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SISSEJUHATUS 

 

Kliimaneutraalsuse poole pürgivad maailmas enamus arenenuid riike. Euroopa Liit on 

seadnud eesmärgiks saavutada kliimaneutraalne majandus Euroopa Liidu üleselt aastaks 

2050 [1]. Kliimaneutraalsus on olukord, kus atmosfääri ei paisata rohkem ega vähem 

kasvuhoonegaase kui ökosüsteem siduda jõuab.  

Kliimaneutraalsuse saavutamisel on oma roll pea kõigil majandussektoritel ja laiemalt 

ühiskonnal. Üheks suureks majandussektoriks, millel on oma roll kliimaneutraalsusel, on 

põllumajandus. Lahendusi kasvuhoonegaaside vähendamiseks antud sektoris on erinevaid 

ja üheks võimalikuks lahenduseks on erinevate põllumajandusmasinate elektrifitseerimine.  

Antud magistritöö eesmärgiks on projekteerida elektriajamitega turbafrees, mis annaks oma 

osa turbatootmismasinate eletrifitseerimises. 

Esmalt teostatakse laiapõhjalisem  valdkonnauuring põllumajandusmasinate 

elektrifitseerimises, et seeläbi anda ülevaade põhilistest suundadest antud valdkonnas. 

Seejärel teostatakse kitsam valdkonnauuring turba tootmises ja kasutatavates tehnoloogiates.  

Valdkonnauuringute alusel projekteeritakse turbafrees, mis kasutaks 100% elektrienergiat.  

Konstrueeritud freesile projekteeritakse vajalikud elektriajamid ja juhistik, et seadet oleks 

võimalik käitada elektrienergia abil. Töö ühe osana uuritakse objekti deformatsiooni 

kasutades selleks lõplike elementide meetodit. Deformatsiooni uuritakse lõplike elementide 

meetodiga kasutades arvutusteks Mathcad tarkvara ja kasutades selleks Solid Edge tarkvara. 

Lõplikule mudelile arvutatakse eeldatav toote maksumus ja koostatakse seadme riskianalüüs 

ja sellest lähtuvalt antakse hinnangi seadme ohtusele.  

Viimase osana teostatakse freesimistehnoloogiate erikulude arvutused, et seeläbi oleks 

võimalik hinnata erinevaid freesimistehnoloogiad. Saadud tulemuste põhjal antakse hinnang   

optimaalseks freesimistehnoloogia kasutamiseks freesturba tootmiseks.  

.  

  



TÄHISED 

 

A – seadme poolt tarbitud elektrienergia, kwh, 

A1 – elemendi ristlõikepindala,  

am – freesi amortisatsiooni norm, % 

af  – freesi laius, m, 

at  – veomasina amortisatsiooni norm, %, 

Bf  – freesi laius, m, 

Bm – freesi maksumus, EUR, 

Bt  – veomasina maskumus, EUR, 

Bw – freesitava maapinna laius, m, 

c – mootori põhimaterjali erisoojus J/(kg∙K), 

C1 – globaalse ja lokaalse koordinaadi vahelise nurga koosiinus väärtus, 

Cmk - freesimise erikulu, 

Ck - kütuse maksumus, EUR/L, 

Ct - operaatori tunnitasu, EUR/h, 

d2x - teise elemendi siire x-telje suunas,  

d2y - teise elemendi siire y-telje suunas,  

d3x - kolmanda elemendi siire x-telje suunas,  

d3y - kolmanda elemendi siire y-telje suunas,  

E - elemendi elastusmoodul,   

F – lõikejõud, N, 

Fdr – tõmbejõud ühe trumli lineaarajami kohta, N, 

Ffr – tõmbejõud ühe raami lineaarajami kohta, N, 

F1x - esimesele sõlmele mõjuv jõud x-telje suunas,  

F1y -esimesele sõlmele mõjuv jõud y-telje suunas,  

F4x - neljandale sõlmele mõjuv jõud x-telje suunas,  

F4y - neljandale sõlmele mõjuv jõud y-telje suunas,  

G – raskuskiirendus, (9,81 m/s2), 

φ2 - teise elemendi pöördväärtused, 

φ3 - kolmanda elemendi pöördväärtused, 

hf – freesimissügavus, m, 

I1 - elemendi inertsmoment, 



Ji – toomasina või ülekande pöörleva detaili inertsimoment, kg∙m2, 

Jm - mootori inertsimoment, kg∙m2, 

k – terade arv, 

Ksp – maapinna erisurve, kg/m2, 

Ld – freesitava maapinna sügavus, m, 

L1 -  elemendi pikkus, 

m – elektrimootori mass, kg, 

M1 - esimese sõlme paindemoment,  

M4 - neljanda sõlme paindemoment,  

mk – sirgliikuva detaili mass, kg, 

mt – trumli mass, kg, 

Mfr – freesi mass, kg, 

Mdr – freesi trumli mass, kg, 

Mm – freesi mootori mass koos kinnitustega, kg, 

Mmax – mootori võllile taandatud töömasina maksimaalne moment, Nm, 

Mpv - mehhanismi paigaltvõtumoment, Nm, 

Mtn – töömasina takistusmoment nimipöörlemissagedusel, Nm, 

Mts – töömasina mehhaaniline tunnusjoon, Nm, 

N – freesi trumli pöörlemiskiirus, min-1, 

n – töömasina pöörlemissagedus, s-1, 

ni – detaili pöörlemissagedus, s, 

nn – nimipöörlemissagedus, s-1, 

ηn – mootori nimikasutegur, 

Pcut – maapinna lõikamisele kuluv energia, J, 

Pekv - ekvivalentne võimsus mootori võllil W, 

Pmf – metalli ja maapinna vahel tekkiva hõõrdejõu ületamiseks kuluv energia, J, 

Pn – mootori nimivõimsus W, 

Pthrow – pinnase  väljaviskele kuluv energia, J, 

Ptn – töömasina nimivõimsus, W, 

𝜌 − inertsiraadius, m, 

q – turba freesimisele kuluv jõud tera 1 m pikkuse kohta, N/m, 

R – freesi trumli raadius, m, 

Qk – kütusekulu, L/h, 

Qt - operaatori tööaeg, h/aastas, 



s – läbitud teepikkus, m, 

S1 - globaalse ja lokaalse koordinaadi vahelise nurga siinus väärtus, 

Spw – kuiva maapinna tihedus, kg/m3, 

t – koormuslõigu kestus h, 

T - tööaja kasutegur, 

Tm - freesi tööaeg aastas, h/aastas, 

Tt - töömasina tööaeg aastas, h/aastas, 

μk – maapinna ja tera vahelise hõõrdejõu kineetiline koefitsient, 

v – freesterade joonkiirus, m/s, 

Vf – veomasina liikumiskiirus, m/s, 

vk – detaili joonkiirus, m/s, 

ϑi – mähistele lubatud ületemperatuur, K, 

x – astmenäitaja, mille väärtus sõltub töömasina liigist, 

Vf - veomasina liikumiskiirus m/h, 

Vt – freesturba kogus, m3, 

Wp - masinaagregaadi tööoperatsiooni tootlikkus, ha/h,   

Z – lõiketerade arv rootoril. 
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1. VALDKONNAUURING 

 

Põllumajandustraktorite puhul toimub enamasti jõuülekanne haakeseadmele veotiisli, 

käitusvõlli ja hüdraulilise rippsüsteemi abil. Seega on traktorite puhul 3 põhilist suunda, 

mida on võimalik kas täielikult või osaliselt elektrifitseerida.  

Magistritöö valdkonnauuringu üheks eesmärgiks on kaardistada põhilised suunad 

põllumajandusmasinate elektrifitseerimisel, mille alusel oleks võimalik alustada erinevate 

põllumajandusmasinate projekteerimist elektrifitseerimise suunal.  

 

1.1 Põllumajandusmasinate elektrisitseerimise ülevaade 

 

Esimesed katsetused elektriliste põllumajandusmasinate tootmiseks ulatuvad rohkem kui 

120 aasta tagusesse aega. Järk-järgult koos teaduse arenguga on projekteeritud erinevaid 

lahendusi ja kui võrrelda tänapäevaseid trende ajalooliste lahendustega, siis suuremal või 

väiksemal määral on antud lahendused kõik juba ära katsetatud. Joonisel 1. on välja toodud 

ajajoon koos erinevate eletrifitseerimiste lahendustega erinevate tootjate poolt [9]. 
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Joonis 1. Traktorite elektrifitseerimise ajajoon erinevate tootjate poolt [9]. 

 

 

 



1.2 Abisüsteemide elektrifitseerimine 

 

Ühe võimaliku lahendusena põllumajandusmasinate elektrifitseeerimise puhul kasutatakse 

erinevate abisüsteemide ja elektrifitseeritud tööriistade energiavajaduse tagamiseks 

generaatorit. Sellisel juhul kasutatakse sisepõlemismootori abisüsteemide käitamiseks 

elektrimootoreid. Elektrimootorite energiavajadus saadakse ühelt generaatorilt, mida 

käitatakse samalt sisepõlemismootoritelt ja osadel juhtudel saadakse täiendav energia ka 

pidurdusel saadavast energiast. Nendeks abisüsteemideks võivad olla kompressorid, 

jahutusventilaatorid, veepumbad. Kuna süsteemid on sisepõlemismootorist eraldatud, on 

võimalik neid käivitada ainult vajadusel ja seeläbi saadakse üleüldine energia kokkuhoid.  

Vaatame näiteks traktorit John Deere 7530 E-Premium’i, mille puhul kasutatakse elektrilisi 

ajameid jahutusventilaatorite ja kompressorite juures. Kuna generaatorina kasutatakse 

kolmefaasilist 20 kW generaatorit, siis on võimalik kasutada ka traktorit 

elektrigeneraatorina. Kui John Deere’i puhul sai generaator käituse mootori hammasvöö 

kaudu, siis osade tehnoloogiate puhul kasutatakse generaatorite käitamiseks turbiine, mis 

saavad oma energia heitgaasidest [3].  

 

Tabel 1. Traktori John Deere 7530 E-Premium kütusekulu ja proportsionaalselt vastav 

heitgaasi koguse vähenemine võrreldes traditsioonilise põllumajandustraktoriga[3]. 

Tööde tüüp Kütusekulu/heitgaaside vähenemine 

võrreldes traditsioonilise 

põllumajandustraktoriga 

Kultiveerimine 4% 

Haagise teisaldamine 16% 

 

1.3 Jõuülekande elektrifitseerimine 

 

Algselt protüübina, aga eeldatavasti seeriatootmisse mineva Belarus 3023 näol on tegemist 

põllumajandustraktoriga, millel kasutatakse küll sisepõlemismootorit, aga käigukasti ja 

ülekande asemel kasutatakse elektrimootorit. 220 kW diiselmootorist tuleva võimsuse abil 

käitatakse 172 kW elektrigeneraator. Kogu see energia on suunatud harjavabasse 

elektrimootorisse, mille abil liigutatakse põllumajandustraktorit. Ka esimene käitusvõll saab 

väändemomendi elektrimootori abil, mis võimaldab seadistada väga täpselt ja mootori 



väntvõlli pööretest sõltumatult käitusvõlli pöörlemissagedust. Väidetavalt annab harjavaba 

mootori kasutamine ülekandele ka väga pika hooldusvaba eluea. Tootja poolseks elueaks on 

lausa 30000 tundi. Samuti annab antud ülekanne suuremat väändemomenti nii algstardi kui 

ka tööprotsessi juures ja antud momendid ületavad ka hüdro-mehaanilist CVT käigukasti. 

Kuna antud põllumajandustraktori generaator suudab toota kolmefaasilit elektrivoolu 

koguvõimsusega 172 kW, siis saab põllumajandustraktorit väga edukalt ka kasutada 

tagavaratoitena suurte farmide või tootmiste puhul [4]. 

  

Tabel 2. Traktori Belarus 3022 kütusekulu ja proportsionaalselt vastav heitgaasi koguse 

vähenemine võrreldes traditsioonilise põllumajandustraktoriga [4]. 

 

Tööde tüüp Kütusekulu/heitgaaside vähenemine 

võrreldes traditsioonilise traktoriga 

Kultiveerimine 15% 

Haagise teisaldamine 30% 

 

1.4 100% elektrienergiat kasutatavad põllumajandustraktorid 

 

Üha jõudsamalt tulevad turule ka 100% elektrienergiat kasutatavad põllumajandustraktorid. 

Ühe võimalusena kasutatakse liitiumioonakusid, mille abil saadakse kogu tööks vajalik 

energia. On olemas põllumajandustraktor Fendt e100, mille mootorivõimsuseks on 50 kW. 

Fendt e100 on varustatud 100 kWh akuga, mis võimaldab põllumajandustraktoriga tööd teha 

hinnanguliselt 5 tundi. Fendt e100 pakub peale elektriväljavõtete, mida on haakeriistade 

puhul võimalik kasutada, ka standardseid hüdroväljavõtteid [6].  

Sarnane lahendus on ka olemas ettevõtte Rigitrac Traktorenbau AG poolt toodetud 

põllumajandustraktori Rigitrac SKE50 näol. Tegu on 50 kW võimsusega traktoriga, mis saab 

oma toite liitiumioonakudelt, mille energia-mahutavuseks on 80 kWh ja mille 

energiamahutavusest peaks piisama 5 tunni töö tegemiseks. Rigitrac SKE50 puhul 

kasutatakse 4 elektrimootorit: ühte elektrimootorit esisillaajamis, teist tagasillajamis ja kahte 

elektrimootorit jõuvõtuvõllide käitamiseks. Peale elektriväljavõtete on olemas ka 

hüdroväljavõtted haakeriistade tarbeks [7].  

Liitiumioonakudega põllumajandustraktorite puhul on üheks piiravaks kriteeriumks 

soetusmaksumus. Siiani ei ole väga täpseid rahalisi numbreid ükski tootja otseselt välja 



toonud, aga hinnanguline soetushind jääb nii Fendt e100 kui ka Rigitrac SKE50 puhul 3-

kordseks võrreldes samaväärse traditsioonilise põllumajandustraktoriga. Samuti mängib 

suurt rolli ka hetkel kasutavate akude suur mass, mis määrab ära ka nende tarktorite 

võrdlemisi väikese võimsuse. Näiteks 300 kW võimsusega traktori juures kaaluksid ainult 

akud hinnaguliselt 15000 kg [8].  

Prototüüpimisel on John Deere’i GridCon, mis on samuti 100% elektrienergiat kasutav 

põllumajandustraktor, mis aga ei saa oma energiavajadust liitiumioonakudelt vaid hoopis 

otse elektrivõrgust. Elektrivõrgust põllumajandustraktorile toite edastamiseks kasutatakse 

automaatset kaablisüsteemi, mis võimaldab saada toidet kuni 1 km kauguselt. Hetkel on 

prototüüpimisel oleva põllumajandustraktori võimsuseks 500 kW [5] .  

 

Tabel 3. Fendt e100, Rigitrac SKE50, John Deere GridCon kütusekulu ja proportsionaalselt 

vastav heitgaasi koguse vähenemine võrreldes traditsioonilise põllumajandustraktoriga. 

Tööde tüüp Kütusekulu/heitgaaside vähenemine 

võrreldes traditsioonilise traktoriga 

Kultiveerimine 100% 

Haagise teisaldamine 100% 

 

1.5 Liitiumioonakude areng 

 

2019. aastal said teadlased John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ja Akira Yoshino 

Nobeli preemia liitiumioonakude arendamise eest. Koostöös teadlastega toodeti 1991. aastal 

esimene laetav liitiumioonaku ja see toodeti ettevõtte Sony poolt [10]. Peale seda on olnud 

pidev arendustöö uute ja efektiivsemate keemiliste ühendite loomisel ja see areng jätkub 

pidevalt. Üks Nobeli preemia laureaate John B. Goodenough on otsinud erinevaid lahendusi 

väljaspool liitiumioonakusid ja aastal 2017 tutvustas lahendust, mis on oma jõudluse poolest 

3 korda võimsam liitiumioonakudest ja märgatavalt kiirema laadimisega [11]. Joonisel 2 on 

välja toodud liitiumioonakude energiatiheduse kasv ajas [12]. 

 



 

Joonis 2. Liitiumioonakude energiatiheduse kasv ajas [12]. 

 

1.6 Põllumajandusmasinate elektrifitseerimise perspektiivid 

 

Lahendusi põllumajandusmasinate elektrifitseerimisel on erinevaid ja suuremal või 

väiksemal määral annavad need ka soovitud tulemuse, milleks on nii vähenenud kütusekulu 

kui ka vähenenud kasvuhoonegaaside paiskamine atmosfääri.  

100% elektritoitega põllumajandustraktorite puhul on lahendusi nii laetavate 

liitiumioonakudega kui ka otsetoitega elektrivõrgust. Mõlemal on aga omad eelised ja 

puudused. Laetavate liitiumioonakudega põllumajandustraktorite puhul on üheks suuremaks 

puuduseks soetushind ja ka akude suur mass, mis määrab ära võrdlemisi väikese võimsuse. 

Elektrivõrgust otsetoitega põllumajandustraktorite juures on küll võimalik saavutada suuri 

võimsusi, aga vajalik on siiski lähedal asuv elektrivõrk, mis seab omakorda piirangud 

töödeks. Mõlemal juhul on aga tegu seadmetega, mis on oma olemuselt heitgaasivabad.  

Liitiumioonakudega põllumajandustraktorite juures oleks üheks lahenduseks akude massi 

vähendamiseks ja seeläbi võimsuse suurendamiseks akuvahetussüsteem. Sellise lahenduse 

puhul oleks võimalik kasutada väiksema mahutavusega akusid kuna ei oleks  vajalik 

kasutada põllumajandustraktorit järjest nii pikal perioodil. Samal ajal kui üks komplekt 

akusid on töös, saab teine või ka kolmas komplekt akusid olla laadimispunktis ja vajadus 
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pikemateks laadimispausideks puudub. Selline lahendus eeldaks küll ka elektrivõrgu 

lähedust või mobiilse laadimispunkti olemasolu.  

Kui võtta arvesse liitiumioonakude tehnoloogist arengut läbi ajaloo, siis võib eeldada ka 

selle arengu jätkamist tulevikus. Tegu võib olla küll hoopis uute keemiliste ühenditega ja 

mitte enam liitiumioonakudega, aga energiatihedus ajas kindlasti kasvab. Seetõttu võib 

eeldada, et kui hetkel on akutoitega traktorite võimsused 50-70 kW piires, siis 10 aasta pärast 

on sama akumassiga võimalik toota 120-150 kW võimsusega traktoreid, mis juba on 

kindlasti suutelised pakkuma konkurentsi hetkel enamuses kasutusel olevatele 

sisepõlemismootoriga traktoritele. Ja arendadades välja võimaluse kiireks 

akuvahetussüsteemiks, mis lisaks täiendavalt jõudlust ja vähendaks seisuaega, siis on 

akutoitega põllumajandusmasinate arengusuund põllumajandusmasinate eletrifitseerimisel 

kõige perspektiivikam. 

 

1.7 Freesturba tootmise tehnoloogia 

 

Freesturba tootmise peamised tööetapid (joonis 3) on freesimine, pööramine, vallitamine ja 

kogumine.  Freesturba tootmismeetodid erinevad peamiselt kogumismeetoditest. [34] 

 

 

Joonis 3. Freesturba peamised tööetapid [34] 

 



Freesturba tootmise esimene tööetapp on freesimine, mille käigus eraldatakse lasundist 

õhuke turbakiht. Freesitud kiht kuivab lasundi pealmisest kihist kiiremini suurema poorsuse 

ja väikese omavahelise kokkupuutepinna tõttu. Need tingimused loovad kiirema vee 

aurustumise. Kasutusel on peamiselt kahte tüüpi freese: aktiivne ja passiivne. Aktiivfrees 

koosneb pöörlevast lõikehammastega silindrist aga passiivfrees kõrvuti asetsevatest 

lõiketeradest Freesimispaksus sõltub ilmastiku ja platsi tingimustest jäädes 5…50 mm 

vahele. Mõlemal freesil on madalad hoolduskulud, mis teeb mõlema freesi kasutamise 

majanduslikult mõislikus. Aktiivfreesi ei ole soovitav kasutada kännulisel turbaväljal, kuna 

juurikad võivad vigastada lõiketerasid. Vastavalt uuringutele on optimaalne freesturba tüki 

suurus 10…20 mm. Lisaks on uuringud näidanud, et suurendades freesturba osakese suurust 

5 mm-lt 15 mm-le, muutub kuivamise periood 20…30% lühemaks. Tüki suurus sõltub 

freesimise sügavusest, freesi liikumise kiirusest, turba niiskusest, platsile mahajäänud 

freesitud turbast. Praktikas saadakse ühelt ruutmeetrilt 2…3 kg kuiva turvast. Õhemat kui 

20 mm kihti ei freesita kuna masinad on projekteeritud 2 päevase tsükli jaoks. [34]  

Teine tööetapp on turba pööramine, mis aitab kiirendada turba kuivamist. Pööramisega 

pööratakse pealmine kuiv kiht alumiseks ja alumine niiske kiht pealmiseks. Iga tsükli kestel 

toimub 1 kuni 5 pööramist sõltuvalt turbast ja ilmastikust. Kui on kehvad 

ilmastikutingimused, siis pööramisega suudetakse kuivamisaega lühendada 20…30%. 

Esimene pööramine tehakse kui freesturvas on kaotanud poole oma niiskusest. Turba 

kvaliteedi säilitamiseks toimub esimene pööramine aeglasel kiirusel 6…15 km/h. Heade 

ilmade korral piisab kahest pööramisest. Kasutuses olevate pöörajate laius on 19 m, et katta 

korraga terve ala. [34]  

Kolmas tööetapp on vallitamine. Vallitatakse soovitud niiskuse sisaldusega freesturvast. 

Vallitaja on paigaldatud, kas traktori ette või järgi, sõltuvalt kogumismeetodist. Haku 

meetodi puhul on sahk paigaldatud taha ning vall moodustatakse platsi keskele (saha laius 

20 m). Töö efektiivistamiseks võib sama traktori külge kinnitada teisi töö organeid (nt frees, 

mehaaniline koguja). Sellisel juhul on sahk paigaldatud traktori ette (saha laius 8…9 m). 

Vallitamisel jääb turbaväljale maha 40…50% freesitud turvast, mis tähendab, et igas tsüklis 

kogutakse kokku ainult pool freesitud turbast. [34]  

Viimases etapis toimub freesturba kogumine ja aunatamine. Kogutakse turvast, mis on 

saavutanud soovitud niiskuse sisalduse enamasti 40 %. Väljalt kokku kogutud turvas 

aunatatakse. Aunatamiseks on kaks meetodit. Esimesel juhul sõidab traktor üle auna ja 

tühjendab kasti auna peal. Teisel juhul kallutatakse turvas auna äärde, kus siis ekskavaator 



või buldooser selle auna paigutavad. Auna moodustamisel on oluline auna tihedus ja niiskus. 

Kui aun on kohev võib toimuda iseeneslik süttimine. [34] 

 

1.8 Aktiivfreesi valdkonnauuring 

 

Patendiuuringu tarbeks kasutati ülemaailmset patentide andmebaasi espacenet 

(ee.espacenet.com).  

Uurimise läbiviimisel kasutati erinevaid märksõnu patentide otsimiseks. Alljärgnevalt 

tuuakse välja mõningad otsingusõnad (tabel 4) ja vastavad dokumendid espacenet 

andmebaasist. 

 

Tabel 4. Otsing andmebaasist espacenet 

Otsingusõna Peat Peat 

extraction 

Peat milling Peat milling 

device 

Peat 

extraction 

device 

Dokumente 3338 53 29 5 3 

Uudsus 07.05.2018 25.05.2016 12.12.2013 11.06.1997 10.09.1990 

 

Suurem osa patentidest oli koostatud ja taotletud Venemaal eelenevas Nõukogude liidus. 

Mida täpsemaks ja spetsiifilisemaks muutusid otsingusõnad, seda vähem oli taotletud 

patentides uudsust. Vaadates läbi ja töödeldes erinevaid patente, sai edaspidiseks aluseks 

võetud patent, mis andis vaste otsingusõnast „Peat milling device“ (turba freesimise seade). 

Analoogpatendiks sai oma sobivuse ja teistega võrreldes uudsuse poolest Vene patent 

RU2119058C1[14]. Joonisel 4 [14] on kujutatud analoogpatendi kirjelduse esimene leht.  



 

Joonis 4. Patendi RU2119058C1 [14] bibliokirje. 

 

Joonisel 5. on kujutatud seadme külgvaade patendist RU2119058C1. Järgnevalt vaatleme 

täpsemalt seadme komponente, ülesehitust ja tööpõhimõtet. 



 

Joonis 5. Turbafreesi joonis patendist RU2119058C1 [14] 

 

Seadme (joonis 5) komponendid on järgmised: 1 - raami esiosa; 2 – tugirullid; 3 – 

kolmeõlgne hoob; 4 – kopeerrullid; 5 - freesi trummel; 6 – piklikud avad, mis võimaldab 

muuta freesimise sügavust; 7 – freesimise sügavuse reguleersilindrid; 8 – 

transpordiasendi/tööasendi silindrid; 9 – vallimoodusti; 10 – freesiterad; 12 – vallimoodusti 

tugirullid. 

Freesi ettevalmistamine tööks toimub järgmiselt: esmalt liigutatakse silindrite 8 abil raami 

hooba 3 maapinna suunas kuniks kopeerrullid 4 on saavutanud kontakti maapinnaga. 

Seejärel liigutatakse silindrite 7 abil freesi trummel 5 maapinna suunas seni kuni freesiterad 

10 on piisavalt sügaval maapinnas. Seejärel fikseeritakse freesi trummel 5 ava 6 suhtes. Ja 

silindrid 8 eemaldatakse hoova 3 küljest.  

Freesi tööpõhimõte- liigutades freesi suunal A siluvad tugirullid 2 suuremad konarused 

maapinnal. Seejärel kopeerrullid 4 kopeerivad maapinda ja selle põhjal muutub ka freesi 

trumli nr. 5 kaugus maapinnast. See omakorda võimaldab freesil saavutada hea kontakt 

maapinnaga ja freesi efektiivsus on kõrge.  

 

1.9 Patendi RU2119058C1 parendusmeetmed 

 

Suurima muudatusena oleks kopeerrullide edasi arendamine. Hetkel asuvad kopeerrullid 

freesi trumliga samal liinil. Joonisel 6. on punase joonega kujutatud vertikaaltelg, mis näitab 

et freesi trummel ja kopeerrullid on samal liinil võrreldes maapinnaga.  

Ühtepidi annab see küll väga hea kopeerimisvõime kuna kõik maapinna muudatused on 

sarnased nii kopeerrullidel kui ka freesi trumlil. Teisalt aga tekib kadu seadme efektiivsuses 



ja seade muutub oma ülesehituselt ebaotstarbekaks. Põhjus peitub selles, et kuna 

kopeerrullid ja freesi trummel on samal liinil ja üks ei saa teisele vastu minna, siis seadme 

kogulaius on märgatavalt suurem, kui freesi tööpiirkond.  

 

Joonis 6. Turbafreesi trumli ja kopeerrullide paiknemine [14] 

 

Oletagem et 1000 mm laiusega trumli efektiivseks maapinnal olemiseks peab olema 

mõlemal pool 500 mm laiusega kopeerrullid, mis on ka ühtlasi freesi tugirullid. Sellisel juhul 

on tööpiirkonnaks 1000 mm, aga seadme kogulaiuseks 2000 mm.  

Ühe lahendusena oleks võimalik paigutada kopeerrull mitte freesi trumli kõrvale vaid hoopis 

ette. See lahendus annaks võimaluse saavutada maksimaalne freesi töö laius. Samuti annaks 

silumise tulemuse nagu on esimesel tugirullil. Seeläbi oleksid tugirullid ühtlasi ka 

kopeerrullid. 

Võrreldes algse lahendusega võimaldab uuendatud versioon efektiivsemalt töödelda 

maardlate ääri, kraavide ääri. Kui algse versiooni puhul asusid kopeerrullid freesi trumli 

külgedel, siis freesides ülesse maardlate ääri ja kraavi ääri tekivad probleemid. Kuna 

kopeerrull peab pidevalt jääma maapinnale(sattudes kraavi võib vajuda ka üks trumli külg 

maapinna sisse), siis maardla äärmiste alade ja kraavide äärte ülesse freesimine on 

raskendatud, kui mitte võimatu. Ja mida rohkem on kuivenduskraave maardla aladel, seda 

rohkem tekib kadu ja kaob efektiivsust.  

Samuti tekib ka probleem kopeerrullide ülekattes. Kuna vähemal või suuremal määral iga 

järgneva rea ülesse freesimisel peavad kopeerrullid uuesti sama ala pealt üle sõitma, siis 

võivad kopeerrullid hakata turvast liigselt kokku pakkima. See aga omakorda tähendab seda, 

et freesi jõudlus väheneb. Uuendatud lahenduse puhul sellist olukorda ei teki kuna freesi 

töölaius on võrdne ees asuvate kopeerullide ja esimese raami tugirullide laiusega. 

 



2. TURBAFREESI ESIALGNE PROJEKTEERIMINE 

 

Turbafreesi projekteerimiseks on vajalik võtta aluseks veomasina andmed. Sobiva 

veomasina valikul lähtuti eelkõige veomasina sobivusest töötamiseks väga pehmetel 

pinnastel. Täiendavalt määras ka rolli veomasina toimimine elektrienergial ja ka võimekus 

tööks ilma juhita. Seetõttu jäi valituks MILREM AS’i poolt toodetav mehitamata veomasin 

THeMIS (joonis 7). Alljärgnevalt on välja toodud (tabel 5) MILREM AS’i poolt toodetud 

mehitamata veomasina THeMIS’e üldandmed [15, 16]. 

 

Tabel 5. TheMIS üldparameetrid [15, 16] 

Mass 1630 kg 

Pikkus 2400 mm 

laius 2150 mm 

Kõrgus 1110 mm 

Kandevõime 12000 N 

Tõmbevõime  11000 N 

Tööaeg hüdriidina(akupank, generaator) 8-10 h 

Tööaeg akupangaga 0,5-1,5 h 

Veomootori nominaalvõimsus 16 kW 

Veomasina nominaalvõmsus 32 kW 

Veomootorite nimetus PMS 150 

Veomootorite tüüp  96 V harjavaba alalisvoolumootor 

Akud 24V 80 Ah, 1,92 kWh AGM tüüpi akud 

 

 

Joonis 7. MILREM AS’i poolt toodetav mehitamata maismaaveduk TheMIS [15] 



2.1 Turba haakefrees 

 

Patendi RU2119058C1 parendusmeetmete põhjal koostati haakefreesi mudel. Joonisel 8. on 

kujutatud freesi mudelit ja freesi põhiosasid. Freesi ettevalmistamiseks tööks tuleb esimese 

ja teise raami vahelisi liigendvardaid pikendada kuniks kopeerrull on maapinnaga tasa. Peale 

seda tuleb liigendvardad jätta „ujuvasse“ asendisse.  

Seejärel tuleb reguleerida paika freesi trumli kõrgus maapinnast. Selleks tuleb teise raami ja 

trumli vahelisi liigendvardaid langetada kuniks freesi trumli küljes olevad terad on 

saavutanud piisava sügavuse maapinna sisse, milleks on kuni 40 mm. Seejärel on frees tööks 

ettevalmistatud.  

Liigutades freesi maapinnal edasi, siis esimese raami tugirull silub maapinda. Samuti 

võimaldab freesi transportida nii, et trummel ja kopeerrull on maapinnast ülesse tõstetud. 

Kopeerrulli abil reageerib frees pinna ebatasasustele ja seeläbi muudetakse ka freesi kõrgust. 

Joonisel 9 on kujutatud freesi mudel pealtvaates. Joonisel 10 on kujutatud freesi mudel ISO-

vaates. 

 

 

 

Joonis 8. Turba haakefreesi eskiis 

 

 



 

Joonis 9. Turba haakefreesi mudel pealtvaates 

 

 

Joonis 10. Turba haakefreesi mudel ISO-vaates 

 

2.2 Turba rippfrees 

 

Haakefrees on küll algsest patendist RU2119058C1 märksa mõistlikum ja efektiivsem 

lahendus, aga energiaefektiivsuse seisukohalt ei ole veel tegu kõige parema lahendusega. 

Freesi optimaalsemaks ja energiaefektiivsemaks kasutamiseks oleks vajalik freesi 

kinnitamine otse veomasina külge. Seeläbi jääb täiendava  raami ja tugirullide kasutamine 

ära, mis omakorda muudab freesi (joonis 11) märksa kergemaks ja tööpositsioonil 

energiaefektiivsemaks. 

Joonisel 12 positsioonil 1. asuval kopeer-/tugirullil on antud freesi puhul kaks olulist 

ülesannet. Esimeseks on freesi toetamine maapinnal kui frees on töö positsioonil. Töö 

positsiooni puhul on liigendvarras nr. 4 ujuvas asendis. Ehk siis liigendvarda pikkus sõltub 

veomasina ja freesi vahelisest nurgast, mis omakorda sõltub kopeerrulli asetsemisest 



maapinnal. Teiseks ülesandeks on maapinna kopeerimine, et freesi trummel oleks pidevat 

võimalikult ühtlasel sügavusel maapinnas.  

 

 

Joonis 11. Turba rippfreesi eskiis 

 

 

Joonis 12. Turba rippfreesi kinemaatiline skeem 

 

Joonisel 12 positsioonil 2. asuva freesi trumli ülesandeks on maapinna freesimine ja ühtlase 

kihi eemaldamine trumli pöörlemise teel. Freesi trumli pöörlemiseks kasutatakse joonisel 12 

positsioonil 5. paiknevaid elektriajameid. Joonisel 12 positsioonil 3. asuva liigendvarda 

ülesandeks on muuta freesi trumli kõrgust kopeerrulli suhtes. Mis omakorda muudab 

maapinna freesimise sügavust. Freesi puhul kasutatakse kahte eletriajamit, mis on 

paigaldatud trumli võlli otstesse.  

 



 

 

3.TURBAFREESI JA VEOSEADME VAHELISE RAAMI 

TUGEVUSARVUTUSED  

3.1 Turbafreesi ja veoseadme vahelise raami tugevusarvutused 

lõplike elementide meetodiga 

 

Projekteeritud sai liigendraam, mis on veomasina külge kinnitatud neljast punktist. 

Turbafreesi külge kinnitub nelikantrorude abil. Kuna antud liigendraam koosneb kahest 

identsest osast, siis järgnevalt vaatleme antud raami ühte osa. Projekteeritud liigendraami 

üks osa on kujutatud joonisel 13. 

 

Joonis 13. Liigendraami osa maismaaveduki ja turbafreesi ühendamiseks. 

Joonisel 13 on kujutatud:  

1. Kinnitused maismaaveduki külge 

2. Lineaarne ajam 

3. Nelikanttoru 

4. Nelikanttoru 



Deformatsiooni arvutamiseks võeti hüdrosilindri puhul kasutusele ainult lineaarse ajami 

hülsi parameetrid. Joonisel 14 on kujutatud raami skeem koos sõlmede, elementide ja 

mõjuvate jõududega. 

 

Joonis 14. Liigendraami sõlmed, elemendid ja mõjuvad jõud. 

Tabelis 6 on andmed liigendraami elementide kohta. 

 

Tabel 6. Liigendraami elementide andmed. 

Element Materjal Elastusmoodul 

MPa 

Inertsmomoment 

mm4 

Ristlõikepindala 

mm2 

1 30x3 mm S355 

ümartoru 

200000 17329 175,9 

2 30x30x3 mm 

S355 

nelikanttoru 

200000 39852 324 

3 30x30x3 mm 

S355 

nelikanttoru 

200000 39852 324 

  



3.2 Arvutuskäik Mathcad’is 

 

Esmalt koostati iga elemendi jaoks jäikusmaatriksi osa, mis kirjeldab siiret x-telje suunas. 

Antud osa on kujutatud joonisel 15. 

kus  

A1 - elemendi ristlõikepindala, 

E - elemendi elastusmoodul, 

L1 -  elemendi pikkus. 

 

Joonis 15. Esimese elemendi jäikusmaatriksi osa, mis kirjeldab siiret x-telje suunas. 

Järgnevalt koostati esimese elemendi jaoks jäikusmaatriksi osa, mis kirjeldab pöördenurka 

ja paindemomenti. Antud maatriks on kujutatud joonisel 16 

kus I1 - elemendi inertsmoment, 

E - elemendi elastusmoodul, 

L1 -  elemendi pikkus. 

Seejärel kaks maatriksit liideti omavahel.  

 

 



Joonis 17. Esimese elemendi jäikusmaatriksi osa, mis kirjeldab pöördenurka ja 

paindemomenti 

Järgnevalt koostati transformatsioonimaatriks esimese elemendi kohta. 

kus C1 - globaalse ja lokaalse koordinaadi vahelise nurga koosiinus väärtus, 

S1 - globaalse ja lokaalse koordinaadi vahelise nurga siinus väärtus. 

Koostatud maatriks on kujutatud joonisel 18. 

 

Joonis 18. Esimese elemeendi transformatsioonimaatriks. 

Järgnevalt koostati esimese elemendi jäikusmaatriks vastavalt joonisele 19. 

 

Joonis 19. Esimese elemendi jäikusmaatriks koostamine 

Sama lahenduskäik oli ka kahe teise elememendi jäikusmaatriksi koostamisel, kus siis leiti 

vastavalt K2 ja K3 maatriksid.  

Järgnevalt koostati globaalsed jäikusmaatriksid Q1, Q2, Q3, kus eelnevalt leitud elementide 

jäikusmaatriksite väärtused sisestati globaalsesse maatriksisse. Joonisel 20 on kujutatud 

teise elemendi globaalselt jäikusmaatriksit. 

 

 



Joonis 20. Teise elemendi globaalne jäikusmaatriks. 

Järgnevalt saadud maatriksid liideti vastavalt joonisele 21 ja kuna jõud on ühtlaselt 

jagatud, siis moodustati jõu jaotamise maatriks teise ja kolmanda sõlme vahel nagu on 

kujutatud joonisel 22.   

 

Joonis 21. Globaalsete  maatriksite liitmine 

 

Joonis 22. Ühtlase jõu jaotamise maatriks teise ja kolmanda sõlme vahel. 

Järgnevalt kasutati Mathcad’i funktsiooni given-find, mis leidis vastavalt sisestatud 

andmetele tulemuse nagu on kuvatud joonisel 23. 

kus F1x - esimesele sõlmele mõjuv jõud x-telje suunas,  

F1y -esimesele sõlmele mõjuv jõud y-telje suunas,  

M1 - esimese sõlme paindemoment,  

F4x - neljandale sõlmele mõjuv jõud x-telje suunas,  

F4y - neljandale sõlmele mõjuv jõud y-telje suunas,  

M4 - neljanda sõlme paindemoment,  

d2x - teise elemendi siire x-telje suunas,  

d2y - teise elemendi siire y-telje suunas,  

φ2 - teise elemendi pöördväärtused,  



d3x - kolmanda elemendi siire x-telje suunas,  

d3y - kolmanda elemendi siire y-telje suunas,  

φ3 - kolmanda elemendi pöördväärtused. 

 

Joonis 23. Given-find funktsiooniga saadud tulemused raamliigendi deformatsiooni kohta. 

  



3.3 Liigendraami deformatsiooni uurimine Solid Edge tarkvara 

abil ja võrdlus Mathcad’i tulemustega 

 

Solid Edge tarkvaras koostati joonis antud liigendraami kohta ja sisestati ka algparameetrid 

materjalide osas ja ka samad jõud nagu Mathcad’i puhul. Järgnevalt vastavas simulatsiooni 

keskkonnas teostati deformatsiooni uurimine. Joonisel 24 on kujutatud visuaalne väljendus 

pingete kohta liigendraamis. Solid Edge programm ei anna tulemusi iga sõlme kohta eraldi 

vaid kuvab visuaalselt liigendraami pinged kogu raami ulatuses. Samuti kuvatakse 

minimaalne ja maksimaalne pinge. Antud jõudude puhul on maksimaalseks pingeks raamis 

84 MPa-d.  

 

Joonis 24. Solid Edge programmiga teostatud liigendraami pingete simulatsioon. 

 

Samuti arvutati simulatsiooniga siirdeid liigendraamis. Sarnaselt pingetega ei kuvata 

programmiga iga sõlme siirdeid eraldi vaid kogu raami ulatuses. Solid Edge’i 



simulatsiooni puhul leiti maksimaalseks siirdeks raamis 0,962 mm. Arvutuslikult kasutades 

Mathcad’i saadi tulemuseks 0,637 mm. Joonisel 25 on kujutatud Solid Edge’i poolt 

koostatud simulatsioon siirete kohta. Saadud tulemuste põhjal võib väita, et arvutuslikud 

tulemused erinevad simualatsiooni omadest. Üheks põhjuseks on kindlasti Solid Edge’i 

puhul siirete arvutamine kogu raami ulatuses, mitte ainult sõlmedes. Seda on näha ka 

simulatsiooni joonisel. Seetõttu on tulemus mõneti adekvaatsem ja kuna tegu on visuaalse 

väljundiga, siis ülevaade kogu raami deformatsioonist on hea. Samas iga sõlmpunkti kohta 

eraldi arvutused puuduvad. Seetõttu oleks mõsitlik lõplike elementide meetodi puhul 

kasutada arvutusteks mõlemat koos. Ja kuna tulemused on siiski sarnased, siis on võimalik 

ka seeläbi võimalike vigade teket arvutustes või joonistes.  

  

Joonis 25. Solid Egde programmiga koostatud liigendraami siirete simulatsioon. 

  



4.ELEKTRIAJAMITE JA LINEAARAJAMITE VALIMINE 

4.1 Freesi trumli ajamite mehaanilise tunnusjoone arvutus 

 

 

Mehaaniline tunnusjoon on staatilise takistusmomendi ja pöörlemissageduse vaheline 

seos[19]. Töömasina mehaanilise tunnusjoone leidmiseks kasutame valemit [19] 

 

𝑀𝑡𝑠 = 𝑀𝑝𝑣 + (𝑀𝑡𝑛 − 𝑀𝑝𝑣) ∙ (
𝑛

𝑛𝑛
)

𝑥

, (5.1) 

kus   

Mpv - mehhanismi paigaltvõtumoment, Nm, 

Mtn – töömasina takistusmoment nimipöörlemissagedusel, Nm, 

n – töömasina pöörlemissagedus, s-1; 

nn – nimipöörlemissagedus, s-1; 

x – astmenäitaja, mille väärtus sõltub töömasina liigist. 

Võtame astmenäitajaks 

𝑥 = 2 

Võtame paigaltvõtumomendiks 

𝑀𝑝𝑣 = 0,25 𝑀𝑡𝑛 

Staatilise takistusmomendi Mtn arvutame mehhanismi põhivalemite [19] järgi. Võttes 

aluseks võimsuse valemid saame kasutada järgnevat seost 

𝑀𝑡𝑛 =
𝑃𝑡𝑛

2𝜋 ∙ 𝑛𝑛
 , (5.2) 

 

kus  

Ptn on mehhanismi nimivõimsus W. 

Nimivõimsuse Ptn arvutamiseks kasutame järgnevat valemit [21] 

𝑃𝑡𝑛 = 𝑃𝑐𝑢𝑡 + 𝑃𝑡ℎ𝑟𝑜𝑤 + 𝑃𝑚𝑓 , (5.3) 

kus   

Pcut – maapinna lõikamisele kuluv energia, J, 

 Pthrow – pinnase  väljaviskele kuluv energia, J, 

 Pmf – metalli ja maapinna vahel tekkiva hõõrdejõu ületamiseks kuluv energia, J. 

Esmalt leiame maapinna lõikamisele kuluva energia Pcut alljärgneva valemi [21] abil  



𝑃𝑐𝑢𝑡 = 𝐾𝑠𝑝 ∙ 𝐵𝑤 ∙ 𝐿𝑑 ∙ 𝑉𝑓 ,  (5.4) 

kus 

Ksp – maapinna erisurve, (5000-7000 kg/m2) [22], 

Bw – freesitava maapinna laius, m, 

Ld – freesitava maapinna sügavus, m, 

Vf – veomasina liikumiskiirus, m/s, 

Ksp – 5000 kg/m2, 

Bw – 3 m, 

Ld – 0,04 m, 

Vf – 2,4 m/s. 

Asendades algandmed valemisse (5.4) saame maapinna lõikamisele kuluvaks energiaks 

𝑃𝑐𝑢𝑡 = 5000 ∙ 10 ∙ 3 ∙ 0,04 ∙ 2,4 = 14400 J 

Järgnevalt leiame pinnase viskamisele kuluva jõu Pthrow alljärgneva valemi [23] abil 

 

𝑃𝑡ℎ𝑟𝑜𝑤 =
0,219 ∙ 𝑅 ∙ 𝑁 ∙ 𝐿𝑑 ∙ 𝑉𝑓 ∙ 𝐵𝑤 ∙ 𝑆𝑝𝑤(3 ∙ 𝑅 − 𝐿𝑑)

𝐺 ∙ 𝑍
 ,  (5.5) 

kus 

R – freesi trumli raadius, m, 

N – freesi trumli pöörlemiskiirus, min-1, 

Bw – freesitava maapinna laius, m, 

Ld – freesitava maapinna sügavus, m, 

Vf – veomasina liikumiskiirus, m/s, 

Spw – kuiva maapinna tihedus, (1700 kg/m3), 

G – raskuskiirendus, (9,81 m/s2), 

Z – lõiketerade arv rootoril, 

R – 0,2 m, 

N – 350 min-1, 

Bw – 3 m, 

Ld – 0,04 m, 

Vf – 2,4 m/s, 

Spw – 1700 kg/m3, 

G – 9,81 m/s2, 

Z – 30. 

Asendades algandmed valemisse (5.5) saame pinnase viskamisele kuluvaks energiaks 



 

𝑃𝑡ℎ𝑟𝑜𝑤 =
0,219 ∙ 0,2 ∙ 350 ∙ 0,04 ∙ 2,4 ∙ 3 ∙ 1700 ∙ 10 ∙ (3 ∙ 0,2 − 0,04)

9,81 ∙ 30
=   142,817 J 

 

Järgnevalt leiame pinnase ja tera vahele tekkiva hõõrdejõu ületamiseks kuluva energia Pmf 

alljärgneva valemi [23] abil 

𝑃𝑚𝑓 = 𝐿𝑑 ∙ 𝑅 ∙ 𝑉𝑓 ∙ 𝐵𝑤 ∙ 𝑆𝑝𝑤 ∙ 𝜇𝑘 , (5.6) 

kus 

R – freesi trumli raadius, m, 

Bw – freesitava maapinna laius, m, 

Ld – freesitava maapinna sügavus, m, 

Vf – veomasina liikumiskiirus, m/s, 

Spw – kuiva maapinna tihedus, (1700 kg/m3), 

μk – maapinna ja tera vahelise hõõrdejõu kineetiline koefitsient 

R – 0,2 m, 

Bw – 3 m, 

Ld – 0,04 m, 

Vf – 2,4 m/s, 

Spw – 1700 kg/m3. 

Maapinna ja tera vahelise hõõrdejõu kineetilise koefitsiendi leidmiseks kasutame valemit 

[23] 

𝜇𝑘 =
1,09

√0,105 ∙ 𝑅 ∙ 𝑁
 , (5.7) 

kus  

R – freesi trumli raadius, m, 

N – freesi trumli pöörlemissagedus, min-1, 

R – 0,2 m, 

N – 350 min-1. 

Asendades algandmed valemisse (5.7) saame maapinna ja tera hõõrdejõu kineetiliseks 

koefitsiendiks  

 

𝜇𝑘 =
1,09

√0,105 ∙ 0,2 ∙ 350
= 0,402 



Asendades algandmed valemisse (5.6) saame maapinna ja tera vahelise hõõrdejõu 

ületamiseks kuluvaks energiaks 

 

𝑃𝑚𝑓 = 0,04 ∙ 0,2 ∙ 2,4 ∙ 3 ∙ 1700 ∙ 0,402 ∙ 10 =  393,69 J 

 

Asendades algandmed valemisse (5.3) saame mehhanismi nimivõimsuseks 

𝑃𝑡𝑛 = 14400 + 142,817 + 393,69 = 14937 J = 14937 W ∙ s 

Asendades saadud tulemuse valemisse (9.2) saame staatiliseks takistusmomendiks 

𝑀𝑡𝑛 =
14937

2𝜋 ∙ 5,83(3)
= 408 Nm 

Asendades saadud tulemuse valemisse (5.1) saame mehhaaniliseks tunnusjooneks 

𝑀𝑡𝑠 = 0,25 ∙ 408 + (408 − 0,25 ∙ 408) (
5,83(3)

93,3(3)
)

2

= 103,2 Nm 

Koormusdiagrammi koostamiseks tuleb esmalt leida ühe tsükli kestus valemiga 

𝑡𝑡𝑠 =
𝑠

𝑣
 , (5.8) 

kus  s – läbitud teepikkus, m, 

 v – mehhanismi liikumiskiirus, m/s, 

 s = 8640, 

 v = 2,4. 

Asendades andmed valemisse (5.8) saame tsükli kestuseks 

𝑡𝑡𝑠 =
2400

2,4
= 1000 s 

Olemasolevate andmete põhjal moodustame koormusdiagrammi. 

 

4.2 Freesi trumli ja elektrimootori pöörlemissageduse valik 

 

Elektrimootori pöörlemiskiiruse valikul jääb määravaks mootori võimalik kinnitamine otse 

trumli võlli külge. Seega on freesi trumli ja elektrimootori pöörlemissagedused erinevad. 

Antud freesi trumli optimaalseks pöörlemissageduseks on 350 min-1 [20], seega on vajalik 

kasutada reduktoriga mootorit. Standardlahendusena Heinzmanni kataloogist [31] on 

võimalik kasutada elektrimootorit, mille reduktori ülekandeks on 1:16 ja mootori 

pöörlemissageduseks on antud trumli pöörlemissageduse juures 5600 min-1.  



4.3 Mootori võimsuse arvutus  

 

 

Kuna esialgsete andmete põhjal on tegu püsiva koormusega kestva tööga, siis mootori 

nimivõimsus on ligikaudselt võrdeline töömasina võimusega. Kuna töömasina puhul 

kasutame kahte mootorit, siis esialgse ühe mootori võimsuseks saame 

𝑃𝑛 =
14937

2
= 7468,5 W 

Sobiva mootori leidmiseks on vajalik määrata mootori talitlus. Mootori talitluse 

määramiseks on vajalik määrata mootori soojenemise ajakonstant. Mootori soojenemise 

ajakonstandi leidmiseks kasutame valemit [19] 

𝑇𝑠 =  
𝑐𝑚𝜗𝑖𝜂𝑛

𝑃𝑛(1 − 𝜂𝑛)
 , (5.9) 

kus  

m – elektrimootori mass kg, 

 c – mootori põhimaterjali erisoojus J/(kg∙K), 

 ϑi – mähistele lubatud ületemperatuur K, 

 Pn – mootori nimivõimsus W, 

 ηn – mootori nimikasutegur. 

Kuna aga mootori soojenemise ajakonstandi leidmiseks on vaja teada ka täpsemaid 

mootori andmeid, siis peame esialgu valime mootori ligikaudselt. 

 

4.4 Esialgse mootori valimine 

 

 

Esialgse mootori valimisel püsiva koormusega kestvaks, lühiajaliseks ja vaheajaliseks 

tööks tuleb lähtuda sellest, et mootori võimsus on ligikaudu võrdne töömasina võimsusega. 

Algparameetrite põhjal valiti mootor Heinzmann kataloogist [31].  

Mootoriks valiti reduktoriga mootor PMSG 120-500-2-16, mille põhiparameetrid on 

tabelis 7. Joonisel 26 [31] on kujutatud Heinzmann PMSG 120-500-16 mootor. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 7. Heinzmann PMSG 120-500-16 mootori põhiparameetrid [31] 

 

Tööpinge  24-96 V  

Mootori tüüp Harjavaba alalisvoolumootor 

Reduktori ülekanne 1:16 

Maksimaalne pöördemoment  500 Nm 

Maksimaalsed aksiaaljõud 2500 N 

Maksimaalsed radiaaljõud 8000 N 

Eeldatav tööaeg 20000 h 

Kaitseklass IP67 

Mootori maksimaalne pöörlemissagedus  6000 min-1 

Reduktori maksimaalne pöörlemissagedus 375 min-1 

 

 

Joonis 26. Heinzmann PMSG 120-500-16 harjavabaalalisvoolumootor koos reduktoriga 

[31] 

 

 

 



 

4.4 Mootori soojenemise ajakonstandi leidmine 

 

 

Mootori algandmed: 

m = 19,6 kg, 

c = 460 J/(kg∙K), 

ϑi = 105 K, 

Pn  = 8000 W, 

ηn = 94. 

Asendades algandmed valemisse (5.9) saame mootori soojenemise ajakonstandiks 

 

𝑇𝑠 =  
460 ∙ 19,6 ∙ 105 ∙ 0,94

8000(1 − 0,94)
= 1854 s 

  

Kuna mootor ei soojene püsivtemperatuurini ja ei jahtu keskkonna temperatuurini töö 

kestel, siis tegu on vahejalise talitlusega ehk S3 mootoriga. 

 

4.5 Lõplik mootori kontroll 

 

 

Koormusgraafiku alusel kasutame tööperioodi ekvivalentse momendi Mekv arvutamiseks 

järgnevat valemit [19] 

𝑀𝑒𝑘𝑣 = √
𝑀𝑖

2 + 𝑡𝑡

∑ 𝑡𝑡
  , (5.10) 

kus   

M – momendi väärtus koormusgraafiku i-ndas lõigus Nm, 

 t – koormus M. kestus s. 

 M1 = 103,2 Nm, 

 t = 1000 s, 

 Mn  = 160 Nm, 

Asendades andmed valemisse (5.10) saame tööperioodi ekvivalentseks momendiks 



𝑀𝑒𝑘𝑣 =  √
103,22 + 1000

1
= 108 Nm   

Kuna kasutusel on 2 mootorit, siis kehtib võrratus 

2 ∙ 𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑒𝑘𝑣 

2 ∙ 160 ≥ 108 

Kontrollime valitud mootorit mehhanilisele koormusele käivitamisel 

𝑀𝑛𝜇𝑘 ≥ 𝑎𝑀𝑝𝑣 ,  (5.11) 

Ja maksimaalse koormuse ületamisel  

𝑀𝑛𝜇𝑘 ≥ 𝑎𝑀𝑚𝑎𝑥  , (5.12) 

kus  

Mpv - mootori võllile taandatud töömasina paigaltvõtumoment, Nm, 

Mmax – mootori võllile taandatud töömasina maksimaalne moment, Nm, 

a – 1,2 ... 1,4, tegur, mis arvestab pingekadu, 

μk, μv - vastavalt mootori käivitus- ja väärtusmomendi kordsus. 

Mpv = 25,8 Nm, 

Mmax = 103,2 Nm, 

Asendades andmed võrratusesse (5.11) leiame, et võrratus on kehtiv 

160 ∙ 1 ≥ 1,4 ∙ 25,8 

Asendades andmed võrratusesse (5.12) leiame, et võrratus on kehtiv 

160 ∙ 1 ≥ 1,4 ∙ 103,2 

 

 

 

4.6 Süsteemi inertsmomendi arvutus 

 

 

Süsteemi inertsmomendi arvutamiseks kasutame järgnevat valemit [19] 

𝐽 =  𝐽𝑚 + ∑ 𝐽𝑖(
𝑛𝑖

𝑛𝑛
)2 + ∑ 𝑚𝑘

𝑣𝑘
2

4𝜋2𝑛𝑛
2

 , (5.13) 

kus  

Jm - mootori inertsimoment, kg∙m2, 

Ji – trumli inertsimoment, kg∙m2, 

ni – detaili pöörlemissagedus, s-1, 

mk – sirgliikuva detaili mass, kg, 



vk – detaili joonkiirus m/s; 

nn – mootori pöörlemissagedus, s-1. 

Jm = 0,132 kg∙m2, 

Ji – trumli inertsimoment, kg∙m2, 

ni = 5,83(3) s-1, 

mk= 4 kg, 

vk= 7,33 m/s, 

nn = 93,3(3) s-1. 

Trumli inerstimomendi arvutamiseks kasutame järgnevat valemit [19] 

𝐽𝑖 = 𝑚𝑡𝜌2, (5.14) 

kus   

mt – trumli mass, kg, 

 𝜌 − inertsiraadius, m, 

 mt = 166 kg, 

 𝜌 = 0,2 m, 

Asendades algandmed valemisse (5.12) saame trumli inertsimomendiks 

𝐽𝑖 = 166 ∙ 0,22 = 6,64 kg ∙ m2 

Asendades algandmed valemisse (5.13) saame süsteemi inertsimomendiks 

𝐽 =  2 ∙ 0,132 + 6,64 (
5,83(3)

93,3(3)
)

2

+ 4
7,332

4𝜋293,3(3)2
= 0,290 kg ∙ m2 

 

4.7 Energiakulu kalkulatsioon 

 

 

Energiakulu leidmiseks peame esmalt leidma ekvivalentse võimsuse kasutades selleks 

alljärgnevat valemit [19] 

𝑃𝑒𝑘𝑣 = 𝑛𝑚 ∙ 𝑃𝑖 , (5.14) 

kus   

Pi - nimikoormus mootori võllil W; 

nm - mootori kasutegur Pekv korral. 

Asendades olemasolevad andmed valemisse (5.14) saame ekvivalentseks võimsuseks 

𝑃𝑒𝑘𝑣 = 0,94 ∙ 14937 = 14041 W  

Tarbitud energia arvutamiseks kasutame järgnevat valemit 



𝐴 =  𝑃𝑒𝑘𝑣 ∙ 𝑡 ,  (5.15) 

kus  

 Pekv - ekvivalentne võimsus mootori võllil, W , 

 A – seadme poolt tarbitud elektrienergia, kwh, 

 t – koormuslõigu kestus, h. 

Asendades andmed valemisse (5.15) saame töömasina tarbitud energiaks 

𝐴 = 14041 ∙ 0,277 = 3889 W ∙ h 

Järgnevalt leiame töömasina tarbitud energia freesturba m3 kohta. 

Esmalt leiame freesitava turba koguse ühe tööperioodi kohta. 

𝑉𝑡 = 𝑠 ∙ 𝑎𝑓 ∙ ℎ𝑓 , (5.16) 

kus 

  Vt – freesturba kogus, m3, 

 s – läbitud teepikkus, m, 

 af – freesi laius, m, 

 hf – freesimise sügavus, m.  

Asendades olemasolevad andmed valemisse (5.16) saame freesitavaks turba koguseks ühe 

tööperioodi vältel 

𝑉𝑡 = 2400 ∙ 3 ∙ 0,04 = 288 m3 

Seega saame ühe m3 freesturba tootmiseks vajalikuks energiakuluks 

𝐴𝑚 =
3889

288
= 13,5 W 

 

 

4.8 Ajamite juhtimisskeem ja komponentide ülevaade 

 

 

Turbafreesi juhtimisskeemi koosatmisel lähtuti esmalt juhtimise lihtsusest. Skeemi on 

lisatud ka hädastopp-lüliti, mis võimaldab kiirelt süsteemi seisata hädaolukorras. Kui freesi 

kasutada mehitamata veomasinaga, siis on vajalik täiendavalt lisada juhtimine –K1 

kontaktorisse. Tabelis 8. on välja toodud juhimisskeemis kasutatavad komponendid. 

 

 

 

 



Tabel 8. Juhtimisskeemis kasutatavad komponendid 

 

Nimi joonistel Artikkel Nimetus Kogus Joonise lk nr 

-F1 7612271416287 Kaitselüliti ABB S803B-40 1 1 

-K1 3389110359671 Kontaktor Schneider Lc1d38bd 1 1 

-M1 83GBP164430 Mootor PMSG 120-500-2-16 1 1 

-M2 83GBP164430 Mootor PMSG 120-500-2-16 1 1 

-Q1 6417019390727 Koormuslüliti ABB 40A 1 1 

-Q2 3389119215497 Termorelee Schneider LRD340 1 1 

-Q3 4013614265204 Mootorikaitselüliti ABB 11-16A 1 1 

-Q4 4013614265204 Mootorikaitselüliti ABB 11-16A 1 1 

-S1 3389110888850 Hädastopp-lüliti Schneider ZB4BS834 1 2 

-S2 3389110889000 Lüliti Schneider Zb4BD8 1 2 

-P1 3389119041249 Indikaatorlamp Schneider XB7EV07MP  1 2 

    Kaabel Ölflex 5g2,5 10 m   

    Kaabel Ölflex 2x1,5 3m   

 

Elektiskeem koosneb kahest osast: jõuskeemist ja juhtskeemist. Jõuskeemil toimub 

kontaktori K1 abil mootorite käivitamine ja seiskamine. Samuti on süsteemi lisatud 

kaitselüliti, koormuslüliti, termorelee. Mootorite juurde on piagaldatud mootorikaitselülitid. 

Jõuskeemil asuva kontraktori K1 juhtimine toimub juhtskeemi abil. Juhtskeemis asuva 

pöördlüliti S2 abil on võimalik käivitada ja seisata mootorid. Juhtskeemi on lisatud 

hädastopp-lüliti, mis võimaldab kiirelt süsteem seisata. Juhtskeemi on lisatud la 

indikaatorlamp, mis süttib peale süsteemi käivitamist. Lisades on kujutatud jõuskeem ja 

juhtskeem antud süsteemi kohta.  

 

 

4.9 Lineaarajamite valimine 

 

 

Lineaarajamite valmisel lähtuti maksimaalsest vajalikust tõmbjõust ja vajalikust käigust.  

Raami lineaarajamite vajalikuks tõmbejõuks on kogu freesi tõmbejõud maapinna suhtes. 

Lineaarajami optimaalseks töökäiguks on 650-900 mm. 

Alljärgneva valemi abil leiame tõmbejõu ühe raami lineaarajami kohta 



𝐹𝑓𝑟 =
𝑀𝑓𝑟 ∙ 𝐺

2
, (5.17) 

 

kus  

 Ffr – tõmbejõud ühe raami lineaarajami kohta, N, 

 Mfr – freesi mass, kg, 

G – raskuskiirendus, (9,81 m/s2). 

 

𝐹𝑓𝑟 =
1039 ∙ 9,81

2
= 5097 N 

Trumli lineaarajamite tõmbejõu arvutamisel võeti aluseks freesi tõmbejõud maapinna 

suhtes ilma trumli -, mootorite - ja mootorikinnituste tõmbejõuta.  Lineaarajami 

optimaalseks töökäiguks on 350-450 mm.  

Alljärgneva valemi abil leiame tõmbejõu ühe raami lineaarajami kohta 

𝐹𝑑𝑟 =
(𝑀𝑓𝑟 − (𝑀𝑚 ∙ 2 + 𝑀𝑑𝑟)) ∙ 𝐺

2
,  (5.18) 

kus  

 Fdr – tõmbejõud ühe trumli lineaarajami kohta, N, 

 Mfr – freesi mass, kg, 

 Mdr – freesi trumli mass, kg, 

 Mm – freesi mootori mass koos kinnitustega, kg, 

G – raskuskiirendus, (9,81 m/s2). 

 

𝐹𝑑𝑟 =
(1039 − (94,7 ∙ 2 + 216,7)) ∙ 9,81

2
= 3105 N 

Tabelis 9 on välja toodud lineaarajamite minimaalsed tõmbejõud ja optimaalsed töökäigud. 

 

Tabel 9. Lineaarajamite vajalikud parameetrid 

 

Ajami tüüp Tõmbejõud N ühe ajami 

kohta 

Optimaalne töökäik mm 

Raami lineaarajam 5097 650-900 

Trumli lineaarajam 3105 350-450 

 



Vastavalt etteantud parameetritele valiti raamile sobivad lineaarajamid 

ETB80M40PAJ6HSA100A Parkeri kataloogist[28].  

Tabelis 10 on välja toodud lineaarajami põhiparameetrid [28]. Joonisel 27 on 

ETB80M40PAJ6HSA100A mudel. 

 

Joonis 27. ETB80M40PAJ6HSA100A mudel. 

 

 

 

Tabel 10. ETB80M40PAJ6HSA100A lineaarajami põhiparameetrid [28] 

 

Toote seeria ET 

Ajami otsa dimensioon ISO 80 

Profiili laius  95,3 mm 

Veotüüp Kruvi 

Maksimaalne pikkus 1500 mm 

Maksimaalne töökiirus 1,2 m/s 

Maksimaalne kiirendus 9,8 m/s2 

Maksimaalne tõmbejõud 7120 N 

Töötemperatuur 0° ... +60° °C 

 

 



Vastavalt etteantud parameetritele valiti trumlile sobivad lineaarajamid 

ETB50M16PA57HSA5050100A Parkeri kataloogist[29].  

Tabelis 11 on välja toodud lineaarajami põhiparameetrid [29]. Joonisel 28 on 

ETB50M16PA57HSA5050100A mudel. 

 

Tabel 11. ETB50M16PA57HSA5050100A lineaarajami põhiparameetrid [29] 

 

Toote seeria ET 

Ajami otsa dimensioon ISO 50 

Profiili laius  63,5 mm 

Veotüüp Kruvi 

Maksimaalne pikkus 1000 mm 

Maksimaalne töökiirus 1,17 m/s 

Maksimaalne kiirendus 10 m/s2 

Maksimaalne tõmbejõud 3300 N 

Töötemperatuur 0° to +60 °C 

 

 

 

Joonis 28. ETB50M16PA57HSA5050100A mudel 

 



5. PROJEKTEERITUD TURBAFREES 

 

Tabelis 12 on projekteeritud turbafreesi parameetrid. Joonisel 29 on turbafreesi mudel ISO-

vaates.  

Tabel 12. Turbafreesi parameetrid 

Pikkus 1837 mm 

Laius 3500 mm 

Kõrgus 555 mm 

Mass 1039 kg 

Raami materjal  S355J2 

Terade materjal Hardox 350 

Töölaius 3000 mm 

Tootlikkus 1036 m3/h 

Trumli läbimõõt 400 mm 

Trumli ajamid Heinzmann PMSG 120-500-2-16 

Trumli maksimaalne pöörlemissagedus 375 min-1 

Trumli maksimaalne võimsus 16 kW 

Trumli maksimaalne pöördemoment 320 Nm 

Trumli lineaarajamid Parker ET50 

Raami lineaarajamid Parker ET80 

Maksimaalne tööliikumiskiirus  8,6 km/h 

 

 

Joonis 29. Turbafreesi ISO-vaade 



 

Joonisel 30 on turbafreesi mudel külgvaates.  Joonisel 31 on turbafreesi mudel pealtvaates. 

 

 

 

Joonis 30. Turbafrees külgvaates 

 

 

 

 

Joonis 31. Turbafrees pealtvaates 

 



6. FREESI MAKSUMUSE ARVUTUS 

 

Freesi maksumuse arvutamiseks on lähtutud materjalide maksumusest, töötlemise 

maksumusest ja ostutoodete maskumusest. Materjalide maksumuse puhul on arvestatud 

maksumust materjali massi põhjal ja arvestatud  kadu, mis tekib töötlemise käigus. Tabelis 

13 on freesi materjalide maksumuse kalkulatsioon. Tabelis 14 on freesi ostutoodete 

maksumuse kalkulatsioon. Tabelis 15 on freesi töötlemise ja koostamise maksumuse 

kalkulatsioon. Tabelis 16 on freesi maksumuse kalkulatsioon. 

 

Tabel 13. Freesi materjalide maksumuse kalkulatsioon 

 

 

Materjal Mass kg Hind (kg) Kogus Maksumus 

Külgmine plaat 15 mm 27,66 1,2 2 66,38 

Eesmine plaat  koos kinnitustega 15 mm 192,20 1,2 1 230,64 

Pealmine plaat 15 mm 151,17 1,2 1 181,40 

Freesi trumli võll 50 mm 68,42 2,5 1 171,06 

Freesi trummel 6 mm 87,93 1,2 1 105,51 

Freesi trumli otsaplaat 10 mm 2,82 1,2 2 6,77 

Freesi tera 10 mm 1,14 3,5 81 322,91 

Kopeerrulli võll 50 mm 49,22 2,5 1 123,04 

Kopeerrulli trummel 6mm 54,70 1,2 1 65,64 

Kopeerrulli otsaplaat 10 mm 1,40 1,2 2 3,37 

Kopeerrulli laagripukk 1,31 1,2 2 3,15 

Freesi trumli laagripuka sisemine plaat 15 mm 0,83 1,2 2 1,98 

Freesi trumli laagripuka vaheplaat 15 mm 0,39 1,2 2 0,94 

Trumli silindri alumine kinnitus 10 mm 1,90 1,2 2 4,56 

Trumli silindri ülemine kinnitus 10 mm 1,50 1,2 2 3,60 

Raami tapp 0,65 2,5 2 3,25 

Trumli tapp 0,87 2,5 2 4,35 

Raami silindri otsaplaat 5,50 1,2 2 13,20 

Freesi trumli laagripuka välimine plaat 15 mm 0,83 1,2 2 1,98 

Kokku maksumus 1313,73 

 

 

 

 

 



 

Tabel 14. Freesi ostutoodete maksumuse kalkulatsioon 

 

 

Ostutooted 

Toode Hind (tk) Kogus Maksumus 

Lineaarajam ET50 500 2 1000,00 

Lineaarajam ET80 800 2 1600,00 

Elektriajam PMSG-120-500-2-16 3500 2 7000,00 

Laager 30 2 60,00 

Kinnitusvahend 1 36 36,00 

Kokku maksumus 9696,00 

 

 

Tabel 15. Freesi töötlemise ja koostamise maksumuse kalkulatsioon 

 

 

Töötlemine ja koostamine 

Operatsioon Hind (h) Kogus Maksumus 

Saagimine 35 2 70,00 

Laserlõikus 100 4 400,00 

Keevitus 50 16 800,00 

Freesimine 100 2 200,00 

Puurimine 35 2 70,00 

Krassi eemaldamine 35 4 140,00 

Haaveldamine 50 2 100,00 

Pulbervärvimine 100 2 200,00 

Koostamine 35 24 840,00 

Kokku maksumus 2820,00 

 

 

 

Tabel 16. Freesi maksumuse kalkulatsioon 

 

 

Kokku materjalid 1313,73 

Kokku ostutooted 9696,00 

Kokku töötlemine/koosatmine 2820,00 

Toote omahind 13829,73 

 

 



7. ERIKULU KALKULATSIOON 

 

Masinaagregaadi tööoperatsiooni tootlikkuse arvutamiseks kasutame valemit 

𝑊𝑝 = 𝐵𝑓 ∙ 𝑉𝑓 ∙ 𝐻𝑓 ∙ 𝑇 , (8.1) 

Freesimise erikulu arvutamiseks kasutame valemit 

𝐶𝑚𝑘 =
1

𝑊𝑝
(

𝐵𝑚 ∙ 𝑎𝑚

𝑇𝑚 ∙ 100
+

𝐵𝑡 ∙ 𝑎𝑡

𝑇𝑡 ∙ 100
+

𝐶𝑡 ∙ 𝑄𝑡

𝑇𝑡
+ 𝐶𝑘 ∙ 𝑄𝑘) , (8.2) 

kus am - freesi amortisatsioon, %, 

at - veomasina amortisatsioon, %, 

Bf - freesi laius, m, 

Bm - freesi maksumus, EUR, 

Bt - veomasina maskumus, EUR, 

Cmk - freesimise erikulu, 

Ck - kütuse maksumus, EUR/L, 

Ct - operaatori tunnitasu, EUR/h, 

Hf - freesimissügavus, m, 

Qk – kütusekulu, L/h, 

Qt - operaatori tööaeg, h/aastas, 

T - tööaja kasutegur, 

Tm - freesi tööaeg aastas, h/aastas, 

Tt - töömasina tööaeg aastas, h/aastas, 

Vf - veomasina liikumiskiirus m/h, 

Wp - masinaagregaadi tööoperatsiooni tootlikkus, ha/h. 

Võttes aluseks erinevad freesimistehnloogiad arvutame erikulu aktiivfreesiga freesimisel 

põllumajandustraktoriga. Algandmed [17, 18, 30, 33] antud tehnoloogia puhul on 

järgnevad: 

am = 10 %, 

at  = 10 %, 

Bf  = 3,0 m, 

Bm = 15000 EUR, 

Bt = 25000 EUR, 

Ck = 1,4 EUR/L, 

Ct  = 20 EUR/h, 



Hf  = 0,03 m, 

Qk = 10 L/h, 

Qt  = 500 h, 

T = 0,85, 

Tm = 500 h, 

Tt = 2000 h, 

Vf  = 1500 m/h. 

Asendades algandmed valemisse (8.1) saame masinaagregaadi tööoperatsiooni 

tootlikkuseks aktiivfreesi tehnoloogia puhul 

𝑊𝑝 = 3,0 ∙ 1500 ∙ 0,03 ∙ 0,85 = 114,75 m3    

Seejärel leiame freesmise erikulu valemi (8.2) abil 

𝐶𝑚𝑘 =
1

114,75
(

15000 ∙ 10

500 ∙ 100
+

25000 ∙ 10

2000 ∙ 100
+

20 ∙ 500

500
+ 1,4 ∙ 10) = 0,333 EUR/m3  

Võttes aluseks erinevad freesimistehnloogiad arvutame erikulu pasiivfreesiga freesimisel 

põllumajandustraktoriga. Algandmed [17, 18, 30, 33] antud tehnoloogia puhul on 

järgnevad: 

am = 10 %, 

at = 10 %, 

Bf  = 5,0 m, 

Bm = 5000 EUR, 

Bt = 25000 EUR, 

Ck = 1,4 EUR/L, 

Ct = 20 EUR/h, 

Hf = 0,01 m, 

Qk = 8 L/h, 

Qt = 500 h, 

T = 0,85, 

Tm = 300 h, 

Tt = 2000 h, 

Vf = 1500 m/h. 

Asendades algandmed valemisse (8.1) saame masinaagregaadi tööoperatsiooni 

tootlikkuseks pasiivfreesi tehnoloogia puhul 

𝑊𝑝 = 3,0 ∙ 1500 ∙ 0,01 ∙ 0,85 = 63,75 m3    

Seejärel leiame freesimise erikulu valemi (8.2) abil 



𝐶𝑚𝑘 =
1

114,75
(

15000 ∙ 10

500 ∙ 100
+

25000 ∙ 10

2000 ∙ 100
+

20 ∙ 500

300
+ 1,4 ∙ 8) = 0,807 EUR/m3  

Võttes aluseks erinevad freesimistehnloogiad arvutame erikulu aktiivfreesiga freesimisel 

mehitamata veomasinaga. Algandmed antud tehnoloogia puhul on järgnevad: 

am = 10 %, 

at = 10 %, 

Bf = 3,0 m, 

Bm = 15000 EUR, 

Bt = 50000 EUR, 

Ck = 1,4 EUR/L, 

Ct = 20 EUR/h, 

Hf = 0,01 m, 

Qk = 10 L/h, 

Qt = 100 h, 

T = 0,85, 

Tm = 500 h, 

Tt = 2000 h, 

Vf = 1500 m/h. 

Asendades algandmed valemisse (8.1) saame masinaagregaadi tööoperatsiooni 

tootlikkuseks aktiivfreesi tehnoloogia puhul 

𝑊𝑝 = 3,0 ∙ 1500 ∙ 0,03 ∙ 0,85 = 114,75 m3    

Seejärel leiame freesimise erikulu valemi (8.2) abil 

𝐶𝑚𝑘 =
1

114,75
(

15000 ∙ 10

500 ∙ 100
+

50000 ∙ 10

2000 ∙ 100
+

20 ∙ 100

500
+ 1,4 ∙ 10) = 0,205 EUR/m3 

Võttes aluseks erinevad freesimistehnloogiad arvutame erikulu pasiivfreesiga freesimisel 

mehitama veomasinaga. Algandmed [17, 18, 30, 33] antud tehnoloogia puhul on 

järgnevad: 

am = 10 %, 

at = 10 %, 

Bf = 5,0 m, 

Bm = 5000 EUR, 

Bt = 50000 EUR, 

Ck = 1,4 EUR/L, 

Ct = 20 EUR/h, 



Hf = 0,01 m, 

Qk = 8 L/h, 

Qt = 100 h, 

T = 0,85, 

Tm = 300 h, 

Tt = 2000 h, 

Vf = 1500 m/h, 

Asendades algandmed valemisse (8.1) saame masinaagregaadi tööoperatsiooni 

tootlikkuseks pasiivfreesi tehnoloogia puhul 

𝑊𝑝 = 3,0 ∙ 1500 ∙ 0,01 ∙ 0,85 = 63,75 m3    

Seejärel leiame freesimise erikulu valemi (8.2) abil 

𝐶𝑚𝑘 =
1

114,75
(

15000 ∙ 10

500 ∙ 100
+

25000 ∙ 10

2000 ∙ 100
+

20 ∙ 100

300
+ 1,4 ∙ 8) = 0,394 EUR/m3  

Võttes aluseks erinevad freesimistehnloogiad arvutame erikulu aktiivfreesiga freesimisel 

mehitamata veomasinaga päikeseenergiapargi puhul. Algandmed [17, 18, 30, 33]  antud 

tehnoloogia puhul on järgnevad: 

am = 10 %, 

at = 10 %, 

Bf = 3,0 m, 

Bm = 15000 EUR, 

Bt = 100000 EUR, 

Ct = 20 EUR/h, 

Hf = 0,01 m, 

Qt = 100 h, 

T = 0,85, 

Tm = 500 h, 

Tt = 2000 h, 

Vf = 1500 m/h. 

Asendades algandmed valemisse (8.1) saame masinaagregaadi tööoperatsiooni 

tootlikkuseks aktiivfreesi tehnoloogia puhul 

𝑊𝑝 = 3,0 ∙ 1500 ∙ 0,03 ∙ 0,85 = 114,75 m3    

Seejärel leiame freesimise erikulu valemi (8.2) abil 

𝐶𝑚𝑘 =
1

114,75
(

15000 ∙ 10

500 ∙ 100
+

100000 ∙ 10

2000 ∙ 100
+

20 ∙ 100

500
) = 0,105 EUR/m3 



Võttes aluseks erinevad freesimistehnloogiad arvutame erikulu pasiivfreesiga freesimisel 

mehitama veomasinaga päikeseenergiapargi puhul. Algandmed [17, 18, 30, 33]  antud 

tehnoloogia puhul on järgnevad: 

am = 10 %, 

at = 10 %, 

Bf = 5,0 m, 

Bm = 5000 EUR, 

Bt = 100000 EUR, 

Ct = 20 EUR/h, 

Hf = 0,01 m, 

Qt = 100 h, 

T = 0,85, 

Tm = 300 h, 

Tt = 2000 h, 

Vf = 1500 m/h. 

Asendades algandmed valemisse (8.1) saame masinaagregaadi tööoperatsiooni 

tootlikkuseks rpasiivfreesi tehnoloogia puhul 

𝑊𝑝 = 3,0 ∙ 1500 ∙ 0,01 ∙ 0,85 = 63,75 m3    

Seejärel leiame freesimise erikulu valemi (8.2) abil 

𝐶𝑚𝑘 =
1

114,75
(

15000 ∙ 10

500 ∙ 100
+

25000 ∙ 10

2000 ∙ 100
+

20 ∙ 100

300
+ 1,4 ∙ 8) = 0,218 EUR/m3  

Tabelis 17. on freesimise erikulu ülevaade vastavalt tehnoloogiale. 

 

Tabel 17. Freesimise erikulu tehnoloogiate alusel 

Freesimise erikulu EUR/m3 

  Aktiiv Pasiiv 

Traditsiooniline põllumajanduslik traktor 0,333 0,807 

Mehitamata veomasin 0,205 0,394 

Mehitamata veomasin elektriajamitega frees, mis saab oma 

energiavajaduse päikesepaneelipargist 0,105 0,218 

 

Antud tulemuste põhjal võib väita, et kõige väiksem erikulu turba freesimisel on 

saavutatud freesimise tehnoloogiaga, kus kasutatakse mehitamata veomasinat ja 

elektriajamitega tutbafreesi, mis saab oma energiavajaduse päikesepaneelipargist.  



8. TÖÖKAITSE JA OHUTUSTEHNIKA 

 

Turbafreesi projekteerimisel, riskide hindamisel ja riskide vähendamisel on lähtutud 

masinate ohutuse standardist EVS-EN ISO 12100:2010 ja „Seadme ohutuse seadusest“. 

Riskide hindamiseks on koostatud riskianalüüs(tabel 18) ja meetmed ohtude vähendmiseks. 

Riskianalüüsist tulenevalt on vajalik võtta kasutusele erinevad meetmed ohtude vältimiseks. 

Peale meetmete rakendamist on seade kasutamiseks ohutu. 

Tabel 18. Riskianalüüs ohtudest ja meetmed ohtude vähendamiseks 

Riskianalüüs 

Toode: Turbafrees aktiiv 3000 Seeria nr:  001 

Hinadaja:  Argo Mirk Kuupäev: 30.12.2019 

               

Tagajärg Raskus Klass KL=N+T+V Sagedus Töenäosus Välditavus 

  
R 

3-

4 

5-

7 

8-

10 

11-

13 

14-

15 
N T V 

Surm, kehosa kaotus 4           5 <1 h 5 Kõrge     

Jääv kahjustus 
3           5 

1-

24h 
4 Tõenäoline     

Arstiabi vajalik 
2           4 

1-14 

p. 
3 Võimalik 5 Võimatu 

Esmaabi vajalik 
1           3 

2-51 

n. 
2 Harva 3 Võimalik 

              2 >1 a. 1 Ebatõenäol. 1 Tõenäol. 

                        

    Meetmed soovituslikd   Meetmed kohustuslikud 

               

Oht R N T V KL Meede  Otsus 

Sõrmede või kämbla 

mahalõikamine 
4 4 3 3 10 Suurendada kaitsepiirete kasutamist.  Ohutu 

Sõrmede või kämbla 

muljumine või 

marrastamine 

2 4 3 3 10 Suurendada kaitsepiirete kasutamist.  Ohutu 

Lõike- ja tõrkehaavad 3 4 2 3 9 

Seadmega töötamisel kasutada 

isikukaitsevahendeid(prillid, kindad, S3 

turvasaapad). 

Ohutu 



KOKKUVÕTE 

 

Antud magistritöö eesmärgiks oli projekteerida elektriajamitega turbafrees. Esmalt teostati 

laialdasem valdkonnauuring põllumajandumasinate eletrifitseerimistest erinevate teadus- ja 

ajakirjandusartiklite põhjal. Antud uuringu põhjal saadi esmane ülevaade 

põllumajandusmasinate elektrifitseerimise olemusest ja suundadest. 

Järgnevalt määrati kindlaks turbafreesi tehnikatase. Tehnikataseme kindlaks määramiseks 

teostati laiapõhjaline valdkonnauuring ja kitsam tehnoloogiline uuring analoogsete patentide 

leidmiseks. Seejärel esitati võimalikud lahendused ja konstrueeriti esmane frees. 

Konstrueeritud freesile projekteeriti vajalikud elektriajamid ja juhistik, et seadet oleks 

võimalik käitada elektrienergia abil. 

Lõplikule mudelile arvutati eeldatav toote maksumus. Magistritöö raames uuriti objekti 

deformatsiooni kasutades selleks lõplike elementide meetodit. Deformatsiooni uuriti lõplike 

elementide meetodiga kasutades arvutusteks Mathcad’i tarkvara ja samuti uuriti 

deformatsiooni kasutades selleks Solid Edge’i tarkvara. 

Lõpuks hinnati erinevaid freesimistehnoloogiad ja arvutati erinevate tehnoloogiate erikulud, 

mille põhjal anti hinnang freesturba optimaalseks tootmiseks. Turbafreesile koostati ka 

riskianalüüs ja sellest lähtuvalt anti hinnang seadme ohtusele.  
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TITA 2018 180664 A 01 01 01 K 

Nimetus: 

Turbafrees pealtvaates 
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Kontrollis 
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Jüri Olt 

 

Argo Mirk 

 

Materjal: 

Teras S355J2 

Mõõt: 

1:10 

Mass: 

1039 

Näitamata piirhälbed: 

ISO 2768 

Lisa 1. Turbafrees pealtvaates 
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