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ABSTRACT 

 

 

 Inginen, A., The Reconstruction of AS Tartu Agro Grain center technologi. – Tartu: EMU, 

2013. 34 pages, with appendice 40 pages, 12 figures, 4 tables, format A4. In Estonian 

Language 

 

 The aim of the project is to design cereal innovations that would allow making the drying 

process faster and economically more expedient.  

  

 Such action was necessary due to increase in cereal crops thanks to plant protection prod-

ucts and innovative seeding technologies. Project will be drawn up by using information 

found in literature and Internet. The basics of growing grain and architecture of cereal cen-

ter will be studied during the project.  Main factors that will be considered when recon-

structing a dryer are the size of crop and harvesting speed. Project will consist of three 

parts. In part one we will describe devices required for harvesting and drying cereal. In part 

two we will analyze the cereal center and calculate the capacity of each device used in its 

operations, in order to pin down current issues that stand in the way of drying cereal faster 

and more economcally. In third part we will offer solutions to the risen issues, based on 

calculations, and recommend measures that would increase the capacity of cereal centre. 

This should result in a cereal center with greater capacity and lower mainteance costs.  

 

Key words: grain dryer, grain, construction, designing, conveyor, crain cleaner. 
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SISSEJUHATUS 

 

 Paljud tänapäeva põllumajandusettevõtted kasutavad teravilja kuivatuseks vanasid 

seadmeid, mis on küll siiamaani töökorras ja kergesti remonditavad, aga jäävad ajale jalgu 

oma jõudluse poolest. See tuleneb sellest, et varem kasutatud teraviljakombainid olid 

väiksed ning aeglased ja nende jõudlus oli väike. Sellepärast valiti ka kuivati sellise 

läbilaske kiirusesega, et jõuaks tuleva vilja ära kuivatada. Teine põhjus on see, et 

tänapäeval kasutatavad külvitehnoloogiad, väetised ja herbitsiidid on teravilja saaki 

tunduvalt suurendanud ja kuivati ei suuda enam nii suurt kogust ära kuivatada. Kuna 

kuivatid töötavad aastas väga lühikese perioodi, milleks on olenevalt ettevõttest  1-3 kuud, 

siis ei taheta kuivatite arendamisse väga suuri investeeringuid teha. Suurema kasumi tagab 

ettevõttele vilja väiksemate kuludega kuivatamine ja kogu saagi müümine kuivatatult. 

 

 Tänapäeval on Eestis enimkasvatatavateks viljadeks nisu, oder, kaer, rukis, tritikaale, raps 

ja erinevad heinaseemned. Parima saagi saamiseks on oluline, et saak koristatakse 

õigeaegselt. Koristustööde hilinemisel või venimisel esinevad suured kaod [1, lk.172]. 

Halva ilma ja vale koristusaja tõttu võib ka vilja niiskus olla liiga suur ning selle tõttu 

kulub selle saagi kuivatamiseks kaks korda rohkem aega. Sellega suurenevad ka kütuse 

ning elektri kulu, mida kuivatusseadmed kasutavad. Koristatud teravilja niiskus on 

enamasti 18...30% piires, parem on kui see on  väiksem [1, lk.177]. Ideaalne niiskus, mis 

on vaja saada peale kuivatamist on 11,5...13,5%.  

 

 Enamikus kuivatites kasutatakse tänapäeval konvektiivset kuivatusmeetodit. Sellisel juhul 

kasutatakse kuivatamiseks soojendatud õhku või küttegaaside ja õhu segu [2, lk.14]. 

Küttegaasid pole vilja kvaliteedile head, sest gaasid jätavad viljale külge spetsiifilise lõhna. 

Teravilja koristusjärgne tehnoloogiline protsess peaks välja nägema selline, et kõigepealt 

transporditakse koristatud vili koristusjärgsele töötlemisele. Edasi vili kaalutakse, võetakse 

kuivatisse vastu ning suunatakse esimesena puhastusseadmetesse. Seal edasi suunatakse 

vili kuivatuseelsetesse mahutitesse. Teekonnad ühest seadmest teise peavad olema 

võimalikult lühikesed, et vältida tera kahjustamist ja sellega kvaliteedi langust. Mahutitest 

hakatakse vilja järjest kuivatama. Kuiv vili puhastatakse uuest ning peale seda kaalutakse 

puhaks kuiv vili. Kaalumine on vajalik, et teada saada valmistoodangu maht. Peale seda 
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säilitatakse vili aidas või kuiva vilja mahutites. Teravilja kasutatakse hiljem tööstuses, 

loomade söödaks või siis puhitakse ja kasutatakse uuesti seemneviljana. 

Teraviljakuivati peab vastama järgmistele nõuetele [3, lk.37]: 

1. Kuivati peab tagama antud kuivatusrežiimiga tagama vajaliku niiskuse alanemise, ilma 

et teravilja kvaliteet selle tõttu halveneks. 

2. Pärast kuivatamist peab kuivati teravilja jahutama. 

3. Teraviljakuivati kütte- ja trantspordiseadmeid peab olema mugav teenindada. 

4. Kuivati peab olema varustatud kuivatusrežiimi näitavate mõõteriistadega ning 

kuivatusrežiimi automaatselt reguleerivate seadmetega. 

5. Kõik kuivatamisega seotud tööd (laadimine, segamine jne) peavad olema 

mehhaniseeritud. 

6. Kuivatid peavad olema ökonoomsed. 

7. Kõik teraviljakuivatid peavad vastama ohutustehnika eeskirjadele ning vastama 

töökaitse-, sanitaar-, ja tuletõrje- nõudmistele. 

 

  Enda kogemustel põhinedes tekkis huvi ühe kindla teraviljakeskuse kaasajastamiseks. 

Olles aastaid juba töödanud antud kuivatis, on tekkinud mitmeid mõtteid kuidas 

kuivatamise protsessi kiiremaks muuta ja sellega seoses ka vilja kvaliteeti tõsta. Lisaks 

sellele peaksid vähenema ka ülalpidamise kulud. Sellele tuginedes sai ka valitud 

bakalaureuse töö teema: AS Tartu Agro teraviljakeskuse tehnoloogia rekonstruktsioon. 

Töö käigus tuuakse välja vana jaa uue kuivati plussid ja miinused. Töö on julgustuseks  

põllumeestele, et investeerida kuivatite kaasajastamisse ja nii oma toodangust rohkem kasu 

saada. 
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EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

 

 Bakalaureusetöö eesmärgiks on projekteerida teraviljakeskuses uuendused, mis teeksid 

kuivatusprotsessi oluliselt kiiremaks ja majanduslikult otstarbekaks. 

 

Eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised ülesanded: 

1. Informatsiooni kogumine kirjandusest, internetist ja teemaga kursil olevatelt 

inimestelt. 

2. Teraviljatöötlusseadmete kirjeldamine  

3. Hetkel kasutusel olevate seadmete analüüsimine. 

4. Uute seadmete valimine, et jõuda eesmärgini. 

 

Bakalaureusetöö eeldavateks resultaatideks on projekteeritud teraviljakeskuse tehnoloogia, 

mis on vanast kiirem ja ökonoomsem. Saadud lõpplahendus tõestab ettevõttele, et tehtavad 

uuendused on igati vajalikud ja kasulikud. 
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1. TERAVILJATÖÖTLUSSEADMED 

 

1.1. Teravilja vastuvõtt 

 

 Esimene samm teravilja kuivatamisel on vilja vastuvõtmine, kui see on põllult koristatud, 

transporditud ja kaalutud. Vastuvõtmine toimub põhiliselt kahel viisil. Esimene ja 

tänapäeval rohkem levinud viis on isetühjenevad vilja vastuvõtupunkrid. Vastuvõtupunkri 

põhja minimaalne kaldenurk on 45
o 

ja soovitatav maht punkrile on vähemalt kaks korda 

suurem kui niisket vilja transportival veokil või traktori kärul [1, lk.182]. Mida suurem on 

punkri mahutavus, seda kiirem on vastuvõtu teenindamine, sest tulevad viljakoormad 

võivad sattuda samale ajale ja siis oleks hea, kui kogu vili mahuks ühe korraga 

vastuvõtupunkritesse. Vastasel juhul võib juhtuda, et kombain peab põllul ootama ja 

viljakoristus venib liiga pikaks. Vastuvõtupunker  on soovitatavalt metallist, sest siis liigub 

märg vili paremin kaldest alla. Joonisel 1 on toodud metallist vastuvõtupunker. Tehakse ka 

betoonist vastuvõtupunkreid, aga nende pind ei pruugi olla piisavalt sile, et märg ja prahine 

vili alla voolaks. Sellisel juhul on vaja operaatoril seda sealt käsitsi alla ajada. Teine viis 

vilja vastu võtmiseks on lihtsalt sile asfalt- või betoonplats, kust siis hiljem laaduriga vili 

kuivatisse transporditakse. Platsi puhul oleks kindlasti hea kui sellel oleks ka varikatus, aga 

võib ka olla ilma, kui ei plaanita teravilja pikemaks ajaks sinna seisma jätta. Sageli 

kasutatakse kahte vastuvõtumeetodit korraga, sest kui kuivati ei suuda vilja piisavalt kiirest 

vastu võtta ja ära kuivatada, siis saab hoiustada ka kõrval platsi peal. 

 

 

Joonis 1. Teravilja vastuvõtupunker 

 

Vastuvõtupunkrit katab ohutust tagav rest, et keegi ega miski vilja sisse ei kukuks, samal 

ajal kui see koppelevaatorisse valgub.  
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1.2. Transportöörid 

 

 Transportöörid jaotatakse konstruktiivselt liikuvateks ja statsionaarseteks. Transportööre 

eristatakse tööorganite järgi lint-, kraap-, kopp-, tigu- ja vibrotransportöörideks. 

Transportööride eri liigi moodustavad pneumotransportöörid [3, lk.219]. Transportööre 

kasutatakse vastavalt sellele, mis suunas vilja on vaja liigutada. Transportöörid on mõeldud 

vilja transportimiseks horisontaalses kui ka vertikaalses suunas. Vilja ülevalt alla 

saamiseks kasutatakse plastikust torusid, mida pidi vili raskusjõu mõjul langeb järgmisesse 

seadmesse. 

 

1.2.1 Linttransportöörid 

 

 Teraviljakeskustes kasutatakse linttransportööre vilja transportimiseks horisontaalsuunas 

või siis väikse kaldega. Linttransportööride koosteosadeks on raam, ajam, painduv 

transportöörlint, pingutusseade ja tugirullid [3, lk.219]. Lindi juurde kuuluvad ka täite- ja 

tühjendusseadmed, milleks võivad olla kolu või siis mõni teine seade, näiteks kraap.  Lindi 

laius tuleb valida selle järgi, kui suurt kogust vilja see lint kandma hakkab. 

Sammuti on tähtis ka lindi liikumiskiirus, et terad sealt maha ei pudeneks. Kalde all vilja 

vedamisel tuleb lindi kiirust vähendada. Tabelis 1.1. on toodud välja linttransportööri 

soovitatavad kiirused, kui veetakse horisontaalses asendis. 

 

Tabel 1.1. Lindi soovitatavad liikumiskiirused linttransportööril [3, lk.223] 

Materjali nimetus Soovitatav liikumiskiirus m/s 

Nisu, rukis, oder, mais 2,5...4,5 

Päevalilleseemned 3,0...3,5 

Kaer 2,5...3,0 

Jäätmed 1,2...1,6 

Maisitõlvikud 1,5...2,5 

Vilja-ja jahukotid 0,8...1,2 

 

 

Linttransportööri ajamiks on tavaliselt elektrimootor, seetõttu peab mootor olema valitud 

vastavalt vajadusele. Liiga võimsa mootori korral muutub elektritarbimine liiga suureks ja 

see toob endaga kaasa lisakulusid. Lintide eeliseks on see, et nad on paindlikud ja seega 
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saab väga lihtsalt spetsiaalsete kelkude abil muuta mahalaadimise asukohta. Sellist 

lahendust kasutatakse näiteks märja vilja laadimisel hoiumahutitesse.    

 

1.2.2. Süvakraapidega transportöörid 

 

 Süvakraapidega transportööre kasutatakse samuti horisontaalasendis vilja 

transportimiseks. Kraaptransportööri eeliseks on see, et korraga on võimalik liigutada 

suuremat kogust vilja. See tuleb sellest, et labadega kraapkett on renni põhjas ja tõmbab 

alumist viljakihti korraga, sellest tulenevalt liigub ka ülemine vilja kiht kaasa. Kraapketi 

liikumiskiirus on aga tunduvalt väiksem kui lindil, mis on ligikaudu 0,3 m/s. Kiiruse 

suurendamine pole otstarbekas, kuna tootlikus ja keti kiirus pole lineaarses sõltuvuses. 

Selline transportöör koosneb kraapketist, pingutusseadmest, rennist, väljalaseke seadmest 

ja ajamist, milleks on elektrimootor [3, lk.245]. Joonisel 1.1. on näha kraapkett renni põjas 

ning kuidas vili rennis asetseb. 

 

 

Joonis 1.1. Kraaptransportööri kett [10] 

 

 Kraaptransportöör on vilja tera kvaliteedi suhtes kasulik, kuna terade hõõrumine on 

minimaalne. Kraabi täitmiseks pole erilisi lisaseadmeid vaja, seda võib täita ükskõik mis 

koha pealt, lastes lihtsalt viljal renni pudeneda. Sellist tüüpi transportööre kasutatakse 

sageli välitingimustes, see aga paneb kraabi pinnad roostetama. Roostele aitab kaasa ka 

märja vilja vedamine. Kuiva vilja puhul tekkib roostetamist vähem. Kraaptranportöörid on 

ka kallimad kui linttransportöörid, sest materjali kulu on palju suurem.  
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1.2.3. Tigutransportöörid 

 

 Tigutransportöörid on mõeldud vilja või siis mõne muu aine transportimiseks vertikaal-, 

horisontaal- ja kaldsuunas. Tigutransportöör koosneb korpusest, milleks on ümmargune 

toru või renn ja selle sees keerlevast spetsiaalsest võllist, mis töötab kruvi põhimõttel. 

Ringi ajavaks ajamiks on enamasti elektrimootor. 

 

Joonis 1.2. Tigutransportööri tööorgan rennis [11]: 1 – korpus, 2 – tööorgan ehk tigu 

 

 Tigutransportööridel on palju eeliseid teisetem seadmete ees [3, lk.251]: 

1. Nad võtavad vähe ruumi. 

2. Neil on vähe hõõrduvaid ja kuluvaid osasid. 

3. Ei vaja lisaseadmeid sööteseadmete näol. 

4. Tööorgan (tiguvõll) asub kinnises korpuses, mis vähendab tolmu tekkimist ja 

kergendab tolmu eemaldamist, mis omakorda parandab vilja kvaliteeti. 

5. Suur tööorgani liikumiskiirus võimaldab kasutada lihtsaid ülekandeid ja käivitada 

transportööri individuaalselt elektrimootoriga. 

6. Nad ei vaja erilisi aluseid ja neid on lihtne paigaldada. 

7. Tigutransportöörid on odavad. 
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Tigutransportööri puuduseid[3, lk.251]: 

1. Nad on lühikesed ja piiratud tootlikusega. 

2. Transporditav vili peab olema võimalikult ühetaoline, kui vili sisaldab põhku või muud 

sarnast, siis see kerib ümber teo ja takistab selle töötamist. 

3. Remont on raskendatud, kuna selleks tuleb transportöör maha võtta. 

4. Vili seguneb intensiivselt transportimisel ja esineb selle mehhaanilisi vigastusi. 

5. Energiakulu on suurem kui linttransportööridel. 

 

1.2.4. Koppelevaatorid 

 

 Koppelevaatorid on mõeldud vilja transportimiseks vertikaalsuunas. Koppelevaatoreid 

eristatakse tühjendustüübi järgi. Gravitatsioonilist tühjendust kasutatakse sel juhul, kui 

tsentrifugaaljõud on väiksem kui raskusjõud. Sellisel juhul jookseb vili kopast välja üle 

kopa siseääre. Tsentrifugaaltühjendus toimub siis, kui tsentrifugaaljõud on suurem kui 

raskusjõud. Sellisel juhul paisatakse vili kopast välja trumli ümbermõõdu esimesel 

kolmandikul [3, lk.269]. Vastavalt sellele on erinev ka koppelevaatorite ülemise osa ehitus, 

kuna terad tuleb püüda kinni erinevas kohas. Teravilja vedamiseks kasutatakse tavaliselt 

segatühjendusega elevaatoreid, sest nende jõudlus on piisav teravilja jaoks.  

 

 

Joonis 2.3. Koppelevaator [12]: 1 – elevaatori elektrimootor, 2 – vastuvõtuava, 3 – lindi 

pingutusseade, 4 – võlli laager elevaatoripeas, 5 – tööorgan ehk lint koppaadega 

Elevaatori osadeks on elevaatoripea, kus asub ajam ja väljalaadimisava. Jalg, kus toimub 

koppade laadimine ja seal asub ka pingutusseade. Torud, mille sees liigub koppadega lint.   
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1.3. Teravilja puhastusmasinad 

 

 Mida parem on tervailja kvaliteet, seda parem hinnaga saab selle maha müüa. Sellepärast 

on väga tähtis, et vili saaks hästi puhastatud. Hea tulemuse jaoks peab niiske vili juba 

kombaini poolt olema puhastatud. Viimase lihvi annavad eel- ja järelpuhastid, mida 

kuivatuskompleksides kasutatakse. Eelpuhasti puhastab niiske vilja kohe peale 

vastuvõtmist ning järelpuhasti eemaldab viimase tolmu ja prahi peale kuivatusprotsessi. 

Seemnevilja korral kasutatakse ka kolmekordset puhastamist, mille käigus toimub lisaks 

terade sorteerimine. Teravilja eelpuhastusmasinates toimub terasegust prahi ja lisandite 

eemaldamine õhuvoolu ja sõelte abil eraldi. Selliste masinatega valmistatakse teravili ette 

edasiseks töötlemiseks, milleks on kuivatamine ja sorteerimine [3, lk.172].  

Järelpuhastamine viiakse läbi peale kuivatamist, sest siis muutub terade suurus tavaliselt 

väiksemaks ja siis saab eemaldada ka prahi, mis oli enne teradega samasuur ning tolmu, 

mis kuivamise käigus teradelt vabaneb. Mõningatel juhtudel ei saavutata seemne- ja 

söögivilja puhul piisav kvaliteet ja sellisel juhul tulebi läbi viia lisa puhastusprotsess. 

Joonisel 1.3. on näha puhasti ilma kaitseplekkideta. 

 

 

Joonis 1.3. Teraviljapuhasti PETKUS K527A. 1 – vilja sissevoolutoru, 2 – kontrollklaas, 3 – 

sõelade sisestamise avad 

Üleval on näha vilja sisselasketoru ja kontrollklaas. Sõelad lükatakse avadesse, mis on 

näidatud joonisel numbriga 3. Kaitseks mõeldud uksed on vajalikud, sest nähtav süsteem 

on liikuv korpuse suhtes.  
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1.4. Ventileeritavad punkrid 

 

 

 Ventileeritavad punkrid on mõeldud teravilja kuivatuseelseks säilitamiseks ja 

eelkuivatamiseks. Vahel kasutatakse neid ka lõpliku kuivatuse jaoks. Ventileeritavad 

punkrid on vajalikud selleks, et niiske vili ei läheks kuumaks ja ei hakkaks riknema. 

Ventileerimise käigus väheneb niiskus olenevalt esialgsest vilja niiskusest mõne protsendi 

võrra.  

 

Joonis 1.4. Ventileeritav punker: 1 – ventileeriv välissein, 2 – koonus, 3 – ventileerimiseava,  

4 – väljalaskeava 

 

Punkri peaosad on välissilinder, sisesilinder, koonus, alus, siiber, ventilaator ja kolb[4, 

lk.377]. Silindrid on plekist, piisavalt väikeste avadega, et vili läbi ei pudeneks. See on 

vajalik, et vili oleks võimalikult hästi ventileeritud. Sisemisse silindrisse puhutakse 

ventilaatori abil õhku, mis vajadusel ka soojendatakse. Sisemises silindris on ka 

õhukindlast materjalist kolb, mille abil on võimalik erinevaid koguseid vilja ventileerida. 

Kolbi saab liigutada ja see peab asetsema vilja kihist 20 cm madalamal, et puhutav õhk 

vilja läbimata läbi ei pääseks. Punkreid on keskuses vastavalt vajadusele ja mahutavus 

olenevalt säilitatavast viljast ja mudelist 20-30 tonni. Vili laaditakse sinna erinevate 

transportööride abil peale eelpuhastamist. 
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1.5. Teraviljakuivatid 

 

 Eelnevad seadmed olid vajalikud selleks, et märg vili jõuaks puhastatult kuivatamisele. 

Vilja pikaajalise hoidmise põhitingimuseks on normaalne niiskus, mis nisu-, rukki-, kaera-, 

rapsi- ja maisiterade puhul ei või ületada 14...15%. Kuivatamisel on eriline tähtsus terade 

kuumutamisel maksimaalsel temperatuuril. Kuumutamine üle lubatud temperatuuri 

vähendab terade kvaliteeti ja idanevust [4, lk.377]. Kuivatamiseks kasutatakse 

viljakuivatusseadmeid, mida saab liigitada paikseteks kuivatiteks ja rändkuivatiteks. Paikse 

kuivati korral on vajalik ehitada eraldi hoone ja sellepärast sobivad sellised kuivatid 

eelkõige suurtele ettevõtetele. Paiksete kuivatite jõudlus on suurem. Rändkuivateid on 

kerge tööle rakendada, sest pole vaja ehitusega seonduvat asjaajamist. Rändkuivatid 

sobivad hästi ka ühiskasutatavateks kuivatiteks, sest vajadusel on lihtne teisaldada kuivati 

ühest talust teise. Kuivatid saab liigitada kuivatusviisi järgi šaht-, trummel,- 

pneumaatiline,- transportöör,- punker- ja kastkuivatiteks. Tänapäeval on uus ja väga 

efektiivne kuivati tüüp läbivoolukuivati. 

 Siiamaani on enim kasutatud kuivati liik šahtkuivati, mida kasutatakse ka AS Tartu Agro 

teraviljakuivatis. Šahtkuivatite kuivatuskamber kujutab endast nelinurkse ristlõikega 

vertikaalšahti, milles aeglaselt ülalt alla liikuv teraviljakogus puhutakse läbi 

kuivatusagensiga, milleks on õhu ja küttegaaside segu või soojendatud õhk. 

Kuivatuskambri all asub samasuguse konstruktsiooniga jahutuskamber, kus soojendatud ja 

kuivanud teravili jahutatakse välisõhu läbipuhumise teel. Kuivatuskamber koos 

jahutuskambriga ja viimase all asuva väljalaskemehhanismiga  moodustab kuivatusšahti [3, 

lk.73].  

 

Joonis 1.5. Šahtkuivati kuivatus- ja jahutuskambri skeem: 1 – õhukanalid, 2 – vilja liikumise ala 

  

 Kuivatusšahtis on väga olulised viisnurkse kujuga, alt lahtised kanalid, mille ülesanne on 

õhu ühtlane suunamine läbi kanalite vahel oleva teravilja ja kasutatud kuivatusagensi 
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väljajuhtimine. Kanalid on tavaliselt asetatud šahti kambrisse malelauakujuliselt (joonis 

1.5.), sest siis on vilja liikumine kiirem ja segunemine ühtlasem. Joonisel olev hall osa on 

teravili. Kui vili on hästi segunenud, siis on ka jahtumine kiirem ja ühtlasem. Šahtkuivati 

miinuseks on see, et vajalik on täitmine ja tühjendamine erinevate viljasortide korral ja 

need tegevused võtavad aega tunde, olenevalt kuivati mudelist. Mõned šahtkuivatid 

kuivatavad vilja kindlate koguste kaupa. See tähendab seda, et šaht täidetakse, kuivatatakse 

see kogus ära ja siis lastakse terve šahtitäis alles välja ja seejärel korratakse tegevust. 

Vahepeal ei toimu vilja juurdelaadimist. Tühjendamine ja täitmine on aga suur ajakulu, 

sest samal ajal ei toimu kuivatamist. 

 

Teine levinum kuivatitüüp on punkerkuivati. Punkerkuivati on ventileerpunker, kus vilja 

kuivatatakse kuni temperatuurini 70
o
C soojendatud õhuga. Kusjuures õhu erikulu on 

tavaliselt 300...700 m
3
/h ühe tonni vilja kohta, mis on ligi 10 korda väiksem kui 

šahtkuivatites [6, lk.3]. Punkerkuivati eelised on järgmised [3, lk.96]. 

 Suur tootlikus. 

 Täielik mehhaniseeritavus. 

 Kuivatuskambri suur maht, mis võimaldab suunata koristatud vilja kohe 

kuivatamisele. 

 Ehitamine võtab vähe aega ja on odav. 

 Kuivatit võib kasutada aastaringselt: koristusperioodil kuivatina, muul ajal aga 

teraviljahoidlana. 

 Kuivatamisel on loodud kõige paremad tingimused ebaühtlaselt valminud seemnevilja 

koristusjärgseks järelvalmimiseks. 

 Punkerkuivatis tuleb vilja pidevalt segada, et vili kuivaks ühtlaselt. Segamiseks 

kasutatakse püstist segamistigu või laaditakse vilja ühest kuivatuspunkrist teise. 

Tavaliselt on punkerkuivatis ventileerpunkreid vähemalt neli, kuid see arv võib olla ka 

20, olenevalt vajadusest.  

 

Punkerkuivati peamised komponendid on [5, lk.96]: 

 Jaotuspea – vilja ühtlaseks jaotamiseks punkris. 

 Püstised segamisteod – vilja segamiseks punkris. 

 Perforeeritud punkri põrand – sooja vilja juurdepääsuks viljale. 

 Punkri tühjendussüsteem -  vilja väljalaadimiseks punkrist. 
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 Ventilaator ja kütteseade – vilja kuivatamiseks. 

 

 Trummelkuivati kuivatuskambriks on aeglaselt pöörlev silindriline trummel, mille sees on 

labad [3, lk.87]. Labad on seal sellepärast, et vilja ühtlaselt segada trumli keerlemise ajal. 

Trummelkuivati eeliseks on see, et erinevalt šahtkuivatitest, võib trummelkuivatites 

kuivatada kuitahes niisket teravilja- ja heinaseemneid ilma eelpuhastuseta. Neis luuakse 

kõige soodsamad tingimused soojusvahetuseks seemnete pideva liikumise ja soojuskandja 

läbipuhumise teel [2, lk.78]. Suureks miinuseks trummelkuivatite puhul on väike jõudlus, 

mis on tingitud trumlite väiksest mahust. Samas aga ei pea olema kasutusel võimsaid ja 

kulukaid kütteseadmeid ja elektrimootorid, milletõttu on kulutused kuivatamisele väikesed. 

  

Tänapäeval koguvad järjest rohkem populaarsust läbivoolukuivatid oma suure jõudluse ja 

väikeste kulutuste tõttu. Läbivoolukuivatid võivad kuivatada kuni 100 t/h, mis on kordades 

siiamani kasutuselolevatest kuivatitest kiirem. Lisaks tuleb kasuks, et enam ei pea läbi 

viima aeganõudvat täitmise ja tühendamise protsessi. Tänu sellele kasvab kuivatuse 

jõudlus veelgi. Läbivoolukuivatiga pole vajalik ka sordivahetusel seadme puhastamine ja 

masina seiskamist.  

 

Joonis 1.6. Alvan Blanch läbivoolukuivati skeem [7]: 1 – vilja vastuvõtt, 2 – viljakihi 

reguleerimise klapp, 3 – kuuma õhu ventilaator, 4 – ribiline platvorm, 5 – jahutusõhu ventilaator 

summutiga, 6 – transportöör, 7 – automaatne põleti   
 

Joonisel 1.6. on välja toodud firma Alvan Blanch läbivoolukuivati skeem, kus on näha 

seadmete üldine ehitus ja õhu liikumise suund.  
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2. AS TARTU AGRO TERAVILJAKESKUSE TEHNOLOOGILINE ARVUTUS 

   

 

2.1. Vastuvõtuelevaatorite ja eelpuhastite tööparameetrid 

 

 Arvutustes kasutatud valemid on võetud raamatust Teravilja koristusjärgne mehhani-

seerimine [3].AS Tartu Agro teraviljakuivati tehnoloogiline skeem on toodud lisas A. 

Kuivatis on kokku kaks vastuvõtupunkrit, seitse koppelevaatorit, kaks eelpuhastit, viis 

lintkonveierit, kaal, järelpuhasti ja šahtkuivati koos põletiga. Kuivatuspunktis on praegu 

kasutusel kaks isetühjenevat vastuvõtupunkrit. Ühe vastuvõtupunkri maht on 15 tonni. 

 

Vastuvõtupunkrite kogumaht on leitud valemiga 

,2 pv            (2.1) 

kus      v – vastuvõtupunkrite kogumaht; 

p – ühe vastuvõtupunkri maht t. 

 

Vastuvõtupunkrite kogumaht on 

v 30152  t. 

 

Selleks, et leida vastuvõtukiirust tonnides tunni kohta, on vaja leida koppelevaatorite 

kiirused, mis veavad teravilja vastuvõtupunkritest eelpuhastini. 

 

Vastuvõtu koppelevaatori jõudlus on leitud valemiga 

,6,3 ZviyQ            (2.2) 

kus      Q   – elevaatori tootlikus t/h; 

 i   – kopa maht l; 

       y   – produkti mahumass t/m
3
 (teraviljal 0,75 t/m

3
); 

      φ   – kopa täitetegur (kui lindi kiirus v=1,25 m/s, siis φ=0,85); 

      Z   – koppade arv ühel jooksval meetril; 

      v   – lindi kiirus m/s. 

 

      Vastuvõtu koppelevaatori tootlikus on 

       5,2125,1585,075,05,16,3 Q t/h.   
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 Kuna kuivatuspunktil on kaks vastuvõtupunkrit, siis on ka elevaatoreid kaks. Mõlemad 

elevaatorid on samasugused, järelikult on kuivati vastuvõtupunkrite tühjenemise kiirus 

kokku 43 t/h. 

 Kuivatuskeskuses on kasutusel kaks eelpuhastit nagu ka vastuvõtupunkreid. Üks 

eelpuhasti on Petkus K 527 ja teine on kaks aastat kasutusel olnud Kongskilde KDC 4000. 

Petkus K 527 tehnoloogilne maksimaalne jõudlus on 40 t/h. Aga kuna vilja niiskus ja 

prahisus pole enamus ajast ideaalsed, siis tuleb arvutada puhasti tegelik jõudlus. 

 

Teravilja eelpuhasti K 527 tegelik jõudlus on arvutatud valemiga 

q1= ᶲ ·Kt·Kl·Kv,                  (2.3) 

 

kus      q1 – eelpuhasti K 527 tegelik jõudlus t/h; 

       ᶲ – eelpuhasti tehnoloogiline jõudlus t/h; 

      Kt – aja kasutustegur (kt=0,95), 

Kl  – teravilja liiki arvestav tegur (kl=0,9) 

Kv – niiskus- ja prahisustegur(kv=0,81). 

  

Eelpuhasti K527 tegelik jõudlus on 

q1=40·0,95·0,9·0,81=27,702 t/h. 

 

Teravilja eelpuhasti KDC 4000 tegelik jõudlus on arvutatud valemiga 

q2= ᶲ ·Kt·Kl·Kv,         (2.4) 

 

kus      q2 – eelpuhasti KDC 4000 tegelik jõudlus t/h. 

 

Eelpuhasti KDC 4000 tegelik jõudlus on 

q2=40·0,95·0,9·0,81=27,7 t/h   

 

 Eelpuhastite tegelikud jõudlused on mõlemal puhastil võrdsed 27,7 t/h. Kuna vastuvõtu 

elevaatorite jõudlus on 25,5 t/h siis on eelpuhastite jõudlus piisav, et ei tekkiks ummistust 

vastuvõtuelevaatoris. Koppelevaatorist eelpuhastisse langeb vili läbi 200 mm läbimõõduga 

plastiktoru, mis on piisav, et kõik vili torust alla mahuks, mitte ei pudeneks ülevoolutorust 

tagasi vastuvõtupunkrisse.  
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2.2. Eelsäilituspunkrite ja transportööride tööparameetrid 

 

 Peale eelpuhastust tuleb vili edasi liigutada eelsäilituspunkritesse. Selleks tuleb mõlemal 

liinil läbida veel üks koppelevaator ja linttransportöör.  

 

Puhta vilja esimese liini koppelevaatori tootlikus on leitud valemiga 

   ,6,3 ZviyQp            (2.5) 

 

kus    Qp    – elevaatori tootlikus t/h; 

    i    – kopa maht l; 

     y    – produkti mahukaal t/m
3
 (teraviljal 0,75 t/m

3
); 

    φ    – kopa täitetegur (kui lindi kiirus v=1,75 m/s, siis φ=0,95); 

    Z    – koppade arv ühel jooksval meetril; 

    v    – lindi kiirus m/s. 

  

Puhta vilja esimese liini koppelevaatori tootlikus on 

   Qp 2,1925,1595,075,016,3  t/h. 

 Puhta vilja teise liini koppelevaatori tootlikus on leitud valemiga 

  ZviyQp 6,32            (2.6) 

kus   Qp2    – elevaatori tootlikus t/h; 

 

  Puhta vilja esimes liini koppelevaatori tootlikus on  

  Q2 376,2225,1685,075,03,16,3  t/h. 

 

 Valemitest (2.5) ja (2.6) on näha et elevaatorite jõudlused on väiksemad kui eelpuhastitel. 

Aga kuna vastuvõtu koppelevaatorite jõudlus on 21,5 t/h siis teise liini koppelevaatori 

tootlikus on piisav. Esimese liini koppelevaatori tootlikust tuleks suurendada, et ei tekiks 

kuivatusreziimis tõrkeid. Puhta vilja koppelevaatoritest liigub vili järgmistele 

linttransportööridele, mis transpordivad vilja ventileeritavatesse eelsäilituspunkritesse. 

Mõlema liini linttransportöörid on erineva jõudlusega, kuna lindi kiirused on erinevad ning 

üks on kumer lint ja teine tasane. Linttransportööride  tööparameetrid leian toodud 

valemitega. 
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Puhta vilja teise liini tasase pinnaga linttransportööri tootlikus on leitud valemiga 

      ,150 2

1 yvbQL            (2.7) 

Kus     QL1    – linttransportööri tootlikus t/h; 

b    – lindi laius meetrites m; 

             y      – 1 m
3
 vilja kaal tonnides t; 

     v    – lindi liikumiskiirus m/s. 

 

     Teise liini linttransportööri jõudlus on 

     QL1 313,2515,05,45,0150 2  t/h. 

 

Puhta vilja esimese liini rennikujulise linttransportööri tootlikus on leitud valemiga 

,230 2

2 yvbQL           (2.8) 

kus      QL2     – linttransportööri tootlikus t/h; 

 

      Esimese liini linttransportööri jõudlus on 

      QL2 5,3415,045,0230 2  t/h. 

 

 Valemitest (2.7) ja (2.8) saadud tulemuste põhjal näeme, et lindid on piisavalt suure 

tootlikusega, et vedada ära elevaatorite poolt toodud vili. Teise liini lindi tootlikus pole aga 

nii võimas, et suudaks ära vedada eelpuhasti maksimaalsel võimsusel töötamisel toodetud 

teravilja koguse. Aga kuna praegu ei saa puhasti täisvõimsusel töötada, siis pole vaja ka 

võimsamaid linte.  

2.3. Teraviljakuivati ventileeritavad punkrid 

 

 

 AS Tartu Agro šahtkuivatis on 8 puhta ja märja vilja eelsäilituspunkrit. Punkri maht on 

ligikaudu 25 tonni. Punkrite täpset mahutavust ei saa määrata, kuna see oleneb vilja liigist, 

niiskusest ja prahisusest. Kuivatuspunkti säilituspunkrite kogumaht on:  

 

 

Eelsäilituspunkrite kogumaht on leitud valemiga 

,8 sps            (2.9) 
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kus       s    – vastuvõtupunkrite kogumaht; 

ps    – ühe vastuvõtupunkri maht t. 

 

Eelsäiltuspunkrite maht on kokku 

s 200258   t. 

 

 Kuivati eelsäilituspunkrite kogumaht on valemi (2.9) põhjal kõigest 200 tonni, mis on 

antud kuivati puhul piisav, et šaht ei jääks tühjaks töö käigus. Aga kuna suurettevõtte 

koristamismahud on mitu korda suuremad, siis tekkib probleem päeva jooksul koristatud 

vilja hoiustamisega. Kasutusel on küll mitu varjuta säiliutsplatsi, aga nende miinuseks on 

see, et märg vili võib kiiresti riknema minna, sest puudub ventileerimise võimalus. 

 Antud eelsäilituspunkrite puuduseks on, et puuduvad andurid, mis näitavad kui torn 

hakkab täis saama. See võtab palju kuivataja aega ja tähelepanu, ning on väsitav. Andurite 

puudumise tõttu juhtub tihti, et vili pudeneb üle punkrite ääre ja hiljem on vaja see kokku 

korjata ja uuesti algusest vastuvõtust ringlusesse lasta. Teine puudus on, et iga torni jaoks 

ei ole ventilaatorit.  

 

Joonis 3.3. Ventileeritavate punkrite teisaldatavad ventilaatorid [8]: 1 – käepide transpordiks, 2 – 

õhuvõtu ava, 3 – õhu väljalase, 4 – pistik. 5 – elektrimootor, 6 – transpordi rattad  

 

Kasutusel on neli teisaldatavat ventilaatorit (joonis 2.3), mille ümberpaigutamine järgmise 

punkri alla on raske. 

2.4. Linttransportöörid šahti täitmiseks  

 

 Šahti täitmiseks on kuivatis praegu kokku kolm linttransportööri. Kaks linttransportööri on 

paralleelselt reas olevate eelsäilituspunkritega. Ning nendelt kahelt lindilt pudeneb vili 
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kolmandale lindile, mis on eelmistega risti. See lint viib vilja teraviljakuivatusšahti. Lindid 

on seadistatud tööle käivituma automaatselt šahtis oleva mahuanduri järgi. Kui šahtis vilja 

tase langeb piisavalt madalale, siis lülituvad lindid kohe sisse ja viivad juurde uue koguse 

vilja. Lintide tööparameetrite leidmine: 

 

Šahti punkritealuse linttransportööri tootlikus on leitud valemiga 

,150 2 yvbQLs             (2.9) 

kus      QLs    – linttransportööri tootlikus t/h; 

b    – lindi laius meetrites m; 

      y    – 1 m
3
 vilja kaal tonnides t; 

      v    – lindi liikumiskiirus m/s. 

 

      Šahti punkritealuse linttransportööri jõudlus on 

QLs 4,1415,044,0150 2   t/h. 

  

  Kuna mõlemal liinil on üks lint, mille tootlikus on leitud valemis (2.9) siis tuleb korrutada 

see kahega, et saada šahti täitmise kiirus. Maksimaalne šahti täitmise kiirus on leitud 

valemiga:  

 

Punritealuste lintide jõudlus kokku on leitud valemiga: 

,2max LsQQ                     (2.10) 

kus      Qmax    – lintide tootlikus kokku. 

 

Kahe liini tühjenduslintide jõudlus  kokku on 

Qmax 8,284,142  t/h. 

 

 Leitud (2.10) maksimaalne tühjenduslintide kiirus on šahti täitmise kiiruseks vaid juhul, 

kui ka kolmas lint jõuab ära vedada vilja koguse, mis need kaks linni kokku toovad. 

 

Šahti täitmise linttransportööri tootlikkus on leitud valemiga 

,240 2 yvbQLt                     (2.11) 

kus      QLs     – linttransportööri tootlikus t/h; 

b    – lindi laius meetrites m; 
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      y    – 1 m
3
 vilja kaal tonnides t;  

      v    – lindi liikumiskiirus m/s. 

 

     Šahti täitmise lindi kiirus on  

     QLt 6,2715,054,0240 2  t/h. 

 

 Selgus, et šahti maksimaalne täitmise jõudlus on valemi (2.11) põjal 27,6 t/h. Tegelikult 

on see praeguse seadistuse korral täiesti piisav, sest šahtkuivati tehniline jõudlus on kõigest 

18 tonni tunnis. Seega ei olegi vaja sahti täitmiseks suuremat kiirust kui 18 tonni tunnis ja 

linte ei pea koormama maksimaalselt. 

2.5. Šahtkuivati 

 

 Praegu kasutusel olev teraviljakuiva Suszarnia Rofama M-832 on šahtkuivati, mille 

tehniline jõudlus on 18 tonni tunnis. Šahtkuivati Suszarnia Rofama M-832 on ette nähtud 

tera- ja kaunviljade, aga ka õlikultuuride ja heinaseemnete  kuivatamiseks. Šahti osa 

mahutavus koos kuivatus- ja jahutuskambriga on ligikaudu 40 tonni, sest mahutavus 

oleneb vilja niiskusest ja liigist. Šahtkuivati töötab ühtse süsteemina, seega ei ole seal 

võimalik midagi asendada, et jõudlust tõsta. Šahtkuivati koosneb koppelevaatorist, 

kraapkonveierist, neljast raputajast, neljast jahutusventilaatorist, tigukonveierist ja 

vedelkütuse põletist ehk õhusoojendist. Õhusoojendina on kasutusel BPT-400, mille 

kasulik soojustootlikus on 300 000 kcal/h. Sellise õhusoojendi kütusekulu on kuni 40 kg/h. 

Kuivati töötab tavaliselt 24 tundi ööpäevas. Teraviljakuivatamine on üks enim energiat 

kulutav protsess talus. Kui vili on märg vihmasel koristusperioodil, siis on energiakulu 

suurem kui põllutöödel kokku. Kuivatil on palju potensiaali energia säästmiseks [13, lk69]. 

Seetõttu tuleb leida parimad säästmisvõimalused. 

 

Õhusoojendi kütusekulu ööpäevas on leitud valemiga 

,2424 hKK                             (2.12) 

kus      K24    – õhusoojendi kütusekulu ööpäevas kg; 

Kh    – õhusoojendi kütusekulu tunnis kg/h. 

 

Õhusoojendi kütusekulu ööpäevas on 
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K24 9604024  kg. 

 

 Valemi (2.12) järgi sai teada, et ööpäevas kulutab kuivati 960 kg põlevkiviõli, mille hind 

on orienteeruvalt 515 eurot tonn. Järelikult kütuse kulutused on suured. Vaja on leida ka 

kui suure koguse vilja saab sellise kütuse kogusega kuivatada. 

 

Kuivatatud teravilja kogus ööpäevas on leitud valemiga 

,2424 kQQ                     (2.13) 

 

kus      Q24     – ööpäevas kuivatatud vilja kogus t; 

Qk     – kuivati jõudlus ühes tunnis t/h. 

 

Ööpäevas kuivatatakse vilja 

Q24 4321824   t. 

 

Ühe tonni vilja kuivatamise kütusekulu on leitud valemiga 

2,2432/960 F  kg.                    (2.14) 

kus       F     – kütusekulu tonni kuivatamiseks kg/t; 

 

 Saadud kütusekulu ei ole väga suur. Aga see kütusekulu on arvutatud ideaalse olukorra 

puhul. Tegelikult on šahtkuivati seisukord muutunud aastatega halvemaks ja tegelik 

kuivatusvõime on langenud keskmiselt 9 t/h. Selle tõttu on kütusekulu kuivatamiseks ka 

poole suurem ehk 4,5 kg/t. Seega kulutab kuivati ööpäevas 108 kg kütust. Kuivati ja põleti 

taastamine pole otstarbekas, sest tehniline võimsus, mis on 18 t/h ei ole nagunii enam 

piisav, et saadud viljakogus ära kuivatada. Seetõttu on otstarbeksas soetada väiksema 

kütusekuluga kuivati ning mõelda taastuvenergia kasutamisele kuivatusõhu 

soojendamiseks. 

 

2.6. Kuiva vilja väljalaadimine 

 

 

 Kuna šahti osa asub hoonest väljas, siis on vaja vili pärast kuivatamist suunata tagasi 

hoonesse, et see järelpuhastada ja kaaluda enne säilituspunkritesse või aita hoiustamist. 
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Kõigepealt viib koppelevaaator vilja šahtist järgmisesse elevaatorisse, mis viib vilja edasi 

järelpuhastisse. 

 

Kuiva vilja esimese koppelevaatori tootlikus on leitud valemiga 

,6,31 ZviyQk                     (2.15) 

 

kus      Qk1     – elevaatori tootlikus t/h; 

i     – kopa maht l; 

      y     – produkti mahukaal t/m
3
 (teraviljal 0,75 t/m

3
); 

      φ     – kopa täitetegur (kui lindi kiirus v=1,75 m/s, siis φ=0,95); 

      Z     – koppade arv ühel jooksval meetril; 

      v     – lindi kiirus m/s. 

 

      Kuiva vilja esimese koppelevaatori tootlikus on 

      Qk1 91,3575,1695,075,05,16,3   t/h. 

 

Kuva vilja teise koppelevaatori tootlikus on  

21,4075,1495,075,026,32 kQ  t/h.                      (2.16) 

 

kus      Qk2     – elevaatori tootlikus t/h. 

 

 Valemite (2.15) ja (2.16) järgi on elevaatorite jõudlused sellised, et esimene koppelevaator 

ei saa ära ummistada teist elevaatorit. Ning mõlemad elevaatorid on piisavalt võimsad, et 

ära vedada šahtis tulev viljakogus. Järelpuhastina on kasutusel samasugune Kongskilde 

puhasti nagu esimese liini eelpuhasti. Järelpuhasti KDC 4000 tootlikus on valemi (2.6) 

põhjal 27,702 t/h. Tuleb välja et koppelevaatorid on liiga võimsad selle kuivati ja 

järelpuhasti jaoks. Selle tõttu suureneb ka elektrikulu. Võimsad koppelevaatorid ei saa 

järelpuhastit ära ummistada seast šahti jõudlus on palju väiksem kui järelpuhastil. Peale 

järelpuhasti läbimist on vili piisavalt puhas ja kuiv, et seda võiks säilitada, turustada või 

kasutada veskis sööda valmistamisel. Järelpuhastist liigub vili edasi koppelevaatorisse ja 

sealt linttransportöörile, mis transpordivad vilja kaalule, kus kuivatuspunkti töö lõppeb.  
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Kuiva puhta vilja elevaatori jõudlus on leitud valemiga: 

,6,3 ZviyQs                     (2.17) 

 

kus      Qs     – elevaatori tootlikus t/h. 

  

Puhta kuiva vilja elevaatori jõudlus on 

      Qs= 888,4475,11095,075,016,3  t/h. 

 

Kuiva vilja linttransportööri tootlikus on leitud valemiga 

,240 2 yvbQsL                    (2.18) 

kus       QsL      – linttransportööri tootlikus t/h; 

 b      – lindi laius meetrites m; 

       y      – 1 m
3
 vilja kaal tonnides t;  

       v      – lindi liikumiskiirus m/s. 

  

      Kuiva vilja linttransportööri tootlikus on 

      QsL 8,3815,05,45,0240 2  t/h. 

 

 Lindilt jookseb vili edasi automaatkaalu, mille järgi saab teada lõpptoodangu koguse. 

Automaatkaalud on mõeldud pidevalt kaalule voolava vilja kaalumiseks. AS Tartu Agro 

kuivatis on kasutusel automaatkaal D-50, mille tehniline jõudlus on kuni 15 t/h ja kaalutav 

kogus 40...50 kg. Automaatkaal D-50 on statsionaarne, töötab kaalutava materjali raskuse 

mõjul automaatselt. Kaalutud portsjonite (kaalutsüklite) arv registreeritakse automaatselt 

mehaanilise arvestusseadmega [3, lk.289].  

 Kaalutud vilja edasiseks säilitamiseks on antud kuivatuskeskuses kaks võimalust. Üks 

võimalus on peale kaalumist vili lasta autokasti või kärusse ja siis transportida vili näiteks 

aita. Teine võimalus on suunata vili säilituspunkritesse, mis on juba veski osa. 
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3. TERAVILJAKESKUSE TEHNOLOOGIA REKONSTRUKTSIOON  

 

3.1. Teravilja vastuvõtt 

 

 Kasutatud valemid on võetud raamatust, mis on kirjanduse all number 3. Hetkel kasutusel 

olevate seadmete jõudlused on leitud tehnoloogiliste arvutuste teel eelmises osas. Paljud 

seadmed on piisavalt võimsad, et ei oleks takistuseks kuivatuskeskuse jõudluse tõstmisel. 

Seadmete vahel olevate torude andmeid pole võimalik arvutada, sest need pole paigutatud 

ühegi kindla reegli järgi. Torud on pandud nii, et neid kerge oleks paigaldada ja 

katseeksitus meetodil. Üldjuhul on torud, mida pidi vili liigub 200 mm läbimõõduga ja 

jõudlus on piisav, et vili jõuaks tõrgeteta ühest seadmest teise. Tabelis 3.1. on toodud välja 

kõikide teraviljakeskuses olevate vastuvõtuseadmete jõudlused, ehk kõik seadmed, mis on 

seotud märja vilja puhastamise ja transporimisega. Vastuvõtu jaoks on kaks eraldi liini, 

mille töö ei sõltu teineteisest. 

 

Tabel 3.1. Vastuvõtuseadmete jõudlused 

Seade 1. liin 2. liin 

Vastuvõtupunker t 15  15  

Vastuvõtu koppelevaator t/h 21,513 21,513  

Eelpuhasti t/h 55,404 27,702 

Puhta vilja koppelevaator t/h 19,238 22,376 

Linttransportöör t/h 34,5 25,313 

Eelsäilituspunkrid t 4* 25  4* 25  

 

 Hetkel on vastuvõtu kõige nõrgem osa puhta vilja koppelevaatorid. Kõige odavam viis 

oleks elevaatori tootlikuse suurendamiseks koppade tiheduse muutmine või kiiruse 

suurendamine. Arvutatud on koppelevaatori tootlikus, kui panna iga jooksva meetri kohta 

juurde 1 kopp. 

 

Tootlikuse muutus on leitud valemiga 

,6,3 ZviyQm            (3.1) 

kus       Qm       – elevaatori tootlikus t/h; 

  i       – kopa maht l; 
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        y       – produkti mahukaal t/m
3
 (teraviljal 0,75 t/m

3
); 

        φ       – kopa täitetegur (kui lindi kiirus v=1,75 m/s, siis φ=0,95); 

        Z      – koppade arv ühel jooksval meetril; 

        v      – lindi kiirus m/s. 

      

              Koppelevaatori tootlikus peale koppade lisamist on 

              Qm 4,2225,1795,075,016,3   t/h. 

 

 Valemist (3.1) selgub, et tootlikus muutub 3 t/h võrra suuremaks. Arvestades ülejäänud 

seadmete jõudlusi, on see esialgu täiesti piisav muutus. 

 Teine puudus vastuvõtu juures on väike eelsäilituspunkrite maht, mis on kahe liini peale 

kokku ainult 200 tonni. Lisapunkrite lisamine pole antud hoone korral võimalik, sest pole 

piisavalt ruumi uute punkrite jaoks. Ka edaspidi tuleb säilitada vilja edasi väljas platsi peal. 

Leevendust olukorrale pakuks see, et kuivatuskiirus suureneks sedavõrd, et vaba ruum 

punkritesse tekiks väiksema ajaga rohkem ja sel juhul saab vilja platsilt vastu võtta 

kiiremini, kui see siiamaani on toimunud. Kuna terve kuivati elektrisüsteem vajaks ka 

väljavahetamist siis on otstarbekas lisada eelsäilituspunkritele andurid, mis annaksid märku 

sellest kui torn hakkab täituma. Nagu eespool mainitud, siis eelsäilituspunkrite 

ventilaatorid on välja vahetadud kaasaegsete ja säästlike ventilaatorite vastu. Parema 

tulemuse annaks see, kui iga punker saaks oma ventilaatori praeguse nelja asemel, sest siis 

saaks kõiki punkreid ventileerida samaaegselt.  

 

3.2. Šahtkuivati rekonstruktsioon 

 

 

 Praegu kasutusel oleva Suszarnia Rofama M-832 šahtkuivati tehniline jõudlus on 18 t/h, 

aga vanuse ja kulumise tõttu on selle kiirus tunduvalt vähenenud. Teada pole isegi selle 

põhjus, miks jõudlus niipalju vähenes. Igaljuhul jääb ka 18 tonnise jõudluse puhul väheks 

ja vajalik on terve kuivatusosa väljavahetamine. Kõige otstarbekam oleks loobuda šaht-

tüüpi kuivatist ja võtta kasutusele läbivoolukuivati, millel tootlikus on suurem ja 

energiakulu väiksem. Läbivoolukuivatil on järgmised eelised [7]: 

1. Ületamatu tootlikus – isegi madalatel kuivatustemperatuuridel, seda tänu suurele 

õhukogusele. 

2. Väga kütusesäästlik – kuivatusõhu täielik taaskasutus. 
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3. Täpne ja järjepidev kuivatamine – lisaks mehaanilisele liikumisele hoiab ära 

hõljumises ning täielik viljakihi ümberpööramine. 

4. Pausideta kuivatamine – ei nõua eeltäitmist, tühjendamist ega seadme puhastamist 

kuivatavate kultuuride vahetamisel. 

5. Loodud kestma – tõestatud pikaealisus koos roostetõrje viimistlusega. 

6. Mehaaniline liikumine – kogu kultuur on kuivatis liikumises, mis teeb blokeerimise 

ning kuumade kohtade tekkimise võimatuks. 

7. Automaatne astmevaba kiiruse kontroll – kiire reageerimine muutustele, tagab ühtlase 

kuivatamise. 

8. Minimaalne keskkonnamõju – madal profiil, summutid müra vähendamiseks. 

9. Automaatne niiskuse kontrollimine ning vilja temperatuuri näidik. 

 

 Kõige paremini sobib AS Tartu Agrole Alvan Blanchi läbivoolukuivati, mis on ka 

Inglismaa enimmüüdud läbivoolukuivati. Jõudlusi arvestades tuleb valida mudel DF 

33500, sest see on  suure tootlikusega ning selle mudeli korral piisab ka kuivati vastuvõtu 

kiirusest, et kuivati ei peaks seisma jääma vilja puuduse tõttu. Jõudlus on piisav ka 

sellepärast, et päevas koristatakse keskmiselt 200 tonni vilja antud kuivati jaoks. 

Läbivoolukuivati tehnilised andmed on toodud tabelis 3.2. 

 

Tabel 3.2. Läbivoolukuivati DF 33500 tehnilised andmed 

Tootlikus odra kuivatamisel niiskuselt 20%- 15%  t/h 37 

Tootlikus nisu kuivatamisel niiskuselt 20%- 15%  t/h 40,5 

Tootlikus odra kuivatamisel niiskuselt 25%- 15%  t/h 20 

Tootlikus rapsi seemnete kuivatamisel niiskuselt 13%- 9%  t/h 24 

Vilja kogus kuivatis  kg 18 000 

Kuuma õhu ventilaator  kW 2 x 37 

Jahutusõhu ventilaator  kW 2 x 11 

Veoketi mootor  kW 1,5 

Väljalaskmistigu  kW 2,2 

 

 

 Kui arvestada, et vana šahtkuivati nelja jahutusventilaatori mootorite võimsus on kokku 

juba 75 kW, siis muutub uue kuivati puhul väiksemaks ka elektrikulu. 
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 Õhu soojendamiseks pole mõtekas kasutada originaal gaasipõleteid, mis on mõeldud selle 

kuivati juurde. Üsna lähedal on kuivatile uus biogaasijaam, mis hakkab tootma gaasi ning 

selle käigus hakkab tekkima ka kuum vesi biojaama generaatorite jahutusest. 

Talveperioodil kasutatakse kuum vesi ära majade kütteks, aga suvel saab seda kasutada 

kuivatis sooja õhu tekitamiseks, selleks on vajalik soojusvaheti paigaldamine. Trassi 

ehitamine on küll väga kulukas, aga pikapeale tasub see kindlast ära, sest kütuse hinnad on 

pidevalt tõusuteel. Muidugi ei saa kindel olla ainult soojusvaheti antava soojuse peale, 

lisaks tuleb paigaldada ka gaasipõleti, et vajadusel sellega õhku kütta või siis lisasoojust 

anda. Soojusvaheti ja gaasipõleti võimsus tuleb paika panna koostöös biogaasijaamaga. 

 

 Kui kasutusele võtta kuivati DF 33500, siis ei piisa enam kuivati täitmise lintidest, sest 

maksimaalne lintide tootlikus on praegu valemi (2.11) põhjal 27,6 t/h. Vajalik oleks 

vähemalt 40,5 t/h. Seetõttu oleks mõistlik lindid asendada kraapkonveieritega, mis suudaks 

tunduvalt suuremaid vilja koguseid transportida. Kraapkonveierit jõudlused ja mõõdud on 

eraldi tellitavad ja seetõttu ei saa paika panna kindlat mudelit. 

3.3. Vilja järelpuhastamine ja kaalumine 

 

 Peale kuivatist transpordib vilja järelpuhastisse kuiva vilja teine elevaator, mille jõudlus 

valemi (2.16) põhjal on 40,81 t/h. Elevaator on piisavalt võimas, et kuivatatud vili 

järelpuhastisse viia. Järelpuhasti jõudlus on 27 t/h, mis pole piisavalt suur kuivatatud vilja 

puhastamiseks. Lahenduseks on suurema jõudlusega järelpuhasti ostmine või siis vilja 

suunamine edasi ilma järelpuhastamiseta. Peale järelpuhastit on koppelevaator mille  

jõudlus on piisav 44,888 t/h ja sellele järgneva linttransportööri jõudlus 38,8 t/h. 

 

 Kindlasti tuleb välja vahetada praegune automaatkaal D-50, sest tema kuni 15 t/h olev 

jõudlus jääb väga väikseks ja kaalumine pole enam täpne, kui vili hakkab kaalust mööda 

jooksma. 
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KOKKUVÕTE 

 

 

Teraviljakeskuse rekonstrueerimine on raske ja nõuab põhilisi inseneriteadmisi ja 

kogemusi ning teadmisi kuivatite tööprotsessist. Töö eesmärgiks oli projekteerida 

teraviljakeskuses uuendused, mis teeksid kuivatusprotsessi kiiremaks ja majanduslikult 

otstarbekamaks. Töö käigus uuriti teraviljakeskuste ehitust ja viljakasvatuse põhimõtteid. 

Keskuse rekonstrueerimisel lähtuti ettevõtte saagi suurusest ja selle koristamise kiirusest. 

Bakalaureusetöö koosneb kolmest osast.  

 

Esmeses osas on kogutud informatsiooni kirjandusest ja internetist teraviljakasvatuse- ja 

töötluse kohta ning kirjeldatud seadmeid, mis on vajalikud teravilja puhastamiseks ja 

kuivatamiseks. Teraviljatöötluseks vajalikud seadmed on vastuvõtupunkrid, 

koppelevaatorid, linttransportöörid, puhastid, kuivati, eelsäilituspunkrid ja automaatkaal. 

Töö käigus on koostatud keskuse- ja tehnoloogia plaan, et saada parem ülevaade keskusest. 

 

Teises osas analüüsitakse AS Tartu Agro teraviljakeskust ning arvutatakse keskuses töös 

olevate seadmete jõudlused, et leida praegused takistused kiiremaks ja ökonoomsemaks 

vilja kuivatamiseks. Arvutustulemustest selgub, et keskuses on seitse seadet, mille jõudlus 

on takistuseks kiirema kuivatusprotsessi saavutamiseks.  

1. Teravilja vastuvõtuosas on takistuseks puhta vilja koppelevaator, mille jõudluseks 

on arvutuste tulemusel 19,2 t/h. Vajalik oleks, et selle koppelevaatori jõudlus oleks 

3 t/h võrra suurem.  

2. Kuivatusosas on põhiprobleem kuivati ise, mille ülesandeks on teravilja 

kuivatamine. Praegune jõudlus 18 t/h on ettevõtte suure saagi jaoks liiga väike. 

3. Arvutuse põhjal selgub, et kui suurendada kuivati jõudlust, siis tuleb välja vahetada 

ka šahti täitmise lindid, kuiva vilja koppelevaator ja automaatkaal.  

  

Kolmandas osas on leitud lahendused probleemsetele kohtadele, mis selgusid arvutuste 

põhjal.  

1. Puhta vilja koppelevaatori jõudlust saab suurendada koppade lisamisega lindile, iga 

meetri kohta tuleb lisada üks kopp.  

2. Praeguse Suszarnia Rofama M-832 šahtkuivati asemel on mõtekas kasutada Alvan 

Blanch läbivoolikuivatit DF33500, mille jõudlus on kuni 40 t/h.  
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3. Sellega seoses tuleb vahetada kuivati täitmise lindid kraapkonveierite vastu, mille 

jõudlus oleks samuti 40 t/h.  

4. Õhu soojendamiseks on otstarbekas kasutada biogaasijaama jahutamisel soojaks 

köetud vett. Soojusvaheti abil saab selle muuta soojaks õhuks. Lisaks peaks olema 

gaasipõleti, mille abil saab vajadusel lisasooja anda.  

5. Kuiva vilja koppelevaator vajab välja vahetamist säästlikuma ja suurema 

jõudlusega tigutransportööri vastu, sest antud kohas pole vajalik vilja 

trantsportimine kõrgele.  

6. Viimane probleemne osa on automaatkaal, mis valmistoodangu ära kaalub. Kaalu 

jõudlus peaks samuti olema vähemalt 40 t/h. 

 

1. Töö tulemuseks on teraviljakeskuse esmatöötlustehnoloogia, mille jõudlus on kolm 

korda suurem kui vanal keskusel ja ekspluatatsioonikulud väiksemad.   
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Lisa A 

 

 

 
Joonis A1.Teraviljakeskuse tehnoloogiline skeem: 1 – esimese liini vastuvõtupunker, 2 – teise liini 
vastuvõtupunker, 3 – esimese liini vastuvõtu koppelevaator, 4 – teise liini vastuvõtu koppelevaator, 

5 – eelpuhasti Kongskilde KDC 4000, 6 – eelpuhasti Petkus K527A, 7,8 – puhta    vilja elevaatorid, 

 9 – horisontaalsed lihttransportöörid, 10 – eelsäilituspunkrid, 11 – esimese liini tühjenduslint, 12 – 
teise liini tühjenduslint, 13 – šahti täitmise lint, 14 – šahtkuivati, 15 – kuiva vilja koppelevaator,  

16 – kuiva vilja koppelevaator 2, 17 – järelpuhasti Kongskilde KDC 4000, 18 – kuiva puhta vilja 

koppelevaator, 19 – kuiva vilja linttransportöör, 20 – automaatkaal D-50, 21 – 200 mm torud. 
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Lisa B 

 

 
Joonis B1. Rekonstrueeritu teraviljakeskuse skeem:1 – esimese liini vastuvõtupunker, 2 – teise liini 
vastuvõtupunker, 3 – esimese liini vastuvõtu koppelevaator, 4 – teise liini vastuvõtu koppelevaator, 

5 – eelpuhasti Kongskilde KDC 4000, 6 – eelpuhasti Petkus K527A, 7,8 – puhta vilja elevaatorid,  

9 – horisontaalsed lihttransportöörid, 10 – eelsäilituspunkrid, 11 – esimese liini tühjenduse 
kraapkonveier, 12 – teise liini tühjenduse kraapkonveier, 13 – šahti täitmise kraapkonveier,  

14 – läbivoolukuivati DF33500, 15 – kuiva vilja tigukonveier, 16 – kuiva vilja koppelevaator 2,  

17 – järelpuhasti Kongskilde KDC 4000, 18 – kuiva puhta vilja koppelevaator, 19 – kuiva vilja 

linttransportöör, 20 – automaatkaal, 21 – 200 mm torud. 
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Lisa C 
 

 

Tabel  C1. Teraviljakeskuse seadmete jõudlused (punasega on märgitud probleemsed kohad). 

Seade Kuivati algul Kuivati peale 

rekonstrueerimist 

 I liin II liin I liin II liin 

Vastuvõtu punker  t 15  15  15  15 

Vastuvõtu 

koppelevaator  t/h 

21,516  21,516  21,516 21,516 

Eelpuhasti  t/h 27,702  27,702  27,702 27,702 

Puhta vilja elevaator 

t/h 

19,238  22,376  22,443 22,376 

Linttransportöör  t/h 34,5  28,313  34,5 28,313 

Ventileer 

eelsäilituspunker  t/h 

4x25 4x25  4x25  4x25  

Punkrite 

tühjenduslindid  t/h 

14,4  14,4  20  

(kraap) 

20  

(kraap) 

Šahti täitmise lint  t/h 27,6   40  (kraap) 

Kuivati  t/h 18   (tegelik 9) 37   

Kuiva vilja elevaator 

t/h  

35,91   40  (tigu) 

Kuiva vilja teine 
elevaator t/h 

40,21   40,21  

Järelpuhasti  t/h 27,702  27,702  

Puhta kuiva vilja 

elevaator  t/h 

44,888   44,888  

Puhta kuiva vilja lint 

t/h 

38,8   38,8  

Automaatkaal t/h 15   40  
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Joonis D.1. Teraviljakesuse plaan, 1 – vastuvõtupunker, 2 – vastuvõtu elevaator, 3 – petkus 
eelpuhasti, 4 – kongskilde eelpuhasti, 5 – I liini koppelevaator, 6 – II liini koppelevaator, 7 – 

eelsäilituspunker, 8 – i liini lint, 9 – II liini lint, 10 – tornide tühjenduslint, 11 – šahti täitmise lint, 

12 – šahtkuivati, 13 – õhusoojendi, 14 – kuiva vilja koppelevaator, 15 – teine kuiva vilja elevaator, 

16 – järelpuhasti, 17 – puhta kuiva vilja elevaator, 18 – lint, 19 – automaatkaal 

 


