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Moodul nr 8 
 

 

Lõikepea ja mõõtmisautomaatika kasutamine mooduli maht 9 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Talis Klaos 

Mooduli õpetajad: Allan Seim, Talis Klaos, Erki Põldmaa 
 

Mooduli eesmärk: 
 

Õpilane valmistatakse ette kasutama säästlikult ja ergonoomiliselt harvesteri lõikepead, tegema hooldus- ja remonttöid ning 
edastama ja võtma vastu infot 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 
 

Läbitud järgmised moodulid:  metsamasinate algõpe, metsamasinate juhtimine ja seadistamine 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 

Moodul hinnatakse eristavalt. Mitteeristavad ülesanded peavad olema sooritatud läveni tasemel, lõikepea ehituse osakaal hindest 

on 0,2, pardaarvuti kasutamise osakaal on 0,4, lõikepea hooldamise osakaal 0,4. 

 

 

Õpiväljundid (ÕV) 1. mõistab lõikepea ehitust ja töö põhimõtteid, sh elektri- 

ja hüdrosüsteemide töö 

• kirjeldab lõikepea ehitust vastavalt masinale 

• selgitab lõikepea üldisi töötamise põhimõtteid 

• selgitab lõikepea hüdro- ja elektrisüsteemide töötamise 
põhimõtteid 

• kirjeldab lõikepead säästvaid töövõtteid ja põhjendab võtete  

valikut 



2. seadistab vastavalt tööülesandele lõikepea • selgitab seadistamiste põhimõtteid   

• seadistab lõikepea seadeväärtus/ parameetrid , lähtudes 

puistu iseloomust, tööülesandest ja puidusortimendi 

nõuetest   

3. kasutab pardaarvuti tööprogramme ning seadistab 

tööparameetreid vastavalt tööülesannetele 

• mõistab ja selgitab tööprogrammi võimalusi ning 
vajalikkust  

• seadistab tööprogrammi parameetreid vastavalt 
tööülesandele  

• põhjendab automaatrežiimide kasutamist 

• selgitab noti  materjalipikkuse ja läbimõõdu mõõtmise 
põhimõtteid  

•  koostab järkamisfaili ja maatrikspalgi tabeli vastavalt 
tööülesandele 

• kasutab harvesteri kaardirakendusi ja koostab rajafaile 
vastavalt tööülesandele 

• teeb harvesteri kontrollmõõtmist ,  kasutades 

kalibreerimiskluppi ja mõõdulinti ning järgides tarkvara 

juhiseid 

4. hooldab lõikepead vastavalt kasutusjuhendile, lähtuvalt 

ohutus- ning keskkonnakaitse nõuetest 

• selgitab hoolduse vajalikkust lõikepea püsiva töövõime 
tagamiseks 

• valib sobivad hooldusmaterjalid (õlid, määrdeaine jm), 
lähtudes kasutusjuhendist 

• hooldab lõikepead (k.a saekett ja plaat), lähtudes 
hooldusgraafikust ja kasutusjuhendist  

• käitleb hooldus- ja remondijäätmeid, lähtudes 
keskkonnanõu 

5. vahetab elektrooniliselt infot, edastades ning vastu 

võttes järkamis- ja kaardirakendusfaile, 

kontrollmõõtmisfaile jms 

• võtab vastu elektroonilisi andmeid (järkamis- ja 
kaardirakendusfaile)  ja tõlgendab nende sisu  

• edastab elektroonilisi andmeid, lähtudes tööülesandest 
(toodangu-, tööaja-, kontrollmõõtmis-, 
kaardirakendusfaile jm) 



Mooduli maht kokku 234 tundi: sellest 180 tundi on kontaktõpe ja 54 tundi iseseisev töö 
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindekriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

1.Lõikepea ehitus 40 12 0 0 1,2  Eristav Kirjalik test  
ja praktiline 
sooritus 
masinal 

Joonistelt  
nimetab 
lõikepea 
põhikompo-
nendid 

Lisaks: 
leiab 
lõikepea 
põhikompo
nendid 
harvesteri 
juures 

Lisaks:  
selgitab 
lõikepea 
põhikompo-
nentide töö-
põhimõtet 

1.1 Lõikepea 
põhikomponendid 

8 4 0 0  Esitlus; praktiline 
õpe masinal. 
Iseseisev õppimine. 

1.2 Hüdrosüsteem 16 4 0 0  Esitlus; skeemid, 
praktiline õpe 
masinal. 

1.3 Elektrisüsteem 16 4 0 0  Esitlus; skeemid, 
praktiline õpe 
masinal. 

2 Lõikepea 
seadistamine 
pardaarvuti abil. 

40 16 0 0 2 
 
 

Esitlus; praktiline 
õpe imitaatoril; 
iseseisev treening  

Mitteeristav Demonst-
ratsioon 
imitaatoril 

Seadistab lõikepea seadeväärtusi , lähtudes 
puistu iseloomust, tööülesandest ja ette-
antud sortimendist   
  2.1 Lõikepea 

seadeväärtused  
10 0 0 0  

2.2. Seadeväärtuste 
seadistamine 
pardaarvutis 

30 16 0 0  

3 Pardaarvuti 
tööprogrammide 
kasutamine 

40 14 0 0 3  Eristav Demonst-
ratsioon 
imitaatoril 

Tegutseb ju-
hendamisel: 
Selgitab töö-
programmi 
võimalusi.  
Seadistab 
imitaatoril 
tööprogrammi 

Sama, kuid 
tegutseb 
iseseisvalt 
 

Lisaks: 
Kalibreerib 
masina, 
kasutades 
kalibreerimis
-kluppi ja 
mõõdulinti. 
 

3.1 Tööprogrammide 
(kaardirakenduspro-
grammi) seadistamine. 

20 
 

4 0 0  Loeng, praktiline 
õpe imitaatoril ja 
masinal  
 3.2 Järkamisfailide 

koostamine 
10 6 0 0  

                                                           
1
 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 



3.3 Masina 
kalibreerimine 

10 4 0 0  parameetreid 
vastavalt töö-
ülesandele.   
Põhjendab 
automaatre-
žiimide kasu-
tamist. Selgitab 
järkamisfaili 
põhimõtet. 
Kirjeldab kaar-
dirakendus- 
programmi 
tööpõhimõtet. 
Selgitab masina 
kalibreerimise 
vajadust. 

4. Lõikepea 
hooldamine 

20 12 0 0 4 Esitlus. Hooldus- 
juhendite 
uurimine. Vaatlus, 
praktiline treening. 
Iseseisev õppimine. 
 

Eristav Praktiline 
sooritus 

Selgitab hool-
duse vajalik-
kust lõikepea 
püsiva töövõi-
me tagamiseks. 
Leiab üles ja 
näitab hool-
dust vajavad 
sõlmed. Hool-
dab lõikepead 
juhendatavana. 
Selgitab jäät-
mete käitle-
mise 
põhimõtteid. 
 
 

Lisaks: 
hooldab 
lõikepead 
üldjoontes 
iseseisvalt, 
vajades 
vähest abi. 
Käitleb 
õigesti 
jäätmeid.  
 

Lisaks: 
hooldab 
lõikepead 
asjakohaselt 
ja iseseisvalt. 

4.1  Hooldusvõtted 4 2 0 0  

4.2  Hooldusintervall 4 2 0 0  

4.3  Hooldust vajavad 
sõlmed 

4 2 0 0  

4.4  Hooldusvahendid ja 
-materjalid 

4 4 0 0  

4.5. Hooldusjäätmete 
käitlemine 

4 2 0 0  



5.Elektroonilise info 
vastuvõtmine ja 
edastamine. 

40 0 0 0 2,3,5 Loeng, praktiline 
õpe imitaatoril. 

Mitteeristav Praktiline 
sooritus 
imitaatoril 

Kirjeldab elektroonilisi andmeid (järkamis-, 
kalibreerimis- ja kaardirakendusfaile)  ja 
tõlgendab nende sisu, lähtuvalt tööüles-
andest.  
 

5.1 Edastatavate 
andmete liigid ja nende 
sisu 

10 0 0 0  

5.2. Andmete 
vastuvõtmine ja 
edastamine pardaarvuti 
abil  

10 0 0 0  

 

Kasutatav kirjandus: 

Masinate ja programmide tehnilised juhendmaterjalid 
Laas, Uri, Valgepea „Metsamajanduse alused“ Tartu Ülikooli kirjastus 2011 
Õpetaja koostatud õppeülesanded 

 


