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SISSEJUHATUS

Antud töö on koostatud bakalaureusetööna tootmistehnika erialal. Uurimistöö eesmärgiks 

on välja töötada juhtimisüsteem nõlvade ja kraavikallaste niitmiseks mõeldud seadmele, 

mis  sobib  laiatarbeliste  murutraktorite  külge  monteerimiseks.  Töö  käigus  koostatakse 

põhimõtteskeemid seadme töötamiseks. Täpsemalt selgitatakse välja, milliseid komponente 

on vaja kasutada niidumasina töötamise tagamiseks ja millised peavad olema kasutusele 

võetavate komponentide parameetrid.

Niidumasin,  mille  kohta  uuring  koostatakse,  on  projekteerimisjärgus,  kuid  valmiskujul 

võiks  leida  kasutust  nii  väiketalunike,  haljastusfirmade kui  ka  eraisikute  poolt.  Niiduk 

lihtsustaks  oluliselt  rohtukasvanud  veekogude  kallaste  hooldamist,  kraavipervede 

hooldamist  ja  suurte,  kõrge  mururindega,  alade  hooldamist.  Käesolev  töö  omab  suurt 

tähtsust  niitmise  seadme  edasisel  projekteerimisel.  Tööst  kogutavate  andmete  põhjal 

saadakse täpne ülevaade käitussüsteemi parameetritest ja mõõtmetest ning nende andmete 

põhjal on tulevikus võimalik projekteerida niidumasina raam ja olulisemad liigendid.

Töös  uuritakse,  milline  olemasolevatest  niidumehhanismidest  on  kõige  otsatarbekam 

kasutusele võtta. Vastavalt valitud niidumehhanismile selgitatakse, millist käitust on vaja 

kasutada.  Seadmega  töötamise  lihtsustamiseks  ja  käituse  mehhanismi  komponentide 

väljaselgitamiseks  viidakse  läbi  katse  laborikeskkonnas.  Eesmärkide  saavutamiseks 

uuritakse  kirjandust,  sooritatatakse  arvutusi  ning  leitud  andmetele  tuginedes  ja  töö 

iseloomu arvestades langetatatakse kõige sobilikumad valikud.

Töö  koosneb  kolmest  põhiosast,  kus  esimeses  antakse  ülevaade  murutraktorite  ja 

niidumasinate arengust, sealhulgas tuuakse välja niidumehhanism, mille autor on valinud 

ja ka valitud seadme komponentidele esitatud baasnõuded. Teises osas kirjeldatakse laboris 

läbi  viidud  katset  ja  tuuakse  välja  leitud  parameetrid,  mis  seadme  komponentidele 

esitatakse,  sealhulgas  leitakse  parameetritele  vastavad  komponendid.  Kolmandas  osas 

arutletakse  tulemuste  üle  ning  esitatakse  ka  autoripoolsed  ettepanekud  edasiarenduste 

jaoks.
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE

1.1. Murutraktorite areng

Esimene patenditaotlus murutraktorile esitati 1950. aastal – patent nr US 2620612 A. Algne 

murutraktor  oli  lenkstangidega  juhitav  ja  kolmerattaline  ega  meenutanud  välimuselt 

tänapäeval levinud murutraktoreid (joonis 1). [1]

Joonis 1. Murutraktor 1950. aastal [1]
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Murutraktor  on ratastel  liikurmasin,  mida  juhitakse masina  peal  istudes  ja  on  eelkõige 

mõeldud  haljasalade  niitmiseks  [2].  Niiduseadmetena  on  enamjaolt  kasutusel 

horisontaalselt  pöörlevad  terad  [2]. Enamlevinud  veoskeem  murutraktoritel  on 

tagarattavedu, kusjuures jõud mootorilt tagasilla reduktorile kantakse üle rihma abil [3]. 

Murutraktoritele  on  loodud  mitmeid  lisaseadmeid:  näiteks  lumepuhurid,  sahad, 

murukobestid või tõsteseadmed [4]. 

Pöörlevate teradega niiduseade asub murutraktori põhja all esimese ja tagumise telje vahel 

ning  niidetavast  murust  sõidetakse  üle  [5].  Käitav  jõud  kantakse  niiduseadmele  üle 

rihmaga [3]. Tulenevalt murutraktori niitmise seadme ja murutraktori enda disainist, peab 

murutraktor  niitmiseks niidetavast materjalist üle sõitma, mis tähendab, et mõnikord võib 

olla vajalik ka kallakutel ja nõlvadel sõitmine. See aga ei sobi autori teadmiste kohaselt 

kokku  murutraktori  mootori  õlitusmehhanismide  ning  ka  murutraktori  massikeskme 

kõrguse  ja  rataste  vahekauguste  suhtega.  Sellest  tulenevalt  muutubki  vajalikuks  seade, 

millele autor projekteerib antud töös käitussüsteemi. 

Et ei projekteeritaks juba varasemalt olemasoleva seadme analoogi, otsis autor sarnaseid 

seadmeid. Lähim leitud vaste oli aiatraktor Simplicity 725 (joonis 2) – ent antud masinal on 

kasutusel rihmülekanne ja lati nurka saab maapinna suhtes muuta niidulati külge kinnitatud 

hooba  tõmmates,  tähendab see,  et  opereerimiseks  on  vaja  kasutada  palju  inimjõudu ja 

seade on mehaanilise ülekandega [6]. Seetõttu leiab ka autor, et tema projekt on uudne. 

Joonis 2. Aiatraktor Simplicity 725 lattniidukiga [7]
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1.2. Niidumasinate areng

1.2.1. Lattniiduk

Lattniiduki  (joonis  2)  lõikemehhanism  koosneb  aktiivsest  ja  passiivsest  lõikepaarist. 

Enamjaolt on aktiivne osa lõikepaarist translatoorselt liikuv vikat, mis koosneb roost ja 

trapetsikujulistest kahe lõikeküljega teradest. Lõikeprotsess sarnaneb kääridega lõikamisele 

ja varte läbilõikamine toimub alles siis, kui tera terav serv on varre surunud sõrmplaadi 

vastu. Standardite kohaselt on sõrmed kinnitatud lati külge liikumatult ja on üksteisest 7,62 

mm (st. 3 tolli) kaugusel. [8] 

Lattniidukiga niitmisel on oluline jälgida niidumasinale sobivat niitmiskiirust,  sest  liiga 

kiire  niitmine  võib  põhjustada  ebaühtlast  niidukvaliteeti  ja  rohujuurte  rebimist. 

Lattniidumasina  üheks  suureks  puuduseks  on  vikati  edasi-tagasi  liikumisel  tekkivad 

inertsjõud,  mis  on  oma  suurusjärgult  peaaegu  võrdsed  teiste  lattniiduki  käitamiseks 

vajalike jõududega. [9]

1.2.3. Rootorniiduk

Rootorniidukeid liigitatakse ketas- ja trummelniidukiks vastavalt  oma konstruktsioonile. 

Ketaslõikeseadme eeliseks on see, et püsttelje ümber pöörleva ketta pöörlemissagedus on 

suur, mis omakorda tagab selle, et ketta külge kinnitatud terad ei vaja vastulõikeplaate. 

Seetõttu ei ole vaja rakendada lisajõudu lõikepaaride vahelise hõõrdejõu ületamise jaoks. 

Trummelniiduk erineb eelnevast seetõttu, et rõhttelje ümber pöörleb trummel, mille külge 

on  kinnitatud  lõikenoad,  mis  hekseldavad  niidetava.  Rootorniiduseadmed  on  kasutusel 

enamjaolt põllumajanduses rohumaade niitmise eesmärgil. [9]
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1.3. Seadmele esitatavad nõuded

Autori eesmärk on projekteerida murutraktori jaoks mõeldud niiduki juhtimisseade, mis 

tagaks ka lõikepuhtuse. See tähendab, et niidetud ala oleks ühtlase lõikekvaliteediga ega ei 

esineks  rohujuurte  rebimist  [10].  Samas  arvab  autor,  et  niitmine  peaks  toimuma 

murutraktori  normaalkiirusel  ja  on  ka  tähtis,  et  niitmisele  kuluv  energia  ei  koormaks 

käitavat seadet (ehk murutraktorit) liigselt, sest see kiirendab selle amortisatsiooni. 

Tulenevalt agronõuetest peab olema looduslikku heina võimalik niita 4-5 cm kõrguselt ja 

niitmise kestvus peab olema lühike [10]. Samuti leiab autor, et suurt tähelepanu on vaja 

pöörata ohutusele, sest kavandatava seadmega on selle kasutajal seadme vale käsitlemise 

korral võimalik põhjustada kehalisi vigastusi nii endale kui läheduses viibijatele – selle 

puhul peaks lähtuma riiklikest nõuetest. Samuti on autor arvamusel, et antud seadmele on 

vajalikud töötamist iseloomustavad indikaatorlambid. 

1.3.1. Riiklikud nõuded

Kuna uuring toetab seadme, mida tulevikus plaanitakse ka turustada, projekteerimist, on 

oluline tutvuda riigi poolt esitatavate nõuetega taolistele seadmetele. Siinkohal leiab autor, 

et  enim  vajavad  uurimist  ohutusnõuded.  Eesti  Vabariigi „Toote  nõuetele  vastavuse 

seaduses“ (peatükk 2, jagu 1, § 5, punkt 1) on sätestatud, et toodet, mis ei ole ohutu, ei tohi 

turule lasta ega kasutusele võtta [11]. Samas seaduses (peatükk 2, jagu 1, § 7, punkt 1) on 

välja  toodud,  et  toode on ohutu,  kui  see mõistlikel  kasutustingimustel,  õigetel  juhtudel 

kasutusele  võttes  ja  paigaldus-  ja  hooldusnõuete  järgimisel  ei  ohusta  inimest  ega 

keskkonda [11]. Sellest järeldab autor, et lisades süsteemile indikaatorlambid, muudetakse 

seadme käsitlemist ohutumaks ning seadme valmimisel on vajalik koostada kasutusjuhend, 

millest tulenevalt on ka riigi poolt sätestatud ohutusnõuded täidetud – seetõttu ei ole antud 

töös järgnevalt enam tarvis ohutusnõuetele suuremat tähelepanu pöörata. 
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1.4. Projekteeritava seadme võimalik disainilahendus

Kavandamisel on haljasalade hooldusseade, mis sobib murutraktori külge kinnitamiseks. 

Tegu  on  seadmega,  millega  on  võimalik  niita  kallakupealseid,  sõites  murutraktoriga 

horisontaalsel  pinnasel.  Kavadatava  seadme  niitev  osa  paikneb  murutraktori  küljel, 

kinnitudes traktori põhja alla esimese ja tagumise telje vahele. Erinevalt jaekaubanduses 

müüdavatest  murutraktori  külge  monteeritud  niiduorganitest,  mis  on  defineeritavad 

trummelniidukitena [5], leidis autor oma töös sobilikumaks valikuks lattniiduki. 

Lattniiduki  eeliseks  on  tema  latatoorne  liikumine  [10].  Autori  hinnangul  pole  sellise 

liikumisviisi puhul vaja niitvale seadmele külge projekteerida ümbritsevat kaitsvat koda ja 

selle  kaudu on võimalik  vähendada niitva  seadme kaalu. Töö autor  leiab,  et  kallakute 

niitmiseks  peab  olema  võimalik  muuta  traktori  küljel  asetseva  niitva  osa  nurka 

murutraktori suhtes. See aga seab kitsendatud kriteeriumid jõuülekande mehhanismidele. 

Kuigi jõuülekanne mootorilt niidulatile oleks võimalik ka kasutades erinevaid mehhaanilisi 

reduktoreid  ja  kardaanülekandeid  [6],  leidis  autor  kõige  paremini  antud  kitsendustele 

alluvaks  just  hüdraulilise  seadme käituse.  Hüdraulika  kasutamist  toetab  asjaolu,  et  kui 

kasutada  elektrohüdraulilisi  jaotureid,  pole  masina  opereerimiseks  vaja  kasutada  palju 

inimjõudu,  samas  on  võimalik  lisada  elektrisüsteemi  masina  tööd  kirjeldavaid 

indikaatortulesid.  Samuti  on  võimalik  hüdraulilist  süsteemi  kasutades  suurendada 

niidumasinale rakendatavat käitusjõudu [12]. 

Seade  koosneb murutraktori  põhja alla  kinnituvast  raamist  ja  murutraktori  küljelt  välja 

ulatuvast, raami külge liigendiliselt kinnituvast, niidulatist. Raami peal asetseb suurem osa 

hüdraulika tööks vajalikest seadmetest ja latil on vikatit käitav hüdromootor (joonis 3).
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Joonis 3. Kavandatava seadme illustratsioon 

Niitmisseadme projekteerimise saab jaotada kahte ossa, millest esimene, antud töös keskne 

teema,  on  seadme juhtimis-  ja  käitussüsteemide  väljatöötamine.  Teine  osa,  mis  kuulub 

võimalike  edasiarenduste  alla,  on  raami-  ja  niitmismehhanismi  projekteerimine  ja 

valmistamine. 

Seadme juhtimise ja käitamise põhieesmärkideks on luua kasutajale  võimalikult  lihtsalt 

kasutatav ja  vähest  füüsilist  pingutust  nõudev juhtimise  agregaat,  mis  aitaks  tagada ka 

kasutamise ohutuse. Samas peab autor tähtsaks ka seadme ehituse ja kasutamise lihtsust 

ning  valmistamiseks  vajalike  komponentide  kättesaadavust.  Seetõttu  otsustas  autor 

kasutada  seadmel  surunuppe,  indikaatorlampe  ja  muid  kergesti  kättesaadavaid 

komponente. Esmalt pani autor paika järgnevad juhtimise korraldused:

• surunupu 1 all hoidmisel on võimalik langetada niiduki latti;

• surunupu 2 all hoidmisel on võimalik tõsta niiduki latti;

• surunupu 3 vajutamisel hakkab tööle niitmise mehhanism;

• indikaatorlamp  1  süttib,  kui  niiduk  on  ülemises  vertikaalasendis 
(transpordiasendis);

• indikaatorlamp 2 süttib, kui niiduki latt on murutraktori suhtes horisontaalselt või 
muul kasutaja poolt eelseadistatud asendis;

• indikaatorlamp 3 tähistab niitmise mehhanismi tööd.
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2. KATSE JA ARVUTUSED

2.1. Juhtseadmed

Autori valikute kohaselt on niiduk juhitud elektrooniliselt ja niiduki käitus hüdrauliline. 

Süsteemi juhtimiseks vajalike ahelate ja nende toimimise väljaselgitamiseks koostas autor 

laboritingimustes toimiva hüdraulikasüsteemi ja elektrisüsteemi. Süsteemid koostati Eesti 

Maaülikooli hüdraulika ja pneumaatika labori poolt pakutavate vahenditega.

2.2. Ülevaade katses kasutatud seadmetest

Kaldniiduki  tööd  imiteeriva  hüdro-  ja  elektrisüsteemis  (joonis  4)  kasutatud  seadmed 

jagunesid hüdraulika ja elektroonika seadmeteks.

Joonis 4. Niiduki juhtimissüsteemi tööd imiteeriv elektri- ja hüdraulikasüsteem
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Katses kasutati järgmiseid hüdraulikaseadmeid:

• hüdromootor;

• analoog rõhuandur FESTO;

• elektrohüdrojaotur 4/3 FESTO;

• elektrohüdrojaotur 4/2 FESTO;

• kolm drosselit FESTO;

• kahepoolne hüdrosilinder FESTO;

• tagasilöögiklapp FESTO;

• hüdropump koos reservuaariga FESTO.

Katses kasutati järgmiseid elektroonikaseadmeid:

• releeplokid FESTO;

• 24V toiteplokk FESTO.

2.3. Skeemide koostamine ja katse

Järgnevalt  on  kirjeldatud  hüdraulikaskeemi  ja  elektriskeemi  väljatöötamise  protsessi. 

Esmalt  koostati  skeemide joonised,  seejärel  hakati  joonistele vastavalt  laboris  esmaseid 

skeeme  kokku  panema  ning  seejärel  neid  täiendama.  Skeemidele  toimimist  kontrolliti 

katseliselt. 

2.3.1. Hüdraulikaskeem

Hüdraulikaskeemi  koostades  kasutati  FESTO õppelaua  seadmeid.  Kasutatud  seadmete 

suurim eelis on see, et antud seadmed olid kooli laboris olemas. Teisalt oli nende seadmete 

kasutamine  õigustatud  seetõttu,  et  antud  seadmed  on  kompaktsed  ja  hästi  juhitavad. 

Hüdrosüsteemi  rõhuks sai  valitud 16,2 bar,  sest  katseliselt  sai  tõestatud,  et  antud rõhu 

juures  töötavad  kõik  kasutatud  seadmed  optimaalselt.  Katse  käigus  sai  välja  töötatud 

hüdraulikaskeem (joonis 5).
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Joonis 5. Hüdraulikasüsteemi põhimõtteskeem 

2.3.2 Elektriskeem

Elektriskeemi  ehitamiseks  kasutati  FESTO töölaua  seadmeid,  sest  tegemist  on  mugava 

lahendusega  süsteemi  välja  töötamiseks.  Lisaks  pidas  autor  seadmeid  sobivaks,  sest 

toiteallikana  on  plaanis  kasutada  murutraktori  elektrisüsteemi,  mis  on  12V  pingega 

alalisvoolusüsteem.  Kuigi  laboris  kasutatud  seadmed  toimivad  24V  pingel,  on  nad 

tööpõhimõttelt  samad ja sobivad antud eesmärki täitma. Töölaual on võimalik kasutada 

erineva funktsiooniga surunuppe ja releesid.  Töölaual koostatud elektriskeem (joonis 6) 

annab ülevaate vajaminevatest tarvikutest ja nende ühendamisest.

Joonis 6. Projekteeritava niiduki juhtimissüsteemi elektrisüsteemi põhimõtteskeem
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2.4. Katse tulemused

Katse tulemusena leiti vajaminevad komponenditüübid masina toimimiseks. Järgnevalt on 

kirjeldatud  autori  poolt  valitud  komponentidest  koostatud  elektrisüsteemi  ja 

hüdraulikasüsteemi tööpõhimõtteid.

2.4.1. Hüdraulikasüsteemi tööpõhimõte

Hüdraulikapump  pumpab  töövedeliku  elektrohüdraulilise  4  ava  ja  3  siibriga, 

normaalolekus passiivse, vedrutagastusega jaoturini, mis 1Y1 klemmile lülitusvoolu saades 

suunab  õli  läbi  regulaatori  kahepoolse  toimega  silindrisse  ja  surub  selle  välimisse 

asendisse. Kui lülitus tuleb aga jaoturi 2Y1 klemmile, suunatakse õli kahepoolse toimega 

silindrisse nii, et viimane liigub sisemisse asendisse. Samal ajal pumpab hüdraulikapump 

õli  ka   elektrohüdraulilise  4  avaga  ja  kahe  siibriga,  normaalolekus  ristlülitusega, 

vedrutagastusega  jaoturisse,  mis  normaallülituse  korral  suunab  pumbatava  õli 

tagasilöögiklapini. Lülituse korral suunab jaotur õli läbi regulaatori hüdromootorini (lisa 

1).

2.4.2. Elektrisüsteemi tööpõhimõte

Automaatse  ennistusega  surunupu  S1  vajutamisel  antakse  lülitusvool  normaalolekus 

avatud  releele  K1,  mille  lülitusel  antakse  vool  4/3  hüdrojaoturi  1Y1  vooluklemmile. 

Automaatennistusega surunupu S2 vajutamisel antakse lülitusvool normaalolekus avatud 

releele  K2,  mille  lülitusel  antakse  vool  4/3  hüdrojaoturi  2Y1  vooluklemmile.  Läbi 

normaalolekus suletud anduri 1S1 poolt juhitava relee K4 liigub vool automaatennistuseta 

surunupuni S3. Lülitades surunuppu S3 liigub vool indikaatorlampi I3 ja normaalolekus 

avatud releesse K3, mille lülitusel kantakse vool üle 2Y1 vooluklemmile. Magnetandur 

1S1 annab lülitusel voolu indikaatorlambile I1 ja releele K4. Magnetandur 1S2 lülitusel 

antakse vool edasi indikaatorlambile I2 (lisa 2).
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2.4.3. Indikaatorlambid

Indikaatorlamp  edastab  info  tekkinud  olukorra  kohta.  Indikaatorlambilt  tulenev 

informatsioon  on  ligikaudne  ja  tõlgendatav  jah-ei  formaadis.  Elektroonikas  tähistab 

indikaatorlamp  vastavalt  ühendusele  tema  vooluringis  voolu  olemasolu  või  puudumist. 

Antud  juhul  on  indikaatorlampe  kasutatud  seetõttu,  et  tuvastada   järgnevaid  seadme 

tööstaadiumeid:

• niidukile kasutaja poolt eelhäälestatud asendit;

• transpordiasendit;

• niiduki hüdromootori tööd.

Töö autor leidis indikaatorlambid (joonis 7) vajalikuks, tagamaks kasutajale mugavust ja 

ohutust.

Joonis 7. Hüdromootori tööd tähistav indikaatorlamp põlemas
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2.5. Arvutused ja komponentide valik

2.5.1. Lähteandmed

Hüdrosüsteemi projekteerimist on vaja alustada lähteandmete kindlaks määramisega ning 

seejärel tuleb lähteandmeid analüüsida [13]. Järgnevalt toob autor välja, millised on hetkel 

teadaolevad  parameetrid  seadme  hüdrosüsteemi  komponentidele,  tagamaks  seadme 

töökvaliteeti.

Hüdromootori lähteandmed on järgmised: 

• vähemalt 1,2 kW lõike jõudu [14];

• 960 p/min [8];

• mootori liikumine ühes suunas;

• järjestikune tööaeg vähemalt 3tundi;

• rakendub radiaalne koormus;

• mootor paikneb 0,5 m kaugusel pumbast;

• väike kaal.

Tõstesilindri lähteandmed on järgmised:

• peab suutma tõsta vähemalt 200 kg;

• kolvi käigu pikkus vähemalt 50 cm;

• peab olema suuteline tegema vähemalt 3 tõstet minutis;

• kaugus pumbast 20 cm;

• liikumiskiirus 0,2 m/s.

Lisaparameetrid on järgmised:

• mootorit ja silindrit võimalik käitada samaaegselt;

• mootor ja silinder toimivad samalt pumbalt;

• seade töötab välistes tingimustes 0-40 ºC;

• hüdraulika tööd juhitakse elektriliselt.
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2.5.2. Hüdrosüsteemi tüüp

Seadme hüdrosüsteemi projekteerimisel tuli valida avatud ja kinnise hüdrosüsteemi vahel. 

Kuigi  mõlemal  süsteemitüübil  on eeliseid,  leidis  autor  oma seadme jaoks  sobivaimaks 

variandiks avatud hüdrosüsteemi. Avatud hüdrosüsteemi puhul juhitakse töövedelik peale 

tööseadmetes kasutamist tagasi paaki, kinnise süsteemi puhul peale mootorist või silindrist 

läbi  käimist  tagasi  pumba  imemistorru  [13].  Valikut  kinnitab  ka  asjaolu,  et  kinnises 

hüdrosüsteemis  on  oht  töövedeliku  ülekuumenemisele  [13].  Samuti  puudub  kinnises 

süsteemis töövedeliku paak, kus töövedelikust saavad välja settida nii vesi, saaste kui ka 

õhk  [13].  Lisaks  hüdraulilistele  eelistele pidas  autor  hüdraulika  paaki  vajalikuks  ka 

niitmisseadme kaalujaotuse parandamise eesmärgil – paak paigaldatakse niiduseadme lati 

vastasküljele.

2.5.3. Nominaalrõhu valik

Hüdroajami projekteerimisel  on tähtis  valida seadmele sobiv standardne nimirõhk [13]. 

Töörõhust sõltub masina hüdrauliline võimsus [13]. Nimirõhuks on võimalik valida 50, 63, 

80, 100, 160, 210, 250, 320, 350, 400, 500 või 600 bar [13]. Käesolevas projektis valis 

autor  sobivaks nimirõhuks 160 bar.

2.5.4. Hüdrosüsteemi komponentide valik

Hüdrosüsteemi  koostamiseks  vajalikud  komponendid  valiti  järgnevalt  –  esiteks  on 

lattniiduki vikati käituseks vajalik hüdrauliline mootor. Autor leidis, et lati reguleerimiseks 

on vajalik kahepoolse toimega hüdrosilinder. Silindri ja mootori käituseks on vaja lisada 

seadmele  ka  töövedelikku  pumpav  hüdropump.  Hüdromootori  ja  silindri  kiiruse 

reguleerimiseks kasutati drosseleid, hüdromootori ahelasse leidis autor vajalikuks lisada ka 

tagasilöögiklapi. Hüdromootorit ja -silindrit otsustati juhtida elektrooniliselt kontrollitavate 

jaoturitega.  Kuna  tegu  on  avatud  hüdrosüsteemiga,  on  vajalik  lisada  ahelasse  ka 

töövedeliku paak. Loetletud komponendid ühendatakse torustikuga.

19



2.5.5 Hüdrosüsteemi skeem

Hüdrosüsteemiskeemi koostas autor arvutiprogrammiga Bosch Rexroth Scheme Editor 6.3. 

Skeemil  on  kujutatud  niitmisseadme  vikatit  käitava  hüdromootori  ja  latti  liigutava 

tõstesilindri ühendumist jaoturite ja ühise pumbaga. Töövedelik imetakse paagist pumpa, 

surutakse  sealt  edasi  kahe  jaoturini,  millest  esimese  lülitusel  juhitakse  töövedelik  läbi 

regulaatori  hüdromootorisse,  kust  edasi  liigub  töövedelik  paaki.  Teise  jaoturi  lülitusel 

suunatakse töövedelik läbi drosseli tõstesilindrisse ja edasi paaki. Tõstesilindri jaoturit on 

võimalik lülitada kahtepidi – silindrit kas sisse või välja liikuma.

2.5.6 Hüdromootori dimensioneerimine ja valik

Hüdromootori  valikul  said  otsustavateks  teguriteks  vikati  liikumiskiirus,  -sagedus  ning 

nõutav võimsus rohuvarte läbistamiseks. Autor võttis aluseks lattniidukil rohttaime harilik 

lutsern  läbistamiseks  vajaliku  võimsuse 1,2 kW [14]  ja  dimensioneeris  selle  üle  2 kW 

peale. Lisaks võttis autor arvesse ka soovitusliku lõikesageduse 960 lõiget minutis, mis 

rotatoorse liikumise ülekandmisel latatoorseks liikumiseks teeb 960/2=480 pööret minutis 

[8].  Parameetritele  tuginedes  osutus  valituks  Eagle  Hydraulic  Components'i kataloogist 

hüdromootor EBMM (joonis 8) [15], mille parameetrid on toodud välja tabelis (tabel 1). 

Antud  mootori  eelisteks  oli  sobiv  jõu-  ja  kiiruse  vahekord,  samas  võrdlemisi  väiksed 

gabariidid. Mootori kinnitamiseks on vaja lihtsa ehitusega konstruktsiooni.

Joonis 8. Seadmes kasutatav hüdromootor EBMM [15]
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Tabel 1. Seadmes kasutatava hüdromootori tehnilised andmed [15]

Eagle Hydraulic Components'i hüdrauliline mootor EBMM

Parameeter minimaalne maksimaalne

Pöördmahtuvus (cm3/p) 8,2 50,3

Vooluhulk (l/min) 16 20

Töösurve (MPa) 7 10

Väändemoment (Nm) 11 46

Jõud (kW) 1,8 2,4

Kiirus (p/min) 400 1950

Hüdromootori poolt tarbitava vooluhulga kogus on arvutatav valemist [13]

qm=
n p⋅V p

ηv
=480⋅50,3

0,95
=25263c m3/mi n=25,3l / mi n , (2.1)

kus qm – hüdromootori tarbitav vooluhulk l/min;

np – hüdromootori poolt tehtav pöörete arv minutis p/min;

Vp – hüdropumba pöörde mahtuvus cm3/p;

ηv – hüdromootori mahtuvuslik kasutegur.

Hüdromootori poolt tarbitav võimsust arvutatakse valemiga [13]

Phm=
p⋅q p

η t
=175⋅105⋅25,3

0.82⋅60⋅103 =8998,98W =9k W , (2.2)

kus Phm – hüdromootori poolt tarbitav võimsus kW;

ηt – kasutegur;

p – töövedeliku rõhk bar.

2.5.7. Hüdrosilindri dimensioneerimine

Lattniiduki niidulati reguleerimiseks valis autor kahepoolse toimega hüdrosilindri. Et seade 

töötaks sujuvalt, leiti vajalikuks silindri ühendamisel seadmega kasutada šarniirliigendeid. 

Hüdrosilindri dimensioneerimiseks määras autor silindri esialgselt vajalikuks tõstevõimeks 
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200  kg ja  liikumiskiiruseks  vs=0,2m/s. Hüdrosilindri  läbimõõdu  arvutamise  aluseks  on 

kaks valemit – esimene neist on hüdrosilindri jõu arvutusvalem [13]

F=Δ p⋅A⋅η s
, (2.3)

kus Δp – rõhkude vahe silindris bar;

A – silindri kolvi pindala mm2;

ηs – kasutegur;

F – silindri poolt arendatav jõud N.

Teine kasutust leidnud arvutusvalem käib silindri kolvi pindala kohta [13]

A= π⋅d 2

4
, (2.4)

kus d – silindri kolvi läbimõõt mm.

Asendades jõu arvutamise valemis kolvi pindala, kolvi pindala arvutamise valemiga, on 

võimalik leida saadud valemi põhjal hüdrosilindri kolvi läbimõõt.

F=Δ p⋅A⋅η s → F=Δ p⋅( π⋅d 2

4
)⋅ηs → d= 2⋅√F

π⋅Δ p⋅ηs

, (2.5)

Saadud valemi põhjal leian silindri kolvi läbimõõdu

d = 2⋅√ F
π⋅Δ p⋅ηs

= 2⋅√1961
3,14⋅175* 105⋅0.9

=0.01259 m=12,6m m , (2.6)

Saadud  väärtustele  tuginedes  valis  autor  hüdrosilindri  Bosch  Rexroth toodete  seeriast 

valitud silindri  (joonis 9) tootekoodiga CDL2MP5/25/14/600C1X/B11CLUMWW, mille 

tehnilised andmed on välja toodud tabelis (tabel 2) [16].

Joonis 9. Seadmes kasutatav hüdrosilinder [16]
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Tabel 2. Seadmes kasutatava hüdrosilindri tehnilised andmed [16]

BOSCH Rexroth CDL2MP5/25/14/600C1X/B11CLUMWW

Kolvi läbimõõt (mm) 25

Kolvi varre pikkus (mm) 600

Nominaalne töörõhk (bar) 160-250

Kinnitus Šarniirliigendid

Eelnevate  arvutuste  põhjal  saadud  silindri  läbimõõt  on  väiksem  kui  valitud  silindri 

läbimõõt, seepärast leian töörõhu, millega valitud silinder suudab tõsta 200 kg [13]

p= F
A⋅ηs

= 4⋅1961
3,14⋅252⋅0,9

=4438795,99 P a=44,4 b a r , (2.7)

Kuna raskus, mida silinder peab suutma liigutada, ei ole suur, pole vastavalt arvutustele 

vaja  silindri  tööks  eelpool  valitud  nominaalrõhu  suurusjärgus  rõhku.  Hoolimata  sellest 

jätkab autor tööd valitud silindriga, sest viimane kannatab pumba poolt toodetavat rõhku, 

on üledimensioneeritud ja talub seadmes tekkida võivaid jõude ning lisaks on võimalik 

enne silindrit töövedeliku rõhku ja vooluhulka reguleerida drosseliga.

Seadmeid  toitva  hüdropumba tootlikkuse  leidmiseks  on vaja  teada  silindri  toimimiseks 

vajaliku töövedeliku vooluhulka. Viimane on leitav valemist [13]

qs=vs⋅A=0,2⋅( 3,14⋅0,025
4

)=0,0000981 m3/s=5,88 l /m i n (2.8)

kus qs – silindri toimimiseks vajalik töövedeliku vooluhulk l/min;

vs – silindri soovitav liikumiskiirus m/s.
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2.5.8. Pumba valik

Pumpa  on  hüdrosüsteemi  vaja  komponentide  varustamiseks  energiat  edasikandva 

töövedelikuga.  Pumbas  muudetakse  selle  ajami  poolt  edasiantav  mehhaaniline  energia 

hüdroenergiaks.  Energia  edukaks  edasiandmiseks  peab  töövedelik  olema  suhteliselt 

viskoosne [12]. 

Hüdromootori  pumba valikul  lähtuti  nii  hüdromootori  kui  ka hüdrosilindri  toimimiseks 

vajalikest  suurustest.  Antud  suurused  on  eespool  arvutatud  töörõhud,  vooluhulgad  ja 

süsteemi  poolt  tarbitavad  hüdraulilised  võimsused.  Lisaks  on  vaja  välja  arvutada 

hüdraulilise pumba võimsus. See on arvutatav valemist [13]

Ph p=Pm+P s=( pm⋅qm)+( ps⋅qs)
(175⋅104⋅25,3 )

6⋅104 +
(175⋅104⋅5,88 )

6⋅104 =9094,166W =9,1 k W
, (2.9)

kus Php – hüdropumba poolt tarbitav võimsus kW;

Pm – hüdromootori poolt tarbitav võimsus kW;

Ps – hüdrosilindri poolt tarbitav võimsus kW;

pm – hüdromootori tööks vajalik rõhk bar;

ps – hüdrosilindri tööks vajalik rõhk bar;

qm – hüdromootori poolt tarbitav vooluhulk l/min;

qs – hüdrosilindri poolt tarbitav vooluhulk l/min.

Hüdropumba valikuks on veel vaja teada selle pöördtootlikkust. Pumba pöördtootlikkus 

leitakse  toidetavate  seadmete  toitmiseks  vajaliku  pöördtootlikkuste  kokkuliitmise  teel. 

Vajalik suurus on leitav valemist [13]

qv h m=
qm

n⋅ηm
+

qs

n⋅ηs
=1000⋅25,3

2600⋅0,95
+1000⋅5.88

2600⋅0,95
=12,62 cm3/m i n , (2.10)

kus qm – hüdromootori tarbitav vooluhulk l/min;

qs – hüdrosilindri poolt tarbitav vooluhulk l/min;

n – hüdropumpa käitava mootori pöörete arv minutis p/min;

ηm – hüdromootori kasutegur;

ηm – hüdrosilindri kasutegur.
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Leitud suurustele tuginedes valis autor kasutamiseks hammasrataspumba NorTrac CBDN-

22/7. Valitud pumba parameetrid on välja toodud järgnevas tabelis (tabel 3).

Tabel 3. Seadmes kasutatava hüdropumba tehnilised andmed [17]

NorTrac CBDN-22/7 hüdropump

Pöördmahtuvus 
(cm3/p) 22,61

Vooluhulk (l/min) 105,99

Töösurve (bar) 206

Kiirus (p/min) 3600

Tegu on kaheetapilise hammasrataspumbaga [17]. Selline valik sai langetatud, sest pumba 

jõudlus  rahuldab  projekteeritava  seadme nõudlust.  Lisaks  on  tegu  üpris  kergekaalulise 

pumbaga, mis vajab käituseks kuni 3600 pööret minutis [17]. Täpsemalt on tegu NorTrac 

CBDN-22/7 hüdraulilise pumbaga (joonis 10) [17].  Pumpa on võimalik kinnitada kahe 

poldiga ja veovõlli külge on võimalik paigaldada ka liistliiteliselt rihmaratas [17].

Joonis 10. Seadmes kasutatav hüdropump NorTrac CBDN-22/7 [17]

2.5.9. Klappide valik

Klappide,  jaoturite  ja  drosselite  valimisel  tuleb  lähtuda  töövedeliku  vooluhulgast  ja  on 

oluline arvestada, et rõhukaod jääksid normi piiridesse [13]. Seadme kvaliteedi huvides 

esialgu klappide hinda arvesse ei võeta.
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Hüdromootori  poolt  tarbitav  vooluhulk  on  käesolevas  projektis  20 l/min  ja  töösilindri 

vajalik vooluhulk 5,88 l/min. Lähtuvalt sellest valis autor klappide nimimõõtmeks NS10 

[13]. Selle nimimõõtmega klapp on mõeldud vooluhulkadele 20-60 l/min [13]. Nimimõõde 

on üledimensioneeritud, võimaldamaks seadmele suuremaid koormusi.

Silindri  juhtimiseks valiti  kasutamiseks elektrilise juhtimisega  Bosch Rexroth 4/3 jaotur 

NS10  gabariidiga  (joonis  11),  mille  mudeli  kood  on  4WRZE110257X6EG24JTV. 

Hüdromootori  juhtimiseks valiti  kasutamiseks elektrilise juhtimisega  Bosch Rexroth 4/2 

jaotur gabariidiga NS10, mille mudeli kood on 4WRZE10257X6EG24JTV. [18]

Joonis 11. Seadmes kasutatav hüdrojaoturite baasmudel [18]

Vooluhulga reguleerimiseks leidis autor sobilikuks kasutada nii hüdrosilindri kui mootori 

hüdroahelas Bosch Rexroth reguleerimisklappi  DR 10 DP (joonis 12), mille maksimaalne 

töörõhk on 210 bar ja maksimaalne läbilastav vooluhulk 60 l/min [19].

Joonis 12. Seadmes kasutatav vooluhulga regulaatori baasmudel [19]
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2.5.10. Torustiku arvutus

Hüdrosüsteemi üksikuid elemente ühendab süsteemiks torustik. Torustiku kõige olulisem 

eesmärk on töövedeliku transport. Antud ülesande täitmiseks peab torustik olema eeskätt 

lekkevaba  ja  süsteemirõhule  ja  vooluhulkadele  vastavalt  dimensioneeritud.  Kuna 

projekteeritav seade tekitab vibratsiooni, on oluline, et torustik kannataks vibreerimist. [12]

Liikuvosade  (nagu  niidulatt)  olemasolu   muudab  vajalikuks  ka   torustiku  elastsuse. 

Seetõttu otsustas autor kasutada seadme komponentide ühendamiseks hüdrosüsteemidele 

mõeldud voolikuid. Hüdrovoolikute dimensioneerimisel võttis autor aluseks hüdrosüsteemi 

toitva pumba maksimaalse tootluse q=108 l/min [17].

Torustiku valikul on vaja leida sobivad toru läbimõõdud survetorudele, imemistorudele ja 

tagasivoolutorudele. Läbimõõdud leitakse valemiga [13]

q=v⋅A= v⋅d 2⋅π
4

→d=√4⋅q
π⋅v

, (2.11)

kus q – vooluhulk l/min;

v – voolukiirus torustikus m/min;

d – läbimõõt mm.

Hüdromootori ja silindri survetorustiku vajaliku läbimõõdu leidmiseks tuleb arvestada, et 

pump seadistatakse vastavalt rohkem tootlust nõudva seadme parameetritele – antud juhul 

hüdromootorile. Voolu kiiruseks sai valitud vs = 7m/min, sest rõhk jääb 160 bar ja 400 bar 

vahele ja vooluhulk on rohkem kui 10 l/min [12]

d =√4⋅qm

π⋅vs
= √4⋅25,3

3,14⋅70⋅60
=0,0875 d m=8,75m m , (2.12)

Survetorustikku  valides  sai  see   üledimensioneeritud,  valides  lähima  standardmõõdus 

vooliku  Hydroscand Egeflex  1 tüüpi  voolikutest  (joonis  13).  Vooliku  andmed on välja 

toodud tabelis (tabel 4).
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Joonis 13. Seadmes kasutatav vooluhulga regulaatori baasmudel [20]

Tabel 4. Seadmes kasutatava surve torustikku tehnilised andmed [20]

Hydroscand Egeflex 1

Sisemine 
läbimõõt (mm)

Sisemine 
läbimõõt (in)

Välis- 
läbimõõt 

(mm)

Maksimum 
rõhk (MPa)

Painde 
raadius (mm) Kaal (kg)

9,5 3/8 17,2 18,0 130 0,34

Hüdropumbale  sobiva  imemistorustiku  läbimõõdu  leidmiseks  valin  voolukiiruseks 

vi=1,5m/min [12]

d =√4⋅qm

π⋅v i
= √4⋅25,3

3,14⋅15⋅60
=0,189d m=18,9 mm , (2.13)

Imemistorustikku  valides  sai  see  üledimensioneeeritud,  valides  lähima  standardmõõdus 

vooliku Hydroscand Egeflex 1 tüüpi voolikutest. Vooliku andmed on välja toodud tabelis 

(tabel 5).
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Tabel 5. Seadmes kasutatava imemistorustikku tehnilised andmed [20]

Hydroscand Egeflex 1

Sisemine 
läbimõõt (mm)

Sisemine 
läbimõõt (in)

Välis- 
läbimõõt 

(mm)

Maksimum 
töösurve 
(MPa)

Painde 
raadius (mm)

Kaal 
(kg/m)

19 3/4 27,5 10,5 240 0,59

Hüdrosüsteemi tagasivoolutorustiku läbimõõdu leidmiseks valiti voolukiiruseks vt=3m/min 

[12]

d =√4⋅qm

π⋅v t
= √4⋅25,3

3,14⋅30⋅60
=0,423d m=42,3m m , (2.14)

Tagasivoolutorustikku valides sai see üledimensioneeritud, valides lähima standardmõõdus 

vooliku Hydroscand Egeflex 1 tüüpi voolikutest. Vooliku andmed on välja toodud tabelis 

(tabel 6).

Tabel 6. Seadmes kasutatava tagasivoolutorustiku tehnilised andmed [20]

Hydroscand Egeflex 1

Sisemine 
läbimõõt (mm)

Sisemine 
läbimõõt (in)

Välis- 
läbimõõt 

(mm)

Maksimum 
töösurve 
(MPa)

Painde 
raadius (mm)

Kaal 
(kg/m)

50,8 2 63,6 4 630 1,91

2.5.11. Filtri valik

Hüdrosüsteemi  pikaaegse  kestvuse  huvides  on  mõistlik  projekteerida  hüdroahelasse  ka 

filter,  mis tagab töövedeliku puhtuse.  Filtreeritud ja tahkete lisanditeta töövedelik tagab 

jaoturite  kiire  vaste  juhtimisele.  Töövedeliku  saastumisel  võib  olla  mitmeid  põhjuseid, 

näiteks on suur saastumis oht süsteemi täitmisel [12]. Teisalt võib esineda hüdrosüsteemis 

sisemisest kulumisest tingitud saastumist [12]. Seetõttu leiab autor, et on mõistlik vahetada 

filtrit  periooditi.  Seadme  hooldamise  lihtsuse  huvides  on  autori  arvates  mõistlik 
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projekteerida filter süsteemi nii, et filtreerivat elementi oleks lihtne vahetada, lisaks tuleb 

valida  ka  sobiv  asukoht  torustikus.  Et  kasutada  võimalikult  lihtsat  filtrit,  leidis  autor 

sobivaks  paigaldada  filter  tagasivoolutorustiku  vahele.  Autor  pidas  sobivaks  määrata 

käesolevale seadmele vajalikuks puhtusklassiks ISO 4406 standardi järgi klassi 14 [12]. 

Sellele kriteeriumiga sobis kasutamiseks filter 7SL Bosch Rexroth (joonis 14) kataloogist 

[21]. Filtri vahetatava elemendi (joonis 15) läbilaskevõime on 3 μm [22].

Joonis 14. Seadmes kasutatav filtrikorpus [21]

Joonis 15. Seadmes kasutatav vahetatavad filtrielemendid [22]

2.5.12. Töövedelik ja selle paak

Kuigi  töövedeliku  esmatähtsaks  ülesandeks  on  energia  edasikandmine  pumbalt 

tööorganiteni,  on oluline arvestada ka teisi  töövedeliku omadusi,  mis võivad pikendada 

seadme eluiga, vähendada ohtu keskkonnale ja tagada suurema jõudluse. Õige töövedeliku 

valikul on oluline jälgida, et töövedelik hoiaks ära seadme hüdrokanalite korrodeerumise, 

oleks vähe kokkusurutav, ei vahutaks ega söövitaks seadmes kasutuselolevaid tihendeid. 
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Lisaks tuleks arvese võtta ka vedeliku tuleohtlikkust. [12]

Kuna autori  poolt  kavandatav seade on mõeldud looduses töötamiseks,  võiks kasutatav 

töövedelik  olla  lekkimisel  võimalikult  ohutu  ümbritsevale  keskkonnale.  Nendele 

aspektidele toetudes valis autor töövedelikuna kasutamiseks hüdroõli  Ökosynth HEPR 46 

D  Addinol'i tootevalikust [23]. Tegemist on biolaguneva sünteetilise hüdroõliga, mis on 

mõeldud  kasutamiseks  masinates,  mis  opereerivad  näiteks  veekaitsealadel  ja 

põllumajanduses [23]. Käesolev õli vastab ISO 6743-4 (HEPR) standardile [23].

Et hüdrosüsteemi toitev pump oleks pidevalt varustatud töövedelikuga, on vaja paigaldada 

seadmele sobivas mõõdus töövedeliku paak. Töövedeliku paagi mahuks arvestatakse pool 

hüdropumba minutilisest töömahust [13]

Q=
qp

2
=105

2
=57,3 l , (2.15)

kus qp – pumba vooluhulk l/min;

Q – paagi maht l.

Leitud mahule kõige lähem leitud töövedeliku paak on  SMR15S  Buyers'i  tootevalikust 

(joonis 16), leitud paagi maht on 16 gallonit ehk ligi 60 liitrit. Paak on 44,45 cm kõrge, 

34,29 cm lai ja 39,37 cm pikk. [24]

Joonis 16. Seadmes kasutatav töövedeliku paak [24]
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3. TULEMUSED JA ARUTELU

3.1. Tehtud töö

Kuigi  seadet  projekteerima  hakates  oli  autoril  kahtlusi  hüdrosüsteemi  kasutamise 

võimalikkusest,  selgus  peagi,  et  õigeid  komponente  kasutades  on  võimalik  täita  kõik 

esialgsed autori esitatud nõudmised. Hüdrosüsteemi võimalikkuse kinnitamiseks sooritas 

autor laborikatsed, mille käigus koostati niidumasina töö jaoks sobiliku elektriga juhitava 

hüdrosüsteemi. Katsete tulemusena leidis autor sobivad skeemid nii elektriahelale kui ka 

hüdraulikasüsteemile. 

Elektriskeemi projekteerimise võis lugeda lõplikuks ja täiendamist mittevajavaks, sest on 

teostatav laialt levinud releesid kasutades ning seetõttu otsustas autor pühenduda rohkem 

hüdraulikasüsteemile.  Kuigi  hüdraulika  poole  pealt  leiti  sobiv  skeem,  oli  vaja  niidukil 

kasutatavate  seadmete  leidmiseks  sooritada  arvutusi  ja  nendele  vastavalt  valida 

müügisolevate komponentide seast sobivad. Kasutamiseks sobivad seadmed said valitud 

üledimensioneeritult. Autor pidas seda vajalikuks selleks, et tagada seadme pikaealine töö. 

Samuti  leidis  autor,  et  seadmete  üledimensioneerimisega  on  võimalik  suurendada  ka 

niidetava  rohuvarre  jämedust.  Muuhulgas  tagab  see  ka  seadme  laialdasemad 

kasutusvõimalused.

3.2. Edasiarendused

Edasiarendusena  soovitab  autor  uurida  niiduseadme  latile  maapinna  kopeerseadme 

paigaldamise  võimalust.  Näiteks  on  võimalik  uurida  nii  elektroonilisi  lahendusi  kui  ka 

mehaanilisi lahendusi – üheks näiteks võib tuua lahenduse, kus ratas paikneb niiduki lati 

otsas, lõikeseadme lõikavast osast tagapool. Lisaks sellele peab autor ka vajalikuks uurida 

erinevate  materjalide  kasutamist  niiduseadme  konstruktsioonide  projekteerimisel  ja 

ehitamisel. 
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Kuna murutraktorid, millega autor senini on kokku puutunud, on võrdlemisi kerged, oleks 

paslik  saada  projekteeritava  seadme  puhul  võimalikult  väike  kaal.  Sellest  tulenevalt 

soovitab  autor  uurida  erinevaid  komposiitmaterjale,  uudseid  materjalide  kasutusviise  ja 

kergmetallide kasutatavust.
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KOKKUVÕTE

Käesoleva  töö  tulemusena  projekteeriti  juhtimisseade,  mis  aitab  murutraktori  külge 

monteeritavat  lattniidukit  lihtsamini  kasutada.  Praktikas  esineb  olukordi,  kus  on  vaja 

maaomanikel  niita  veekogude  kaldaid,  kraavipervesid  või  küngaste  jalameid,  kuhu 

murutraktoriga  peale  ei  ole  võimalik  sõita.  Siinkohal  tekibki  vajadus  seademe  järele, 

millega oleks võimalik seda teha.  Seetõttu  on otstarbekas kasutada murutraktori  küljelt 

välja  ulatuvat  seadet,  mida  on  võimalik  reguleerida  vastavalt  maapinna  reljeefile. 

Hetkeseisuga  puudub  turul  vastav  seade  ning  seetõttu  alustas  autor  antud  seadme 

projekteerimist. 

Seadme väljatöötamisel  oli  võimalik  osaliselt  tugineda  varasemalt  ehitatud  seadmetele, 

kuid  hüdrauliliselt  juhitud  lattniiduk  murutraktorile  pole  varasemalt  kasutust  leidnud. 

Esmalt  piiritles autor seadme funktsionaalsuse, otsustades, millised funktsioonid peavad 

masinal  olema.  Seejärel  tuli  alustada  seadme  elektri-  ja  hüdroskeemide 

väljatöötamist.Olles skeemid välja töötanud, selgus, et kuna elektriskeem on lahendatav 

laialt kasutatavate releede ja lülitite abil ning suurema tähelepanu peab pöörama pigem 

hüdraulikasüsteemi  arendamisele.  Järgnevalt  alustati  laboris  süsteemi  katsetustega,  et 

seejärel  arvutustele  tuginedes  valida  sobivad  hüdraulilised  komponendid  juba 

olemasolevate seast. Hüdrosüsteemi väljaarendamiseks sooritati mitmeid arvutusi ja valiti 

vastavalt  leitud  parameetritele  sobivaimad komponendid niidumasina  projekteerimiseks. 

Seejuures  eelistati  võimalikult  kergelt  saadaolevaid  ja  lihtsalt  tarnitavaid  komponente. 

Sellise  eelistuse  eesmärgiks  oli  tulevase  komplekteerimise  lihtsustamine  ja  samas  ka 

remonttööde võimalikuks muutmine. Seadme töövõime tagamiseks dimensioneeris autor 

kõik komponendid üle ja nii on seadme nominaalne võimsus väiksem kui tegelik võimsus. 

See suurendab masina kestvust ja võimet vastu panna ka tugevama varrega taimedele. 

Antud  töö  võib  lugeda  õnnestunuks,  sest  eesmärk  sai  täidetud  ning  juhtimisseadmete 

projekteerimine  lõpule  viidud.  Saadud  projekteerimise  kogemust  hindab  töö  autor 

väärtuslikuks. Eeltoodule lisaks arvab autor, et loodud niidumasina käitus- ja juhtimisseade 

jõuab  realiseerimisjärku  lähema  aasta  jooksul  peale  käesoleva  töö  valmimist  ning 
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valmiskujul  seade  lihtsustab  oluliselt  maaomanike  niitmistöid.  Autor  loodab,  et 

komponentide osas langetatud valikud õigustavad end praktikas ja  tagavad suurepärase 

seadme töö. Samuti on võimalik antud töö tulemuste põhjal arendada edasi murutraktorile 

mõeldud hüdraulilise käitusega lattniidukit. 
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SUMMARY

CUTTER BAR DRAFT PROJECT FOR LAWN-MOWER 
TRACTOR SUMMARY

During this research there was designed a controlling device for cutter bar reaper for lawn 

mower tractor that provides user to operate the device with less effort. In everyday life 

landowners stand up to situations where they need to maintain watersides, edges of ditches 

or other on slope places, where it is impossible to get with lawn mower tractor. In this sort 

of case it is reasonable to use cutting device that extends out from the side of lawn mower 

tractor. Unfortunately, in current retail market there such device is not available. Mostly 

due to that, author started to design this sort of device. Although author managed to find a 

similar device to his, the found device was driven by belt drive. It also had badly designed 

cutter bar angle regulating. During research it was found that hydraulically driven cutter 

bar reaper for lawn mower tractor was novel. For the first thing in designing process author 

limited the functionality of device by deciding what functions it  must have.  After that, 

developing of electrical and hydraulics’s schemes was started. When schemes had been 

developed, conclusion was made that electrical scheme was final and doable with standard 

electric components, hydraulic scheme in the other hand had been developed but for use in 

device  there  was  needed  to  make  some  extra  developing.  Continuously  started  with 

laboratory experiments in order to get confirmation  that hydraulic scheme works in real 

life. After successful experiment author started to calculate exact parameters for hydraulic 

components. In compliance with calculations the most suitable components of hydraulics 

was picked up for retail  market.  Author found it  necessary to choose widely used and 

widely available  hydraulic  components  in  order  to  ease  upcoming complementing  and 

fixing device. It is important to note out that all components were over dimensioned so that 

the actual capability would be greater than nominal one. This provides longer lifetime for 

device and positive surprise  for  user.  Author  values the experience he acquired during 

paper writing. One of author's great hopes is that device to what he designed hydraulics, 

finds construction in upcoming years and components that author chose will ensure fluent 
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job of device. Although, author has already some thoughts for upcoming researches bound 

to developing cutter bar reaper for lawn mower tractor.
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