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ABSTRACT 

Lassmann, Taavi. Birch Sap Harvesting Technology − Tartu: EMÜ, 2014. 35 pages, 24 

figures, 2 tables, format A4. In Estonian language.  

The current bachelor’s thesis is created in demand and on the  initiative of the department 

of Food Research and Food Technology in Estonian University of Life Sciences. It is a 

premilinary study representing the first phase of the product development. The usage of 

valuable birch sap has increased a lot in the last decade but harvesting technology has been 

lagged behind. The purpose of this research was to get acquainted  with existing 

technologies and to find the best technical and technological solutions for collecting birch 

sap. The patent study has been carried out and 8 the  most interesting patents have been 

described and compared. The patent study was based on a database Espacenet. Based on 

the patents, new ideas and solutions have been generated and sketches of potential new 

solutions have been made.  

In addition some figures of possible novel solutions have been made to make the sketches 

more understandable.  

One way to collect birch sap commercially is to take the advantage of the trees’ stumps left 

behind after the trees have been felled. That way it is possible to avoid damaging live trees 

and productivity could be greater. The other way is to use nail-spouts attatched to a bezel 

or belt. This belt should be mountable to all sizes of trees and should be durable. 

Hopefully the current preliminary study as well as technical and technological suggestions 

help to continue the next stage of the product development. 

Keywords: birch, sap, tree, patent, technology  
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SISSEJUHATUS 

 

Kasemahla näol on tegemist väga tervisliku ja loodusliku vedelikuga, mida viimastel 

aastatel on inimesed aasta-aastalt rohkem tootma ja kasutama hakanud. Küll aga on 

probleeme tekkinud kasemahla kättesaamisega. Nimelt saab antud vedelikku kasutada 

ainult siis, kui seda võtta õigel ajal, mis on olenevalt kevadest umbes veebruarist aprillini 

kui ööpäevane temperatuur on pidevalt plusskraadides ning kui puudel pungad ja lehed 

veel puhkemata .  

Mahla suuremahuline kättesaamine kaubanduslikuks otstarbeks on juba omaette probleem 

ning igal moodusel on omad puudused. Traditsioonilise kasemahla kogumise puhul tuleb 

auk puu sisse puurida ning puidust voolitud tila abil sealt mahl ämbrisse lasta. Väga paljud 

kasutavad kasemahla saamiseks ka lihtsalt oksa murdmist ja koguja sidumist oksa külge. 

Mahl hakkab küll jooksma, kuid selle kogumine on üsna vaevarikas protsess. Tuleb ronida 

puu otsa, siduda koguja ning kõige tipuks veel ka vigastada elusat puud. Sama kehtib ka 

nii-öelda tilaga mahla kogumise puhul. Mahla saab kätte, kuid vaev, mida selle tegemiseks 

nägema peab, on üsna suur. Lisaks tehakse elava puu sisse korralik haav, mis vähendab 

puu elujõudu ja mille kaudu saavad haigustekitajat puu sisse minna. Ellujäämisõpetustes 

õpetatakse hädaolukorras kasemahla kättesaamist noa ja väikse puutüki abil. Õigel hetkel, 

kui mahl väga hästi jookseb, on see edukas viis, kuid samuti on see mõeldav ainult 

väikestes kogustes mahla saamiseks. 

 

Järjest kasvava nõudluse rahuldamiseks on tarvis välja mõelda uus tehnoloogia või 

arendada olemasolevat, et saada parim lahendus kasemahla kogumiseks. See tähendab, et 

tuleb vähendada puu vigastamist ning suurendada tootlikkust. Nagu teada, siis tootlikkus 

sõltub väga paljudest teguritest. Antud juhul on peamisteks tootmisfaktoriteks 

kogumisseadme paigalduseks kuluv aeg, mahla jooksmiskiirus ning mahla kogumise 

lihtsus. Kõike seda arvesse võttes peab protsess olema ka keskkonnasõbralik, kus ei 

vigastata liigselt elusat loodust ning hoitakse keskkonna rikkumine minimaalsel tasemel. 

Sellest lähtuvalt on antud uurimistöös uuritud olemasolevaid kasemahla mehhaniseeritud 

kogumise tehnoloogiaid, välja toodud nende eelised ja puudused, genereeritud tehnoloogia 

uudsed tunnused ning seeläbi püütud arendada parim võimalik tehnoloogia kasemahla 

kogumiseks. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on tööstusliku kasemahla kogumisseadme eskiisprojekti 

koostamine. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on lahendatud järgmised ülesanded: 

1. Probleemi olemuse käsitlus 

2. Bakalaureusetöö metoodika koostamine 

3. Kirjandusega tutvumine, ülevaate koostamine 

4. Patendiuuringu tegemine ja saadud informatsiooni analüüs 

5. Tehnoloogia modelleerimine 

6. Seadme eskiisprojekti koostamine 

7. Järelduste tegemine ja soovituste andmine. 
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1. BAKALAUREUSETÖÖ METOODIKA 

1.1. Bakalaureusetöö teema põhjendus 

 

Bakalaureusetöö teema on tekkinud Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete 

tehnoloogia osakonna initsiatiivil ja ettepanekul. Kasemahl on viimasel kümnendil 

Euroopas ja ka mujal maailmas väga populaarseks muutunud ning on näiteks Soome ja 

Läti kaubandusvõrgus müügil. Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonnal on plaan 

töötada välja tehnoloogia kasemahla turustamiseks ja kasemahlast suhkru tootmiseks. 

Selleks tuleb kontrollida erinevaid tehnoloogiaid ja tehnilisi lahendusi. Eelnevalt tuleb aga 

välja töötada kasemahla suuremahulise kogumise tehnoloogia. Sellest tulenevalt võib antud 

teemat pidada aktuaalseks. Antud bakalaureusetöö kujutab endast tootearenduse esimest 

etappi ehk eeluuringut [1]. 

1.2. Patendiotsingu reglement 

 

Patendiotsingu tegemiseks kasutati järgmisi kriteeriume: 

 

1) märksõnad:   “collecting sap”, töö käigus võeti täiendavat kasutusele  

võtmesõnad “ collecting birch sap ”, „tree sap“ ja „collecting 

tree sap“; 

2) patendiklass:     A01G [2] 

3) otsingu ulatus:  kõik maailma riigid  

4) retrospektiivsus: 30 aastat  

5) andmebaas:    Espacenet (http://worldwide.espacenet.com). 

 

Espacenet’i ja enamuse teiste patendiandmebaaside (PatBase, Inpadoc jt) nõrgemaks 

küljeks tulebki lugeda ainult märksõnade kaupa otsimist, sest nii võivad ka eriti sarnased, 

kuid terminites osaliseltki erinevad patendidokumendid leidmata jääda. Muidugi ei tasu 

märksõnade kaupa otsimist vähem tähtsustada, vastupidi, see aitab enamasti kõige 

olulisemate dokumentide kiirel leidmisel. Edaspidi tuleks kasutada süstemaatilist ehk 

patendiklasside järgi päringu esitamist, et tagada vähemalt kahel erineval moel soovitud 

valdkonna patendidokumentide leidmine. 

 

Huvialusteks riikideks/rahvusvahelisteks organisatsioonideks valiti antud juhul Euroopa 

Patendikonventsioon (EP), Rahvusvahelise Patendikoostööleping (PCT), Ameerika 

Ühendriigid (US), Kanada (CA), Jaapan (JP) ja Hiina (CN) ning neid kasutati ainult 

võrdlevas uuringus. Eeldades, et allpool kirjeldatud objektide peamised turud ja 

konkurendid asuvad riikides, kus antakse lisaks bibliograafilistele andmetele ka täistekst, 

osutub tehnikataseme määramine andmebaasi Espacenet´i abil võimalikuks. 
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1.3. Patendiotsingu metoodika  

 

Andmebaasi Espacenet  abil saab teha järgmisi kiirotsinguid ühe kriteeriumi järgi: 

 lihtteksti otsing märksõnade järgi; 

 avaldatud patendidokumendi numbri järgi; 

 taotleja nime järgi, 

või laiendatud otsinguna (piiravaid kriteeriumeid on 10). 

 

Patendiuuringut oli plaanis alustada üldtuntud märksõnadega, milleks antud juhul oli 

tehnoloogia arvatav üldnimetus. Esimeses lähenduses vaadati sõnapaari “ collecting sap ”, 

seda nii pealkirjas esinemise kui ka pealkirjas ja lühikokkuvõttes esinemise järgi. 

Üllatavaks osutus leitud dokumentide vähesus just Rahvusvahelise Patendikoostöölepingu 

(PCT) alusel esitatud patenditaotluste publitseerimisdokumentide seas ja Hiinas (CN) 

registreeritud patendidokumentide rohkus. Päringut märksõnade järgi koostades on alati 

mõistlik sisestada märksõnad sellele andmeväljareale, mis kontrollib järele ka kõik 

lühikokkuvõtted. Antud juhul küll ei osutunud ainult pealkirja järgi välja tulnud 

dokumentide arv kordades väiksemaks kui lühikokkuvõtte järgi välja tulnud dokumentide 

üldarv, kuid mõnikord võib leitud dokumentide arv olla erinev vähemalt 2…3 korda.  

 

Edasi plaaniti kasutada ka patendiklassi, olenevalt märksõna otsingust. Seejärel oli plaanis 

kasutada teisi märksõnu, samuti patendiklasse. Päringukriteeriumitega sai varieeritud, s.t 

kasutatud nii erinevaid, kuid vastava teema olulisi märksõnu kui ka patendiklasse ning 

kontrollitud ka leitud dokumentide kattuvust ning erinevust. Ainult märksõnade järgi ei ole 

mõistlik patendiotsingut teha, sest mitteinglisekeelsed dokumendid võivad loetelust välja 

jääda, kuigi paljude dokumentide bibliograafilised andmed ning lühikokkuvõte on tõlgitud 

Espacenet’is ka inglise keelde. 

 

Antud juhul tehti patendiotsing klassifikaatori alarühma A01G järgi, mis sisaldab muu 

hulgas ka puude mahla kogumise seadmeid, süsteeme ja tehnoloogiaid ning kasutati 

otsingu tegemisel märksõna „collecting tree sap“. Saadud tulemused on toodud tabelis 1.1. 

 

Tabel 1.1. Patendiotsingu statistilised tulemused.  

Märksõna  Leitud dokumentide arv 

birch beer 6 

collecting sap 167 

birch sap 54 

collecting birch sap 1 

tree sap 303 

collecting tree sap 47 

 

Kõige täpsemaks osutuski märksõna „collecting tree sap“, mis andis 47 vastet, mille 

hulgas oli kõige vähem „müra“ ehk ebasobivaid patendidokumente.  

 

mailto:esp@cenet
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Antud lõputöös on vaadeldud leiunduslikku aktiivsust antud teemal viimase kahekümne 

aasta jooksul. Ka sellist otsingut võimaldab andmebaas. Tulemused on toodud joonisel 1.1. 

 

Graafikult joonisel 1.1 nähtub, et leiunduslik aktiivsus antud teemal pole olnud eriti kõrge. 

Esimese patendi (US3299053) prioriteediks on 04.12.1980, kusjuures vahemikus 1980-

1990 publitseeriti kokku ainult 7 patenti. Viimasel kümnendil on huvi antud teema vastu 

pisut suurenenud. 

 

 
Joonis 1.1. Leiunduslik aktiivsus aastatel vahemikus 1997-2013 

 

Järgmises peatükis on välja toodud huvitavamate tehniliste lahenduste iseloomustus, 

peamised tunnused ja nende kriitika. 
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2. OLEMASOLEVAD TEHNILISED JA TEHNOLOOGILISED 

LAHENDUSED 

 

2.1 Dominique Lesquire tila 

 

Kõige levinumaks tehnoloogiaks võib pidada kõigile teada-tuntud süsteemi kasutamist. 

Puu sisse puuritakse auk, kuhu paigaldatakse tila. Selle kaudu voolab mahl kogumisnõusse 

Tilasid on väga erinevate kujunduste, suuruste ja läbilaskevõimetega. Järgnevalt on välja 

toodud erinevad tilad, nende positiivsed ja negatiivsed küljed.  

Kanadas välja mõeldud tila [3] on erakordne selle poolest, et sisse on ehitatud lihtne klapp, 

mille abil saab mahla jooksmist kas peatada või avada. Nagu joonisel 2.1 näha, koosneb 

tila kahest osast. Esimene kollektori osa viiakse varem ette puuritud auku, kuid ots ei lähe 

lõpuni, vaid sisselaskeava jääb mõne sentimeetri kaugusele puuritud sügavusest. Tegemist 

on seest õõnsa konstruktsiooniga. Teine osa koosneb kerakujulisest klapist (joonis 2.2). 

 
Joonis 2.1. Dominique Lesquire tila [3] 

 

Kera sisse on tehtud kaks auku, mis ristuvad keskel ning on 90° kraadise nurga all. Kera 

liigutamisega saab mahla jooksu peatada või selle avada. Suletud asendis tila läbilõige on 

nähtav joonisel 2.2. 

 
Joonis 2.2. Suletud asendis Dominique Lesquire tila läbilõige [3] 
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Hetkel, mil mahla kogumist taas alustatakse või jätkatakse, viiakse keraklapp tööasendisse, 

sooned tila esimesel ja teisel osal kattuvad ning on võimalik alustada mahla kogumist. 

Tööasendis tila on kujutatud joonisel 2.3. 

 
Joonis 2.3. Tööasendis Dominique Lesquire tila läbilõige [3] 

 

Kerge liigutusega avatav ja suletav sõlm teeb võimalikuks asjaolu, et kui mitmed tilad 

ühendada voolikute abil, saab mittekasutatavad lihtsa liigutusega sulgeda või taas avada. 

Samuti ei pääse mahla mittekogumisel õhk puu õõnsusesse ning mahlani, mis omakorda 

tagab parema kvaliteedi. 

Ühes sihis avaga paigalduskoht on kokku volditav ning sakilise klambriga kergelt suletav. 

See teeb tila paigalduse väga lihtsaks ning kiireks. Ummistuse korral on kiiresti võimalik 

detailid puhastada. Kahe detaili ühendamise skeem on toodud joonisel 2.4. 

 
Joonis 2.4. Dominique Lesquire tila kaks detaili ning nende ühendusviis [3] 

 

Antud tila on eelkõige mõeldud vaakumpumba tekitatud hõrenduse abil mahla 

kogumiseks, kuid autorite sõnul on see sobiv ka tavaliseks väikesemahuliseks kase- või 

vahtramahla kogumiseks [3]. 
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2.2 Cote Martini ja Vachon Leandre tila 

 

Seade [4] on mõeldud mahla kogumiseks ette puuritud august. See sisaldab 

märkimisväärselt koonusekujulist kollektori välispinda, mis teeb kinnituse puu sisse 

tihedaks. Seadmel on väljavenitatud kollektor, mis asetseb sisse- ja väljalaskeaukude 

vahel. Nii kollektori sise- kui välispind on koonusekujulised ning neid eraldab ainult 

materjali paksus. Seina paksus väheneb liikudes puu sisemuse ehk sisselaskeava poole. 

Sisemine koonuskujuline kanal on mõeldud vedeliku voolamiseks väljalaskeavasse.  

Valmistamiseks kasutatakse elastset ja deformeeritavat materjali, mis tagab tiheda ning 

kindla ühenduse puu ja tila vahel.  Seda kõike sellepärast, et vältida õhu ja vee 

kokkupuudet mahlaga.  

 

 
Joonis 2.5. Cote Martini ja Vachon Leandre tila [4] 

 

Seinapaksus ja toru läbimõõt väheneb sisselaskeava suunas nagu nähtub jooniselt 2.6. 

 

 
Joonis 2.6. Detaili koonuskujuliste pindade mõõdud [4] 

 

Antud tila puhul on tegemist üsna lihtsa ehitusega detailiga, mis sobib autorite sõnul nii 

amatööridele kui elukutselistele mahlakogujatele. Väljalaskeavasse kinnitatakse sobiv 

voolik, mille abil kogutakse mahla ühisanumasse või lastakse otse tilkuda kogurisse.  
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2.3 Vilimas Vladase ja Vilimas Raimondose kogumissüsteem 

 

Antud leiutis [5] on unikaalne selle poolest, et nii-öelda tila osa on implantaadina puu 

küljes mitmeid aastaid, tänu sellele säästetakse puid, vähendatakse tööjõukulutusi ning 

keskkonnaga kokkupuutumatu mahl on kõrge kvaliteediga. Seade [5] koosneb õõnsast 

tilast, millel on sisekeere, piiraja, väliskeere, tilaots ning selle kohal ava. Mahl jookseb läbi 

tila ja vooliku keeratava kaanega kogujasse, mida saab vajadusel sulgeda.  

 

 

 
Joonis 2.7. Vilimas Vladase ja Vilimas Raimondose kogumissüsteem  [5] 

 

Kui mahlakogumishooaeg on läbi, keeratakse  joonisel 2.8 kujutatud tila väliskeermele 

kork peale ning kollektor jääb puu sisse. Igal aastal on võimalik auku sügavamaks puurida, 

seda kõike läbi õõnsa detaili (1), mis on püsivalt puu küljes. Kui kork maha võtta, jääb 

alles lihtsalt õõnes detail, kust saab läbi suruda puuri otsa ning auku laiendada või 

sügavamaks teha. 

 

 
Joonis 2.8. Võimalus augu laiendamiseks puuriga [5] 
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Antud lahenduse eeliseks on just asjaolu, et ühte auku saab kasutada mitmeid aastaid 

järjest. 

2.4 Ivanov Nikolaj Alekseevichi ja Zemiljanov Aleksandr Anatolevichi tehnoloogia 

 

Antud võrdlemisi lihtne süsteem [6] hõlmab endas õõnsat tila, mille sisselaskeava poolne 

ots muutub järjest väiksemaks, ehk tegu on koonusekujulise kollektoriga (joonis 2.9). 

Väljalaskeava külge ühendatakse elastne voolik, mis kannab mahla kogurisse. Kogur on 

kaetud kaanega, mis väldib putukate, õhu ning vee kokkupuudet mahlaga. Kaanel on auk, 

kust mahub vastava läbimõõduga mahlavoolik läbi. Tilal on tihend ja piiraja, mis peaksid 

tagama vähese kokkupuute väliskeskkonnaga. 

 
Joonis 2.9. Ivanov Nikolaj Alekseevichi ja Zemiljanov Aleksandr Anatolevichi süsteem 

[6] 

 

Süsteem on väga lihtne ning autorid eeskätt rõhuvadki antud süsteemi puhul töökindlusele 

ning korraliku jõudluse tagamisele. Paigaldamismugavusest ja puu kaitsmisest väga 

rääkida ei saa, kuid kodumajapidamisse sobib antud süsteem kindlasti. 
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2.5 Landry Bernardi tila 

 

Antud tehnilise lahenduse (joonis 2.10) puhul on tegemist mõnevõrra täiuslikuma 

saavutusega [7], kus kõik on tehtud selleks, et süsteem toimiks ka vaakumiga varustatud 

süsteemides. Peamiseks probleemiks oligi antud tehnilise lahenduse valmistamisel asjaolu, 

et vaakumiga varustatud süsteemides ei ole puu sisse paigaldatud tilad piisavalt tihedalt 

ning mahlaga võetakse kaasa ka välisõhku. Antud seadeldis peaks puu väliskihtidesse 

paigaldatuna tagama piisavalt tiheda ühenduse, et välisõhku süsteemi ei satuks. Selle 

saavutamiseks on kogu kollektor tehtud koonusekujuliseks ning sisselaskeava juures on ka 

ringsuunaliste vahedega sooned, mis lubavad ka sealt mahlal õõnsasse avasse joosta. Pärast 

õõnest ava on seadeldisel ka vastupidavast materjalist (soovitavalt kummilaadne) tihend, 

mis sulgeb igasuguse õhu juurdepääsu. 

 

 
Joonis 2.10. Landry Bernardi tila [7] 

 

Tilale on paigaldatud kuusnurkne otsik ning sellele järgneb veel kuusnurkne paksendus, 

mille löömisel detail puu sisse läheb. Keermed on detailile [7] paigaldatud seetõttu, et 

hetkel, mil antud tila ei kasutata, saab tervele tila kollektori osale peale keerata korgi 

(joonisel ei ole näidatud), mis väldib õhu sattumist süsteemi. Samuti aitab selline võimalus 

vältida voolikute lahti ühendamise vajadust ning eraldi sulgurite paigaldamist. 

 

Tila paigaldamiseks tehakse puu välimistesse kihtidesse sobiva lõikeriistaga auk, kuhu 

surutakse antud seadeldis sisse. Et ka ülejäänud osa puu sisse läheks, tuleb löökriistaga 

vastu kuusnurkset korki lüüa seni, kuni koonusekujuline osa surub puu kihid kokku ning 

tihend selle tugevalt sulgeb. Tila tuleb paigaldada nii sügavale, et tihend jõuaks puu 

nooremate kihtideni (joonis 2.11). Väljalasekava on paigutatud kuusnurkse otsa külge ning 

ühendus kogumisvoolikuga on teostatud lihtsate koonusekujuliste servadega, mille surub 

kinni elastne voolik. Võib väita, et vooliku ja väljalaskeava isoleerimistehnoloogia on 

sama, mis ka sisselaskeavapoolsel osal. 
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Joonis 2.11. Paigaldatud asendis tila [7] 

 

Sama autor on arendanud välja ka teise tihendusvõimaluse [7]. Kummist tihendi asemel on 

kasutatud samasugust tehnoloogiat nagu vooliku kinnitamisel väljalaskeavasse. Kollektori 

osale on lisatud metallist koonusekujuline suurema läbimõõduga osa, mis surub puidu 

kihid eriti tugevalt kokku ning seeläbi takistab õhu juurdepääsu (joonis 2.12).  

 

 
Joonis 2.12. Koonuskujulise tihendiga Landry Bernardi tila [7] 

 

Võib väita, et antud lahendus võiks teoreetiliselt töötada vaakumsüsteemides väga hästi, 

sest peamisele puudusele, milleks on välisõhu lekkimise süsteemi, on palju mõeldud ning 

üritatud seda vältida. Samuti on väga lihtsaks tehtud mittekasutatava seadeldise sulgemine, 

mis vähendab oluliselt kasutamata jäänud ava sulgemise toiminguid. 
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2.6 Paquette Pierre tila 

 

Antud tila (joonis 2.13) on valmistatud silmas pidades asjaolu, et varakevadel kasemahla 

kogudes on öösiti väljas miinuskraadid. See põhjustab nii seadeldiste kui mahla 

külmumist. Täheldatud on olukorda, kus mahla külmumise tagajärjel surutakse tila puu 

seest nii palju välja, et see pole enam õhutihe. Teine probleem, mida joonisel 2.13 toodud 

tila [8] kasutamine ära hoiab, on mittesirge paigaldamine. Tihti surutakse tila puu sisse 

kõveralt, see tähendab, et mingi osa tila otsast katetakse puukihtidega kinni ning seetõttu 

väheneb jõudlus. Varem on kasutatud ka selliste probleemide ära hoidmiseks sügavamaid 

auke ja pikemaid tilasid, kuid see kahjustab ilma asjata puud. Kui tila sisselaskeava ümbris 

on laiem ning on peaaegu sama läbimõõduga, mis puu sees olev auk, siis ei saa tila 

kõveralt puu sisse minna. 

 

 
Joonis 2.13. Paquette Pierre leiutatud tila [8] 

 

Väga hästi aitab kaasa suurem sisselaskeava läbimõõt ära hoida külmumisest tingitud tila 

võimalikku väljalüket. Jooniselt 2.14 on näha, et laiendatud otsa ja koonusekujulise toru 

poolt kokku surutud koore vahele jääb vahe, kuhu tilgub ka mahl. Kuna külmumine toimub 

väliskeskkonna mõjul ja seda väljastpoolt sissepoole, siis külmub antud vahes olev mahl 

kõigepealt ära ning alles siis jõuavad miinuskraadid ka avasse 32, kus jäätub see mahl, 

mida koguda saab. Eelnevalt juba külmunud mahla tõttu tekib barjäär ning ankruna käituv 

tilaots ei saa väljapoole liikuda,  säilib õhukindlus, mis on vaakumsüsteemides kõige 

suuremaks probleemiks [8]. Ülejäänud tila ehitus ei vääri suuremat tähelepanu, sest 

tegemist on tugevalt sarnase ehitusega eelmistele antud töös kirjeldatud detailidele. 
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Joonis 2.14. Paquette Pierre tila puu sisse kinnitatuna [8] 

 

Autor on valmistanud ka teise versiooni sarnasest tilast (joonis 2.15), mille kere sisse on 

tehtud avad, mille kaudu on võimalik ka laiendatud sisselaskeava [8] ja koonusekujulise 

sulguri vahelt mahl kätte saada. Külmumisest tingitud muret leevendab ka selline lahendus, 

kuid mitte täielikult. 

 

 
Joonis 2.15. Ringsihis paiknevate soontega tila [8] 

 

Antud tila peamiseks eeliseks on asjaolu, et see suudab pakkuda sirget sisestamist ja ära 

hoida külmunud mahlast tingitud detaili välja surumist. Vaakumagregaadiga ühendatakse 

tilad elastsete voolikute abil, mis kinnituvad koonuskujuliste mügaratega väljalaskeava 

külge. 
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2.7 Labrecque Laurieri nõel-tüüpi tila 

 

Antud mahlatila (joonis 2.16) leiutamist ajendas asjaolu, et aukude ettepuurimine võtab 

aega ning kokkuvõttes suurendab see mahla lõpphinda. Kanadas, kus farmides puuritakse 

tuhandeid vahtrapuid, teeb see kokku väga suure ajalise kaotuse, seetõttu on antud leiutise 

autor välja mõelnud tila [9], mis jätab puurimisvaeva ära. Antud detaili võib pidada 

nõelaks või naelaks, mis surutakse puu sisse, kuid surutav ots ei ole lahti, vaid seest õõnsal 

torul on sooned sees, kust mahl saab õõnsusesse  ning sealt edasi juba kogumisanumasse 

voolata.  

 
Joonis 2.16. Labrecque Laurieri nõel-tüüpi tila [9] 

 

Antud tila lüüakse vastava tööriistaga puu sisse ilma eelnevalt auku puurimata. Tera 

purustab oma teel puukihid, millest hiljem hakkab mahl voolama läbi soonte väljalaskeava 

poole. Tila tagumine pool on koonusekujuline [9], mis pressib enda järel välimised kihid 

kokku ning seeläbi muudab detaili õhu-, putuka-, ning veekindlaks.  

 

Joonisel 2.17 olevalt läbilõikelt on näha, et antud juhul on tegemist nelja soonega tilaga. 

Seadeldis valmistatakse piisava tõmbetugevusega metallist, mis lubab tila mõne 

sentimeetri sügavusele paigaldada. Esiosas asetsev tera peab olema väga terav, seda 

lihtsustamaks puidukiudude lõhkumist ning seeläbi tekkivate pingete vähendamiseks kogu 

detailis. Nüri tera võib viia seadeldise purunemiseni. 
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Joonis 2.17. Nõel-tüüpi tila ja tema 3-3 läbilõige [9] 

 

Kindlasti on antud juhul tegemist erilise tehnilise lahendusega just seetõttu, et see 

eemaldab mahla kogumise protsessist ühe töömahuka tegevuse, milleks on augu ette 

puurimine.  

 

2.8 Timothy Perkinsi ja Abby Van Der Bergi tehnoloogia 

 

Vermonti Ülikooli teadlased on avastanud ühe teise võimaluse mahla kogumiseks [10]. 

Küll vahtrapuu peal katsetatud seadeldis peaks teadlaste sõnul edukalt toimima ka 

kasemahla puhul. 

Kõigepealt lõigatakse nooremal puul ülemine ots maha. Seejärel paigutatakse tüve ümber 

õhukindel kilest või muust sarnasest materjalist kate, millel on ava voolikuga 

ühendamiseks (joonis 2.18). Kuna teadlased on kindlaks teinud, et mahl puu sees voolab 

ülespoole, siis imetakse vaakumi abiga ülevalt poolt mahl välja torustikku ja sealt edasi 

kogurisse. Väidetavalt tuleb sellel moodusel oluliselt paremini mahl välja.  
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Joonis 2.18. Mahla kogumine noore puu ülemisest otsast. Foto: Sally McCay [10] 

 

Vermonti ülikooli teadlased jõudsid järeldusele, et mingil hetkel läks mahla kogus nii 

suureks, et see oleks pidand otsa saama, kuid nii ei juhtunud. Järelikult tõmmati vedelikku 

otse maa seest. Sel juhul toimib puu nagu suhkruga täidetud toru, millest vee läbi imemisel 

see sama maitse saab [10]. Sama moodust saab eeldatavalt kasutada ka kasemahla puhul. 

Sellisel viisil mahla kogumise jaoks ei ole vaja vanu puid, vaid piisab ka noorematest, sest 

mahla imetakse pinnasest, see omakorda võimaldab mahla kogust puu kohta suurendada 

märgatavalt, mis omakorda viib tootlikkuse suurenemiseni. 

Noor puu kasvatab lõigatud osa kinni ning kasvatab külgedelt uued võrsed, mis võimaldab  

järgnevatel aastatel samamoodi tüvest mahla koguda.  
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Joonis 2.19 Timothy Perkinsi ja Abby Van Der Bergi mahlakogumissüsteem  [11] 

Joonisel 2.19 on ära näidatud antud süsteemi toimimise põhimõte. Vett imetakse maa seest, 

läbi lõigatud puude, mis annab kokkuvõttes mahla välja. See kogutakse vaakumpumba abil 

voolikute kaudu suuremasse mahutisse. Puid võib olla ühe liini peal kümneid. Voolikud on 

puude lähedal peenemad ja mahuti lähemal paksemad.  

Õhukindlad katted asetatakse kas noorte puude lõigatud tüvede otsa või vanemate puude 

puhul lõigatud okste otsa [10]. Vanemate puude puhul on positiivne see, et iga aasta saab 

võtta uue oksa, mida kahjustada.  Nii saavad oksad mitmeid aastaid korralikult taastuda, 

enne kui neid uuesti kahjustakse. 
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2.9 Olemasolevate tehniliste ja tehnoloogiliste lahenduste võrdlus 

 

Olemasolevate tehniliste ja tehnoloogiliste lahenduste kokkuvõte on esitatud tabelis 2.1. 

Tabel 2.1. Olemasolevad tehnoloogilised lahendused 

Patendi 

number 

Tehnoloogia 

/ seade 

Probleem Eesmärk Tunnused 

US4887387 

A 

Tila Mahla pidev 

jooksmine selle 

mitte kogumisel 

Mahla 

jooksmise 

peatamine 

lihtsa 

lahendusega 

 pöördklapp mahla 

jooksmise 

sulgemiseks 

 vaakumsüsteemiga 

ühildatavus 

 mitmeosaline 

 nõuab ettepuurimist 

US2013174

478 A1 

Tila Õhu 

kokkupuude 

mahlaga 

Tiheda 

kinnituse 

saavutamine 

 koonusekujuline 

kollektor 

 üheosaline 

 vaakumsüsteemiga 

ühildatavus 

 nõuab ettepuurimist 

LT5813 B Tila Pidev tila 

eemaldamine ja 

taas 

paigaldamine, 

mis kahjustab 

puud 

Iga-aastase 

tila 

paigaldamine

, läbi mille 

on võimalik 

puu sees 

olevat auku 

süvendada 

 mitmeaastane tila 

 puurimise võimalus 

läbi tila 

 mitmeosaline 

 väliskeskkonna eest 

kaitstus 

 nõuab ettepuurimist 

RU2462027

 C1 

Tila Mahla 

kokkupuude 

väliskesk-

konnaga ja 

keerulised 

detailid 

Võimalikult 

lihtsa ja 

töökindla 

süsteemi 

saavutamine 

 tihendiga kollektor 

 lihtne ja töökindel 

 nõuab ettepuurimist 
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Tabel 2.1 järg 

Patendi 

number 

Tehnoloogia 

/ seade 

Probleem Eesmärk Tunnused 

US4926597

 A 

Tila Ebapiisav 

tihendus 

vaakumsüstee

mide 

kasutamisel 

Välisõhu 

lekete 

minimaalsele 

tasemele 

viimine 

 Koonusekujuline 

kollektor 

 Tihendiga varustatud 

kollektor  

 Tila sulgemise 

võimalus korgiga 

 Löökriista 

kannatamiseks 

tugevdatud ots 

 Nõuab ettepuurimist 

CA2256138

 A1 

Tila Külmumine 

põhjustab tila 

väljapaiskumis

t ja seeläbi 

õhutiheduse 

kaotamist 

Külmumisest 

põhjustatud 

tila 

väljapaiskuise 

ärahoidmine ja 

sirgelt 

paigaldamise 

lihtsustamine 

 Laiem 

sisselaskeavapoolne 

ots, mis hoiab ära 

külmumisest tingitud 

väljapaiskumise ja 

tagab sirge 

sisestamise 

 Nõuab ettepuurimist 

CA2479982

 A1 

Nõel-tüüpi 

tila 

Aukude 

ettepuurimine 

on ajamahukas 

Aukude 

ettepuurimise 

ärahoidmine 

nõel/nael-tüüpi 

tila 

kasutamisega 

 Kinnine sisselaskeava 

 Kollektori külgedel 

sooned, kust mahl 

saab imbuda 

 Ei nõua ettepuurimist 

 Kasutatav 

vaakumsüsteemidel 

WO201313

0925 A1 

Lõigatud puu 

tüvelt mahla 

kogumine 

Ebapiisav 

mahla 

kogumise 

kiirus 

Suurema 

jõudluse 

tagamine 

 Suured kogused ühest 

puust 

 Puu tüve/oksa 

lõikamise vajadus ja 

seeläbi puu täielik 

rikkumine 

 Vaakumagregaadi 

vajalikkus 

  Nooremate puude 

kasutamine 
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Patendiuuringu põhjal saab tõdeda, et levinuim viis mahla kogumiseks on kasutada 

spetsiaalset tila, mille puhul tuleb eelnevalt auk ette puurida. Kuna vaakumiga mahla 

kogumine on tänu mitmete voolikute ühendamise võimalusele tulemuslikum, siis on ka 

enamus tilasid selleks kohandatud. Esineb mitmeid kitsaskohti, millele uue seadme 

projekteerimisel tähelepanu tuleb pöörata. Tila ja puuritud auk peavad olema vajaliku 

läbimõõduga. Liiga suure augu korral võib tila ära kukkuda ja õhukindlus puudub, liiga 

väikse augu korral ei mahu tila ära. Lisaks tuleb tähele panna, et umbes täpne auk 

vaakumsüsteemile vajaminevat õhukindlust ei taga. Seepärast kasutatakse tilade puhul 

peamiselt koonusekujulist kollektori välispinda, mis tila puu sisse paigutades selle sinna 

kinni sulgeb. Tihtipeale ei ole ka sellest kasu, vaja läheb eraldi tihendeid või vastavat 

mehhanismi.  

Arvestada tuleb ka mahla kogumise ajaga – kevadega. Teatavasti kogutakse kasemahla just 

ajal, mil temperatuurid on 0 °C- lähedased ning võivad kõikuda miinus ja pluss poolel. See 

tähendab, et pinnad ja mahl puu sees kord külmub ja kord sulab, mis tekitab vajaduse 

arvestada ka paisumisega. Selle jaoks on välja mõeldud eraldi võimalus, kuidas ära hoida 

külmumisest tingitud tila väljapaiskumist ja seeläbi õhukindluse kadumist. Võimalus on 

mahla kogumiseks ka nõel-tüüpi tila abil, mis eemaldab mahla kogumise toimingutest ühe 

aega nõudva tegevuse, milleks on puurimine.  See võib olla revolutsiooniline asjaolu, 

kuidas kiirendada ja parendada kasemahla tootmist. Mida kiiremini ja vähemate 

toimingutega töö tehtud saab, seda odavamaks kujuneb lõpptarbijale toote hind.  

Üheks edumeelsemaks tehnoloogiaks on võimalus koguda mahla lõigatud tüvede või okste 

küljest. Väidetavalt on kindlaks tehtud, et vedelik puu sees liigub just üles poole. Tänu 

sellele saab ära kasutada vaakumi abil puude tühjaks imemist. Märkimisväärseks teeb 

ülespoole imemise just asjaolu, et vedelikku saab kätte rohkem kui seda on puu sees. See 

tähendab, et mingil hetkel hakatakse vett tõmbama maa seest, läbi juurte ja puu, mis 

annavad veele vajalikud omadused – nii sünnibki väärtuslik kasemahl.  

Antud tehnoloogial on üks tõsisem puudus, see kahjustab väga tugevalt puud. Noorte ja 

peenikeste tüvede lõikamisel halvab see isendi elutegevuse täielikult. 
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3. IDEEDE GENEREERIMINE NING ARUTELU TEHNILISE ÜLESANDE 

LAHENDAMISEKS 

3.1 Kasemahla kogumine nõelte abil 

 

Üheks võimaluseks, kuidas mahla koguda, võiks olla kogumine väikeste nõelte ja nõelu 

ühendava torustiku abil. Nõelte eeliseks on asjaolu, et nende kasutamisel ei ole tarvis auku 

ette puurida, samuti on nõelad piisavalt väiksed, et vigastada puud minimaalselt. Kuna 

nõelte ristlõige on üsna väike, siis kasutada tuleks ühe puu peal mitmeid nõelu, mis võiksid 

olla mingi vöö külge kinnitatud. 

Antud töö käigus on proovitud nõelte abil mahla koguda, meditsiinilise nõela surumisega 

läbi kasepuu koore. Proovitud on mitmeid erineva läbimõõduga meditsiinilise nõelu. Kuna 

kasepuu kiud on üsna tugevad, ei saa kasutada kõige peenemaid nõelu, sest neid ei ole 

võimalik läbi puukoore lükata ning paindumisoht on väga suur. Joonisel 3.1 on näidatud, 

kuidas nõel puu sees asetseb, nõelte asetsemist sai mitmel viisil proovitud, kuid tulemust 

need ei andnud.  

 

Joonis 3.1. Meditsiiniline nõel kasepuu sees. Foto: Taavi Lassmann 

Põhjus on väga lihtne, kuna tavalise meditsiinilise nõela ots on lahtine ja ääred väga 

teravad, lõikab nõel puukiud läbi ning keskele jääv osa ummistab nõela jäädavalt. Vihje 

edasi tegutsemiseks andis jämeda kanüüli paigutamine puu sisse, mille väljatõmbamisel  

juhuslikult plastikkorpus puu sisse jäi ja mööda seda mahl vaikselt jooksma hakkas.  
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3.2. Kasemahla kogumine kanüüli abil 

 

Antud tehnilise ettepaneku teostus on kujutatud joonisel 3.2. 

 

Joonis 3.2 Kasepuu sisse jäänud kanüüli korpus Foto: Taavi Lassmann 

Kuna sellest läbimõõduga d = 5 mm avast hakkas mööda plastiktoru mahla immitsema, 

võib järeldada, et siiski on tarvis ava ette puurida, et välistada nõela ummistumine. Kuna 

kanüüli poolt tehtud ava ei olnud piisavalt sügav, siis mahla jooksma läbi selle väikse ava 

piisavalt kiiresti ei hakanud. Tarvis on sügavamat ja suuremat süvendit. 

Antud katsetustest võib järeldada, et tavaliste meditsiiniliste nõeltega kasemahla 

kogumisest midagi välja ei tule. Peamiseks põhjuseks on nõelte suur ummistuse oht. 

Samuti sai kinnitust asjaolu, et ette tehtud auku paigaldatud torust hakkas mahl voolama, 

see tähendab, et viga ei saanud olla ajas, mil katset teostati ja konkreetses puus. 

3.3 Kasemahla kogumine kändudest 

 

Kui mõelda asjaolu peale, et kasemahla saab kätte puidu tüve pooleks lõikamisel ning pealt 

poolt mahla välja imemisel (alajaotis 2.8), siis olekski mõttekas oleks ära kasutada juba 

maha raiutud puid. Kindlasti peaksid need olema värskelt raiutud puud, kuid selliste metsa 

vedelema jäävate jäätmete ära kasutamine on kindlasti üks uurimist vääriv mõte. 

Kui noore puu tüve ümber saab edukalt elastsest materjalist katte panna ja sellega 

saavutada õhukindlus nagu näidatud alajaotises 2.8, siis paksu kasekännu õhukindlaks 

tegemine on juba pisut keerulisem ülesanne. Kuna känd võib pärast lõikamist olla 

murdekohaga, ebatasane ja kõva krobeda koorega, oleks võib-olla mõistlikum kasutada 

kännu seest mahla kogumist. Pealispinna sobivaks töötlemine on üsna ajamahukas tegevus.  
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Maha raiutud puu puhul on positiivseks asjaoluks see, et ei pea arvestama puu edasise elu 

võimalikkusega. See tähendab, et ära saab kasutada just neid võimalusi, mida muidu just 

elusa puu rikkumise pärast kasutada pole otstarbekas. Näiteks saab kännu sisse puurida 

oluliselt suurema läbimõõduga ja sügavama augu, mis teoreetiliselt võiks kaasa tuua 

tugevama mahlajooksu.  

Tila suuruse projekteerimisel tuleks arvestada levinumate töötlemistehnoloogiatega. Ei ole 

otstarbekas tila läbimõõtu kujundada väga suureks, sest suurte puidupuuride kättesaadavus 

võib tekitada probleeme. Samuti tuleb arvestada tila pikkust üle ei dimensioneeritaks, sest 

väga sügavale kasepuusse puurimine teeb kogu kogumisoperatsiooni liigselt ajamahukaks. 

Antud tehnilise lahenduse komplekteerimisel on kasutatud tuntumate tootjate 

lõikeinstrumentide tootekatalooge ja valitud sealt sobivaks läbimõõduks d = 45 mm, mida 

peaks leidma igast korralikust ehitustarbeid müüvast kauplusest [12, 13]. Tila enda 

läbimõõt peaks olema tagumisest otsast  5 - 10 mm võrra laiem, et tagada tila tihe 

kinnitamine puu sisse.  Kännu sisse paigaldatav tila on toodud lisas A. 

Kännust kasemahla kogumisel saab vaakumit kasutades mahla koguda nii küljelt kui ka 

ülevalt. Peab ära katsetama, milline moodus on produktiivsem.  

On olemas ka teine võimalus. Nimelt kui kännule lõigata sisse süvend, siis puu sees 

ülespoole liikuv mahl peaks kogunema tekitatud lohku. Kuivõrd elektrilisi tööriistu metsa 

kaasa vedada ei ole otstarbekas, võib süvendi tekitamiseks kõige sobivamaks pidada 

mootorsaage. Kui nüüd puurida läbi kännu auk paraja kaldega, peaks mahl ilma vaakumita 

kenasti kogumisanumasse jooksma. Lahendus on toodud joonisel 3.3. Antud süsteemi 

kasutamine nõuab kindlasti mingit katet kännu peale, et putukaid eemal hoida. Kuna kännu 

pind ei ole kunagi täiesti tasane, siis peab kate olema tehtud mingist elastsest, kergest 

materjalist. Näiteks kile paigaldamine klambripüstoliga, on väga lihtne, kiire ning odav.  

 

Joonis 3.3. Süvisega kännust kasemahla kogumine 
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Sellel puhul ei ole tarvis mingit erilist tilalahendust, sest vaakumit ei kasutata ja seeläbi 

võib tila ehitus olla võimalikult lihtne ja vastupidav. 

3.4 Kasemahla kogumine nõeltüüpi tilade abil 

 

Nõeltüüpi tilade suureks eeliseks on see, et need ei vaja ettepuurimist. Antud töö 

kirjutamise hetkel puudub autoril täpne ülevaade, kuidas mõjutab mittepuurimine 

kasemahla jooksmist. Võib eeldada, et paremaks see kogumist ei muuda, kuid kui ära 

kasutada võimalust, et tilasid võib paigaldada ümber puu mitmeid, võib tulemus olla sama 

või muutuda isegi paremaks. 

Selleks võiks ära kasutada alajaotises 2.7 toodud ideed, kus kinnise otsa ja külgmiste 

avadega tila surutakse puu sisse ja mahl hakkab sealt immitsema. Tila peaks arendama 

selliseks, et seda oleks võimalik ühise võru või vöö külge kinnitada, lihtsa liigutusega puu 

sisse paigaldada ja seeläbi mahlakogumine võimalikult lihtsaks teha.  

Sarnase ehitusega tilasid võiks olla ühe võru küljes mitmeid, mis tuleks kõik omavahel 

ühendada, et lõpptulemuseks oleks üks ainus toru/voolik, kust mööda mahl jookseb. Kuna 

enamus kogumissüsteeme on kasutatavad ka vaakumiga, siis tuleks ka antud süsteem teha 

õhukindlaks. Tiladele oleks mõistlik projekteerida tihendusvõimalused, samuti võiks iga 

tila juurde kuuluda mingi sulgurmehhanism, mida oleks võimalik näiteks purunenud tila 

korral rakendada, et välistada välisõhu sattumine kogumissüsteemi.  

Võru ise peaks olema võimalikult kompaktne ja kerge, samas piisava tugevusega 

materjalist, et kannatada korduvat kasutamist. Samuti peab olema võimalik vööd kinnitada 

erineva läbimõõduga puudele. Üks võimalikest tilavöö lahendustest on toodud joonisel 3.4. 

 

Joonis 3.4. Nõel-tüüpi tilavöö 
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Vöö ise peaks olema valmistatud kummilaadsest elastsest materjalist, mis võimaldab 

vastavalt puu ümbermõõdule seda sobitada. Samuti peaks olemas olema metallist 

keermetega varustatud pesad, kuhu saab tilad kinnitada. Tilad kinnitatakse puu sisse 

löökriista abiga ja ühekaupa. Nõel-tüüpi tilade joonis on toodud lisas B. Tilad on omavahel 

ühendatud voolikutega, tihe ühendus on saavutatud standardsete voolikuühenduste 

kasutamisega. Kuna otstarbekas ei ole erinevat tüüpi tilasid kasutada, on vaja mõlema liini 

viimastele tilade paigaldada stopperid, mis väldivad välisõhu sattumist vabast 

voolikupesast süsteemi.  

Kuna tiladel on keermed, siis on neid võimalik purunemise korral vöö küljelast lahti 

keerata, asendada töökorras tilaga või selle puudumisel kork peale keerata (ei ole joonisel 

näidatud). 

Selline lahendus on kindlasti üks uudsemaid ja omapäraseimaid Võib vaid spekuleerida, 

kas reaalsuses ka sellest märgatavat kasu on, kuid kindlasti ei tekita peened nõel-tüüpi tilad 

nii suurt kahju puule kui suuremad puuritud augud.  

Alajaotistes 3.3 ja 3.4 toodud ideed vajavad praktilist kontrolli, mida on plaanitud teha 

lähemas tulevikus, juba järgmisel mahlakogumise hooajal. 
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KOKKUVÕTE 

Nõudlus väärtuslikule kasemahlale on kaubandusvõrgus aasta-aastalt suurenenud. Mahla 

kõigile kättesaadavaks muutmisel on oluline selle tootmise lihtsus, mis omakorda mõjutab 

toote lõpphinda.  

Käesolev töö kujutab endast tootearenduse esimest etapp ehk eeluuringut, samuti on 

püütud modelleerida parimaid ja uudsemaid lahendusi kasemahla mehhaniseeritud 

kogumiseks. 

Bakalaureusetöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas on kirjeldatud uurimistöö 

metoodikat - milliste märksõnadega ja kuidas patendiuuringut teostati. Samuti on välja 

toodud esmased tulemused. 

Teises osas antakse koos patendidokumentides esitatud originaalsete illustratsioonidega 

ülevaade erinevate patentide peamistest tunnustest, eelistest ja puudustest.  

Kolmandas osas on genereeritud ja välja toodud erinevad võimalikud  lahendussuunad. 

Püütud arendada uudne lahendus kasemahla suuremahuliseks tootmiseks ja tehtud 

võimalike seadmete eskiislahendused. 

Käesoleva lõputöö autori arvates on olemas kaks peamist lahendussuunda, kännust 

kasemahla kogumine ja nõel-tüüpi tilade vöö abil kasemahla kogumine. Esimese 

tehnoloogilise lahenduse eeliseks on rikutud puu ära kasutamine, mis võimaldab 

suuremahulise tootmise jaoks vajalikku „vigastamist.“ Teine lahendus on kindlasti uudne 

idee, mis võib tulevikus kasemahla tootmisele uusi suundi rajada. 

Käesoleva bakalaureusetöö käigus on välja toodud olemasolevate tehnoloogiate ning 

tehniliste lahenduste peamised eelised, puudused ja kriitika, mida saab kindlasti kasutada 

kasemahla kogumistehnoloogia edasisel arendusel. Tegemist on esimese antud teemalise 

uuringuga, mille arendamisega peaks kindlasti jätkama. Loodetavasti on antud eeluuringust 

ja tehnilistest ning tehnoloogilistest ettepanekutest abi tootearenduse järgmise etapi 

tegemisel, eskiisprojekti koostamisel [1].  

Antud bakalaureusetöö lisades on ära toodud tehniliste lahenduste joonised.  
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