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Veoratta libisemine sõltub märkimisväärselt rehvirõhust ning pinnase omadustest. Lisaks 

põllumajandusele on traktorid laialdaselt kasutusel kommunaalettevõtetes, metsanduses 

ning teistes valdkondades. Seetõttu on oluline, et oleks võimalik hinnata ratta 

läbilibisemise täpset muutumist, et pakkuda välja majanduslikult efektiivseid lahendusi, 

missuguseid rehvi parameetreid on otstarbekas traktori kasutajatel ja omanikel rakendada, 

et parendada ratta ja pinnase omavahelist haardumist. Käesolevas uurimistöös teostati 

katsed mitmesugustes tingimustes ning pinnastel. Katsete teostamiseks kasutati järgmist 

metoodikat: mõõdeti kümne rehvipöördega läbitud distants. Kasutati järgmiseid 

rehvirõhke: 50, 100, 150 ja 200 kPa. 

Tulemused näitasid, et optimaalseim on kasutada madalaid rehvirõhke. Kuigi parimad 

tulemused saavutati rõhul 50 kPa, on autori hinnangul siiski parim valik kasutada rõhku 

100 kPa. Seda põhjusel, et rehvi staatiline raadius väheneb rõhu langetamisel 100 kPa-lt 

50 kPa-ni märkimisväärselt, ning seetõttu on oht, et pikaajalisel töötamisel vigastatakse 

rehvi külgseina ning üldist rehvi struktuuri. 

Uurimistöö tulemusena on võimalik traktori kasutajatel ning omanikel saada vajalikku  

informatsiooni, tagamaks efektiivsem ning kulutõhusam majandamine. 
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The wheel slip depends significally on tire pressure and terrain properties. Tractors are 

not only used in agriculture, but also in public utility, forestry and other fields. Because 

of that reason is important to evaluate accurate changes in wheel slippage to provide the 

cost-effective solutions and tyre parameters for getting essential information for tractor 

users and owners to improve the grip of the tire and soil. In this research, the tests are 

taken in various conditions and terrains. 

The method that is used for getting accurate results of measurement is following: the 

distance of ten tire revolutions is measured. Tests are taken using following tire pressures: 

50, 100, 150, 200 kPa. The results showed that the most optimal is to use lower tire 

pressures. Although the best results were achieved using 50 kPa, it is not appropriate. In 

author´s opinion the best is to use 100 kPa, because the static radius of the tire reduces 

from 100 kPa to 50 kPa significally. It may harm the side-wall structure of the tire and 

damage other parts of the tire on long period working.   

As a result of this article farmers and other tractor users get appropriate information and 

knowledge, to ensure more efficient and cost-effective production. 
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TÄHISED  
 

a – tõusu algus- ja lõpp-punkti vertikaalne kõrguste vahe, m; 

c – tõusu pikkus, m; 

g – raskuskiirendus, m·s-2; 

lk – distantsi pikkus koormuseta, m; 

ll – distantsi pikkus koormusega, m; 

lp – pidurdusteekonna pikkus, m; 

rv – veoratta veereraadius, m; 

v – sõiduki liikumiskiirus pidurdamise algushetkel, m·s-1; 

vT – teoreetiline liikumiskiirus, m·s-1; 

A – rehvi ja maapinna kokkupuutepindala, m2; 

F        – nihkejõud, N; 

IT – transmissiooni ülekandearv; 

R – radiaalrehv; 

Sr – ratta nühamus, %; 

α – tõusunurk, °; 

δ      –  teekatte haardetegur; 

ϕ – haardetegur; 

τ – summaarne nihkepinge, N·m-1; 

ωn – mootori niminurkkiirus, rad·s-1. 

 

 

LÜHENDID 

 

EMHI – Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituut; 

2 WD – kahe vedava rattaga (two-wheel-drive); 

4 WD – nelja vedava rattaga (four-wheel-drive). 
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SISSEJUHATUS 
 

Tehnika ja tehnoloogia arengu tulemusena asendavad inimtööjõudu järjest enam 

mitmesugused seadmed ja masinad. Füüsilise töö osatähtsus väheneb. Tõusev trend on 

tehnoloogiliselt uuenduslike masinate ning seadmete oskuslik ja efektiivne arendamine ning 

rakendamine. Vähemolulisem ei ole seadmete tõrgeteta töö tagamine.  

Traktoreid kasutakse laialdaselt põllumajanduslike tööoperatsioonide teostamiseks. 

Teraviljakasvatuses on oluline tööoperatsioonide optimaalsel ajal teostamine. Kui kevadisel 

külviperioodil harimis- või külvitöödega hilinetakse, viib see üldiselt saagitaseme languseni. 

Sarnane olukord on sügisel koristamistöödega, mil saagikoristusega hilinemine võib liigsete 

sademete, tööoperatsioonide ebaõige ajastuse või mitmete teiste samalaadsete põhjuste tõttu 

terakvaliteeti langetada, mistõttu teravili pole enam sobilik toiduviljaks, vaid liigitub 

söögivilja kategooriasse, mis on madalama hinnaklassiga. Lühidalt põhjustab eelnimetatu 

majanduslikku kahju. 

 Üks teguritest, mis optimaalsel perioodil tööde teostamist mõjutab, on  tootlikkus. 

Tootlikkus on näitaja, mis võimaldab hinnata tehtava töö hulka ajaühiku kohta. Käesolevas 

uurimistöös käsitletav teema traktori veoratta libisemisest mõjutab tööoperatsioonide 

tootlikkust oluliselt.    

Traktorite kasutusvaldkond on laienenud ning seetõttu on masinaid tarvis kasutada 

mitmesugusel pinnasel, oludes ja klimaatilistes tingimustes. Tulenevalt 

kasutamistingimustest ning töö iseloomust erinevad nõuded traktori rehvirõhule ning 

sõiduvõtetele valikule. Oskuslikult valitud rehvirõhk ning  töövõtete efektiivne rakendamine 

võimaldab kokku hoida kütust, aega ning tagada masina optimaalne ning säästlik  

kasutamine.  

Lõuna-Eesti mägine reljeef on põlluharimise, teehoolduse ning mitmesugused teised 

traktoritega tehtavad tööd muutnud oluliselt keerulisemaks ning majanduslikult kulukamaks. 

Traktori poolt veetava agregaadi tõusust ülesvedamine on problemaatilisem kui langusest 

alla sõitmine. Seetõttu on tõenäolisem, et veoratta läbilibisemine tekib tõusul sõites. Igas 

konkreetses piirkonnas on tingimused erinevad ning seetõttu on oluline, et masinaoperaator 
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on suuteline muutuvate tingimustega kohanema ning oskab rakendada omandatud 

teadmiseid ja oskuseid. 

Traktorite kasutamine on levinud ka talvises teehoolduses. Teadupärast on talvised 

tingimused ja keskkond hoopis teistsugused võrreldes kevadiste ja suviste tingimustega.  

Madalate temperatuuride tõttu muutub rehv jäigemaks. Teid katab sageli jää või lumi, 

mistõttu haardetegur väheneb ning veoratta libisemine suureneb. Hea maastikuläbivusega 

põllumajnduslike rehvide kasutamine libedamates tingimustes ei ole niivõrd efektiivne. 

Asfaldil ja kõvakattega pinnasel on sellise rehvitüübi kulumine märgatavalt suurem 

võrreldes spetsiaalselt teehooldusele mõeldud n-ö maanteemustriga rehvidega. Seetõttu 

oleks rehvi läbilibisemise seisukohast raskesti deformeeritaval pinnasel otstarbekam 

kasutada maanteemustriga rehve. Siiski oleneb paljuski tööoperatsioonide mahulisest 

poolest, sest väikeste mahtude juures ei ole kõvakattega teedel niisugust tüüpi rehvide 

ekspluatatsioon majanduslikult otstarbekas.  

Tänapäeval on traktoritel kasutusel automaatne rehvirõhu kontrollimise süsteem, mis 

võimaldab põllul töötades kasutada madalat ning optimaalset rehvirõhku ja tööpäeva lõpus 

asfaldil sõites kasutada kõrgemat rehvirõhku. Niisuguse käitumismudeli alusel rehvirõhke 

korrigeerides on võimalik alati valida vastavalt tingimustele sobivaimad rehvi parameetrid 

[1]. Siiski on kasutusel traktoreid, millel kirjeldatud süsteem puudub ning seega on võimalik 

optimaalsed tulemused saavutada operaatori oskusliku tegutsemisega. 

Karmistuvate keskkonnanõuete tõttu propageeritakse ning soodustatakse 

keskkonnasõbralike majandamisvõtete kasutamist. Tänapäeval oleks elu mõeldamatu ilma 

transpordivahendite, põllumajandusmasinate ning teiste liikumisvahenditeta, mille 

energiaallikas, sisepõlemismootor, kasutab fossiilseid kütuseid. Teatavasti fossiilsete 

kütuste põletamise tagajärjel paiskub atmosfääri süsihappegaasi CO2, mistõttu viimase 

konsentratsioon õhu koostises suureneb [2]. Nühamuse kontrolli all hoidmine võimaldab 

vähendada süsihappegaasi kogust, mida atmosfääri paisatakse.  

Arvestades traktori kui töömasina aastaringset ja mitmekülgset kasutamist, tuginebki 

käesolev magistritöö traktori rehvi läbilibisemise hindamisele varieeruvates oludes 

tööoperatsioonide teostamisel. Saadud magistritöö tulemusena on katsete käigus ja 

teoreetiliste arvutuste läbiviimisel saadud tulemused kasulikud nii põllumajndussektoris 

tegutsevatele taime- ja loomakasvatajatele, teehooldusteenust osutavatele ettevõtetele 
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majandusliku efektiivsuse, ajalise kokkuhoiu ja masinaid säästvate tööoperatsioonide 

teostamise tõttu. 
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1. TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 
 

1.1. Töö eesmärk ja ülesanded 
 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida ja hinnata traktori veoratta libisemist, selle muutumist 

sõltuvalt rehvirõhust, pinnasest ning seda iseloomustavatest parameetritest.  Töö käigus 

võrreldakse teoreetiliselt saadud tulemusi katseliselt saadud andmetega ning 

iseloomustatakse autoripoolse hinnanguga tekkinud erinevusi ning selle oletatavaid 

põhjuseid. 

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud alljärgnevad ülesanded ja teemade käsitlused: 

1. Kirjanduse ülevaade. 

2. Katsete läbiviimiseks materjali ja metoodika valik. 

3. Katsete teostamine, saadud mõõtetulemuste analüüs. 

4. Teoreetilised arvutused. 

5. Kokkuvõte. 
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2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

2.1. Teadusartiklite ülevaade 
 

Käesolevas lõputöös on kasutatud veoratta libisemise sünonüümina nühamust. Nühamus on 

näitaja, mis võimaldab iseloomustada teoreetilise ja reaalse liikumiskiiruse erinevust. 

Teoreetiline liikumiskiirus ei arvesta veorataste libisemist [3,4]. Teoreetiline liikumiskiirus 

määratakse järgmise valemiga (2.1.) [4]: 

 

𝑣𝑇 = 𝑟𝑣 ·
𝜔𝑚

𝐼𝑇
,                        (2.1.) 

kus  vT – teoreetiline liikumiskiirus m·s-1; 

rv – veoratta veereraadius m; 

ωm – mootori niminurkkiirus rad·s-1; 

IT – jõuülekande üldine ülekandearv. 

 

Arikkel „Agricultural traffic: Motion resistance and soil compaction in relation to tractor 

design and different soil conditions“ kirjeldab traktori liikumistakistuse ja pinnase 

tihenemise sõltuvust erinevate rehvisuuruste ning teljekoormuste korral küntud pinnasel, 

otsekülviga (kõrre)põllul ning taimkattega pinnasel.  Keskmine veeretakistus oli madalaim 

otsekülvi puhul, vastavalt 4,67 kN. Taimkattega pinnasel oli vastav näitaja 7,91 kN ning 

küntud pinnasel 10,41 kN [5].  

Veeretakistus on veojõu  suurus, võimsuse vajadus, mis on tarvis, et ratas suudaks pinnase 

takistuse ületada. Suurenenud veeretakistuse tõttu kasvab kütusekulu ning suureneb pinnase 

tihenemine [6,7]. Traktori massi suurenedes kasvab traktori liikumiseks vajalik veojõud ja 

veeretakistus  ning pealmises pinnakihis (0...150 mm) suureneb tihenemine [8].  Künnikiht 

on valitud pinnastest enim kobestatud ning sellel on väikseim kandevõime. Seetõttu on 

küntud pinnasel liikumistakistus suurim. Taimkattega pinnasel on tõenäoliselt lähiminevikus 

teostatud külv, seega on seda põllutöömasinatega haritud. Otsekülvi puhul külvatakse seeme 

otse kõrrepõllule, seega täiendavat maaharimist ei teostata ning seetõttu on sel juhul 

veeretakistus madalaim. Seega, mida suurem on pinnase kandevõime, seda väiksem on 

veeretakistus. Artiklis on näidatud kahe masina, kahe- ja neljarattaveolise traktori 
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katsetulemused. Selgus, et väikseim võimsuse kadu, mis on tingitud veeretakistusest ning 

mootori nimivõimsusest, oli neljarattaveolisel traktoril [5,9]. 

Artikkel „Differences in tractor performance parameters between single-wheel 4 WD and 

dual-wheel 2 WD driving systems“ kirjeldab erinevusi traktori veoparameetrites kui 

kasutatakse ilma topeltratasteta neljarattaveolist veoskeemi ning topeltratastega 

tagasillaveoga skeemi. Tulemustena leiti, et mullaharimistöödel tüükultivaatoriga keskmise 

võimsusega traktoriga (82,3 kW), neljarattaveolist veoskeemi kasutades jäi ratta nühamus 

vahemikku 5...12%, sõltudes rehvirõhust ning vastukaalust (lisaraskusest). Kaherattaveolist 

skeemi kasutades jäi ratta läbilibisemine 14...23% piiresse. Järgnev katse teostati 

topeltrattaid kasutades kaherattaveolist skeemi kasutades, tulemuseks saadi 7...12%. Lisaks 

jõuti järelduseni, et nii madalaim kütuse tunni- ja hektarikulu saavutati tingimustes, mil oli 

kasutusel topeltratastega 2 WD veoskeem ilma eesmise lisaraskusteta  madalaimal 

rehvirõhul (80 kPa). Niisugustes tingimustes saavutati ka minimaalne pinnase tihenemine 

[10].  

Artiklis „How driving wheels of front-loaded tractor interact with the terrain depending on 

tire pressure“ kajastab kuidas esilaaduriga traktori esirattad mõjutavad pinnast 

mitmesugustel rehvirõhkudel. Selgus, et kui 4 WD esilaaduriga traktor teostab 

tööoperatsioone ilma koormuseta või stabiilse koormusega, siis on võimalik paika panna 

kindlad rehvirõhud, kus rehvi läbilibisemine otse- või külgsuunas on minimaalne. Kui 

transporditakse erineva massiga koormust, siis valitakse rõhk sõltuvalt koormusest. Näiteks 

esilaaduriga varustatud traktori New Holland T 5060 puhul, kui transporditakse 500 kg 

massiga koormust, siis on optimaalseimad rõhud 90 kPa esirehvidel ning 130 kPa 

tagarehvidel. Transporditava koormuse massi kasvades 1000 kg-ni on rehvirõhud vastavalt 

180/220 kPa. Varieeruvate koormuste transportimisel on efektiivseim ja sobivaim lahendus 

kasutada esirehvides rõhku 120 kPa ning tagarehvides 180 kPa. Pigem on soovituslik 

esirehvides kasutada kõrgemat rehvirõhku, et vältida võimalikku rehvide ülekoormamist 

[11]. 

Tänapäeval on suurtootjate poolt hakatud kasutama ka kummilintidega varustatud 

põllutöömasinaid. Laialdasemalt rakendatakse neid traktorite ja teraviljakombainide puhul. 

Artiklis „Performance of an agricultural tractor fitted with rubber tracks“ antakse ülevaade 

kummilintide eelistest ning nende efektiivsetest ekspluatatsiooni võimalustest. Katsed 

teostatakse standardse põllumajanduses kasutatava traktoriga New Holland T 7060. 
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Võrdluses on erinevad kombinatsioonid: standardrehvid, standardrehvid koos vastukaaluga 

esiteljel, tagumisel teljel kummilindid ning kõigil telgedel kummilindid. Katsed teostati 

asfaldil ja põllul. Põllul hinnati ka mullatihese tekkimise ulatuslikkust. Katsed viidi läbi 

kolme erinevat käiku kasutades. Nendeks oli 3. käik, 6. käik ning 9. käik (nominaalkiirused 

vastavalt 2,8 km·h-1, 4,9 km·h-1 ning 7,9 km·h-1 mootori pöörlemissagedusel 2200 min-1). 

Kokkuvõttes jõuti järeldusteni, et täielikult roomikutega variant oli tõhusam variandist, kus 

kasutati eesmisel veoteljel standardrehve ning tagumisel veoteljel kummiroomikuid. 

Täisroomikutega variant tagab telgede dünaamilise koormuse ühtlasema jaotuse. Lisaks 

tagas see kombinatsioon madalaimad rehvi nühamuse ning väikseima võimaliku pinnase 

tihese tekkimise näitajad. Selgus, et kuigi täisroomikutega katsevariandis oli traktori mass 

suurim, oli sel siiski parim teljekoormuse jaotus võrreldes rehvidega katsevariandiga. 

Efektiivsuselt järgmiseid tulemusi näitas pool-roomikute variant, järgnes neljarattalise 

veoskeemiga variant koos esiteljele rakendatud vastukaaluga ning kõige ebaefektiivseimaid 

tulemusi näitas ainult neljarattalise veoskeemiga variant [12]. 

Artikkel „Rolling radii of a pneumatic tyre on deformable soil“ kirjeldab kolme erinevat 

raadiust, mida määratakse veereval rattal maastikul. Eristatakse vahemaad, mis mõõdetakse 

rehvi äärest kuni selle keskkohani. See mõõdetav suurus sõltub eelkõige teljele ning rattale 

mõjvast koormusest ning rehvirõhust. Lisaks eristatakse kinemaatilist veereraadiust, mis 

määratakse nühamuse abil, ning kinemaatilist raadiust. Kinemaatilise raadiuse all mõeldakse 

vahemaad ratta keskkohast (kus rakendub pöördemoment) ja punkti vahel, kus rakendub 

veojõud rehvi ning pinnase vahel. [13]. 

Artiklis „How to select air pressures in the tires of MFWD (mechanical front-wheel drive) 

tractor to minimize fuel consumption for the case of reasonable wheel slip“ jõutakse 

järelduseni, et maksimaalse veojõu tagamiseks on efektiivseim valida madalaim võimalik 

rehvirõhk. Tähtis on sobiva massiga vastukaalu valik vastavalt olukorrale ning põllu asendile 

ja tingimustele [14]. Samas massi tõustes suureneb rehvi ja maapinna kokkupuutepindala, 

mistõttu saavutatakse efektiivsem veojõud ning nühamus väheneb. Seetõttu on oluline valida 

ning rakendada proportsionaalselt õigeid lisaraskusi, mis tagaks optimaalseima suutlikkuse. 

Traktoriga töötades eristatakse põhiliselt kolme tüüpi kadusid: jõuülekande kaod, kaod 

veeretakistuse tõttu ning kadu nühamuse tõttu [5]. Teostati katse määramaks nühamust. Jõuti 

järeldusele, et suurim veeretakistus on kõige pehmemal pinnasel, suurim on ka erisurve 

maapinnale ning rehv tekitab horisontaalset ja vertikaalset deformatsiooni. Jõuülekannete 
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kadude vähendamisel on operaatoril väike mõju. Veeretakistuse tõttu kadude vähendamist 

ning ratta läbilibisemise tõttu kadude vähendamist on operaatoril lihtsam kontrollida ning 

mõjutada  [15].  

Artiklis „An empirical model for tractive performance of rubber-tracks in agricultural soils“ 

antakse ülevaade matemaatilise mudeli koostamisest ja kasutamisest, et kirjeldada seost 

veojõu ja pinnase vahel. Pinnase ja masina omadusi ning andmeid teades on võimalik selles 

artiklis kirjeldatud matemaatilist mudelit kasutades ennustada masina veojõudu tõmbamisel, 

haardumist vastaval pinnasel ning veeretakistust [16]. 

Traktorite veojõu ja haardumise parandamiseks ja kohandamiseks vastavalt 

keskkonnatingimustele on kasutusel erinevad võimalused: diagonaal- ja radiaalrehvide ning 

kummilintide kasutamine. Käesolevas artiklis pühenduti eelkõige kummilintide 

katsetamisele ja optimaalsete kasutustingimuste leidmisele. Kuigi rehvide ja kummilintide 

kasutamisel on mitmeid sarnasusi, jaotub dünaamiline koormus siiski erinevalt. Näiteks 

dünaamilise koormuse resultandi asukoht sõltub staatilise massi jaotusest telgede vahel, 

vedrustuse iseloomust ning masina massi ülekandmise karakteristikust. Haardumise 

parandamiseks ja pinnakahjustuste minimeerimiseks on vajalik kummilintide kontaktpinna 

survejaotus pinnasele hoida ühtlane ning dünaamilise koormuse jaotus eesmisel ja tagumisel 

teljel hoida võrdne. Dünaamilise koormuse jaotumine kummilintide kasutamise korral 

sõltub staatilisest massist, traktori mõõtmetest, raskuskeskme asukohast [16].  

Artiklis „Influence of soil and tire parameters on traction“ kirjeldatakse veojõudu 

mõjutavaid mitmeid parameetreid ja näitajaid. Tähtsamad rehvi parameetrid on rehvi 

raadius, laius ning rõhk. Pinnase omadustest avaldavad mõju pinnase kattekihi omadused, 

pealmise kihi deformeeritavus, aluskihi tugevus, pinnase struktuur ja koostis ning 

niiskusesisaldus. Selle artikli eesmärgiks on välja töötada valem, mis võimaldaks ennustada 

veojõu väärtust sõltuvalt etteantud parameetritele [17].  

Artiklis „A technical survey on Terramechanics models for tire-terrain interaction used in 

modeling and simulation of wheeled vehicles“ kirjeldatakse efektiivset rehvimudelit, 

millega on võimalik määrata rehvi käitumist deformeeritaval pinnasel [18]. 

Artiklis „The effect of liquid ballast and tyre inflation pressure on tractor performance“ 

teostati katseid, mille käigus hinnati vedeliku kasutamise mõju rehvides traktori 

veoparameetritele. Katsete tulemused näitasid, et vedeliku kasutamine rehvides ei suurenda 



15 
 

töö produktiivsust, vaid kütusekulu hektari kohta suureneb 5...10%. Uuriti ning katsetati 

tootlikkuse ning kütusekulu muutumist kui kasutada traktori tootjapoolset soovituslikku 

rehvirõhku ning rehvitootja poolt soovitatavat rõhku. Jõuti järelduseni, et mõlema rõhu 

kasutamise puhul ei teki märkimisväärset erinevust, mis mõjutaks töö efektiivsust või 

kütusekulu [19]. 

  Kõrgemate rehvirõhkude kasutamine vähendas tootlikkust 3...5%, samas kütusekulu kasv 

oli hüppeline, vahemikus 10...25%. Vedelikballastiga rehvide katsed näitasid isegi 

optimaalsetes tingimustes märgatavat rehvi nühamust (7...15%). Üldiselt on 

põlluharimistööde puhul vedelikballastiga rehvide kasutamise efektiivsus  küsitav, seda eriti 

kõrgemate rehvirõhkude puhul [19]. 

Artiklis „Effects of transmission gear selection on traction performance and fuel costs during 

deep tillage operations“ leitakse optimaalseim ülekande (käigu) valik, mis võimaldaks 

sügavatel mullaharimistöödel tagada efektiivseimad traktori veoparameetrid ning hoida 

kütusekulu optimaalsena. Sügavharimistööd osutuvad vajalikuks juhul kui eelnevate 

mullaharimistööde tõttu on pinnas tihenenud. Sügavharimistööde puhul parendatakse 

mullastiku vee- ja õhurežiimi, aktiviserub mullaelustiku tegevus. Katsed viidi läbi kahe 

erineva sügavkobestiga kolmel eri kiirusel: madal, keskmine ja suur. Kasutati KMC 

Generation I Rip-Strip sügavkobestit ning Bigham Brothers Paratill sügavkobestit. Mõlemad 

kasutatud mullaharimismasinad on varustatud kuue tööorganiga, seadme töölaiuseks on 5,5 

meetrit. Seadmed on ühendatud traktoriga kolme haakepunktiga, tähendab, et tegemist on 

täisrippseadmetega. Veomasinana kasutati traktorit John Deere 8300, mille mootori 

nimivõimsus on 149 kW. 

Artikli tulemusena jõuti järeldusteni, et ülekande valik käigukastis mõjutab kütusekulu ning 

töö produktiivsust mõlema katsetingimuste juures. Suurtel kiirustel tõusis haakeseadme 

vedamiseks vajaliku veojõu suurus. Selline tendents kehtis mõlema katsetatud haakeseadme 

korral. Madalaim veovõimsus Paratill toote puhul saavutati keskmisel kiirusel, KMC 

toodangu puhul saavutati minimaalne veojõud keskmisel liikumiskiirusel. 

Kütusekulu tõusis madala ja keskmise liikumiskiiruse kasutamisel 40%, keskmise ja kiire 

liikumiskiiruse vahel 47% Paratill seadme korral ning KMC seadme korral saavutati 

vastavateks näitajateks 66 ja 30% [20].  
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2.2. Haardumine eri pinnasel 
 

 

Teatavasti on haardumine märkimisväärselt sõltuv pinnasest ning selle omadustest. 

Järgnevalt on välja toodud erinevate pinnaste haardetegurid. (Tabel 2.1.) 

 

Tabel 2.1. Pinnaste haardetegurid [4,21] 
Pinnase liik Haardetegur 

Jäätmaa/Heinamaa 0,7...0,9 

Lumine heinamaa ~0,4 

Kruusatee 0,6...0,8 

 

Käesoleva uurimistöö raames uuritakse traktori ratta nühamust külmunud ja lumisel 

heinamaal, kevadisel heinamaal ning kruusakattega pinnasel, lisaks määratakse 

haardetegurid. Kuigi informatsiooni pinnaste haardetegurite kohta on võimalik 

mitmesugustest allikatest leida, on siiski käesoleva uurimistöö raames määratud 

haardetegurid katseliselt. Seda põhjusel, et sageli on allikates toodud pinnase haardeteguri 

väärtuste vahemik või ligikaudne väärtus, kuid see on ebatäpne. Samuti on üks ja sama 

pinnas eri aastaajal ning ilmastikutingimustega muutuva niiskusesisaldusega, pinnase 

pealiskiht eri fraktsioonidega osakestega, kobestatusega jne, mistõttu haardetegur muutub. 
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3. RATTA NÜHAMUSE TEOREETILISED ALUSED 
 

 

3.1. Katserehvide iseloomustus 
 

Järgnevalt iseloomustatakse traktori rehvide kohta saadud informatsiooni. Esirehvid on 

valmistatud Ungaris, rehvi tootenimetus on Taurus Agrotyre 16.9 R 28. Tagumised rehvid 

on toodetud Poolas ning on tootenimetusega  Kormoran Stomil Olsztyn 20.8 R 38. Esirehvi 

tähistuses tähendab 16.9 rehvi laiust tollides. Rehvi laius  meetermõõdustikus on 429 mm. 

Tagumiste rehvide puhul on vastav mõõt 528 mm. Tähistuses täht R näitab, et tegemist on 

radiaalrehviga ning number selle järel viitab velje läbimõõdule tollides. Esirehvil on see 

näitaja 28 tolli, tagumisel rehvil 38 tolli, mis meetermõõdustikus on vastavalt 711,2 mm ning 

965,2 mm. Esirehvide raadius on 670 mm ning vastav näitaja tagumistel rehvidel on 855 

mm [22,23,24]. 

Lisaks hinnati rehvimustri kulumise astet ning määrati mustrijääk protsentides. Rehvi 

mustrijäägi määramiseks mõõdeti katserehvi ja samalaadse uue rehvi mustri jääksügavus. 

Vastavalt „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning 

tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ lisas 1 sätestatud nõuetele peab 

traktori veorataste mustri minimaalne jääksügavus olema 7 mm ning  juhtratastel 2 mm [25].  

Uue veoratta mustri jääksügavus on 50 mm ning katsetraktori veorattal 40 mm, 

mustrijäägiks on seega 80%. Juhtrataste mustri jääksügavus on samuti 40 mm, mustrijääk 

on 80%. Mõlema telje rehvide mustrisügavused on suuremad seadusega sätestatud 

väärtustest. 

 

3.2. Rehvide kulumine 
 

Rehvitootjate hinnangul optimaalsest 10% madalama rehvirõhu kasutamine toob kaasa rehvi 

eluea vähenemise 15%. Alarõhu tõttu rehv kulub ebaühtlaselt, on suurem tõenäosus rehvi 

külgseina struktuuri  vigastuste tekkeks.  Ülerõhk vähendab rehvi eluiga, suurendab rehvi 

kulumist. Ülerõhu tõttu kasvab koormus jõuülekande detailidele. Samuti halveneb 

sõidumugavus, sest maapinna ebatasasustest ning –konarustest tulenevat „hüplemist“ ei 

kompenseerita rehvi läbipaindumise kaudu.  Ülekoormuse korral ei võimalda rehv koormust 
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niivõrd summutada ning  tõenäosus jõuülekande  detailide purunemiseks kasvab. Rehvirõhu 

valikul on oluline arvestada ka koormusega. Üldjuhul on põllumajandusmasinate rehvidel 

koormused märgitud rehvi küljele. Seetõttu on tarvilik massiivsete haakeriistadega 

tööoperatsioone teostades valida optimaalne rõhk vastavalt haakeriista massile ning 

kinnitustüübile (täisripp, poolripp vms) [26]. Rehvirõhu korrigeerimine ei ole otstarbekas 

väiksemahuliste tööoperatsioonide teostamise puhul, näiteks põllule sõites asfaldil kasutada 

kõrgemat rehvirõhku ning põllul madalamat, selle ajamahukuse tõttu. 

 

3.3. Traktori tööoperatsioonide optimeerimine 
 

Traktori kütusekulu sõltub mootori pöörlemiskiirusest ja koormuskarakteristikust. Üldiselt 

kõige parema  kulu-efektiivsusega ja kõrgema tootlikkusega  töö saavutatakse olukorras, kus 

koormustase ja mootori pöörlemiskiirus on madalam kui 80% [10]. 

Uurimused on näidanud, et 20...55% traktori mootori võimsusest on võimalik kaotada seoses 

rehvi ja maapinna vahelise nühamuse ja veeretakistuse tõttu. Seetõttu tekib mulla 

tihenemine, mis vähendab kasvatavate kultuuride saagikust. Traktori ratta nühamus sõltub 

mitmetest teguritest: vedava ratta ja maapinna vahelise kontaktpinna suurusest, traktori 

massist, maapinna omadustest, traktorile paigaldatud töövahenditest, veojõu kontrolli ja 

traktori seadistustest. Otstarbekas ei ole lasta tekkida üleliigsel nühamusel (15...16%) ega 

liiga väikesel ratta läbilibisemisel  (alla 5..7%) [10].  

Võimsate ja suure massiga traktorite, kombainide ning muude põlluharimismasinate  

mitteoskuslik kasutamine võib suurendada pinnase tihenemist. Kuigi eelnevalt on 

kirjeldatud võimalusi pinnase tihenemise vähendamiseks ning kontrolli all hoidmiseks, ei 

pruugi nende meetodite rakendamine alati kõige efektiivsem olla. Sageli on ilmastik, eriti 

sademeterikas hooaeg see, mis mõjutab pinnase tihenemist. Siiski, kui pinnas on juba 

tihenenud, väheneb seetõttu kasvatatava kultuuri saagikus, sest mullastiku vee- ja õhurežiim 

on häiritud ning taimed ei suuda niivõrd efektiivselt omastada kasvamiseks vajalikke makro- 

ja mikroelemente. 

Vale rehvirõhu kasutamine suurendab kütusekulu. Üldiselt on kõige mõistlikum nii 

tootlikkuse kui kulude optimeerimise seisukohast kasutada mootorit koormusel kuni 80% 

selle mootori nimivõimsusest [10]. 
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4. MATERJAL JA METOODIKA 
 
 

4.1. Katsetööde kirjeldus 

 

Katsetraktorina kasutati ratastraktorit John Deere 6920 S, (joonis 4.1.) pukseeritava 

masinana koormuse tekitamiseks veoautot Volvo FL 614 (joonis 4.2). Traktori tehnilised 

andmed on toodud lisas 2, veoauto andmed lisas 3. Rehvirõhud valiti vastavalt rehvi 

maksimaalse rõhu lähedasele väärtusele, mille tootja on rehvile märkinud. Kuna 

maksimaalne väärus on 250 kPa, siis ennetamaks potentsiaalsete vigastuste teket ülerõhust, 

valiti katsete teostamisel maksimaalseks väärtuseks 200 kPa. Minimaalne rõhk valiti 

vastavalt rehvi läbivajumisele. Minimaalne rõhk, mis võimaldaks katset teostada, valiti 

eksperimentaalselt. Seega minimaalse rõhu väärtuseks valiti vastavalt 50 kPa. Katsete 

tegemist alustati väärtuse 200 kPa juures ja rõhku langetati 50 kPa sammuga. Seega teostati 

ühel kindlat tüüpi pinnasel katseid nelja erineva väärtusega rõhuga. Selleks, et vähendada 

juhuslike vigade mõju mõõtmistulemustele, teostati iga mõõtmist neli kordust. Täpsema 

mõõtmistulemuste saavutamiseks otsustati vajadusel elimineerida mõõtmiste maksimaalne 

ja minimaalne väärtus, juhul kui see erines teistest või keskmisest väärtusest 

märkimisväärselt. 

Selleks, et iga kordus, mille käigus mõõtmine teostati, ei mõjutaks järgmist 

mõõtmistulemust, ei sõidetud üldjuhul n-ö  ühes jäljes, vaid võimalusel sõideti eelneva jälje 

kõrval. 

Kogutud katseandmete efektiivsemaks võrdlemiseks mõõdeti rehvirõhku muutes ka rehvi 

kontaktpindala, et andmete hilisemal analüüsil täpsemalt tulemusi ning nende erinevusi 

hinnata.  

Tagamaks iga katse käigus võimalikult sarnased tingimused nii ümbritseva keskkonna, 

masinaoperaatori kui  kasutatava tehnika ja tehnoloogia poolt, peeti võimalikult täpselt kinni 

järgmistest tingimustest: 

1. Kõik läbiviidud katsed teostati sarnastes tingimustes. 

2. Iga teostatud katse viidi läbi ühe kindla masinaoperaatori poolt. 
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3. Traktori liikumiskiirus, ülekande valik, sõidustiil, veoskeem ja liikumise trajektoor 

olid võimalikult identsed. 

4. Pukseeritava masina liikumapanemiseks vajalik veojõud traktorile hoiti võimalusel 

konstantne. 

5. Pukseerimine toimus ainult jäika ühenduslüli kasutades. 

Järgnevalt on eeltoodud tingimuste iseloomu ning nendest kinnipidamist detailsemalt 

kirjeldatud. 

Läbiviidud katsed on teostatud sarnastes keskkonnatingimustes. Seetõttu registreeriti katsete 

teostamise ajahetkel keskkonna õhutemperatuur, õhuniiskus, sademete olemasolu, 

tuulekiirus, õhurõhk ja teised vajalikud parameetrid. Katsete teostamisel ühe 

masinaoperaatori poolt tagatakse välikatsete sõiduvõtete valiku ning liikumistrajektoori 

sarnasus, mistõttu väheneb tõenäosus mõõtetulemuste süstemaatiliste vigade tekkimiseks. 

Ühtlane kiirendus tagati akseleraatori hoova fikeerimisega asendisse, mis tagas konstantse 

liikumiskiiruse 1,39 m·s-1 (5 km·h-1). Jäik ühenduslüli võimaldab veduki (traktori) ja 

pukseeritava masina (veoauto) sujuvat, ühtlast ning sünkroniseeritud liikumist tagada. 

 
Joonis 4.1. Katsetraktor John Deere 6920S 
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Joonis 4.2. Pukseeritava masinana kasutatud veoauto FL 614. 

 

Veoauto kõigis rehvides kasutati rõhku 500 kPa. 

 

4.2. Pinnase kalde määramine 
 

Pinnase kalde hindamiseks on kasutatud Maa-ameti kaardirakendust [27, 28]. Vastavalt 

kõrgusjoontele ning katse käigus läbitud teepikkusele on arvutatud tõusu suurus järgmise 

valemiga: (4.1.) 

     𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑎

𝑐
),            (4.1) 

kus  α – tõusunurk °; 

a – tõusu algus- ja lõpp-punkti vertikaalne kõrguste vahe m; 

c – tõusu pikkus. 

 

Lumisel ning kevadisel heinamaal (joonis 4.3.)  on tõusunurk α = 3,26° ning kruusakattega 

teel (joonis 4.4.) α = 3,18°. Lumise ja kevadise heinamaa asukoha koordinaadid on:  

N 58°02´06,2´´, E 26°09´34,2´´. Kruusakattega tee koordinaadid on N 58°02´32,4´´, 

E 26°17´11,6´´ [29,30]. 
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Joonis 4.3. Välikatsete lumise ning kevadise heinamaa reljeef ning maastiku 

kõrgusjooned [27] 

 

 
Joonis 4.4. Välikatsete kruusatee reljeef ning maastiku kõrgusjooned [28] 

 

 

4.3. Dünamomeetrid 

 

4.3.1    Dünamomeeter ДПM-1,2 

 

Dünamomeeter on mõõteriist, millega on võimalik määrata jõudu või jõumomenti [31].  
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Käesoleva töö raames on mõõteriista kasutamise eesmärgiks hinnata pukseeritava seadme 

liikumapanemiseks vajaliku veojõu suurust. Teades dünamomeetri näitu, on võimalik 

lihtsamalt ning efektiivsemalt katseandmeid omavahel võrrelda. Dünamomeeter ДПM-1,2 

on toodud joonisel 4.5. [32] 

 

 
Joonis 4.5. Dünamomeeter ДПM-1,2 

 

 

Dünamomeeter ДПM-1,2 võimaldab mõõta kuni 1000 kgf suurust veojõudu. 

Mõõtmistulemused kantakse hariliku pliiatsiga millimeeterpaberile ning kõrvalolevalt 

mõõteskaalat (joonis 4.6.) lugedes saadakse vastav tulemus. Siiski, eelnevalt kirjeldatud 

dünamomeetri mõõtmisvahemik on piiratud ning selle mõõtmistulemuste usaldatavus on 

madal, sest tegemist on vanema seadmega, mis vajab kalibreerimist.  
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        Joonis 4.6. Dünamomeeter ДПM-1,2 mõõteskaala 

 

Seetõttu otsusti kasutada dünamomeeter ДПУ-5-2 (joonis 4.7.), mille mõõtmisamplituud on 

suurem ning kasutamine ja näidu lugemine lihtsam [33]. 

 

4.3.2 Dünamomeeter ДПУ-5-2 
 

 

Käesoleva uurimistöö katsete teostamisel kasutati dünamomeetrit ДПУ-5-2. Dünamomeetri 

tehnilised andmed on näidatud tabelis 4.1.  

       

 Tabel 4.1. Dünamomeetri ДПУ-5-2 tehnilised andmed[33] 
Mõõdetav parameeter Parameetri väärtus 

Mõõtmisvahemiku minimaalne väärtus, 

kgf 
500 

Mõõtmisvahemiku maksimaalne väärtus, 

kgf 
5000 

Skaala jaotise väärtus, kgf 50 
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Tabel 4.1. järg. 
Dünamomeetri skaala läbimõõt, mm 175 

Lubatud töötemperatuuri vahemik, °C -5...+40 

Keskkonna niiskus (20°C) ,% 70+10 

Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus), mm 655 x 220 x 130 

Dünamomeetri mass, kg 15 

 

 

 
 Joonis 4.7. Dünamomeeter ДПУ-5-2 

 

Dünamomeeter ühendati jäiga ühenduslüli ja pukseeritava veoki vahele. 

 

4.4. Rehvi nühamuse määramise meetodid 
 

 

Traktorile on võimalik paigaldada põlluarvuti. Põlluarvuti võimaldab ekraanile kuvada 

informatsiooni traktori kiiruse, käitusvõlli pöörlemissageduse, haritava põllu pindala, 

läbitud teepikkuse, vastava tööoperatsiooni teostamiseks kulunud aja ning tekkivate 

tööhäirete kohta [22]. Käesolevas magistritöös on tähelepanu pööratud põhiliselt rataste 

nühamusega seotud parameetrite määramisele. Põlluarvutile saadetakse informatsioon 
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radar-andurilt. See on eelkõige tarvilik rataste läbilibisemisse, läbitud vahemaa ja traktori 

liikumiskiiruse täpseks arvutamiseks. Kui traktorile ei ole paigaldatud radar-andurit, siis 

määratakse eelpool nimetatud andmed rataste liikumiskiiruse põhjal. See kirjeldatud meetod 

on automaatseks libisemise määramiseks, kuid traktoritel, millel niisugune lisavõimalus 

puudub, tuleb nühamus leida katseliselt [22]. 

Veorataste nühamuse määramine vastavalt katsetraktori John Deere 6920 S kasutusjuhendile 

kirjeldatakse järgmiselt: [22] 

1. Rehvile tehakse kriidiga märk. 

2. Maapinnale märgitakse vahemaa algus- ehk lähtepunkt ning fikseeritakse lõpp-   

punkt. 

3. Loendatakse ratta pöörete arv, mis kulus vahemaa läbimiseks koormusega. 

4. Seejärel sõidetakse ilma koormuseta märkidega tähistatud vahemaa. Vahemaa 

läbimiseks kulunud pöörete arvu alusel on võimalik määrata nühamus protsentides. 

Rehvile kriidiga märgi tegemise eesmärk on rehvi pöörete arvu loendamise lihtsustamine. 

Märk tehakse rehvi küljele ning loendamist alustatakse kui märk jõuab maapinnaga 

kohakuti. Eesmärgiks on saada võimalikult täpne ja juhuslike vigadeta mõõtmistulemus. 

Eesmärgi saavutamiseks on läbi viidud neli korduskatset. Selle meetodi kasutamine 

nühamuse määramiseks on suhteliselt lihtne, kuid negatiivseks küljeks on, et see meetod ei 

võimalda saavutada täpset mõõtmistulemust, sest rehvi pöörete arvu täpne määramine on 

keeruline. Näiteks pool rehvi pööret mõjutab nühamuse tulemust viie protsendi võrra. 

Tulenevalt eelnevalt kirjeldatud katsemeetodi kitsaskohtadele, kasutatakse käesolevas 

magistritöös kohandatud meetodi, mis sisaldab järgmisi parendusi ja täiendusi: 

1. Ei fikseerita kindlat vahemaad, vaid mõõdetakse kümne rattapöördega läbitud 

distants. 

2. Traktori rehvirõhk määratakse manomeetriga. Tulemust kontrollitakse teise 

samalaadse seadmega. 

Katseskeem on näidatud lisas 1. 

 

4.5. Meetodid veoratta läbilibisemise vähendamiseks 
 

 

Traktori veoratta läbilibisemise optimeerimiseks peaks see jääma 8...15% piiresse [34,35]. 
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Läbilibisemine ratta  ja maapinna vahel peab kindlasti olema, sest selle puudumisel 

põhjustatakse masina jõuülekande elementidele ülekoormust, mistõttu väheneb jõuülekande 

elementide eluiga. Traktori veojõu efektiivsus on suurim vahemikus 5...20%, olenevalt 

pinnasest ja selle omadustest [19]. 

Ratta läbilibisemise vähendamiseks on võimalik kasutada mitmeid meetodeid. Levinuimad 

meetodid on järgmised [19]: 

1. Õige rehvirõhu valik. 

2. Vajadusel lisaraskuste (vastukaalu) paigaldamine. 

3. Veoskeemi muutmine. 

4. Topeltrataste lisamine. 

5. Kulunud mustriga rehvi väljavahetamine. 

 

Õige rehvirõhu valik sõltub tehtava töö iseloomust ning pinnasest. Üldiselt soovitatakse 

põllul kasutada võimalikult madalat rehvirõhku ning topeltrattaid, mis vähendavad 

mullatihese teket. 

Traktori massi suurendamiseks on enimlevinud lisaraskuse  lisamine. Võimalik on lisada 

esiraskus esisillale, eesmisesse rippsüsteemi, traktori ratastele. Samuti on üks variantidest 

täita masina rehvid vedelikuga. Lisaraskuste paigaldamisel on vajalik valida optimaalne 

raskus, sest liiga väikene ja üleliigne raskus põhjustavad probleeme. 

Madal lisakoormus põhjustab liigset nühamust, mistõttu veovõimsuse kadu. Rehvimustri 

kulumine kiireneb ning kasvab kütusekulu. Liigne lisaraskus põhjustab suuremat koormust, 

tekib veovõimsuse kadu. Tekib rehvide ja käigukasti ülekoormamine, mulla tihenemine 

suureneb ning sarnaselt madalale lisakoormusele kütusekulu suureneb. Suure lisakoormuse 

tõttu kasvab veeretakistus [22]. 

Veoskeemi muutmine vähendab rehvide läbilibisemist tingimustes, kus ratta haardumine 

maapinnaga on kehv ning seetõttu on nühamus suurenenud. Lisaks tagasillale lülitatakse 

sisse esisild. Topeltrataste lisamine vähendab mulla tihenemist ning parandab masina 

läbitavust eksteermsetes ja pehmetes tingimustes. Kulunud mustriga rehvi kasutamine 

vähendab haardumist maapinnaga, mistõttu ratta läbilibisemine suureneb. 
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Mitmed teadlaste poolt läbi viidud katsed ja uurimistulemused näitavad, et soovituslik on 

rehvirõhu vähendamine, mistõttu suureneb kontaktpindala. Topeltrataste kasutamine 

kasvatab kontaktpinna suurust. Seetõttu traktori raskus kandub suuremale alale, mis 

vähendab survet pinnasele. Veojõukontrolli kasutamine kündmisel vähendab kütuse 

tarbimist 10...12% [10].  

Teljekoormuse jaotus sildade vahel mõjutab traktori jõudlust märkimisväärselt. Tootjad 

järgivad üldjuhul põhimõtet, et 55...65% masina täismassist koormaks tagumist telge [10]. 

Tagumisel teljel asetsevad üldjuhul veorattad, seetõttu nende koormamine on nühamuse 

seisukohast efektiivsem. Samuti on tagumisel teljel tavaliselt suurema läbimõõduga ning 

laiemad rattad, mis võimaldavad teljekoormuse ühtlasemat jaotumist.  

Samasugusele järeldusele on jõudnud uurimistöö koostajad. Kui eelnevalt väljatoodud 

tingimust ei ole võimalik täita, siis eeldatakse, et proportsioon vertikaalse koormuse 

jaotumisel esimese ja tagumise silla vahel ei tohiks erineda rohkem kui 10% [10]. 
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5. KATSELINE OSA 
 

 

5.1. Pinnase omadused 
 

Sõltuvalt pinnase füüsikalistest omadustest ning selle struktuurist sõltub selle 

deformeeritavus. Pinnase deformeeritavuse aste määrab paljuski nühamuse suuruse. Pinnase 

deformeerumise takistust  nihkele on võimalik määrata nihkejõuga (valem 5.1). See leitakse 

järgmise valemiga[36,37,38] : 

𝐹 = 𝜏 · 𝐴       (5.1) 

kus  F – nihkejõud N; 

τ – summaarne nihkepinge N·m-1; 

A – rehvi ja maapinna kokkupuutepindala m2. 

 

Lumisel heinamaal (joonis 5.1.) ei leitud pinnase nihkejõu väärtust, sest tegemist oli 

külmunud tingimustega. Kevadisel heinamaal (joonis 5.2.) saadi pinnase nihkejõu 

väärtuseks F = 46,02 kN ning kruusakattega pinnasel (joonis 5.3.) F = 66,88 kN. Eelnevalt 

välja toodud tulemustest selgub, et kevadise heinamaa pinnas on kergemini deformeeritav 

kui kruusakattega pinnas. Niisugune tendents kajastub ka nühamuse tulemustes. 

 

 
         Joonis 5.1. Lumine ja külmunud heinamaa 
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           Joonis 5.2. Kevadine heinamaa 

 

 
          Joonis 5.3. Kruusakattega tee 

 

Talvistes tingimustes määratakse teekatte haardetegur valemi (5.2.) abil [39]: 

 

𝛿 =
𝑣2

2·𝑔·𝑙𝑝
             (5.2) 

kus  δ      –  teekatte haardetegur; 

v – sõiduki liikumiskiirus pidurdamise algushetkel m·s-1; 

g – raskuskiirendus m·s-2; 

lp – pidurdusteekonna pikkus m. 
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Käesolevas uurimistöös on teekatte haardeteguri määramiseks kasutatud meetodit, mida 

kasutatakse talvise maantee haardeteguri määramiseks. Selleks, et saada täpsed 

mõõtmistulemused, on esmalt tarvilik katsesõiduk kalibreerida. Katsesõidukiks kasutati N1 

kategooria sõidukit Ford Ranger. Sõidukil olid M+S lamellrehvid. Kalibreerimise 

läbiviimisel järgiti alljärgnevaid tingimusi [39]:  

1. katsesõiduki kiirus 50 km·h-1; 

2. Pinnaseks kinnisõidetud lumi; 

3. Väliskeskkonna temperatuur -5°C; 

4. Saavutatav haardetegur ϕ = 0,29. 

Kalibreerimisel teostati kolm katset ning saadi vastavad tulemused: ϕ1 = 0,316; ϕ2 = 0,305; 

ϕ3 = 0,307. Keskmine tulemus on ϕ = 0,31. Saadud tulemus on ligilähedane vajalikule 

saavutatavale haardetegurile. 

Lumisel heinamaal teostatud katsete põhjal arvutati haardetegur. Katsete tulemused on välja 

toodud vastavalt tabelites 5.1, 5.2 ning 5.3. Tulemuste põhjal on arvutatud aritmeetiline 

keskmine pidurdusteekonna pikkus ning arvutuslik haardetegur.  

Katsetatud heinamaa pinnas sarnanes visuaalselt jäätmaaga. Katsetatud pinnasel on 

teostatud vähemalt viimased kümme hooaega hooldusniitmist. Mullaharimistöid teostatud 

ei ole. Haardeteguri mõõtmine viidi läbi külmunud pinnasel, mida kattis 3-sentimeetrine 

kohev lumekiht. Kui jäätmaa haardetegur on vahemikus 0,7...0,9 ja koheva lume 

haardeteguriks hinnatakse 0,2...0,4, siis lumise heinamaa arvutuslikuks haardeteguriks saadi 

0,432. Leitud tulemus on pigem sarnane haardeteguriga koheval lumel. Põhjusteks võib tuua 

külmunud pinnase ning sellele sadanud õhukese koheva lumekihi [4,21]. Lisaks on katsete 

mõõtmistulemustele on leitud mõõtemääramatused [42]. 

 

Tabel 5.1. Haardeteguri määramine lumisel heinamaal 

Katse number 
Pidurdusteekonna 

pikkus, m 

Arvutuslik 

haardetegur 

1 22,7 0,433 

2 22,95 0,428 

3 22,55 0,436 

Keskmine 22,73 ± 0,50 0,432 ± 0,01 

 



32 
 

Kevadisel heinamaal arvutuslik haardetegur on 0,646. Saadud tulemus on ligilähedane 

kirjandusallikas toodud jäätmaa haardeteguri minimaalsele väärtusele 0,7 [4,21]. 

 

  Tabel 5.2. Haardeteguri määramine kevadisel heinamaal 

Katse number 
Pidurdusteekonna 

pikkus, m 

Arvutuslik 

haardetegur 

1 15,30 0,643 

2 14,90 0,660 

3 15,50 0,634 

Keskmine 15,23 ± 0,76 0,646 ± 0,03 

 

Kruusatee puhul oli tegemist tallatud kruusateega. Tuginedes kirjandusallika 

informatsioonile on kuiva kruusatee haardetegur vahemikus 0,6...0,7 ning märja kruusatee 

haardetegur 0,2...0,5. Tabelis 5.3. saadud andmete põhjal oli tegemist pigem kuiva 

kruusateega, kuigi reaalselt oli teekatte pinnas tihenenud ning keskmise niiskusega [21]. 

 

  Tabel 5.3. Haardeteguri määramine kruusal 

Katse number 
Pidurdusteekonna 

pikkus, m 

Arvutuslik 

haardetegur 

1 15,20 0,647 

2 15,50 0,634 

3 15,30 0,643 

Keskmine 15,33 ± 0,38 0,641 ± 0,017 

 

Joonisel 5.4. on näidatud eri pinnaste haardetegurid.  
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   Joonis 5.4. Haardetegur eri pinnasel 

 

Tulemustest järeldub, et kevadise heinamaa ning kruusakattega pinnas on sarnase 

haardeteguriga, lumine ja külmunud heinamaa väiksema haardeteguriga. 

 

5.2. Rehvide omadused 
 

Iseloomustamaks, millist rehvirõhku kasutades rehv enim läbi vajub, on mõõdetud traktori 

esi- ja tagarataste staatilised raadiused. Mõõtetulemused on välja toodud tabelis 5.4. 

Katsetulemused näitavad, et suurim ratta staatilise raadiuse muutus toimub rõhkude 50 kPa 

ning 100 kPa vahel. Lisaks mõõdetud tulemustele oli erinevus eelnimetatud rõhkudel 

silmnähtav.  

 

Tabel 5.4. Rehvi staatilised raadiused eri rõhkudel 
Rehvirõhk, 

kPa 
50 kPa 100 kPa 150 kPa 200 kPa 

Esiratta  

staatiline 

raadius, m 

1,31 1,35 1,36 1,37 

Tagaratta 

staatiline 

raadius, m 

1,71 1,73 1,74 1,75 

 

Lisaks määrati rehvi kokkupuutepindala pinnasega igal katsetatud rõhul. Esialgselt kasutati 

aerosoolvärvi, millega pihustati värv ümber traktori rehvi nelja külje (joonis 5.5, joonis 5.6.) 

Joonised on pigem mõeldud visuaalseks hindamiseks, täppistulemusi määrata pole võimalik. 
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Joonis 5.5. Tagarehvi kontaktpindalade määramine eri rõhkudel: 

 1 – 50kPa;  2 – 100 kPa; 3 – 150 kPa; 4 – 200 kPa. 

 

 
    Joonis 5.6. Esirehvi kontaktpindalade määramine eri rõhkudel: 

 1 –    50kPa; 2 – 100 kPa; 3 – 150 kPa; 4 – 200 kPa. 
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Niisugune metoodika osutus ebatäpseks ning seetõttu otsustati kasutada täiustatud meetodi. 

Parendatud metoodika traktori rehvide kokkupuutepindala määramiseks oli järgmine: 

traktori ratta alla asetati deformeeritav materjal (käesoleval juhul paksem papp), seejärel 

määrati traktori rehvile mõjuva koormuse poolt tekkinud deformatsiooni pindala. 

Tulemusena saadi rehvimustri jäljendid, kusjuures iga jäljendi pindala määrati eraldi ning 

mustrijäljendid summeeriti. 

Põhjusel, et uurimistöö raames oli soov katsed teostada võimalikult sarnastes tingimustes 

nagu mullaharimistööde teostamisel, siis kokkupuutepindala määramisel kasutati esiteljel 

lisakoormusena 900 kilogrammist lisaraskust. Samasugustes tingimustes viidi läbi ka 

nühamuse määramise katsed. Tabelites 5.5. ja 5.6. on välja toodud esi- ja tagarehvi 

kokkupuutepindalad pinnasega eri rõhkudel. 

Tabel 5.5. Esirehvi kokkupuutepindala eri rõhkudel 
Rehvirõhk, kPa 50 kPa 100 kPa 150 kPa 200 kPa 

Kokkupuutepindala, 

mm2 34 539 29 542 25 568 23 556 

 

 
  Joonis 5.7. Esirehvi kontaktpindala eri rõhkudel 

 

Joonisel 5.7. on toodud graafiliselt rehvi kontaktpindala sõltuvust rehvirõhust. Lähtudes 

tabelis 5.5. toodud andmetest selgub, et kontaktpindalade erinevus suurima kasutatud 

rehvirõhu (200 kPa) ja madalaima kasutatud rehvirõhu (50 kPa) vahel on 31,80%.  

Tulemustest järeldub, et madalamate rehvirõhkude (50 ja 100 kPa) kontaktpindalade vahe 

on suurem, vastavalt 14,47%. Põhjus on selles, et nendel rõhkudel muutub ka ratta staatiline 
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raadius enim. Tabelis 5.6. on näidatud sarnaselt esirehvile veorataste/tagumiste rataste 

kokkupuutepindala. 

 

Tabel 5.6. Tagumise rehvi kokkupuutepindala eri rõhkudel 
Rehvirõhk, kPa 50 kPa 100 kPa 150 kPa 200 kPa 

Kokkupuutepindala, 

mm2 35 570 25 238 23 250 21 550 

 

 
  Joonis 5.8. Tagumise/veoratta rehvi kontaktpindala eri rõhkudel 

 

Joonisel 5.8. on graafiliselt kujutatud veoratta rehvi kontanktpindala sõltuvus rõhust. 

Tagarehvi kontaktpindalade erinevus suurima ja madalaima rõhu vahel on 39,41%. Kahe 

madalaima rehvirõhu vahe on 29,05%. Erinevus madalamate rehvirõhkude vahel esi- ja 

tagarehvidel tuleneb tõenäoliselt sellest, et tagarehvide staatiline raadius ning laius on 

suurem. 

 

 

5.3. Ratta nühamus eri pinnasel 
 

Välikatsetel saadud tulemused on toodud alljärgnevates tabelites 5.7...5.22. Katsed on 

teostatud lumel, lumisel ja külmunud heinamaal, kevadisel heinamaal ning kruusakattega 

teel. Katsed lumel teostati eelkõige katsemetoodika kontrollimiseks probleemide esinemise 

korral nende korrigeerimiseks. Nii selguski, et madala haardeteguriga libedal ning raskesti 
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deformeeritaval pinnasel tekitab koormusega katse läbiviimisel suurimat probleemi paigalt 

võtmine. Paigalt võttes on nühamus silmnähtavalt kõrge ning seetõttu ei ole katsetulemused 

töötlemiseks ning järelduste tegemiseks piisava täpsusega. Seetõttu otsustati, et mõõtmise 

lähtepunkt märgitakse maha pärast paigaltvõttu hetkel kui silmnähtavat nühamust ei 

toimunud. Samas tabelites 5.7...5.10. toodud tulemused peegeldavad olukorda, kus 

koormuseta ja koormusega katsete korral on läbitud distantsi erinevus sedavõrd väike, 

mistõttu ei peegeldata adekvaatset olukorda. Tõenäoliselt oli  sellel pinnasel katsete 

teostamiseks kasutatud metoodika ebakompetentne, sest mõõdeti rattapöördeid hetkel kui 

nühamus oli juba minimaalne. Arvatavasti paigaltvõtul liigse nühamuse põhjuseks oli 

pukseeritava veoauto liiga suur mass. Ülejäänud katsetatud pinnaste puhul eelnevalt 

kirjeldatud tendentsi ei täheldatud ning lähtepunkt oli võimalik fikseerida kohas, kus traktor 

paigaltvõttu alustas. 

Käesolevas magistritöös on katsetulemuste kaudu ratta nühamuse määramiseks 

kasutatud alljärgnevat valemit (5.3): 

𝑆𝑟 = (
𝑙𝑘−𝑙𝑙

𝑙𝑘
) · 100,              (5.3) 

kus  Sr – ratta nühamus, %; 

lk – distantsi pikkus koormuseta, m; 

ll – distantsi pikkus koormusega, m. 

 

Tabelites 5.7...5.22 on toodud nühamuse määramiseks katseandmed eri pinnastel.  

 

Tabel 5.7. Katse lumel rehvirõhul 200 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 
Teepikkus koormuseta, m Teepikkus koormusega, m 

Katse 1 1,39 54,82 54,36 

Katse 2 1,39 54,68 54,02 

Katse 3 1,39 54,68 53,89 

Katse 4 1,39 54,70 53,74 

Keskmine 1,39 54,72 ± 0,11 54,00 ± 0,42 

 

 

Tabel 5.8. Katse lumel rehvirõhul 150 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 
Teepikkus koormuseta, m Teepikkus koormusega, m 

Katse 1 1,39 56,62 53,64 

Katse 3 1,39 54,51 53,77 

Katse 4 1,39 54,57 53,88 

Keskmine 1,39 54,53 ± 1,66 53,76 ± 0,16 
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Tabel 5.9. Katse lumel rehvirõhul 100 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 
Teepikkus koormuseta, m Teepikkus koormusega, m 

Katse 1 1,39 54,11 52,90 

Katse 2 1,39 54,13 53,19 

Katse 3 1,39 54,05 53,43 

Katse 4 1,39 54,08 53,39 

Keskmine 1,39 54,09 ± 0,06 53,23 ± 0,39 

 

 

Tabel 5.10. Katse lumel rehvirõhul 50 kPa 

Katse 

number 

Liikumiskiirus, 

m·s-1 
Teepikkus koormuseta, m Teepikkus koormusega, m 

Katse 1 1,39 53,31 52,55 

Katse 2 1,39 53,42 52,61 

Katse 3 1,39 53,24 52,47 

Katse 4 1,39 53,46 51,78 

Keskmine 1,39 53,36 ± 0,16 52,35 ± 0,62 

 

 

Tabel 5.11. Katse lumisel heinamaal rehvirõhul 200 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 

Teepikkus 

koormuseta, m 

Teepikkus 

koormusega, m 

Dünamomeetri 

näit 

Katse 1 1,39 54,14 37,06 0,500 

Katse 2 1,39 54,02 39,70 0,700 

Katse 3 1,39 53,95 38,35 0,600 

Katse 4 1,39 54,07 37,96 0,600 

Keskmine 1,39 54,05 ± 0,13 38,27 ± 1,76 0,6 ± 0,13 

 

 

Vastavalt katseandmete tulemustele on leitud ratta nühamus rehvirõhul 200 kPa. Ratta 

nühamus 𝑆𝑟 = 29,20%. 

 

Tabel 5.12. Katse lumisel heinamaal rehvirõhul 150 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 

Teepikkus 

koormuseta, m 

Teepikkus 

koormusega, m 

Dünamomeetri 

näit 

Katse 1 1,39 53,67 39,82 0,700 

Katse 2 1,39 53,84 39,73 0,600 

Katse 3 1,39 54,02 40,04 0,700 

Katse 4 1,39 53,73 40,55 0,700 

Keskmine 1,39 53,82 ± 0,25 40,04 ± 0,59 0,675 ± 0,08 

 

Rehvirõhul 150 kPa on ratta nühamus 𝑆𝑟 = 25,60%. 
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Tabel 5.13. Katse lumisel heinamaal rehvirõhul 100 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 

Teepikkus 

koormuseta, m 

Teepikkus 

koormusega, m 

Dünamomeetri 

näit 

Katse 1 1,39 53,69 43,70 0,600 

Katse 2 1,39 53,42 43,41 0,700 

Katse 3 1,39 53,76 43,40 0,600 

Katse 4 1,39 53,55 42,91 0,600 

Keskmine 1,39 53,61 ± 0,24 43,36 ± 0,52 0,625 ± 0,08 

 

 

Rehvirõhul 100 kPa on ratta nühamus 𝑆𝑟 = 19,12% 

 

 

Tabel 5.14. Katse lumisel heinamaal rehvirõhul 50 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 

Teepikkus 

koormuseta, m 

Teepikkus 

koormusega, m 

Dünamomeetri 

näit 

Katse 1 1,39 52,82 45,00 0,700 

Katse 2 1,39 52,64 43,82 0,600 

Katse 3 1,39 53,00 43,67 0,700 

Katse 4 1,39 52,92 44,12 0,600 

Keskmine 1,39 52,85 ± 0,25 44,15 ± 0,95 0,65 ± 0,09 

 

Rehvirõhul 50 kPa on ratta nühamus 𝑆𝑟 = 16,46%. 

Katsete tulemused kevadisel heinamaal on toodud tabelites 5.15…5.18 

 

Tabel 5.15. Katsetulemuste heinamaal rehvirõhul 200 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 

Teepikkus 

koormuseta, m 

Teepikkus 

koormusega, m 

Dünamomeetri 

näit 

Katse 1 1,39 52,44 48,12 1,000 

Katse 2 1,39 53,01 47,31 0,850 

Katse 3 1,39 52,13 47,38 0,850 

Katse 4 1,39 52,87 48,27 1,100 

Keskmine 1,39 52,61 ± 0,65 47,77 ± 0,80 0,950 ± 0,20 

 

Vastavalt katseandmete tulemustele on leitud ratta nühamus rehvirõhul 200 kPa. Ratta 

nühamus 𝑆𝑟 = 9,20%. 

 

Tabel 5.16. Katsetulemused heinamaal rehvirõhul 150 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 

Teepikkus 

koormuseta, m 

Teepikkus 

koormusega, m 

Dünamomeetri 

näit 

Katse 1 1,39 52,26 48,55 0,750 

Katse 2 1,39 53,01 50,01 0,900 

Katse 3 1,39 52,76 50,26 0,800 

Katse 4 1,39 52,17 50,78 0,850 

Keskmine 1,39 52,55 ± 0,64 49,90 ± 1,53 0,825 ± 0,10 

 

Rehvirõhul 150 kPa on ratta nühamus 𝑆𝑟 = 5,04%. 
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Tabel 5.17. Katse heinamaal rehvirõhul 100 kPa 

Katse 

number 

Liikumiskiirus, 

m·s-1 

Teepikkus 

koormuseta, m 

Teepikkus 

koormusega, m 

Dünamomeetri 

näit 

Katse 1 1,39 52,16 49,52 0,800 

Katse 2 1,39 53,15 50,34 0,750 

Katse 3 1,39 52,90 51,15 0,900 

Katse 4 1,39 53,76 50,83 0,700 

Keskmine 1,39 53,00 ± 1,06 50,46 ± 1,14 0,788 ± 0,14 

 

Rehvirõhul 100 kPa on ratta nühamus 𝑆𝑟 = 4,79%. 

 

Tabel 5.18. Katse heinamaal rehvirõhul 50 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 

Teepikkus 

koormuseta, m 

Teepikkus 

koormusega, m 

Dünamomeetri 

näit 

Katse 1 1,39 51,54 50,86 0,850 

Katse 2 1,39 52,91 51,18 0,700 

Katse 3 1,39 53,37 51,75 0,850 

Katse 4 1,39 52,78 51,02 0,800 

Keskmine 1,39 52,65±1,25 51,20±0,62 0,8± 0,11 

 

Rehvirõhul 50 kPa on ratta nühamus 𝑆𝑟 = 2,75%. 

Kruusakattega teel saadud katseandmed toodud tabeltes 5.13...5.16. 

 

Tabel 5.19. Katse kruusal rehvirõhul 200 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 

Teepikkus 

koormuseta, m 

Teepikkus 

koormusega, m 

Dünamomeetri 

näit 

Katse 1 1,39 54,16 53,28 0,650 

Katse 2 1,39 53,77 53,43 0,750 

Katse 3 1,39 54,55 53,49 0,700 

Katse 4 1,39 54,33 53,36 0,800 

Keskmine 1,39 54,20 ± 0,53 53,39 ± 0,91 0,6 ± 0,10 

 

 

Vastavalt katseandmete tulemustele on leitud ratta nühamus rehvirõhul 200 kPa. Ratta 

nühamus 𝑆𝑟 =  1,5%. 

 

Tabel 5.20. Katse kruusal rehvirõhul 150 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 

Teepikkus 

koormuseta, m 

Teepikkus 

koormusega, m 

Dünamomeetri 

näit 

Katse 1 1,39 54,34 52,33 0,750 

Katse 2 1,39 54,35 53,36 0,850 

Katse 3 1,39 54,19 53,65 0,750 

Katse 4 1,39 54,51 53,04 0,850 

Keskmine 1,39 54,35 ± 0,21 53,10 ± 0,91 0,8 ± 0,15 

 

Rehvirõhul 150 kPa on ratta nühamus 𝑆𝑟 = 2,3%. 
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Tabel 5.21. Katse lumisel heinamaal rehvirõhul 100 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 

Teepikkus 

koormuseta, m 

Teepikkus 

koormusega, m 

Dünamomeetri 

näit 

Katse 1 1,39 53,88 53,09 0,750 

Katse 2 1,39 53,37 52,60 0,800 

Katse 3 1,39 53,98 52,83 0,700 

Katse 4 1,39 53,43 52,85 0,800 

Keskmine 1,39 53,67 ± 0,50 52,80 ± 0,32 0,8 ± 0,08 

 

Rehvirõhul 100 kPa on ratta nühamus 𝑆𝑟 = 1,6%. 

 

Tabel 5.22. Katse lumisel heinamaal rehvirõhul 50 kPa 

Katse number 
Liikumiskiirus, 

m·s-1 

Teepikkus 

koormuseta, m 

Teepikkus 

koormusega, m 

Dünamomeetri 

näit 

Katse 1 1,39 53,20 52,83 0,900 

Katse 2 1,39 53,29 52,60 0,700 

Katse 3 1,39 53,00 52,94 0,800 

Katse 4 1,39 53,12 52,77 0,750 

Keskmine 1,39 53,15 ± 0,66 52.79 ± 0,23 0,8 ± 0,14 

 

Rehvirõhul 50 kPa on ratta nühamus 𝑆𝑟 = 0,7%. 

 

Efektiivsema ning ülevaatlikuma ettekujutuse saamiseks on tabelite 5.7...5.22. tulemuste 

põhjal arvutatud nühamuse väärtused koondatud tabelisse 5.23, mis kirjeldab 

kompaktlikumalt olulisemaid nühamuse väärtusi ning lihtsustab välikatsete tulemuste 

võrdlemist. 

 

Tabel 5.23. Ratta nühamuse koondtulemused eri pinnastel 

Rehvi rõhk, kPa 50 kPa 100 kPa 150 kPa 200 kPa 

Rehvi nühamus lumisel ja külmunud 

heinamaal, % 
16,16 19,12 25,60 29,20 

Rehvi nühamus heinamaal, % 2,75 4,79 5,04 9,20 

Rehvi nühamus kruusal, % 0,7 1,6 2,3 1,5 

 

Katsetulemuste töötlemisel ja analüüsimisel on saadud tulemused, mis on esitletud joonisel 

5.1. Tulemusena on võimalik välja tuua otsene seos pinnase haardeteguri ja ratta nühamuse  

vahel. Samuti on mõistlik rakendada madalamaid rehvirõhkusid, olenemata välikatsete 

käigus uuritud pinnastest. 

Algselt plaaniti ühe katsepinnasena kasutada ka asfaldi, kuid põhjusel, et ratta nühamuse 

varieerumine kruusakattega pinnasel oli minimaalne ning otsest sõltuvust või seost määrata 
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ei olnud võimalik, siis otsustati, et tõenäoliselt asfaldil kui suurema haardeteguriga pinnasel 

ei too rehvirõhu muutus kaasa märgatavaid muutusi ratta nühamuses 

 
 Joonis 5.1. Ratta nühamus sõltuvalt rehvirõhust 

 

Järgnevalt on toodud keskkonnatingimusi iseloomustavad parameetrid iga katse korral 

tabelits 5.24...5.26. 

 

Tabel 5.24. Ilmastiku- ja keskkonnatingimused 25.02 [40] 

Ilmastiku- ja keskkonnatingimuseid  

iseloomustavad parameeterd 
Parameetri väärtus 

Väliskeskkonna temperatuur, °C -2 

Sademed, mm 0 

Õhurõhk, hPA 1003,6 

Pilvisus Pilves selgimistega ilm 

Tuul, m·s-1 5,9 

 

 

Tabel 5.25. Ilmastiku- ja keskkonnatingimused 26.03 [40] 

Ilmastiku- ja keskkonnatingimuseid  

iseloomustavad parameeterd 
Parameetri väärtus 

Väliskeskkonna temperatuur, °C 6 

Sademed, mm 0 

Õhurõhk, hPA 1012,5 

Pilvisus Pilves selgimistega ilm 

Tuul, m·s-1 Edelast 9,6 
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Tabel 5.26. Ilmastiku- ja keskkonnatingimused 14.04 [40] 

Ilmastiku- ja keskkonnatingimuseid  

iseloomustavad parameeterd 
Parameetri väärtus 

Väliskeskkonna temperatuur, °C 5 

Sademed, mm 0 

Õhurõhk, hPA 1008,8 

Pilvisus selge 

Tuul, m·s-1 põhjast 7,8 

 

 

Keskkonna- ja ilmastikutingimustest muutus katsete puhul enim väliskeskkonna 

temperatuur. Sademed puudusid kõigi katsete läbiviimise ajal. Kuigi EMHI andmetel oli sel 

perioodil antud piirkonnas märgatav tuul, siis reaalselt nii tugevat tuult ei eksisteerinud [40].  



44 
 

 

 

 

6. ANALÜÜS 
 

6.1.  Mõõtetulemuste võrdlus 
 

Katsetulemused lumisel heinamaal näitasid, et rehvirõhu alandedes nühamus väheneb. 

Nühamus oli suurim rehvirõhul 200 kPa. Ratta nühamus oli sel juhul 29,20%. Ratta 

läbilibisemise tulemus 150 kPa juures vähenes 12,33%. 100 kPa juures vähenes tulemus 

25,31%, võrreldes esialgsega (200 kPa) 34,52%. 50 kPa juures oli nühamus 13,91% 

väiksem, võrreldes suurima nühamusega oli vahe 43,63%. 

Katsetulemused kevadisel heinamaal olid järgmised: 200 kPa juures oli nühamus 9,20%. 

150 kPa juures oli vastav näitaja 5,04%, 100 kPa-d andis tulemuse 4,79% ning rehvirõhu 50 

kPa jures oli tulemus 2,75%. 

Erinevus külmunud ja lumise pinnase ning kevadise heinamaa vahel on märgatav. Iga 

erineva rehvirõhu puhul on märgata nühamuse vähenemist kevadise heinamaa kasuks. 

Rehvirõhu 200 kPa juures kevadisel heinamaal väheneb ratta läbilibisemine 68,49%, 150 

kPa juures on  nühamus vähenenud 80,31%. 100 kPa juures vähenes libisemine 74,01% ning 

50 kPa juures 83,29%. 

Katsetulemused kruusakattega pinnasel tagasid kõige väiksema nühamuse kõikide valitud 

rehvirõhkude juures. Kruusal erinesid tulemused üksteisest minimaalselt ning nende 

muutumises ei olnud võimalik märgata ka seaduspärasusi. Võrreldes kruusal saadud 

mõõtetulemusi lumisel heinamaal saadud mõõtetulemustega, leiti järgmised muutused: 

Suurimal katsetatud rehvirõhul 200 kPa oli erinevus 94,86%, 150 kPa juures vähenes 

tulemus 91,02%, 100 kPa juures muutus tulemus 91,63%. Väikseima katsetatud rehvirõhu 

juures muutus tulemus 95,75%. Lumisel heinamaal oli ka madalaim haardetegur 0,432. 

Võrreldes kevadist heinamaad ning kruusal leitud tulemusi, saadi järgmised tulemused: 200 

kPa juures 83,70%, 150 kPa juures 54,37% ning 100 kPa juures on vähenemine 66,60% ning 

50 kPa juures on vastav näitaja 74,55%. 
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6.2.  Nühamuse suuruse põhjendus 
 

Lumisel heinamaal saavutati kõrgeima nühamusega tulemused. Teadaolevalt ning samuti 

läbiviidud arvutuste tulemusena oli haardetegur sellel pinnasel madalaim. Põhjustena, miks 

kõrge nühamus tekkis, võib pidada järgmiseid faktoreid: lumi ning külmunud pinnas. Kuigi 

lumekiht oli õhuke, oli see siiski piisav, et  vähendada haardumist. Külmunud pinnas ei 

võimaldanud rehvimustril haardumist parandada, seegi on üks põhjustest, miks nühamus 

suurenes. 

Külmumata pinnas on deformeeritav ning seetõttu on tagatud rehvimustri efektiivsem 

rakendamine võrreldes külmunud pinnasega, mistõttu nühamus väheneb. Haardeteguri 

määramisel saadud tulemuste põhjal on kevadise heinamaa ja kruusakattega pinnase 

haardetegurid sarnased, samas nühamus on kruusakattega pinnasel märgatavalt madalam kui  

kevadisel heinamaal. Tõenäoliselt on siin oluline faktor see, et dünamomeetri näidu põhjal 

on kevadisel heinamaal pukseeritava veoauto tõmbamiseks vajalik veojõud suurem, mis on 

põhjustatud sellest, et tegemist oli pehmema pinnasega. Kergemini deformeeritava pinnase 

tõttu vajusid veoauto rattad kohati teatud määral pinnasesse, mistõttu tõusis rakendatava 

veojõu vajadus ning seega nühamus kasvas.  

 

6.3. Optimaalseimate parameetrite valik 
 

Üldiselt on põlluharimistöödeks soovitatav kasutada võimalikult madalaid rehvirõhke. 

Katsete tulemused näitasid, et madalaim rehvirõhk tagab väikseima nühamuse. Autori 

hinnangul on optimaalseim deformeeritaval pinnasel kasutada rehvirõhku 100 kPa. Raskesti 

deformeeritaval pinnasel on võimalik katsetulemuste põhjal järeldada, et nühamus ei sõltu 

niivõrd rehvirõhust. Rehvi madalama kulumisastme saavutamiseks on otstarbekam kasutada 

rehvitootja poolt rehvile lubatud maksimaalsete rõhkudele ligilähedaseid väärtuseid. 

Niisugustes tingimustes rehvi staatiline raadius muutub minimaalselt võrreldes 

maksimaalrõhul staatilise raadiusega, rehvi silmnähtavalt läbivajumist ei toimu. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolevas uurimistöös on teostatud katsed traktori ratta nühamuse määramiseks. 

Metoodika on sarnane katsetraktori kasutusjuhendis kirjeldatule, kuid metoodikat on 

kohandatud sobilikuks uurimistöö tarbeks. Lühidalt loeti 10 rehvi pööret ning mõõdeti 

vastav distants. Mõõtmised toimusid koormuseta ning koormusega olukorras. Saadud 

katseandmete põhjal on jõutud järgmiste järeldusteni: Deformeeritaval pinnasel on 

efektiivseim kasutada madalamaid rehvirõhke. Parima tulemuse andis rõhk 50 kPa. 

Arvestades asjaolu, et rõhul 50 kPa on rehvi staatiline raadius katsetatud rõhkudest 

madalaim, siis sellest tulenevalt on rehvi läbi vajumine silmnähtav. Seetõttu ei ole soovitatav 

sellisel rõhul suuremahulisi tööoperatsioone teostada. Tihedamal ning kõvema pinnakattega 

pinnasel jäid rehvi nühamuse näitajad eri rõhkude juures sarnasesse suurusjärku. Kuigi 

parim tulemus saavutati rehvirõhul 50 kPa, erinesid minimaalne ja maksimaalne nühamuse 

näitaja 1,6%. Erinevus on marginaalne ning seda ei ole otstarbekas arvesse võtta. 

Detailsema ülevaate saamiseks määrati rehvide kontaktpindalad rehvirõhkudel, mida 

kasutati katsete teostamisel.  Selgus tendents, et kontaktpind suureneb märgatavalt kui 

kasutatakse rõhkusid 50 kPa või 100 kPa. Kasvanud kontaktpindala võimaldab enamikel 

pinnastel tagada efektiivsemat haardumist ning suurendada veojõudu. 

Kuna kirjandusallikatest on võimalik leida informatsioon haardeteguri väärtuse kohta 

mitmesugustel pinnastel, on siiski iga pinnas omadustelt erinev. Niisiis antakse sageli 

pinnase haardeteguri vahemik või ligikaudne väärtus,  seega polnud võimalik täpset 

haardetegurit kirjandusallikate abil määrata. Pinnase haardeteguri väärtuse 

väljaselgitamiseks kasutati metoodikat, mida rakendatakse talvise maantee haardeteguri 

määramiseks. Kruusal oli haardetegur 0,641, kevadisel heinamaal 0,646 ning lumisel 

heinamaal 0,432. Katsete tulemused näitavad selgelt, et ratta nühamus on tugevalt seotud 

haardeteguriga. Väiksema haardeteguri tõttu veoratta libisemine suureneb. 

Lumisel ja külmunud heinamaal on optimaalse ja ebaratsionaalse rehvirõhu valiku tõttu 

nühamuse vahe 13% piirimail. Seetõttu kasvab näiteks talviste hooldustööde teostamisel 

masinaoperaatori ajakulu ning tarbitava kütuse kogus ühiku tehtava töö kohta 

märkimisväärselt ainuüksi seetõttu, et kasutatakse antud tingimustesse mittesobivat rõhku. 
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Tulevikus on võimalik tööd edasi arendada mitmes erinevas suunas: uurida veoratta 

libisemist eri mustrijäägiga rehvidel ning mitmesugustel teistel pinnastel. Kindlasti oleks 

huvitav teostada katseid mitmetel erineva kaldega tõusudel varieeruvate koormustega. 
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TRACTOR´S TRACTION WHEEL SLIPING DEPENDING 

ON TIRE PRESSURE ON DIFFERENT TERRAIN AND 

SLOPE 
 
 

SUMMARY 
 

There are made several tests to determine tractor´s traction wheel sliping. The methodics is 

similar to the methodics described in tractor´s user manual, but it is adjusted to be 

appropriate for this research. Ten wheel rotations were counted and respective distance were 

measured. Measurements are taken with loaded and unloaded situations. According to test 

results, following conclusions can be made: on deformable terrain is more efective to use 

lower tire pressures. The bests results were achieved using pressure of 50 kPa. Considering 

the fact that tire pressure 50 kPa  causes the lowest static radius of the tire, the sinkage is 

evident. This is the reason why is not reccomended to perform big working operations.  

The tractor´s traction wheel sliping results are similar on more compacted and hardened soil. 

Although, the bests results were achieved by using tire pressure 50 kPa, the difference 

between the minimal and maximum. Comparing results in this terrain shows that difference 

is marginal and is not suitable to be considered. Tire contact areas were determined to get 

more accurate results. The trend can be shown, the contact area increases significally if we 

use 50 kPa or 100 kPa. Increased contact area allows to ensure efective grip and more 

traction on the most surfaces.   

The information about the coefficient of adhesion can be found from the literature on 

different terrain, but still, every certain terrain is unique, so for getting accurate coefficient 

of adhesion, is needed to make tests and calculate coefficient of certain used terrain. For 

finding the coefficient of adhesion is used methodics, that is applied for road in winter. The 

result on gravel is 0,641, on meadow in spring 0,646 and on snowy meadow 0,432. The 

results show clearly that wheel slip is strongly affected from coefficient of adhesion. 

The difference between the optimal and irrational tire pressure on snowy and frozen meadow 

is 13 percent. This is the reason why working time, fuel consumption rise significally only 

beacuse of using wrong tire pressure. 
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There are different options how to develop this subject in the future: research the slip of 

traction wheel with different wear of tire pattern and also on other terrains. Certainly it would 

be interesting to take tests on terrain of different variations of angle of the slope with 

variation of the loads. 
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Lisa 1. Katseskeem 
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Lisa 2. Ratastraktori John Deere 6920 S tehnilised andmed [22] 

Iseloomustav parameeter Väärtus 

Mootori võimsus, kW 118 

Suurim pöördemoment/vastav mootori 

pöörlemissagedus, Nm/p·min-1 
699/1400 

Silindrite arv 6 

Silindri läbimõõt, mm 106,5 

Kolvikäik 127 

Töömaht, cm3 6790 

Tööjärjekord 1-5-3-6-2-4 

Tühikäigu minimaalpöörded, p·min-1 845-855 

Tühikäigu maksimaalpöörded, p·min-1 2245-2255 

Mootori pöörlemissagedus, p·min-1 2100 

Pöörlemissageduse tööpiirkond, p·min-1 1300-2100 

Käigukasti tüüp AutoPowr, astmeteta mehaanilis-hüdrauliline 

Kiiruste piirkonnad, km·h-1 0,05-50 

Sõidusuuna vahetus Elektriline, koormuse all, ilma sidurit 

kasutamata 

Suurim lubatud täismass, kg 11000 
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Lisa 3. Volvo FL 614 tehnilised andmed [41] 

Iseloomustav parameeter Väärtus 

Mootori võimsus, kW 132 

Mootori tüüp Diisel 

Kere tüüp Konteineriveok 

Tühimass, kg 5500 

Täismass, kg 11500 

Registrimass, kg 11500 

Kandevõime, kg 6000 

Pikkus,laius kõrgus, mm 6850, 2450, 3100 
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