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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Sõnnikukäitlus on üks olulisemaid protsesse loomade pidamisel. Sõnnik sisaldab väärtuslikke 

toitaineid ning on seega heaks väetiseks põllule. Selleks, et vältida sõnniku ladustamisel 

põhjutatud võimalikku veereostust ja tõsta tema väärtust, on otstarbekas suunata sõnnik 

ümbertöötlusesse, näiteks separaatoritesse ja komposterisse ning võimalusel toota sellest 

biogaasi. Selleks, et sõnnikut käidelda, on see vaja toimetada ümbertöötlevatesse 

seadmetesse. Antud uurimustöö eesmärgiks oli tutvuda olemasoleva 

sõnnikukäitlussüsteemiga ja parendada kitsaskohad selles süsteemis, et see toimiks tõrgeteta. 

Kitsaskohtade väljaselgitamiseks tegi autor skeemi sõnnikukäitluse kohta Väätsa Agro Lõõla 

veisefarmis ning tõi välja probleemsed punktid. Tõrgete likvideerimiseks uuriti kasutatud 

seadmeid, mis tõrkusid ning leiti parem lahendus uute seadmete näol, mis parendaks 

sõnnikukäitluse toimimiskindlust. Järeldustes on välja toodud seadmete sobivust probleemide 

lahendamiseks. Välja on selgitatud ka parimad võimalikud seadmed autori silmis, mis tagaks 

parema toimimiskindluse. Lisatud on mõningad joonised, et seadmete tööpõhimõtet 

arusaadavamalt välja tuua. Antud lõputöö annab lugejale edasi, millised probleemid võivad 

sõnnikukäitluses tekkida, kui farmi valitakse vähem tõhusad seadmed.  
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ABSTRACT 

 

Polis, V. Improvement of the manure handling system functioning-reliability in the Lõõla 

cattle farm of Väätsa Agro. A thesis of professional higher education. – Tartu: EMÜ, 2015.   

37 pages, 24 figures, format A4. In Estonian language. 

 

Manure management is one of the most essential processes in cattle breeding. Manure 

contains valuable nutrients and is therefore a good fertiliser for fields. In order to avoid 

possible water contamination caused by manure storage, and to increase the value of manure, 

it would be expedient to convert the manure, e.g. via separators and composters, and to use it 

for producing biogas. In order to process manure, it has to be delivered to conversion 

equipment. The objective of this thesis was to study the existing manure management system 

and to solve bottlenecks therein so as to ensure smooth operation. The author identified the 

bottlenecks by preparing a chart of manure management at Väätsa Agro Lõõla cattle farm and 

highlighting the problematic issues. In order to eliminate deficiencies, the malfunctioning 

equipment was studied and new equipment that would improve the operating reliability of 

manure management was proposed as the best solution. The thesis also provides the author’s 

opinion on the best possible equipment to ensure improved operating reliability. In addition, 

various diagrams have been drawn up to clarify the operating principle of the equipment. 

From this thesis, readers will learn what possible problems may arise in manure management 

in the event of less efficient equipment being chosen for a farm.  
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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva lõputöö „Sõnnikukäitlussüsteemi toimimiskindluse parendamine Väätsa Agro 

Lõõla veisefarmis“ teema valikul olid autori jaoks määravad mitmed asjaolud. Esiteks, 

kahandada tõrgete teket sõnniku käitlemisel. Lisaks isiklik huvi antud teema suhtes, kuna 

autor on käinud praktikal Väätsa Agros farmimehaanikuna 6 kuud ning tegelenud seal 

igapäevaselt tõrgete likvideerimise-ja ennetamisega.  

Töö ülesanneteks on  koostada skeem sõnnikukäitluse kohta ning üles leida probleemsed 

kohad, kus oleks võimalik tõrgete teket vähendada või likvideerida projekti muutmata. 

Teiseks tuleb uurida erineivaid võimalusi kitsaskohtade kõrvaldamiseks ning valida kõige 

parem lahendus. Sõnnikukäitluse kitsaskohtade parendamise valiku teeb autor omandatud 

teadmiste põhjal, mis sai tal kogutud vaatluse, intervjueerimise ja praktika käigus omandatud 

info põhjal.  

Sõnnik on tavaline kõrvalprodukt igas loomakasvatusettevõttes. Sisaldades väärtuslikke 

toitained, on see oluliseks väetiseks põldudele. Sõnniku kasutusele haritaval maal kehtivad 

aga piirangud ning selleks, et vältida vedelsõnniku ladustamisest põhjustatud võimalikku 

veereostust ja toota sõnnikust lisandväärtust, on otstarbekas silo, söödajäägid, sõnnik ning 

läga suunata ümbertöötlusesse, nimelt separaatoritesse ja komposterisse. Tootmise peamiseks 

jääkaineks oleks vedelsõnnik ehk läga, mida saab laotada põllule väetiseks [1]. 

Sõnniku separeerimine aitab vähendada sõnnikust tekkivaid kasvuhoonegaaside hulka. Ühest 

küljest annab separeerimine tahket orgaanilist ainet, teisest küljest aga toitaineterikast vedelat 

fraktsiooni. Vedelik võtab vähem ruumi hoidlates ja võimaldab neid efektiivsemalt kasutada. 

Tahe fraktsioon on valmis kuhjumiseks ja püsib säilitamisel stabiilsena. Seda võib laotada 

põllule, kasutada allapanuna, müüa või kompostida. Komposteeritud sõnnikut saab edukalt 

kasutada loomadele allapanuks, vähendades või kaotades selle tulemusel saepuru või muu 

allapanu jaoks minevaid kulutusi [2].  
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1. VÄÄTSA AGRO KIRJELDUS 

 

Väätsa Agro AS asub Eestis Väätsa vallas Järvamaal ning on oma valla suurim tööandja. 

Väätsa Agro asutati aastal 1996 kui iseseisva eraettevõttena. 2012. aasta kevadel ostis Trigon 

Dairy Farming Estonia ettevõtte ära ja muutis juhatust, mille järel hakkas Väätsa Agro kiiresti 

arenema. Ettevõte tegeleb lüpsifarmidega, kust kogu piim müüakse Leetu [3]. 

Ettevõttes töötab praeguse seisuga (18.04.15) umbes 100 töötajat. Piima hind langes  poole 

aastaga enam kui poole võrra ning ettevõte koondas palju töölisi. Samuti koondati seepärast, 

et vanad farmid pandi kinni ja nii palju töölisi enam vaja polnud. Koondati umbes 20 töölist.  

2014. aasta augustis valmis Trigon Dairy Farming Estoniale kuuluv Väätsa Agro Lõõla 

farmikompleks (joonis 1). Valminud kompleks on Eesti ja Baltikumi suurim piimafarm 

(joonis 2). Farm on planeeritud 3300 lehmale ja esimeses etapis ehitati valmis laudad 2200 

lehmale. Tänase (03.03.2015) seisuga on farmis 1850 lüpsilehma ja päevas toodetakse 50 

tonni piima. Farmis on 80-kohaline DeLavali lüpsikarusell, mis suudab tunni ajaga umbes 400 

lehma ära lüpsta. Projekti maksumus oli 11 milj. eurot. Ettevõttel on plaanis farmi tulevikus 

suurendada kuni 3300 lüpsilehmani ning rajada biogaasijaam ja kaugemas tulevikus tegeleda 

kalakasvatuse ja piimatöötlusega [4]. 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Laudakompleks 2200 veisele [4] 

Ettevõte tegeleb ka viljakasvatuse ja selle töötlusega. Aktsiaseltsil on omandis 1965 hektarit 

maad, kasutusvalduses on 330 hektarit ja pikaajalisel rendil 2172 hektarit maad. Sööta toodab 

fima ise ja jõusööta valmistatakse samuti veskis [5]. 
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Joonis 2. Lõõla laudakompleksi asendiplaan: 1 – sõnnikuhoidlad; 2 – noorloomade laudad;    

3 – küünid; 4 – endine laut; 5 – heinahoidla; 6 – silohoidla; 7 – puistesöödahoidla;                  

8 – silomahlapumpla; 9 – autokaal; 10 – joogivee puurkaev; 11 – andmeside mast;                

12 – tankla; 13 – generaator; 14 – lüpsikarusell; 15 – piimajahutid; 16 – laut 1; 17 – laut 2;       

18 – ooteala; 19 – reoveepumpla; 20 – erivajadustega- ja peogimislaut; 21 – sõnnikupumpla 

1; 22 – sõnnikupumpla 2; 23 – siibrisõlm; 24 – separaatorid ja separeeritud sõnniku 

ladustamise plats; 25 – sõnnikuhoidla; 26 – lägahoidla 1; 27 – lägahoidla 2 
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2. TERMINID JA MÕISTED 

 

Sõnnik on loomarooja ja -uriini ning allapanu, söödajäätmete ja vee segu. Vett satub sõnniku 

hulka lekkivatest jootmisseadmetest, loomapidamishoonete pesu- ja piimaruumidest ning 

söödaköökidest, kuid seda võidakse lisada ka sihipäraselt. Pahatihti satub sõnnikuhoidlasse 

sademevett [6]. 

Silomahl on haljassööda sileerimisel eralduv käärimisvedelik, mis koosneb taimede 

rakumahlast ja silomassi kileveest. Loomadele ja inimestele on silomahl kahjutu, veereostuse 

poolest aga äärmiselt ohtlik. Lagunev silomahl võtab pinnaveest kiiresti hapniku ning 

veeasukad hukkuvad. Põhjavee rikub silomahl pikaks ajaks. Silomahl on nii kange vedelik, et 

seda kanalisatsiooni lasta ei tohi – igasugune  reoveepuhasti  läheb kohe rivist  välja [6]. 

Kompost on orgaanilise materjali ja mulla segust selle elustiku lagundava tegevuse tulemusel 

tekkinud kontsentreeritud püsiv huumuse jääk, mis on valmis mulda viimiseks. See on 

algsetest materjalidest vähem mahukas. Kompostiga lähevad mulda ka seal elunevad 

mikroorganismid, kes kaitsevad taimi, eelkõige nende juuri, haigestumise eest. Komposti pH 

on üle 7,0. Kompost parandab mulla koostist ning õhu ja vee imendumist mulda, vähendab 

erosiooni ning vajadust kunstlike väetiste järele [7]. 

Virts on loomade väljaheidete vedel osa, mis sisaldab peale uriini veel sõnniku käärimisel 

tekkinud sõnnikust väljaimbunud vedelikke [8]. 

Veeseaduse kohaselt on väetis selline aine või valmistis, mille kasutamise eesmärk on 

kasvatavate taimede varustamine toitainetega. Väetiseks loetakse ka sõnnik ja silomahl. 

Sõnniku koostise nõuded on kehtestatud põllumajandusministri 21. Augusti 2003. a 

määrusega nr 85 (RTL 2003, 95, 1428) [8]. 

Sõnnik Väätsa Agros on piimaveisete väljaheidetest, allapanust, pudenenud toiduosakestest, 

flushi-, pesu-, joogi- ja reoveest, silomahladest ja sademetest moodustunud orgaaniline 

ainesegu, mida kasutatakse Väätsa Agros separaatorite ja komposteri abil töötlemiseks, et 

eraldada virts. 



9 

 

Separeeritud sõnnik Väätsa Agros on separaatori protsessi läbinud Väätsa Agro sõnnik, 

millest on eraldatud vedel osa ehk virts ja mida kasutatakse väetisena põllul või 

komposteerimiseks. 

Komposteeritud sõnnik Väätsa Agros  on komposteriga kuumtöötlemisel töödeldud 

separeeritud sõnnik Väätsa Agros, mida kasutatakse allapanuna.  

Anaeroobne kääritamine on bioloogiline protsess, mille käigus toimub erinevate 

mikroorganismide toimel orgaanilise aine lagundamine hapnikuvabas keskkonnas. Protsessi 

lõpp-produktideks on näiteks biogaas ja kääritusjääk [2]. 

Tahesõnnik on põllumajandusloomade ja/või -lindude väljaheidete, allapanu, söödajääkide, 

tehnoloogilise- ja sademetevee segu, mille kuivainesisaldus on väiksem kui 20% [2]. 

Separeerimine on antud kontekstis sõnniku eraldamine mehaaniliselt tahedaks (k.s 15–30%) 

ja vedelaks (k.s 4–8%) fraktsiooniks [2]. 

Tahesõnniku kompostimine on aeroobne protsess. Kompostimise käigus kerkib temperatuur 

sõnnikukihis 50…70 kraadini. Selle tulemusena enamus patogeene hävib. Kompostimise 

tulemusena sõnniku maht väheneb, kuna osa kuivainest laguneb ning lendub 

süsihappegaasina. Samuti aurustub sõnnikus sisalduv vesi. Kompostitud sõnniku 

kuivainesisaldus võib olla suurem kui 85 % [2]. 

K.S – Kuivaine sisaldus.  
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3. SÕNNIKUKÄITLUS LÕÕLA SUURFARMIS 

 

Suures farmikompleksis on kaks ristikanalit. Mõlema suure lauda peale on üks ristikanal 

(ristikanal 1), mis asub lautade keskel (joonis 3). Ristikanalisse koguneb reovesi, silomahlad, 

sõnnik, allapanu, joogivesi, sööt ja flushi pesuvesi. Reovesi tuleb reoveepumplast, mida aitab 

ristikanalisse pumbata tsentrifugaalpump. Silomahlad tulevad silomahlapumplast, mida 

pumbatakse samuti tsentrifugaalpumbaga ristikanalisse. Reoveepumplase koguneb reovett 

WC-dest, dušširuumidest, saunast, lüpsikaruselli pesuveest, lüpsi ajal karuselli ümber 

kogunenud sõnnikust, pesumasinatest ja kraanikaussidest, mis paljudes olmeruumises asuvad. 

Silomahlapumplasse kogunevad sademed ning silohoidlast välja voolavad silomahlad. 

Skreeper lükkab lauda sõnnikukäigust ristikanalisse sõnnikut, sööta, allapanu ja joogivett. 

Ristikanalist voolab kogunenud fraktsioon edasi sõnnikupumplasse (sõnnikupumpla 1). Antud 

sõnnikupumplal on kolm funktsiooni: 1) teostada ristikanali pesu, 2) transportida sõnnikut 

sõnnikupumplasse 2, 3) transportida sõnnikut sõnnikuhoidlasse (joonis 3).  

Teine ristikanal (ristikanal 2) asub erivajadustega loomade laudas, kus asuvad haiged, 

vigastatud ning poegivad lehmad ja vastsündinud vasikad. Ristikanal asub lägahoidlapoolses 

lauda otsas. Skreeper lükkab ristikanalisse sõnnikut, sööta, joogivett ja allapanu, mis voolab 

edasi sõnnikupumplasse (sõnnikupumpla 2). Antud sõnnikupumplal on kaks ülesannet: 1) 

teostada ristikanali pesu, 2) transportida sõnnik sõnnikuhoidlasse (joonis 3).  

Mõlema sõnnikupumpla ülesandeid teostab lägapump ja lägamikser, mis segab sõnnikut 

vedelamaks. Mõlemas pumplas on üks lägapump ja -mikser. Millist ülesannet pumpla täidab, 

otsustab siibrisõlm, milles saab ainult üks siiber korraga avatud olla. Iga ülesande jaoks on 

oma toru, mis viib sõnnikut sinna, kuhu vaja. Toru ees on siiber, mis reguleerib seda, kas 

torusse võib läga sattuda või ei. Näiteks, kui pumpla tahab läga transportida sõnnikuhoidlasse, 

siis on siibri poolt avatud ainult see toru, mis suunbub sõnnikuhoidlasse. Sõnniku transporti 

sõnnikuhoidlasse reguleerib tasemeandur, mis mõõdab pumpla sõnniku taset. Kui sõnniku 

tase on tõusnud kindla piirini, siis annab andur signaali, et pumba ja miksri peab tööle 

panema. Kui läga tase langeb kindla piirini, siis annab tasemeandur signaali, et pump ja 

mikser seisma jääks. Ristikanali pesu reguleerib aegrelee, mis on sätitud kindlate ajavahemike 

tagant ristikanali pesu peale. Mõlema ristikanali pesu toimub iga nelja tunni järel. Samuti 
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vedelama sõnniku transport sõnnikupumplast 1 sõnnikupumplasse 2 toimub samuti iga nelja 

tunni tagant. Vedelama sõnniku transport toimub selleks, et sõnnikupumplas 2 vedeldada 

sõnnikut, kuna erivajadustega loomade sõnnik on paksem ning lauta satub minimaalselt muud 

olmevett, mis vedeldaks sõnnikut. Sõnniku vedeldamine on oluline selleks, et lägapumbal 

oleks lihtsam tööd teha (joonis 3). 

Sõnnikuhoidlas on kaks pumpa, üks mikser ja tasemeandur. Esimene pump pumpab sõnniku 

separaatorisse (separaator 1). Separaator eraldab vedela (k.s 4-8%) fraktsiooni tahkest (k.s 25-

35%). Vedel fraktsioon voolab vedelsõnnikulaguuni. Tahe fraktsioon kukub komposterisse. 

Komposter kuumtöötleb separeeritud sõnnikut ja valminud kompost (k.s ~85%) kukub 

hoidlasse. Sõnniku jahtumisel tekib komposteris metaanikondents, mis voolab tagasi 

sõnnikuhoidlasse. Valminud komposteeritud sõnnikut kasutatakse loomadele allapanuks 

(joonis 3). 

Tasemeandur kaitseb sõnnikuhoidla ületäitumise eest ja pumpade ning miksri 

ülekuumenemise eest. 

Sõnnikuhoidlas olev teine lägapump pumpab sõnnikut separaatoritesse (separaator 2 ja 3). 

Separaatorid separeerivad vedela (k.s 4-8%) fraktsiooni tahkest (k.s 25-35%). Vedel voolab 

vedelsõnnikulaguuni ja tahe kukub hoidlasse. Valminud separeeritud sõnnikut laotatakse 

põllule (joonis 3). 
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Joonis 3. Sõnnikukäitlus Väätsa Agro Lõõla veisefarmis  
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4. PROBLEEMID 

4.1. Probleem solgipumplas 

 

Reoveepumpla pump (joonis 4), mis pumpas solki ristikanalisse 1 (joonis 3), läks tihtipeale 

umbe. Reovee pumplasse tuli reovett pesuruumidest, vetsudest, kraanikaussidest, saunast ja 

karuselli ümbert (läga, pesuvesi). Kui pump tõrkus, sai pumpla täis ning karuselli keskele 

hakkas reovesi kogunema, kuna karusell oli järgmine madalaim koht peale pumpla, kuhu 

reovesi sai koguneda. 31.08.2014 tekkis tõrge esimest korda, kui pump ummistus ja lakkas 

töötamast. Pumpa pidi kontrollima ja parandama iga päev, mõnikord ka mitu korda päevas. 

Keskmiselt võttis see aega 1-2 tundi. Pumplasse sattus palju süstlaid, lüpsikannude nisakorke 

ja muid plastist objekte, mille tõttu pump hakkaski tõrkuma. 

 

 

Joonis 4. Endine tsentrifugaalpump Pedrollo MCm 10/5 [9] 
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Tehnilised näitajad [9]: 

1) voolukiirus kuni 800 l/min; 

2) maksimaalne sügavus 5 m; 

3) suurim vedeliku temperatuur 40°C; 

4) läbilaskvate osakeste suurus kuni Ø 50 mm. 

 

4.1.1. Lahendus 

 

Autori soovitusel otsustati osta võimas tsentrifugaalpump , mille sissevõtu koha ees on lõikur. 

Lõikur on vajalik tööorgan, et purustada ettejäävad detailid (joonis 5). 

                      

Joonis 5. a –  tsentrifugaalpump SEG Autoadapt; b –  lõikur [10]       

Uue tsentrifugaalpumba tehnilised näitajad [Nimisildi andmed]:  

1) võimsus: 1,8 kW; 

2) kaal: 38 kg; 

3) jõudlus kuni: 285 l/min; 

4) elektrilised näitajad: 400 V; 3,2 A; 30 Hz. 
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Järeldus: asendatud tsentrifugaalpump SEG Autoadapt sobib reoveepumplasse. Lõikuriga 

pump oli vajalik, kuna reoveepumplasse sattus pahatihti objekte, mis ei mahtunud pumbast 

läbi. Sama pump on töötanud tänaseni (12.04.2015) ilma tõrgeteta. 

 

4.2. Probleem erivajadustega lauda sõnnikupumplas 

 

Erivajadustega lauda sõnnikupumplas 2 (joonis 3) saab tihtipeale tasemeandur mustaks, kuna 

mikser mikserdab ning sõnnikut võib pritsida tasemeanduri pihta (joonis 6). Kui tasemeandur 

on sõnnikuga koos, saab andur aru, et pumpla sõnnikutase on väga kõrge. Pump saab siis 

pidevalt käsu pumbata, millega võib kaasneda see, et pump pumpab hoidla liiga tühjaks ja 

jääb kuivalt tööle, mille tulemusel võib pump üle kuumeneda ja rikki minna. Viga esines kord 

kahe nädala jooksul, mille tagajärjel pidi tasemeandurit puhastama, puhastamine on keerukas, 

samuti ohtlik, kuna on oht kukkuda sõnnikupumplasse. Puhastamine võtab aega umbes üks 

tund, kuna andur vajab korralikku puhastamist. Sealjuures peab katsetama, kas ta näitab õiget 

taset, mis hoidlas tegelikult on. Samuti on esinenud samasugune tõrge ka sõnnikupumplas 1 

(joonis 3). 

 

Joonis 6. Tasemeandur sõnnikupumplas (foto V. Kört 2015) 



16 

 

4.2.1. Kasutatav seade 

 

Paigaldatud tasemeandur on mõeldud kontaktivabalt mõõtma vedelikke, kuivaineid ja läga 

(joonis 7). Tal on usaldusväärsed mõõtetulemused, kuna teda ei mõjuta temperatuur, rõhk, 

gaasikiht või kondensaadid [11].  

 

 

Joonis 7. Tasemeandur Micropilot FMR50 [11] 

 

Tehnilised andmed [11]: 

1) temperatuurivahemik -40°C...+130°C; 

2) mõõtmiskaugus 30 m, täiustatud dünaamikaga kuni 40 m; 

3) täpsus ±2 mm. 

 

Praeguseks anduriks on radar, mis saadab raadiosignaali pulssidena ja mõõdab aega, kui kaua 

tal liikumiseks läheb, mille järgi saab andur aru, kui kaugel on sõnnik (või muu objekt). 

Tööorganiks on antenn, mis saadab raadiolaineid, mis liiguvad vastu mõõdetavat pinda ja 

naasevad tagasi mõõteriista. Mõõteriist arvutab, kui kaugel on sõnnik (objekt) (joonis 8) [11]. 
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Joonis 8. Kasutatava tasemeanduri tööpõhimõte 

 

Kasutataval tasemeanduril on mõningad eelised [11] ning autor on välja toonud tema silmis 

olevad puudused. 

Eelised:  

1) väga lihtne paigaldada; 

2) täpne mõõtmistulemus; 

3) lihtne hooldada. 

 

Puudused:  

1) väga tundlik sensori pind; 

2) kõrvaline objekt võib korrektset mõõtmist takistada. 

 

Järeldus: ei sobi sõnnikupumplasse, kuna mikser võib pritsida läga tasemeanduri tööorgani 

pihta, mis paneb ta tõrkuma ning mõõtetulemused on valed ja lägapump koos miksriga võivad 

kuivalt töötades läbi põleda.  

Mikser

Pump

Tasemeandur

Raadiolained
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4.2.2. Võimalik lahendus ujukiga 

 

Võimalik tasememõõtmisvõimalus on ujuki näol, mida kasutatakse mahutite ületäitumise eest 

ja pumba kaitseks (joonis 9). 

 

Joonis 9. Ujuk Liquifloat FTS20 [12] 

 

Tehnilised andmed [12]: 

1) tihedus > 0,8 g/cm
3
; 

2) temperatuurivahemik -20°C...+85°C; 

3) rõhk < 3 bar. 

 

Kui sõnnikutase pumplas tõuseb ja viib ujuki piisavalt kõrgele, lülitab ta lüliti sisse, seejärel 

annab teine signaali miksrile ja pumbale, et nad tööle hakkaksid. Pumpamise ajal väheneb 

sõnniku tase ning ujuk langeb aina madalamale, kui ujuk langeb piisavalt madalale, siis ta 

lülitab pumba ja miksri välja (joonis 10). 
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Joonis 10. Ujuki tööpõhimõte 

 

 Ujukil on mõningad eelised [12] ning autor on välja toonud tema silmis olevad puudused. 

Eelised: 

1) odav; 

2) lihtne hooldada; 

3) lihtne kalibreerida. 

 

Puudused: 

1) ebatäpne mõõtetulemus; 

2) väike sõnniku pumpamisvahemik; 

3) väga paksu sõnniku puhul võivad tekkida tõrked. 

 

Järeldus: ujuk ei sobi pumplasse, kuna sõnnik on paks ja ujuk võib tihtipeale selle tõttu 

tõrkuda. Ujuk sobib rohkem vedelike jaoks, mis on tihedusega üle 0,8 g/cm
3
. 

Mikser

Pump

Pumpamisvahemik

Ujuk

Lüliti
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4.2.3. Võimalik lahendus elektrilise juhtivuse printsiibil põhineva anduriga 

 

Võimalik tasememõõtmisvõimalus on konduktiivse juhtivuse printsiibil põhineva anduri näol, 

mis töötab kokkupuutel sõnnikuga. Kuna sõnnikul on olemas omadus juhtida elektrivoolu, 

saaks kasutada andurit, mis reageerib erijuhtivusele aines  (joonis 11). 

 

 

Joonis 11. Konduktiivsuse printsiibil põhinev tasemeandur Liquipoint FTW33 [13] 

 

Tehnilised andmed [13]: 

1) minimaalne elektrijuhtivus 1 µS/cm; 

2) temperatuurivahemik -20°C...+100°C; 

3) lülituse viivitus 0,5-1 sec. 
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Kui sõnnik on tõusnud ülemise andurini, tunnetab andur konduktiivsust (ehk elektrivoolu 

juhitavust). Siis annab ta käsu pumbale ja miksrile tööle hakata. Pumba töö peatab alumine 

tasemeandur, kui konduktiivsus kaob, ehk kui sõnnik langeb andurist allapoole (joonis 12). 

 

Joonis 12. Konduktiivsuse printsiibil põhineva tasemeanduri tööpõhimõte 

Konduktiivsuse printsiibil põhineval tasemeanduril on mõningad eelised [13] ning autor on 

välja toonud tema silmis olevad puudused. 

Eelised: 

1) lihtne paigaldada; 

2) hooldusvaba; 

3) vastupidav ka rasketes tingimustes. 

Puudused: 

1) temperatuuri muutudes muutub ka mõõdetava aine konduktiivsus; 

2) sõnnik võib andurile külge kuivades takistada konduktiivsuse mõõtmist. 

 

Järeldus: antud tasemeandur võib sobida sõnnikupumplasse, aga pole teada, kuidas võib 

andurit mõjutada sõnniku kuivamine tööorgani külge.   

Pump

Mikser

Tasemeandur

Pumpamisvahemik
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4.2.4. Parim võimalik lahendus kahvlitega tasemeanduri näol 

 

Võimalik tasememõõtmisvõimalus on kasutada kahvlitega tasemeandurit, mis reageerib 

kokkupuutel sõnnikuga (joonis 13). Kuna sõnnik on paks ja tihe, saab tasemeandur hästi aru, 

kui sõnnik on temani küündinud. 

 

 

Joonis 13. Vibreeriv tasemeandur Liquiphant S FTL 81 [14] 

 

Tehnilised andmed [14]: 

1) temperatuurivahemik -40°C...+280°C; 

2) viskoossus kuni 10 000 mm
2
/s; 

3) tihedus alates 0,5 g/cm
3
 ja üle. 

 

Kahvliga tasemeandur, mille sensoriks on kahvlid, mis vibreerivad pidevalt. Kui sõnniku tase 

on kahvliteni küündinud või ületanud, siis kahvlite võnkesagedus harveneb, kuna sõnnik 

raskendab kahvlite võnkumist, siis võnkesageduse muutumisel tuvastab andur taset. Pumba ja 

mikseri töö reguleerimiseks läheb vaja kahte andurit, millest ülemine tuvastab selle piiri, kui 
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sõnnikutase on tõusnud nii kõrgele, et pump hakkaks hoidlat tühjaks pumpama.          

Alumine andur annab teada, millal pump peab seisma jääma, et hoidlat liiga tühjaks ei 

pumbataks, et kaitsta pumpa ülekuumenemise eest. Alumine andur reageerib võnkesageduse 

suurenemisele, kui sõnnik enam ei takista kahvlite võnkumist ehk kui sõnnik on alumiste 

kahvlite tasemest allpool (joonis 14). 

 

Joonis 14. Vibreeriva tasemeanduri tööpõhimõte  

Vibreerivate kahvlitega tasemeanduril on mõningad eelised [14]  ning autor on välja toonud 

tema silmis olevad võimalikud puudused. 

Eelised: 

1) täpne mõõtmistulemus; 

2) hooldusvaba; 

3) vastupidav ka rasketes tingumustes. 

Puudused: 

1) raske paigaldada; 

2) kahvlite võimalik jäätumine talvel võib mõjutada mõõtmistulemust. 

Järeldus: kahvlitega tasemeandur sobib pumplasse kõige paremini, kuna vibreerivad kahvlid 

ei lase sõnnikul nende külge kuivada ja mõõtetulemus on usaldusväärne.  

Mikser

Pump

Tasemeandur

Kaitsekest

Pumpamisvahemik

Start

Stopp



24 

 

4.3.  Probleem siibrisõlmes 

 

Siibrisõlmes, mis on peale sõnnikupumplat 2 (joonis 3), kippusid siibrid ummistuma. Nimelt 

antud siibrisõlm reguleerib, millist ülesannet sõnnikupumpla täitma peab. Kui siiber 1 on 

kinni, siis on siiber 2 lahti ning toimub erivajadustega lauda ristikanali pesu. Aga kui siiber 2 

on kinni ja siiber 1 on lahti, siis toimub sõnniku transport sõnnikuhoidlasse. Käsisiiber nr 5 ja 

6 on selleks, et nad avarii korral kinni panna, et ei toimuks sõnniku juurdevool siibrisõlme. 

Lahtikäivad torulaiendid nr 3 ja 8 ehitati selleks, et siibreid saaks puhastada, kuna nad 

kippusid ummistuma. Kuna ummistus siibris nr 2 toimus väga tihti, siis ehitati talle sõel nr 4 

ette (joonis 15). 

 

Joonis 15. Sõlmpunkt: 1 – automaatse ajamiga siiber; 2 – automaatse ajamiga siiber;              

3 – lahtikäiv torulaiend; 4 – lahtikäiv sõel; 5 – käsisiiber; 6 – käsisiiber; 7 – toitejuhmed 

ajamite jaoks; 8 – lahtikäiv torulaiend; 9 – redel 

 

Ventiil kipub tänaseni (19.04.15) ummistuma ning vajab puhastamist kord kahe nädala 

jooksul. Ventiiliklapi varda ülemisse ossa kipub sõnnikut ja põhku kinni jääma, mis pärsib 

klapi sulgumist (joonis 16). 
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Joonis 16. Liblikventiili ummistus (foto V. Kört 2015) 

 

4.3.1. Kasutatav seade 

 

Tegemist on liblikventiiliga Sirca 301 (joonis 17), mida juhib elektriline ajam (joonis 18), mis 

liigutab klappi, kas kinni või lahti. See on valmistatud roostevabast terasest ning ajamil on ka 

käsiratas. 

 

Joonis 17. Liblikventiil Sirca 301 [15] 
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Siibri tehnilised andmed [15]: 

1) diameeter 200 mm; 

2) temperatuurivahemik -35°C...+150°C; 

3) rõhk 21,5 bar; 

4) kaal 12 kg. 

 

 

Joonis 18. Elektriline ajam Bernhard Controls EZ 60 [16] 

 

Elektrilise ajami tehnilised andmed [17]:  

1) max pööramisraadius 90°; 

2) võimsus 0,06 kW; 

3) elektrilised näitajad 400 V, 50 Hz, 0,2 A; 

4) kaal 20 kg; 

5) hooldusvaba. 

 

4.3.2. Lahendus Latter NT OÜ poolt 

 

Kuna ventiilis nr 2 tekkis ummistus tihedamini, siis ehitas Latter NT selle ette sõela, mis 

püüdis põhku kinni (joonis 19). Sõela peab puhastama kord nädalas, muidu pärsib 

ummistunud sõel sõnniku läbivoolu.  



27 

 

 

Joonis 19. Latter NT poolne lahendus 

 

Järeldus Latteri lahendusest: 

1) vähendab liblikventiili (siibri) ummistuse teket; 

2) sõela peab regulaarselt puhastama; 

3) pärsib sõnniku transpordi kiirust st. ristikanali pesu pole maksimaalse efektiivsusega, 

mida pump võimaldab; 

4) puhastamine on tülikas. 

 

4.3.3. Võimalik lahendus kolmesuunalise kuulkraaniga 

 

Ühe võimaliku lahendusena näeb  autor kuulkraaniga siibrit, millel poleks sõnniku transpordi 

ajal ventiili vahel objekte, mis püüaks sõnnikut ja põhku kinni (joonis 20). Üks variant on 

asendada liblikventiilid kuulkraanidega. Teine variant on panna üks kolmesuunaline 

kuulkraan sõlmpunkti algusesse, mis otsustab, kummale poole sõnnikut transportida. Seade 

on mõeldud kõrge viskoossusega sõnniku suunamiseks [19]. Kasutada saaks sama Bernhard 

Controls EZ 60 ajamit, kuna kuuli ei ole vaja rohkem kui 90° roteerida (joonis 16). 
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Joonis 20. Ristlõige kolmesuunalisest kuulkraanist [18] 

 

Kolmesuunalise kuulkraani KTM 3 Tehnilised näitajad [19]: 

1) diameeter 200 mm; 

2) temperatuurivahemik -29°C...+150°C; 

3) maksimaalne pööramisraadius 180°. 

 

Siibrisõlmes oleks kahe liblikventiili asemel üks kolmesuunaline kuulkraaniga siiber. See 

reguleerib sõnniku liikumist kas ristikanali pesu jaoks või transpordib sõnniku 

sõnnikuhoidlasse. Siibri ees oleks üks torulaiend ettenägematute tõrgete jaoks. Näiteks, kui 

kuulkraan peaks ummistuma, siis saaks torulaiendi kaudu ummistust likvideerida. Samuti 

oleks vaja kolmandat käsisiibrit, mida saaks avarii ajal rakendada, et takistada sõnniku 

tagasivoolu siibrisõlme (joonis 21). Kuulkraani rotatsiooni reguleerib ajam (joonis 16). 
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Joonis 21. Siibrisõlm kuulkraaniga 

 

Autor on välja toonud tema silmis kolmesuunalise siibri eelised ning puudused. 

Eelised: 

1) kahe seadme asemel on üks; 

2) kuuli vahel pole mehaanilisi objekte, kuhu sõnnik kinni jääb; 

3) saab kasutada olemasolevat ajamit Bernhard Controls EZ 60. 

 

Puudused: 

1) kuuli kulumisel võivad tekkida lekked; 

2) kuuli vahetamine on keerukas. 

 

Järeldus: kolmesuunaline kuulkraan sobib sõnniku transpordiks paremini kui liblikventiilid, 

kuna sel juhul on võimalik kahe seadme asemel tõrkuda vaid ühel.  

Käsisiiber

AjamKuulkraan

Torulaiend
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4.3.4. Parim võimalik lahendus pigistusventiiliga 

 

Kõige sobivam lahendus autori silmis on pigistusventiil, mis suletud asendis surub kokku 

elastse klapisulguri ning avanedes tõmbab klapisulguri lahti, et sõnnik pääseks läbi liikuma        

(joonis 22). 

 

 

Joonis 22. Pigistusventiili tööpõhimõte [20] 

 

Pigistusventiil on ideaalne lahendus sõnniku transpordi reguleerimiseks, kuna otsene 

kokkupuude sõnnikuga on kummist klapisulguril, mille vahel pole mehaanilisi detaile. Seega 

pole sõnnikul võimalik kinni jääda. Seadeldis sobib nii tahkete kui ka vedelate ainete nagu 

reovee, tsemendi, klaasi ja muu materjali transpordi reguleerimiseks (joonis 23) [20]. 
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Joonis 23. Pigistusventiil Flowrox PVG [21] 

 

Tehnilised andmed [22]: 

1) temperatuurivahemik -50°C...+120°C; 

2) diameeter 200 mm; 

3) kummist käis; 

4) kaal 96 kg; 

5) elektriline ajam. 

 

Sõlmpunktis peab olema kaks pigistusventiili. Kui ventiil nr 1 on kinni ja teine on lahti, siis 

toimub ristikanali pesu. Kui olukord on vastupidine, ehk pigistusventiil 2 on kinni ja esimene 

on lahti, siis saab toimuda sõnniku transport ainult sõnnikuhoidlasse. Pigistusventiile 

reguleerivad automaatsed ajamid, mis on vastavalt seadistatud töötama. Sõnniku ja põhu 

takerdumine ventiili vahele on teoreetiliselt võimatu, kuna pigistusmehhanism surub ta 

mõlemale poole siibrit välja. Ventiilide hooldamisel või võimaliku avarii tekkimisel tuleb 

kõik käsisiibrid kinni panna, et takistada sõnniku juurdevoolu siibrite sõlmpunkti (joonis 24). 
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Joonis 24. Siibrisõlm pigistusventiiliga: 1 – pigistusventiiliga siiber, mis reguleerib sõnniku 

transporti sõnnikuhoidlasse; 2 – pigistusventiiliga siiber, mis reguleerib ristikanali pesu. 

 

Pigistusventiilidel on mõningad eelised [22] ning autor on välja toonud tema silmis olevad 

puudused. 

Eelised: 

1) ei teki ummistusi; 

2) tõrgeteta töö; 

3) pikk eluiga; 

4) pikad hooldusvälbad. 

Puudused: 

1) raske kaalu tõttu on paigaldamine raskendatud; 

2) kummist klapisulguri vahetamine on keerukas. 

 

Järeldus: pigistusventiilid sobivad sõlmpunkti kõige paremini, kuna nende vahele ei ole 

põhul ja sõnnikul võimalik kinni jääda, mis takistaks nende korrektset sulgumist. 
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KOKKUVÕTE 

 

Diplomitöö käigus uuriti Väätsa Agro Lõõla veisefarmi sõnnikukäitlusprotsessi, koostati selle 

kohta skeem ning toodi välja kitsaskohad, mis vajavad parendamist. Uuriti kasutatavaid 

seadmeid ning võimalikke lahendusi kitsaskohtade parendamiseks alternatiivsete seadmete 

näol. Analüüsi tulemustel tegi autor kolm järeldust.  

 

1. Autoripoolsel soovitusel sai paigaltatud lõikuriga tsentrifugaalpump SEG Autoadapt, 

mis sobis reoveepumplasse hästi ning on tänaseni (12.04.2015) töötanud tõrgeteta. 

 

2. Erivajadustega lauda sõnnikupumplas tõrgub tasemeandur. Autor tõi välja võimalikud 

lahendused ujuki, konduktiivse tasemeanduri ja vibreerivate kahvlitega tasemeanduri 

näol. Parima võimaliku lahendusena näeb autor kahvlitega tasemeandurit Liquiphant S 

FTL 81.                    

 

3. Siibrisõlmes kipuvad liblikventiilid sõnnikuga ummistuma. Probleemi lahendamiseks 

ehitas firma Latter NT omapoolse lahendusena sõela, mis vähendab ventiilis 

ummistuse teket, aga samas pärsib sõnniku transpordi kiirust, kuna sõela ette kogunev 

põhk ja sõnnik takistavad maksimaalset võimalikku läbivoolu. Autor uuris võimalikke 

lahendusi ning leidis, et kasutada saaks kolmesuunalist kuulkraaniga ventiili, mis 

reguleeriks läga transpordi suunda. Parima lahendusena näeb autor pigistusventiiliga 

siibrit Flowrox PVG, kuna antud seadme vahele ei ole sõnnikul võimalik kinni jääda. 

 

Käesolev uurimustöö näitab, et toimimiskindluse paremaks tagamiseks tuleks praegused 

kasutatavad seadmed uute vastu välja vahetada selleks, et ennetada võimalikku sõnnikust 

tingitud reostust ning pikendada hooldusvälpasid ja vähendada sellega kaasnevaid kulutusi. 
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SUMMARY 

 

In the course of this thesis, the manure management process of the Väätsa Agro Lõõla cattle 

farm was studied, a relevant chart was prepared and the bottlenecks that require improvement 

were highlighted. The work included studying the equipment currently in use and exploring 

the possibilities of solving the bottlenecks by the introduction of alternative equipment. As a 

result of the analysis, the author drew three conclusions.   

 

1. Upon the author’s recommendation, an SEG Autoadapt centrifugal pump with a 

grinder system was installed; it is very suitable for the waste water pumping station 

and has functioned without disruptions until today (12 April 2015). 

 

2. A level sensor in the manure pumping station of the special-needs animal house keeps 

malfunctioning. As possible options, the author proposed a floating sensor, a 

conductive level sensor and a vibrating fork level limit switch. The author considers 

the Liquiphant S FTL81 vibrating fork limit switch as the best solution. 

 

3. The butterfly valves in the valve section tend to become clogged up with manure. In 

order to solve the problem, Latter NT constructed a screen. The screen reduces the 

occurrence of clogging, but also reduces the speed of manure conveyance, as the straw 

and manure building up at the front of the screen obstructs the maximum possible 

flow. The author studies the possible solutions and found that a three-directional ball 

valve could be used, as it would regulate the direction of slurry conveyance. The 

author considers the Flowrox PVG pinch valve as the best solution, as it is not 

possible for manure to get caught up in the said device. 

 

This these shows that in order to ensure better operating reliability, the currently used 

equipment should be replaced by new equipment in order to prevent possible contamination 

caused by manure as well as to extend maintenance intervals and reduce the related costs. 
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