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SISSEJUHATUS 

Tänapäeval põllumajanduses tehakse kõik mullaharimistööd ära traktoritega, mille haakes 

on erinevad põllutööriistad. Traktorid rakendavad oma jõu maasse rataste kaudu ning läbi 

selle saab masin edasi liikuda. Tänapäeval on ka ratastel alternatiive lintide kaudu, mis on 

kallimad ning pole veel nii levinud kui rattad. Pehmematel põldudel ja vähesema tallamise 

jaoks on kasutusel põllumajanduses topeltrattaid, mis suurendavad traktori kandepinda ning 

vähendavad seeläbi mulla tallamist.  

Rattaid, kui ka topeltrattaid peab teisaldama ja paigaldama hooajas mitmeid kordi ning kõik 

need teisaldamised ja paigaldamised nõuavad mitut töötajat, keda oleks kiirel ajal teiste 

tööde juures rohkem vaja. Lisaks on see ohtlik töötajate jaoks, kui käsitsi rattaid ning 

topeltrattaid teisaldatakse ja paigaldatakse, kuna rattad võivad töötajatele peale kukkuda 

ning tõsiseid vigastusi tekitada, sest rattad võivad kaaluda ligi 500 kg.  

Eelnevat arvesse võttes oleks vaja muuta teisalduse ja paigalduse töö ohutumaks ning 

kiiremaks. See peaks olema masinaga teostatav ning antud juhul sobib selleks kõige 

paremini teleskooplaadur, millel on hea manööverdusvõimekus ning tõstmiseks ja 

langetamiseks mast, mille otsa saab paigaldada erinevaid seadmeid. Ainuüksi 

teleskooplaadurist ei piisa. Teleskooplaadurile on vaja ette seadet, millega on võimalik 

paigaldada ja teisaldada põllumajandusmasinate rattaid. 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli projekteerida põllumajandusmasinate rataste 

paigaldamiseks ja teisaldamiseks seadeldis Caterpillari ja Manitou teleskooplaadurile, sest 

need on ühed levinumad teleskooplaadurid Eestis. Töös on analüüsitud erinevaid lahendusi 

ning valitud välja lahend, milline projekteeritav seade peab olema. Töö teeb uudseks see, et 

ühegi sellise lahendusega seadet, mis sobiks nii Caterpillari, kui ka Manitou 

teleskooplaadurile ei ole. Lisaks on seadmel rattalaiuse piirajad, mis tagavad ratta paralleelse 

fikseerimise masina suhtes. Sarnase tööpõhimõttega seadet Eesti turul ei ole. 

Erinevate võimalike lahenduste seast valiti projekteerimisel välja sobiv lahendus ning selle 

järgi on koostatud tehnilised joonised, mis on lisatud töö lisadesse. Nende järgi on võimalik 

hakata ehitama seadet, millega saab paigaldada ja teisaldada põllumajandusmasina rattaid. 

Projekteerimiseks olid esitatud nõuded, millele masin peab vastama ning läbiviidud on 

tugevusarvutused seadme olulistest kohtadest. Lisaks sellele on välja töötatud hüdrosüsteem 

koos kasutusjuhendiga. 
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1. TEHNOLOOGIA TASE 

1.1. Rataste teisaldus ja paigaldus 

Rattaid, kui ka topeltrattaid tuleb põllumajandus masinatel teisaldada ja paigaldada aastas 

mitmeid kordi ning nende teisaldamine ja paigaldamine ilma paigalduse ja teisalduse 

seadmeteta on aega võttev ja ohtlik töö. 

1.1.1. Ratta teisaldus 

Ratta teisaldamise juures on esimeseks tegevuseks traktori või liikurmasina, edaspidi masin, 

tasasele pinnale parkimine ning tõkestamine. Masin tõkestatud, siis paigaldatakse masinale 

ettenähtud kohta tõsteseade, mis on võimeline tõstma üles masinat. Enne üles tõstmist 

keeratakse veljemutrid lahti, sest pärast ei ole see enam võimalik. Tegevus jätkub masina 

üles tõstmisega ning masina teisaldatava ratta telje alla paigaldatakse fikseerimiseks vastav 

vahend. Selleks  on kas puidust pakk või spetsiaalselt selle töö jaoks mõeldud toestusvahend. 

Kui masin toestatud jätkub töö mutrite lahti keeramisega ja nende eemaldamisega. Peale 

mutrite eemaldamist hakatakse ratast telje poltide pealt maha tõmbama seejärel veeretatakse 

ratas ettenähtud kohta. 

1.1.2. Topeltratta teisaldus 

Topeltrattal käib paigaldus järgnevalt: otsitakse tasane pind ning masina ratta alla, mille 

küljes on topeltratas, paigaldatakse ratta laiune umbes 10 cm paksune puidust klots või rauast 

nelikant profiil. See on mõeldud selleks, et topeltratas jääks õhku, siis on seda kergem 

teisaldada. Kõrgenduseks mõeldud jupile sõidab masin peale ning järgnevalt tõkestatakse 

masin. Järgnevalt eemaldatakse topeltratta kinnitustelt lukustussplindid ja topeltratta 

kinnitused. Topelratas on kinni nüüd ainult vaherõnga peal, mis on ratta velje sees. 

Topeltratta eemaldamiseks on vaja seda nüüd kas tõmmata või peale suruda, et topeltratta 

vaherõngas tuleks masina velje küljest ära. Enamasti kasutatakse tõmbamiseks teist masinat, 

mille külge on kinnitatud konksuga kett või nöör. Tõmbamist alustades peab veenduma, et 

kedagi ei ole läheduses, sest topeltratas võib peale kukkuda ja vigastada töötajat. Tõmmates 

tuleb topeltratas ära, see ladustatakse ära teleskooplaaduriga. Masin sõidab tõkete 

eemaldades  kõrgenduseks mõeldud aluse pealt maha ja sellega on teisaldus lõppenud. 

1.1.3. Ratta paigaldus 

Ratta paigaldus algab ratta veeretamisega masina paigaldatava telje juurde. Ratas aetakse 

kohakuti teljepoltidega. Selleks kasutatakse kangi ning mitut töölist, keerates ratast kohakuti 
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teljepoltidega. Ratas kohakuti, lükatakse ratas teljepoltide otsa ja monteeritakse mutreid 

poltidele. Keeratud ratas kinni, eemaldatakse toestusvahend ja langetatakse masin 

tõsteseadmega maha. Järgneb mutrite pingutamine momendivõtmega. Momentvõtmele 

reguleeritakse kasutusjuhendis ettenähtud tugevusele, millega peab mutreid pingutama 

Lõpetuseks eemaldatakse rataste eest tõkked ja ratta paigaldus on lõpetatud. 

1.1.4. Topeltratta paigaldus 

Topeltratta paigaldamiseks on vaja vähemalt kahte töölist. Alguses otsitakse tasane pind 

ning asetatakse maha puidust klots või rauast nelikant profiil, mille peale sõidab masin selle 

rattaga, kuhu soovitakse topeltratas paigaldada. Järgnevalt tõkestatakse masin, et see maha 

ei veereks. Topeltratas tuleb veeretada rattaga kohakuti, millele seda soovitakse paigaldada. 

Ratas kohakuti, lükatakse topeltratta vaherõngas ratta velje sisse. Topeltratta lükkamiseks 

kasutatakse teleskooplaadurit, mis samal ajal ka tõstab topeltratast võrdsele kõrgusele 

rattaga, kuhu see paigaldatakse. Kui topeltratta vaherõngas on lükatud ratta velje sisse, 

paigaldatakse topeltratta kinnitusi. Neid tuleb pärast teleskooplaaduri eemaldamist 

pingutada üle, et topeltratas ei tuleks sõidu ajal ära ja oleks ohutu kaasliiklejate suhtes. 

Pingutatud mutrid üle, eemaldatakse tõkked ja masin sõidab kõrgenduseks mõeldud aluse 

pealt maha ja sellega on topeltratta paigaldus lõppenud. 

1.2. Teleskooplaadur 

Teleskooplaadur (Joonis 2.1) on masin, millel on pika ette ulatuse ja kõrgusega teleskoop 

poom, mida saab juhtida hüdrauliliselt. Masina mitmekülgsuse tõttu kasutatakse 

teleskooplaadureid laialdaselt ehitussektoris ja põllumajanduses. [1] 

Teleskooplaadurile on võimalik paigaldada erinevaid tööseadmeid, millega on võimalik 

puist- ja tükklaaste laadida ja teisaldada. Esimesed  ja tagumised rattad pööravad, mis 

tagavad hea manööverdusevõime. Teleskooplaaduritel on pidev nelikvedu, mille tagab 

hüdrostaatiline jõuülekanne. Lisaks on teleskooplaaduritel haakeseade või hüdrauliline 

rippsüsteem, millega on võimalik käivitada ja juhtida hüdroväljavõtetega tööseadet. [2] 
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Joonis 1.1. Teleskooplaadur [2] 

1.2.1. Manitou teleskooplaadur 

Manitou on asutatud Prantsusmaal 1958. aastal ning esimene nelja ratta pööramisega 

teleskooplaadur tuli välja aastal 1981. Esimene põllumajandusotstarbele suunatud 

teleskooplaadur tuli välja aastal 1989. [3] Eestis on Manitou edasimüüja Intrac Eesti AS, kes 

tegeleb Manitou müügi, hoolduse ja remondiga.  

Manitoul on kõigil teleskooplaaduritel samad kiirkinnitused (Joonis 1.2) ning töösse valiti 

Manitou MILT 737-130 teleskooplaadur (Joonis 1.3), mille tehnilised näitajad on toodud 

tabelis (Tabel 1.1). 

 

Joonis 1.2. Manitou teleskooplaaduri kiirkinnitus 

 

Joonis 1.3. Teleskooplaadur  Manitou MLT 737-130 [4] 
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Tabel 1.1. Manitou MLT 737-130 [4] 
Andmed Manitou MLT 737-130 

1. Võimsus                                                  (kw) 95 

2. Kaal                                                         (kg) 7700 

3. Tõstekõrgus                                           (mm)  6900 

4. Hüdrosüsteemi rõhk                               (bar) 270 

5. Hüdropumba tootlikkus                      (l/min) 150 

6. Kõrgus                                                   (mm) 2380.0 

7. Laius                                                      (mm) 2390.0 

8. Maksimum kiirus                                (km/h) 35.0 

9. Maksimum tõstevõime                            (kg) 3700 

10. Hüdropaak                                               (l) 135 

11. Hüdroväljavõtte paare                           (tk) 1 

 

1.2.2. Caterpillar teleskooplaadur 

Caterpillar on asutatud 1886. aasta Benjamin Holti poolt USA-s Californias [5]. 2005 aastal 

sõlmisid Caterpillar ja JLG koostöölepingu, et JLG  arendab ja toodab edaspidi Caterpillari 

teleskooplaadureid [6]. Eestis on Caterpillari edasimüüja Avesco AS, kes tegeleb 

Caterpillari müügi, hoolduse ja remondiga. 

Kiirkinnitus (Joonis 1.4) on Caterpillar teleskooplaaduritel kõigil mudelitel samad ning 

töösse valiti CAT TH414 (Joonis 1.5) teleskooplaadur, mille tehnilised näitajad on toodud 

tabelis (Tabel 1.2). 

 

Joonis 1.4. Caterpillari teleskooplaaduri kiirkinnitus 

 

Joonis 1.5. Teleskooplaadur CAT TH414 [7] 
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Tabel 1.2. CAT TH414 tehnilised andmed [7] 
Andmed Cat TH414 

1.Võimsus                                                   (kw) 74.5 

2. Kaal                                                         (kg) 9550.0 

3. Tõstekõrgus                                           (mm) 13700  

4. Hüdrosüsteemi rõhk                               (bar) 260  

5. Hüdropumba tootlikkus                      (l/min) 113.0  

6. Kõrgus                                                   (mm) 2592.0  

7. Laius                                                      (mm) 2449.0  

8. Maksimum kiirus                                (km/h) 32.0  

9. Maksimum tõstevõime                            (kg) 3700 

10. Hüdropaak                                                (l) 90 

11. Hüdroväljavõtte paare                           (tk) 1 

1.3. Põllumajandusrehvid 

Põllumajandusmasinate rehve toodetakse maailmas palju ja mitmete brändide poolt. 

Valdavalt on levinud kalasaba mustriga rehvid (Joonis 1.6), sest nende haardetegur on 

pehmema pinnase peal parem. 

 

Joonis 1.6. Kalasaba mustriga rehv 

 

1.3.1 Põllumajandusmasinate rehvi mõõtmed 

Rehvide suuruse tabel (Tabel 1.3) on koostatud  Baltyre tootekataloogi ja Mitase kodulehe 

järgi, sest Baltyre ettevõte on Eesti turul kõige suurem põllumajandus masinate rehvide 

maaletooja [8]. Sealt sai välja vaadatud enim pakutud rehvid põllumajandusmasinatele. 

Vajalikud andmed, kaal ja diameeter, on võetud rehvitootja Mitase kodulehelt [9], sest 

Baltyre esindab neid. Andmed on leitavad järgnevalt: kirjutad rehvifirma lehel rehvi 

mõõtmed ja see annab rehvi kohta andmed. 

Rehve märgitakse mõõtude järgi ja neid tähistatakse numbriliselt. Näiteks kui on rehvil peal 

mõõtmed 280/70, siis esimene arv tähistab rehvi laiust millimeetrites ja teine arv tähistab 

rehvi kõrgust millimeetrites.  
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Tabel 1.3. Põllumajandus masinate rehvide mõõtmed [9; 10] 

Laius (mm) Kõrgus (mm) Kaal (kg) Diameeter (mm) 

280 70; 85 27; 43 798; 1090 

380 85; 90 63; 134 1244; 1844 

420 65; 85 60; 93 1050; 1431 

480 65; 70; 80; 95 91; 107; 158; 238 1355;1422; 1850; 2160 

520 70; 85 130; 183 1649; 1857 

580 70; 85 182; 201 1829; 2045 

600 65; 70 144; 181 1485; 1580 

650 65; 75 195; 221 1828; 1944 

710 60; 65; 70 221; 253; 258 1625; 2090; 2070 

800 65; 70; 305; 354 1820; 1932 

900 60; 70 340; 445 1927; 2061 

1050 50 377 1890 

 

Tabelist (Tabel 1.3) saab välja lugeda, et kõige suurem rehv mõõtmetelt on 480/95, mille 

diameeter on 2160 mm ja kõige raskem rehv on  mõõtmetega 900/70 ning kaalub 445 kg. 

1.4. Sarnased seadeldised 

Turul on saadaval sarnase tööpõhimõttega seadeldisi, mis on suunatud nii kaevandus 

masinatele kui ka põllumajandusmasinatele. Välja valiti võrdlemiseks kaks paigalduse ja 

teisalduse seadet, milleks on Manitou Slim Tyre Handler (Joonis 1.7) ja GVM Multi-Grip 

Tire Handler (Joonis 1.8). Mõlema kohta on toodud välja nende tehnilised andmed ning 

eelised ja puudused. 

1.4.1. Manitou Slim Tyre Handler 

Manitou Slim Tyre Handler on suunatud kaevanduse turule ning need on mõeldud Manitou 

teleskooplaaduritele, millel on vähemalt kaks hüdroväljavõtte paari ning sellega saab 

teisaldada ja paigaldada rehve. See koosneb kahest mudelist, mille näitajad on toodud tabelis 

(Tabel 1.4). Ratta pööramine käib hüdromootoriga, mis on asetatud seadeldise keskele ning 

sellega on võimalik ratast pöörata 360 kraadi masina suhtes. 
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Tabel 1.4. Manitou Slim Tyre Handler tehnilised andmed [11] 
Andmed TH33/2000S TH35/2900S 

1. Tõstevõime                          ( kg) 2000 2000 

2.Kahvlite min ja max laius    (mm) 480-2100 650-2650 

Eelised:  

• sobib Manitou teleskooplaaduritele;  

• suur käppade reguleerimise võimalus (kuni 2650mm); 

• võimalik rehvi pöörata masina suhtes (360°). 

Puudused:  

• ei sobi Caterpillari teleskooplaadurile; 

• nõuab kahte hüdroväljavõtte paari; 

• puuduvad ratta laiuse piirajad; 

• Eesti turul ei pakuta. 

 

 

Joonis 1.7. Manitou Slim Tyre Handler [11] 

 

1.4.2. GVM Multi-Grip Tire Handler 

Multi-Grip Tire Handler on mõeldud minilaaduritele. Teisaldusseade koosneb kolmest 

haaratsist, mida on võimalik hüdrauliliselt liigutada, mille liigutamiseks on vaja ainult ühe 

hüdroväljavõtte paari. Seadmega saab teisaldada rehve laiuses 380-710 mm ning rehvi on 

võimalik pöörata masina suhtes 60 kraadi. Tehnilised andmed on toodud tabelis (Tabel 1.5). 

Tabel 1.5.  GVM Multi-Grip Tire Handler tehnilised andmed [12] 
Andmed Multi-Grip Tire Handler 

1. Tõstevõime                                                     ( kg) 910 

2.Kahvlite min ja max laius                               (mm) 1400-2032 
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Eelised: 

• piisab ühes hüdroväljavõtte paarist; 

• võimalik rehvi pöörata masina suhtes 60 kraadi; 

• kolm hüdraulilist haaratsit tagavad ratta tsentreerimise ja kindla ratta fikseerimise. 

Puudused: 

• võimalik teisaldada ja paigaldada  1400-2032 mm kõrguse vahemikku jäävaid rehve; 

• ei sobi Manitou ja Caterpillari teleskooplaadurile; 

• võimalik teisaldada kuni 380-710 mm laiuse vahemikku jäävaid rehve; 

• Eesti turul ei pakuta; 

• puuduvad ratta laiuse piirajad. 

 

 

Joonis 1.8. GVM Multi-Grip Tire Handler [12] 

Mõlema seadeldise suur puudus on see, et neid ei ole Eesti turul saada ning neil puudub 

universaalsus, ehk neid ei ole võimalik ühendada erinevate teleskooplaaduritega. Lisaks ei 

ole võimalik GVM Multi- Gripi Tire Handleriga kõiki põllumajandusmasina rattaid 

teisaldada ja paigaldada, mis piirab selle kasutust.  
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2. PROJEKTEERIMINE 

2.1. Projekteerimise tingimused 

Bakalaureuse töö eesmärgiks on projekteerida CAT ja Manitou teleskooplaadurile 

põllumajandusmasinate rataste paigaldus ja teisaldus seade, millega saab 

põllumajandusmasinal ohutult rattaid alt ära võtta ja tagasi panna. Sinna alla kuuluvad ka 

topeltrattad.  

Seadme projekteerimiseks on püsitatud järgnevad ülesanded: 

1. Projekteerida CAT ja Manitou teleskooplaadurile põllumajandusmasinate rataste 

paigalduse ja teisalduse seade. 

2. Konstruktsiooni ideede genereerimine ja analüüsimine. 

3. Tehniliste tingimuste määramine. 

4. Ühe hüdroväljavõtte paariga hüdrosüsteemi väljatöötamine projekteeritavale 

seadmele. 

5. Teostada tugevusarvutused projekteeritavale seadmele ning valida välja materjal 

projekteeritavale seadmele. 

6. Teostada CAT ja Manitou teleskooplaadurile põllumajandusmasinate rataste 

paigalduse ja teisalduse seadmele tehnilised joonised (Lisa B). 

7. Kasutusjuhendi teostamine. 

2.2. Konstruktsiooni ideede genereerimine ja analüüsimine 

Konstruktsiooni on võimalik mitmet moodi projekteerida ning järgnevalt tuleb arutleda 

erinevate ideede vahel. 

2.2.1. Kinnitused Caterpillari ja Manitou teleskooplaadurile 

Selleks, et ühendada seade Caterpillari ja Manitou teleskooplaaduriga on vaja antud 

masinatele mõeldud kinnitusi. Välja on töötatud kaks lahendust: ühine kinnitusplaat 

mõlemale teleskooplaadurile ning eraldi kinnitusplaat mõlemale teleskooplaadurile. 

Ühise kinnitusplaadi, kuhu on kinnitatud mõlema teleskooplaaduri kinnitused, lahendus on 

toodud joonisel (Joonis 2.1). 
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Joonis 2.1. Ühine kinnitusplaat mõlemale teleskooplaadurile 

Eelised: 

• odavam; 

• lihtsam projekteerida; 

• universaalsem. 

 

Puuduseid ei esine. 

 

Eraldi kinnitusplaadi, kus mõlemal teleskooplaaduril on oma kinnitusraam ning mis on 

ühildatav seadeldisega, lahendus on toodud joonisel (Joonis 2.2). 

 

 

 
Joonis 2.2. Eraldi kinnitusplaat mõlemale teleskooplaadurile 

 

Eelised eelneva kinnitusplaadiga võrreldes puuduvad. 

Puudused: 

• kallim; 

• raskem projekteerida. 

  



17 
 

Järeldus: antud kahest ideest on parim lahendus ühine kinnitusplaat, sest see on 

majanduslikult odavam ja seadeldise konstruktsioon on kergem. 

2.2.2. Ratta pööramine hüdrauliliselt 

Üheks nõudmiseks oli see, et ratast saaks pöörata masina suhtes vähemalt nii, et saaks velje 

augud kohakuti põllumajandusmasina telje poltidega ning see kõik oleks teostatav 

teleskooplaaduri kabiinist. Selleks on välja mõeldud kaks lahendust: hüdromootor, mis 

annab pöörderaadiuseks 360 kraadi ning hüdrosilinder, mis võimaldab ratast pöörata 10 

kraadi. 

Ratta pööramine masina suhtes hüdromootoriga. Toide tuleks teleskooplaadurilt 

hüdroajamist. Lahendus on toodud joonisel (Joonis 2.3). 

 

 
Joonis 2.3. Ratta pööramine hüdromootoriga 

 

Eelised: 

• saab keerata 360 kraadi ratast masina suhtes ning saad pöörata ratta täpselt sinna 

asendisse kuhu soovid; 

• saab juhtida pööramist kabiinist. 

Puudused: 

• kallim lahendus; 

• keerulisem projekteerida. 
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Ratta pööramine hüdrosilindriga. Toide tuleks teleskooplaadurilt hüdroajamist. Lahendus on 

toodud joonisel (Joonis 2.4). 

 
Joonis 2.4. Ratta pööramine hüdrosilindriga 

Eelised: 

• odav lahendus; 

• kerge projekteerida; 

• saab juhtida pööramist kabiinist. 

Puudused: 

• ei saa pöörata ratast 360 kraadi. 

Järeldus: kahest ideest parim on ratta pööramine hüdrosilindriga, sest see lahendus on 

majanduslikult otstarbekam ning täidab pööramise funktsiooni. 

2.2.3. Ratta fikseerimiseks mõeldud haaratsite disain 

Ratta fikseerimine käib haaratsite kaudu, mis on liigutatavad hüdrosilindritega ning saavad 

toite teleskooplaadurilt. Rataste fikseerimiseks mõeldud haaratsite disaine on välja mõeldud 

kaks: kahe haaratsiga disain, mille iga haaratsi küljes on kaks toru ning kolme haaratsiga 

disain, mille iga haaratsi küljes on üks toru. 

Kahe haaratsiga ratta fikseerimiseks on kaks hüdrosilindriga liikuvat haaratsit, millel on 

küljes kokku neli toru. Need fikseerivad paigaldatava või teisaldatava ratta. Üks 

hüdrosilinder liigutab ühte haaratsit ja teine silinder teist. Haaratsid liiguvad kahe liugur toru 

peal, mis fikseerivad haaratsid ära (Joonis 2.5). 
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Eelised: 

• fikseerib ratta; 

• vaja vaid kahte silindrit; 

• kergem projekteerida. 

Puudused: 

• raske konstruktsioon. 

 

 
Joonis 2.5. Kahe haaratsiga ratta fikseerimine 

Kolme haaratsiga ratta fikseerimiseks on kolm hüdrosilindriga liikuvat haaratsit, millel on 

küljes ratta fikseerimiseks toru. Igat haaratsit liigutab üks silinder ning haaratsid liiguvad 

karp liugurit mööda. Lahendus on toodud joonisel (Joonis 2.6). 

 

 
Joonis 2.6. Kolme haaratsiga ratta fikseerimine 

Eelised: 

• fikseerib ratta; 

• kerge konstruktsioon. 
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Puudused: 

• nõuab kolme silindrit (see teeb seadme kulukamaks); 

• keerulisem projekteerida. 

Järeldus: kahest ideest parim valik on ratta fikseerimine kahe haaratsiga, sest antud lahendus 

tuleb odavam, kuna on vaja kahte silindrit kolme asemel. Lisaks sellele fikseerib see kindlalt 

ratta. 

2.2.4. Ratta laiuse fiksaatorid 

Rataste laiuse fikseermine tagab ratta paralleelsuse haaratsite vahel ning hoiab ära 

põllumajandusmasina kahjustamise, sest fiksaatorid piiravad haaratsi torude liikumise 

kaugemale teisaldatava ratta tasapinnast. Mõlemad fiksaatorid on mehaaniliselt liigutatavad 

ning reguleeritavad. Välja on töötatud tehniline lahendus ning selleks on mõlema haaratsi 

jaoks eraldi fiksaator, mis kinnitatakse haaratsi torude otsa ja tagab ratta paralleelse 

fikseerimise. Ratta laiuse fikseerimine kinnitub poldiga läbi haaratsi toru. Selle tehniline 

lahendus on toodud joonisel (Joonis 2.7). 

 

 

Joonis 2.7. Mõlemale haaratsile fiksaatorid 

Eelised: 

• kerge liigutada; 

• võtab vähe ruumi, tagades hea nähtavuse operaatorile. 

Puudused: 

• mõlemat fiksaatorit peab eraldi liigutama. 
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2.3. Tehniliste tingimuste määramine 

2.3.1. Haaratsite haardelaius 

Haaratsite haardelaiuse paneb paika rehvi diameeter. Selle saab teada tabelist (Tabel 1.3), 

mis näitab, et kõige suurem rehvi diameeter on rehvil mõõtmetega 480/95. Selle 

diameetriks on 2160 mm. Kõige väiksem rehvi diameeter on rehvil mõõtmetega 280/70, 

mille diameetriks on 798 mm. 

Haaratsite suurim haardelaius  

Haaratsite suurim haardelaius (Joonis 2.8) peaks olema vähemalt 2160 mm. Arvestades 

sellega, et tulevikus võib rehve tulla suurema diameetriga, siis tuleks võtta haaratsite 

suurim haardelaiuseks 2400 mm. 

 

Joonis 2.8. Haaratsite suurim haardelaius 

Haaratsite vähimhaardelaius 

Haaratsite vähim haardelaius (Joonis 2.9) peab olema vähemalt 798 mm. Arvestades 

asjaoluga, et rehvide mõõtmed võivad tulevikus muutuda, peaks olema haaratsite vähim 

haardelaius väiksem. Vähim haardelaiuseks tuleb võtta 790 mm.  

 

 

Joonis 2.9. Miinimum vähim haardelaius 
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2.3.2. Ratta laiuse fiksaatorid 

Rehvi mõõtude tabelist (Tabel 1.3) saab välja lugeda, et kokku on vaja 12 fikseerimise 

asendit, millest väikseim laius on 280 mm ning kõige suurem laius on 1050 mm.  

2.3.3. Ratta pööramise nurk 

Ratta pööramise nurk arvutati välja velje kinnitusaukude järgi. Põllumajandusmasinate 

veljed on kinni 8 või 10 poldi/mutriga (Joonis 2.10). Arvutuses kasutati väiksemat 

kinnitusaukude arvu, milleks on kaheksa. 

 

 

Joonis 2.10. Põllumajandusmasina velg koos rehviga [13] 

Velje kinnitusaukude vaheline nurk on: 

𝛼 =
2𝜋

𝐴𝑘
  ,         (2.1.) 

kus α on kinnitusaukude nurk °; 

2π – velje täispööre °; 

Ak – kinnitusaukude arv veljel. 

 

𝛼 =
2𝜋

8
= 45° 

 

Arvutusest tuli välja, et aukude vaheline nurk on 45° (Joonis 2.11). Sellest saab järeldada, et 

ratast peab pöörama vähemalt 22,5 °, mis ümardatakse 23°, et tagada velje kinnitusaukude 

ja masina telje kinnitus poltidega kohakuti olemise. 
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Joonis 2.11. Velje kinnitusaukude vaheline nurk 

2.4. Hüdrosüsteemi väljatöötamine 

2.4.1. Hüdrosilindrid  

Hüdrosilinder on levinum täitur hüdroajamis. Sirgjoonelise liikumise mehaaniline energia 

tuleb vedeliku hüdraulilise energia muutumisel, mis on hüdrosilindri ülesandeks ja 

väljendub rõhujõu kaudu. See on rakendatud kolvivarrele ning kolvi liikumiskiiruse järgi. 

Hüdrosilinder leiab kasutust kõikjal, kus on vaja midagi liigutada. [14] 

Tööpõhimõttelt jagatakse hüdrosilindrid kolme liiki: ühepoolse toimega silindrid, 

kahepoolse toimega silindrid ja erikonstruktsiooniga silindrid. Vedeliku rõhu toimel toimub 

kahepoolse toimega silindrite kolvi liikumine mõlemas suunas. [14] 

Antud töös on vaja liigutada ratta fikseerimishaaratseid ning muuta seadeldise nurka masina 

suhtes. Lisaks peavad silindrid liikuma mõlemas suunas vedeliku rõhu toimel, mis tähendab, 

et vaja on kolme kahepoolse toimega hüdrosilindrit.  

Haaratsite hüdrosilindri kolvi diameetri arvutamine  

Mõlemad silindrid peavad kokku hoidma haaratsite vahel kuni 500 kg kaaluvat teisaldatavat 

või paigaldatavat ratast. Üks silinder tõmbab 250 kg. Manitou poolt tulev pumba antav rõhk 

maksimaalselt on 270 bar (Tabel 1.1) ning Caterpillari poolt on maksimaalselt antav rõhk 

260 bar (Tabel 1.3). Arvutuses kasutatakse nõrgema pumba rõhuga teleskooplaaduri pumba 

maksimaalset rõhku, et tagada  kuni 500 kg kaaluva ratta haaratsite vahel hoidmise. 

Hüdrosilindri töökäik peab olema 800 mm, et tagada ette nähtud maksimaalne haardelaius.  
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Vajalik tõmbejõud on N:  

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑔 ,         (2.2.) 

kus F on tõmbejõud ühe silindri kohta N; 

m – mass kg; 

g – raskuskiirendus. 

 

𝐹 = 250 𝑘𝑔 ∗ 9,81 = 2452,5 N 

 

Hüdrosilindri maksimaalne rõhk bar:  

𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑝 − 𝑝𝑡 − 𝑝𝑗 − (
𝑝𝑣

2
),       (2.3.) 

kus pmax on hüdrosilindrisse jõudev maksimaalne rõhk bar; 

pt – rõhukaod torustikus 5 bar; 

pj – rõhukaod jaotis 3 bar; 

pv – vasturõhk tagasivoolu torustikus 6 bar; 

p – teleskooplaaduri pumba maksimaalne rõhk bar. 

𝑝𝑚𝑎𝑥 = 260 𝑏𝑎𝑟 − 5 𝑏𝑎𝑟 − 3 𝑏𝑎𝑟 − (
6 𝑏𝑎𝑟

2
) = 249 bar 

Hüdrosilindri kolvi diameeter on: 

𝐷 = √
4∙𝐹

𝜋∙𝑝𝑚𝑎𝑥
 ,         (2.4.) 

kus D on hüdrosilindri kolvi diameeter mm; 

F – tõmbetugevus hüdrosilindril N; 

pmax – hüdrosilindrisse jõudev maksimaalne rõhk bar. 

𝐷 = √
4 ∙ 2452,5 𝑁

𝜋 ∙ 24900000 𝑃𝑎
= 11,19 𝑚𝑚 

 

Hüdrosilindri kolvi läbimõõt peab olema vähemalt 11,19 mm, et tagada ratta haaratsite vahel 

fikseerimise.  
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Hüdrosilindrite katalooge uurides tuli välja, et nii väikese kolvi läbimõõdu ja nõuetest antud 

pikkusega hüdrosilindrit pole turul saada. Lähim, mis täidab kriteeriumid olles vähemalt 

11,19 mm kolvi diameetriga ning kolvi varre pikkus 800 mm on Bosch Rexrothi poolt 

toodetav  hüdrosilinder CDL2.32  (Joonis 2.12), mille tehnilised andmed on välja toodud 

tabelis (Tabel 2.1). 

 

Joonis 2.12. Hüdrosilinder Bosch rexroth CDL2.32 [15] 
 

Tabel 2.1. Hüdrosilindri Bosch rexroth CDL2.32 tehnilsed andmed [15] 

Andmed Bosch rexroth CDL2.32 

1. Kolvi diameeter                                     (mm) 32 

2. Varre diameeter                                       (mm) 18 

3. Maksimum rõhk                                       (bar) 250 

4. Töökäigu pikkus                                     (mm) 800 

5. Kolvi ristlõikepindala                             (cm2) 8,04 

6. Varre ristlõikepindala                            (cm2) 5,50 

 

Teades väljavalitud hüdrosilindri tehnilisi andmeid, arvutan hüdrosilindri poolt maksimaalse 

arendatava jõu. 

Hüdrosilindri tõmbejõud on; 

𝐹 = 𝑝𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐴 ,         (2.5.) 

kus F on hüdrosilindri tõmbejõud N; 

pmax – hüdrosilindrisse jõudev maksimaalne rõhk Pa; 

A – hüdrosilindri varre ristlõikepindala cm2. 

𝐹 = 24900000 𝑝𝑎 ∙ 0,000508 𝑚2 = 12649,2 N 
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Arvutus näitab, et valitud hüdrosilinder tõmbab jõuga 12649,2 N, mis on liiga võimas antud 

seadeldise juures. Selle lahendamiseks arvutan välja palju peab olema rõhk, et silindri 

tõmbejõud jääks 2500 N juurde. 

Hüdrosilindri lubatud  maksimaalne rõhk on; 

𝑝 =
𝐹

𝐴
 ,          (2.6.) 

kus p on lubatud maksimaalne rõhk bar; 

F – lubatud jõud hüdrosilindril N; 

A – hüdrosilindi varre ristlõikepindala m2. 

𝑝 =
2500 𝑁

0,000508 𝑚2
= 49,2 ≈ 50 bar 

   

Hüdrosilindrisse tulev rõhk peab olema 50 bar, et tagada 2500 N-lise tõmbejõu.  

Seadme nurga muutmiseks mõeldud hüdrosilindri kolvi diameetri arvutamine 

Hüdrosilinder peab suutma muuta nurka 23° seadmel, mille raskus võib ulatuda kuni 750 

kg, kui on ratas haaratsite vahel. Järgnevate arvutustega saab teada hüdrosilindri kolvi 

diameetri, mille järgi saab valida hüdrosilindri seadme nurga muutmiseks. Hüdrosilindri 

poolt liigutavaks raskuseks sai valitud 750 kg. Manitou poolt tulev pumba antav rõhk 

maksimaalselt on 270 bar (Tabel 1.1) ning Caterpillari poolt on maksimaalselt antav rõhk 

260 bar (Tabel 1.2). Arvutuses kasutatakse nõrgema pumba rõhuga teleskooplaaduri pumba 

maksimaalset rõhku, et tagada kuni 750 kg raskuse pööramine. 

Vajalik tõmbejõud on N:  

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑔 ,         (2.7.) 

kus F on tõmbejõud ühe silindri kohta N; 

m – mass kg; 

g – maa raskuskiirendus 9,81 m/s2. 

𝐹 = 750 𝑘𝑔 ∗ 9,81 = 7357,5 N 

Hüdrosilindri maksimaalne rõhk bar: 

𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑝 − 𝑝𝑡 − 𝑝𝑗 − (
𝑝𝑣

2
) ,       (2.8.) 

kus pmax on hüdrosilindrisse jõudev maksimaalne rõhk bar; 
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pt – rõhukaod torustikus 5 bar; 

pj – rõhukaod jaotis 3 bar; 

pv – vasturõhk tagasivoolu torustikus 6 bar; 

p – teleskooplaaduri pumba maksimaalne rõhk bar. 

𝑝𝑚𝑎𝑥 = 260 𝑏𝑎𝑟 − 5 𝑏𝑎𝑟 − 3 𝑏𝑎𝑟 − (
6 𝑏𝑎𝑟

2
) = 249 bar 

 

Hüdrosilindri kolvi diameeter on: 

𝐷 = √
4∙𝐹

𝜋∙𝑝𝑚𝑎𝑥
 ,         (2.9.) 

kus D on hüdrosilindri kolvi diameeter mm; 

F – tõmbetugevus hüdrosilindril N; 

pmax – hüdrosilindrisse jõudev maksimaalne rõhk bar. 

𝐷 = √
4 ∙ 7357,5, 𝑁

𝜋 ∙ 24900000 𝑃𝑎
= 19,39 𝑚𝑚 

 

Hüdrosilindri kolvi läbimõõt peab olema vähemalt 19,39 mm, et tagada ratta pööramine 750 

kg raskuse juures. Hüdrosilindrite katalooge uurides tuli välja, et nii väikese kolvi läbimõõdu 

hüdrosilindrit pole turul saada. Lähim mis täidab kriteeriumid olles vähemalt 19,39 mm 

kolvi diameetriga on Bosch Rexrothi poolt toodetav  hüdrosilinder CDL2.25 (Joonis 2.13), 

mille tehnilised andmed on välja toodud tabelis (Tabel 2.2). 

 

Joonis 2.13. Hüdrosilinder Bosch rexroth CDL2.25 [15] 
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Tabel 2.2. Hüdrosilindri Bosch rexroth CDL2.25 tehnilsed andmed [15] 

Andmed Bosch rexroth CDL2.25 

1. Kolvi diameeter                                       (mm) 25 

2. Varre diameeter                                      (mm) 16 

3. Maksimum rõhk                                      (bar) 250 

4. Töökäigu pikkus                                      (mm) 300 

5. Kolvi ristlõikepindala                              (cm2) 4,91 

6. Varre ristlõikepindala                             (cm2) 3,37 

 

Teades väljavalitud hüdrosilindri tehnilisi andmeid, saab välja arvutada hüdrosilindri poolt 

maksimaalse arendatava jõu. 

Hüdrosilindri tõmbejõud on; 

𝐹 = 𝑝𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐴 ,         (2.10.) 

kus F on hüdrosilindri lükkejõud N; 

pmax – hüdrosilindrisse jõudev maksimaalne rõhk Pa; 

A – hüdrosilindri varre ristlõikepindala m2. 

𝐹 = 24900000 𝑝𝑎 ∙ 0,000491 𝑚2 = 12225,9 N 

 

Arvutus näitab, et valitud hüdrosilinder lükkab jõuga 12225,9 N, mis on liiga võimas antud 

seadelise juures. Selle lahendamiseks arvutan välja rõhu, et silindri tõmbejõud jääks 7360 N 

juurde. 

Hüdrosilindri lubatud  maksimaalne rõhk on; 

𝑝 =
𝐹

𝐴
 ,          (2.11.) 

kus p on lubatud maksimaalne rõhk bar; 

F – lubatud jõud hüdrosilindril N; 

A – hüdrosilindi varre ristlõikepindala m2. 

 

𝑝 =
7360 𝑁

0,000491 𝑚2
= 149,9 ≈ 150 bar 

 

Hüdrosilindrisse tulev rõhk peab olema 150 bar, et tagada 7360 N-lise lükkejõu. 
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2.4.2. Kaitseklapp 

Tagamaks hüdrosüsteemis stabiilse rõhu, mis ei ületaks lubatud maksimaalselt rõhku, siis 

selleks kasutatakse kaitseklappi. Kaitseklapid jaotatakse tööpõhimõttel kaheks: 

otsejuhtimisega klapid ja eelhäälestusega klapid. Otsejuhtimisel mõjub rõhk, mis on 

süsteemi vahetult klappi sulgevale elemendile. Eelhäälestusega avaneb ja sulgeb klapp, kuna 

klapi sulguvate elementide rõhujõud on erinevad. [16] 

Antud töös on vaja kaitseklappe haaratsite hüdrosilindrite ning seadme nurga muutmise 

jaoks. Teleskooplaaduri hüdropumba poolt toodetav maksimum rõhk on 270 bar ning 

haaratsite hüdrosilindrisse lubatud maksimaalne rõhk on 50 bar. Seadme nurga muutmiseks 

on hüdroslindri maksimum lubatud rõhk 150 bar. Rõhkude saavutamiseks on vaja 

kaitseklappe. Kaitseklappideks valiti välja Boschi poolt toodetav eeljuhtimisega kaitseklapp 

ZDB (Joonis 2.14), mis vastab kriteeriumitele. Kaitseklapp ZDB tehnilised andmed on välja 

toodud tabelis (Tabel 2.3). 

 

Joonis 2.14. Kaitseklapp Bosch ZDB [17] 

 
 

Tabel 2.3. Kaitseklapi Bosch ZDB andmed [17] 

Andmed Bosch ZDB 

1. Maksimum lubatud rõhk                          (bar) 315 

2. Maksimum vooluhulk                             (l/min) 60 

3. Reguleerimis astmeid                                (tk) 4 

4. Miinimum rõhk                                           (bar) 50 
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2.4.3. Solenoidklapp 

Solenoidklapp on elektriga juhitav seadeldis, mis kontrollib gaasi või vedeliku liikumist. 

Solenoid klappe kasutatakse erinevates valdkondades: põllumajandusmasinates, 

õhutranspordi vahendites. Näiteks autodes, traktorites, lennukites. [18]  

Töö nõudmiste täitmiseks, et seadeldis oleks juhitav ühe hüdroväljavõtte paariga ning oleks 

võimalik kabiinist juhtida, on vaja kahte solenoidklappi. Need suunaks nurga muutmiseks 

mõeldud hüdrosilindrisse jõudva hüdroõli vajadusel ümber haardelaiuse muutmiseks 

mõeldud hüdrosilindritesse. Solenoidklapid peavad vastu pidama teleskooplaadurite 

hüdropumba poolt toodetava maksimaalsele survele, milleks on 270 bar. 

Solenoidklapiks sai välja valitud Bosch rexrothi poolt toodetud 4/2 solenoidklapp (Joonis 

2.15), mille tehnilised andmed on toodud välja tabelis (Tabel 2.4). 

 

Joonis 2.15. Solenoidklapp Bosch recroth 1X 4/2 [19] 

 

Tabel 2.4. Bosch recroth 1X 4/2 tehnilsed andmed [19] 

Andmed Bosch rexroth 1X 4/2 

1. Maksimaalne lubatud rõhk                         (bar) 350 

2. Maskimaalne õli vooluhulk                    (l/min) 40 

 

2.4.4. Vooluhulga reguleerimine 

Töösilindri või hüdromootori kiiruse reguleerimine toimub antava vedeliku vooluhulga 

muutmisega. Selleks kasutatakse drosseleid, mis kujutavad endast hüdraulilist takistust. See 

muudab voolu ristlõike pindala ning läbi voolava vedeliku vooluhulka. [20] 
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Tagamaks seadme nurga ja haardelaiuseks kasutatavate hüdrosilindrite sujuva liikumise, on 

vaja kahte vooluhulga muutvat drosselit. Mõlemad drosselid peavad vastu pidama 

teleskooplaadurite hüdropumba poolt toodetava maksimaalsele survele, milleks on 270 bar. 

Drosseliteks sai välja valitud Colorflow F1020S (Joonis 2.16), mille tehnilised näitajad on 

välja toodud tabelis (Tabel 2.5).  

 

 

 

 
Joonis 2.16. Colorflow F1020S vooluhulga regulaator [21] 

 

Tabel 2.5. Colorflow F1020S tehnilised andmed [20] 

Andmed Colorflow F1020S 

1. Maksimaalne lubatud rõhk                       (bar) 345 

2. Maksimaalne õli vooluhulk                    (l/min) 56,8 

 

2.4.5. Voolujaotusklapp 

 

Voolujaotusklapid on ühed levinumad klapid, mis aitavad sünkroniseerida nii avatud kui ka 

kinnist hüdrosüsteemi. Klapid on disainitud vedeliku voolu jaotamiseks ja ühendamiseks. 

Üldiselt on voolu jaotus osakaal 50/50 [22]. Enamasti kasutatakse sellist klappi kahe silindri 

liikumiste sünkroniseerimisel [23]. 

Tagamaks haaratsite sünkroniseeritud liikumise, siis selleks on vaja kasutusele võtta kaks 

voolujaotusklappi, et tagada mõlemas suunas liikuvate hüdrosilindrite sünkroonse liikumise. 

Voolujaotusklapiks valiti välja voolujaotusklapp RF 70PG (Joonis 2.17), mille tehnilised 

näitajad on toodud tabelis (Tabel 2.6). 
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Joonis 2.17. Voolujaotusklapp RF 70PG [24] 

 

Tabel 2.1. RF70P G tehnilised andmed [24] 

Andmed RF 70P G 

1. Maksimaalne lubatud rõhk                       (bar) 270 

2. Maksimaalne õli vooluhulk                     (l/min) 70 

 

2.4.6. Hüdraulikaskeem 

Hüdraulikaskeemis (Lisa A) on näha, milliseid seadmeid ning kuidas on need paigutatud, 

et tagada rataste ja teisaldusseadme hüdrauliline töö. Skeemist saab välja lugeda, et 

seadmel kasutatakse kolme kahepoolse toimega hüdrosilindrit, kahte kaitseklappi, kahte 

voolujaotusklappi, kahte 4/2 jaotusega solenoidklappi ning kahte vooluhulga muutmiseks 

drossel klappi. 

2.5. Tugevusarvutused 

Tugevusarvutusi tehti kolmest kohast ja kõik on arvutatud paindele, et selgitada välja, 

milliste mõõtmetega peavad olema projekteeritavad detailid materjalid. Materjaliks valiti 

välja masinaehituskonstruktsioonide teras E295, mis on mõeldud võllide, telgede ja poltide 

jaoks [25]. 

2.5.1. Tugevusarvutus kande võllil 

Tugevusarvutus on läbi viidud (Joonis 2.18) paindele kõige kriitilisemas kohas, milleks on 

ühendusvõll kahe raami vahel. Sinna mõjub nii seadme enda kaal kui ka ratta raskus, mis 

võib ulatuda üle 500 kg.  
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Arvutused teostati nii, et võll peab kannatama 10000 N, 1450 mm kaugusel võlli 

kinnituskohast ning selle järgi leiti võlli jämedus. Võlli materjaliks valiti 

masinaehituskonstruktsioonide teras E295, mille paindepinge vahelduval paindel on 240 

N/mm2 [26]. 

 

 

Joonis 2.18. Võlli tugevusarvutuse skeem 

Võllile mõjuv paindemoment on: 

𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑙 ,         (2.12.) 

kus M on paindemoment, mis mõjub võllile kNm; 

        F – Jõud, mis mõjub võlli otsale N; 

        l – Pikkus m. 

𝑀 = 10000 𝑁 ∙ 1,45 𝑚 = 14,5 kNm  

Võlli diameeter on tuletatud paindepinge ning ringi telgvastupanumomendi valemi kaudu 

 

𝜎 =
𝑀

𝑊
          (2.13.) 

 

𝑊 =
𝜋∙𝑑3

32
         (2.14.) 

 

𝜎 =
𝑀

𝑊
=

𝑀∙32

𝜋∙𝑑3 ≤  𝜎        (2.15.) 

 

𝑑 ≥ √
𝑀∙32

𝜋∙𝜎

3
         (2.16.) 
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Kus d on võlli diameeter mm; 

  σ – paindepinge N/mm2; 

  W – telgvastupanumoment m3; 

  M – paindemoment kNm. 

 

 

𝑑 ≥ √
14,5 𝑘𝑁𝑚 ∙ 106 ∙ 32

𝜋 ∙ 240
𝑁

𝑚𝑚2

3
= 85,05 ≈ 86 𝑚𝑚 

 

Tugevusarvutusest selgub, et võll materjalist E295 peab olema vähemalt 86 mm diameetriga, 

et pidada vastu 1000 kg koormusele. Selline mõõt pole standard, seega tuleb võtta võlli 

mõõduks diameetriga 90 mm. 

 

2.5.2. Tugevusarvutus haaratsite telgedele 

Tugevusarvutus on läbi viidud (Joonis 2.19) paindele haaratsi teljele. Tugevusarvutusega 

selgub, mis diameetriga peab haaratsi telg tulema, et see peaks vastu hüdrosilindri poolt 

tekitavale jõule, milleks on 1250 N ühe 1250 mm pikkuse telje kohta. Materjaliks valiti 

masinaehituskonstruktsioonide teras E295, mille paindepinge vahelduval paindel on 240 

N/mm2 [26]. 
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Joonis 2.19. Haaratsi telje tugevusarvutuse skeem 

 

Teljele mõjuv paindemoment on: 

 

𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑙 ,         (2.17.) 

 

kus M on paindemoment, mis mõjub teljele kNm; 

        F – Jõud, mis mõjub toru otsale N; 

        l – Pikkus m. 

 

𝑀 = 1250 𝑁 ∙ 1,2 𝑚 = 1,5 𝑘𝑁𝑚 

 

Telje diameeter on tuletatud paindepinge valemi ning ringi telgvastupanumomendi valemi 

kaudu 

 

𝜎 =
𝑀

𝑊
          (2.18.) 

 

𝑊 =
𝜋∙𝑑3

32
         (2.19.) 

 

𝜎 =
𝑀

𝑊
=

𝑀∙32

𝜋∙𝑑3 ≤  𝜎        (2.20.) 

 



36 
 

𝑑 ≥ √
𝑀∙32

𝜋∙𝜎

3
         (2.21.) 

 

Kus d on telje diameeter mm; 

  σ – paindepinge N/mm2; 

  W – telgvastupanumoment m3; 

  M – paindemoment kNm. 

 

 

𝑑 ≥ √
1,5 𝑘𝑁𝑚 ∙ 106 ∙ 32

𝜋 ∙ 240
𝑁

𝑚𝑚2

3
= 39,99 ≈ 40 𝑚𝑚 

Tugevusarvutusest selgub, et telg materjalist E295 peab olema vähemalt 40 mm diameetriga, 

et pidada vastu hüdrosilindri poolt tekitatud 1250 N koormusele. 

 

2.5.3. Tugevusarvutus haaratsi kinnitus teljele 

Tugevusarvutus teostati viidud (Joonis 2.20) paindele haaratsi kinnitus telgedele. 

Tugevusarvutusega selgub, mis diameetriga peab haaratsi kinnitus telg tulema. Kaks 

haaratsit tekitavad kinnitus teljele kõige suurema painde vähima haardelaiuse juures ning 

tugevusarvutus tuleb teha kinnitus telje keskel. Kinnitus telg peab välja kannatama vähemalt 

350 kg. Tugevusarvutus tuleb ühe 2500 mm pikkuse kinnitus telje kohta, sest mõlemale 

liugur torule mõjub sama suur jõud. Materjaliks valiti masinaehituskonstruktsioonide teras 

E295, mille paindepinge vahelduval paindel on 240 N/mm2 [26]. 

 

 
Joonis 2.20. Haaratsi kinnitus telje tugevusarvutuse skeem 

 

Kinnitus teljele paindemoment on 

 

𝑀 =
𝐹∗𝑙

8
,         (2.22.) 
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kus M on paindemoment, mis mõjub torule kNm; 

        F – Jõud, mis mõjub toru otsale N; 

        l – Pikkus m. 

 

𝑀 =
3500 ∗ 2,5

8
= 1,094 𝑘𝑁𝑚 

 

 

Telje diameeter on tuletatud paindepinge valemi ning ringi telgvastupanumomendi valemi 

kaudu 

 

𝜎 =
𝑀

𝑊
          (2.23.) 

 

𝑊 =
𝜋∙𝑑3

32
         (2.24.) 

 

𝜎 =
𝑀

𝑊
=

𝑀∙32

𝜋∙𝑑3 ≤  𝜎        (2.25.) 

 

𝑑 ≥ √
𝑀∙32

𝜋∙𝜎

3
         (2.26.) 

 

Kus d on telje diameeter mm; 

  σ – paindepinge N/mm2; 

  W – telgvastupanumoment m3; 

  M – paindemoment kNm. 

 

𝑑 ≥ √
1,094 𝑘𝑁𝑚 ∙ 106 ∙ 32

𝜋 ∙ 240
𝑁

𝑚𝑚2

3
= 35,94 𝑚𝑚 ≈ 36 𝑚𝑚 

 

Tugevusarvutusest selgub, et üks kinnitus telg materjalist E295 peab olema vähemalt 36 mm 

diameetriga, et pidada vastu käppade poolt  tekitatud 3500 N koormusele. Kuna selline mõõt 

pole standard, siis võetakse telje läbimõõduks 40 mm. 
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3. SEADME KASUTUSJUHEND 

Järgnevas kasutusjuhendis on antud algne ülevaade, kuidas kasutada põllumajandusmasinate 

rataste teisalduse ja paigalduse seadeldist. Detailne kasutusjuhend koostatakse siis, kui on 

seadme prototüüp konstrueeritud. 

3.1. Seadme paigaldamine teleskooplaadurile esmakordselt 

1. Haakida seadeldis teleskooplaaduriga ning lukustada seadeldis teleskooplaaduriga. 

2. Ühendada hüdrovoolikud ning voolu toitejuhe. 

3. Seadistada vooluhulga regulaator keerates regulaatori kruvi sissepoole. Kui soovid, 

et seadme hüdraulika toimiks aeglasemalt, siis keera regulaatori kruvi väljapoole, et 

seadme hüdraulika toimiks kiiremini. 

3.2. Seadme reguleerimine ratta ja topeltratta teisaldamisel 

1. Fikseerida ratta laiuse piirajad vastavalt ratta mõõtmetele. 

2. Lülitada ON peale solenoidklapi lüliti, mis asub teleskooplaaduri kabiinis. See 

aktiveerib haardelaiuse muutmiseks solenoidklapi. 

3. Fikseerida haardelaius vastavalt ratta/topeltratta mõõtmele. 

4. Sõita seadmega ettevaatlikult vastu teisaldavat ratast/topeltratast nii, et ratas oleks 

vastu rattalaiuse piirajaid. 

5. Fikseerida ratas/topeltratas haaratsitega. 

6. Eemalduda vaikselt teleskooplaaduriga teisaldatava rattaga/topeltrattaga 

põllumajandusmasinast eemale. 

7. Paigutada/ladusta teisaldatud ratas/topeltratas selleks ettenähtud kohta. 

3.3. Seadme reguleerimine ratta paigaldamisel 

1. Fikseerida ratta laiuse piirajad vastavalt ratta mõõtmetele. 

2. Lülitada ON peale solenoidklapi lüliti, mis asub teleskooplaaduri kabiinis. See 

aktiveerib haardelaiuse muutmiseks solenoidklapi. 

3. Fikseerida haardelaius vastavalt ratta mõõtmele. 

4. Sõita seadmega ettevaatlikult vastu paigaldatavat ratast nii, et ratas oleks vastu ratta 

laiuse piirajaid. 

5. Fikseerida ratas haaratsitega. 

6. Sõita ettevaatlikult põllumajandusmasina juurde, millele ratast paigaldatakse. 
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7. Lülitada OFF peale solenoidklapi lüliti, mis asub teleskooplaaduril kabiinis. See 

deaktiveerib haardelaiuse muutmise ning muudab aktiivseks ratta pööramiseks 

solenoidklapi. 

8. Pöörata velje augud kohakuti põllumajandusmasina telje poltidega. 

9. Sõita ettevaatlikult vastu põllumajandusmasina telge nii, et telje poldid oleks velje 

aukudest läbi. 

10. Paigaldada telje poltidele mutrid ja keerata need vastu velge. 

11. Lülitada ON peale solenoidklapi lüliti, mis asub teleskooplaaduri kabiinis. See 

aktiveerib haardelaiuse muutmiseks solenoidklapi. 

12. Vabastada ratas eemaldades haaratsid ratta küljest. 

13. Sõita ettevaatlikult eemale paigaldatud rattast. 

3.4. Seadme reguleerimine topeltratta paigaldamisel 

1. Fikseerida ratta laiuse piirajad vastavalt ratta mõõtmetele. 

2. Lülitada ON peale solenoidklapi lüliti, mis asub teleskooplaaduri kabiinis. See 

aktiveerib haardelaiuse muutmiseks solenoidklapi. 

3. Fikseerida haardelaius vastavalt topeltratta mõõtmele. 

4. Sõita seadmega ettevaatlikult vastu paigaldatavat topeltratast nii, et topeltratas 

oleks vastu ratta laiuse piirajaid. 

5. Fikseerida topeltratas haaratsitega. 

6. Sõita ettevaatlikult põllumajandusmasina juurde, millele topeltratast paigaldatakse. 

7. Paigalda topeltratas surudes seadmega topeltratas vastu põllumajandusmasina 

ratast. 

8. Paigaldada kinnitusklambrid, mis fikseerivad topeltratta. 

9. Vabastada topeltratas eemaldades haaratsid topeltratta küljest. 

10. Sõita ettevaatlikult eemale paigaldatud topeltrattast. 

3.5. Seadme eemaldamine teleskooplaadurilt 

1. Eemaldada hüdrovoolikud ja voolu toitejuhe. 

2. Eemaldada lukusti. 

3. Paigutada seadeldis tasasele pinnale.  
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KOKKUVÕTE 

Antud lõputöö eesmärgiks oli projekteerida põllumajandusmasinate rataste teisalduse ja 

paigalduse seade  Manitou ja Caterpillar teleskooplaadurile, mis tagab töötajate ohutuse ning 

parema töökiiruse hooajal, mil on vaja paigaldada ja teisaldada põllumajandusmasina rattaid 

ja topeltrattaid. Töös täitis autor projekteerimisel püstitatud nõuded lahendades järgnevad 

ülesanded: 

1. Autor uuris millised on enam levinud mõõdud põllumajandusmasinate rehvidel ning 

mis on nende andmed. Tuli välja, et suurima diameetriga rehv on mõõtmetega 

480/95, mille diameeter on 2160 mm. Kõige raskem rehv on mõõtmetega 900/70, 

mille kaaluks on 445 kg. 

2. Autor uuris ja anlüüsis erinevaid pakutavaid seadmeid turul. 

3. Teostati erinevate ideede ja lahenduste genereerimine ning valiti välja nende seast 

autori poolt parim lahendus. 

4. Selgitati välja miinimum ja maksimaalne haardelaius, milleks on 790 mm ja 2400 

mm. 

5. Selgitati välja nurk, palju peab ratast pöörama, et tagada velje aukude kohakuti 

olemine telje poltidega. Selle tagab 23° nurk. 

6. Töötati välja hüdrosüsteem ühe väljavõtte paarile koos hüdrosüsteemi skeemiga. 

Hüdrosüsteemi kuulub kolm kahepoolse toimega hüdrosilindrit. Süsteemi lisati kaks 

kaitseklappi, mis tagavad ühtlase rõhu süsteemis ning ette nähtud jõu 

hüdrosilindrites. Ühe hüdroväljavõtte paariga seadme juhtimiseks leiti, et tuleb 

kasutada kahte solenoidklappi, mis on elektrooniliselt ümberlülitatavad. Seadme 

sujuva hüdraulilise liikumise tagavad kaks vooluhulga klappi ehk drosselit, mida 

saab mehaaniliselt reguleerida. Lisaks tagamaks haaratsite ühtlase liikumise 

hüdrosilindritega paigutati hüdrosüsteemi kaks voolujaotusklappi. 

7. Teostati tugevusarvutused seadme nõrkades kohtades ning valiti materjal, milleks on 

E295 masinaehituskonstruktsioonide teras. 

8. Teostati seadmest tehnilised joonised (Lisa B), mille järgi on võimalik seadeldis 

valmis ehitada. 

9. Koostati seadme kasutusjuhend, mis tagab seadme õige kasutamise. 
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Kokkuvõttes on seadeldis tehniliste jooniste järgi ehitamise järgi võimalik ühildada nii 

Manitou kui ka Caterpillari teleskooplaaduriga. Seadeldist on võimalik juhtida 

teleskooplaaduri kabiinist. Lisaks sai autor töö koostamise käigus teada hüdrosüsteemi 

koostamisest, tugevusarvutuste teostamisest ning praktiseerida koolis õpetatud Solid Edge 

tehniliste jooniste koostamise kohta, mis on tulevikus erialase töö juures kasulik. 
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SUMMARY 

Purpose of this Bachelor’ s Thesis is to engineer device for Caterpillar and Manitou 

telehandler, that can handle agricultural machinery tyres by removing from and installing 

them to agricultural machinery. Tyre handling device provides worker safety and speeds 

up working time. Engineering tyre handling device there where presented requirements and 

tasks for fulfill requirements. Through the tasks the device requirements were fulfilled and 

techincal data of device were made: 

1. Author examined different similars devices in market. 

2. Author examined what are most common agriculutural tyre sizes. It occured that 

biggest diameter 2160mm has tyre with size 480/95 and the heaviest 445 kg weight 

has tyre with size 900/70. 

3. Generated different ideas and solutions and picked best solutions by author. 

4. Clarified minimum gripper width what is 790 mm and maximum gripper width 

what is 2400 mm. 

5. Clarified angle how much have to rotate wheel to provide wheel hole aligned with 

the axle bolt. 23° angle provides wheel hole alignment with the axle bolt. 

6. Developed hydraulic system for one hydraulic couple with hydraulic scheme. In 

hydrauli system there are three double acting hydraulic cylinders. Two safety 

valves were added to system to provide stable pressure and indended force to 

hydraulic cylinders. To control device with one hydraulic couple, there where 

added two hydraulic solenoids what are turned on and off with electricity. 

Providing smooth hydraulic cylinders movements there were added two flow 

adjustment valves what are controlled mechanically. To makes sure that grippers 

move equally there where added two flow control valves to hydraulic system. 

7. Performed strenght calculations to device weak spots and choosed building material 

for designed device. The material for device is E295 steel, what is meant for 

machine constructions. 

8. Performed technical drawings, according to which tyre handling device can be 

made. 

9. Developed tyre handling device user manual, which ensures the correct use of the 

tyre handling devicee. 

 



45 
 

Altogether the tyre handling device can be made by techincal drawings and it will be 

suitable for Manitou and Caterpillar telehandler and all the hydraulics are controlled 

from telehandler cabin. Through the Bachelor’ s Thesis the author got new knowledge 

how to develope hydraulic system and got to practice how to performe strenght 

calculations and Solid Edge program to perform technical drawings. 
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