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ABSTRACT 

 

Tammeorg, A. MSc. thesis „Economic load modes of the tractor“. Bookbinding in three 

copies – Tartu, 2014. 72 pages, 12 appendices, 26 illustrations, format A4. Used 30 sources 

of literature. In Estonian. 

 

The purpose of this research is to study economy of tractors with different residual 

resource from the same power class. First testing purposes, parameters and different 

characteristics were introduced. Then a methodology was developed. Next MTZ and John 

Deere tractors were chosen for the study. Then necessary tests were performed in order to 

create brake specific fuel consumption contour plot from test data. The BSFC plot was 

used to evaluate tractor economy in the entire speed range. Test tractors were compared 

and additional calculations were made to recommend suitable gears and working speeds 

for plowing and transport works. 

 

Keywords: diesel engine, tractor fuel economy, specific fuel consumption, BSFC plotting, 

John Deere, MTZ. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

ka    – künniviilu laius m 

eb    – kütuse erikulu g/(kW•h) 

e.teorb   – teoreetilised kütuse erikulu väärtused g/(kW•h) 

fB    – kütuse tunnikulu l/h 

kb   – künniviilu kõrgus m 

d    – veoratta diameeter m 

vd    – veoratta velje diameeter m 

ef ( n )    – funktsioon mootori pöörlemissagedusest 

h.vf    – veeretakistus kuival pinnasteel 

vf    – veeretakistus jäätmaal 

g   – maa raskuskiirendus m/s² 

h     – summaarne hõõrdetegur, mis arvestab hõõrdumist adra rataste 

laagrites, rataste veeremist põllu pinnal, sahkade libisemist vao põhjal jne. 

ji    – käitusvõlli ülekandesuhe 

ki    – käigu ülekandesuhe 

rk    – rehvi deformatsioonitegur 

vk    – eritakistus künniviilu deformeerimisel kN/m
2 

am   – adra mass kg 

eM    – moment hoorattal N•m 

e.iM    – mootori moment katsepunktis N•m 

fm   – kütusekulu kg/h 

hm    – haagise mass kg 

 kM    – moment käitusvõllil N•m 

minM    – minimaalne pöördemoment käigu kohta N•m 

tm   – traktori mass kg  

n    – hambumises olevate hammasrataspaaride arv 
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en   – väntvõlli pöörlemiskiirus min
-1

 

e.in    – väntvõlli pöörlemissagedus katsepunktis min
-1

 

kn    – käitusvõlli pöörlemissagedus min
-1

 

mn   – konstant, mis vastab mootorile 

 sN    – sahkade arv 

tsN   – tööprotsesside arv töötsüklis 

aP   – adra vedamiseks vajalik võimsus kW 

ep    – keskmine efektiivrõhk kPa 

eP    – võimsus hoorattal ehk efektiivvõimsus kW 

fP    – mehaaniline kaovõimsus kW 

feP   – kütuse ekvivalent võimsus kW 

fmep    – kaorõhk kPa 

iP    – mootori indikaatorvõimsus kW 

ip   – indikaatorrõhk kPa  

kP   – võimsus käitusvõllil kW 

tP   – arendatav tegelik võimsus kW  

uQ    – kütuse ülemine kütteväärtus kJ/kg  

aR    – adra veotakistus kN 

dr    – veoratta dünaamiline raadius m 

hR    – haagise veotakistus kN 

iR    – veoratta veojõud käigu kohta katsepunktis kN 

tR   – traktori liikumistakistus tasasel pinnal jäätmaal kN 

t.hR    – traktori liikumistakistus tasasel pinnal kuival pinnasteel kN 

T .hR   – veojõud haagise ja traktori vedamiseks kN 

1xR    – adra liikumist takistavate kahjulike takistusjõudude resultant kN 

2x R    – takistusjõud künniviilu deformeerimisel saha tööpinnal kN 

3x R    – takistusjõud mullaosakeste kõrvalepaiskamisel kN 
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φR    – haardumisjõud kN 

rS    – veoratta ümbermõõt m 

 eT   – pidurdusmoment ehk efektiivpöördemoment N•m 

fT    – hõõrdepöördemoment N•m 

iT    – indikaatorpöördemoment N•m 

eV   – mootori töömaht l 

mv    – adra liikumiskiirus m/s 

tv    – tegelik liikumiskiirus m/s 

Tv    – teoreetiline liikumiskiirus m/s 

t .iv    – traktori liikumiskiirus katsepunktis m/s 

 

δ    – veorataste nühavus 

0ε    – tegur, mis arvestab saha tööpinna kuju ja mulla tüüpi kg/m
3
 

eη   – efektiivne kasutegur 

hη   – sirghammaste hambumise kasutegur 

i η    – indikaatorkasutegur 

itoη    – indikaatorkasutegur madalal pöördemomendil  

jη    – transmissiooni kasutegur 

kη    – käitusvõlli ülekande kasutegur 

m η    – mehaaniline kasutegur 

λ    – veorataste koormustegur 

fρ    – kütuse tihedus kg/m
3 

 φ    – haardetegur põllul 

ω    – pöörlemissagedus käigu kohta etteantud kiirusel min
-1

 

 

BSFC plot – kütuse efektiiverikulu diagramm ehk mitmeparameetriline graafik 

DIN   – Saksa standardiseerimise instituut 

EASC   – Euro- Aasia standardi, metroloogia ja sertifikaadi nõukogu 
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GOST  – tehniliste standardite kogum, mida haldab EASC 

ISO  – rahvusvahelise standardiorganisatsiooni nime lühivorm 

OECD  – arenenud tööstusriike koondav rahvusvaheline organisatsioon 

PT  – kõik ained peale sidumata vee, mis leiduvad normaaltingimustel 

heitgaasis tahkel või vedelal kujul. 
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SISSEJUHATUS 

Kütuse säästmine on oluline igale masinaomanikule. Lihtsustamaks mootori töörežiimi 

valikut erinevatel töödel on oluline kütusekulu kaardistamine ka osakoormustel. Säästmaks 

kütust traktori ekspluatatsioonis vajame informatsiooni kütuse erikulu kohta kogu 

kiirusdiapasoonis. Selliseid andmeid aga tootjad ei avalikusta. Samuti puuduvad andmed 

vanemate traktorite kohta. 

 

Käesolevas töös on autor välja töötanud metoodika kütuse erikulu leidmiseks 

traktorimootori väntvõlli kogu kiirusdiapasoonis. Selleks koostatakse katseandmete alusel 

mitmeparameetriline graafik olles eelnevalt valinud sobivad katsetraktorid ja teostanud 

vajalikud katsed. Saadud tulemuste põhjal antakse praktilisi soovitusi. Esmalt antakse 

lugejale ülevaade traktorite töörežiimide optimeerimise põhimõtetest, seejärel selgitatakse 

kuidas Euroopas traktoreid klassifitseeritakse ja milliste standardite alusel katsetatakse. 

Esimeses jaotises on välja toodud ka ettevõtted ja õppeasutused, kes Eestis traktorikatsetusi 

läbi viivad. Valimaks Eesti traktoripargis enimkasutatavaid masinad antakse ülevaade 

arvelolevatest traktoritest. Teises jaotises kirjeldatakse mootori hinnangparameetreid ning 

seejärel tutvustatakse erinevaid karakteristikute liike, mida on võimalik 

hinnangparameetrite alusel koostada. Katsetraktoriteks valiti MTZ 82, -820, -920.3 ja John 

Deere 5100M. Mitmeparameetrilised graafikud koostati MTZ 82 ja John Deere 5100M 

kohta. Kolmandas jaotises selgitatakse uurimistöö metoodikat, tutvustatakse katsetustel 

kasutatud riist- ja tarkvara ning teostatakse vajalikud arvutused graafikute koostamiseks, 

analüüsimiseks ja soovituste andmiseks. Neljandas jaotises järgneb analüüs kõikide 

katsetulemuste kohta, samuti soovitused lähtudes künni ja transporttööst ning tulemuste 

graafiline illustreerimine. Kokkuvõttes hinnatakse erinevate traktorite 

regulaatorkarakteristikute tulemusi ning võrreldakse mitmeparameetrilisi graafikuid samuti 

antakse soovitusi sobivateks töörežiimideks ja uurimustöö võimalikeks edasiarendusteks. 
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1. TRAKTORITE KATSETUSTE EESMÄRK  

1.1. Traktorite põhilised arengutendentsid maailmas  

1.1.1. Ülevaade traktorite arengutendentsidest 

Traktorite tootmine on pidevas arengus. Konkurentsis püsimiseks investeerivad traktorite 

tootjad miljoneid eurosid arendus- ja teadustöösse. Traktorite arengutendentsid määratakse 

järgnevate tegevussuundadega: 

1. Mootori erinäitarvude areng (downsizing). 

2. Mootori süsteemide ja mehhanismide uuendamine. 

3. Traktori töökindluse ja ressursi suurendamine. 

4. Traktori kasutuskaalu vähendamine. 

5. Elektrooniliste abisüsteemide kasutuselevõtmine. 

6. Kasutuskulude optimeerimine. 

7. Liikumiskiiruse tõstmine. 

8. Sõidusujuvuse parendamine. 

9. Traktori kasutamise optimeerimine ehk välditakse ala ja ülekoormamist. 

10. Võetakse kasutusele kombineeritud seadmeid, mis teevad korraga mitu 

tööoperatsiooni. 

11. Manööverdusvõime tõstmine [1, 2].  

Väga tähtis on traktoristi tüübikoolitus. Traktori oskamatu ekspluateerimisega võib 

kulutada ülearust kütust või koguni vähendada selle ressurssi. 
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1.1.2. Traktorite klassifitseerimise alused 

Üldiselt klassifitseeritakse traktoreid massi, kiiruse, mõõtmete, heitgaasi normide ja 

võimsuse alusel. Eesti Maanteeamet liigitab traktoreid massi, kiiruse ja mõõtmete alusel. 

Võimsusklassid tulenevad ülemaailmsest kokkuleppest võtta kasutusele üha karmimad 

nõuded traktorite heitgaasinormidele. Need normid on erinevates võimsusklassides 

erinevad. Euroopas jaotatakse traktorid võimsuse järgi viite klassi. Mida suuremasse 

võimsusklassi traktor kuulub, seda rangematele heitgaasi normidele peab see vastama. 

Võimsusklassid ja heitgaasinormid on toodud tabelis 1.1.  

Tabel 1.1. Traktorite klassifitseerimine Euroopas ja nende heitgaasinormid [3,4,5]. 

Võimsusklass Heitgaasi piirnormid Euroopas alates 2014 g/(kW•h) 

19 kuni 37 kW HC + NOx = 7,5  

PT = 0,6 

37 kuni 56 kW 

 

HC + NOx = 4,7 

PT = 0,025 

56 kuni 75 kW 

 

NOx = 0,4 

PT = 0,025 

75 kuni 130 kW 

 

NOx = 0,4 

PT = 0,025 

130 kuni 560 kW 

 

NOx = 0,4 

PT = 0,025 

1.2. Traktorikatsetused ja nende standarditus  

1.2.1. Traktorikatsetuste läbiviimise eesmärk 

Traktorikatsetusi viiakse üldiselt läbi järgmistel eesmärkidel: 

1. Õppe- või teadustöö eesmärgil. 

2. Reguleeringuteks ja seadistusteks.  

3. Tööprotsesside, kütuste ja määrdeainete kontrolliks. 

4. Kvaliteedi kontrolliks. 

5. Heitgaasinormide kontrolliks. 

6. Mõõteseadmete testimiseks ja väljatöötamiseks  

7. Traktoritöö efektiivsuse ja ökonoomsuse kontrolliks [6].   
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1.2.2. Traktorikatsetuste standarditus 

Traktorite, nagu ka muude seadmete katsetamiseks kasutatakse maailmas mitmeid 

standardeid (näiteks OECD, ISO, DIN, GOST). OECD on arenenud tööstusriike koondav 

rahvusvaheline organisatsioon, mille välja töötatud standardid võimaldavad läbi viia 

traktorite katsetusi tuginedes ühtsustatud reeglitele. OECD standardeid kasutavad lisaks 

liikmesriikidele ka Hiina, India, Venemaa ja Serbia. OECD standarditele vastavate 

masinatega on lihtsam rahvusvaheliselt kaubelda. Standardid on välja töötatud järgmiste 

testide läbiviimiseks [7]:  

1. Traktori tehnilised parameetrid. Kõik katsetatud traktorid peavad läbima 

kohustuslikud mootori võimsuse ja kütusekulu-, väljund veovõimsuse ja 

kütusekulu-, hüdraulilise väljundvõimsuse- ja hüdraulilise tõstevõime testid. Lisaks 

eelnimetatutele võib tootja läbi viia täiendavad testid piduritele, pöörderaadiuse ja -

pindala määramiseks, külmkäivituse ja raskuskeskme määramise testi, mõõta väline 

müratase ja telje võimsus, sooritada eraldi mootori stendikatseid, testida 

veekindlust ja töökindlust kuumades oludes.  

2. Müratase juhiistmel. 

3. Operaatori ohutus. Testitakse kaitsvaid süsteeme ümbermineku vastu ja kukkuva 

objekti vastu [7]. 

Traktoreid testitakse nende tootjariigis. 29 riiki kasutavad OECD standardeid. Üks 

suurimaid traktorite katsetajaid maailmas on Nebraska ülikooli traktori testimise 

laboratoorium. Nebraska ülikoolil on testjaamad 25-s eri riigis. Läbiviidud test 

kinnitatakse, kui seda aktsepteerivad kõik liikmesriigid [8]. 

 

Kuigi teadustöö läbiviimiseks on soovitav võimalikult suurel määral juhinduda juba 

kasutusel olevast standardist, võib püstitatud eesmärgist lähtudes katsetustehnoloogiat ka 

ise välja töötada. Seejuures tuleb jälgida, et katsetuse tulemusena täidetakse katse eesmärk. 
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1.3. Eestis põhiliselt kasutatavad traktorimargid  

Enim kasutatakse Eestis MTZ traktoreid (35% 2013. aastal arvel olnud traktoritest Joonis 

1.1.). MTZ traktorite arvukuse trend on küll langemas, näiteks 2007 aastal oli neid 44%, 

kuid sellegipoolest on need hetkel enim kasutatavad traktorid. MTZ-le järgnevad John 

Deere ja Valtra tuhande käibel masinaga ülejäänutel jääb masinate arvukus alla selle [9]. 

 

Joonis 1.1 Traktorite arv Eestis 2013 juuni seisuga [9] 

Tõenäoliselt on eelnev graafik viie kuni kümne aasta pärast kardinaalselt erinev praegusest 

arvestades MTZ traktorite pidevat vähenemist. Ennustamaks, kes esimestena ületavad 

Minski traktoritehase toodangu on koostatud Joonis 1.2. Sellel kujutatakse enamlevinud 

üle 100 hobujõulisi ja kuni kümne aasta vanuseid traktoreid Eestis. Jooniselt on näha, et 

Eestis eelistatakse enim kolme marki: Valtra, John Deere ja New Holland [9]. 

 

Joonis 1.2 Käibel olevate kuni kümne aasta vanuste ja üle saja hobujõuliste traktorite arv 

Eestis 2013 aasta juuni seisuga [9] 
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1.4. Traktorikatsetustest Eestis  

Lähtudes katsetuse eesmärgist teostatakse õppe- ja ärilisi katsetusi. Õppe-eesmärgil 

katsetatakse traktoreid (Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis). Äri eesmärgil 

katsetavad traktoreid enamasti edasimüüjad. Eesti traktorite edasimüüjatest tegelevad 

katsetamisega järgmised äriühingud: aktsiaseltsid Tatoli, Stokker Agri, Taure, Konekesko 

Eesti ning OÜ Agriland. Erinevate sõidukite modifitseerimise ja katsetamisega tegeleb 

Eestis ka TruckTuning mis ei tegele masinate müügiga vaid on spetsialiseerunud 

tehaseseadete muutmisele saavutamaks suuremat võimsust või kütuse kokkuhoidu. 

 

Säästmaks ressursse katsetatakse ärilistel eesmärkidel traktoreid enamasti maksimaalsel 

koormusel kontrollimaks uue või kasutatud mootori seisukorda ning tuginedes tulemusele 

teostatakse remonti või muudetakse reguleeringuid. Õppe-eesmärgil teostatakse katseid 

maksimaalsel koormusel või mõningates iseloomulikes osakoormuspunktides. Kogu 

kiirusdiapasoonis leitakse erikulu väärtused enamasti arvutuste teel. 

 

1.5. Lõputöö eesmärk ja ülesanded 

Lõputöö eesmärgiks on erineva jääkressursiga MTZ ja John Deere traktorite ökonoomsuse 

uurimine ja selle graafiline kujutamine ning optimaalsete koormusrežiimide valimine 

lähtuvalt töömasinast. Antud eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

1. Valida erineva jääkressursiga katseobjektid. 

2. Töötada välja vastav katsetehnoloogia. 

3. Töötada välja katseandmete töötlemise metoodika. 

4. Tuginedes katseandmetele kaardistada traktorite kütuse erikulu ökonoomsed 

piirkonnad kogu kiirusdiapasoonis.  

5. Anda soovitusi traktori optimaalseks kasutamiseks kütuse erikulu ökonoomsest 

piirkonnast lähtudes künni- ja transporttöö näitel. 

6. Erinevate traktorite ökonoomsuse hindamine. 
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2. TRAKTORITE KATSETUSTEHNOLOOGIAD JA NENDE ÖKONOOMSED 

KOORMUSREŽIIMID 

2.1. Traktorimootorite hinnangparameetrid 

2.1.1. Kasuliku võimsuse osakaal kütuse ekvivalent võimsusest 

Võimsuse allikaks on kütus. Kütusesse talletatud võimsust nimetatakse kütuse ekvivalent 

võimsuseks [10, lk 19–20]. 
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kus feP on kütuse ekvivalent võimsus kW; 

 fm – kütusekulu kg/h; 

 uQ  – kütuse ülemine kütteväärtus kJ/kg. 

Enam kui pool kütuse ekvivalent võimsusest läheb kaduma ning seda ei ole võimalik tööks 

kasutada. Kütuse põletamine tekitab rõhu igale kolvile, korrutades rõhu kolvi pindalaga 

saame jõu. Kui seda jõudu korrutada kolvi töökäiguga saame töötsüklis tehtud töö. 

Korrutades töötsüklite arv ajaühikuga ehk väntvõlli pöörlemiskiirusega saame 

indikaatorvõimsuse [10, lk 20]. 
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kus iP  on mootori indikaatorvõimsus kW; 

 ip – indikaatorrõhk kPa; 

 eV – mootori töömaht l; 

 en – väntvõlli pöörlemiskiirus min
-1

; 

tsN – tööprotsesside arv töötsüklis. 

Võrrand 2.2 näitab, et indikaatorvõimsust saab suurendada vaid kolmel viisil: 

1. Suurendades mootori töömahtu. 

2. Suurendades mootori pöörlemissagedust. 

3. Suurendades indikaatorrõhku, ning sellega ka koormust mootorile. 
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Indikaatorvõimsus ei ole veel kättesaadav kasuliku võimsusena, see tuleb üle kanda 

hoorattale. Hoorattalt piduri abil mõõdetud võimsust nimetatakse pidurvõimsuseks ehk 

efektiivvõimsuseks. Efektiivvõimsust kirjeldab järgmine valem [10, lk 21]. 
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kus eP  on efektiivvõimsus kW; 

 eT – pidurdusmoment N•m. 

Indikaatorvõimsus on alati suurem kui efektiivvõimsus mootoris esinevatele hõõrdekadude 

võrra. Hõõrdevõimsus on leitav järgmise valemiga [10, lk 22]. 

i ef  P  PP   ,    (2.4) 

kus fP  on mehaaniline kaovõimsus kW. 

Hõõrdevõimsus sisaldab hõõrdumist mootori sees aga ka võimsuse kadu õlipumba-, 

ventilaatori-, generaatori- ning konditsioneeriga traktoris konditsioneeri kompressori 

käitamiseks. Seega konditsioneeri väljalülitamine vähendab hõõrdevõimsust ja suurendab 

efektiivvõimsust. Mõõtes võimsust käitusvõllilt või veoratastelt tuleb mootori 

efektiivvõimsuse saamiseks jagada mõõdetud võimsus vastava kasuteguriga [10, lk 22]. 

2.1.2. Rõhk mootoris 

Katseliselt saadakse indikaatorrõhk mõõtes samaaegselt rõhuanduriga silindri rõhku ja 

liikumise digitaalsensoriga väntvõlli pöörlemissagedust. Andmed salvestatakse arvutisse, 

mis arvutab keskmise indikaatorrõhu ehk põlemisrõhu. Indikaatorrõhu ja efektiivrõhu vahe 

on kaorõhk. Efektiivrõhk on leitav järgmise valemiga [10, lk 23]. 
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kus ep  on keskmine efektiivrõhk kPa. 

Kaorõhkrõhk on leitav järgmise valemiga [10, lk 24]. 
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kus fmep  on kaorõhk kPa. 
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Joonisel 2.1. on kujutatud rõhu-ruumala diagramm. Viirutatud pindala jagatis selle alla 

jääva lõigu pikkusega annab keskmise indikaatorrõhu. Viirutatud pinna alune lõik on 

võrdne ühe silindri ruumalaga [11]. 

 

Joonis 2.1. Kolbmootori p-V diagramm [11] 

2.1.3. Mootori efektiivsusnäitajad 

Võrdlemaks erinevate mootorite kasutegureid on välja töötatud mitmeid 

efektiivsusvõrrandeid, mis näitavad kui hästi väldivad mootorid võimsuskadusid. 

Indikaatorkasutegur on leitav järgmise valemiga [10, lk 24]. 
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kus i η  on indikaatorkasutegur. 

Mehaaniline kasutegur on leitav järgmise valemiga [10, lk 24]. 
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kus m η  on mehaaniline kasutegur. 

Efektiivne kasutegur on leitav järgmise valemiga [10, lk 24]. 
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kus eη  on efektiivne kasutegur. 
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Indikaatorkasutegur näitab põlemisprotsessi efektiivsust kütuse ekvivalent võimsuse 

muundamisel mehaaniliseks tööks kolbide peal. Mehaaniline kasutegur näitab kui suur osa 

sellest mehaanilisest võimsusest suudetakse kanda hoorattale. Hea efektiivse kasuteguri 

saavutamiseks peavad olema võimalikult suured nii indikaator- kui ka mehaaniline 

kasutegur [10, lk 24, 25]. 

2.1.4. Pöördemoment ja selle varu 

Efektiivpöördemomenti ehk hoorattalt mõõdetavat momenti võib esitada järgmise 

valemiga [10, lk 28]. 

i fe  T  TT       (2.10) 

kus eT  on efektiivpöördemoment, N•m; 

iT  – indikaatorpöördemoment, N•m; 

 fT  – hõõrdepöördemoment, N•m. 

Indikaatorpöördemomendi võib avaldada järgmisel kujul [10, lk 28]. 
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Hõõrdekadude ületamiseks kuluva pöördemomendi võib avaldada järgmisel kujul [10, lk 

28]. 
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Võrrandis 2.11 võib teises sulus olevat jagatist tõlgendada kui kütuse kogust, mis 

sisestatakse mootorisse ühes tsüklis. Esimese sulu väärtus muutub töötsükli jooksul 

suhteliselt vähe, seega on indikaatorpöördemoment peaaegu proportsionaalne töötsüklis 

kasutatud kütuse kogusega. Hõõrdekadude ületamiseks kuluv pöördemoment muutub 

proportsionaalselt kaorõhuga, mis on omakorda võrrandi 2.6 järgi funktsioon väntvõlli 

pöörlemissagedusest [10, lk 28, 29]. 

 

Ülekoormusharus kontrollib regulaator tsüklietteannet ja seega ka 

indikaatorpöördemomenti ja pöörlemissagedust. Seetõttu on kaorõhk ja hõõrdekadude 

ületamiseks kuluv pöördemoment regulaatorharus peaaegu konstantsed. Kui mootor töötab 

alla nimipöörlemissageduse regulaator enam tsüklietteannet ei reguleeri. 
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Pöörlemissageduse langedes efektiivpöördemoment kasvab vastavalt hõõrdekadude 

vähenemisele [10, lk 29]. 

 

Pöördemomendi varu näitab maksimaalse pöördemomendi ja nimipöördemomendi vahet 

protsentides, Joonisel 2.2. punkti A ja B vahe. Saavutamaks pöördemomendi varu 

suurendatakse järk-järgult tsüklietteannet samal ajal kui pöörlemissagedus langeb. 

Pöördemomendi varu aitab suurendada ka vähenev hõõrdekadu. Pöördemomendi varu võib 

olla erinevatel mootoritel 10–50%, kuid on tavaliselt suurem kui 25% [10, lk 26, 29]. 

 

Joonis 2.2. Mootori pöördemomendi graafik [10, lk 26] 
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2.1.5. Kütuse erikulu leidmine 

Kütusekulu võrdlemine tunnikulu alusel ei ole objektiivne, kuna selline mõõtmine ei sõltu 

ainult mootori efektiivsusest vaid ka mootori töömahust ja koormusest. Seetõttu 

arvutatakse mootori jõudluse mõõtmiseks kütuse erikulu [10, lk 25]. 
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kus e b  on kütuse erikulu, g/(kW•h). 

Kütuse erikulu arvutamisel tuleb alati täpsustada missuguses punktis erikulu arvutatakse. 

Valemis 2.13 võib võimsuse real kasutada nii indikaatorvõimsust, efektiivvõimsust, 

veovõimsust kui ka käitusvõllilt mõõdetud võimsust. Kütuse erikulu näitab kui palju kütust 

kulub tööühiku kohta. Mida madalam on erikulu väärtus, seda efektiivsem on mootori töö 

[10, lk 25]. 

2.2. Traktori ja mootori näitarvude valik ja klassifitseering 

Traktori katsetamiseks uurimustöö eesmärgil tuleb valida sobivad parameetrid. Mootori 

töö iseloomustamiseks valitakse lähtudes eesmärgist efektiivsuslikest- ja ökonoomsuslikest 

parameetritest sobivaimad ning seejärel viiakse läbi uurimus tuginedes valitud 

parameetritele. 

2.3. Traktori veokarakteristik 

Veokarakteristik näitab suurima veovõimsuse muutumist käikude lõikes. Veokarakteristiku 

koostamiseks on kaks võimalust: kas katsetada traktorit reaalsetes tingimustes või leida 

karakteristikud teoreetiliselt tuginedes arvutustele. Traktori veokatsetusel on probleemiks 

katsekeskkonna tingimuste suur kõikumine. Näiteks kui teostatakse katseid teraviljapõllul 

või külviks ettevalmistatud põllul. Sellisel juhul sõltub veojõud suuresti mulla tüübist, 

niiskusest aga ka traktori rehvide kulumusest. Vastavalt OECD põllu ja metsamasinate 

katsetamiseks välja töötatud standardile teostatakse veojõu katseid parema võrreldavuse 

huvides vaid puhtal, kuival horisontaalsel asfalt- või betoonpinnasel. Katsetada tuleb 

kiirusvahemikus 2,5–17,5 km/h või lõpetada peale maksimaalse veojõu saavutamist. 

Katsed viiakse läbi erinevate käikudega nimikoormusel ning kahel käigul, millel 

nimipöörlemissagedusel liikudes jääb kiirus 7 ja 10 km/h vahele teostatakse 
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osakoormuskatse 50- ja 75 protsendilise koormuse juures. Osakoormuskatse teostatakse nii 

nimipöörlemissagedusel, kui ka vähendatud pöörlemissagedusel. Veokarakteristikut võib 

esitleda graafiliselt või tabeli kujul. Veokarakteristiku arvutamiseks peab olema mõõdetud 

traktori väliskarakteristik. Teades jõuülekandearve, kasutegureid ja veoratta raadiust saab 

leida veojõu maksimaalsel võimsusel [7, 12]. 

 

Joonis 2.3. Näide veokarakteristikust [13] 

2.4. Diiselmootorite katsekarakteristikud 

2.4.1. Katsetuskarakteristikute liigitus 

Mootori töö iseloomustamiseks mõõdetakse esmalt olulised parameetrid: efektiivvõimsus, 

keskmine efektiivrõhk, väntvõlli pöördemoment, kütuse eri- ja tunnikulu. Saadud näitajate 

ja mitmesuguste mootori töötingimustest ja konstruktsiooniiseärasustest tulenevate 

mõjurite hindamiseks kasutatakse graafikuid koondnimetusega mootorikarakteristikud. 

Need koostatakse laboratoorsete katsetuste käigus saadud andmete alusel. 

Traktorimootorite põhikarakteristikud on kiirus-, koormus- ja reguleerkarakteristikud [14, 

lk 244–249]. 
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2.4.2. Diiselmootori kiiruskarakteristiku ülesehitus ja määramise tehnoloogia 

Kiiruskarakteristik väljendab mootori võimsus- ja ökonoomsusnäitajate graafilist sõltuvust 

väntvõlli pöörlemissagedusest. Kiiruskarakteristikute hulka kuuluvad välis-, 

regulaatorharuga-, osalised- ja tühikäigukarakteristikud. 

 

Väliskarakteristik määratakse suurima kütuse etteande korral. Väliskarakteristikult saab 

kindlaks määrata suurima võimsuse, mida mootor suudab erinevatel pöörlemissagedustel 

anda eeldusel, et kütusekulu ja pritse nurk on normis. Katse viiakse läbi alustades vähimast 

ja lõpetades suurima pöörlemissagedusega. Kui diiselmootor saavutab maksimaalse 

võimsuse algab sealt edasi ülekoormusrežiimis diisli suitsune töötamine. Vältimaks tugevat 

nõetumist, ja kolvigrupi detailide soojuslikku ülekoormust kaitstakse mootorit töö eest 

selles piirkonnas regulaatoriga. Nihutades regulaatori rakendumist hilisemaks võib mootor 

saavutada ka nimivõimsusest suuremat võimsust, kuid sellega kaasneksid tugev 

suitsemine, vibratsioon, ja heitgaaside kõrge temperatuur. Regulaatori ülesanne on 

vähendada kütuse etteannet mootorisse. Väliskarakteristikut, millel on kujutatud ka 

regulaatoritöö ehk suurendatud pöörlemissagedust üle suurima efektiivvõimsuse 

nimetatakse regulaatorkarakteristikuks. 

 

Osalise karakteristiku määramiseks vähendatakse kütuse etteannet, selliselt on võimalik 

hinnata mootori ökonoomsust mitmesugusel koormusel ja kiirusel. Leidmaks 

optimaalseimaid kasutuspiirkondi erinevateks töödeks. 

 

Tühikäigukarakteristik on koormuseta töötaval mootoril määratud kiiruskarakteristik. 

Karakteristiku võtmisel on väntvõll pidurdusseadmest lahutatud, seega kulub kogu 

võimsus mootoris esineva hõõrdumise ületamiseks ja abimehhanismide käitamiseks. 

Tühikäigu karakteristik võetakse kiirusvahemikus suurimast vähima püsiva tühikäigu 

pöörlemissageduseni [14 lk 245–248]. 
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2.4.3. Diiselmootori koormuskarakteristiku määramise tehnoloogia 

Ekspluatatsiooni perioodil koormatakse mootoreid enamasti osaliselt. Seetõttu kasutatakse 

mootori ökonoomsuse hindamiseks koormuskarakteristikuid. Need näitavad kütusekulu 

sõltuvust koormusest. Mootori koormust iseloomustavaks suuruseks valitakse 

efektiivvõimsus, pöördemoment või keskmine efektiivrõhk. Karakteristik võetakse 

väntvõlli püsiva pöörlemissageduse korral suurendades järk-järgult mootorisse antavat 

kütusekogust. Alustatakse minimaalse kütuse etteandega ja lõpetatakse maksimaalsega. 

Mida enam pöörlemissagedusi selliselt läbi katsetatakse seda parema ülevaate saame 

mootori ökonoomsusest [14 lk 248]. 

2.4.4. Diiselmootori reguleerkarakteristiku määramise tehnoloogia 

Reguleerkarakteristikud väljendavad mootori võimsus ja ökonoomsusnäitajate sõltuvust 

kütusekulust, pritsenurgast või teistest reguleeritavatest parameetritest. Reguleeritava 

parameetri suurus on soodsaim, kui sellele vastab mootori suurim võimsus või 

ökonoomsus. Reguleerkarakteristikud võetakse nii täieliku kui ka osalise koormusega 

töötamisel. Kütusekulu reguleerkarakteristikud väljendavad võimsuse ja kütuse erikulu 

sõltuvust kütusekulust. Graafiku määramisel on pöörlemissagedus ühtlane ja kütuse 

pritsenurk soodsaim. Etteantava kütuse kogust muudetakse kütusepumba hammaslati 

liigutamisega etteande suurendamise suunas. Kuna pöörlemissagedus ei muutu, siis 

liigõhutegur väheneb ja võimsus suureneb [14 lk 248–249]. 
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2.4.5. Mitmeparameetrilise karakteristiku koostamine 

Mitmeparameetrilise graafiku näide on toodud Joonisel 2.3. Sellel graafikul kujutatakse X 

teljel mootori pöörlemissagedus, Y teljel pöördemoment ja Z teljel kütuse erikulu. Soovi 

korral võib teisel Z teljel kujutada ka mootori võimsust, kuid selleks võib graafiku selguse 

huvides teha ka lisa graafiku. Sellel kujutatakse X teljel mootori pöörlemissagedust, Y 

teljel võimsust ja Z teljel erikulu. Joonisel 2.3. on samaerikulu jooned kujutatud 

pidevjoontena ning sama võimsus jooned katkendjoontena igale joonele vastav väärtus on 

kirjutatud joonele. Alati on üks pöörlemissageduse – momendi kombinatsioon, millel 

erikulu on minimaalne Joonisel 2.3. on see 278 g/(kW•h). Pöördemomendi kasvades 

suvalisel sagedusel erikulu väheneb miinimumini ning alustab seejärel uuesti kasvu kuni 

väliskarakteristikuni. Alas, kus pöördemoment kasvab samaaegselt kütuse erikuluga 

toimub mootori suitsemine ehk ingl. k over-fueling. Mõningates mootorites on minimaalne 

erikulu punkt väliskarakteristikust kõrgemal, sellisel juhul mootor ei suitse. 

 

Kütuse erikulu kontuuride leidmine on mahukas ja aeganõudev töö. Üks võimalus 

kontuuride saamiseks on mõõta pöördemoment, väntvõlli pöörlemissagedus ja kütusekulu 

erinevatel koormustel ja sagedustel. Seejärel arvutatakse kütuse erikulu mõõdetud 

punktides ja skitseeritakse graafik käsitsi või arvutil. Teoreetiliselt on võimalik 

samaerikulu jooni ka arvutada kasutades järgmist valemit [10, lk 29]. 
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kus e.teorb  on teoreetilised kütuse erikulu väärtused, g/(kW•h). 

Valem 2.14 kehtib iga sisepõlemismootori korral. Sidumaks indikaatorkasutegurit mootori 

momendi ja pöörlemissagedusega kasutatakse järgmist valemit [10, lk 30]. 
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kus itoη  on indikaatorkasutegur madalal pöördemomendil; 

 mn – konstant, mis vastab mootorile; 

 ef ( n )  – funktsioon mootori pöörlemissagedusest. 

 

 

Joonis 2.3. Mitmeparameetrilise karakteristiku näide [10, lk 30] 

Jooniselt 2.3 on näha, et kütuse erikulu väheneb kui väntvõlli pöörlemissagedus langeb. 

See on tingitud soojusefektiivsuse kasvust. Seetõttu on mootori nimipöörlemissageduse 

valik kompromiss. Madal nimipöörlemissagedus annab parema ökonoomsuse, kuid 

vähendab mootori pöördemomendi varu [10, lk 30, 33]. 
 

  



27 

 

3. KATSEOBJEKTIDE VALIK JA KATSEKESKKOND  

3.1. Katseobjektide valik ja tehniline iseloomustus 

Katseobjektideks valiti Eesti turul enimlevinud traktorite seast kolm traktorit, millest 

MTZ-id esindavad erineva põlvkonna 1990 ja 2008 aasta masinaid ning John Deere 

kaasaegset kõrgtehnoloogilist traktorit. MTZ-d valiti katsetraktoriks, kuna nimetatud mark 

on Eestis ülekaalukas turuliider. John Deere 5100M valiti katsetraktoriks, kuna John Deere 

on Eestis käibelolevate traktorite arvult MTZ-i järel teisel kohal. 5000-seeria on John 

Deere analoog MTZ-le. Andmed katsetraktorite kohta on esitatud tabelis 3.1. 

Tabel 3.1. Tehaseandmeid võrdlev tabel [15, 16, 17, 18, 19] 

Parameeter John Deere 

5100M 

MTZ 82 MTZ 820 

Väljalaskeaasta 2013 1990 2008 

Töötundide arv 2 892 1615 

Maksimaalne võimsus kW 74 57,4 60 

Pöörlemissagedus maksimaalsel 

võimsusel, min
-1

 

2200 2200 2200 

Maksimaalne pöördemoment, N•m 390 280 298 

Pöörlemissagedus maksimaalsel 

pöördemomendil, min
-1

 

1600 1400 1400 

Pöördemomendi varu, % 28 – 15 

Mootori töömaht cm
3 

4530 4750 4750 

Kolvi läbimõõt/kolvi käik mm 106,5/127 110/125 110/125 

Väntvõlli ja jõuvõtuvõlli 

pöörlemissageduse suhe 

2103/1000 2200/1000 2200/1000 

Tühikaal kg 3700 3730 3850 

Tagumise ratta mõõt 480/70 R34 15,5 R38 18,4 R34 
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3.1.1. MTZ 82, -820, -920.3 lühiiseloomustus 

Uurimuses käsitletavaid traktoreid hakati tootma alates 1974 aastast ning toodetakse 

väheste modifikatsioonidega tänaseni. MTZ 80 on maailmas kõige enam levinud 

traktorimudel. Traktori edu taga on nende lihtsus ja odavus. MTZ 820 ja MTZ 920.3 on 

eelneva mudeli hilisem modifikatsioon. Masinate levikule aitab kaasa varuosade 

kättesaadavus ning odav hind [20]. 

3.1.2. John Deere 5M lühiiseloomistus 

Alates 1993 aastast alustati John Deere 5000 seeria tootmist. Hiljem kasvas sellest seeriast 

välja 5M. See on väiketraktorite seeria, mille modifikatsioonide võimsused on 75 kuni 115 

hj. John Deere kaubamärk on ülemaailmselt tuntud kui tehnoloogiliste lahenduste pioneer 

kulutades alates 2010 aastast igal aastal uurimistööle ja arendusele üle miljardi dollari [2]. 

3.2. Katsemeetodid ja katsekategooriad 

3.2.1. Katse metoodika 

Traktorit koormati käitusvõlli kaudu ning koostati regulaatorkarakteristikud nii osa- kui ka 

täiskoormusel. Katsevahenditena kasutati: dünamomeetrit LPS ZW-500, kütusekulu 

mõõteseadet AIC – 5004 ning sülearvutit dünamomeetri originaal programmiga. Katse 

viidi läbi programmjuhtimisel sisestades lähteandmed arvutisse. Vahetult mõõdeti katsetel: 

käitusvõlli pöörlemissagedus nk [min
-1

], pöördemoment käitusvõllil Mk [N·m], võimsus 

käitusvõllil Pk [kW] ja kütuse tunnikulu Bf [l/h]. Mõõtmistulemuste põhjal arvutati 

väntvõlli pöörlemissagedus ne [min
-1

], pöördemoment hoorattal Me [N·m], võimsus 

hoorattal Pe [kW] ning kütuse erikulu be [g/(kW·h)]. Katse metoodika välja töötamisel 

lähtuti OECD standardist.  

 

Katse läbiviimiseks seadistati omavahel traktor, dünamomeeter, kütusekulu mõõteseade ja 

arvuti. Enne katset veenduti, et kardaanülekanne ei oleks nurga all, heitgaaside 

eemaldamise seade ei takistaks mootori tööd ning erinevad katsed sama traktoriga viidi 

läbi järjest. Usaldusväärsete tulemuste saamiseks peab mootor soojenema. Selleks võeti 

esmalt üles mootori regulaatorkarakteristik, mille saamiseks suurendatakse väntvõlli 
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pöörlemissagedust üle nimipöörlemissageduse ning seejärel koormatakse traktorit kuni 

mootori poolt arendatav pöördemoment hakkab langema. Selliselt saadakse andmed 

mootori maksimaalse koormuse korral. Tulemusi arvesse ei võetud, kuna mootor ei olnud 

katse ajal piisavalt soojenenud. Katset korrati ning teise katse tulemused mõõdeti ning 

salvestati.  

 

Joonis 3.1. Traktori MTZ 82 regulaatorkarakteristiku väljatrükk 

Joonisel 3.1. on kujutatud dünamomeetri tarkvara poolt salvestatud graafik. Sellel 

esitatakse mootori moment, pöörlemissagedus, võimsus, kütuse tsüklietteanne, -tunnikulu 

ja -erikulu. Arvuti kuvab mootori parameetrid käitusvõlli mõõtmiste abil, kuna programmi 

on sisestatud ülekandesuhted ja kütuse tihedus. Muutmata kujul saab neist andmetest 

kasutada vaid kütuse tunnikulu ja -tsüklietteannet. Võimsuse, momendi ja erikulu tegelikud 

väärtused leitakse, kui tulemustes arvestatakse ülekande kasutegurit.  
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Osakoormusel valiti sobiv koormus käitusvõllile ning rakendati käitusvõll, seejärel alustati 

tulemuste salvestamist arvutisse. Mõõtmise ajal suurendati astmeliselt pöörlemissagedust 

selliselt, et kütuse tunnikulu näit jõuaks konkreetse astme jooksul ühtlustuda. Vajadusel 

katset korrati. 

 

 

Joonis 3.2. Väljavõte arvutigraafikust John Deere 5100M 60% osakoormuskatse 

Joonisel 3.2. on kujutatud ühte katset 60% koormuse juures ehk antud katses 540,4 N·m 

koormust käitusvõllil. Graafikult on näha, et moment püsib kogu katse ulatuses ühtlane. 

Võimsus ja pöörlemissagedus tõusevad ühtlaste astmetena, mille jooksul peab kütusekulu 

näit ühtlustuma. Antud näites teostatakse mõõtmine iga sekundi järel. Kuigi 

pöörlemissagedus on esimese viie sekundi jooksul stabiilne ei stabiliseeru sel perioodil 

kütusekulu näit ja sellest vahemikust katsepunkti ei saa. Esimene katsepunkt saadakse 

kaheksandal sekundil, kui kütuse tunnikulu on stabiliseerunud. Sellelt graafikult loetakse 

katsepunktid veel järgmistel sekunditel: 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31. Kui on võimalik 

lugeda kaks või enam järjestikust katsepunkti võetakse tulemuseks nende aritmeetiline 

keskmine. Kirjeldatud näitest saadi töötlemiseks 6 katsepunkti. 
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3.2.2. Osakoormuskatse MTZ 82 traktoriga 

Peale regulaatorkarakteristiku koostamist määrati mootori võimsus, pöördemoment ja 

kütusekulu järgmistel osakoormustel: 30-, 40-, 50-, 60-, 70- ja 80 protsendilise koormuse 

juures. Seejärel koormati mootorit konstantsel pöörlemissagedusel maksimaalse 

koormusega vahemikus 1100–1980 min
-1

 sammuga 220 min
-1

. Viimasena viidi läbi ka 

OECD standardi kohane katse, milles leiti 4 punkti: 90 protsenti nimipöörlemissagedusest 

koormusel 80% ja 40% nimipöörlemissagedusel saavutatud pöördemomendist. Ning 60 

protsenti nimipöörlemissagedusest koormusel 60- ja 40 protsenti. Viimane katse tehti 130 

pöörde võrra kõrgemal sagedusel vältimaks resonantsi. 

3.2.3. Osakoormuskatse John Deere 5100M traktoriga 

Peale regulaatorkarakteristiku koostamist leiti mootori võimsus, pöördemoment ja 

kütusekulu järgmistel koormustel: 50-, 60-, 65-, 70-, 75-, 80- ja 85 protsendilise koormuse 

juures. Katsepiirkonnast jäeti välja koormused alla 50%, kuna kütuse erikulu on selles 

piirkonnas kõrge ning antud režiimil ei ole traktori kasutus otstarbekas. Võimalikult 

paljude katsepunktide saamiseks teostati katsetel mitmeid kordusi. 

  



32 

 

3.3. Katsetustel kasutatud riistvara 

3.3.1. Dünamomeeter LPS ZW-500 tehniline iseloomustus 

Katsetustel kasutati dünamomeetrit LPS ZW-500, kuna sellega oli võimalik teostada 

vajalikud mõõtmised. Valitud dünamomeeter võimaldab teostada järgmisi operatsioone: 

1. Mõõta mootori tunnusandmeid käitusvõllilt. 

2. Mõõta mootori parameetreid konstantsel käitusvõlli pöörlemissagedusel. 

3. Mõõta mootori parameetreid konstantsel pöördemomendil. 

4. Teostada üksikmõõtmisi. 

5. Soojendada mootorit spetsiaalse programmi abil. 

6. Lisaseadmetega mõõta heitgaasi, kütusekulu, rõhku ja temperatuuri [21]. 

Tabel 3.2. LPS ZW-500 andmed [21] 

Parameeter Väärtus 

Mõõtmed (Laius x kõrgus x pikkus), mm 2080 x 1515 x 3580 

Maksimaalne pöördemoment, N•m 6600 

Maksimaalne võimsus, kW 500 

Maksimaalne pöörlemissagedus, min
-1 

2500 

Toitepinge ja sagedus, V, Hz 400, 50/60 

Mass, kg 1300 

Koormus haakeseadmele, kg 75 

Peakaitse, A 16 
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3.3.2. Kütusekulu mõõteseade AIC 5004 tehniline iseloomustus 

Kütusekulu mõõtmiseks kasutati mõõteseadet AIC- 5004, kuna see ühildub valitud 

dünamomeetriga. Seadmes on koostatud kaks kütuseahelat. Esimene pumpab pidevalt 

kütust paagist läbi soojusvaheti ja mõõteseadme tagasi paaki. Selle ahela eesmärk on 

kütust jahutada. Teine ahel saab toite tagasivoolust. Kütus viiakse mootori kütusepumba 

abil läbi mõõteseadme ja soojusvaheti tagasi mootorisse. Vajadusel lisab seade kütust 

esimesest ahelast teise [22]. 

 

Joonis 3.3. Kütusekulumõõturi ühendusskeem [22] 

Mõõteseade tuleb paigutada horisontaalselt stabiilsele alusele ning ühendada vastavalt 

skeemile. Enne mõõtmiste teostamist tuleb kontrollida ühenduste hermeetilisust ning 

eemaldada torustikust õhk. Seadme tehnilised parameetrid on toodud tabelis 3.3. 

Tabel 3.3. AIC 5004 tehnilised andmed [22] 

Parameeter Väärtus 

Mõõtmed, mm 360 x 280 x 190 

Mass, kg 10,5 

Mõõtevahemik, l/h 1 – 120 

Kütuse dünaamiline viskoossus, mPa•s
 

kuni 100 

Täpsus, % +/- 1 

Töörõhu vahemik, bar -1 – 6  

Töötemperatuuri vahemik, °C -30 – 90 
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3.4. Katsetustel kasutatud tarkvara 

Katsetustel kasutati dünamomeetri originaal programmi ZW-500 V 2.00.002. See 

programm ühildub nii dünamomeetri kui ka kütusekulumõõturiga. Programmi on võimalik 

kasutada vaid ühes arvutis. Selle programmiga varustatud arvutiga on võimalik anda 

käsklusi dünamomeetrile ning ühtlasi salvestada mõõtetulemusi. Katse operatiivsemaks 

juhtimiseks soovitab autor võimalusel kasutada arvutit juhiistmel.  

3.5. Katseandmete kasutamine ja metoodika 

Kokku katsetati nelja traktorit: John Deere 5100M, MTZ 82, -820 ja -920.3. Kõikide 

traktoritega teostati regulaatorkarakteristiku mõõtmiskatse ja osakoormuskatsed, kuid 

täielikult saab mõõtmisandmeid kasutada John Deere 5100M ja MTZ 82 kohta. MTZ 820 

ja -920.3 osakoormuskatsete tulemused ei olnud täielikud, kuna mõõtmispiirkonnast jäi 

välja koormus üle 42 protsendi, kuna just suurematel koormustel on traktori töö 

ökonoomne ei saanud neid andmeid mitmeparameetrilise karakteristiku koostamisel 

kasutada. MTZ 920.3 regulaatorkarakteristiku määramisel oli kütusesüsteemis õhk, 

mistõttu ei saa kasutada selle traktori regulaatorkarakteristikut. 

3.6.  Mõõtemääramatus ja selle allikad 

Mõõtmise tulemusena ei saada mõõdetava suuruse tõelist väärtust vaid saadakse 

mõõteväärtus või mõõdis, mis on hinnangud mõõdetava suuruse kohta. Kui 

mõõtetulemusest lahutada mõõdetava suuruse tõeline väärtus saadakse mõõteviga. Kuna 

mõõdetava suuruse tõeline väärtus ei ole teada saab anda vaid tõenäosusliku hinnangu 

vahemiku kohta, milles tegelik väärtus asub. See vahemik on mõõtemääramatus.  

 

Mõõtemääramatuse võib leida kordusmõõtmiste tulemustest statistiliste meetoditega või 

muudest infoallikatest näiteks mõõteriista valmistaja andmetest. Kuna antud töös täpselt 

samas punktis kordusi ei teostatud lähtutakse mõõtemääramatuse hindamisel valmistaja 

andmetest. Näiteks kütuse tunnikulu leidmisel on mõõtemääramatuse ulatuseks ehk 

absoluutveaks seadme passi kohaselt kuni 2 protsenti. See protsent näitab riistaviga. 

Kütusekulu ei ole võimalik mõõta täpsemalt, kuid lisanduda võivad protseduurivead ja 

mõõdetava suuruse tundlikkusest tingitud vead. Protseduuri viga tekib toodud näites, kui 



35 

 

süsteemis on õhk või esineb lekkeid. Nende vältimiseks tuleb mõõtmise läbiviimisel 

jälgida kasutusjuhendit. Mõõdetava suuruse tundlikkusest tingitud vigade kõrvaldamiseks 

tuleb katsed võimalusel läbi viia sama kütusega ja ühesugustel keskkonnatingimustel [23, 

24]. 

3.7. Arvutustes kasutatud valemid ja tegurid 

Mootori väntvõlli pöörlemissagedus on leitud järgmise valemiga 

   k je  n i n   ,    (3.1) 

kus en  on mootori väntvõlli pöörlemissagedus min
-1

; 

 kn  – käitusvõlli pöörlemissagedus min
-1

; 

ji  – käitusvõlli ülekandesuhe. 

Mootori pöördemoment hoorattal on leitud järgmise valemiga 

   k

k
e

k

M
 
i

 M
η




,    (3.2) 

kus eM  on moment hoorattal N•m; 

 kM  – moment käitusvõllil N•m; 

kη  – käitusvõlli ülekande kasutegur. 

Mootori võimsus hoorattal on leitud järgmise valemiga 

   k

k
e

P
  P
η

 ,    (3.3) 

kus eP  on võimsus hoorattal kW; 

 kP – võimsus käitusvõllil kW. 

Kütuse erikulu on leitud järgmise valemiga 

   
f f

e
e

 
B

b
ρ

 
P


 ,    (3.4) 

kus eb  on kütuse erikulu g/(kW•h); 

 fB  – kütuse tunnikulu l/h; 

fρ  – kütuse tihedus kg/m
3
. 
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Veoratta dünaamiline raadius on leitud järgmise valemiga 

   
2 2

v v
d r

d d d
r     k 


   ,    (3.5) 

kus dr  on veoratta dünaamiline raadius m; 

 vd  – veoratta velje diameeter m; 

d  – veoratta diameeter m; 

 rk  – rehvi deformatsioonitegur. 

Ratta ümbermõõt on leitud järgmise valemiga 

   2 dr  π  rS    ,    (3.6) 

kus rS  on veoratta ümbermõõt. 

Transmissiooni kasutegur on leitud järgmise valemiga [27] 

   
100

100

h
j 

n
η

η
 

 
 ,    (3.7) 

kus jη  on transmissiooni kasutegur; 

 n  – hambumises olevate hammasrataspaaride arv; 

hη  – sirghammaste hambumise kasutegur. 

Adra liikumist takistavate kahjulike takistusjõudude resultant on leitud järgmise valemiga 

[26] 

   1 ax  h R g m   ,    (3.8) 

kus 1xR  on adra liikumist takistavate kahjulike takistusjõudude resultant N; 

 h  – summaarne hõõrdetegur, mis arvestab hõõrdumist adra rataste laagrites, rataste 

veeremist põllu pinnal, sahkade libisemist vao põhjal jne; 

 g – maa raskuskiirendus m/s²; 

am – adra mass kg. 

Takistusjõud künniviilu deformeerimisel saha tööpinnal on leitud järgmise valemiga [26] 

   2 sx v k k   N k bR a    ,    (3.9) 

kus 2x R  on takistusjõud künniviilu deformeerimisel saha tööpinnal kN; 

 sN  – sahkade arv; 
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 vk  – eritakistus künniviilu deformeerimisel kN/m
2
; 

ka  – künniviilu laius m; 

kb  – künniviilu kõrgus m. 

Takistusjõud mullaosakeste kõrvalepaiskamisel on leitud järgmise valemiga [26] 

   3
2

0 s k k mx  ε N a  vR b     ,    (3.10) 

kus 3x R  on takistusjõud mullaosakeste kõrvalepaiskamisel kN; 

 0ε  – tegur, mis arvestab saha tööpinna kuju ja mulla tüüpi kg/m
3
; 

mv  – adra liikumiskiirus m/s. 

Traktori liikumistakistus tasasel pinnal on leitud järgmise valemiga [26] 

   1 2vt t  m gR  f ,    ,    (3.11) 

kus tR  on traktori liikumistakistus tasasel pinnal kN; 

 vf  – veeretakistus jäätmaal; 

tm – traktori mass kg. 

Adra veotakistus on leitud järgmise valemiga [26] 

   1 2 3x ta x x R R  R RR     ,    (3.12) 

kus aR  on adra veotakistus kN. 

Adra vedamiseks vajalik võimsus on leitud järgmise valemiga 

   a ma  R  vP   ,    (3.13) 

kus aP  on adra vedamiseks vajalik võimsus kW. 

Haardumisjõud on leitud järgmise valemiga [12] 

   φ t φ m R λ g    ,    (3.14) 

kus φR  on haardumisjõud kN; 

 φ  – haardetegur põllul; 

λ  – veorataste koormustegur. 
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Minimaalne pöördemoment käigu kohta on leitud järgmise valemiga [12] 

   a d
min

k j

R
 M

r
 
i η





,    (3.15) 

kus minM  on minimaalne pöördemoment käigu kohta N•m; 

 ki  – käigu ülekandesuhe. 

Pöörlemissagedus käigu kohta etteantud kiirusel on leitud järgmise valemiga [12] 

   T k

d

v
 

r
 ω

i
 ,    (3.16) 

kus ω  on pöörlemissagedus käigu kohta etteantud kiirusel min
-1

; 

Tv  – teoreetiline liikumiskiirus m/s. 

Traktori liikumiskiirus katsepunktis on leitud järgmise valemiga [12] 

e.
t.i

i
d

k

 v
n
  r
i

  ,    (3.17) 

kus t .iv  on traktori liikumiskiirus katsepunktis m/s; 

 e.in  – väntvõlli pöörlemissagedus katsepunktis min
-1

.  

Veoratta veojõud käigu kohta katsepunktis on leitud järgmise valemiga [12] 

e.i k m

d
i

M i
R   

η

r

 
 ,    (3.18) 

kus iR  on veoratta veojõud käigu kohta katsepunktis kN; 

 e.iM  – mootori moment katsepunktis N•m. 

Tegelik liikumiskiirus on leitud järgmise valemiga [12] 

1Tt  v (  δv )  ,    (3.19) 

kus tv  on tegelik liikumiskiirus m/s; 

 δ  – veorataste nühavus. 

Arendatav tegelik võimsus on leitud järgmise valemiga  

t it  v  RP   ,    (3.20) 

kus tP  on arendatav tegelik võimsus kW. 

Haagise veotakistus on leitud järgmise valemiga [12] 

h h.v hR f g  m   ,    (3.21) 

kus hR  on haagise veotakistus kN; 
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 h.vf  – veeretakistus kuival pinnasteel; 

 hm  – haagise mass kg. 

Traktori liikumistakistus on leitud järgmise valemiga [12] 

1 2t.h h.v t R f , m g    ,    (3.22) 

kus t.hR  traktori liikumistakistus kN. 

Veojõud haagise vedamiseks on leitud järgmise valemiga [12] 

h hT .h t. RR R    ,    (3.23) 

kus T .hR  on veojõud haagise ja traktori vedamiseks kN. 

 

Arvutustes kasutatud tegurid valiti järgmiste põhimõtete alusel. Käitusvõlli ülekandesuhe 

oli John Deere 5100M ji = 2,103, MTZ 82 ning -820 oli ji = 2,2. Käitusvõlli ülekande 

kasutegur oli John Deere 5100M kη = 0,95, MTZ 82 ning -820 oli kη = 0,92. Kütuse 

tihedus mõõdeti iga katse korral eraldi. John Deere 5100M oli fρ = 820,2-, MTZ 82 fρ

= 815,0- ja MTZ 820 fρ = 835,9 kg/m
3
. Rehvi deformatsioonitegur rk = 0,75–0,8. Teguri 

väärtuseks valiti 0,8. Summaarne hõõrdetegur, mis arvestab hõõrdumist adra rataste 

laagrites, rataste veeremist põllu pinnal, sahkade hõõrdumist vao põhjas jne, praktikas 

valitakse väärtus 0,3–0,5 valiti keskmine ehk h = 0,4. Adra massiks am  võeti 1000 kg, 

arvestati kolmehõlmalise pöördadra massiga. Eritakistuseks künniviilu deformeerimisel 

võeti vk = 40 kN/m
2
 väärtus kehtib keskmise liivsavi mulla korral. Künniviilu laiuseks ka = 

0,4 m ja kõrguseks kb = 0,2 m. Saha tööpinna kuju ja mulla tüüpi arvestavaks teguriks 0ε  

võetakse orienteeruvalt 150–400 kg/m
3
;
 
võeti 0ε = 220 kg/m

3
, kuna kasutatakse kaasaegset 

Kvernelandi atra, siis valiti tegur keskmisest pisut madalamaks. Veeretakistus jäätmaal on 

0,07–0,08, tegur vf = 0,08. Adra liikumiskiiruseks mv  võeti MTZ 1,67 m/s ja John Deerel 

2,22 m/s. Haardeteguriks jäätmaal loetakse 0,7–0,9 seega φ= 0,8 ning veorataste 

koormusteguriks 4x4 ratastraktoritel λ = 1. Veorataste nühavus δ  on jäätmaal 70 

protsendilise koormuse juures 8,5 protsenti. Traktori veeretakistuseks kuival pinnasteel on 

0,03–0,05, teguriks h.vf = 0,04. Haagise massiks võeti MTZ-l hm = 12000 kg ja John 

Deere-l hm = 15000 kg [12, 25, 26, 27, 28, 29]. 
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4. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 

4.1. Katsetraktorite väljundparameetrid 

Katsetraktori mootori töö iseloomustamiseks valiti efektiivsuslikest parameetritest mootori 

efektiivvõimsus ja -pöördemoment. Ökonoomsuslikest parameetritest valiti kütuse 

tunnikulu ja -erikulu. Omavahel võrreldakse nii erinevaid traktoreid, kui ka neilt saadud 

mõõtmistulemuste vastavust tehase andmetega.  

4.1.1. Võimsuse võrdlus regulaatorkarakteristikul 

Traktoril John Deere 5100M mõõdeti käitusvõllilt maksimaalseks võimsuseks 73 kW 

arvestades kadusid jõuülekandes teeb see mootori efektiivvõimsuseks ligikaudu 77 kW. 

Maksimaalne võimsus mõõdeti pöörlemissagedusel 2187 min
-1

. Mõõtmisi ei teostatud 

täpselt 2200-l min
-1

 juures. Selles katsepunktis pidanuks võimsus olema maksimaalne ehk 

mõõdetud pöörlemissagedusel 2187 min
-1 

tõenäoliselt võimsus veel kasvas ja regulaator ei 

olnud veel rakendunud. Järgmises mõõtepunktis 2244 min
-1 

võimsus juba langes. 

Hoolimata madalamast pöörlemissagedusest oli saavutatud võimsus kolme kilovati võrra 

suurem, kui on antud traktori tehnilistes andmetes. Tehnilised andmed antakse reeglina 

väikse varuga seetõttu võib mõõtmistulemusi usaldada. 

 

Traktoril MTZ 82 mõõdeti maksimaalseks võimsuseks 48,6 kW. Arvestades juurde 

ülekandes kaduma läinud võimsuse saadakse mootori efektiivvõimsuseks 52,8 kW. 

Maksimaalne võimsus saavutati pöörlemissagedusel 1981 min
-1

. Tehase andmete kohaselt 

peaks mootor arendama võimsust 57,4 kW pöörlemissagedusel 2200 min
-1

. Tõenäoliselt on 

katsetulemus väiksem, kuna mootor on kulunud. Mingil põhjusel rakendus ka regulaator 

varem. Viimaseks katsepunktiks kus regulaator ei olnud veel rakendunud mõõdeti 1981 

min
-1

. See tuleneb kõrgrõhupumba erinevast reguleeringust või selle ekspluatatsioonilisest 

kulumisest. Juhul kui regulaator oleks rakendunud pöörlemissagedusel 2200 min
-1

 olnuks 

tõenäoliselt ka maksimaalne võimsus suurem. 

 

Traktoril MTZ 820 mõõdeti maksimaalseks võimsuseks 63,9 kW. Arvestades ülekandes 

kaduma läinud võimsust saadakse maksimaalseks mootori efektiivvõimsuseks 69,5kW. 

Maksimaalne võimsus mõõdeti pöörlemissagedusel 2090 min
-1

. Tehaseandmete kohaselt 
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pidanuks maksimaalne võimsus 60 kW olema pöörlemissagedusel 2200 min
-1

. Seega võib 

öelda, et 1615 töötunni jooksul on mootor hästi sisse töötanud ning tulemuseks on tehase 

andmetest 9,5 kW võrra suurem võimsus. Maksimaalne võimsus oleks pidanud olema 

pöörlemissagedusel 2200 min
-1

, kuid oli -2090 min
-1

. Erinevus tuleneb tõenäoliselt sellest, 

et järgmine mõõtepunkt oli 2207 min
-1

, kuna sel sagedusel võimsus juba langes oli 

regulaator rakendunud. 2200 min
-1

 olnuks tõenäoliselt võimsus suurem kui 2090 min
-1

, 

kuid seda ei saa kindlalt väita, kuna katseandmed puuduvad. 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et traktori MTZ 82 võimsus oli tehaseandmetest madalam, 

tõenäoliselt kulumise tõttu. John Deere 5100M võimsus vastas üldiselt tehaseandmetele 

ületades seda vaid 3,9 protsendi võrra. Traktor MTZ 820 oli tehaseandmetest tunduvalt 

võimsam ületades neid koguni 13,7 protsendi võrra.  

4.1.2. Pöördemomendi võrdlus regulaatorkarakteristikul 

Traktori John Deere 5100M mootori suurim efektiivpöördemoment oli 450,8 N•m 

pöörlemissagedusel 1243 min
-1

. Tehaseandmeid 390 N•m ületab mõõdetud tulemus 60,8 

N•m võrra. Tehaseandmetes märgitud pöörlemissagedusele 1600 min
-1

 oli lähim 

katsepunkt 1609 min
-1

, mil saavutati efektiivpöördemoment 418,3 N•m. Leides 

pöördemomendi varu saame tulemuseks 34,5 protsenti. Seega tehaseandmetes kirjeldatud 

28 protsendiline pöördemomendi varu ületati 6,5 protsendi võrra. 

 

Traktori MTZ 82 mootori suurim efektiivpöördemoment oli 329 N•m pöörlemissagedusel 

1210 min
-1

. Tehaseandmeid 280 N•m pöörlemissagedusel 1400 min
-1

 ületab mõõdetud 

tulemus 49 N•m võrra. Pöördemomendi varu ei olnud küll andmetes antud, kuid mõõdetud 

tulemus oli 29,2 protsenti. 

 

Traktori MTZ 820 mootori suurim efektiivpöördemoment oli 369,6 N•m 

pöörlemissagedusel 1430 min
-1

. Tehaseandmete kohaselt peaks maksimaalne 

pöördemoment olema 298 N•m pöörlemissagedusel 1400 min
-1

, seega maksimaalse 

momendi mõõtmissagedus ühtib, kuid moment on 71,6 N•m võrra suurem. 

Pöördemomendi varu on 16,4 protsenti, tehase andmetes olnud 15 protsenti ületati 1,4 

protsendi võrra.  
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Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik katsetraktorid ületasid tehase poolt antud maksimaalse 

pöördemomendi väärtused. Esile kerkis MTZ 820 tehaseandmete suhteliselt suur 71,6 N•m 

ületus. Pöördemomendi varu tegelikud väärtused ületasid tehaseandmetes antuid. 

4.1.3. Kütuse erikulu võrdlus regulaatorkarakteristikul 

John Deere 5100M kütuse erikulu jääb väliskarakteristikul vahemikku 220–255 g/(kW•h). 

Traktoritel MTZ 82 ja -820 on need vahemikud vastavalt 242–251 ja 260–277 g/(kW•h). 

Erinevate traktorite erikulud on kujutatud Joonisel 4.1. Sellel on näha, kuidas John Deere 

erikulu on madalaim kogu väliskarakteristiku ulatuses. Järgmised on MTZ 82 erikulu 

väärtused ning seejärel MTZ 820. Viimase ülikõrget erikulu saab põhjendada asjaoluga, et 

Minski traktoritehas on küll tõstnud mootori võimsust ja momenti, kuid kasutab veel 

tänapäevani möödunud sajandi kuuekümnendatel välja töötatud mootorit, mille 

arendamine on olnud minimaalne. Tulemuseks ongi konkurendist 40 ühiku võrra kõrgem 

erikulu, mis ei ole kaasajal konkurentsivõimeline.  

 

Võrdlemaks katsetraktorite regulaatorkarakteristikuid on koostatud Joonis 4.1. Joonisel on 

kujutatud kolme traktori katseandmed: John Deere 5100M, MTZ 82 ja MTZ 820.  

 

Joonis 4.1. Katsetraktorite regulaatorkarakteristikud  
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4.2.  John Deere 5100M ja MTZ 82 veokarakteristikud 

Veokarakteristikul kujutatakse veorataste veojõu sõltuvust liikumiskiirusest erinevatel 

käikudel. Joonisel 4.2. on kujutatud MTZ 82 veokarakteristik. Mida madalam käik, seda 

suurem on traktori poolt arendatav veojõud ja vastupidi. Teoreetiliselt on MTZ 82 

suuteline arendama esimesel käigul veojõudu kuni 104 kN, kuid reaalsetes tingimustes 

takistab sellise veojõu saavutamist rataste haardetegur, koormustegur ja traktori mass. 

Parimates oludes ehk kuival pinnasteel võib haardetegur olla kuni 1,1. Sellisel juhul on 

maksimaalne võimalik veojõud kuni 48,3 kN. Lihtsaim viis selle tõstmiseks on traktori 

kasutuskaalu suurendamine. Viimasel käigul on võimalik saavutata liikumiskiirus kuni 31 

km/h. 

 

Joonis 4.2. Traktori MTZ 82 veokarakteristik 

 

 

 

 

 

  



44 

 

Traktoril John Deere 5100M on käike seitsme võrra enam kui MTZ 82-l, tänu sellele on 

võimalik täpsem käigu valik vastavalt tööle. Teoreetiline suurim veojõud esimesel käigul 

on 180 kN. Kuid nii nagu MTZ 82 ei ole ka siin see saavutatav. Kuival pinnasteel liikudes 

ei suudeta pinnasele kanda suuremat veojõudu, kui 47,9 kN. Tänu suuremale käikude 

arvule suudetakse maksimaalset veojõudu saavutada kuuel käigul MTZ saavutab selle vaid 

kahel. Viimasel käigul on võimalik saavutata liikumiskiirus kuni 43 km/h. 

 

Joonis 4.3. Traktori John Deere 5100M veokarakteristik 

4.3. Mitmeparameetrilised karakteristikud 

4.3.1. Karakteristiku koostamine 

Mitmeparameetrilise karakteristiku koostamisel on olulisim küsimus kütuse samaerikulu 

muutuskontuuride saamine. Peatükis 2.5.5. kirjeldati nende leidmise meetodeid. 

Käesolevas töös saadi kontuurid kasutades mõõtmistulemusi. Saadud vahe tulemused 

sisestati arvutisse ning graafiku koostamiseks kasutati programmi ORIGIN 9.0. 
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Algandmed olid kolmes tulbas, millest moodustusid vastavalt X, Y ja Z telg. X ja Z teljel 

kuvati vastavalt pöörlemissagedust ja erikulu, Y teljel kuvati kord pöördemomenti, kord 

võimsust. 

 

Samaerikulu joone saamiseks Descartes’ i teljestikus kasutatakse järgmisi etappe.  

1. Triangulatsioon 

2. Lineaarne interpoleerimine tunnuspunktide leidmiseks 

3. Kontuurjoone joonestamine Beizer kõveratega 

4. Joone hälvete tasandamine 

Esmalt ühendatakse kõik katsepunktid XY tasapinnas kasutades Delaunay 

triangulatsiooniprintsiipi. See tähendab, et koostatakse kolmnurkvõrk võimalikult 

võrdnurksetest kolmnurkadest, mis ei tohiks omavahel lõikuda. Igat külge jagavad kaks 

kolmnurka, juhul kui kolmnurk ei asu võrgu servas. 

 

Joonis 4.4. Delaunay triangulatsiooni skeem 

Leidmaks konkreetset kontuurjoont kontrollib programm üle kõik kolmnurgad, milliste 

külgedega joon lõikub. Kontuurjoone poolt läbitavat külge nimetatakse tunnusküljeks ja 

läbitavat punkti tunnuspunktiks. Tunnuspunkti koordinaatide leidmiseks kasutatakse 

lineaarset interpolatsiooni. Kontuurjoone kujutamiseks tuleb leida kõik tunnuspunktid 

sellel joonel. Kui tunnuspunkt paikneb võrgu ääres, siis algab ka kontuurjoon äärest. 

Ülejäänud juhtudel algab kontuurjoon juhuslikust tunnuspunktist. Kontuurjoone 

kuvamiseks ühendatakse kõik joone väärtusele vastavad tunnuspunktid Beizer kõveratega. 

Nendest kõveratest moodustub kontuurjoon. Beizer kõver kujutab endast kontrollitavate 

parameetritega kõverat. ORIGIN võimaldab lisada katsepunktide vahele uusi teoreetilisi 

punkte, sellega suurendatakse ka Delaunay kolmnurkade arvu. Lisaks on võimalik 

ühtlustada hälbeid mõõtmises, selleks kasutatakse ühtlustamise parameetrit. Mida väiksem 

on selle väärtus, seda vähem kontuuri ühtlustatakse [30]. 
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4.3.2. Tulemuste võrdlemine 

Traktori John Deere ökonoomseim piirkond ehk erikulu alla 230 g/(kW•h) algab juba 50 

protsendilise võimsuse juures ning püsib madalana kuni 94 protsendini maksimaalsest 

võimsusest (Joonis 4.5.). Ökonoomseim ala kestab pöörlemissagedusel 1200–1700 min
-1

 

ulatudes kogu selle piirkonna jooksul väliskarakteristikuni. MTZ 82 ökonoomseim ala on 

suhteliselt väike ja asub 30 kW- ja 1100 min
-1

 juures. Praktikas seda ala kuigipalju ei 

kasutata, seega tuleks masina ekspluatatsioonis jääda järgmisse vahemikku 230–240 

g/(kW•h). See vahemik asub kahes osas: esimene osa on madalamal pöörlemissagedusel, 

teine kõrgemal. Suurem võimsus saavutatakse viimases alas. See algab 67 protsendil 

maksimaalsest võimsusest ning kestab kuni 85 protsendini. Väntvõlli pöörlemissagedus on 

selles alas 1300–1700 min
-1

. Joonise 4.5. põhjal võib öelda, et John Deere 5100M on MTZ 

82 tunduvalt ökonoomsem. Eriti selgelt tuleb vahe välja suuremat võimsust nõudvatel 

töödel. 

 

Joonis 4.5. John Deere 5100M ja MTZ 82 mitmeparameetriline graafik võimsuse järgi 

 

Joonisel 4.6. on kujutatud John Deere 5100M ja MTZ 82 pöörlemissageduse, momendi ja 

kütuse erikulu omavahelist sõltuvust. Ka sellel graafikul on näha John Deere 5100M 

suhteliselt suurt ökonoomseimat piirkonda. Ökonoomseim erikulu ulatub 62 protsendist 

kuni maksimaalse momendini, pöörlemissagedustel 1200–1700 min
-1

. Traktoril MTZ 82 

tuleks vaadelda ala 230–240 g/(kW•h), mis ulatub 68 kuni 94 protsendini maksimaalsest 

momendist ning kestab 900–1700 min
-1

. MTZ 82 töötades tuleks kasutada just neid 

väntvõlli pöörlemissagedusi. Raskematel töödel üle 1200 min
-1

 ja kergetel võib kasutada 
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ka pöörlemissagedust 900–1200 min
-1

, kuid sel juhul tuleb arvestada asjaoluga, et mootoril 

puudub selles piirkonnas pöördemomendi varu. 

 

Joonis 4.6. Traktorite John Deere 5100M ja MTZ 82 mitmeparameetriline graafik 

momendi järgi 

4.4. Ökonoomsusarvutused adra ja haagise vedamiseks 

4.4.1. MTZ 82 ökonoomsusarvutus künnitööl 

Traktori MTZ 82 katsetamisel saadi 61 katsepunkti erinevatel koormustel, nende abil 

koostati mitmeparameetriline graafik. Seejärel teostati arvutused optimaalseima töörežiimi 

leidmiseks konkreetse töö teostamisel. Arvutuses leiti ökonoomne piirkond erinevatel 

käikudel künniks kolme hõlmalise adraga. Arvutuskäik oli järgmine: 

1. Leiti adra veotakistus arvestades keskkonnale- ja masinatele iseloomulikke tegureid. 

2. Kontrolliti kas vajalik veojõud ei ületa ratta haardumisvõimet pinnasel. 

3. Leiti võimsus, mis oli vajalik etteantud kiirusel adra tõmbamiseks. 

4. Leiti pöörlemissagedused ja pöördemomendid käigu kohta etteantud kiirusel ning 

välistati mittesobivad käigud. 

5. Leiti katsepunktide seast ökonoomseim ning valiti sobiv käik künniks etteantud 

tingimustel. 

 

Adra veotakistus etteantud tingimustel on 17,2 kN. Ratta haardumisvõime pinnasel on 35,1 

kN, seega on haardumisjõud suurem veojõust ning traktoriga on võimalik atra tõmmata. 

Künni kiiruseks valiti 1,7 m/s ehk 6 km/h. Etteantud tingimustel adra tõmbamiseks on vaja 
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võimsust 28,6 kW. Katsetatud punktidest leiti antud tööks sobivaim. Valiti katsepunkt 30, 

kus oli mootori poolt arendatav võimsus 38,7 kW ning väntvõlli pöörlemissagedus 1405 

min
-1

. Selles punktis ületatakse vajaminev võimsus, ühtlasi on punkt kütuse erikulu poolest 

ökonoomses piirkonnas. Valitud katsepunktis ületatakse vajalik veojõud adra tõmbamiseks 

ning saavutatakse ka teoreetiline kiirus 6,7 km/h viiendal käigul, mis arvestades 8,5 

protsendilist nühavust teeb töömasina tegelikuks liikumiskiiruseks 6,1 km/h. Traktori 

tegelik võimsus on tegeliku kiiruse ja veojõu korrutis viiendal käigul. Valitud režiimis 

ületatakse vajalikku võimsust 5,3 kW võrra, kuid samas on mootoril piisav 

pöördemomendi varu toimetulekuks keskkonnatingimuste võimaliku muutusega. Valides 

künniks punkti madalamal pöörlemissagedusel saavutatavast ökonoomsest režiimist on oht 

mootori ülekoormamisele. Künniks valitud katsepunkt 30 on kujutatud ka Joonisel 4.7. 

 

 

Joonis 4.7. Traktori MTZ 82 sobivaim režiim künniks 
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4.4.2. John Deere 5100M ökonoomsusarvutus künnitööl 

John Deere mitmeparameetriline graafik koostati 172 mõõdetud punkti alusel. Arvutused 

optimaalse töörežiimi leidmiseks teostati samadel tingimustel ja sama arvutuskäiku 

järgides kui traktoril MTZ 82. Vaid künnikiiruseks valiti senise kuue kilomeetri asemel 

kaheksa kilomeetrit tunnis, kuna John Deere 5100M oli MTZ 82-st võimsam. 

 

Adra veotakistus etteantud tingimustel on 17,3 kN. Ratta haardumisvõime pinnasel on 34,8 

kN, seega on haardumisjõud suurem veojõust ning traktoriga on võimalik atra tõmmata. 

Künni kiiruseks valiti 2,2 m/s ehk 8 km/h. Etteantud tingimustel adra tõmbamiseks on vaja 

võimsust 38,4 kW. Katsetatud punktidest leiti antud tööks sobivaim. Valiti katsepunkt 105 

kus oli mootori poolt arendatav võimsus 48,5 kW ning väntvõlli pöörlemissagedus 1371 

min
-1

. Selles punktis ületatakse vajaminev võimsus, ühtlasi on punkt kütuse erikulu poolest 

ökonoomseim. Valitud katsepunktis ületatakse vajalik veojõud adra tõmbamiseks ning 

saavutatakse ka teoreetiline kiirus 9,2 km/h kümnendal käigul, mis arvestades 8,5 

protsendilist nühavust teeb töömasina tegelikuks liikumiskiiruseks 8,4 km/h. Traktori 

tegelik võimsus on tegeliku kiiruse ja veojõu korrutis kümnendal käigul. Valitud režiimis 

ületatakse vajalikku võimsust 4,3 kW võrra, kuid mootor töötab ökonoomseimas 

võimalikus režiimis. Künniks valitud katsepunkt 105 on kujutatud ka Joonisel 4.8. 

 

Joonis 4.8. Traktori John Deere 5100M sobivaim režiim künniks 
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4.4.3. John Deere 5100M ökonoomsusarvutus transporttöödel 

Soovituste andmiseks režiimi valikul arvutatakse läbi transportöö näide kuival pinnasteel 

viimasel 16 ehk D4 käigul. Haagise massiks valitakse 15 tonni ning seda veetakse tasasel 

teel. Antud tingimustel peab traktor arendama veojõudu 7,6 kN. Esmalt leiti maksimaalne 

kiirus, millega on võimalik haagist tõmmata. Selleks leiti pöörlemissagedus, millel 

vajaminev veovõimsus on võrdne maksimaalse võimsusega sel sagedusel. Kontrolliti 

väliskarakteristiku punkte. Etteantud tingimustel on suurimaks võimalikuks 

liikumiskiiruseks 34,5 km/h väntvõlli pöörlemissagedusel 1872 min
-1

. Selles karakteristiku 

punktis on võimsus hoorattal 74,7 kW. Haagise vedamiseks läheb kadusid arvestades vaja 

võimsust 74,5 kW. Sel režiimil liikudes on küll liikumiskiirus suurim, kuid kütusekulu on 

üle 230 grammi kilovatt-tunni kohta. Joonisel 4.9. on kujutatud punktidega B–G haagise 

vedamiseks vajalikku võimsust ökonoomsetel pöörlemissagedustel. Soovides saavutada 

maksimaalset ökonoomsust tuleks liikuda punktis E ehk väntvõlli pöörlemissagedusel 

1400 min
-1

 ehk 25,8 km/h. See asub lähedal ökonoomseimale punktile H ning ühtlasi on 

mootoril veel pöördemomendi varu. Punktides F ja G ei ole see varu piisav. Soovides 

suuremat liikumiskiirust, säilitades ökonoomsust ei tohiks ületada pöörlemissagedust 1700 

min
-1

 ehk liikumiskiirust 31,2 km/h. 

 

Joonis 4.9. Traktoriga John Deere 5100M haagise vedamine 
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4.4.4. MTZ 82 ökonoomsusarvutus transporttöödel 

Soovituste andmiseks režiimi valikul arvutatakse läbi transportöö näide kuival pinnasteel 

viimasel 9 käigul. Haagise massiks valitakse 12 tonni ning seda veetakse tasasel teel. 

Antud tingimustel peab traktor arendama veojõudu 6,5 kN. Esmalt leiti maksimaalne 

kiirus, millega on võimalik haagist tõmmata. Selleks leiti pöörlemissagedus, millel 

vajaminev veovõimsus on võrdne maksimaalse võimsusega sel sagedusel. Kontrolliti 

väliskarakteristiku punkte. Etteantud tingimustel on suurimaks võimalikuks 

liikumiskiiruseks 28,2 km/h väntvõlli pöörlemissagedusel 1870 min
-1

, Joonisel 4.10 

punktis A. Selles karakteristiku punktis on võimsus hoorattal 51,7 kW. Haagise 

vedamiseks läheb kadusid arvestades vaja võimsust 51,6 kW. Sel režiimil liikudes on küll 

liikumiskiirus suurim, kuid kütusekulu on üle 240 grammi kilovatt-tunni kohta. Joonisel 

4.10. on kujutatud punktidega A–H haagise vedamiseks vajalikku võimsust erinevatel 

pöörlemissagedustel. Soovides liikuda ökonoomselt tuleks liikuda vahemikus B–F ehk 

1300–1650 min
-1

. Liikumiskiirus on sellistel pööretel üheksanda käiguga sõites 19,6–24,9 

kilomeetrit tunnis. Madalamat pöörlemissagedust ei ole soovitav kasutada, kuna 

pöördemomendi varu ei ole piisav. 

 

Joonis 4.10. Traktoriga MTZ 82 haagise vedamine 
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4.5. Traktorite võrdlustulemuste analüüs 

Võrreldes omavahel traktorite MTZ 82 ja MTZ 820 kütuse erikulu ilmneb tõsiasi, et MTZ 

820, mis on esimesest 18 aastat uuem, ei ole kütuse erikulu mitte langenud vaid hoopis 

tõusnud. See tuleneb tõenäoliselt suuremast arendatud võimsusest aga kindlasti ka 

puudulikust arendustööst, kuna suurem osa mootoridetaile on säilinud endisel kujul. 

Ekspluatatsioonis on tähtis jälgida, et mootori pöörlemissagedus ei tõuseks ühelgi traktoril 

üle nimipöörlemissageduse. Sellest kõrgematel pöörlemissagedustel kasvab kütuse erikulu 

väga kiiresti kuna võimsus samal ajal väheneb. John Deere erikulu oli kogu 

väliskarakteristiku ulatuses madal. Tähelepanuväärne on asjaolu, et kütuse erikulu 

ökonoomne piirkond ulatus koguni viiesaja pöörde ulatuses väliskarakteristikuni. Samuti 

on katsetatud masinaga võimalik tööd teha maksimaalsel momendil kütuse erikulul alla 

230 g/(kW•h). Praktilisest seisukohast on John Deere kütuse erikulu piirkonnad täpselt 

õigel suunal „välja venitatud“. Jooniselt 4.9 on näha kuidas peaaegu kogu 

kiirusdiapasoonis langeb haagise vedamisel erikulu ökonoomseimasse piirkonda. Sama 

analoogia kehtib ka teistel töödel. MTZ 82 madalaim erikulu jääb praktikas kasutamiseks 

liiga madalatele pöörlemissagedustele. Hoidmaks kütusekulu alla 240 g/(kW•h) ei tohiks 

koormata traktorit üle 85 protsendi ning pöörlemissagedus peaks olema alla 1700 min
-1

. 

On selge, et töötegemine traktoriga John Deere 5100M MTZ-de asemel on kütuse erikulu 

seisukohalt ökonoomsem, kuid arvestades John Deere soetus- ja varuosade maksumust 

tuleks kallima masinaga rohkem tööd teha investeeringu tagasiteenimiseks. 
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KOKKUVÕTE 

 

Võrreldes katsetraktorite regulaatorkarakteristikuid kui ka mitmeparameetrilisi 

karakteristikuid saab esitada alljärgnevad järeldused: 

1. Traktori MTZ 82 võimsus oli tehaseandmetest 8 protsendi võrra madalam. 

Tõenäoliselt on see tingitud traktori ressursi vähenemisest. Tulemusi mõjutas ka 

kõrgrõhupumba mittevastavus tehaseandmetele. Traktori John Deere 5100M 

võimsus vastas põhiliselt tehaseandmetele, ületades seda vaid 3,9 protsendi võrra. 

Traktor MTZ 820 oli tehaseandmetest tunduvalt võimsam ületades neid koguni 

13,7 protsendi võrra.  

2. Kõik katsetraktorid ületasid tehase poolt antud maksimaalse momendi väärtused. 

Suurim pöördemomendi varu oli traktoril John Deere 5100M ‒ kuni 34,5 protsenti. 

Kõik katsetraktorid ületasid tehaseandmetes antud pöördemomendi varu. 

3. Kütuse erikulu väärtused väliskarakteristikul jäävad järgmistesse vahemikesse: 

Traktoril John Deere 5100M 220–255 g/(kW•h), Traktoril MTZ 82 242–251 

g/(kW•h) ja traktoril MTZ 820 260–277 g/(kW•h).  

4. Traktorite John Deere 5100M ja MTZ 82 maksimaalsed arendatavad veojõud on 

vastavalt 47,9- ja 48,3 kN. MTZ 82 maksimaalne veojõud on suurem suurema 

kasutuskaalulu tõttu. Kuna John Deere-l on seitsme käigu võrra enam käike on 

võimalik maksimaalset veojõudu saavutada kokku kuuel käigul samas MTZ 82-l 

vaid kahel käigul. 

5. Võimsuse graafikul algab John Deere ökonoomseim erikulu piirkond alla 230 

g/(kW•h) juba 50 protsendilise võimsuse juures ning püsib madalana kuni 94 

protsendini maksimaalsest võimsusest ning kestab pöörlemissagedusel 1200–1700 

min
-1

 ulatudes kogu selle piirkonna jooksul väliskarakteristikuni. Traktoriga MTZ 

82 töötamisel tuleks jääda vahemikku 230–240 g/(kW•h). See vahemik asub kahes 

osas. Esimene osa on madalamal pöörlemissagedusel ja teine kõrgemal. Suurem 

võimsus saavutatakse viimases alas. See algab 67 protsendil maksimaalsest 

võimsusest ning kestab kuni 85 protsendini. Väntvõlli pöörlemissagedus on selles 

alas 1300–1700 min
-1

. 
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6. Momendi graafikul ulatub John Deere erikulu alla 230 g/(kW•h) 62 protsendist kuni 

maksimaalse momendini, pöörlemissagedustel 1200–1700 min
-1

. MTZ 82 tuleks 

vaadelda ala 230–240 g/(kW•h), mis ulatub 68 kuni 94 protsendini maksimaalsest 

momendist ning kestab pöörlemissagedustel 900–1700 min
-1

. MTZ 82 töötades 

tuleks kasutada just neid väntvõlli pöörlemissagedusi. 

7. MTZ 82 arvutusnäites on adra veotakistus 17,2 kN. Künni kiiruseks valiti 6 km/h. 

Etteantud tingimustel on adraga töötamiseks vaja võimsust 28,6 kW. Valiti 

katsepunkt 30 kus oli mootori poolt arendatav võimsus 38,7 kW ning väntvõlli 

pöörlemissagedus 1405 min
-1

. Valitud katsepunktis ületatakse vajalik veojõud adra 

tõmbamiseks ning saavutatakse ka teoreetiline kiirus 6,7 km/h viiendal käigul, mis 

arvestades 8,5 protsendilist nühavust teeb töömasina tegelikuks liikumiskiiruseks 

6,1 km/h. Valitud režiimis ületatakse vajalikku võimsust 5,3 kW võrra, kuid samas 

on mootoril piisav pöördemomendi varu toimetulekuks keskkonnatingimuste 

võimaliku muutusega.  

8. John Deere 5100M arvutusnäites on adra veotakistus 17,3 kN. Künni kiiruseks 

valiti 8 km/h. Etteantud tingimustel adra tõmbamiseks on vaja võimsust 38,4 kW. 

Valiti katsepunkt 105 kus oli mootori poolt arendatav võimsus 48,5 kW ning 

väntvõlli pöörlemissagedus 1371 min
-1

. Selles punktis ületatakse vajaminev 

võimsus, ühtlasi on katsepunkt kütuse erikulu poolest ökonoomseim. Valitud 

katsepunktis ületatakse vajalik veojõud adra tõmbamiseks ning saavutatakse ka 

teoreetiline kiirus 9,2 km/h kümnendal käigul, mis arvestades 8,5 protsendilist 

nühavust teeb töömasina tegelikuks liikumiskiiruseks 8,4 km/h. Valitud režiimis 

ületatakse vajalikku võimsust 4,3 kW võrra, kuid mootor töötab ökonoomseimas 

võimalikus režiimis. 

9. Kuival tasasel pinnasteel viimasel 16 ehk D4 käigul 15 tonnise haagise vedamiseks 

peab John Deere 5100M arendama veojõudu 7,6 kN. Maksimaalselt on võimalik 

sellise haagisega liikuda 34,5 km/h väntvõlli pöörlemissagedusel 1872 min
-1

. 

Soovides saavutada maksimaalset ökonoomsust tuleks liikuda pöörlemissagedusel 

1400 min
-1

 ehk 25,8 km/h. See asub lähedal ökonoomseimale punktile ning ühtlasi 

on mootoril veel pöördemomendi varu.  
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10. Kuival tasasel pinnasteel 9 käigul 12 tonnise haagise vedamiseks peab MTZ 82 

arendama veojõudu 6,5 kN. Maksimaalselt on sellise haagisega võimalik liikuda 

28,2 km/h väntvõlli pöörlemissagedusel 1870 min
-1

. Soovides ökonoomselt liikuda 

peaks kiirus jääma vahemikku 19,6–24,9 kilomeetrit tunnis ehk pöörlemissagedusel 

1300–1650 min
-1

.  

 

Ekspluatatsioonis on tähtis jälgida, et mootori pöörlemissagedus ei tõuseks ühelgi traktoril 

üle nimipöörlemissageduse. Sellest kõrgematel pööretel kasvab kütuse erikulu väga kiiresti 

kuna võimsus samal ajal väheneb. On selge, et töötamine John Deere 5100M-ga MTZ-de 

asemel on kütuse erikulu seisukohalt ökonoomsem. Kuid arvestades John Deere soetus- ja 

varuosade maksumust tuleks kallima masinaga rohkem tööd teha investeeringu 

tagasiteenimiseks. Andmaks paremat ülevaadet mootori töö kohta võiksid traktorite tootjad 

kaaluda juhile ekraanil kuvada traktori mitmeparameetriline graafik ning töörežiimi 

kujutav punkt, kus vastavalt masina koormatusele tööd tehakse. 
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LISA A. 1. KATSETULEMUSED JA LEITUD PARAMEETRID 

Lisa A. Tabel A.1. Traktori John Deere 5100M töödeldud katsetulemused ja leitud 

parameetrid 

Punkt nk  

min
-1

 

ne  

min
-1

 

Mk 

N•m 

Me 

N•m 

Pk  

kW 

Pe  

kW 

Bf  

l/h 

be 

g/(kW•h) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 607 1277 451,8 226,1 28,7 30,2 9,61 260,8 

2 709 1492 450,8 225,6 33,5 35,3 10,80 251,2 

3 773 1625 450,7 225,6 36,5 38,4 11,85 253,1 

4 533 1120 450,1 225,3 25,1 26,4 8,05 249,8 

5 569 1196 450,2 225,3 26,8 28,2 8,57 249,0 

6 626 1316 450,1 225,3 29,5 31,1 9,32 246,1 

7 669 1406 450,1 225,3 31,5 33,2 10,03 248,1 

8 709 1491 450,1 225,3 33,4 35,2 10,50 244,7 

9 742 1560 450,1 225,3 34,9 36,8 11,07 246,8 

10 781 1642 450,4 225,4 36,8 38,8 12,16 257,3 

11 829 1742 450,3 225,4 39,1 41,1 13,03 259,8 

12 948 1995 450,3 225,4 44,7 47,1 16,73 291,6 

13 993 2088 450,4 225,5 46,8 49,3 17,61 293,0 

14 620 1304 450,3 225,4 29,2 30,8 9,23 246,0 

15 735 1546 450,4 225,4 34,7 36,5 11,18 251,2 

16 788 1658 450,5 225,5 37,2 39,1 12,16 254,9 

17 927 1948 450,3 225,4 43,7 46,0 15,29 272,6 

18 967 2034 450,4 225,4 45,6 48,0 16,42 280,5 

19 1047 2202 450,6 225,5 49,4 52,0 19,01 299,8 

20 589 1239 539,2 269,9 33,3 35,0 10,37 242,9 

21 611 1286 539,3 270,0 34,5 36,3 10,10 227,9 

22 640 1345 539,3 269,9 36,1 38,0 10,61 228,9 

23 683 1436 539,2 269,9 38,6 40,6 11,45 231,4 

24 801 1684 539,0 269,8 45,2 47,6 13,96 240,6 

25 852 1792 539,0 269,8 48,1 50,6 15,49 251,0 

26 889 1870 538,9 269,8 50,2 52,8 16,63 258,2 

27 937 1970 538,9 269,7 52,9 55,7 17,75 261,6 

28 1065 2240 538,8 269,7 60,1 63,3 21,25 275,5 

29 731 1537 539,0 269,8 41,3 43,4 13,05 246,4 

30 788 1656 539,2 269,9 44,5 46,8 13,86 242,7 

31 845 1776 539,3 269,9 47,7 50,2 15,57 254,2 

32 906 1905 539,2 269,9 51,1 53,8 17,08 260,3 

33 948 1994 539,2 269,9 53,5 56,3 18,26 265,8 
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Tabeli A.1. Järg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 989 2081 539,2 269,9 55,9 58,8 19,35 269,9 

35 691 1453 538,8 269,7 39,0 41,0 11,59 231,6 

36 759 1596 538,9 269,7 42,8 45,1 13,13 238,9 

37 865 1820 538,7 269,6 48,8 51,4 16,14 257,6 

38 938 1972 538,7 269,6 52,9 55,7 18,20 268,0 

39 1022 2149 538,7 269,6 57,6 60,7 20,04 270,8 

40 1061 2232 538,6 269,6 59,8 63,0 21,33 277,7 

41 523 1099 586,5 293,5 32,1 33,8 9,60 233,0 

42 559 1176 586,5 293,6 34,3 36,1 10,20 231,5 

43 593 1247 586,5 293,6 36,4 38,3 10,85 232,1 

44 644 1353 586,5 293,5 39,5 41,6 11,44 225,6 

45 686 1443 586,4 293,5 42,1 44,3 12,40 229,4 

46 749 1575 586,1 293,4 46,0 48,4 14,05 238,1 

47 787 1655 586,2 293,4 48,3 50,9 15,14 244,2 

48 866 1821 586,2 293,4 53,2 56,0 17,14 251,2 

49 927 1950 586,3 293,4 56,9 59,9 18,51 253,3 

50 978 2057 586,1 293,4 60,0 63,2 19,92 258,6 

51 1054 2217 586,3 293,4 64,7 68,1 22,54 271,3 

52 664 1396 586,7 293,7 40,8 42,9 12,39 236,7 

53 751 1580 586,7 293,7 46,1 48,6 14,10 238,1 

54 852 1793 586,7 293,7 52,4 55,1 16,40 244,0 

55 897 1887 586,7 293,7 55,1 58,0 17,57 248,4 

56 997 2097 586,6 293,6 61,2 64,5 20,64 262,6 

57 1038 2183 586,8 293,7 63,8 67,1 21,80 266,3 

58 622 1307 586,4 293,5 38,2 40,2 11,60 236,7 

59 720 1515 586,4 293,5 44,2 46,6 13,42 236,4 

60 778 1636 586,4 293,5 47,8 50,3 14,72 240,1 

61 865 1819 586,4 293,5 53,1 55,9 17,09 250,7 

62 926 1947 586,7 293,6 56,9 59,9 18,67 255,8 

63 973 2047 586,7 293,7 59,8 63,0 19,85 258,5 

64 1016 2136 586,6 293,6 62,4 65,7 20,89 260,9 

65 605 1273 630,7 315,7 40,0 42,1 11,44 223,1 

66 662 1392 630,7 315,7 43,7 46,0 12,65 225,5 

67 700 1472 630,6 315,7 46,2 48,7 13,33 224,7 

68 746 1570 630,5 315,6 49,3 51,9 14,47 228,7 

69 788 1658 630,6 315,6 52,1 54,8 15,69 234,8 

70 691 1453 630,9 315,8 45,7 48,1 13,35 227,9 

         



 62 

Tabeli A.1. Järg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71 786 1653 630,6 315,6 51,9 54,6 16,00 240,2 

72 854 1795 630,8 315,7 56,4 59,3 17,34 239,6 

73 931 1958 630,8 315,7 61,5 64,7 19,40 245,8 

74 980 2061 630,7 315,7 64,7 68,1 20,89 251,4 

75 1025 2156 630,7 315,7 67,7 71,3 22,31 256,8 

76 632 1329 631,1 315,9 41,8 43,9 12,10 225,7 

77 704 1481 631,2 315,9 46,5 49,0 13,47 225,6 

78 799 1681 631,1 315,9 52,8 55,6 16,00 236,0 

79 888 1868 631,2 315,9 58,7 61,8 18,45 244,8 

80 947 1992 631,1 315,9 62,6 65,9 19,72 245,4 

81 1010 2124 631,2 315,9 66,8 70,3 21,83 254,7 

82 692 1455 630,3 315,5 45,7 48,1 13,35 227,8 

83 776 1632 630,5 315,6 51,2 53,9 15,88 241,5 

84 846 1780 630,6 315,6 55,9 58,8 17,19 239,7 

85 926 1947 630,6 315,6 61,2 64,4 19,52 248,7 

86 992 2086 630,8 315,7 65,5 69,0 21,34 253,8 

87 1048 2204 630,9 315,8 69,2 72,9 23,13 260,3 

88 610 1283 675,1 337,9 43,1 45,4 12,69 229,2 

89 687 1444 675,1 337,9 48,5 51,1 14,17 227,5 

90 761 1601 675,1 337,9 53,8 56,7 16,11 233,2 

91 799 1680 675,0 337,9 56,5 59,4 16,89 233,1 

92 578 1216 674,6 337,7 40,8 43,0 11,90 227,1 

93 668 1405 674,6 337,7 47,2 49,7 13,69 226,1 

94 720 1514 674,7 337,7 50,9 53,5 14,95 229,0 

95 766 1612 674,9 337,8 54,2 57,0 15,98 229,9 

96 802 1687 674,9 337,8 56,7 59,7 17,33 238,2 

97 881 1853 675,0 337,9 62,3 65,5 19,21 240,4 

98 913 1920 675,2 337,9 64,6 67,9 19,78 238,8 

99 959 2016 675,1 337,9 67,7 71,3 21,36 245,7 

100 669 1407 674,6 337,7 47,3 49,7 14,26 235,1 

101 747 1571 674,7 337,7 52,8 55,5 15,86 234,2 

102 826 1737 674,6 337,7 58,4 61,4 17,86 238,5 

103 911 1916 674,4 337,6 64,3 67,7 19,93 241,4 

104 972 2044 674,5 337,6 68,6 72,3 21,86 248,1 

105 652 1371 674,8 337,8 46,1 48,5 12,97 219,4 

106 704 1481 674,9 337,8 49,8 52,4 14,27 223,5 

107 753 1584 675,0 337,9 53,2 56,0 15,78 231,0 
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Tabeli A.1. Järg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

108 799 1680 675,0 337,9 56,5 59,4 16,80 231,8 

109 875 1840 675,0 337,9 61,9 65,1 18,60 234,2 

110 946 1989 675,2 338,0 66,9 70,4 20,65 240,7 

111 998 2098 675,2 337,9 70,5 74,2 22,33 246,7 

112 615 1293 719,5 360,1 46,3 48,8 13,43 225,9 

113 660 1388 719,4 360,1 49,7 52,3 14,38 225,4 

114 707 1487 719,4 360,1 53,3 56,1 15,38 225,0 

115 761 1600 719,1 359,9 57,3 60,3 16,71 227,2 

116 792 1666 718,9 359,8 59,6 62,8 17,66 230,8 

117 858 1804 718,9 359,8 64,6 68,0 19,67 237,3 

118 920 1935 719,0 359,9 69,3 72,9 21,25 239,1 

119 716 1506 719,0 359,9 53,9 56,7 15,62 225,8 

120 793 1667 719,1 359,9 59,7 62,8 17,54 229,0 

121 868 1824 718,9 359,8 65,3 68,7 19,85 236,8 

122 926 1946 719,1 359,9 69,7 73,4 21,22 237,3 

123 913 1920 719,0 359,9 68,7 72,4 21,01 238,2 

124 534 1123 719,3 360,0 40,2 42,3 12,11 234,6 

125 573 1205 719,5 360,1 43,2 45,4 12,46 224,9 

126 649 1366 719,3 360,1 48,9 51,5 14,01 223,2 

127 712 1497 719,5 360,1 53,6 56,5 15,81 229,7 

128 786 1653 719,7 360,2 60,1 63,2 17,35 225,0 

129 846 1779 719,7 360,2 63,8 67,1 18,84 230,3 

130 711 1495 719,5 360,1 53,6 56,4 15,73 228,8 

131 766 1611 719,6 360,2 57,7 60,8 16,95 228,8 

132 822 1729 719,6 360,2 61,9 65,2 18,48 232,5 

133 894 1880 719,7 360,2 67,4 70,9 20,27 234,4 

134 524 1102 719,5 360,1 39,5 41,6 12,44 245,5 

135 563 1184 719,6 360,2 42,4 44,7 12,44 228,5 

136 627 1319 719,4 360,1 47,2 49,7 13,80 227,7 

137 679 1428 719,4 360,1 51,2 53,8 14,70 223,9 

138 733 1541 719,3 360,0 55,2 58,1 15,86 223,8 

139 798 1678 719,2 360,0 60,1 63,3 17,88 231,8 

140 838 1762 719,2 360,0 63,1 66,4 18,91 233,5 

141 877 1844 719,1 359,9 66,1 69,5 20,06 236,6 

142 610 1283 766,5 383,7 49,0 51,5 14,38 228,9 

143 667 1403 766,5 383,6 53,5 56,3 15,73 228,9 

144 733 1541 766,6 383,7 58,8 61,9 17,24 228,4 
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Tabeli A.1. Järg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

145 774 1628 766,5 383,7 62,1 65,4 18,05 226,4 

146 818 1720 766,5 383,7 65,7 69,1 19,14 227,2 

147 1115 2345 33,7 16,9 3,9 4,1 8,60 1718,2 

148 1095 2303 304,4 152,4 34,9 36,7 16,70 372,9 

149 1067 2244 647,0 323,8 72,3 76,1 24,70 266,2 

150 1040 2187 669,5 335,1 73,0 76,8 23,90 255,1 

151 1016 2137 685,4 343,1 72,9 76,7 23,30 249,0 

152 991 2084 698,3 349,5 72,5 76,3 23,20 249,3 

153 965 2029 714,8 357,8 72,3 76,1 23,00 247,9 

154 941 1979 726,0 363,4 71,6 75,4 22,60 245,9 

155 916 1926 741,5 371,1 71,1 74,8 22,40 245,5 

156 890 1872 762,0 381,4 71,0 74,7 21,50 236,0 

157 866 1821 776,1 388,5 70,4 74,1 21,50 238,0 

158 840 1767 790,4 395,6 69,6 73,3 20,50 229,5 

159 816 1716 804,8 402,8 68,8 72,4 20,50 232,2 

160 791 1663 819,3 410,1 67,9 71,5 19,90 228,4 

161 765 1609 835,8 418,3 67,0 70,5 19,50 226,8 

162 741 1558 849,4 425,2 65,9 69,4 18,90 223,5 

163 716 1506 861,2 431,1 64,6 68,0 18,50 223,1 

164 690 1451 872,2 436,6 63,0 66,3 17,90 221,4 

165 666 1401 880,2 440,6 61,4 64,6 17,40 220,8 

166 640 1346 886,4 443,7 59,4 62,5 16,80 220,4 

167 617 1298 893,8 447,4 57,7 60,7 16,60 224,2 

168 591 1243 900,7 450,8 55,7 58,6 16,00 223,8 

169 565 1188 900,4 450,7 53,3 56,1 15,80 231,0 

170 541 1138 889,4 445,2 50,4 53,1 15,10 233,4 

171 516 1085 863,1 432,0 46,6 49,1 14,40 240,8 

172 500 1052 848,5 424,7 44,4 46,7 14,20 249,2 
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Lisa A. Tabel A.2. Traktori MTZ 82 töödeldud katsetulemused ja leitud parameetrid 

Punkt nk  

min
-1

 

ne  

min
-1

 

Mk 

N•m 

Me 

N•m 

Pk  

kW 

Pe  

kW 

Bf  

l/h 

be 

g/(kW•h) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 594 1307 198,7 98,2 12,4 13,4 5,11 309,9 

2 316 695 198,8 98,2 6,6 7,2 2,50 285,2 

3 550 1210 198,8 98,2 11,5 12,4 5,11 334,7 

4 664 1462 198,6 98,1 13,8 15,0 5,90 320,1 

5 777 1708 198,6 98,1 16,1 17,5 7,49 347,6 

6 858 1888 198,8 98,2 17,9 19,4 7,99 335,5 

7 950 2090 198,9 98,3 19,8 21,5 9,15 346,9 

8 310 682 267,0 131,9 8,7 9,4 3,00 259,9 

9 523 1151 266,8 131,8 14,6 15,9 5,48 281,1 

10 645 1419 266,9 131,9 18,0 19,6 6,82 283,8 

11 762 1676 267,0 131,9 21,3 23,2 8,10 285,0 

12 846 1861 266,9 131,9 23,6 25,7 9,44 299,3 

13 939 2065 267,0 131,9 26,2 28,5 10,94 312,7 

14 640 1407 331,2 163,7 22,2 24,1 7,96 268,9 

15 639 1407 331,2 163,6 22,2 24,1 7,51 254,0 

16 755 1660 331,1 163,6 26,2 28,5 9,10 260,7 

17 840 1848 331,2 163,7 29,1 31,7 10,45 268,9 

18 932 2051 331,1 163,6 32,3 35,1 11,87 275,3 

19 500 1100 399,4 197,3 20,9 22,7 7,39 264,9 

20 636 1399 399,3 197,3 26,6 28,9 8,55 241,2 

21 748 1645 399,3 197,3 31,3 34,0 10,37 248,7 

22 836 1838 399,3 197,3 34,9 38,0 11,83 253,9 

23 927 2039 399,4 197,3 38,8 42,2 13,40 259,1 

24 502 1104 467,7 231,1 24,6 26,7 7,84 239,2 

25 624 1373 467,5 231,0 30,6 33,2 10,02 245,9 

26 746 1640 467,7 231,1 36,5 39,7 11,66 239,4 

27 828 1822 467,7 231,1 40,5 44,1 13,17 243,5 

28 921 2025 467,7 231,1 45,1 49,0 14,88 247,5 

29 499 1097 531,7 262,7 27,8 30,2 8,39 226,5 

30 639 1405 532,0 262,8 35,6 38,7 10,92 230,1 

31 738 1624 532,0 262,8 41,1 44,7 13,13 239,5 

32 818 1799 532,2 262,9 45,6 49,5 14,87 244,6 

33 847 1862 532,2 262,9 47,2 51,3 15,33 243,7 

34 500 1100 662,5 327,3 34,7 37,7 11,33 244,8 

35 601 1322 645,3 318,8 40,6 44,1 13,31 245,8 
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Tabeli A.2. järg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 700 1541 604,4 298,6 44,3 48,2 14,43 244,1 

37 801 1762 548,7 271,1 46,0 50,0 15,13 246,5 

38 901 1983 496,4 245,3 46,9 50,9 15,78 252,4 

39 900 1981 515,3 254,6 48,6 52,8 16,18 249,7 

40 541 1189 212,1 104,8 12,0 13,0 4,81 300,4 

41 810 1781 212,1 104,8 18,0 19,5 7,55 314,8 

42 599 1318 318,1 157,2 20,0 21,7 6,75 253,6 

43 810 1781 426,7 210,8 36,2 39,3 12,01 249,0 

44 930 2046 125,4 62,0 12,2 13,3 7,40 454,8 

45 903 1987 409,1 202,1 38,7 42,1 13,80 267,4 

46 875 1925 524,3 259,0 48,0 52,2 16,00 249,9 

47 850 1870 535,1 264,4 47,6 51,7 15,60 245,7 

48 825 1815 553,5 273,5 47,8 52,0 15,60 244,7 

49 801 1762 570,5 281,9 47,9 52,1 15,70 245,8 

50 775 1705 588,6 290,8 47,7 51,8 15,50 243,6 

51 749 1648 601,7 297,3 47,2 51,3 15,20 241,5 

52 726 1597 611,2 302,0 46,4 50,4 15,00 242,4 

53 700 1540 622,1 307,4 45,6 49,6 14,70 241,7 

54 674 1483 631,5 312,0 44,6 48,5 14,60 245,5 

55 650 1430 639,7 316,1 43,5 47,3 14,10 243,0 

56 624 1373 650,5 321,4 42,5 46,2 13,90 245,2 

57 600 1320 658,4 325,3 41,4 45,0 13,70 248,1 

58 574 1263 662,2 327,2 39,8 43,3 13,30 250,6 

59 550 1210 665,8 329,0 38,3 41,6 12,70 248,6 

60 525 1155 663,9 328,0 36,5 39,7 12,10 248,6 

61 499 1098 659,2 325,7 34,5 37,5 11,50 249,9 
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Lisa A. Tabel A.3. Traktori MTZ 820 töödeldud katsetulemused ja leitud parameetrid 

Punkt nk  

min
-1

 

ne  

min
-1

 

Mk 

N•m 

Me 

N•m 

Pk  

kW 

Pe  

kW 

Bf  

l/h 

be 

g/(kW•h) 
1 1050 2310 45,8 22,6 5,0 5,4 6,8 1045,9 

2 1003 2207 597,8 295,4 62,8 68,3 24,2 296,3 

3 950 2090 642,8 317,6 63,9 69,5 22,4 269,6 

4 900 1980 675,9 333,9 63,7 69,2 21,5 259,6 

5 850 1870 698,9 345,3 62,2 67,6 21,6 267,1 

6 801 1762 734,5 362,9 61,6 67,0 22,2 277,1 

7 749 1648 735,4 363,3 57,7 62,7 20,0 266,6 

8 699 1538 747,1 369,1 54,7 59,5 19,2 269,9 

9 650 1430 748,1 369,6 50,9 55,3 17,9 270,4 

10 600 1320 743,2 367,2 46,7 50,8 16,8 276,7 

 

  



 68 

LISA A. 2. ARVUTUSTULEMUSED 

 

Traktorid on tähistatud järgmiste indeksitega: 

John Deere 5100M – indeks 1. 

MTZ 82 – indeks 2. 

 

Veoratta dünaamiline raadius (m) 

1 0 701dr   ,

 
2 0 725dr ,  

Veoratta ümbermõõt arvestades deformatsiooni tegurit (m) 

1 4 402Sr   ,

 
2 4 552Sr ,  

Transmissiooni kasutegur 

1

0 961

0 961

0 961

0 961

0 961

0 961

0 961

0 961

0 961

0 961

0 961

0 961

0 961

0 961

0 961

0 980

j

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

η

,



 

2

0 941

0 941

0 961

0 961

0 961

0 961

0 961

0 961

0 980

j

,

,

,

,

η ,

,

,

,

,

  

 

Adra liikumist takistavate kahjulike takistusjõudude resultant (kN) 

1 1 3 92x .R ,

 
1 2 3 92x .R ,  

Takistusjõud künniviilu deformeerimisel saha tööpinnal (kN) 

2 1 9 60x .R ,

 
2 2 9 60x .R ,  
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Takistusjõud mullaosakeste kõrvalepaiskamisel (kN) 

3 1 0 26x .R ,
 

3 2 0 15x .R ,  

Traktori liikumistakistus tasasel pinnal (kN) 

1 3 48t R ,

 
2 3 51t    ,R   

Adra veotakistus (kN) 

   1 17 27a    ,R      2 17 18a    ,R   

Adra vedamiseks vajalik võimsus (kW) 

   1 38 4a   P ,     2 28 6a   P ,  

Haardumisjõud (kN) 

   1 34 83φR    ,     2 35 12φ    ,R   

Minimaalne vajalik mootori pöördemoment käigu kohta (N•m) 

41.178

58.516

71.52

91.025

101.862

138.705

171.215

218.895
 

234.065

318.589

392.276

502.807

407.447

556.989

684.858

8

 

60.106

min1M 

 

2

54 68

93 103

155 102

190 554

225 655

264 092

324 456

384 239

700 234

min

.

.

.

.

 M   .

.

.

.

.
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Pöörlemissagedus käigu kohta etteantud kiirusel (min
-1

) 

1

9850

6932

5671

4456

3982

2924

2369

1853

1733

1273

1034

807

995

728

592

462

  ω 

 

2

5315

3121

1835

1494

1261

1078

877

741

398

 ω    

Traktori liikumiskiirused valitud katsepunktis (km/h) 

105 1

1 184

1 683

2 057

2 617

2 929

3 988

4 923

6 294

6 73

9 161

11 28

14 458

11 716

16 016

19 693

25 239

T .

.

.

.

.

.

.

.

.
   v

.

.

.

.

.

.

.

.



 

30 2

1 586

2 7

4 592

5 642

6 681

7 819

9 607

11 377

21 158

T .

.

.

.

.

 v .

.

.

.

.
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Veoratta veojõud käigu kohta katsepunktis (kN) 

105 1

141 645

99 676

81 553

64 078

57 261

42 051

34 067

26 646

24 919

18 308

14 869

11 6

14 315

10 472

8 517

6 781

i .

.

.

.

.

.

.

.

.
 R

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

30 2

82 574

48 496

29 111

23 695

20 009

17 097

13 916

11 751

6 448

i .

.

.

.

.

 R .

.

.

.

.

   

Tegelik liikumiskiirus valitud käigul (km/h) 

1 8 38t    ,v   2 6 11t    ,v    

Arendatav tegelik võimsus valitud katsepunktis (kW) 

1 42 63t P ,  2 33 98t    ,P   

Haagise veotakistus (kN) 

1 5 88hR  ,  2 4 71hR  ,  

Traktori liikumistakistus (kN) 

1 1 74t.h R ,  2 1 76t.h R ,  

Veojõud haagise ja traktori vedamiseks (kN) 

1 7 63T.h R ,  2 6 46T.h R ,  
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