõt on sama kui 
vanal rehvil. Lairehvid seeriatest 55 või 50 on teoreetiliselt samuti 
võimalikud, ent praktilises kasutuses “löövad lõpuni läbi”. Kui need pai- 
galdada olemasolevatele velgedele, siis ulatuvad need äärtest üle ning rehvi 
kõrguse ja laiuse suhe on väga väike. Seeläbi kannatab nii sõidumugavus 
kui ka rehvi vetruvus (sest koormuse mõjul suureneb rehvi toetuspindala). 
 

 

Rehvitootjate dilemma seisneb rohu- ja põllumaa erinevuses. Põllul 
määrab rehvi laiuse enamasti küntud maa. Rohumaal on rehvi laius 
teoreetiliselt piiramatu, niikaua kui teedel ei ületa masina kogulaius kolme 
meetrit. Kui aga rehvimahtu suurendada ilma laiust suurendamata, siis saab 
ainult kõrgust suurendada. See on juht, mis esineb rehvil 650/85, kus 
rehviprofiili kõrgus moodustab selle laiusest 85%. Järgmine samm annaks 
seeria 90 või isegi 100. Niisugune radiaalrehv suurendab oma toetuspinda 
pikkusesse, vähendades niiviisi erisurvet mullale. Puudus on, et traktor seisab 
“kõrgetel jalgadel”. Peale selle peab ju rehv ka poritiiva alla mahtuma. Kui 
välisdiameeter jätta samaks, siis tuleb rehv seeriast 90 või 100 paigaldada 
väiksemale veljele. Käesoleval ajal niisugust rehvi igatahes veel ei ole. 
Pealegi võib rehv rasketel veotöödel veljel pöörlema hakata (sest kummi ja 
metalli kokkupuutepindala on väiksem). 

Olukord on teine, kui uus rehv paikneb uuel veljel. See on tee, mida mööda 
läheb Michelin oma uue XeoBib´iga. Selle rehvi siserõhk on 1,0 bar ning tee- 
del võib sellega sõita kiirusega 50 km/h. Ent ühel tingimusel: kui rehv on 
paigaldatud uuele ja laiemale veljele. 

Uue traktori ostmisel ei ole suurt probleemi, traktor on paarsada eurot 
kallim. Varuosade turult tuleb muretseda neli uut velge, mis maksavad 
kokku 1500…2500 EUR. Sellele lisandub veel see, et rehv XeoBib on ise 
ligikaudu 15% kallim kui sellega võrreldav XM108. 

Tõenäoline on, et ka teised tootjad lähevad tulevikus seda teed, sest 
põllumehed (talunikud) ja ettevõtjad teevad meeleldi kõiki töid ühesuguse 
rehvirõhuga. Ent üles jääb ikkagi küsimus, kas XeoBib´i vetruvus on 
küllaldane või kas teised rehviseeriad jäävad populaarsemaks, kuivõrd need 
kannatavad suuremat koormust (loomulikult rehvi sobiva rehvirõhu puhul). 

Üheks võimaluseks suurendada rehvi õhumahtu on kasutada 
sügavama sängiga velge. Ilma rehvi või velje läbimõõdu muutmiseta tagab 
see rattas suurema õhuhulga. Niisugused mitte eriti kallid veljed tuleb 
kõigepealt luua, kuigi investeering on ühekordne, sest velg võib mitmeid 
rehve “üle elada”. Arengupotentsiaali annab ka rehvi põhimiku uute 
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materjalisortide kasutuselevõtt, mispuhul õhem ja painduvam põhimik tagab 
suurema tugevuse. 
 

 

Mõned täiendused 

 

Rehviprofiili kõrguse ja laiuse suhet protsentides näitab kaldkriipsu 
järel olev arv. Näiteks rehvil 480/70 R 28 on rehviprofiil kõrgusega ca 335 
mm (70 % suurusest 480 mm). Standardrehvil moodustab kõrgus 80 % 
laiusest. Uutel standardrehvidel on sageli see 85 %. Rehvi painduvust 
iseloomustab liikumiskiiruse, rehvirõhu ja kandevõime vahekord: 
rehvirõhul 0,8 bar ja kiirusel 50 km/h on rehvi 520/70 R 38 kandevõime 
2,2 tonni. Samal kiirusel, ent rehvirõhul 1,6 bar on see 3,1 t, kiirusel 10 km/h 
aga 4,6 t. 
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Lisa C. Katsemasin T-25 katsetulemused 

Katsed Löökide arv 
Pulkdeformaator Plaatdeformaator 
Mulda sisenemise 
sügavus, mm 

Mulda sisenemise 
sügavus, mm 

1 2 3 4 
Kobe muld 0 100 - 
 1 - 18,5 
 2 - 30,5 
 3 - 39,5 
 4 - 42,5 
 5 - 55,5 
Üks kord sõidetud 1 60 1,5 
 2 100 3,5 
 3  6,5 
 4  8,5 
 5  10,5 
 6  11,5 
 7  14,5 
 8  16,5 
 9  17,5 
 10  19,5 
Teine kord sõidetud 1 55 1,5 
 2 100 2,5 
 3  4,5 
 4  5,5 
 5  7,5 
 6  8,5 
 7  10,5 
 8  10,5 
 9  12,5 
 10  15,5 
Kolmas kord sõidetud 1 40 1,5 
 2 75 3,5 
 3 100 4,5 
 4  5,5 
 5  7,5 
 6  8,5 
 7  8,5 
 8  9,5 
 9  10,5 
 10  12,5 
Neljas kord sõidetud 1 35 1,5 
 2 75 2,5 
 3 100 4,5 
 4  5,5 
 5  7,5 
 6  9,5 
 7  9,5 
 8  10,5 
 9  11,5 
 10  12,5 
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Lisa C. järg  
1 2 3 4 

Viies kord sõidetud 1 34 1,5 
 2 73 3,5 
 3 100 5,5 
 4  5,5 
 5  6,5 
 6  7,5 
 7  9,5 
 8  10,5 
 9  11,5 
 10  11,5 
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Lisa D. Katsemasin MTZ 820 katsetulemused 

Katsed Löökide arv 
Pulkdeformaator Plaatdeformaator 
Mulda sisenemise 
sügavus, mm 

Mulda sisenemise 
sügavus, mm 

Üks kord sõidetud 1 68 5,5 
 2 100 6,5 
 3  10,5 
 4  10,5 
 5  12,5 
 6  13,5 
 7  15,5 
 8  17,5 
 9  20,5 
 10  21,5 
Teine kord sõidetud 1 65 1,5 
 2 100 2,5 
 3  4,5 
 4  6,5 
 5  6,5 
 6  8,5 
 7  10,5 
 8  11,5 
 9  13,5 
 10  15,5 
Kkolmas kord sõidetud 1 55 1,5 
 2 80 2,5 
 3 100 4,5 
 4  4,5 
 5  5,5 
 6  7,5 
 7  7,5 
 8  8,5 
 9  9,5 
 10  10,5 
Neljas kord sõidetud 1 50 3,5 
 2 70 5,5 
 3 100 6,5 
 4  8,5 
 5  8,5 
 6  10,5 
 7  10,5 
 8  10,5 
 9  11,5 
 10  12,5 
Viies kord sõidetud 1 43 2,5 
 2 75 3,5 
 3 100 5,5 
 4  5,5 
 5  7,5 
 6  9,5 
 7  10,5 
 8  11,5 
 9  12,5 
 10  12,5 
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Lisa E. Niiskuse sisalduse määramine mullas autori põllul 

Tallamiste 
arv 

Topsi nr 

Tühja 
topsi 
mass, 
g 

Märg 
muld 
topsiga, 

g 

Märg 
muld, 
g 

Kuiv 
muld 

topsiga, g 

Kuiv 
muld, g 

Vesi, 
g 

Mulla 
niiskus, 
(%)g/g 

Mulla 
tihedus, 
Mg m-3 

Kobe muld 22 38 115 77 103 65 12 18,5 1,3 

T-25 1x sõidetud 40963 31 124 93 109 78 15 19,2 1,56 

T-25 2x sõidetud 0072 37 121 84 108 71 13 18,3 1,42 

T-25 3x sõidetud 34947 31 118 87 103 72 15 20,8 1,44 

T-25 4x sõidetud 0096 37 126 89 112 75 14 18,7 1,5 

T-25 5x sõidetud 40902 31 120 89 105 74 15 20,3 1,48 

MTZ 1x sõidetud 458 38 125 87 110 72 15 20,8 1,44 

MTZ 2x sõidetud 14 40 125 85 111 71 14 19,7 1,42 

MTZ 3x sõidetud 56473 31 121 90 106 75 15 20,0 1,5 

MTZ 4x sõidetud 483 40 129 89 115 75 14 18,7 1,5 

MTZ 5x sõidetud 40923 32 124 92 110 78 14 17,9 1,56 

 

  


