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SISSEJUHATUS
Tänapäeva ühiskonnas on väga aktuaalne taaskasutamine ning roheline mõtlemine, mis teeb
pilliroost väga tahetud materjali, millest tänapäeval valmistatakse majadele nii katuseid, kui
ka samas valmistatakse plastikust joogikõrtele alternatiivselt pilliroost joogikõrsi, mis on
palju loodussäästlikumad ning inimsõbralikumad. Lisaks on läbiviidud uuringuid, et
pilliroog sobib ka seinamaterjaliks, soojustamiseks ning kütteks. Kahjuks Eestis pilliroogu
nii palju veel ei väärtustata ning suurem osa pilliroost tarnitakse tänapäeval veel Eestist
minema.
Käesoleva lõputöö eesmärgiks on muuta juba olemasolev pilliroo kombaini heeder
kaasaegsemaks. Kombaini praegune heeder on küll töökorras, aga juba vana, ning eesmärk
on uuendada ja teha pilliroo korjamine inimese jaoks lihtsamaks, mugavamaks ja kiiremaks.
Kuna uued ja valmis olevad heedrid on liialt kallid, siis on soov ise, säästes raha kalli heedri
ostmisega, heeder valmistada.
Töö praktilises osas projekteeritakse osaliselt uus heeder ning sellele hüdraulikaskeem,
vastavalt ette antud nõuetele, valides konstruktsioonile sobivad materjalid ja tehnoloogiad.
Kogu projekteerimise protsess toimub CAD tarkvaras Solidworks 2017, kus tehakse ka
esialgne koostu kokkusobivustest, et seadme montaaž oleks vähem problemaatiline ning
kiire. Lõputöö sisus kajastatakse hüdraulika ajamit ning vaid osa heedri mehaanika osast,
sest töömaht ja ajakulu kogu projektile on suur ja lõpp-produkt võib erineda CAD-is
valmistatud produktist ehk produkt on pidevas täiustamises reaalsuses ja CAD-is tehtuga.
Koostatud projekti järgi valmistatakse seade eraisikule kuuluva töökoja ruumides ning
oskuste ja võimaluste puududes ostetakse need teenusena sisse.
Projekti valmistamisel üritatakse kasutada võimalikult palju standardseid ja juba olemas
olevaid asju, et säästa aega ning ka raha.
Lõputöö koostööpartneriks on ettevõte Järveroog OÜ, kes tegeleb pilliroo harvendamisega
juba pikemat aega Eestis. Töö finantsilise, tööjõuga ja valmistamisega seotud ressursside
olemasolu tagab ettevõte.
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Esimeses peatükis tuleb teemaks mis on täpsemalt pilliroog, kuidas seda harvendatakse ning
mida sellest valmistatakse ja kus seda kasutatakse.
Teises peatükis tuuakse välja erinevad levinumad pillirookombainid, kui palju need
maksavad ja kui suur on nende töömaht.
Kolmandas peatükis tutvustatakse antud lõputöö koostööpartneri praegust kasutusel olevat
pillirookombaini.
Neljandas peatükis tutvustatakse lõputöö praktilist osa, läbiviidud arvutuste tulemusi,
kataloogidest tehtud mootorite valikud, hüdraulikaskeemi ja selle komponente ning üldist
tutvustust heedri uuendustest.
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1. PILLIROO HARVENDAMINE JA KASUTAMINE
1.1 Pilliroog
Tegemist on kõrrelise taimega, millel on terava servaga, karedad lehed ja suur õisik, mis
avaneb juulikuus. Eestis kasvav pilliroog seemnetega üldjuhul ei paljune, kuigi tema
seemned valmivad, toimub siiski peamiselt paljunemine juurestikus olevate risoomide (maaalused võsundid) abil. Väga headel tingimustel on risoomide levikukiirus kuni 5 meetrit
aastas. Harilik pilliroog (joonis 1.1) kasvab siseveekogude ja mererannikute ääres üle
maailma. Täpsemalt kasvab vee- ja maismaapiiril, kus nende jaoks on kasvutingimused eriti
soodsad. [2]

Joonis 1.1 Harilik pilliroog Phragmites Australis. [1]
Olenevalt pilliroo kasvukohast võib ta kasvada 1,5 kohati isegi 4,5 – 6 meetri kõrguseks.
Kuna pilliroog ei ole väga nõudlik mullastiku suhtes, siis on ta võimeline kasvama väga
erinevatel mullatüüpidel, peensavist kuni saviliivani. Kuid siiski roog eelistab pinnast, mille
orgaanilise aine sisaldus on võimalikult kõrge. Lisaks on pilliroog üpriski tolerantne ka
maapinna happelisuse suhtes. Roo kasvualadel võib pH tase olla 3,6 kuni 8,6, kuid üldiselt
jääb see vahemikku 5,5 – 7,5. Roog võib kasvada nii mage- kui ka soolvees, kuna ta on väga
tolerantne soolsuse suhtes. Pilliroo jaoks ideaalseimaks kasvutingimuseks on kliimavöönd,
kus külmad talved vahelduvad soojade suvedega. Ehitajad hindavad pilliroo juures tema
pikkust, kui sirge ja pikk on taime kõrs ning ka kõrre läbimõõtu, kui peenike või jäme see
on. Küttematerjali hankijate jaoks on kõige olulisem saagikus ja milline on taimeosade
keemiline koostis. [2]
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Eestis, kui ka teistes Läänemere-äärsetes regioonides, on rooväljad viimase kümne aasta
jooksul kiiresti laienemist näidanud. Pealiskaudsete inventuuride läbiviimine on näidanud,
et Läänemere ääres jääb roostikke alla rohkem kui 300 000 hektarit. 2007. aastal läbiviidud
uurimused Eestis annavad, et meie roostike kogupindalaks on 27 746 hektarit, seal hulgas
on ka järvede äärsed alad. Olenevalt aastast, võib rooväljade pindala üsna palju varieeruda,
kuna see sõltub roostike laienemise või kahanemise kiirusest. Lisaks võib roostike pindala
vähendada ebasoodsad jääolud, tugevad tuuled, karjatamise intensiivsuse ning pilliroo
lõikamise mahu suurendamine ning lisaks ka ökoloogiliste häirete tõttu, nagu põud või
pakane. [2]

1.2 Pilliroo lõikus Eestis
Tagamaks roostikes jätkusuutlikkust, ei ole ratsionaalne pilliroogu lõigata igal aastal samalt
kasvualalt. Saagikoristamine kõikidel kasvualadel pole ebasoodsate keskkonnatingimuste ja
omatava tehnika vahelise suhte tõttu sageli ka võimalik. Võttes arvesse eeltoodut, siis on
Eestis võimalik roogu lõigata vähemalt 13 000 hektarit aastas. Läänemere piirkond on
pilliroole väga soodne koht kasvuks: seal asuvad suured roostikuga kaetud rannikualad,
piirkonnas on pikaajaline kasutuskogemus ning üldiselt külmad talved, mis võimaldavad
koristamist jää pealt. Lisaks soodustavad seda piirkonda vastuvõetud poliitilised otsused,
tänu millele fossiilkütused asendatakse kohalike taastuvate kütuseliikidega. Siin on
läbiviidud mitmeid uurimusi ning selles piirkonnas tegutsevad inimesed koolitatud ja
kvalifitseeritud tööjõud. Üha tihedamalt juhtub ka seda, et ilmastikuolude tõttu ei saa igal
talvel roogu niita, näiteks kui talvekuudel ei teki jääd või lumikatte paksus on liiga suur, mis
lõhub niitmist vajava roo. Lisaks on takistuseks ka talved, kus veekogude jäätumine toimub
periooditi, mis tekitab veekogudele mitmekihilise jääkatte. Mitmekihiline jääkate on õhuke
ning sellisel juhul on roo niitealalt kättesaamine ja niitmine väga keeruline ja kohati isegi
võimatu. Väga oluline on niidetud roo võimalikult kiire ära transportimine niitealalt, sest
roopahna kogumine hakkab takistama järgnevatel aastatel niitmist, lisaks vähendab see
pilliroo kvaliteeti ja võib rikkuda üldist elukeskkonda. [2]
Looduskaitseseadusest lähtudes võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada pilliroo
varumist ning piiranguvööndis lubada pilliroo varumist juba külmumata pinnaselt, aga
enamasti ei ole lubatud roogu varuda külmumata pinnaselt. Tutvuda tuleb konkreetse kaitseeeskirjaga, kas pilliroo varumiseks peab olemas olema Keskkonnaameti nõusolek või on
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varumine lubatud ilma Keskkonnaameti nõusolekuta või on see täiesti keelatud. [3] Kõige
parem on teostada pilliroo niitmist talvisel perioodil, kui temperatuur on alla null kraadi,
kuna sel juhul on ligipääs roostikele kergem ning veesisaldus pilliroos on kõige väiksem. [4]
Lisaks veel tuleb lõigata talvisel perioodil, et mitte hävitada rändlindude pesasid, kui
rändlinnud saabuvad, siis lõppeb roo lõikamise hooaeg, et mitte hävitada saabunud lindude
poolt pesitsemiseks valitud roogu. [5]

1.2.1 Pilliroo lõikus ehituseks
Katuse ehituseks (joonis 1.2) lõigatakse pilliroogu tavapäraselt ainult talvel. See sõltub
ilmastikust ning kasutatavatest masinatest, üldiselt saab selle tööga alustada novembrisdetsembris. Pilliroog peab olema kuivanud ja lehed maha varisenud ning maapind peab
olema külmunud ja veekogud jäätunud. Hooaeg kestab heal aastal märtsikuuni või isegi
aprillikuuni, kui on saabumas rändlinnud ning ilmad lähevad soojaks. Talvise pilliroo
veesisaldus on ligikaudu 15%. [2]

Joonis 1.2 Rõuge muinasmaja eluhoone pilliroost katus. [7]
Varasematel aegadel, kui rookombaine veel polnud, siis kasutati roo lõikamiseks vikatit või
sirpi ning sileda jää pealt koristamiseks kasutati ka lükkamisraudu (joonis 1.3). [2]
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Joonis 1.3 Roo lõikamine lükkamisraua abil Võrtsjärvel. [2]
Kuna sedasi roogu koristades on tootlikus väga madal, siis tänapäeval on kasutusel eraldi
pilliroo koristusmasinad (joonis 1.4), nende jõudlus ning efektiivsus on sadu kordi suurem,
kui käsitsi koristades. Rookoristusmasina tootlikkus sõltub heedri suurusest ja inimeste
arvust – mitu inimest masina peal korraga peab töötama ning mitu inimest töötab koristus
hetkel.

Joonis 1.4 Rookombain. [6]
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Pillirookombaini tööpõhimõtteks on, et lõigatud roog siduda heedri küljes oleva siduja abil
kahluks ning seotud kahlud jäetakse kas koristusalale maha ja korjatakse kokku hiljem või
korjatakse saak kohe kombaini küljes olevasse kärusse või selle taha haagitud eraldi
platvormi peale.

1.2.2 Pilliroo lõikamine kütuseks
Ehitusroo niitmiseks on välja töötatud spetsiaalsed kombainid ja roo niitmiseks kohandatud
niidukid ei ole majanduslikult piisavalt tasuvad, et nendega niita pilliroogu, mis läheb
kasutusse küttena. Kuna kütusena kasutusse minevale roole ei ole nii täpseid ja konkreetseid
nõudeid, siis masinaid ja tehnikat, mida saab kasutada kütuseks mineva pilliroo lõikamiseks,
on üsna laias valikus. Selleks sobivad näiteks tavapärased põllumajandusseadmed, nagu
näiteks heinaniidukid, heinapurustid, kohandatud kombainid, pressimisseadmed jms. Lisaks
on olemas ka spetsiaalselt märgalade biomassi niitmiseks sobivad niidukid. Kõige olulisem
on, et nende masinate erisurve pinnasele oleks võimalikult madal ja et nad suudaksid liikuda
nii vees kui ka lumes. [2]
Pilliroo lõikamine kütuse valmistamiseks sõltub eelkõige sellest, millist kütust soovitakse
saada. Kui soovitakse valmistada vedelat ja gaasilist kütust tuleks pilliroogu lõigata juuli
lõpus või augusti alguses, kui pilliroo taimed on saavutanud maksimaalse kasvu (saagikuse).
Suvisel niitmisel on ka probleeme, see pole jätkusuutlik, sest on olemas suur oht kahjustada
taime juurestikku ning seetõttu võib roostik mõne aastaga hävineda. Lisaks suvist niitmist
piiravad suuresti ka looduskaitse eeskirjad. Roog, mis on lõigatud talvel on sobilik katlas
otsepõletamiseks või vääristamiseks pelletiks, brikettideks aga ka sünteetilise gaasi ja teise
põlvkonna vedelate biokütuste tootmiseks. [2]

1.2.3 Pilliroost joogikõrred
Lisaks sellele, et pillirooga saab ehitada katuseid, seinu, saab teha kütust, saab otse kasutada
kütusena, siis on pilliroost võimalik ka valmistada joogikõrsi. See on väga hea alternatiiv
laialdaselt levinud plastikjoogikõrtele. Tänapäeval mõeldakse üha enam kuidas on võimalik
säästa loodust ning pilliroost kõrred on üheks variandiks kuidas vähendada plastiku
kasutamist Eestis ja üldsegi kogu maailmas.

11

Eestis on mitmed ettevõtted kes toodavad pilliroost joogikõrsi (joonis 1.5), hetkel ei ole
pilliroo kõrred väga konkureerivad tavaliste plastikjoogikõrtega, kuna neil on üsna kõrge
hind, aga mida aeg edasi, seda rohkem konkurentsi hakkab rookõrs pakkuma.

Joonis 1.5 Pilliroo joogikõrs Suckõrs. [8]
Kuna tegemist on taaskasutatavate kõrtega, siis on see hea võimalus vahetada välja oma
kodus plastikust kõrred ning võtta kasutusele loodussõbralikud pilliroost joogikõrred.
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2. PILLIROO KOMBAINID
2.1 Kombainid
Pilliroo lõikamiseks on olemas mitmeid erinevaid masinaid. Leidub masinaid, mis lõikavad
ise roogu, aga kogu heedri mehhanism on monteeritud kahele rattale, mida inimene peab ise
edasi lükkama. Samuti on aga ka olemas samasuguseid variante kus ratastele on edasi
sõitmiseks abiks ka mootorid külge pandud (joonis 2.3). Lisaks on olemas masinad, mis on
tavalisele platvormile ehitatud, kus inimene saab istuda ja roolida, vähendades selle abil
inimese jalavaeva (joonis 2.2). Muidugi on ka olemas mugavustega masinad, kus
roolõikamismasina operaator istub teda täielikult ümbritsevas kabiinis. Viimaks on ka need
ise kokku ehitatud masinad, millele on ostetud juba valmis harvester ning seda
modifitseeritud või on kogu harvesteri süsteem ise ehitatud ja see monteeritakse külge
traktorile või muule liikurile, mis võimaldab sellist tööd teha.

2.1.1 Seiga pillirookombain
Tegemist on Seiga pillirookombainiga, millel on neljarattavedu, õhkjahutusega diiselmootor
ning manuaalkäigukast [10]. Masin veereb edasi neljal rattal. (joonis 2.1)

Joonis 2.1 Seiga pillirookombain. [10]
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Masina mõõtmed leiab tabelist 2.1.
Tabel 2.1 Seiga pillirookombaini mõõtmed [10]
Parameeter
Pikkus (koos heedriga)
Laadimisruumi pikkus
Laius
Kõrgus (kabiiniga)
Kaal

Väärtus
6240 mm
3940 mm
3200 mm
2510 mm
2920 kg

Sellel rookombainil on suletud kabiin, 2 BCS-i poolt toodetud heedrit mida juhitakse
hüdraulikaga.

Joonis 2.2 Seiga 6x6 ilma kabiinita kombain. [11]
Antud masinat on olemas ka kuue rattalist ning ilma kabiinita (joonis 2.2). Kasutatud masina
hind võib olla ~10 000 eurot.
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2.1.2 Mingyue pillirookombain
Tegemist on Hiinas valmistatud uue masinaga ning selle rookombaini puhul on tegemist
masinaga, mille järel peab inimene ise jalutama. (joonis 2.3)

Joonis 2.3 Mingyue pillirooharvester. [12]
Masina üldandmed leiab tabelist 2.2, kus on välja toodud gabariitmõõtmed.
Tabel 2.2 Mingyue pillirooharvesteri mõõtmed [12]
Parameeter
Pikkus
Laius
Kõrgus
Kaal

Väärtus
1800 mm
900 mm
1050 mm
250 kg

Masinat müüakse uuena, millele antakse 1-aastane garantii ning masina hinnaks on vahemik
1500 – 1700 USD (Ameerika Ühendriikide dollar). Lisaks on ka ära märgitud, et
minimaalseks tellimuse koguseks saab olla 5 masinat. [12]
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3. OÜ JÄRVEROOG ROOKOMBAIN
3.1 Üldinformatsioon rookombainist
OÜ Järveroog rookombain on iseehitatud pillirookombain (joonis 3.1). Masina ehituseks
kulus umbkaudu pool aastat, ehitamise eeskujuks oli Saksamaal nähtud samalaadne masin,
mis niidab pilliroogu ka soo pealt. Valminud masinaga saab sõita ka pehmel pinnasel ning
vees. Masina ehituseks saadi kunagi EAS-ilt 160 000 kroonine toetus, millele lisandus
omaosalus toetuse summas ning masin võis valmida. Tehases valmistatud kombaini hinnaks
oli ligi 2,5 miljonit krooni. [9]

Joonis 3.1 OÜ Järveroog rookombain (foto: K. Akermann). [2]
Tegemist on Paana suusarajatraktoriga, millele on pandud külge heeder ning on tehtud veel
modifikatsioone, et korjamine oleks mugavam (joonis 3.2).
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Joonis 3.2 OÜ Järveroog Paana rajatraktorile monteeritud BCS heeder.
Kogu masinat veab edasi 2.5-liitrine 85-kilovatine diiselmootor ning masin liigub praegu
edasi metallist roomikutel ning niitmist viiakse läbi BCS poolt toodetud heedriga, mille
lõiketera laius on ~1,4 meetrit.

3.2 Rookombaini tootlikus
Koostöös Maaülikooli maaehituse osakonnaga kronometreeriti 2013. aastal osaühingu
Järveroog rookoristamis masina tootlikkust, erinevate tööoperatsioonide kestust ja kütuse
ning ajakulu ühe rookahlu tootmiseks.
Paana rookombainil oli opereerimas roo lõikamise hetkel kaks inimest ning kolme tunni
jooksul koguti 2,9 tonni roogu, millest seoti umbes 840 kahlu. Ühe kahlu kaaluks oli 3,45
kg ja keskmine kahlu pikkus ulatus 2,3 meetrini. Kolme tunniga saadi koorem täis – kuus
suurt rulli roogu, mis tõmmati kinni teraslindiga ja transporditi rannal olevale laoplatsile.
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840 vihku sorteeriti ja puhastati kuue tunniga kolme inimese poolt ning keskmiselt jääb 840
kahlust alles umbes 600 kahlu. [2]
Kombaini kolmetunnise tööaja jooksul kulutati keskmiselt 4 liitrit diiselkütust tunnis, järve
ja laoplatsi vahelisele sõidule kulus kaks korda 15 minutit ja selleks kulutati kokku üks liiter
kütust. [2]
Kokkuvõtteks, praegune masin suudab koristada kahe inimesega järvel olles ligikaudu üks
tonn roogu tunnis, lisaks siis veel kõik ajakulu sorteerimisele ja puhastamisele, milleks oli
2,9 tonni roo kohta 6 tundi.
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4. HÜDRAULILISE HEEDRI PROJEKTEERIMINE
4.1 Masin enne uuendust
Praegune masin on 2,5 liitrise diiselmootoriga, metall roomikutel edasi liikuv Paana
suusarajatraktor, millele on külge monteeritud BCSi poolt toodetud heeder, heedri tera
lõikelaius on ~1,4 meetrit.

Joonis 4.1 Paana rajatraktorile monteeritud BCS heederiga roo kogumis lahendus (1 – heedri
vikat; 2 – siduja; 3 – konveier).
Heeder lõikab roogu, siis see juhitakse konksude abil läbi siduja, mis seob lõigatud roo
kahludesse. Seejärel liiguvad kahlud konveierile, kus kett-ülekandega olevad labad aitavad
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lõigatud rookahlud viia masina kasti, kus inimene viskab selle hunnikusse ning seejärel
seotakse pilliroo kahlud kinni metalllindiga (joonis 4.1).

4.2 Masina mehaanika uuendused
4.2.1 Alusraam
Hetkel olemas olevast masinast planeeritakse muutumatuks jätta Paana suusarajatraktori
kere, aga vajadusel ollakse valmis ka seda muutma. Esimeseks muutuseks traktoril saab
olema metallist lintide asendamine kummilintidega, mis tekitab võimaluse masinaga liikuda
ka mööda kattega sõiduteid ning lisaks üleüldiselt kahjustatakse maapinda vähem kui
praeguste metallist lintidega.

4.2.2 Pilliroo kombaini heeder
Kombaini heeder on ~1,4 meetrit lai, mida soovitakse laiendada 2 meetrile. Soovitakse, et
lõiketera oleks laiem kui traktor ise, mille abil suurendatakse masina tootlikkust ning
tagatakse, et masin ei lõhuks kitsa lõikelaiuse tõttu lõikamata jäänud roogu. Lisaks lõigatud
roo toimetamist kasti soovitakse muuta ohutumaks ja efektiivsemaks. Soov on eemaldada
metallist labad ning need asendada kahe kummist lindiga, mille vahelt hakkaks toimuma
lõigatud roo vedu kasti.
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Joonis 4.2 BCS heeder Paana rajatraktoril.
Lisaks soovitakse lisada vabalt olevad harjased peale lõiketera juurest roo ära vedamist, et
tagada roost suurema prahi eemaldamine mille abil vähendatakse sorteerimisele kuluvat
aega. Lisas B on ära näidatud heedri mehaanika uuendused tehniliste joonistena.
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4.3 Heedri hüdroajam
OÜ Järveroog poolt oli ette antud nõue, et võimalusel kasutada ära praeguse masina küljes
olevat hüdraulikapumpa ning selle ühe pumba pealt peaks hakkama tööle neli mootorit:
vikati mootor, kaks lindi mootorit ning siduja mootor. Masina küljes on siis Bosch Rexrothi
A2F-32 hüdraulikapump. Lisas A on välja toodud autori poolt valmistatud hüdraulika- ning
elektriskeem.

4.3.1 Hüdromootori valik
Hüdromootorite arvutus lahendustes kasutati Bosch Rexrothi poolseid hüdraulikamootorite
valikuid, sest sooviti lähtuda ühe tootja poolsest toodangust, et tagada kindlasti mootorite ja
pumba vaheline koostöö ning lihtsustuse mõttes on ühe tootja poolse toodangu kasutamine
mugavam. Lisaks oli eesmärk ka leida sobivad samasuguse võimsusega mootorid, mis
sobiksid igaks mootoriks, et ei oleks ajamis erinevaid mootoreid.
Kuna oli teada, mis pump masinal küljes on ja, et pump töötab masinal tühikäigul 700 p/min
ja tööd tehes töötab 900 p/min, siis siit sai arvutada pumba võimekuse 900 p/min juures:
𝑄=

𝑉𝑔 ∙ 𝑛 32 ∙ 900
𝑙
=
= 28,8
,
1000
1000
𝑚𝑖𝑛

(4.1. )

kus Q on pumba minutitootlikkus l/min;
Vg – pumba pöördetootlikkus cm3/p (ühe pöörde kohta);
n – pumba töötamisel pöörete arv p/min. [13]
Pump on võimeline tootma 28,8 l/min, kui töötab kiirusel 900 p/min.
Järgmiseks arvutati võrdselt jagatuna neljale mootorile, kui palju jääb igale mootorile pumba
toolikkusest:
𝑄𝑚 =

𝑄 28,8
𝑙
=
= 7,2
,
4
4
𝑚𝑖𝑛

(4.2. )

kus Q on pumba kogu tootlikus l/min töötades kiirusel 900 p/min
Qm – ühele mootorile vaja minev vooluhulk l/min. [13]
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Kui vaja minek vooluhulk ühele mootorile on olemas, siis võttes ette Bosch Rexrothi
hüdraulikamootorite kataloog, siis leiti võimalik pöördetootlikkus antud vooluhulgal
mootori kohta järgnevalt:
𝑉𝑔 =

𝑄𝑚 ∙ 1000 ∙ 𝜂𝑣 7,2 ∙ 1000 ∙ 0,9
=
= 8,64𝑐𝑚3 ,
𝑛
750

(4.3. )

kus ηg on pumba mahu kasutegur. [13]
Siit järeldades sai valida kataloogist sobivalt Size 8 mootorid vikatile ja lintidele, kuna siduja
mootor tahab teistest palju rohkem kiirust, siis otsustati, et väiksem mootor on sidujale
sobivam ning valiti siduja mootoriks Size 7.1. (joonis 4.3)

Joonis 4.3 Ajamisse valitud mootorid (vasakul Size 7.1 ning paremal Size 8). [13]
Teades, et vikati mootor peab pöörlema 630-800 p/min, lindi mootorid peavad 180-220
p/min tegema ning siduja 1600-1800 p/min, siis sai teha järgmised arvutused ning saadi
teada tegelik vajalik vooluhulk mida läheb tarvis pumbast. Kõikidel arvutustel võeti
maksimaalne vajaminev pöörlemiskiirus ja saadi:
Vikati mootor:
𝑞𝑣 =

𝑉𝑔 ∙ 𝑛
8 ∙ 800
𝑙
=
= 7,11
,
1000 ∙ 𝜂𝑣 1000 ∙ 0,9
𝑚𝑖𝑛

(4.4. )

kus qv on vikati mootorile vajaminev maksimaalne vooluhulk. [13]
Lindi mootorid:
𝑞𝑙 =

𝑉𝑔 ∙ 𝑛
8 ∙ 220
𝑙
=
= 1,96
,
1000 ∙ 𝜂𝑣 1000 ∙ 0,9
𝑚𝑖𝑛

(4.5. )

kus ql on ühe lindi mootorile vajaminev maksimaalne vooluhulk. [13]
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Siduja mootor:
𝑞𝑠 =

𝑉𝑔 ∙ 𝑛
7,1 ∙ 1800
𝑙
=
= 14,2
,
1000 ∙ 𝜂𝑣 1000 ∙ 0,9
𝑚𝑖𝑛

(4.6. )

kus qs on siduja mootorile vajaminev maksimaalne vooluhulk. [13]
Seega, kui on igale mootorile maksimaalne vooluhulk leitud, siis kogu reaalne vajalik
vooluhulk oleks:
𝑄𝑅 = 𝑞𝑣 + 2 ∙ 𝑞𝑙 + 𝑞𝑠 = 25,22

𝑙
,
𝑚𝑖𝑛

(4.7)

kus QR on reaalne vajaminev vooluhulk. [13]
Antud arvutuste puhul on tagatud ka varu pumbale, seega võib järeldada, et antud mootorid
sobivad vajamineva hüdroajami ehituseks.

4.3.2 Hüdraulikaskeem ja juhtimine
Peale mootorite valikut tehti valmis heedri hüdraulikaskeem (joonis 4.4) Bosch Rexrothi
poolt pakutavas vabavaras Scheme Editor 6.
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Joonis 4.4 Scheme Editor 6 joonestatud hüdroskeem (1 – hüdropump; 2 – solenoid
lülitustega 4/3 klapp; 3 – drossel; 4 – hüdromootor; 5 – hüdroõli jagaja; 6 – hüdroõli paak).
Hüdraulika abil tööd tegev osa, ehk mootorit on võimalik panna pöörlema erinevatel
lülitusviisidel. Skeemil nähtavate solenoidide 1Y1; 2Y1; 3Y1; 4Y1 lülitused vastavalt 4/3
klappidel K1; K2; K3; K4 panevad mootorid pöörlema päripäeva ning mootorite kiiruseid
reguleeritakse drosselite T1.1; T2.1; T3.1; T4.1 läbi laske võime abil. Kui drossel on täiesti
avatud siis on mootorite kiirused maksimaalsed ning kui on täiesti suletud, siis mootorid
seisavad. Solenoidide 1Y2; 2Y2; 3Y2; 4Y2 lülitused vastavalt 4/3 klappidel K1; K2; K3; K4
panevad mootorid pöörlema vastupäeva ning mootorite kiiruseid reguleeritakse samuti
drosselite T1.2; T2.2; T3.2; T4.2 abil.
Klappidel olevate solenoididega lülitatakse klappidel õli vool, kas kanalisse A või B ning
siis vastavalt hakkab mootor pöörlema kas päri- või vastupäeva.
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4.4 Hüdroajami lisaseadmed
4.4.1 Torustiku arvutamine
Kogu vajamineva torustiku pikkuse saab täpselt teada alles siis, kui kogu uus heeder on
valmis ehitatud ning mootorite ja pumba täpne asetus on teada.
Süsteemi maksimaalne vooluhulk on 28,8 l/min ja pump suudab toota rõhku kuni
maksimaalselt 450 bari. Soovituslikult on määratud, et survetorus võiks olla kiirus
maksimaalselt 5 m/s. Arvutuste tegemiseks valiti maksimaalsest madalam kiirus 3 m/s. [14]
Valides kiiruseks 3 m/s, siis see on võrdne 1800 dm/min, seega saame leida surve poolel
oleva toru läbimõõdu:
𝑑=√

4∙𝑞
4 ∙ 28,8
=√
= 0,1427 𝑑𝑚 = 14,27 𝑚𝑚 ,
𝜋∙𝑣
3,14 ∙ 1800

(4.8. )

kus d on vooliku läbimõõt mm;
q – vooluhulk l/min;
v – torustikus voolukiirus dm/min. [14]
Survetoruks peab olema voolik vähemalt läbimõõduga 14,27 mm, Hydroscandi
hüdrovoolikute kataloogist valiti välja voolik „DELTAFLEX 4 CT“ sisemõõduga 15,9 mm.
Antud vooliku maksimaalne töösurve võib olla 39 MPa ehk ~390 bar, kuna antud süsteemile
on pandud ülerõhuklapp ja see on seadistatud 300 bari peale, siis see voolik sobib.
Mootoritesse minevad torud võiksid olla ka peenemad. Kuna peenemad torud tähendavad,
et torudes on suurem liinitakistus, ehk vedelikul on raskem läbi minna, siis otsustati sinna
ka jätta samasuguse läbimõõduga hüdrovoolikud.

4.4.2 Õlipaak
Õlipaagi valikul tuleb lähtuda õlipumpade summaarsest tootlikkusest ehk kui kasutatakse
süsteemis mitut pumpa, siis tuleb nende tootlikkus kokku liita. Antud ajami puhul on ainult
üks pump, mis toodab 28,8 l/min. Lisaks on teada, et vanal masinal oli kasutusel õlipaak
suurusega 60 l. Järgneva valemiga on võimalik leida paagi suurus mida tuleks kasutada, kui
masinale ei ole pandud eraldi jahutussüsteemi õli jahutamiseks:
𝑄 = (2. .3) ∙ 𝑞 = 2,5 ∙ 28,8 = 72 𝑙 ,

(4.9. )

kus Q on paagi mahtuvus l;
q – pumpade summaarne tootlikkus l/min.
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Antud arvutusega selgus, et kui masinale panna 72-liitrine õlipaak, siis see võimaldab
piisava jahutuse õlile nii, et seda ei pea eraldi jahutama.

4.4.3 Õlijahutus radiaator
Õlijahutus radiaatori abil on võimalus vähendada õlipaagi suurust. Õlijahutus radiaatori
puhul on esmaseks asjaks vaja otsustada, kuidas toimub jahutamine, kas vedelikuga, õhuga
või gaasiga. Kuna eelnevalt on teada, et praegusel masinal on olemas ka jahutusradiaator
ning lisaks on olemas soojaülekanne mootori õliga. Kuna töös pumba poolt toodetavat
vooluhulka ei muudetud, siis ei ole tarvis muuta praegust jahutussüsteemi.

4.4.4 Drossel ja ülerõhuklapp
Drosselklappide valikul tuli lähtuda reguleerimisvahemikust ehk vooluhulgast, mida on vaja
juhtida ning maksimaalsest töösurvest. Antud juhul on vooluhulgaks 28,8 l/min ja töörõhuks
on 300 bar, lisaks samade näitajate abiga tuleb valida ka ülerõhuklapp. Ülerõhuklapp on
seadistatud süsteemis 300 bar peale, kui süsteem ületab selle rõhu, siis klapp avaneb ning
toimub tagasivool õlipaaki, ehk selle abil reguleeritakse süsteemi rõhku.

4.5 Teoreetiline tootlikkuse kasv
Teades, kui palju muutus lõiketera (vikati) laius suuremaks, sai leida kui suur on masina
teoreetiline roo lõike tootlikkuse kasv. Kui teati, et masina vikat on ennem uuendusi 1,4 m
laiune ning pärast uuendusi saab lõiketera laiuseks ~2,1m, siis leiti, et vikatit laiendati:
𝑥=

2,1
∙ 100 = 150 % ,
1,4

(4.10. )

kus x on vikati laienemine %.
Kui varasemalt töötas Paana rookombainil roo lõikamise ajal kaks inimest ning kolme tunni
jooksul saadi 2,9 tonni roogu, millest seoti umbes 840 kahlu, siis teoreetiliselt on masin
võimeline kasvatama oma tootlikkust 1,5-kordselt. Pärast uuendamist peaks masin olema
võimeline lõikama kolme tunniga 2,9 ∙ 1,5 ehk 4,35 tonni roogu, mis omakorda teeb 1,45 t/h.
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KOKKUVÕTE
Antud töö eesmärgiks oli olemasoleva pilliroo kombaini heedri kaasaegsemaks muutmine
ning tootlikkuse suurendamine ning sellele hüdraulika ajami koostamine. Töö käigus tehti
koostööd ettevõttega OÜ Järverooga, kelle pilliroo kombainile koostati antud projekt. Töö
käigus viidi läbi mitmeid arvutusi ning uuriti kirjandust, et tagada töötav lahendus uuenevale
heedrile. Kõigepealt, vastavalt ettevõtte poolt antud nõuetele ning arvutustulemustele valiti
sobilikud Bosch Rexrothi poolt toodetud Size 7.1 ning Size 8 hüdromootorid. Järgnevalt,
valmistati FluidSIM 5 programmi abil hüdraulikaskeem ning seejärel ka elektriskeem, antud
lahendusele tehti ka simulatsioonid programmisiseselt ning kõik toimis. Järgnevate
arvutustega saadi teada, millise läbimõõduga ja ehitusega peaksid olema süsteemi
hüdrovoolikud ning tulemustest lähtuvalt valiti Hydroscandi hüdrovoolikute kataloogist
välja voolik „DELTAFLEX 4 CT“ siseläbimõõduga 15,9 mm. Viimaks hüdraulika osas leiti,
millistele nõuetele peavad vastama süsteemis olevad drosselklapid, ülerõhuklapp ja õlipaak.
Lõputöö käigus projekteeriti Solidworks 2017 programmis ka eeldatavad ja teadaolevad
mehaanilised uuendused, milleks olid järgnevad: laienev vikati ehk lõiketera laiemaks
muutmine; vastavalt laienevale terale ka sobiv siduja süsteem; uus, ohutum konveieri
süsteem. Lisaks ka projekteeriti sobivad hüdromootorite kinnitused. Kuna projekt täielikult
ette võtta oleks olnud liiga ajamahukas, siis tehti töö käigus hüdroajamile sobiv skeem ning
osaline mehaaniline ehitus.
Masinaga oli varasemalt läbi viidud Maaülikooli poolt tootlikkuse uuring ning nüüd uuenev
lahendus tõstab teoreetiliselt masina tootlikkust 150% võrra, aga et saada täpsemad
tulemused, tuleks läbi viia uus uuring, kus masin on reaalselt uuendatud ja kaasaegsemaks
muudetud.
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Heedri siduja koost

TN 20/160414 B 01 03 K

Heedri konveieri koost

TN 20/160414 B 01 02 K

Heedri vikati koost

Tähis

Nimetus

Materjal:
Erlend Eltermaa

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas
Marten Madissoo

1
1
1
1

Kujutis Paana suusarajatraktorist

TN 20/160414 B 01 04 K

Detaili nr.

Teostas

1

Paana MAC 200

Näitamata piirhälbed:
2768-mK

Hulk Märkus
Mass:
1129 kg

Mõõt
1:20

Nimetus:

Pillirookombaini heedri koostu üldjoonis
Leht:
1/1
A3

Tähis:

TN 20/160414 B 01 00 K

1

7
3

6
2

4

5

7
6
5
4
3
2
1

AZMF–10–008UFB20ML

Vikati hüdromootor

AZMB–32–7.1UHO20PL

Siduja hüdromootor

TN 20/160414 B 02 05 D

Heedri alusplaat

TN 20/160414 B 02 04 D

Siduja mootori kinnitus

TN 20/160414 B 02 03 D

Vikati mootori kinnitus

TN 20/160414 B 02 02 D

Vikati alusraam

TN 20/160414 B 02 01 D

Vikati tera

Detaili nr.

Tähis

Nimetus

Materjal:
Teostas

Erlend Eltermaa

Näitamata piirhälbed:
2768-mK

1
1
1
1
1
1
1
Hulk Märkus
Mass:
145 kg

Mõõt
1:10

Nimetus:

Pillirookombaini heedri koostu üldjoonis

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas
Marten Madissoo
Leht:
1/1
A3

Tähis:

TN 20/160414 B 01 02 K

1751,19
762,90

3

3

65

°

3

3

3
40

337,10

150

442,10

45°

340
3

3

3
337,10

20

5

2100

Materjal:

Näitamata piirhälbed:

Teras nelikanttoru S355 (40x20x5)
Teostas

Erlend Eltermaa

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas

Marten Madissoo

Nimetus:

Leht:
1/1
A4

2768-mK

Mass:
20.4 kg

Vikati alusraam
Tähis:

TN 20/160414 B 02 02 D

Mõõt
1:20

155

10

71,90

9 THRU x4
10,20 THRU x4

100

52,40

10

R5

51,55

15

23,80

80

8,10

175

Materjal:
Teostas

Erlend Eltermaa

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas

Näitamata piirhälbed:

Teras S355

Marten Madissoo

2768-mK

Nimetus:

Leht:
1/1
A4

Mass:
1.9 kg

Siduja mootori kinnitus
Tähis:

TN 20/160414 B 02 04 D

Mõõt
1:2

2100
1000
225

65

°

100

320

210

64,06

200

200

45°

Materjal:
Teostas

Teras S355

Erlend Eltermaa

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas

Näitamata piirhälbed:

Marten Madissoo

2768-mK

Mass:
101 kg

Nimetus:

Heedri alusplaat
Leht:
1/1
A4

Tähis:

TN 20/160414 B 02 05 D

Mõõt
1:20

15

72

15

10 THRU x4

175

100

145

75

17

0

37,50

9 THRU x4
39

R1

72
120

15

150

Materjal:
Teostas

Erlend Eltermaa

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas

Näitamata piirhälbed:

Teras S355

Marten Madissoo

2768-mK

Nimetus:

Leht:
1/1
A4

Mass:
2.9 kg

Vikati mootori kinnitus
Tähis:

TN 20/160414 B 02 03 D

Mõõt
1:2

55,10

15,10

20 THRU x2

10

60

120

2000

Materjal:
Teostas

Erlend Eltermaa

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas

Näitamata piirhälbed:

Teras S355

Marten Madissoo

2768-mK

Nimetus:

Leht:
1/1
A4

Mass:
17.6 kg

Vikati tera
Tähis:

TN 20/160414 B 02 01 D

Mõõt
1:20

8
2

5

4

9

1

3

6

7

9
8
7
6
5
4
3
2
1

AZMF–10–008UFB20ML

Detaili nr.

Maedler 62602000

Laagripukk

TN 20/160414 B 03 07 D

Lindi mootori kinnitus

TN 20/160414 B 03 06 D

Konveieri katteplaat

TN 20/160414 B 03 05 D

Rulli ülemine kinnitus

TN 20/160414 B 03 04 D

Rulli alumine kinnitus

Forbo S10-0 FRT1

Lint

TN 20/160414 B 03 02 D

Lindi rull

TN 20/160414 B 03 01 D

Konveieri alusraam

Tähis

Nimetus

Materjal:
Teostas

Erlend Eltermaa

2
4
2
1
2
4
2
4
1

Lindi hüdromootor

Näitamata piirhälbed:
2768-mK

Hulk Märkus
Mass:
173 kg

Mõõt
1:10

Nimetus:

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas
Marten Madissoo

Heedri konveieri koost
Leht:
1/1
A3

Tähis:

TN 20/160414 B 01 03 K

460

R70

10

R60

1575

1715

Materjal:

Näitamata piirhälbed:
Kumm

Teostas

Erlend Eltermaa

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas

Marten Madissoo

2768-mK

Nimetus:

Leht:
1/1
A4

Lint
Tähis:

S10-0 FRT1

Mass:
20 kg

Mõõt
1:10

3

3

135

160

135
3

20

1360

1710

3

590
Materjal:

Näitamata piirhälbed:

Teras nelikanttoru S355 (40x20x5)
Teostas

Erlend Eltermaa

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas

Marten Madissoo

Nimetus:

Leht:
1/1
A4

Mass:

2768-mK

17.9 kg

Konveieri alusraam
Tähis:

TN 20/160414 B 03 01 D

Mõõt
1:10

375

10,20 THRU x4

1790

1575

1760

560

15

107,50

107,50

15
3

130 THRU x4

590
Materjal:
Teostas

Erlend Eltermaa

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas

Näitamata piirhälbed:

Teras S355

Marten Madissoo

2768-mK

Nimetus:

Leht:
1/1
A4

Mass:
23.5 kg

Konveieri katteplaat
Tähis:

TN 20/160414 B 03 06 D

Mõõt
1:10

H7 +0,02
0

520

12

20

20

24

60

8

120

24
H7 +0,02
0

Materjal:
Teostas

130

20

Alumiinium - 6061

Erlend Eltermaa

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas

Marten Madissoo

Nimetus:

Leht:
1/1
A4

Näitamata piirhälbed:
2768-mK

Mass:
5.7 kg

Lindi rull
Tähis:

TN 20/160414 B 03 02 D

Mõõt
1:5

R10

10,20 THRU x4

175

246

100

17

206

72

9 THRU x4

20

73

71,50

15

20

215

Materjal:
Teostas

Erlend Eltermaa

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas

Näitamata piirhälbed:

Teras S355

Marten Madissoo

Mass:

2768-mK

Nimetus:

Leht:
1/1
A4

6 kg

Lindi mootori kinnitus
Tähis:

TN 20/160414 B 03 07 D

Mõõt
1:2

215

185

15

15

10,20 THRU x4

185

0
42 h7 -0,03

20,10
215

Materjal:

Näitamata piirhälbed:

Alumiinium - 6061
Teostas

Erlend Eltermaa

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas

Marten Madissoo

2768-mK

Nimetus:

Leht:
1/1
A4

Mass:
4.9 kg

Rulli alumine kinnitus
Tähis:

TN 20/160414 B 03 04 D

Mõõt
1:2

1705

64

30

130

64

33

12 THRU x8

33

Materjal:

Näitamata piirhälbed:
Alumiinium - 6061

Teostas

Erlend Eltermaa

Kontrollis Marten Madissoo
Kinnitas

Marten Madissoo

Mass:

2768-mK

Nimetus:

Leht:
1/1
A4

17.8 kg

Rulli ülemine kinnitus
Tähis:

TN 20/160414 B 03 05 D

Mõõt
1:10

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning
juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta

Mina, Erlend Eltermaa,
(autori nimi)

sünniaeg 04.11.1996,
1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö
PILLIROO KOMBAINI HEEDRI HÜDROAJAMI PROJEKT,
(lõputöö pealkiri)

mille juhendaja(d) on Marten Madissoo,
(juhendaja(te) nimi)

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks
kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;
2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega
isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Lõputöö autor ______________________________
(allkiri)

Tartu, ___________________
(kuupäev)

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta
Luban lõputöö kaitsmisele.

_______________________________________
(juhendaja nimi ja allkiri)

_____________________
(kuupäev)
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