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Abstract: 

The aim of this thesis was to develop a portable device for harvesting garlic scapes. It should 

be coupled to behind of small tractor. All the features were solved out during the 

development. Conditions are based on real situations on the field and have implement on 

device. To design a unique device, patent research have been done. Third part was all about 

cutting the scapes. How it should be done and which are the options for cutting them at the 

moment. Also the advantages and disadvantages of the cutting options at the moment are 

taken in consideration. It’s all about product development. There has been described links, 

design, working, material and issues of the construction. Material calculations has been done. 

There were found products which are needed to buy from suppliers. Products like hydraulic 

motor and –cylinder, hydraulic hoses and connections for hoses. 

For the future to continue development of harvester, more detailed drawings of parts have to 

be done. To make it good and reliable product, test device has to construct. 
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EESSÕNA 

 

Töö teemaks on automaatne küüslauguõisikute noppimismasina projekteerimine. Teema tekke 

põhjuseks on hetke olukord küüslaugu istandustes, kus õisikute eemaldamist tehakse käsitsi. 

Käsitsi tehtavad tööd on aja- ja tööjõumahukad. Minnes ümber masinatele võidab istanduse 

pidaja ajas kui ka rahas. Üks selline masin võib ära teha kuni 10 inimese töö. Samuti oluliselt 

kiiremini saab see tehtud. Tingimused, algandmed ja eesmärgid on seatud täpselt selle töö 

iseloomust lähtudes. Lisaks suhteliselt universaalsele lahendusele võib seda olla võimalik 

kasutada ka teistes põllumajandus istandustes. Töö koosneb kahest osast, esimeses käsitleme 

tööst lähtuvaid tingimusi, võimalusi ja vajadusi ja selgitatakse välja parimad lahendused. 

Teises osas tegeletakse projekteerimisega. 

Masina projekteerimisel lähtume lahendustest, mis on kergesti toimivad, vastupidavad ning 

samas proovime leida põllumajandus ettevõtjale kõige paremat hinna ja kvaliteedi suhet.  
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1. SISSEJUHATUS 

Lõputöö teemaks on väiketraktori haakes käitatav mehaaniline seade, mis on vajalik 

küüslauguistanduste laienemisega kaasnevate töödemahtude vähendamiseks. Projekteeritav 

seade puudub lähiriikide põllumajandustehnika tootjate valikust ning samuti puudub info 

globaalse kasutamise kohta. Teema on aktuaalne ja omab praktilist lahendit. Eesti 

küüslaugukasvatuse efektiivsemat majandamist ja kasvupinna laienemist takistab vabade 

töökäte puudus maapiirkondades. Vähene mehhaniseerituse tase väikepõllumajanduses on 

pärssimas  meie konkurentsivõimet  lähiregioonis. Antud magistritöö raames on eesmärk 

projekteerida lõikeseade liikurmasinale, millega viiakse koormus inimeselt üle masinale. 

Luuakse seade, mis aitab küüslaugukasvatajatel tööjõukulusid kokku hoida ja selle arvelt 

vabanevaid ressursse mujal rakendada ning laieneda piisavad mahus. 

Küüslauguõisikute lõikuri konstrueerimisel kasutame ära erinevate seadmete  lahendusi, neid 

täiustades ja koos tööle pannes. 

 

Joonis 1. Projekteeritav seade  
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2. KÜÜSLAUGUST JA SELLE KASVATAMISEST 

2.1. Küüslaugukasvatusest Eestis 

Eesti põllumajanduses on laialt levinud küüslaugu kasvatamine. Suurem osa küüslaugu 

kasvatusest jaguneb siiski väiksemate talupidajate vahel kuid eksisteerib ka suuremaid 

istandusi. Suuremaks istandusteks saab nimetada alates 1 ha küüslaugu kasvatajast. Suurem 

osa Eestis kasvatatavatest küüslaukudest on erakätes ehk täpset hinnangut kogupindala kohta 

on rakse anda. Hinnanguliselt jääb Eestis küüslaugu kasvatamiseks kasutatav pindala 

statistika ameti andmeil 100 ha [1] lähedale. Põllumajandusministeeriumi andmeil kasvatati 

2014 aastal küüslauku 150 t, samal ajal kui import küüslauku müüakse 350 t [1]. 

 

Tabel 1. Küüslagu kasvupind Eestis aastatel 2004-2013 [2] 

Aasta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kasvupind(ha)    92 79 80 77 66 70 75 133 115 

 

Küüslauk (Allium Sativium) kuulub liilialiste sugukonda. Küüslauk on mitmeaastane 

külmakindel taim. Eristatakse putkuvaid ja putkumatuid sorte, lisaks suvi- või taliküüslaugu 

sorte. Putkuvatel küüslaugusortidel kasvab liitsibula keskelt õisikuvars, mille tippu 

moodustub õisik. Küüslaugusibul on erinevalt sordist 30-130gr ning koosneb 6-8 

küüslauguküünest [3]. Et saavutada järjekindlamalt suuremat küüslaugu mugulat, tuleb 

õisikud õigeaegselt eemaldada. Eemaldades õisikud, saab lisaks paremale mugula kasvule  

nendest valmistada erinevaid roogasid. 
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Joonis 2. Küüslaugu põld [4] 

2.2.  Õisikute lõikamise vajaduse uurimus 

2.2.1.  Küüslaugu õisikute eemaldamiseks kogutud info 

Tänapäeval on oluline saavutada põllumajanduses maksimaalne tulemus minimaalse energia 

kuluga. Lisaks üritatakse saavutada suuremat saaki, kasutades erinevaid keemilisi ja 

orgaanilisi väetiseid. Keemiliste väetiste kasutamist väldivad paljud taimekasvatajad, lootes 

saada toodangut müüa ’’mahe’’ märgiga. Mahetoodangu hind on oluliselt kallim, kuid 

tihtipeale, kasutades vähem väetiseid, on põllumajanduslik toodang massilt väiksem. Taimede 

kasvu, viljade ja sibulate arengut mõjutab ka üldine taime seisukord ning kasvuks vajaliku 

energia kättesaadavus. Et arenevale taimele teha lihtsamaks energia kättesaadavus, tuleb 

vähendada potentsiaalseid energiat tarbivaid kohti, eeldades, et see ei pärsiks taime arengut. 

Selleks mooduseks on elimineerida mittevajalikud, nõrgad ning jõuetud taime osad (lehed, 

varred, oksad, õied).  Eemaldatavad osad sõltuvad kasvatavatest taime liikidest ja sortidest.  

Küüslauk (Allium sativum) on üks põllumajanduslik toodang, mille paremaks arenguks on 

võimalik eemaldada energiat tarbivaid taime osi. Küüslauke on võimalik liigitada kahte 

gruppi: ühed on putkuvad ning teised putkumatud küüslaugu sordid. Just putkuvatel 

küüslaugu sortidel on vajalik eemalda õisik, et tagada mugulale parem ning kiirem areng. 
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Õisikute eemaldamisega saavutatav protsentuaalne tõus sõltub küüslaugu sordist, mis on 

näiteks ’’Nando’’ ja ’’Alkae’’. Õisikute eemaldamisega saavutati ’’Nando’’ sordil 48% 

suurem mugul, ’’Alkae’’ sordile lisas õiskute eemaldamine 25% massi tõusu [5]. 

Teoreetilisi materjale on avalikustatud spetsiaalselt kindlatele sortidele keskendudes ning  

teostatud erinevaid katseid. Sordist olenemata on lisaks uuritud ka küüslauku ja selle sibulal 

tekkivaid massi erinevusi peale õisiku eemaldamist.  Kui enamasti on katsetes käsitletud 

küüslaugule tekkivaid võimalikke muutusi, siis antud artiklis keskendume ainult sibula massi 

muutustele.  

Antud uurimus on teostatud analüütilist meetodit kasutades, analüüsides olemasolevaid 

andmeid ning varem teostatud katseid. Artikli koostamise ajal puudus võimalus enda poolt 

tehtud katseid läbi viia. Aluseks on võetud teaduslikud artiklid, videomaterjalid ja  

kättesaadav materjal.  

Esmalt, kui tuua välja eelnevalt mainitud Koreas tehtud kahe sordi analüüs ja muutused, mis 

on toimunud küüslaugu sibulaga pärast õisikute eemaldamist, vaatleme sorte ’’Nando’’ ja 

’’ Alkae’’. Saagi koristus ja õisikute eemaldamise aeg oli sordil ’’Alkae’’ 20 päeva varasem 

kui sordil ’’Nando’’. Katse tulemustest selgus, et sort ’’Nando’’ mugul oli suurenenud pärast 

õisikute eemaldamist võrreldes mitte eemaldamisega ligikaudu 48% siis sordil ’’Alkae’’ 

suurenes mugul 25% [5].   

Minnesota Ülikooli poolt tehtud katsetes on võrreldud lisaks õisiku eemaldamisele ka mulla 

koostisest sõltuvat arengut ja säilitusega tekkivaid muutusi. Katset alustati 1996.a. ning jätkati 

1997. aastal, kasutades kultuursorte ’’Cannon Falls’’ ja ’’Gutches Grove’’. Sordi ’’ Cannon 

Falls’’  mugula saagikus suurenes 15% peale õisikute eemaldamist ning sordil ’’Gutches 

Grove’’ saagikus tõusis 5%. Pärast õisikute eemaldamist vähenes proportsionaalselt 

väikesekasvuliste sibulate arv. Antud artiklis mainiti lisaks, et mugulate muutused toimusid 

samasugused ka siis, kui kasvatati erinevate toiteainetega pinnastel [6].   

2.2.2.  Kogutud info järeldus 

Kogutud info põhjal on võimalik järeldada, et küüslaugu õisikute eemaldamine on vajalik. 

Õite eemaldamisega on võimalik saavutada vähemalt 5% mugula massi tõusu. See protsent 

sõltub sortidest. Teatud sortidel võib see anda juurde isegi kuni 48%.  
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2.3. Tasuvusanalüüs 

2.3.1. Hetke kulud õisikute lõikamiseks 

Eestis kasvatatakse küüslauku umbes 100 ha. Sellest arvust on välja jäetud väiksemad 

kasvatajad. Keskmisel küüslaugu kasvatajal on maha pandud 0,8-1 ha, suurimatele aga 1,5 

kuni 2 ha. Suuri kasvatajaid on Eestis 10 kanti.  

Olenevalt küünte suurusest ja istutustihedusest kulub küüsi 400-1200 kg/ha. Putkuvate 

küüslaugusortide liitsibula mass on keskmiselt 100 gr ning koosneb 6-8 küünest. See teeb ühe 

küüne massiks umbes 14,5 gr. Kui istutada maha 1000 kg ehk 1000000 g küüslauku siis 

kokku on 1 ha ligikaudu 69 000 küüslaugu õisikut. Tegemist on ligikaudse arvuga, et teostada 

tasuvusanalüüs.  

Üks inimene suudab lõigata 10 sekundiga 4-5 õisikut ning need ebakorrapäraselt kasti panna. 

Ebakorrapärasust mainin seetõttu, et järgnevalt projekteeritav seade laotab samuti õisikud 

korrapäratult kasti. Seega jõuab inimene 1 minutiga 30 õisikut ning ühes tunnis 180 õisikut. 

Antud aja arvudes pole arvestatud jõuvarude vähenemist ega muid takistavaid olukordi. Ühe 

hektari suuruse põllulapi töö teostamiseks kulub ühel inimesel ligikaudu 380 tundi. Kui 

töötaja tunnihinnaks on 3,5 eurot, läheb see kasvatajale maksma 1330 eurot miinimum.  

Mainin lisaks veel, et tundide hulka ei ole loetud energia vähenemist ega teisi takistusi 

(näiteks puhkepausid, joogipausid). Et eemaldada 1 ha küüslaugu põllult õisikuid, võib tegelik 

summa töötasuna võib ulatuda kuni 3000 euroni. Lisaks kulule on kasvatajale tähtsal kohal 

aeg ehk kui kiiresti suudetakse üks tööetapp lõpule viia.  

2.3.2.  Projekteeritava seadme kasutuselevõtuga seotud kulud 

Seadme enda maksumus on välja toodud peatükis 7, kus on teostatud omahinna arvutus. Seal 

välja tulnud maksumus võib ulatuda kuni 2300 €. Kui lisada juurde ühe operaatori töö traktori 

juhina, 1 ha kuskil tööd 4-5 tundi siis töötasu lisaks 50 €. Töötasud on hinnangulised ning 

varieeruvad sõltuvalt ettevõttest. Juurde tuleb lisaks traktori kütus, mis võib 4-5 tunni tööga 

ulatuda 15 liitrini. Kuna seadme maksumus on ühekordne, siis on antud seadme kasutusele 

võtmine põllumajandus tootjale väga kasulik.  
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3.  KÜÜSLAUGUÕISIKUTE EEMALDAMINE  

3.1. Õisikute lõikamise eripärad 

Sõltuvalt muidugi küüslaugu sordist on nende õige lõikamise ajal õisiku spiraalis. Õisikud 

tuleb eemaldada võimalikult madalalt lehtede ja õisiku jätkukohast. Olenevalt sordist on 

lõikamiskõrguseks 500-600 mm. See on olenevalt kasvatusmahu suurusest küllaltki aja- ja 

inimressursimahukas töö. Enamjaolt kasvatatakse küüslauke maapinnast kõrgemal peenardes, 

kõrvuti kuni 4-6 taime. Peenra laiuseks kujuneb sellega kuni 1000 mm. Muidugi on võimalik 

leida igal kasvatajal endale sobiv kasvatusmeetod. Õisikud on kasulik säilitada, kuna antud 

toodet on võimalik kasutada erinevates toitudes (pestos) või õisikuid marineerida. Lõikamise 

käigus tuleb jälgida, et ei vigastaks oluliselt küüslaugu lehti ning samuti jääksid terveks õisiku 

pead. Küüslaugu õisikute murdmis/lõikamis tugevused on minimaalselt 0.25N ja 

maksimaalselt 1.42N. Antud artikli keskmiseks tuli 0.642N [7] Antud teadmist kasutades 

tuleb kindlaks teha lõiketerade konstruktsioon ning määrata sobiv kiirus nii terade 

pöörlemiseks kui ka seadme edasi liikumiseks traktoriga.  

 

Joonis 3. Küüslauguõisikud [8] 
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3.2. Variandid õisikute lõikamiseks 

Enamasti tehakse lõikamistööd istandustes  ära käsitsi. Lõikamiseks kasutatakse oksa- või 

hekikääre (joonis 4). Lõiketangidega saab kõige kvaliteetsema tulemuse. Iga taim  lõigatakse  

individuaalselt ja tulemus jääb kvaliteetne. Maha ei jää üleliigset tekkivat puru ning ei vigasta 

küüslaugu lehti. Käsitsi tehtav töö on aja- ja ressursikulukas ning ettevõtjale kallis. Tööde 

ajaks tuleb palgata rohkem inimesi. Sundasendi tõttu väsivad lõikaja jalad, selg  ja eriti 

tangidega suures koguses varsi lõikavad käed. 

Eelised: 

• Lõiketangid on soodsad 

• sobib hästi koduaeda 

• igale taimele lähenetakse individuaalselt ning tulemus puhas 

• lihtne ja kergesti õpitav 

• pole tarvis eriseadmeid 

• lõigatud õisik on kergesti kokkukogutav 

Puudused:  

• ajamahukas, kõigist lõikamisviisidest konkurentsitult kõige aeganõudvam 

• ettevõtjale lõppkokkuvõttes kulukas 

• töötajal väsib selg ja käed. 
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Joonis 4. Lõikamistööd käsitsi [9] 

 

Teiseks on võimalus kasutada hekilõikuri taolist seadet (joonis 5). Hekilõikuri eeliseks võib 

pidada seda, et lõikaja selg ei saa kurnatud sundasendi tõttu. Antud lõikamismeetodi kohanud 

ei ole, kuid võib oletada, et miinuseks on väga palju õisikute ja lehtede väikseid juppe ning 

vigastatud lehti. Lisaks on vedelema jäetud õisikute korjamine samuti ajamahukas. Probleem 

seisneb selles, et keha küljes rihmadega rippuv lõikur ei ole piisavalt stabiilne ega hästi 

juhitav. Lõiked ei tule ühesuguse kõrgusega, vaid on ebakorrapärased ja maha jääb palju 

üleliigset puru. 

Eelised: 

• Lõikuskiirus on kiirem kui käsitsi 

• püstine tööasend- töötaja väsib vähem 

Puudused: 

• lõikur on kallim 

• kütusekulu on suurem 

• oht lõigata lehtedesse 

• lõiketulemus ei ole nii hea, kui on käsitsi tangidega. 
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• maha jääb küllalt palju erinevat puru (lehed, õisikud) 

• Õisikute järelkoristamine on ajakulukam kui käsitsi korjates 

 

 

Joonis 5. Õisiku varte lõikamiseks võimalik kasutatav Husqvarna hekilõikur  [10] 

Kokkuvõttes tuleb konstrueerida seade, mis teeb ajakuluka töö mugavamalt ning kiiremini. 

Lõige/murdmine on hea, lehtede vigastus minimaalne ning suudab kokku koguda eemaldatud 

õisikud edasiseks kasutamiseks.  
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4. ETTEANTUD TINGIMUSED 

Õisikute eemaldamise takistuseks on õisikute asetus lehtede vahel ning nende spiraaljas olek. 

Kuna õisikud tuleb eemaldada piisavalt varajases staadiumis ning sel hetkel, kui nad on 

spiraaljas olekus ning ei kasva sirgelt lehtedest kõrgemale, tuleb õisikud kätte saada 

madalamalt ning juhtida edasi need lõikemehhanismi. 

Nõuded: 

1. Peab suutma eemaldada õisiku varred tugevusega vähemalt 1.5 N; 

2. Lõike kõrgus vao pealt peab olema võimalik reguleerida vastavalt sordile ning 

kasvule, maksimaalselt 650 mm; 

3. Lõikemehhanismi laius sõltub vaolaiusest, maksimaalselt 1000 mm; 

4. Lõiketerad peavad olema koos trumliga pöörlema 360 kraadi, et suuta kätte saada 

spiraaljas olev õisik; 

5. Eemaldatud õisikud peavad eralduma teradelt ning kukkuma konveierlindile 

(kogumiskasti), et neid mugavalt taaskasutada ning lühendada järelkoristus aega; 

6. Seade peab olema käitav põllumasina koosseisus  (väike traktor), selle külge 

ühendatuna rippes või ees või taga; 

7. Vastavalt augustikuu välismõjudele temperatuur 10-40 ˚C; 

8. Lõikeseadeldis on 1-1 ülekandega vastavalt liikumis kiirusele, et muuta täpsemaks 

lõike asend; 

9. Oluline on konstrueerida seade mitte liialt raskeks, et säilitada mobiilsus ja 

väiketraktori kasutamisvõimalus; 

10. Töökiiruseks 3-4 km tunnis; 

11. Seadet ja sõidukit peab saama käigus hoida 1 operaator. 
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Traktori andmed: Mark: ISEKI TG470 [11], mass 1585 kg, jõuväljavõtu võll 2- astmeline 

540/1000 rpm,  hüdrosüsteemi töörõhk 160 bar, tootlikkus on 43,8 l/min. 4 silindriline 

vesijahutusega diiselmootor võimsusega 46 HP,   Rippsüsteemiks on Category 1[12], 

tõstejõud 1580 kg.  

 

Joonis 6. Traktori rippsüsteem[13]  
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5. PARIMA VARIANDI VÄLJASELGITAMINE 

5.1.  Erinevate sõlmede lahendusvariandid 

5.1.1.  Seadme asukoht traktoril 

Projekteeritavat seadet on võimalik väiketraktoril asetada kas masina ette, taha haakesse või 

järelveetavana. Traktoritel on enamjaolt alati olemas võimalus asjade kinnitamine traktori 

taga olevale rippsüsteemile, kus asub jõuvõtuvõll. Eesasuv seade vähendab 

manööverdamisvõimet ning varjab peenra asetust. 

Eelised: 

• Parem ülevaade lõikeseadmest 

Puudused: 

• Masina ehitushind on kallis, kuna on vajadus eemaldatud õisikud edasi juhtida traktori 

taga haakes olevasse kogumiskohta; 

• Tagasilla haarduvus; 

• Tekitab ohtu otsa sõites; 

• Puudub jõuvõtuvõlli kasutus; 

 

Taga haakes asuv seadmel on võimalik kasutada jõuvõtuvõlli. Samuti on tagumistel ratastel 

on laiem rehviturvis ja erisurve pinnasele väiksem, seega kinnijäämise oht on oluliselt 

väiksem. 

Eelised: 

• Operaatoril võimalik lihtsalt kõrgust reguleerida; 

• Jõuvõtuvõlli kasutamise võimalus; 

• Kaalujaotus; 

• Kogumiskast ning lõikeseade ühes seadmes, puuduvad vahelülid; 

• Parem pinnase haarduvus rehvidel; 

• Seadet on haakest lihtne eemaldada; 
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Puudused: 

• Operaatoril keeruline ülevaade lõike mehhanismist, kuna asetseb selja taga; 

 

Järelveetava õisikute lõikeseadme kasutamine on lihtne ja kergesti haagitav.  Järelveetav 

seade vajab töötamiseks eraldi mootorit ning põhjalikuma konstruktsiooniga raami. Võimalus 

on see ehitada olemasolevast järelveetavast haagisest.  

Eelised: 

• Võimalik kiirelt võtta kasutusele ja haakida seade traktori külge; 

• Kasutatav lihtsalt eri tüüpi traktoritel ja väiketraktoritel (ATV); 

Puudused: 

• Seadme ehitus teistest variantidest kallim, kuna vajab toekamat ja järelveetavat raami 

(haagist); 

• Hinda lisab veel eraldi seisev mootor, mis käitab lõikeseadet; 

• Veetav haagis ei ole stabiilne; 

 

5.1.2. Töökõrguse reguleerimine 

Kõrguse reguleerimise osas tuleb arvestada, et kõrgusi peab saama muuta vastavalt pinnale 

(ebatasasused) või sõltuvalt õisikute kõrgusest. Haakes oleva seadme kõrguse 

reguleerimisvõimaluseks on kasutada rippsüsteemi.  

Eelised: 

• Kiirelt teostatav; 

• Võimalik juhtida otse kabiinist; 

• Lisaseadmete võimalus; 

• Võimalus ühenda kogu süsteem liikuma üheaegselt; 

 

 



21 
 

Puudused: 

• Võimalik juhtida ainult vertikaalselt; 

 

Võimalus seadme juhtimiseks on ühendada süsteem hüdraulikaga. Hüdraulilist süsteemi  on 

lihtne opereerida- autonoomsus, täpne reguleerimine, vajadusel erinevaid parameetreid jälgiva 

kesksüsteemi kasutuselevõtu ja süsteemi integreerimise võimaluse (maapinna kõrguse 

jälgime, takistuste jälgimine, automaatne lõikepea seiskumine, automaatne lõikepea 

pööramine jne) konkurentsi võimelisus välisturgudel, lõikekiiruse sujuv muutmine. Miinuseks 

süsteemi keerukus, kõrgem hind, kallimad käitluskulud, lisaseadmete, voolikute, jagaja ja 

hüdraulilise vedeliku paagi vajadus. Lisaks suurem kaal. 

Eelised: 

• autonoomne 

• võimalik integreerida erinevaid ohutus-  ja abiseadmeid 

• lõikekiiruse sujuv muutmine 

• lisaseadmete võimalus 

Puudused:  

• keerukam 

• kallim 

• lisaseadmete vajadus 

• raskem 

 

5.1.3. Lõikemehhanismi käitamine 

Teradega lõikemehhanism peab pöörlema 360 kraadi. Lisaks peab olema võimalik sättida 

lõikekiirust, et see kattuks traktori liikumiskiirusega. Trummel, mille külge on terad 

kinnitatud, on võimalik tööle saada 1/1 ülekandega või hüdraulikaga. Lisaks  on võimalik 

terad pöörlema saada jõuvõtuvõllist, kuid antud juhul on vaja seadmele kardaanide liiteid ning 

ühendusi, mis kokkuvõttes tekitab korraliku segaduse.  
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Eelised:  

• Otseühendus traktoriga; 

• Ei ole vaja lisamootoreid; 

 

Puudused: 

• Palju kardaani ühendusi; 

• Keeruline ehitus; 

• Ei ole töökindel, kardaanliidete purunemise oht; 

 

Üheks pöörelemiskiiruse seadistamise variandiks on 1/1 ülekanne. Trummel on ühenduses 

küljesolevate ratastega, mis omakorda on vastu pinnast. Antud lahenduse juures ei ole 

võimalik reguleerida seadme kõrgust säilitades samal ajal pöörelemiskiirust.  

Eelised: 

• Lihtne konstruktsioon; 

• Valikutest kõige odavam lahendus; 

Puudused: 

• Seadme kõrguse reguleerimisega kaotab pöörlemine kiiruse; 

• Ebaühtlane, seoses seadme rappumisega; 

• Puudub pöörlemiskiiruse muutmise võimalus; 

 

Viimase variandina on võimalik kasutada trumli pöörlemiseks hüdromootorit. Mootor asub 

antud rippseadme raamil. Juhtkangid on operaatorile käepäraselt lähedal ehk kabiinis, mis 

teeb käsitlemise mugavaks ning võimalik igal momendi hetkel antud seade peatada.  
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Eelised: 

• Mugav kasutada; 

• Lihtne konstrueerida; 

• Saab muuta pöörlemiskiiruseid; 

• Mootorite hinnad ei ole kallid; 

• Töökindel; 

Puudused: 

• Hinnad sõltuvad mootorite töökindlusest; 

• Hüdrovoolikute vastupidavus; 

5.1.4.  Lõiketerad 

Lõiketerade valik on projekteeritava seadme juures üks tähtsamaid detaili valikuid. Valikus 

on mitmeid erinevaid võimalusi alustades lõikavatest ning lõpetades noppivatest teradest. 

Kuna lõikemehhanism on välistatud, sest eelnevates kriteeriumites on paika pandud lehtede 

minimaalne vigastamine, tuleb lähtuda ainult noppivatest teradest. Antud teema jätkub 

peatükis projekteerimine. 

5.2. Variantide hindamine 

5.2.1.  Seadme asukoht traktoril 

Arvestades välja pakutud asukoha variante alapunktis 5.1.1, tuli puuduste ja eeliste võrdluses 

esile siiski ainult taga rippseadmes asetsev seade. Antud valikus sai otsustavateks punktideks 

seadme kõrguse reguleerimine kabiinist, seadme kergem eemaldamine masina küljest. Lisaks 

tuleb antud tahahaakesse projekteeritav seade nendest valikutest kõige odavam, kuna seadme 

kasutamiseks vajalikud protsessid (jõuvõtuvõll, hüdroväljavõtt, kõrguse reguleerimiseks 

rippsüsteem) asuvad traktoril taga.  

5.2.2. Seadme kõrguse reguleerimine 

Eelnevas punktis 5.2.1 sai tehtud kindlaks parim asukoht seadmele. Kuna seade asub taga, kus 

asub samuti rippsüsteem ning arvestades punktis 5.1.2 toodud välja eelised ja puudused, on 

kõige parem lahendus projekteerida seade rippsüsteemiga reguleeritavaks. Antud lahendus on 

konstruktsioonilt kõige lihtsam ning seega hoiab kulud madalal. Samas teeb ära kõik vajaliku 

töö.  
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5.2.3. Lõikeseadme käitamine  

Trumli käitamiseks võrreldi kolme erinevat võimalust. Välja on toodud nii puudused kui 

eelised. Lõikeseadme pöörlemiskiirus ja selle juhtimine on antud projekti puhul väga oluline 

kriteerium. Parima variandi välja selgitamiseks tuleb omadused koondada tabelisse. 

Parameetrite hindamine on välja toodud tabelis 2. Hindamisskaala on 1-5. 

Tabel 2. Lõikeseadme käitamine 

 

Tulemusena valime lõikeseadme käitamiseks hüdromootori. Antud konstruktsioon on lihtne 

ning samuti töökindel. On võimalik juhtida kabiinist ning ei sõltu pinna ebatasasusest.  

5.3. Hindamise kokkuvõte 

Kokkuvõttes tuleb projekteeritav küüslauguõisikute noppimise seade välja selliselt:  

1. Traktori haakes olev mehaaniline noppimisseade, mille kõrgust reguleerib traktori 

rippseade; 

2.  Antud seadme noppimisteri käitab hüdromootor, mida on võimalik juhtida kabiinis 

olevate kangidega; 

3. Kogumiskast tuleb metallist ning eraldus teradega, mis eemaldavad nopitud õisikud 

lõiketeradelt; 

4. Lõiketerad tuleb projekteerida vastavalt kasutatavale seadmele ning täpsemad 

kriteeriumid selguvad projekteerimise käigus;  

      Jõuvõtuvõll   

1:1 

Ülekanne   Hüdromootor   

Nr Parameeter Kaal Hinne 

K 

Hinne Hinne 

K 

Hinne Hinne 

K 

Hinne 

1 Lihtsus 3 2 6 5 15 4 12 

2 Ekspluatatsioonikulud 3 4 12 5 15 3 9 

3 Hind 3 4 12 5 15 4 12 

4 Töökindlus 5 4 20 1 5 5 25 

5 Lisaseadmete vajadus 2 3 6 4 8 3 6 

  Kokku     56   58   64 
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6. PATENDIUURING 

Leidmaks olemasolevaid patenteeritud lahendusi viidi läbi patendiuuring. Kasutati 

andmebaase Google Patents[14] ja Espacenet andmebaasi [15] . Otsingusõnadeks: garlic, 

garlic scape machine, garlic flower stalk remover, mechanical scape cutting, automatic 

harvester, garlic scape. 

Espacenet leidis ühe ja ainukese patendi, mis on mõeldud küüslaugu õisikute eemaldamiseks 

ning analoogse teema, mis on mõeldud lillepeade eemaldamiseks. Lisaks sai uuritud seadmete  

kohta erinevatest foorumitest ning küsitletud põllumajandus tehnikaga tegelevaid ettevõtteid.  

6.1. Otsingutulemuste analüüs 

Analüüsi käigus selgus, et konkreetselt küüslaugu õisikute jaoks on olemas üks Hiinas 

koostatud patent CN102893750 [16] ja analoogselt antud tööjaoks lilleõisikuid noppiv       

USA-s välja antud kombaini patent US4597252 [17].  

6.2.  Automatic rotary garlic scape harvesting machine  (Patent 

CN102893750A)  

 

Patendi number: CN102893750 (A) 

Avaldamise kuupäev: 2013-01-30 

Leiutaja:  YANG JIAN 

Avaldaja: YANG JIAN 

Käesolev patent on välja antud Hiinas ning on ainukese leiuna patentidest spetsiaalselt 

mõeldud küüslaugu õisikute eemaldamiseks ning taaskäitlemiseks. Tegemist on tervenisti 

järelveetava seadmega, mis koosneb mitmest erinevast etapist. Eemaldatud küüslaugu õisikud 

liiguvad mööda konveierliini kogumiskasti. Seadme eesotsas on seega õisikute 

eemaldamiseks mõeldud trummel, mis eemaldab kinnitatud kahvlite abil õisikute otsad.  
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Joonis 7.  Automatic rotary garlic scape harvesting machine. 1- vahetusrull; 2- varte kokku 

haaramise konstruktsioon;  3- pöörlev kammtüüpi seade l;  4- eraldus seade l;  5- konveierliin 

l;  6- kogumiskast l;  7- rattad. 

 

 

Joonis 8. Patendis CN102893750 (A) kasutatavad õisikute eemaldus terad. 
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Autori andmetel on selle patendi mõte samuti hoida kokku käsitsi tehtavatelt töödelt, mis 

piiravad küüslaugu kasvatuse efektiivsust. Patenti uurides on tegu keeruka ülesehituse ning 

konstruktsiooniga. See põhjustab seadme kalliduse ning ei tarvitse olla kättesaadav kõikidele 

küüslaugu tootjatele.  

6.3. Pyrethrum harvesting machines (Patent US4597252 A)  

 

Patendi number: US4597252 (A)  

Avaldamise kuupäev: 1986-07-01 

Leiutaja:  WILLIAMES GEOFFREY A [AU] 

Avaldaja: GEOFF WILLIAMES AUST PTY LTD [AU] 

Antud patent on välja töötatud lilleõite noppimiseks Ameerika Ühendriikides. Tegemist on 

traktori külge ehitatava seadmega ning see sarnaneb teravilja kombainidele. Seade kasutab 

noppimiseks kahveltüüpi lõiketeri ning vaakumiga imetakse nopitud õied kogumiskasti, mis 

asetseb traktoril tagahaakes.  

 

Joonis 9. Patendis US459 projekteeritud seade 

 



28 
 

  

Joonis 10. Antud joonis näitab lilleõite noppimist ning nende eemaldumist teradelt. 

 

Antud lahendust on samuti võimalik kasutada küüslaugu õisikute eemaldamiseks, kui 

modifitseerida terasid. Siiski selline lahendus on hinna poolest kallis ning keerulise 

ülesehitusega.   



29 
 

7. PROJEKTEERIMINE 

7.1. Lõiketerade ehitus, disain ja materjali valik 

Lõiketerad on antud seadme ning projekti tähtsama detailid. Teradest sõltub lõikepuhtus ning 

efektiivsus. Kuna eelnevalt ei leitud antud seadmele sobivaid terasid, tuleb need projekteerida 

ja viia vastavusse seadme töö ja ülesannetega.  

Lõiketera koosneb ühest tervikust, mis on spetsiaalselt viimistletud küüslaugu õisikute 

eemaldamiseks. Projektis on kasutatud 8 ühesugust lõiketera, mis kinnituvad pöörlevale 

trumlile. Tera kogupikkus on 900 mm. Terad koosnevad 9 haarast ning 7 vahest, mis peavad 

ära tegema õisikute eemaldamiseks vajamineva lõikeprotsessi.  

 

Joonis 11. Projekteeritud lõiketera 
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Joonis 12. Lõiketerade ehitus 

Antud teradel on alumised põhjaservad lihvitud, et tagada õisikuvarte parem libisemine. 

Lisaks on toodud lõikekohad pinnasuhtes kõrgemale, et lõikamine toimuks lisaks koos 

pöörlemisega, mis on samuti toodud 35 kraadise nurga alla. Põhilõikekoht jääb siiski terade 

vahekohta, kus kahe tera vahe väheneb. Tera materjaliks valisime SSAB kõrgkvaliteetse 

terase Hardox 400 (kõvadus ≈ 42 HRC) [18]. Tegemist on tugeva ja termotöödeldava 

terasega. Pärast lõikamist järgneb terale termotöötlus: pindkarastamine.  Seda kasutatakse 

selleks, et anda detaili pinnakihile suur kõvadus, mis annab suure kulumiskindluse; samal ajal 

säilib sitke südamik, mis ühtlasi tagab detaili vastupanu dünaamilisele koormusele. Antud 

terad on oma disainilt uudsed ning ainulaadsed, samuti sobivad need teistele 

põllutööriistadele.  

Terade kinnitamiseks trumli külge on neile tehtud laiemad ribad, kuhu on tekitatud 125 mm 

tagant avad. Terad kinnituvad AVK neetkinnitustega, mis on näidatud joonisel 14. Antud 

insert kinnitatakse trumlisse spetsiaalse töövahendiga. Tera paigaldamiseks piisab ainult poldi 

keeramistest, kuna AVK neetkinnitustel, mis on trumli avadesse sisestatud, on sisemine keere.  

AVK kinnituspoldid on näha joonisel 15.  
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Joonis 13. Lõiketerade kinnituskohad 

 

Joonis 14. AVK neetkinnitus, mis sisestatakse spetsiaalse vahendiga trumlis olevatesse 

avadesse [Foto autori arhiivist]. 
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Joonis 15. AVK kinnitus poldid [19] 

Lõiketerad on teraslehest laserpingis väljalõigatud. Kinnituvad trumli külge 8 AVK 

kinnituspoldiga. Et välja selgitada, kas antud kinnitusvahendeid on piisavalt, tuleb välja 

selgitada teradele mõjuv tsentrifugaaljõud.  

                                            
25,0

14,3158,9
22

×
=

×
=

r

vm
Fc =361 N ,     (7.1) 

Kus Fc on tsentrifugaaljõud m on tera mass, v on ringkiirus ja r on raadius.  

Teradele mõjuv tsentrifugaaljõud on 361 N. Kuna kinnituspolte on 8, tuleb see jagada nende 

vahel ära.  

361 / 8 = 45 N ehk igale AVK poldile mõjub 45 N jõudu. Antud juhul piisab 8 AVK rivnut 

kinnitusvahendist.  

 

  



33 
 

7.2. Trummelsüsteem 

Trumli külge kinnituvad punktis 9.1 mainitud terad. Kokku 8 tera. Selleks on trumli pinnale 

tehtud spetsiaalsed avad kuhu saab terad kinnitada. Avadesse on eelnevalt mainitud AVK neet 

mutter kinnitus vahendid. Trummel koosneb mitmest erinevast detailist.  

 

Joonis 16. Projekteeritav trummel, kuhu kinnituvad lõiketerad 

Trumli pikkus ilma võllideta on 900 mm ning läbimõõt 600 mm. Trummel on kaalu 

kergendamiseks seest tühi, kuid äärtesse on keevisliidetega kinnitatud flantsid seinapaksusega 

10 mm ning lisatud võllid. Flants ja võll on samuti omavahel kinnitatud. Võlli pikkuseks on 

115 mm ning läbimõõt 30 mm. Võllile mõjuvad jõud on arvutatud järgnevalt. 

Projekteerimise käigus on selgunud, et trummel peab tegema 120 p/min.  

Arvutame kõigepealt lõikeorganile mõjuva pöördemomendi M. Organi mass mk on ligikaudu 

250 kg ja pikkus lk 1130 mm. Antud raskuse juurde on arvestatud ka vastupanu jõud, mis 

tekib küülsaugu õisikute lõikamisest. Seadme kaal on arvutustes ligikaudne.   

67025,081,9250 ≈⋅⋅=⋅⋅=⋅= kkkk lgmlFM , Nm          (7,2) 

kus kF  on lõikeorgani poolt arendatav jõud. 

Seega trumli pöörlemiseks vajalik moment on  M = T = 670 Nm 

Antud andmete järgi on leitud peatükis 7.5.1 hüdromootor.  
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Valime antud projekti jaoks sobivad liistud. Liistud lähevad nii trumli võllile kui ka on neid 

vaja ühendamaks hüdromootori võlli ja põrksidurit, mille külge on kinnitatud 

veohammasratas. Võllile mõjuv pöördemoment 5,93=M  Nm. Võlli läbimõõt 25=vd  mm. 

Võlli ja põrksiduri ühenduspikkus 30=vl  mm. 

Lähtudes võlli läbimõõdust 25=vd  mm, siis 

 liistu laius 8=lb  mm,  

liistu kõrgus 6=lh  mm,  

võllis oleva süvise sügavus 5,31 =t  mm,  

põrksiduris oleva süvise sügavus 8,22 =t  mm  

ning siit liistu pikkus  

2520)10...5(30)10...5( −=−=−≈ vl ll , mm     (7.3) 

 

Vastavast käsiraamatust valime liistu pikkuseks 20=ll  mm. Arvutustes kasutatav liistu 

pikkus on 16 mm, kuna liistu kumerad otsad ei tööta kaasa[20]. 

 

Joonis 17. Prismaliistuga liide valitud käsiraamatust [20] 
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Leiame muljumispinge Cσ  
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Liistu materjaliks on teras C45E (voolavuspiir 430=eHR  MPa ja tõmbetugevus 650=mR  

MPa). Lubatav muljumispinge [ ] 200=Cσ  MPa.  

Arvutustulemustest selgub, et valitud liist rahuldab tugevustingimust. Kontrollime veel liistu 

tugevust lõikele, selleks leiame τ 

116
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kus S on varutegur ning see on valitud 1,5 [28]. 

Varutegur 1,5 sai valitud, kuna seda kirjeldatakse kui hästituntud materjali. Kasutame seda 

vähemuutuvas keskkonnas. Samuti on võimalik kergesti määrata pingeid ja koormusi.  

Rahuldatud on lisaks ka tugevustingimus lõikele, see tähendab, et valime liistu, mille laius 

8=lb  mm, liistu kõrgus 6=lh  mm ning pikkus on 20=ll  mm. Materjaliks on teras C45E. 

Trumli otstesse on keevitatud koos otsa flantsiga võllid. Võllide läbimõõt on 30 mm ning 

pikkuseks on 115 mm. Et tagada võlli tugevuskonstruktsioon tuleb teha paindemomendi 

arvutus.  Trumli keskosa pikkus ilma võllideta on 900 mm ning koos võllidega 1130 mm. 

Trumli ligikaudseks kaaluks koos teradega on 250 kg.  Võlli materjaliks valime terase 

S275JR, mille tõmbetugevus on 410 N/mm2. Järgnevalt tuuakse joonisena välja võllile 

mõjuvad reaktsioonid.  



36 
 

 

Joonis 18. Võlli arvutusskeem ja epüürid 

Arvutame miinimum lubatud võlli läbimõõdu. 

Antud on materjali S275JR tõmbetugevus ehk lubatud pinge  σ = 470 N/mm2 

odm
Wz

Mz
∂≤=

max
maxδ         (7.6) 

Lubatud pinge tuleb läbi jagada varuteguriga, mis antud juhul on 1,5[28] 

2735,1/ ==∂ σodm  N/mm2         (7.7) 

Et teada saada minimaalset võlli läbimõõtu kasutame järgnevat valemit 

odm
d

Mz
∂≤

3

max

π
   (7.8) 

Kus, Mz on võlli jõumoment Nm 

7,13
273

10003275,9332
33 max =

⋅

⋅⋅
=

∂⋅

⋅
=

ππ odm

Mz
d mm 

Eelmisest arvutusest on näha et miinimum võlli läbimõõt võib olla 13,7 mm. Eelnevalt olime 

valinud 30 mm, et tagada kindel jäikus ning sellest piisab.   
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7.3.  Raam ja kinnitus traktorile 

Raam ühendab traktorit ja lõikeorganit ning teisi raamil asetsevaid komponente. Kõik 

komponendid on raamile erinevate sõlmede kaudu ühendatud. Raami jäikusest sõltub kui 

stabiilne on lõikeseade töö protsessi ajal. Raamile on kinnitatud 5 mm paksune hüdromootori 

kinnitus flants ning 15 mm paksused teraslehest aasad. Teraslehe  materjaliks on valitud S355 

JR EN 10204/2,2.  

Antud raami kõrgust saab reguleerida traktoril oleva rippsüsteemiga. Alusraam on nelinurkse 

kujuga ning kinnitusaasad moodustavad kolmnurkse asendi. Alusraam on kokku keevitatud 

mõõtudega 50x80x5 nelikant torudest. Kolmnurkne osa on kokku keevitatud 50x50x5 mm 

nelikant torudest. Kõik detailid on valmistatud materjalist S355 JR EN 10204/2,2. Torude 

ristlõike suurused on valitud, et oleks tagatud ligipääs keevitamiseks ( keevitamist ei segaks  

torude ristlõikenurkades olevad raadiused) ning tagatud oleks piisav jäikus. Olemuselt on 

selle ehitus lihtne, mis teeb selle koostamise soodsamaks ja valmistamise lihtsaks. 

 

Joonis 19.  Alusraam ja kinnitusaasad 

Raamile on tehtud lisaks avad, millele kinnituvad laagri pukid. Lisaks kinnituskoht 

hüdromootorile ning poldi avad kogumiskastile. Raami peal on teraslehest valmistatud flants 

hüdromootori kinnitamiseks. Seda on näha alajaotuses 9.6.4. Hüdromootori kinnituspinna 
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tasapind on üle töödeldud freespingis, et tagada võimalikult täpne ja tihe mootori 

paigalpüsimine. Kinnituspoltidel on kasutatud keermetihendina lukustusliimi Loctite 243.  

Raami sisekülgedele on lisaks keevisliidetega flantsid, et tagada raami konstruktsiooni jäikus. 

Näidatud järgmisel joonisel 20.  

 

Joonis 20. Raamile lisatud flantsid, et tagada jäikus. 

Et veenduda raami jäikuses ja sobivuses, tuleb raami koomata jõududega, milleks kasutame 

programmi ANSYS Workbench. Anname raamile koormuse 100 kg. Seda on näha järgneval 

joonisel.  
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Joonis 21. Raamile jaotatud koormus 100 kg 

Näha on, et raam paindub tagantotsast juba 0,4 mm. Kuna 100 kg on liialt vähe, tuleb lisada 

reaalsed raskused (varuga). Jaotame raamile raskuse 500kg. 

 

Joonis 22. Raamile jaotatud raskus 500 kg 
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Joonisel, kus on raamile jaotatud 500 kg, on näha raami paindekohti. Reaalne raskus, mida 

tekitavad trummel ja kogumiskast koos õisikutega, jääb vähemikku 300-350 kg.  

Uurides antud raami läbipainet, projekteerisin antud seadmele juurde rattad, mille ülesanne on 

raami toetada ning neid on näha järgneval joonisel. Toetus rataste vajalikkuse võib lisada 

lisavarustusena, mis lisaks toetusele, muudab lõikeorgani stabiilsemaks ning vähem 

vibreerivamaks.  

 

Joonis 23. Projekteeritud seade koos tugiratastega.  

 

Pärast rataste lisamist tekkis raamil läbipaine ainult 0,04 mm, mis tähendab, et raami 

kasutamine koos tugiratastega on sobilik, kuid ka 0,9 mm läbipaine pole antud raamile ohtlik. 
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Joonis 24. Raami läbipaine 500kg raskusega koos tugiratastega. 

Tulemusest on näha, et läbipaine on tunduvalt väiksem. Siiski polnud ka eelnev läbipaine ilma 

toetuseta suur (0,9 mm). Tugirattad muudaksid antud konstruktsiooni stabiilsemaks ning 

vastuvõtlikumaks maapinna ebatasasuste suhtes 

7.4. Kogumiskast 

Antud projektis välistati kogumiskottide ning lintkonveierite kasutamine nii keerukuse kui ka 

kalliduse poolest, sellisel juhul tuli projekteerida spetsiaalne kogumiskast. Antud eripära on 

kasti servas olevatel haaratsitel, mis eemaldavad lõiketerade poolt eemaldatud õisikud terade 

küljest. Kogumiskast on välja toodud joonisel 25. 
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Joonis 25. Projekteeritav kogumiskast koos spetsiaalsete haaratsitega. 

Kogumiskastile on kinnitatud keevisliidetega kinnitusflantsid, millega see kinnitub 

raamikülge. Kinnitusflantsid on tehtud 5 mm paksusest teraslehest.  Antud kasti servad on 

lõigatud nurga all, mis annab võimaluse eemaldunud õisikutel vabalt kukkuda kasti põhja. 

Kasti seinas on tehtud 500 x 50 ava, mida on võimalik tööprotsessi ajaks kinni katta plaadiga. 

Plaadi joonis peatükis 9.6.4. Plaadi tõstmine ja langetamine toimub poltide abil, mis libisevad 

mööda lõigatud avasid. Tegemist on välipõllutööde masinaga ning antud detail on kaldu 

asendis sai valitud materjaliks roostevaba teras, et tagada kestvus ning kvaliteet. Antud kasti 

ülesanne on koguda toiduaineid. Kogumiskast on tehtud X2CrNi12 roostevabast teraslehest. 

Teraslehe paksus on 3 mm.  

Kõige tähtsam osa antud kogumiskastil on spetsiaalsed terad, mis eemaldavad lõiketerade 

pöörlemisel teradele kinnitunud õisikud. Antud terade otsad on painutatud, et eemaldus oleks 

efektiivsem. Kokku on 8 eraldustera, ning nende kuju on välja toodud joonisel 26. 
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Joonis 26. Kasti eraldusterad. 

Eraldusterade vahele jäävad lõiketeradele sarnased vahed. Siiski on jäetud vahedele lisa 

ruumi, kuna töötamise ajal tekkivad vibratsioonid, mis tekivad trumlis ning raamis, ei lõhuks 

kokku puutumisel neid detaile.  

 

7.5. Hüdrosüsteem 

7.5.1. Mootor 

Hüdromootor koos lõikemehhanismiga on seadme olulisemad komponendid. Hüdromootori 

valik sõltub põhiliselt  kahest  parameetrist- süsteemirõhust ja lõiketera liikumiskiirusest. 

Traktori peal asetseva hüdropumba poolt tekitatav süsteemirõhk on 160 bar, vooluhulk on 

43,8 l/min. Traktori töökiiruseks on maksimaalselt 3 - 4 km/h, mis teeb ligikaudu 66 m/min.  

SI ühikutes kiiruse arvutamine 1 m/s on võrdne 3,6 km/h või 60 m/min. Lihtsustamiseks 

võtamegi kiiruseks 3,6 km/h ehk 60 m/min. Ühe meetri kohta peab trummel tegema vähemalt 

2 täispööret ehk  

60x2=120 p / min 
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Kui trummel ja hüdromootor on ühendatud ketiga, peab hüdromootor suutma teha vähemalt 

120 rpm  

Kasutades eelnevalt leitud andmeid, leiame FLOWFIT kodulehel olevast kataloogist [21] 

sobivate parameetritega mootori. Sobiva parameetriga mootor on FFMV 315, mille tehnilised 

näitajad on:  

• mõõdud: 207x105x100 mm 

• mass 31,8 kg 

• voolikute ühendusotsikud  ½  

• maksimaalne hüdroõli vooluhulk 160 l/min 

• maksimaalne arendatav võimsus võlli otsalt 38 Kw 

• väändemoment maksimaalsetel pööretel 920 Nm 

• vooluhulk 333 ccm3  pöördele 

• maksimaalsed mootori võlli arendatavad pöörded 510 p/min 

• maksimaalne lubatud töörõhk 175 bar 

 

Uurides lähemalt hüdromootori karakteristiku tabelit joonis 27 , on näha, et töörõhu 200 bar  

ja vooluhulga 50 l/min, arendab mootor 133p/min. Seega arvestades neid andmeid peab 

mootor antud projekti jaoks igati sobima.. 
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Joonis 27. Hüdromootori FFPMV 315 karakteristika [21] 

7.5.2.  Hüdrojagaja 

Hüdrosüsteem on ühendatud traktori hüdrosüsteemiga, mis kasutab ära olemasoleva 

hüdropumba poolt tekitatud rõhu ja vooluhulga ning juhitakse neid läbi traktori hüdrojaga. 

Juhul kui traktoril puudub piisavalt hüdroväljavõtte paare, saab lisada eraldi hüdrojaga.  

Jagaja valikult tuleb arvestada süsteemirõhu, vooluhulga ja sektsioonide arvuga. Tingimustel, 

et töörõhk on vähemalt 200 bar, vooluhulk vähemalt 50 l/min ja sektsioonide arv 1, valime 

sobiva hüdrojagaja hudraulika24.ee [22] kodulehelt pakutavatest välja MB80X1 hüdrojagaja. 
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Joonis 28. Hüdrojagaja MB80X1 [22] 

Antud hüdrojagaja tehnilised näitajad [22]: 

• Max vooluhulk: 80 l/min, 

• Stutsid 1/2" BSP, 

• P ja T port 3/4" BSP, 

• Max. töörõhk 320 bar, 

• Max. tagasivool 40 bar, 

• Töötemperatuur -15...+80° C, 

• Õli viskoossus: 16-75 mm ² / s (cSt),  

• Õli filtreerimine: <30 µ, 

• Sektsioone 1. 

7.5.3 Muud komponendid 

Haakeseadmele eraldi hüdroõli filtreid ei kasutata, need on juba olemas traktori enda 

süsteemis. Eraldi valitakse hüdrovoolikud ja nende ühendusotsikud. Samuti tuleb kindlustada 

voolikute paiknemine raamil, et ei tekiks vibratsiooni tulemusel probleeme voolikute 

vahelejäämisega liikuvatele osadele. Voolikuid tuleb kaitsta purunemise ja takerdumise eest. 

Selleks katta voolikud spetsiaalse spiraalse plastikkattega.  
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Voolikud ja ühendusotsikud valime PM Kaubamaja internetipoest[23]. Tarvis on 2 

kiirühendus otsikut, nendest 1 tk on pesa ja teine pistiktüüpi. Lisaks on tarvis 2 voolikut mille 

läbimõõt on 3/8 tolli ning pikkuseks kuskil 1,5 kuni 2 m.  

7.6. Komponendid 

7.6.1. Laagrid 

Laagrid valin SKF kataloogist. Olulisteks kriteeriumiteks said võlli läbimõõt, mis on 30 mm 

ja pöörlemiskiirus, mis peab olema vähemalt 120 p/min. Laagriteks valime need, mis sobivad 

laagripukkidesse. Pukid kinnituvad projekteeritava seadme raamile. Laagriks valitud SKF 

laager YARAG 206. Siseläbimõõt on 30 mm [24]. 

 

Joonis 29.  SKF laager YARAG 206 [24] 

Maksimaalne pöörlemiskiirus antud laagril on 1200 p/min, mis tähendab, et laager sobib 

antud seadmele.  

7.6.2. Põrksidur 

Välja on pakkuda lõiketerade kaitsemehhanismiks põrksidur, mis kinnitub ühe osaga 

hüdromootori külge. Põrksidur aitab ära hoida terade purunemise lõikeorganil, kui see peaks 

takerduma suurema takistuse taha. Põrkesiduri eeliseks on lihtsus ja kiirus ning selle 

toimemehhanism.  
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Joonis 30. Põrksiduri näide [25] 

Siduri liikumatu osa on kinnitatud hüdromootori võllile ja liikuv osa on ühendatud 

kettülekandega lõikeorganiga. Kui lõikeorganile mõjuv jõud hakkab ületama siduri vedru 

pingsuse, annab see survele järgi ning siduri hambad hakkavad omavahel libisema. 

Lõikeorgan peatub ning juhil on aega lülitada välja mootoritöö. Siduri asukoha selgitab välja 

järgnev joonis. 

 

Joonis 31. Põrksiduri asukoht  

Põrksidur takistab lõikeorgani takerdumisel terade lõhkumise. Antud juhul jääb mootor tööle 

kuid  trummel lõpetab pöörlemise.  
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7.6.3. Toetusrattad 

Projekteerimisel saadud tulemustest selgus, et painde vähendamiseks võib lisada tugirattad. 

Arvestades konstruktsiooni lihtsust on sobivaim variant lisada haagistele sarnane tugiratas. 

Antud tugiratta maksimum kandevõime on 400kg [26] ning see on ühendatud raamiga 

spetsiaalse flantsi abil. Samuti on tugiratas käsitsi reguleeritav. Veel on võimalus 

lisavarustusena paigaldada tugirattad, mis on reguleeritavad hüdrosüsteemiga. Selleks tuleb 

hüdrojagaja valida kahesektsiooniline ning muuta natuke raami konstruktsiooni. Nimelt tuleb 

lisada hüdrovoolikute kinnitusflantsid, et nad antud vahemaa peale kuskile vahele ei 

takerduks. Lisaks tuleb paigutada tugirattad ühesele võllile, mille kõrgust on võimalik 

reguleerida hüdrosilindriga.  

 

Joonis 32. Käsitsi reguleeritav haagise tiisli tugiratas, mis sobib antud projekteeritavale 

seadmele [26]. 

Antud tugirattaid on võimalik soetada Respo kodulehelt hinnaga 70 €/tk. Kui paigaldada 

rattad raamile,  tuleb lisaks projekteerida raamile rataste kinnituskohad.  

7.6.4.  Flantsid 

Antud töös on kasutatud kahe erineva eesmärgiga flantse. Ühed on kasutatud raami 

tugevdamiseks ning on paigutatud raami sisenurkadesse. Flantsi kuju on näha järgneval 

joonisel. Need on valmistatud 4 mm paksusest teraslehest ja on kinnitatud raamile keevis 
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liitega. Materjaliks on valitud S355 JR EN 10204/2,2. Kokku on projektis kasutatud  antud 

flantse 4 tükki. 

 

Joonis 33. Nurga tugevdus flantsid.  

Teine komponent, mida nimetame samuti flantsiks, on hüdromootori kinnitus. Kinnitusflants 

on valmistatud 15 mm teraslehest ning samuti materjalist S355 JR EN 10204/2,2. 

 

Joonis 34. Hüdromootori kinnitusflants. 
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Hüdromootri flants võib ehituselt natuke varieeruda seoses erinevate mootori kinnitus 

tüüpidega.  

7.7. Ohutus 

Antud projekteeritud seadme juures on väga oluliseks teguriks ohutus, kuna seadmel on 

teravad ning pöörlevad osad. Seadme töökõrgus on suhteliselt madal ning sellega kujutab ohtu 

inimeludele, kes parasjagu töötavad läheduses. Ohutuse tagamiseks on kaks pakutavat 

lahendust. Esimene variant on nurkadesse paigaldatud toetuspostid, mida ühendavad traadist 

võrgud. Antud lahenduse puuduseks on vajadusel kiiresti pääseda lõikeorgani juurde. See 

vajadus võib tekkida puhastamisel kinni jäänud küüslaugu õisikutest.  

Teise variandina on pakkuda välja samuti nurkades toetuspostid, mida ühendavad paralleelselt 

alusraamiga torud. Torude omavaheline kaugus on piisav, et vajadusel mahuks kiiremaid 

toiminguid tegema. Teine variant on järgneval joonisel.  

  

Joonis 35. Ohutusraam antud seadmele.  

Ohutusraam on tehtud 30x30x3 mm nelikant torust. Samast materjalist on tehtud alusraam. 

Lisaks ohutusele, mis on antud seadme juures väga tähtis, aitab ohutusraam hoida alusraami 

stabiilsemana. Ohutusraam on kinnitatud raamile kui ka omavahel keevisliidetega.  
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Koos ohutusraamide ning tugiratastega on võimalik näha seadet joonisel 36.  

  

Joonis 36. Antud seade koos ohutuse ja lisavarustusena paigaldatavate tugiratastega.  
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7.7. Omahinna määramine 

 

Toote omahinna määramisel lähtume materjalide turuhinnast ja valmis toodete puhul müüjate 

pakutavast hinnast.  

Terasmaterjali S355 EN 10204/2,2 raami, trumli ja kasti ning  flantside ehitamiseks- selle 

hulgas on lehtmaterjali kui ka nelikanttoru- kokku umbes 260 kg. 1 kg hind keskmiselt 1,05 

€/kg.  

Ühe tera hind tuleb keskmiselt kuni 40 €, mis ei sisalda töötluse hinda. See selgitatakse 

katseseadme  ehitamise käigus.  

Laagrite hinnad on samuti 40-50 €/tk. Hinnad sisaldavad laagripukke.  

Hüdromootor maksab Flowfit kodulehel 352.30 £, mis on 10.05.2016 seisuga [27] 445,95 €. 

Antud töös on leitud, et vajalik on kasutada 1 sektsioonilist hüdrojagajat. Antud toote hind on 

sõltuvalt poodidest ning parameetritest 85 - 130 €. 

Arvestades arvutuslikke tulemusi võib vaja minna lisada kaks tugiratast hinnaga 70 €/tk . See 

selgub katseseadme katsetuse käigus. Kui palju mõjutab maapind küüslaugu õisikute 

kättesaadavust lõiketeradele. Kuna pinnas võib olla ebatasane, muutub rippsüsteemiga 

ühenduses olev seade ebastabiilseks. Seega võib pakkuda ka tugirattaid lisavarususena, 

sõltuvalt kasvataja pinna korrashoiust ja tasasusest.  

Projekteeritav seade on võimalik kokku panna kolme päevaga , kui sellega tegeleb üks 

inimene. Maksumuseks on kuni  250 €. 

Hinnanguliselt on projekteeritud seadme maksumus 1500 €, siia juurde lisandub materjali 

töötluse hind. Töötlemise hind võib varieeruda, kuid üle 500 € see ei lähe.    
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva projekti raames oli eesmärgiks projekteerida küüslaugu õisikuid mehaaniliselt 

eemaldav seade. Seadme konstruktsiooni eripärad selgitati välja projekteerimise käigus 

etteantud tingimustega.  

Enne projektiga alustamist on uuritud  küüslaugu kasvatamise kohta  Eestis üldiselt- sortidest 

kui ka kasvatus tingimustest ning on uuritud välismaiste artiklite alusel õisikute eemaldamise 

vajadusest. Lisaks tasuvusanalüüs, kus on välja toodud võrdlus, kui palju annab õisiku 

eemaldamine juurde põllumajandusettevõtjale. Tehtud kindlaks selle vajadus uuriti õisikute 

erinevaid eemaldamise meetodeid, nende eeliseid ning puuduseid. On kirjeldatud, milline on 

tulemus  ja millised on võimalused vajaliku tulemuse saavutamiseks. Peatükis määratakse ära 

vajalik lõikekõrgus, ning leiti teadsulikust artiklist küüslaugu õisiku eemaldamiseks vajalik 

varre murdmis/lõikamis tugevus. 

Jõutud järeldusele olemasolevatest võimalustest, määrati  kindlaks tingimused 

projekteeritavale seadmele. Millise seadme koosseisus ta peab töötama, paiknemine seadmel, 

lõikekõrgus, töö kiirused ja muud vajalikud tingimused. Töö viiendas osas on teostatud 

hindamine ja parima lahenduse välja selgitamine iga komponendi jaoks eraldi. Hinnati 

sõlmede eelduseid ja puudusi ning kasutati ka maatrikstabeli abi parima variandi 

väljaselgitamisel.  

Et tagada ainulaadne ning uudne projekt, tegeleti patendiuuringuga, et selgitada välja 

olemasolevad lahendused. Küüslaugu õisikute eemaldamiseks leiti üks Hiinas kokkupandud 

patent. Lisaks sai uuritud analoogseid patente, millest ühte on võimalik samuti kasutada 

küüslaugu õisikute eemaldamiseks kui välja vahetada terad. Siiski analüüsitud patentide puhul 

jäi silma nende konstruktsiooniline keerukus.  

Projekteerimise raames on teada nii tingimused, selle vajalikkus kui ka olemasolevad 

patenteeritud lahendused. Antud peatükis on kirjeldatud kõikide sõlmede disaini, erinevate 

detailide toimimist, materjale ja konstruktsiooni eripärasid. Projekteerimise käigus leiti täpsed 

mõõtmed raamile, teradele, kogumiskastile kui ka trumlile.  Projekteeriti uudsed lõiketerad, 

mida on võimalik kasutada ka teistel põllutööriistadel. Arvutati miinimum võlli diameeter, 

kuid arvestades ettearvestamatuid raskusi (vibratsioon, põrked, õsikute eemaldamisega seotud 

takistusi), leiti antud projektile sobiva läbimõõduga võll.  Tehti arvutused liistule, 

hüdromootorile ning lisaks kasutat ANSYS Workbench programmi näitamaks raami 
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läbipainet erinevate raskustega. Leiti ostutooted nagu hüdromootor, hüdrosilinder, voolikud, 

tugirattad ja laagrid. Lisaks hinnati konstruktsiooni muudatust, mis muudaks selle seadme 

veelgi stabiilsemaks. Projekti käigus esile kerkinud ohtudest (ohutus, seadme stabiilsus)  

lähtudes projekteeriti seadmele ohutusraam ning lisavarsutusena tugirattad. Projekteerimise 

käigus tehti antud seadmest ja detailidest 3D mudelid ning joonised. Projekteerimise käigus 

välja tulnud lahendusest, materjali valikust ning detailide ja kompomentide kogustest koostati 

omahinna kokkuvõte. 

Küüslaugu õisikute omapära on nende ebakorrapärane kasvamine. Selleks tuleb seadme 

täiustamiseks teha sellest reaalne toode, et vajadusel modifitseerida lõiketeri ning määrata 

liikumis kiirused ja kõrgused vastavalt katsetustulemustele. Vajadusel tuleb sisse viia 

muudatused.  
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HARVESTER FOR GARLIC SCAPES 

SUMMARY 

The aim of this thesis was to develop a portable device for harvesting garlic scapes. It should 

be coupled to behind of small tractor. All the features were solved out during the 

development. Conditions are based on real situations on the field and have implement on 

device. 

In the second part of this project was conducted to garlic growing in Estonia generally- which 

are the different species and conditions of growing. What is the reason of cutting the scapes 

and what could be the direction in the future. Third part was all about cutting the scapes. How 

it should be done and which are the options for cutting them at the moment. Also the 

advantages and disadvantages of the cutting options at the moment are taken in consideration. 

In the fourth part of project was named all exact conditions, which it should fulfill. For 

example: what kind of tractor and front or back side of tractor, cutting height, speed etc. Fifth 

part was for evaluation for each part construction. Construction advantages and disadvantages 

and also matrix chart were used to sort out most reasonable solution. 

Sixth part was fulfilled with patents to find out which solutions are already under patent. 

Part number 8 has been the biggest. It’s all about product development. There has been 

described links, design, working, material and issues of the construction. Material calculations 

has been done. There were found products which are needed to buy from suppliers. Products 

like hydraulic motor and –cylinder, hydraulic hoses and connections for hoses. 

For the future to continue development of root cutter, more detailed drawings of parts have to 

be done. To make it good and reliable product, test device has to construct. 
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