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hüdrauliline ülekanne efektiivsuselt võrreldes mehaanilise ülekandega kehvem. Lõputöö 

eesmärgiks on uurida olemasoleva prototüüp hammaslatt ajamiga puulõhkuri võimekust ja 

võrrelda tootlikkust hüdraulilise lõhkuriga. Töös uuritakse võimalust masina CE märgiga 
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Most of log splitters on Estonian market are hydraulically driven. The aim of this 

bachelor’s thesis is to study the capability of existing prototype rack-pinion drive log 

splitter and to compare it with a hydraulic log splitter with similar power consumption. 

The research has been done to determine the possibility for CE marking. The performance 

of the machine is analysed by calculating the length of the work cycle. The axle, the 

electric motor and the belt drive suitability for the prototype is checked by theoretical 

calculations.    The prototype machine is compared to a similar hydraulic log splitter with 

equal power consumption. The obtained data helps to illustrate the machines efficiency for 

marketing purposes. 
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SISSEJUHATUS 

Puude lõhkumise vajadus on tingitud küttepuude kasutamisest energia allikana. 

Küttepuude kütteväärtuse üks olulisemaid komponente on puidu niiskus. Üldiselt on puidu 

kütteväärtus madala niiskustaseme korral parem. Küttepuude kiiremaks kuivamiseks 

lõhutakse need väiksemateks halgudeks, et niiskus saaks kergemini küttepuust vabaneda. 

Lisaks on väiksemaid puuhalge ka lihtsam käidelda. Küttepuude lõhestamiseks on 

üldlevinuim meetod lõhkumisekirve kasutamine. See on füüsiliselt nõudlik ja ohtlik. 

Õnnetuste peamiseks põhjuseks on väsimusest tulenev hooletus. Puude lõhkumise protsessi 

lihtsustamiseks, kiiredamiseks ja ohutumaks muutmiseks on protsess erinevaid meetodeid 

kasutades mehhaniseeritud. Kuna puulõhkurid on tänapäeval valdavalt hüdraulilise 

ajamiga tekkis huvi alternatiivsete lahenduste vastu. Mehaanilise lõhkuri eelis seisneb tema 

kiiruses ja energia efektiivses kasutuses, kuna hüdraulilisel süsteemis muundatakse suur 

osa energiast soojuseks. 

Lõputöö eesmärgiks on uurimustöö olemasoleva prototüüp hammaslattajamiga halupuu 

lõhkuri võimekusest. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

- analüüsida erinevaid mehaanilisi puulõhkureid; 

- leida võimalus (lahendus) hammaslatt-puulõhkuri CE - märgisega tähistamiseks; 

- arvutada prototüüpmasina töötsükli pikkus; 

- arvutada hammaslatt puulõhkuri arendatavad jõud; 

- kontrollida võlli tugevust; 

- kontrollida rihmülekande sobilikkust; 

- kontrollida mootori sobilikkust; 

- teostada võrdluskatse hüdraulilise lõhkuriga; 

- anda hinnang masina otstarbekusele. 

Töö koostamisel oli suureks abiks juhendajast Lemmik Käis. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

1.1. Kasutusel olevad puulõhkurid 

Laialt on levinud erinevad hüdraulilised puulõhkurid, mis kasutavad ära hüdrosilindrist 

saadud survejõudu. Põhiosadeks on nendel masinatel raam, mootor, hüdropump, jagaja, 

survetald, lõhestuskiil ja hüdrosilinder. 

Puulõhkureid võib liigitada tööpinna järgi- kas horisontaalseks või vertikaalseks. 

Vertikaalse puulõhkuri puhul asetatakse pakk tööpinnale vertikaalselt, horisontaalse puhul 

asetatakse pakk puulõhkurile horisontaalselt. Vertikaalpuulõhkur on hea suuremate 

pakkude lõhestamiseks, kuna puudub vajadus pakku kõrgema tööpinna peale tõsta, samas 

horisontaalpuulõhkurid on kasutaja jaoks mugavamad, kuna tööpind on ergonoomiliselt 

parema asendiga. 

Puulõhkureid liigitatakse ka lõhestuskiilu kinnituse järgi. On olemas masinaid, mille 

lõhestuskiil on kinnitatud silindri varre külge ja survetald on kinnitatud puulõhkuri raami 

külge ja on ka masinaid, mille kiil on kinnitatud lõhkuja raami külge ja silindri vars on 

kinnitatud survetalla külge.  

Silindri varre külge kinnitatud survetallaga masinaid saab jaotada survetalla kinnituse järgi. 

Survetalda kinnitatakse otseselt hüdrosilindri varre külge ning silindrilt saadud jõudu saab 

üle kanda ka tõmmitsate vahendusel, seejuures kinnitatakse silinder masina raami alla. 

Tõmmitsatega lahenduse eeliseks on masina kompaktsus ja parem transporditavus. 

Otseühenduse puhul on kasutatud vähem osi ja jõud rakendub otseselt pakule, seega on 

masina puulõhestusjõud väiksemate kadudega. 

Enamikku hüdraulilisi puulõhkureid ühendab omadus, mis teeb nendega töötamise väga 

vaevarikkaks – need masinad on väga aeglased. Töötsükkel on hüdraulilise puulõhkuri 

puhul pikk, ulatudes kuni 18 sekundini [8].  Eriti ajakulukas on hüdraulilistel masinatel 

lõhkuda okslikke ja sitkeid puuliike, kuna vajalik on paku täieliku lõhestumise 

saavutamiseks silindri lõpuni välja sirutamine. Selleks, et saavutada kiirem töötsükkel, on 

vaja kasutada võimsamat pumpa ja mootorit, mis omakorda tõstab masina energiatarvet ja 

suurendab masina detailide maksumust. Lisaks on probleemne ka kinni kiilunud paku 
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masina lõhestuskiilu küljest vabastamine. Kui masinal puudub jõud paku lõhestamiseks, 

tuleb pakk lõhestuskiilu küljeste eemaldada. See on tihti ohtlik pakusiseste pingete tõttu. 

1.2. Mehaaniliste puulõhkurite analüüs 

Puude lõhkumiseks, hüdraulikat kasutamata, on olemas erineva lahendusega masinaid, 

millel on omad eelised ja puudused.  

Oluline omadus puulõhkuritel on masina valmistamise tehnoloogilisus. Detail, sõlm või 

toode on konstruktsioonilt tehnoloogiline siis, kui ta on valmistatav tootlike tehnoloogiliste 

meetoditega ja minimaalse põhimaterjalide kuluga.[1]  Sellega tagatakse masina väikesed 

valmistamiskulutused ja madalad ülalpidamiskulutused kuluosade vahetuse arvelt. 

Tehnoloogilisust on hinnatud nelja punkti süsteemis, kus  

1 – tehnoloogiliselt keerukas, enamus detaile vajavad keerukat eritöötlemist, 

detailide valmistamine ressursinõudlik;  

2 – tehnoloogiliselt nõudlik, rohkem kui kolm detaili vajavad keerukat eritöötlemist  

3 – lihtne, enamus detaile on valmistatavad standardsest materjalist, üks või kaks 

tehnoloogiliselt keerulist detaili;  

4 – väga lihtne, kõik detailid on toodetavad standardsetest materjalidest ilma erilise 

lisatöötluseta.  

Masina kompaktsus on oluline majapidamistes, kus masinate ladustamispinda on vähe, 

lisaks on kompaktsemat masinat kergem transportida. Kompaktsust hinnatakse järgmiselt:  

• hea – masin vajab vähe ruumi, teisaldamine võimalik ühe inimese poolt; 

• rahuldav – teisaldamine probleemne, vajab ladustamiseks vähe ruumi; 

• halb – nii teisaldamine kui ka ladustamine on suurte mõõtmete ja massi tõttu 

probleemne.  

Euroopa CE- märgis tähistab masina kasutamise ohutust kehtestatud standardite järgi. CE- 

märgis on põhiline indikaator tootele, mis näitab, et see vastab EL-i õigusaktides sätestatud 

nõuetele, ning teeb võimalikuks toodete vaba liikumise Euroopa turul. [2] Hinnangutes 

lähtutakse CE- märgisega tähistamise võimalikkusest lõhkuril. Põhjalikumalt on 

kirjeldatud CE tähise nõuetest peatükis 2.1. 
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Puulõhkurite puhul on oluline paku lõhestamise kvaliteet. Kui pakk jääb täielikult 

lõhestamata, on toodangu küttepuudena kasutamine väiksemates küttekolletes 

komplitseeritud. Eriti probleemne on paku mittetäielik lõhestamine okslikumate ja 

vintskemate puuliikide puhul. Sellega kannatab puuhalu kvaliteet ja toodangut hinnatakse 

sellest tulenevalt vähem väärtuslikuks. Lõhestuskvaliteeti hinnatakse järgnevalt: 

• hea – toimub täielik lõhestamine, kiud on võimalik läbi lõigata; 

• halb – toimub lõhestamine, aga pole võimalik kiudusid lõpuni läbi lõigata. 

Puulõhkurite üks tähtsamaid omadusi on tootlikkus. Tootlikkusest annab aimu töötsükli 

pikkus. Lühema töötsükli korral on tootlikkus suurem. See on tingitud sellest, et operaator 

ei pea masina töötsükli jooksul sedavõrd kaua ootama ja töö kiirus sõltub suuremal määral 

operaatorist. Tootlikkust hinnatakse järgmiselt: 

• hea – masin töötab kiiremini, kui üks inimene jõuab masinale pakke ette anda; 

• halb – töös tekivad töötajast sõltumatud seisakud, inimene ootab masina järel. 

1.2.1. Kruvipuulõhkur 

Kruvipuulõhkur on laialt levinud Ida-Euroopas ja Venemaal. Kasutatud on pöörlevat 

mootoriga käitatavat keermestatud kruvi, mis on kinnitatud paralleelselt töölaua kohale. 

Pakk surutakse ristikiudu vastu pöörleva kruvi teravat tippu ja keerme abil keritakse kruvi 

paku sisse. See põhjustab paku lõhenemise. Masina põhimõtteskeem on joonisel 1.1.  

 

Joonis 1.1. Kruvipuulõhkuri põhimõtteskeem 
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Masina keerulisemaks osaks on kruvi, mille valmistamine on tehnoloogilselt keerukas, 

kuna oluline on kruvi puidu kaasa haaramise võime. Liialt väikese keermesammu korral ei 

keri kruvi ennast pakku sisse ja liialt suure keermesammu korral on kinni kiilumise oht 

suur. Tähtis on ka kruvi kulumiskindlus, seega peab kruvi olema valmistatud kvaliteetsest 

materjalist. Suurimaks puuduseks on kruvi võimalikust kinni kiilumisest tingitud ohud. 

Juhul, kui masina konstruktsioonist tingitult, peab inimene lõhestamise ajal pakust kinni 

hoidma, on raske õnnetuse  oht suur.  Lisaks on pakkude lõhestamine okslike puude puhul 

mittetäielik, mis tekitab lisaoperatsioone kvaliteetse küttepuu saamiseks. Euroopa CE 

märgisega tähistamiseks peab masin vastama Euroopas kehtivale standardile. 

Kruvilõhkurite Euroopa standard on olemas, seega on standardiga tähistamine võimalik.  

Tabel 1.1. Kruvipuulõhkuri omadused 

Omadus Omadusele vastavus 

CE- märgise võimalus võimalik 

Masina tööohutus halb 

Lõhestuskvaliteet halb 

Masina tootlikkus halb 

Kompaktsus hea 

Tehnoloogilisus 3 

1.2.2. Vänt-keps-puulõhkur 

Vänt-keps-puulõhkuri põhiliseks osaks on mootoriga käitatav hooratas. Hoorattaga samale 

võllile on ühendatud vänt millega on liikuva liitega ühendatud keps. Keps on omakorda 

ühendatud lõhestuskiiluga, mis toetub silindrile. Pakk asetatakse paralleelselt lõhestuskiilu 

liikumisega töölauale. Kiil surutakse kepsmehhanismi toel paku sisse, mis põhjustab paku 

lõhenemise. Vänt-keps-puulõhkuri põhimõtteskeem on joonisel 1.2. 
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Joonis 1.2.Vänt-Keps-puulõhkuri põhimõtteskeem 

Kasutatud on hooratta inertsimomenti. Masina töötsükli kiirus sõltub hooratta kiirusest ja 

töökäigu pikkusest. Masin on tehnoloogiliselt keerukas, kuna mehhanismis on palju 

liikuvaid osi, mis nõuavad head valmistuskvaliteeti ja hooldust. Paku lõhestamise kvaliteet 

sõltub kolvi käigu pikkusest. Pika töökäigu puhul on vajalik masina hooratta suurem mass 

ja seega ka masina suuremad füüsilised mõõtmed. Pika töökäigu puhul on raskendatud 

paku töölauale asetamine. Operaator peab ootama lõhestuskiilu piisavalt kõrgele tõusmist, 

et pakk kiilu alla mahuks. Nendest probleemidest tulenevalt on üldiselt seda tüüpi masinate 

töökäik lühike ja lõhestamine on mittetäielik.  Töökäiku ei saa kontrollitult alustada, seega 

töökäik on pidevas tsüklis, mis tekitab tööohutuse probleeme. Operaator peab paku 

lõhestamise ajal käsi töötsoonis hoidma, seega on masin operaatorile ohtlik. Masin on 

füüsiliste mõõtmete poolest suur ja massiivne, sellest tingituna, on transport ja ladustamine 

raskendatud. Puudustest tulenevalt on masina CE-märgisega tähistamine probleemne. 

Tabel 1.2. Vänt-Keps- puulõhkuri omadused 

Omadus Omadusele vastavus 

CE- märgise võimalus puudub 

Masina tööohutus keskmine 

Lõhestuskvaliteet halb 

Masina tootlikkus halb 

Kompaktsus halb 

Tehnoloogilisus 2 
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1.2.3. Hooratas puulõhkur. 

Hooratas puulõhkur on üks lihtsamaid lahendusi väga kiire ja tõhusa puulõhkuri 

valmistamiseks. Masinal on tööorganiks suur hooratas, mille külge on kinnitatud 

lõhestuskiil või nuga. Hooratas pöörleb ja pakk asetatakse vertikaalselt töölauale. Kiil läbib 

pakku suurel kiirusel inertsijõu mõjul. Hooratas puulõhkuri põhimõtteskeem on 

joonisel 1.3. 

 

Joonis 1.3. Hooratas puulõhkuri põhimõtteskeem 

Masin on väga kiire ja lõhestumine on kvaliteetne. Konstruktsioon on tehnoloogiliselt 

lihtne. Masina suurimaks puuduseks on sellega töötamise ohtlikkus. Okslike pakkude 

lõhkumisel, on paku töölaualt ära lendamise oht suur. Ebahariliku paku korral võib pakk 

masinalt ettearvamatus suunas ära lennata ja sel viisil raskeid vigastusi põhjustada. Lisaks 

peab olema operaator võimeline lõhutavat pakku kiirelt liigutama, kuna masin töötab 

pidevas tsüklis. Sellest tulenevalt on ka paku maksimaalsed mõõtmed piiratud. Lisaks on 

ohtlik lõhkuda pakke, mis on läbimõõdult väikesed, kuna on oht pöörleva kiiluga 

operaatori vigastamiseks. CE märgisega antud masina tähistamine ei ole võimalik, kuna 

operaator on vahetus läheduses liikuvate detailidega. Lisaks on masin väga kohmakas ja 

tema liigutamine on komplitseeritud.  
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Tabel 1.3. Hooratas puulõhkuri omadused 

Omadus Omadusele vastavus 

CE- märgise võimalus puudub 

Masina tööohutus halb 

Lõhestuskvaliteet hea 

Masina tootlikkus hea 

Kompaktsus halb 

Tehnoloogilisus 4 

1.2.4. Hammaslatt puulõhkur 

Hammaslatt puulõhkur ühendab endas hüdraulilise puulõhkuri kasutajasõbralikkuse ja 

mehaanilise lõhkuri efektiivsuse. Pakk asetatakse vastu lõhestusnuga. Mootoriga käitatakse 

hoorattaid, mis on hammasrattaga ühel võllil. Selleks, et töötsüklit alustada, tõmmatakse 

järsult lülitusmehhanismi hooba. Selle tulemusel ühendatakse hammasratas ja hammaslatt. 

Hambumise radiaaljõu toimel hoitakse lülitusmehhanismi lukus. Hooratastelt saadud 

kineetilise energia mõjul liigutatakse hammaslatiga ühendatud löögikelku paralleelselt 

raamiga vastu lõhutavat pakku. Tänu hoorataste inertsimomendile surutakse pakk vastu 

lõhestusnuga. Hammaslati pikkus on arvestatud pidades silmas maksimaalset töölaua 

pikkust. Peale löögikelgu jõudmist maksimaalsesse asendisse, ületab hammaslatt 

hammasratta ja vabastab lülitusmehhanismi hoova, mispeale löögikelk tõmmatakse 

tõmbevedrude jõul tagasi algasendisse. Joonisel 1.5. on kujutatud hammaslatt-

puulõhkuri põhimõtteskeem, noolega on viidatud põhiosadele. 

 

Joonis 1.5. Hammaslatt puulõhkuri põhimõtteskeem 
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Masina töötsükli pikkus sõltub põhiliselt hoorataste kiirusest ja hammasratta suurusest. 

Hammasratta nurkkiirus peab võimaldama hammaslatiga hõlpsat ühendamist. Masin on 

tehnoloogiliselt keerukas, kuna koostu detailide hulk on suur ja oluline on detailide hea 

valmistamiskvaliteet. Tabelis 1.4. on kirjeldatud hammaslattajamiga halupuu lõhkuri 

omadusi. 

Tabel 1.4. Hammaslattajamiga halu puulõhkuri omadused 

Omadus Omadusele vastavus 

CE- märgise võimalus võimalik 

Masina tööohutus hea 

Lõhestuskvaliteet hea 

Masina tootlikkus hea 

Kompaktsus rahuldav 

Tehnoloogilisus 1 

 

Selleks, et paremini illustreerida masinate omadusi, on koostatud kokkuvõttev tabel 1.5. 

Tabel 1.5. Mehaaniliste halupuu lõhkurite omadused 

Omadus Kruvi 
puulõhkur 

Vänt-keps 
puulõhkur 

Hooratas 
puulõhkur 

Hammaslatt 
puulõhkur 

CE- märgise 
võimalus 

võimalik puudub puudub võimalik 

Masina tööohutus halb keskmine halb hea 

Lõhestuskvaliteet halb halb hea hea 

Masina tootlikkus halb halb hea hea 

Kompaktsus hea halb halb rahuldav 

Tehnoloogilisus 3 2 4 1 

 

Analüüsi käigus selgub, et parimaks mehaanilise lõhkuri lahenduseks on hammaslatt 
ajamiga halupuu lõhkur. Hammaslattajamiga halupuu lõhkuri isomeetriline vaade on 
lisas A. 
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2. TEHNOLOOGILINE OSA 

2.1. Kiil palgilõhkurmasinate ohutus 

Masinate konstrueerimisel on oluline pidada kinni seadustest, mis reguleerivad masinate 

konstrueerimist ja kasutamist Eestis ja Euroopa Liidus. Eestis on selleks seaduseks 

„Seadme ohutuse seadus“. 

§ 4. Ohutuse tagamine 

(2) Kui õigusaktis ei ole sätestatud täpseid nõudeid rakendatava abinõu kohta, hinnatakse 

abinõu sobivust hea inseneritava kohaselt. Eeldatakse, et abinõu vastab heale 

inseneritavale, kui seda soovitatakse Eesti, Euroopa või rahvusvahelises standardis. 

Standardite puudumise korral hinnatakse abinõu sobivust toote nõuetele vastavuse seaduse 

§ 6 lõikes 3 sätestatud kriteeriumite kohaselt. Abinõu hõlmab ka seadmele esitatavaid 

nõudeid.[5] 

CE-märgistuse jaoks on vajalik kinni pidada järgmistest konstruktsioonilistest 

ohutusnõuetest, mis on nõutud Eesti standardikeskuse standardis: „Palgilõhkumismasinate 

ohutus. Osa 1 : Kiil-lõhkujad“ [6]: 

Elektriseadmed: 

– masina elektriseadmed peavad vastama standardile EN-60204-1; 

– kõigi elektriliste komponentide katted peavad vastama minimaalselt IP 54 

standardile. 

Käivitamine ja seiskamine: 

– lüliti masina elektrimootori käivitamiseks ja seiskamiseks peab olema operaatorile 

masinaga töötades käeulatuses. 

Paku paigal hoidmine: 

– vajalik on paku paigal hoidmise seade või konstruktsiooniline eripära, et ei oleks 

vajalik masina töötsükli ajal käega pakust kinni hoida; 

– peale töötsüklit ei tohi olla võimalik puuhalgudel operaatorile peale kukkuda. 
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Lõhestumistsükli ajal peab masina ohutsoon olema kaitstud ühega järgnevatest 

meetoditest. 

1. Töötsoon peab olema kaetud kaitsega kogu töötsükli vältel, ega tohi võimaldada 

operaatoril töötsüklit alustada ilma katte ette tõstmiseta. 

2. Töötsükli käitamiseks on vajalik kasutada kahte kätt, seejuures olles ise ohutus 

kauguses masina liikuvatest osadest. Lisaks kehtivad ka nõudmised: 

– lülitisüsteem peab töötama ainult juhul, kui mõlemad lülitid on aktiveeritud; 

– surveplaat ei tohi liikuda tagasi algasendisse, kui vähemalt üks lüliti on 

aktiveeritud asendis; 

– ei tohi olla võimalik mõlemat aktiveerimislülitit lülitada ühe käega või mõne muu 

keha osaga; 

– lülitusmehhanism peab olema paigaldatud selliselt, et operaatoril oleks hea 

nähtavus lõhestustsoonist. 

Stabiilsus: 

– toestuspind maapinna ja masina jalgade vahel peab olema piisavalt suur, et jalgade 

poolt maapinnale avaldatav surve ei ületaks 400 kPa; 

– puulõhkur ei tohi mingil juhul ümber kalduda kõval pinnasel, mis on 8,5 kraadises 

kaldes; 

– puulõhkur ei tohi sirgel pinnasel ümber kalduda, kui teda mõjutatakse 300 N 

suuruse jõuga 1650 mm kõrguselt, või kõige kõrgemast masina punktist, ükskõik, 

mis suuna sihis. 

Lisaks on CE märgisega tähistamiseks vajalik nõutav dokumentatsioon, milles peab olema 

masina kasutusjuhend, ohutusteatised ja ohtude tabel. Lisaks tuleb masinale märgistada 

tootja nimi ja aadress, masina valmimisaasta, seeria liik, seeria number ja masina mass. 

Masina dokumentatsiooni  selles töös ei käsitleta. 

 

Prototüüp lõhkur vastab ülal toodud nõuetele juhul, kui arendada töötsooni kate, mis 

takistaks töötsüklit alustada ilma töötsoonile katte ette tõstmata. Teine võimlaus on 

arendada kahe käega juhtimise süsteem, mis ei lase löögikelgul algasendisse tagasi minna 

juhul, kui üks lülititest on vabastatud. Esmase analüüsi järgi oleks lihtsam konstrueerida 

kattega ohutussüsteem. 
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2.2. Ülekande mehhanismi kinemaatiline arvutus 

Hooratta eesmärgiks on energia salvestamine ajal, kui tööliigutust ei toimu. Hoorattale on 

treitud rihmasooned, seega sõltub hooratta diameetrist masina ülekande arv. Selleks, et 

iseloomustada löögikelgu liikumise kiirust ja töötsükli pikkust, tuleb teostada 

kinemaatiline arvutus. 

Mootori nurkkiirus on n� � 1450	p/min. Kasutatud on hammasratast hamba mooduliga 4. 

Hammasratas peab olema piisavalt väikese jaotusringjoone diameetriga, tagamaks 

hoorataste piisava kiiruse ja sujuvama hammasratta ja hammaslati ühendumise. Valitud on 

20 hambaga hammasratas, mille jaotusringjoone diameeter on	D� � 80	mm. Väiksemate, 

hamba mooduliga 4, hammasrataste valmistamine on tehnoloogiliselt liialt keerukas, kuna 

puudus sobiv hambalõike-moodulfrees. Hoorataste mõõtmed on tingitud käepärase 

treipingi maksimaalsest treimisvahemikust. Valitud on 600 mm diameetriga hooratas, kuna 

suurem hooratas ei oleks olemasolevasse treipinki mahtunud. Vedava rihmaratta diameeter 

on 75 mm, mis on valitud kitsaste kiilrihmade suutlikkusenäitajate tabeli  järgi võimalikult 

väike. Selle tulemusena hoitakse hammasrataste pöörlemiskiirus väike, et lülitus oleks 

sujuvam. Lisaks peab rihmülekanne olema võimeline mootori võimsuse hooratastele üle 

kandma.[2, lk 294] 

Kõik tähised on joonisel 2.1  esitatud vastavate alaindeksitega. 

 

Joonis 2.1. Hammaslatt ajamiga halupuu lõhkuri eksplikatsioon: 1-hooratas, 2- rihmaseib, 

3- hammaslatt, 4- hammasratas. 
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Hooratas ja hammasratas on kinnitatud samale võllile, seega nende nurkkiirused on 

võrdsed, sellest tulenevalt kehtib seos: 

 �� � ��	, (2.1.) 

  

kus �� hooratta pöörlemissagedus rad/sek; 

 �� hammasratta pöörlemissagedus rad/sek. 

 

Masina rihmülekandes kehtib järgmine valem : 

 ��
��

� ��
��

, (2.2.) 

  

kus �� – rihmaratta diameeter m; 

 �� – hooratta diameeter m; 

 �� – hooratta pöörlemiskiirus p/min; 

 �� – rihmaratta pöörlemiskiirus p/min. 

Avaldades valemist (2.2) hooratta pöörlemissageduse, saadakse järgnev valem: 

 �� � ��×��
��

, 		�,���×����
�,� � 179.05 ≈ 179, (2.3.) 

 

Hooratas pöörleb kiirusega 179 pööret minutis.  

Hammaslati ettenihke kiirus leitakse valemist [2, lk 35] : 

	 "# � $ × �� × %�, 

	$ × 0.08 × 181.25 � 45.6, (2.4.) 

  

kus "# – hammaslati ettenihke kiirus m/min; 

 �� – hammasratta diameeter m; 

 %� – hammasratta pöörlemiskiirus p/min; 

 

Hammaslati ettenihke kiirus on seega 45,6 m/min ehk 0,76 m/s. Töökäigu pikkus on 0,7 m, 

siit saab järeldada, et löögikelgu täies ulatuses välja sirutamiseks kulub ligikaudu 0,9 
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sekundit. Seejärel tagastatakse löögikelk tõmbevedru jõul tagasi algasendisse, mis toimub 

katseliselt keskmiselt 1 sekundiga. Seega kogu töötsükli pikkuseks on 1,9 sekundit. 

2.3. Ülekande dünaamiline arvutus 

Ülekande dünaamiline arvutus tuleb teostada masina poolt tekitavate jõudude mõistmiseks. 

Hooratas valmistatakse b� � 30	mm paksusest S-355 terasest. Lõigatakse plasmalõikusega 

teraselehest ketas ja treitakse treipingis rihmasoon. Terase S-355 tihedus on 

ρ � 	585	kg/	m# [3]. Arvutada saab hooratta massi valemiga: 

 -� � . × 	/��
2 0

�
× $ × 1				-� � 7585 × 	/0.6

2 0
�

× $ × 0.03 � 66.6	, (2.5.) 

  

kus -� – hooratta mass kg ; 

 . – terase S-355 tihedus 
23
45; 

 �� – hooratta diameeter m; 

 1 – hooratta paksus m . 

 

Hooratta arvutuslik mass on m� � 66,6	kg. Seda teades, tuleb arvutada hooratta 

inertsimoment valemist [6, lk 108]: 

 

6�� �
-� × 7��2 8

�

2 , 6�� �
66.6	 × 70.6

2 8
�

2 � 2.997 ≈ 3, (2.6.) 

  

kus 6�� – ühe hooratta inertsimoment kg × m�. 

 �� – hooratta diameeter m; 

 -� – hooratta mass kg; 

 

Hooratta inertsimoment on I�� � 3	kg × m�, kuna hoorattaid on kaks tükki, siis on kogu 

hoorataste inertsimoment I�� � 6	kg × m�. Järgmisena arvutatakse hooratta kineetiline 

energia, valemist [2, lk 38]: 
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 :;� � 6�� × ���

2 , :; � 6 × <19		=�

2 � 1079.5	, (2.7.) 

  

kus :;� – hooratta kineetiline energia J ; 

 6�� – kahe hooratta inertsimoment kg × m�; 

 �� – hooratta nurkkiirus rad/s. 

 

Hoorataste arvutuslik kineetiline energia on 1079,5 J. Hooratta kineetiline energia näitab, 

kui palju tuleb teha tööd hooratta kiirendamiseks soovitud nurkkiirusele. Seda teades saab 

hiljem hinnata masinale sobivat mootorit. 

Järgmisena tuleb arvutada hoorattale mõjuv pidurdav jõumoment, mis on tingitud puidu 

lõhestamise jõust. Arvutustes on võetud paku lõhestamiseks kuluvaks jõuks F4 � 50000	N, 

mis on võrdne katselises osas kasutatud hüdraulilise lõhkuri survejõuga. Jõud mõjub 

hooratta teljele hammasratta jaotusringjoone raadiuse pikkuse jõu õlaga, seega saab 

arvutada hooratta teljele mõjuva jõumomendi: 

 D� � EF × ��
2 , D� � 50000 × 0.080

2 � 2000,		 (2.8.) 

  

kus D� – hooratta teljele mõjuv pidurdav jõumoment Nm; 

 EF – paku lõhestamiseks kuluv minimaalne jõud N; 

 �� – hammasratta jaotusringjoone diameeter m. 

 

Hoorattaid pidurdav jõumoment on T� � 2000	Nm. Järgmisena saab arvutada hoorattaid 

pidurdava nurkkiirenduse valemist: 

 D� � �� × 6�� 	 → 	�� � F�
I��

, �� � ����	
�.JJ� � 317.8 ≈ 318	, (2.9.) 

  

kus D� – hooratta teljele mõjuv pidurdav jõumoment Nm; 

 �� – hooratastele mõjuv pidurdav nurkkiirendus rad/s� 

 6�� – kahe hooratta inertsimoment 
23
4�. 
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Lõhestusjõud tekitab hooratastele pidurdava kiirenduse 318	rad/s�. Teades pidurdavat 

kiirendust, saab arvutada hoorataste seiskumiseks kuluva aja valemist: 

 	K � ��
��

, K � 19				
318	 � 0.059 ≈ 0.06 (2.10.) 

  

kus  – pidurdamiseks kuluv aeg s. 

 �� – hammasratta nurkkiirus rad/s; 

 �� – hooratastele mõjuv pidurdav nurkkiirendus rad/s�; 

 

Hoorataste pidurdamiseks kulub aega 0,06 sekundit, sellest tulenevalt arvutatakse selle aja 

jooksul muutunud hoorataste pöördenurga α, valemiga: 

 L � �� × K + �� × K�

2 , 	L � 19 × 0.06	 + 318	 × <0.06=	�
2 = 1.659 ≈ 1.7	, (2.11.) 

  

kus �� – hooratastele mõjuv pidurdav nurkkiirendus rad/s�; 

 �� – hammasratta nurkkiirus rad/s; 

 K – pidurdamiseks kuluv aeg s; 

 L – hooratta pidurdamisel muutunud nurk rad. 

 

Hoorataste pidurdamisel 50 000 N suuruse jõuga toimub hoorataste pöördumine 1,7	 
radiaani. Seda teades, arvutatakse löögikelgu poolt läbitava teepikkuse L3: 

 N# = 	L × �O
� , N# = 	1.7	 × �.�P	

� = 0.0664 ≈ 0.07	, (2.12.) 

  

kus N# – hammaslati poolt läbitav teepikkus m; 

 �� – hammasratta jaotusringjoone diameeter m; 

 L – hooratta pidurdamisel muutunud nurk rad. 

 

Hooratas pidurdatakse 50 000 N suuruse pidurdusjõu puhul löögikelgu liikudes 0,07 

meetrit, ehk 7 cm. 

Hoorattaga masina puhul ei ole mõistlik hinnata masina töövõimet ainuüksi võimaliku 

survejõu põhjal. Survejõud sõltub hoorataste pidurdamiseks kuluvast ajast, seega on 
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teoreetiliselt võimalik saavutada jõudusid, mis ületavad mitmekordselt hüdrauliliste 

lõhkurite survejõudusid. Selle iseloomustamiseks on koostatud graafik, kus dünaamiline 

arvutus tehakse erinevate jõududega vahemikus 10000 N kuni 400000 N. Joonisel 2.1 on 

kujutatud X teljele löögikelgule mõjuv jõud ja Y teljele selle jõu toimel sooritatud 

löögikelgu ettenihe. Graafik annab võimaluse iseloomustada tekitatud jõudusid juhul, kui 

hoorattad seiskuvad ja tera jääb paku sisse kinni. Sel juhul on võimalik mõõta tera poolt 

läbitud tee, mis annab võimaluse joonise 2.1 abil tekitatud jõudusid võrrelda. 

Katseliselt on selgunud, et enamus pakke lõhestatakse ilma, et hoorattad lõplikult seisma 

jääksid. See on tingitud sellest, et paku lõhestamiseks vajalik jõud on suurim tera paku 

sisse minekust, paku lõhestumiseni. Järelikult ei ole suurt lõhestusjõudu vaja kogu paku 

pikkuse ulatuses. 

 

Joonis 2.1. Prototüübi võimalike jõudude ja ettenihete suhe 

 

2.4. Mootori arvutus 

Kõige enam kasutatavam elektrimootori tüüp on asünkroonmootor. Lühisrootoriga 

asünkroonmootor ei vaja peaaegu mingit hooldust.[9] 

Hooratastel on täiskiirusel kineetiline energia 1079,5 J. Prototüübil on kolmefaasiline, 

nelja pooluseline asünkroonmootor, tarbitava võimsusega 1,1 kW, ehk 1100 W. Mootori 
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kasutegur on ligikaudu 0,78 [10, lk 92], seega mootori võimsus võllil on 

0,78×1100=858 W.  Arvutatakse mootori nimipöörlemiskiiruseni jõudmiseks kuluv aeg 

valemist:    

 Q � 	 R
S → 		K � 	 RT�	

U , K � 	 ���J.�	
P�P � 1.3	V, (2.13.) 

   

kus P – võimsus mootori võllil W, 

 :;� – hooratta kineetiline energia J; 

 K – aeg s. 

 

Arvestades halvimat võimalikku juhtu, kus iga löögiga hooratas seisatakse, ja töötsüklit 

korratakse kohe, kui hooratas on maksimaalse kiiruse saavutanud, peaks mootor jõudma 

hoorattad üles kiirendad enne, kui löögikelk jõuab algasendisse tagasi minna. Löögikelk ei 

liigu lõppasendisse, vaid peatub paku juures, seega on löögikelgu läbitav tee ligikaudu 

poole lühem, kui täistsükkel. Sellest lähtudes võiks mootor olla võimsam. 

Teostati mootori testkatsed, kus masinaga lõhuti 25 kraadise õhutemperatuuri juures 

okslikke, märgasid kuusepakke. Peale 2 tunnist tööd oli mootori korpuse temperatuur 

ligikaudu 35 kraadi, mis ei ole mootorile ohtlik. Sellest järeldatakse, et 1,2 kW mootor on 

masinale sobilik. 

Reaalselt ülekuumenemist ei teki, kuna käsitletud masina puhul ei ole mootor otseselt 

lõhestusjõu tekitaja ja hoorataste täielikult paigalseisust kiirendamine toimub katselistest 

tulemustest järeldades harva.  

2.5. Võlli arvutus 

Võllide ja telgede peamine otstarve on toetada masinate pöörlevaid osi – hammasrattaid, 

rihmarattaid, ketirattaid, trumleid jmt. Erinevalt telgedest, kannavad võllid üle 

pöördemomenti.  

Võlle eristatakse geomeetrilise kuju järgi – sirgvõllid, väntvõllid, paindvõllid, 

liigendvõllid. Pikikuju järgi  - silevõlle ja astmelisi võlle. Konstruktsiooni järgi – täis- ja 

õõnesvõlle. [6, lk 314] 
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Võlli ots, millele paigaldatakse sidur, rihmaratas või mõni muu pöördemoment edastav 

detail, tehakse kas silindriline või kooniline. Liistude paigaldamiseks töödeldakse võlli 

liistusooned [6, lk 315] 

Võllid ja teljed purunevad peamiselt väsimuse tagajärjel. Seetõttu arvutatakse neid 

põhjalikult väsimustugevusele, jäikusarvutus tehakse vaid juhul, kui on olemas oht, et võlli 

või telje elastne deformeerumine võib takistada teiste detailide normaalset tööd. [6, lk 316] 

Arvutuse lihtsustamiseks leitakse võlli väsimuspiirid sümmeetrilise pingetsükliga paindel 

ja väändel. 

Teraste ja tihti ka muude metallide tingliku väsimuspiiri väärtuseks pöördpaindel 1000 

paindetsükli korral peetakse tavaliselt 90% selle materjali tõmbetugevuse väärtusest 

.[7,lk 484] 

Terase C45E tõmbetugevus on 600 − 800	MPa [2, lk 137], arvutustes kasutatakse vähimat 

tõmbetugevust, ehk R[ = 600	MPa 

Kõigepealt leitakse tinglik väsimuspiir 1000 paindetsükli korral paindel ja väändel 

valemist [7, lk 485] : 

 \]^�,�R# = 0.9 × _F = 0.9 × 600 = 540					
`^�,�R# = 0.72 × _F = 0.72 × 600 = 432a, (2.14.) 

  

kus ]^�,�R# – tinglik väsimuspiir 1000 kordustsükli juures paindel MPa; 

 `^�,�R# – tinglik väsimuspiir 1000 kordustsükli juures väändel MPa; 

 _F – terase tõmbetugevus MPa. 

 

Järgmisena leitakse tsükli arvu 10�	korral valemist [7, lk 483]: 

 \]^� = 0.5 × _F = 0.5 × 600 = 300									
`^� = 0.58 × ]^� = 0.29 × 600 = 181.3a, (2.15.) 

  

kus ]^� – ligikaudne väsimuspiir 10� kordustsükli juures paindel MPa; 

 `^� – ligikaudne väsimuspiir 10� kordustsükli juures väändel MPa; 

 _F – terase tõmbetugevus MPa. 
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Need tulemused iseloomustavad maksimaalseid pingeid võllis, mille korral võll ette antud 

pingetsüklite jooksul väsimuse tagajärjel ei tohiks puruneda. 

Paremaks võlli iseloomustamiseks tuleks arvutada väsimusarvutuse põhjal saadud pingete 

tekitamiseks vajalikud jõud. 

Polaarvastupanumoment on arvutatud valemiga [7, lk 209]:   

 bc = $ × d�#

16 , $ × 0.04#

16 = 12.57 × 10^�, (2.16.) 

  

kus bc – polaarvastupanumoment m#; 

 d� – võlli diameeter m. 

 

Väändemoment avaldub valemiga [7, lk 209]:, 

 ` = e
fg

→ \T = `^�,�R# × bc
T = `^� × bc

a, 

DFhi 	 = 	432	 × 10� × 12.57 × 10^� = 5430.24	 
 DFjk = 	181.3 × 10� × 12.57 × 10^� = 2277.66, 

(2.17.) 

 

 

  

kus `^�,�R# – tinglik väsimuspiir 1000 kordustsükli juures väändel Pa; 

 `^� – ligikaudne väsimuspiir 10� kordustsükli juures väändel Pa; 

 ` – väändepinge MPa; 

 DFhi – võlli tinglikule väsimuspiirile vastav väändemoment  Nm; 

 DFjk – võlli väsimuspiirile vastav väändemoment  Nm; 

 bc – polaarvastupanumoment Pa. 

 

Teades väändemomenti ja jõuõlga, saab arvutada löögikelgule mõjuva jõu valemiga: 

 EFhi = e×�
�O

, 

	EFhi = ��#�.��
�.�P/� = 135756,  EFjk = ����.��

�.�P/� = 56941, 
(2.18.) 

 

  

kus 	EFhi – 10# kordustsükli mõjul väsimuspiirile vastava pinge tekitanud jõud N; 

 	EFjk – 10� kordustsükli mõjul väsimuspiirile vastava pinge tekitanud jõud N; 
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 DFhi – võlli tinglikule väsimuspiirile vastav väändemoment  MPa; 

 DFjk – võlli väsimuspiirile vastav väändemoment  MPa; 

 bc – polaarvastupanumoment MPa. 

 

Saadud jõud näitab, et masin võib 135756 N suurust jõudu 1000 kordustsüklit ja 56941 N 

suurust ja väiksemat jõudu tekitada ilma, et võll väsimuse toimel puruneks. Saadud 

tulemused on esitatud joonisel 2.2, kus sinisest joonest vasakule jääv ala on teoreetiliselt 

saadud tulemuste põhjal ohutu.  

Arvutused kehtivad siis, kui kõik löögid oleks võrdse suurusega. Reaalses elus ei saa 

masinal kõikide löökide jõud võrdsed olla, seega on arvutuste põhjal raske täpseid järeldusi 

teha, aga see annab ülevaate jõust, mis võlli vastupidavuse seisukohalt masinat ei lõhu. 

Kuna radiaaljõud on võrreldes hammasrattale mõjuva ringjõuga väike ja lubatud pinged 

väsimuspiirile suuremad kui väändel, ei ole vaja jõudusid paindele arvutada.  

 

Joonis 2.2. Väsimuspiirist tingitud pingetele vastavad jõud löögikelgul 

2.6. Rihmülekande arvutus 

Rihmajam on kujundatud põhiliselt kahest eri võllidele kinnitatud rihmarattast, milledest 

üks on vedav ja teine veetav, ja viimaseid haaravast elastsest vaheelemendist – lõputust 
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rihmast. Rihma ristlõige on tavaliselt kas ristküliku või trapetsi kujuline. Pöörleva 

liikumise ja ka väändemomendi ülekandmine ühelt võllilt teisele toimub rihma ja 

rihmarataste pindade vaheliste hõõrdejõudude kaudu. Hõõrdejõudude tekitamiseks on 

vajalik anda rihmale teatava suurusega eelpingutus. Eelpingutuse tõttu surutakse rihm 

vastu rihmarattaid. Eelpingutus peab olema püsiva iseloomuga, kuna vastasel korral 

muutub hõõrdejõudude suurus ja koos sellega ka ülekantav pöördemoment. [3] 

Käsitletud masina puhul tuleb kasutada lahtist kiilrihmajamit, kuna kasutatud on 

paralleelseid võlle ja võllid pöörlevad samasuunaliselt. Eelpingutuse tagamiseks on 

kasutatud radiaalselt nihutatava võlliga rihmajami konstruktsiooni. Võllide vahekaugus on 

muudetav, mis võimaldab rihmale anda eelpingutuse. Kasutatud on kiilrihma, kuna masina 

vedava ja veetava telje vahekaugus on selleks kõige sobilikum. 

Kiilrihmülekannetes on rihmad trapetsikujulise (kiilukujulise) ristlõikega ja paiknevad 

rihmarataste vastavais soontes. Rihmaratta sooned valmistatakse sellised, et soone põhja ja 

rihma vahele jääb garanteeritud pilu. Seega on rihma külgpinnad tööpinnad. [6]  

Prototüüplõhkuril on kasutatud 2,5 m pikkust SPA profiiliga rihma. Tabelist 2.1 selgub, et 

valitud rihm ei ole ülekandele kõige optimaalsem, kuna vedava rihmaratta diameeter on 

liialt väike. Väiksema, kui ettenähtud rihmaratta diameetriga kiilrihm kulub kiiremini, kui 

õiges režiimis töötav rihm, tingitult suurematest pingetest ja hõõrdejõust rihmaratta juures.  

Kiilrihm peab olema võimeline üle kandma võimsust 0,78 kW, sellest tulenevalt valitakse 

tabelist 2.1 rihma profiil, tähisega: SPZ, mis annab kõige parema rihma vastupidavuse 

uuritavale ülekandele. Teine võimalus oleks kasutada hammastatud kiilrihma, aga need on 

üldiselt kallimad. SPZ rihmaprofiil kannab 0,75 mm diameetriga ja 1450 rpm 

pöörlemissagedusega rihmaratta kasutamisel ≤ 2,36 kW mootori võimsust tabel 2.1. järgi 

veetavale rihmarattale.  
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Tabel 2.1. Ristlõike valik olenevalt ülekantavast võimsusest [2, lk 294]. 

Rihma profiil SPZ SPA 

Väiksema rihmaratta 

diameeter, mm 

63 100 180 90 160 250 

Väiksema rihmaratta 

pöörlemissagedus, 

p/min 

Nimivõimsus, kW ühe rihma kohta. 

400 

700 

950 

0,35 

0,54 

0,68 

0,79 

1,28 

1,66 

1,71 

2,81 

3,65 

0,75 

1,17 

1,48 

2,04 

3,3 

4,27 

3,62 

5,88 

7,6 

1450 

2000 

2800 

0,93 

1,17 

1,45 

2,36 

3,05 

3,90 

5,19 

6,63 

8,2 

2,02 

2,49 

3,0 

6,01 

7,6 

9,24 

10,53 

12,85 

14,13 

Märkus. Tabel on väljavõte suuremast tabelist. 

Selleks, et leida sobilik rihma pikkus, tuleb arvutada ülekande telgede vahekaugus ja rihma 

tõusunurk. Arvutatakse rihmarataste telgede vahekaugus valemist  [4]: 

 

 ��l�O
� + m ≤ o ≤ 2<�� + ��=	,  

0.6 + 0.075
2 + 0.05 ≤ o ≤ 2<0.6 + 0.075= → 0.69 ≤ o ≤ 1.35 

(2.19.) 

 

  

kus �� – hooratta diameeter m; 

 �� – vedava rihmaratta diameeter m; 

 m – konstant 50 mm; 

 o – telgede vahekaugus m . 

 

Rihmülekande telgede vahekaugus peab jääma vahemikku	
0,388- ≤ o ≤ 1,35-, mis annab lubatud piiridesse jääva haardenurga. Järgmiseks tuleb 

arvutada rihma maksimaalne ja minimaalne tõusunurk järgmiste valemite abil [4] : 

 p = �Vq% ��^�O
�r ,  

pFhi = �Vq% 0.6 − 0.075
2 × 0.69 = 22.3, pFjk = �Vq% 0.6 − 0.075

2 × 1.35 = 11.2, 
(2.20.) 
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kus �� – hooratta diameeter m; 

 �� – vedava rihmaratta diameeter m; 

 pFhi – rihma maksimaalne tõusunurk rad; 

 pFjk – rihma minimaalne tõusunurk rad; 

 o – telgede vahekaugus m. 

 

Kiilrihma maksimaalne tõusunurk on 0,39 rad ehk 22.3 kraadi ja minimaalne 0,2 rad ehk 

11,2 kraadi. Selles vahemikus on haardenurk piisav, üle kandmaks soovitud võimsust. 

 Rihma maksimaalne ja minimaalne pikkus arvutatakse valemist: 

  

N = $ �� − ��
2 + $ p

180 <�� − ��= + 2�msV<p=,	 

NFjk = $ 0.6 − 0.075
2 + $ 0.39

180 <0.6 − 0.075= + 2�msV<0.39= = 3.17,	 

NFhi = $ 0.6 − 0,075
2 + $ 0.2

180 <0.6- − 0.075-= + 2�msV<0.2= = 3.56,	 

(2.21.) 

 

 

 

  

kus �� – hooratta diameeter m; 

 �� – rihmaratta diameeter m; 

 NFjk – minimaalne rihma pikkus m; 

 NFhi – maksimaalne rihma pikkus m; 

 pFhi – rihma maksimaalne tõusunurk rad; 

 pFjk – rihma minimaalne tõusunurk rad. 

 

Kiilrihma pikkus peaks jääma vahemikku 3,2<L<3,6m. Valitakse 3,2 m pikkune rihm. 
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3. KATSELINE OSA 

3.1. Lõhkuri jõudluste võrdlus 

Katsetuste eesmärgiks on näidata masina tootlikkust. Käesolevas bakalureusetöös on 

võrreldud hammaslatt-puulõhkuri ja 1,5 kW, ühefaasilise elektrimootoriga hüdraulilise 

horisontaal-puulõhkuri jõudlust. Katsetuses kasutatud hüdauliline puulõhkur on 

joonisel 3.1. Välja on valitud 6 paari, võrdse pikkuse, sama puuliigi, kuivustaseme, 

läbimõõdu ja oksalisusega pakke. Katses mõõdeti mõlema masina puhul puude 

lõhkumiseks kulunud aega. Katse käigus kasutatud pakud on joonisel 3.2. Mõlema masina 

puhul oli võimalik töötsüklit alustada ühe käega, mis võimaldas aega kokku hoida pakkude 

tõstmise arvelt. 

  

Joonis 3.1. Hüdrauliline puulõhkur ja katseks kasutatud pakud 

 

Katsetulemused on esitatud tabelis 3.1. 

Tabel 3.1. Puulõhkurite võrdluskatse tulemused 

Läbimõõt, cm Puu liik 
Mitmeks haluks 

lõhuti, tk 
Aeg, s 

Hüdro- või 
hammaslatt- 

lõhkur: 

1 2 3 4 5 
26 kuusk 6 54 hüdro 
29 kuusk 6 68 hüdro 
28 saar 6 48 hüdro 
31 saar 6 58 hüdro 
15 saar 4 35 hüdro 
20 saar 4 56 hüdro 
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1 2 3 4 5 
27 kuusk 6 25 hammaslatt 
30 kuusk 6 29 hammaslatt 
27 saar 6 13 hammaslatt 
32 saar 6 23 hammaslatt 
14 saar 4 6 hammaslatt 
19 saar 4 16 hammaslatt 

 

Katsetuste käigus mõõdeti aega alates paku masina peale tõstmisest. Kuue katsepaku 

lõhestamiseks küttepuudeks, hammaslatt-puulõhkuril, kulus koos pakkude masina peale 

tõstmisega 152 sekundit, hüdraulilise lõhkuriga töötades kulus sama töö tegemiseks 279 

sekundit. Seega oli ajavõit kuue paku lõhestamisel 127 sekundit. Hammaslatt-puulõhkriga 

töötades sõltus masina jõudlus olulisemal määral operaatori paku ette andmise ja 

puuhalgude eest ära viskamise kiirusest, seega oleks olnud võimalik puude lõhestamiseks 

kulunud aega veelgi vähendada operaatori vilumuse parandamisega. Hüdraulilise 

puulõhkuriga töötades oli kõige ajakulukam lõhestamise kestus. Hammaslatt-puulõhkuri 

jõudlus on katsetustel kasutatud hüdraulilise puulõhkuri jõudlusest ligikaudu 2 korda 

suurem. Puidu oksalisus tõstis lõhestamiseks kulunud aega rohkem hüdraulilise lõhkuriga 

töötades, kuna oksalised puud vajavad täielikuks lõhestamiseks pikemat töökäiku. 

Hammaslatt-lõhkuri töötsükkel on ligikaudu 1,9 sekundit, seega täielik lõhestamine 

probleeme ei tekita. 
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

Arendatav masin on kaks korda kiirem sama tarbitava võimsusega hüdraulilistest 

lõhkuritest, seega on võimalik kasutada töövõtteid, mis hüdraulilise lõhkuriga võimalikud 

ei ole. Võimalik on töötada masinaga kahe või kolme inimesega, ilma, et tekiks üleliigseid 

tööseisakuid. Praktikas on kujunenud välja, et kolme inimesega töötades tuleb ühel 

inimesel lõhutavaid pakke ette anda, teine tööline lõhub masinaga puud ja kolmas laob 

halud kas otse riita või transpordivahendi kasti. Sel viisil töötades kasutatakse masina 

efektiivsust maksimaalselt ära. Lisaks on hea töövõte paigutada masin selliselt, et masina 

mootori poolne ots oleks madalamal. See võimaldab kaalult raskemate pakkude lihtsamat 

tagastamist, et pakk väiksemateks halgudeks lüüa. 

Võimalik edasiarendus oleks ristnuga, mis võimaldaks ligikaudu 15-25 cm diameetriga 

puid ühe löögiga neljaks haluks lüüa. Praktikas see tulemust ei anna, kuna tekivad 

probleemid paku lõhestusnoa küljest eemaldamisega. Halud jäävad tihti ristinoa ja lõhkuri 

raami vahele kinni, mis teeb nende eemaldamise tüütuks ja ajakulukaks. Proovitud on ka 

erinevaid töölaudu ja paku suunajaid, selgus, et parim variant on sirge töölaud. 

Jämedamate pakkude lõhkumisel saab peale esimest lööki poolt pakust masina peal 

hoiustada. See võimaldab operaaatoril vähem kummardada ja võimaldab mugavamat 

tööasendit. Parim viis paku masinale fikseerimiseks on pakk kas kergelt lõhestusnoa külge 

lüüa või tasakaalustada kahe lõhestusnoa kõrval oleva suunaja abil.  

Võlli arvutuse juures saadud tulemused iseloomustavad jõudusid masinale ideaalsel juhul. 

Tegelikkuses toimub ka masina raamis, lülitushoovastikus ja noas elastne paine, seega 

kogu löögienergia ei rakendu lõhkuri võllile. Sellest tulenevalt on võlli väsimusarvutus 

varuga. 

Masin on esmase hinnangu kohaselt kiirem ja efektiivsem ka samas hinnaklassis olevatest 

hüdraulilistest lõhkuritest.  
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KOKKUVÕTE 

Lõputöö eesmärgi kohaselt on uuritud olemasoleva prototüüp hammaslatt puulõhkuri 

võimekust ja võrreldud tootlikkust hüdraulilise lõhkuriga. Töö seletuskirjas on selgitatud 

puude lõhkumise vajadust ja millised on hästilõhutud halupuu omadused. Töös on 

kirjeldatud erinevaid levinumaid puulõhkureid ja selgitatud nende tööpõhimõtteid. Autor 

on analüüsinud erinevate mehaaniliste puulõhkurite omadusi ja võrreldud erinevaid 

mehaanilisi puulõhkureid. Püstitatud eesmärgid said täidetud: 

- analüüsitud on erinevaid mehaanilisi halupuu lõhkureid. Analüüsi tulemusel 

selgus, et parim  mehaanilise lõhkuri tüüp on hammaslatt-lõhkur; 

- on leitud võimalus hammaslatt-lõhkuri CE märgisega tähistamiseks. Arendama 

peab kas kahe käega lülitatava süsteemi või töötsooni katte; 

- arvutatud on prototüüpmasina töötsükli pikkus. Töötsükli pikkus on 1,9 

sekundit ja löögikelgu ettenihke kiirus 0,76 m/s; 

- on arvutatud on hammaslatt-puulõhkuri arendatavad jõud. Koostati jõudusid 

iseloomustav graafik, millest selgus, et arendatavad jõud on piisavad paku 

lõhestamiseks; 

- kontrolliti võlli tugevust - väsimusarvutuse tulemusel selgus, et olemasolev võll 

on sobiv; 

- kontrolliti rihma sobivust. Rihma profiiliks sobib SPZ-profiiliga kiilrihm; 

- kontrolliti mootori sobilikkust. Mootor kiirendab hoorattad 1,3 sekundiga ja 

katseliselt selgus, et mootor on masina jaoks sobilik; 

- teostati võrdluskatse hüdraulilise lõhkuriga. Katseliselt on prototüüpmasin 

sarnase võimsusega mootoriga hüdraulilisest lõhkurist kaks korda kiirem; 

- anti hinnang masina otstarbekusele. Masina puudused on võimalik likvideerida, 

masin on hüdraulilistest lõhkuritest efektiivsem ja otstarbekam. 
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DEVELOPMENT OF A RACK-GEAR DRIVEN WOOD 

SPLITTER 

Summary 

The aim of this bachelors thesis is to study the capabilities of excising prototype rack-gear 

driven log splitter and to compare its productivity with a hydraulic wood splitter with 

similar power consumption. The explanatory memorandum explains the need for firewood 

and describes the properties of a well split log. It specifies the most common hydraulic 

wood splitters and their working principles. The targets set were achieved: 

- different types of mechanical log splitters have been analyzed. The analysis led to a 

conclusion that the best solution is the rack-gear driven log splitter; 

- it is required to develop a work area cover or two hand switching system to apply 

the CE marking for the machine;  

- the duration of a work cycle was calculated. The work cycle is 1,9 seconds and the 

pressure plate moves at 0,76 m/s; 

- potential splitting forces were calculated. Illustrative graph was composed and the 

splitting forces are sufficient for the log splitting; 

- the axle strength was checked. After using axle fatigue calculations, it has been 

found that the existing axle is suitable; 

- the compatibility for the belt drive was checked. The belt drive should be driven by 

a SPZ profile V-belt; 

- the suitability of the existing electric motor was checked. The motor accelerates 

flywheels in 1,3 seconds and it was experimentally determined that the motor is 

suitable; 

- the machine was compared to a hydraulic log splitter with a similar motor. A rack-

pinion driven log splitter is two times faster than a hydraulic log splitter; 

- the expediency of the machine was assessed. It is possible to eliminate the the 

disadvatages of the device. The machine is more efficient compared to hydraulic 

log splitters.   
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