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KASUTATUD TÄHISED 

 

Gnv – niiske vilja mass, kg  

Gv – kuivatamisel viljast eemaldatava vee mass, kg  

wa – vilja niiskus enne kuivatamist, %  

wl – vilja niiskus pärast kuivatamist, %  

q – soojuse erikulu viljast 1 kg vee eemaldamiseks, kcal, kJ või kW  

Na – kuivatiahju soojusvõimsus, kW, kJ/h või kcal/h 

Qv – vedela kuivatikütuse kütteväärtus (42700 kJ/kg = 10200 kcal/kg)  

gp - kuivati passitootlikkus niiske vilja massi järgi, t/h  

gv – kuivati passitootlikkus viljast eemaldatava vee massi järgi, kg vett/h   
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SISSEJUHATUS 

 

Lõputöö teemaks  valisin  600 hektarilise talu kuivati rekonstrueerimise projekti koostamise. 

Sellise teema kasuks otsustasin, kuna oma kodutalu vajab kuivati ümberpaigutamist ja re-

konstrueerimist ning antud teema puhul on lõputööd võimalik ka reaalselt ellu viia. 

Lõputöös käsitlen põhiliselt teravilja kuivatamisega seonduvat. Töö on koostatud Roosu talu 

näitel ning näited ja seadmed on valitud vastavalt ettevõtte vajadustele. 

Töö on jaotatud kolmeks osaks. Esimeses osas toon välja talus toodetava teravilja mahud 

ning kasutusel olevate teraviljakäitlusseadmetega seonduvad andmed ja jõudlused. Lisaks 

on esimeses osas teostatud olemasoleva kuivati reaalse tootlikkuse arvutamine. Teises osas 

käsitlen peamiselt teravilja kuivatamise teooriat ning toon välja arvutused kuivatite võim-

suste ja tootlikkuse kohta. Kolmandas osas vaatlen erinevaid kuivateid ning toon välja nende 

põhilised andmed. Kirjeldan kuivatisse planeeritavaid seadmeid ning lisades on esitatud pro-

jekteeritava kuivati põhijoonised. 
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LÕPUTÖÖ EESMÄRK 

 

Lõputöö eesmärgiks on koostada Roosu Talule teraviljakuivati rekonstrueerimise projekt ja 

analüüsida, kas olemasolevad seadmed vajavad väljavahetust. 

Töö uudsuseks on teravilja kuivati projekti koostamine  ning parimate lahenduste leidmine 

seadmete paigutamisel, tagamaks kompleksi töökindluse. 

Lõputöö tulemustes toon välja uuenduse vajalikkuse, vajaduspõhise seadmete väljavahetuse 

võimaluse ning jõuan lahenduseni, kuidas paigutada teravilja kuivati olemasolevasse ruumi 

kõige otstarbekamalt, et tagada maksimaalne töökindlus ja kvaliteet. 

Projekti on võimalik kasutada kuivatikompleksi rekonstrueerimisprojekti koostamise läh-

teülesandena. 

Eesmärgi saavutamiseks on vajalik lahendada järgnevad ülesanded : 

1. Ülevaade Roosu Talu teravilja tootmisest ja kasutusel olevatest teraviljakuivatus- 

seadmetest. 

2. Teemakohase kirjanduse uurimine ja analüüs. 

3. Uuemate seadmete andmetega tutvumine. 

4. Kuivati projekti koostamine. 

5. Kokkuvõte ja järelduse tegemine. 
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1.TERAVILI 

1.1. Üldist 

 

Teravili on rühm peamiselt kõrreliste sugukonda kuuluvaid kultuurtaimi, mida kasvatatakse 

tärklise-ja  valgurikaste  viljade – teriste  ehk terises olevate  teradesaamiseks Teraviljade 

saaki kasutatakse peamiselt toiduks ja loomasöödaks.[2] 

Tabel 1. Teraviljade kasvupind Eestis [1] 

 

Teravili 

Külvipind (tuhat hektarit) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tali nisu 45,0 50,6 52,8 63,5 44,9 81,0 

Suvi nisu 68,6 68,8 75,6 60,8 79,3 73,4 

Tritik 8,0 4,0 4,5 5,6 3,2 6,2 

Tali oder 1,4 1,0 0,3 0,3 0,1 0,2 

Oder 39,3 103,8 118,0 108,7 133,0 125,6 

Kaer 36,1 30,4 28,4 31,8 34,8 27,3 

Rukis 15,3 12,6 13,3 16,9 11,5 15,4 

Tatar 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 

 

 

1.2. Teravilja ajalugu 

 

Esimesed teraviljad mida kasvatama hakati olid nisu ja oder [3]. 

Antiikaja tähtsaim leivavili oli nisu, paremuselt teiseks peeti otra ja kolmandaks kõige vas-

tupidavamat teravilja - rukist. Euroopast  pärinevat kaera hakati kultuurtaimena kasvatama 

hiljem, antiikajal viljeldi seda ainult mägedes ja söödi peamiselt näljaajal. Kõige levinum 

teraviljaliik on  spelta nisu, mis on pärit  Pärsiast  või  Egiptusest [3]. 

http://et.wikipedia.org/wiki/Euroopa
http://et.wikipedia.org/wiki/Spelta_nisu
http://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4rsia
http://et.wikipedia.org/wiki/Egiptus
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Teraviljal oli  kultustes  tähtis koht. Vanakreeka mütoloogias austati  viljakusjumalannat  De-

meteri ( vana-rooma mütoloogias  Ceres), kes vastutas ka  taimekasvatuse  eest. Müüdi järgi 

laskis Demeter tänuks talle osutatud külalislahkuse eest  Triptolemosel  inimestele  põlluha-

rimist  õpetada. Külvi ja lõikusega seostus kultuslikke pidukombeid  [3]. 

Külvatav teraviljaseeme valiti hoolikalt, leotati ning  muudeti  ussidele ja  lindudele  sööda-

matuteks. Külvamisel kasutati seemne  mulda  viimiseks  äket  või kõrvade ehk silumislau-

dadega  atra. Pärast külvamist kitkuti kahel korral umbrohtu. Küpset vilja ei lõigatud  vika-

tiga, vaid  sirbiga. Sirp võis olla hambuline. Roomlased leiutasid koguni- niidumasina. Ko-

ristatud viljal lasti päikese ja vihma eest kaitstud varjualustes savipõrandal lõplikult kuivada. 

Hiljem hoiti teri aukudes või aitades [3]. 

 

  

http://et.wikipedia.org/wiki/Kultus
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Viljakus&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Demeter
http://et.wikipedia.org/wiki/Demeter
http://et.wikipedia.org/wiki/Ceres
http://et.wikipedia.org/wiki/Taimekasvatus
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Triptolemos&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%B5lluharimine&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%B5lluharimine&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Ussid
http://et.wikipedia.org/wiki/Lind
http://et.wikipedia.org/wiki/Muld
http://et.wikipedia.org/wiki/%C3%84ke
http://et.wikipedia.org/wiki/Ader
http://et.wikipedia.org/wiki/Umbrohi
http://et.wikipedia.org/wiki/Vikat
http://et.wikipedia.org/wiki/Vikat
http://et.wikipedia.org/wiki/Sirp
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Niidumasin&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Ait


9 

 

 

 

2. TERAVILJATOOTMISETTEVÕTTE TUTVUSTUS 

2.1. Roosu Talu üldtutvustus 

 

Tegemist on ettevõttega, mille põhiliseks tegevusalaks on teravilja kasvatus ja sellega ope-

reerimine. 

Talu kasutuses on 600 hektarit põllumaad ning talu tegeleb teravilja tootmisega aastast 1996. 

Ettevõte asub Lõuna- Eestis, mis seab ka teravilja kasvatamisele omad piirangud, kuna ka-

sutusel olevate põldude mullad pole kuigi viljakad. Tootmist alustati 80 hektariga ning sel-

lest saati on ettevõte kasvanud järk järgult suuremaks ning jõudnud tänase suuruseni, mis on 

hetkel tööjõudu ja ressursse arvestades optimaalne suurus, et toota mahe teravilja ning tagada 

ettevõtte jätkusuutlikkus. 

Hetkel kasvatatakse vilja 300 hektaril. Talu toodab peamiselt toiduteravilja, millest 75% 

kasvatatakse mahedalt. Lisaks sellele toodetakse ka seemnevilja. Ettevõttes on kaks palgalist 

töölist. Enamus teravilja tootmisega seotud töid teevad ära kolm inimest, kellest kaks on 

perepojad ning teravilja koristusega tegeleb peamiselt talu peremees. 

Põldude ettevalmistuseks kasutatakse nii minimeeritud kui ka tavalist harimisviisi. Tavali-

seks harimiseks pean künnipõhist teraviljakasvatust. Maheteravilja tootmisel on tähtsal ko-

hal kvaliteetne künd, kuna see tagab umbrohu parema hävimise.  

 

 

2.2. Roosu Talu teravilja tootmine 

 

Tootmiseks kasutatakse talus orienteeruvalt poolt kasutuses olevast põllumaast. Selline toot-

mine tagab olukorra, kus maad ei kurnata mahetootmisega, kuna antud tootmisviisil on kee-

latud kasutada laialt levinud väetisi ja kemikaale ning seega on tarvilik kasutada alternatiiv-

seid variante. Talu peamiseks maa parendamise ja väetamise allikaks on ristiku kasvatamine 

haljasväetisena. 
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Peamisteks talus kasvatatavateks teraviljadeks on kaer, nisu, oder ja rukis. Kaera kasvata-

takse toidu- ja söödaviljaks, millest toidukaer müüakse peamiselt ekspordiks, kuid nisu, oder 

ja rukis enamasti Eesti turule.  

Rukki kasvatus on oluline ka põllu puhastamiseks umbrohust. Kuna tegemist on väga võimsa 

kasvuga viljaga, lämmatab rukis ära umbrohu ja tõrjub selle välja. Lisaks annab mainitud 

vili ka palju põhku, mis jääb põllule väetiseks.  

Vähesel määral tegeletakse talus ka seemnevilja tootmisega. Seemnevilja toodab ettevõtte 

tütarfirma OÜ Tõusev Koit, millel on olemas vajalik seemnetootmise ja pakendamise luba. 

Seemnete hoiustamiseks ja puhastamiseks on talul eraldi hoone, milles asub 24 punkrit, ko-

gumahutavusega 240tonni. Punkreid täidetakse lintkonveieriga pealt ja tühjendatakse samuti 

konveieriga, mis viib vilja elevaatorisse, mis omakorda transpordib selle puhastisse Petkus, 

tootlikkusega 2t/h. Puhastist liigub seeme teoga suurde big-bagi (suur kott), mis mahutab 

vastavalt teravilja mahukaalule 500-800 kg. 

Tabel 2. Talu teravilja müügimahud (seisuga 30.11.14) 

Nr Vili 2013 2014 

1 Nisu 120000 kg 210000 kg 

2 Kaer 380000kg 514729kg 

3 Rukis 22000kg 50000kg 

4 Oder  203000kg 

5 Raps 44570 kg  

6 Kokku 566 570 kg 992 729 kg 

 

 

2.3. Kasutusel olevad seadmed 

 

Talul on olemas toimiv teravilja käitlemise kompleks, mis vajab aga uuendamist ja ümber-

paigutamist uude hoonesse. Praegu kasutusel olev kuivati on rajatud 2001. aastal, kui talu 

tootmismaht oli umbes poole võrra väiksem praegusest tootmismahust. Hetkel on kasutusel 

Antti portsjonkuivati, mille võimsuseks on 3-4 t/h olenevalt teravilja niiskusest. Tegemist 

on tsirkuleeriva kuivatiga, mis tähendab, et vili ringleb kogu kuivamise protsessi jooksul, 
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mis tagab ühtlase niiskuse kogu viljas. Lisaks on nii sisselaadimise kui ka väljalaadimiseto-

rude juures eelpuhastid, mis eemaldavad kergemaid osakesi ja tolmu. Tsirkuleerimiseks on 

kasutusel elevaator, mille võimsus on 50t/h. Sama elevaatoriga toimub nii kuivati täitmine, 

tühjendamine kui ka veoauto laadimine. Kuivatis kasutatakse hetkel õhu soojendamiseks 

põlevkiviõli katelt võimsusega 300 kW, mille valmistamise aasta on 1976. Olenemata katla 

vanusest on töökindlus hea. Vastuvõtupunkrina kasutatakse ventileeritavat Petkus piluplekk-

punkrit, mida oleks võimalik kasutada ka punkerkuivatina. Punkri mahutavus on 45m3. Sa-

masugune ventileeritav punker on kasutusel ka kuivatist tuleva vilja hoiustamiseks enne au-

tolelaadimist. Mõlemat punkrit saab kasutada ka märja vilja vastuvõtuks, kuid sel juhul peab 

olema võimalik kuiv vili koheselt veoautole laadida. Niiske vilja punkritesse laadimiseks on 

kasutusel elevaator Petkus võimsusega 30t/h. Sellesse elevaatorisse jõuab vili läbi eelpuhasti 

Petkus527, tootlikkusega 25 t/h. Puhasti on 3 tasandiline, millest igale tasandile on võimalik 

paigaldada erineva teravilja jaoks vastav sõel. Ülemisel astmel olev kõige jämedam sõel 

eemaldab suurema prahi, keskmine sõel natuke peenema prahi, millest läheb läbi vili ja jääb 

pidama viimasel sõelal, kust kukuvad läbi viljast peenemad osakesed. Lisaks on puhastil 

õhuga puhastamise funktsioon, mida reguleeritakse selliselt, et see imeks ära viljast kergema 

prahi. Puhastusseadmele transpordib vilja ette elevaator, mille võimsus on 15t/h ning tera-

vilja vastuvõtuks on kasutusel nii-öelda kolu, mis mahutab keskmiselt 15m3 vilja.  

Teravilja põllult kuivatisse transportimiseks kasutatakse peamiselt traktori haakes käru, mis 

mahutab 14m3 vilja. Lisaks kärule on kasutusel ka veoauto Volvo, mille kasti mahutavust 

on 22m3. 

Tabel 3. Olemasolevad seadmed ja nende andmed 

Nr Seade Võimsus/tootlikkus 

1. Kuivati Antti 3-4t/h 

2. Eelpuhasti Petkus 527 25t/h 

3. Märjaviljapunker Petkus (2) 45m3 

4. Elevaator Petkus 25t/h 

5. Elevaator Antti 60t/h 

6. Elevaator 15t/h 

7. Katel 300kw 

8. Vastuvõtu kolu 15m3 
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2.4. Ülevaade olemasolevast kuivatist. 

 

2.4.1. Kuivati parameetrid ja erinevate teraviljade kuivatamine 

 

Kasutusel olev Antti  portsjonkuivati mahutavus on 20m3. Kuivati ahju võimsuseks on 

500kW. Kuivati võimsuseks on antud 3-4t/h. Teravilja kuivatamine toimub kuuma õhuga 

ning kogukuivatusprotsessi vältel ringleb vili kuivatis elevaatori abil. Kuivamise aeg on ar-

vestatud põleti käivitusest kuni põleti väljalülitamiseni, seega ei kuulu kuivatusaja sisse kui-

vati täitmine ega tühjendamine. 

Mõõtmiseks kasutasin kuivati andureid ja teravilja niiskusmõõturit Wile 65 (joonis 1). 

Niiskusmõõturil on mitu funktsiooni: menüüst saab valida teravilja sordi, mille niiskust 

mõõta soovitakse. Mõõtmisel kuvatakse ekraanile lisaks niiskusele ka vilja temperatuur. 

 

Joonis 1. Niiskusmõõtur Wile 65 
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Tabelites 4-6 on välja toodud talus kasutusel oleva kuivatiga erinevate teravilja kuivatamise 

näitajad: 

Tabel 4. Kaheksa tonni nisu kuivatamine Antti teraviljakuivatiga 

Välisõhu 

tempera-

tuur,(co) 

Kuivatu-

sõhu tempe-

ratuur, 

(co) 

Teravilja tempera-

tuur kuivamise ajal, 

(co) 

Algniis-

kus, 

(%) 

Lõppniis-

kus, (%) 

Kuivamise 

aeg, 

(min) 

20 65 32-40 18.8 12.7 200 

18 65 30-37 18.3 12.7 180 

25 70 35-45 17.5 12.7 150 

 

Tabel 5. Kaheksa tonni odra kuivatamine Antti teraviljakuivatiga 

Välisõhu-

tempera-

tuur, 

(co) 

Kuivatu-

sõhu tempe-

ratuur, 

(co) 

Teravilja tempera-

tuur kuivamise ajal, 

(co) 

Algniis-

kus, 

(%) 

Lõppniis-

kus, (%) 

Kuivamise 

aeg, 

(min) 

23 68 32-38 17 12.5 150 

22 66 30-37 16.5 12.5 135 

20 65 31-38 18 12.5 165 

 

Tabel 6. Seitsme tonni kaera  kuivatamine Antti teravilja kuivatiga 

Välisõhu-

tempera-

tuur, 

(co) 

Kuivatu-

sõhu tempe-

ratuur, 

(co) 

Teravilja tempera-

tuur kuivamise ajal, 

(co) 

Algniis-

kus, 

(%) 

Lõppniis-

kus, (%) 

Kuivamise 

aeg, 

(min) 

20 65 32-35 15.5 12.0 90 

22 68 30-38 16 12.4 90 

24 70 32-40 15 12.5 75 
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2.4.2. Teravilja kuivati reaalne tootlikkus 

 

Kasutades tabelites 4-6 välja toodud andmeid saab välja arvutada kuivati tegeliku tootlikkuse 

ja võrrelda seda seadme passis antud andmetega. Erinevate teraviljade puhul võib kuivati 

tootlikkus kõikuda ning sõltuda väga paljudest teguritest nagu kuivatusõhu temperatuur, 

vilja niiskus ja välisõhu temperatuur.  

Nisu kuivatamise puhul oli vilja niiskusaste üsna suur ning kuivati keskmine tootlikkus 2,7 

t/h, mis jääb aga alla passiandmetes antud kogusele. Siinkohal tuleb arvestada seda, et tege-

mist oli üsna niiske viljaga ning vilja temperatuur kuivamise ajal polnud kuigi kõrge. 

Odra kuivatamisel oli kuivati keskmine tootlikkus 3,3t/h, mis jääb passiandmete piiridesse. 

Odra eripäraks kuivatamisel on väga suur tolmu lenduvus. Seega tuli kuivati eelpuhastid ehk 

imurid seadistada nii, et kuivatiruumi ei satuks väga palju tolmu. Kaera kuivatamise puhul 

tuleb esmalt märkida, et põllult koristatud vili oli juba üsna kuiv, seega on ka kuivati toot-

likkus väga suur: 5t/h, mis on selle kuivati kohta väga hea näitaja. Kaera kuivatamisel oli 

kõige suurem oht see üle kuivatada, sest kaera puhul niiskusnäitaja algul ei lange aga kui 

langeb, siis üsna palju ja kiiresti. 

Kokkuvõtteks võib selle katse tulemusena öelda, et kuivati vastab passiandmetele. Keskmi-

seks tootlikkuseks kuivatil oli 3,7 t/h. Arvesse tuleb võtta aga seda, et katses pole arvestatud 

kuivati täitmisele ega tühjendamisele kulunudaega, mis viib keskmise alla. Sellise kuivati 

keskmine täitmise ja tühjendamise aeg on 40 minutit ning kui pole eraldi jahutuspunkrit 

tuleks juurde arvestada ka jahutusaeg, mis jääb keskmiselt 20 minuti piiresse. 

 

 

2.4.3. Teraviljakuivatamise protsess 

 

Antti portsjonkuivatiga kuivatamisel algab kuivatusprotsess kuivati täitmisest. Seadme täit-

miseks elevaatoriga, mille võimsus on 60t/hkulub olenevalt teraviljast ja selle niiskusest 17-

30 minutit. Täitmise käigus eemaldab väike imur tolmu ja muud viljast kergemad osakesed. 

Pärast kuivati täitmist käivitatakse katla ventilaator ja seejärel põleti, mis soojendab kuiva-

tamiseks õhu vajaliku temperatuurini. Lisaks tuleb käima panna etteandeklapid, mis on va-

jalikud vilja ringluseks. Klappide abil on ringlusse lastav vili jagatud neljaks, mis tagab vilja 
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ühtlase ringluse ja samal ajal segab erinevatel kuivati külgedel olevat vilja. Vastavalt vaja-

dusele saab klappidega reguleerida vilja etteande hulka. Vilja ringeldes läbib see torusid, 

millel on imurid, mis eemaldavad viljast tolmu ja kergemad osakesed- see tagab vilja suu-

rema puhtuse ja  parema kvaliteedi. 

Kuivatil on kaks õhu tunnelit, mida ühendavad vilja mahutis olevad kolmnurksed avad. Õhu 

tunnelisse puhumisel läbib õhk ühtlaselt kogu kuivatis olevat vilja ning tagab seeläbi ühtlase 

kuivatuse. Antud kuivati puhul saab klappide abil sulgeda ka õhutunneli osasid ehk kuiva-

tamiseks saab kasutada ka ainult poolt õhutunnelit või siis täpselt niipalju, kui vaja. Kuna 

kuivati koosneb moodulitest on igal osal oma klapp, mida saab vajadusel sulgeda ning sel 

juhul läbib õhk ainult osa viljamahutist. Selle süsteemiga on võimalik kuivatada ka väga 

väikeseid koguseid. 
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3. TERAVILJA KUIVATAMINE 

 

Põllult koristatav teravili pole tavaliselt õige  niiskusega ning vajab kuivatamist. Vilja hoius-

tamiseks ja säilitamiseks laos on soovitatav niiskus, mis jääb alla 14%. Enne kuivatamist 

läbib vili ka eelpuhasti, mis eemaldab suurema osa prahist. Kui teravili on eelpuhastatud on 

viljas vähem umbrohujääke, mis on tavaliselt rohelised ehk siis väga niisked ja seega muu-

davad ka vilja niiskemaks. Teravilja kuivatatakse üldiselt sooja õhu viljast läbijuhtimisega. 

Teravilja kuivatamisel on väga oluliseks teguriks viljast läbi juhitava õhu temperatuur, kuna 

liialt suurel kuumusel vilja kuivatamine kahjustab vilja ja selle kvaliteet langeb. Eriti tähe-

lepanelik tuleb olla seemnevilja kuivatamisel. Liialt suurel kuumusel kuivatamine langetab 

oluliselt terade idanemise protsenti. Vastavalt kokkuostu nõuetele ei sobi liialt väikese niis-

kusega vili enam toiduviljaks. ( Eesti vili AS) 

Mida rohkem jõutakse koristusajal antud kuivatiga vilja kuivatada, seda väiksemad on kui-

vatuskulud. Kuivamiskiiruse suurendamise peamiseks mooduseks on kuivatustemperatuuri 

tõstmine, kuid sealjuures peab lähtuma lubatud kuivatustemperatuurist.  

Terade maksimaalne temperatuur ja kuivati tootlikkus: [8] 

• söödavili 60°C 100%  

• toiduvili 50°C 60 – 75%  

• seemnevili 45°C 36 – 40%  
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3.1. Teravilja kuivati tüübid 

 

Teravilja kuivatamiseks on insenerid loonud mitmeid kuivateid, neis levinumad on läbivoo-

lukuivati ja portsjonkuivati. Viimane on pigem väikse või keskmise suurusega tootmise 

jaoks loodud kuivati, mille peamiseks eeliseks on väga niiske vilja kuivatamine. Lisaks loob 

tsirkuleerimise kasutus võimaluse kuivatada ebaühtlase niiskusastmega vilja, kuna vilja 

ringlus segab terad ning kindlustab seeläbi ühtlase niiskuse kogu kuivatatavas viljas. 

Läbivoolukuivati on aga loodud suurtootmises kasutamiseks ning on seetõttu väga suure 

tootlikkusega. Sellises kuivatis on vili pidevas liikumises ning korraga toimub nii pealelaa-

dimine, kuivatamine kui ka jahutamine ja mahalaadimine. 

 

 

3.1.1. Portsjonkuivati 

 

Portsjonkuivati on seade, millega saab vilja kuivatada portsjonite kaupa ehk kuivatatakse 

korraga niipalju kui  on kuivati mahutavus. Sellise kuivati puhul on kuivatamisel  4 etappi: 

täitmine,kuivatamine, jahutamine ja tühjendamine.  Sõltuvalt kuivati tüübist on võimalik 

kuivatamise ajal vilja tsirkuleerida, mis kiirendab kuivatamise protsessi. Vilja kuivatatakse 

seni kuni on saavutatud vajalik niiskus. Sellist kuivatit on otstarbekas kasutada keskmise 

suurusega tootmistaludes. Portsjonkuivatite tootlikkus on 1,0-12 t/h  [4]. 

Nii katel, etteandesüsteem kui ka kõik muud teraviljakuivati osad  toimivad sünkroonselt, 

mis tagab vilja ringlemise läbi kuivati. Selle meetodi suurimaks eeliseks on võimalus kuiva-

tada niiskemat vilja [5]. 
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Joonis 2. Portsjonkuivati tööpõhimõte [6] 

 

 

3.1.2. Läbivoolu kuivati 

 

Läbivoolukuivati puhul on tegemist pidevtoimelise seadmega. See tähendab, et kuivatamise 

protsess toimub pidevalt ning samal ajal toimub nii pealelaadimine, vilja jahutamine kui ka 

mahalaadimine. Läbivoolukuivatis on ühendatud korraga kaks funktsiooni: kuivatamine ja 

jahutamine [7]. 

Läbivoolukuivateid kasutatakse maailmas kõige enam. Selline kuivati tüüp on väga sobilik 

suurtootmisse [6]. 
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Joonis 3.Läbivoolukuivati tööpõhimõte [6] 

 

 

3.2. Soovitusi teraviljakuivati valikuks 

 

Teraviljakuivati valikul tuleb eelkõige lähtuda ettevõtte vajadustest. Kuivatite puhul on või-

malik valida seadmeid vastavalt ettevõtte tootmismahtudele ning  just selliseid nagu soovi-

takse võttes arvesse, mida on võimalik olemasolevasse kuivatihoonesse paigaldada. 

 

 

3.2.1. Kuivatite kasutuskogemusi 

 

Uutes kuivatites on rakendatud nüüdisaegne kuivatustehnoloogia. On aga rida näitajaid, 

mida kuivati valikul võiks silmas pidada. Kuivatite passitootlikkused antakse reeglina üht-

lase algniiskuse ja küpsusega vilja kuivatamisel. Eesti oludes on aga vili peaaegu alati 

ebaühtlaselt valminud (ka küps vili sisaldab tihti rohekaid, väga niiskeid teri), mis põhjus-

tabki kuivatite tegeliku tootlikkuse languse. Sooja õhuga töötavates šahtkuivatites kulub 
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niiskest viljast 1 kg vee eemaldamiseks soojusenergiat 1200…1300 kcal. Kuivatusõhu ret-

sirkulatsioonisüsteemiga šahtkuivatites on aga soojusenergia erikulu kõigest ca 1000 kcal. 

Mida niiskemat vilja kuivatatakse, seda suurem on soojusenergia erikulu vilja kuivatamisel. 

Šahtkuivatite kuivatuskambrite ja kuivatusõhu torustiku katmine soojusisolatsioonikihiga 

(klaas- või kivivill, penoplast) vähendab soojusenergia erikulu vilja kuivatamisel 10…20%, 

kuid augustikuu lõpu ja septembrikuu jahedatel öödel kuni 2 korda [8]. 

Nüüdisaegsed vedelkütusepõletid ja kuivatisahjud võimaldavad kvaliteetse vedela või gaa-

silise kuivatikütuse korral kuivatada vilja ka koldegaaside ja õhu seguga. Soojusenergia kok-

kuhoid koldegaaside ja õhu seguga töötavates kuivatites on keskmiselt 15% [8]. 

Nüüdisaegsete kuivatite korrashoiukulud mõne  aasta vanuste šahtkuivatite juures on  väi-

kesed – kõigest kuni 1% kuivati hinnast [8]. 

Teraviljakuivati on soovitatav osta alati teatud varuga, sest “aastad ei ole vennad” ja Eestis 

on iga 10 aastase perioodi sees 2…3 väga halva koristusilmastikuga aastat, kus tuleb kuiva-

tada tavalise kuni 22%-lise niiskusega vilja asemel kuni 35%-lise niiskusega vilja. Kuivatites  

on vilja teisaldamiseks 2 tehnoloogiavarianti:  

 1) koppelevaatorite+valgtorudega. 

 2) koppelevaatorite+valgtorude+rõht/kaldkonveieritega.  

Lisakonveierite 5…10%-linelisamaksumus tõstab vilja kuivatuskulusid 2,5…4,5%. Kuiva-

tid levitavad tolmu ja nende ventilaatorid tekitavad palju müra. Mitu kuivatifirmat pakuvad 

nende puuduste vältimiseks summuteid ja tolmufilter-ventilaatoreid, mis aga tõstavad kui-

vatuskulusid. 

1) kui summuti tõstab kuivatihinda 2,5…3%, siis kuivatuskulud suurenevad 1…1,5%. 

2) kui tolmufilter-ventilaator tõstab kuivatihinda kuni 5%, siis kuivatuskulud suurenevad 

kuni 2,5% [8]. 

Õues olevate šahtkuivatite ülaossa on soovitatav paigaldada ventilaator, mis tõmbab seal 

pidevalt ära tolmu ja muud kerged lisandid, mis muidu jahedate ilmade korral tekkiva kon-

densvee tõttu settivad nii kuivatuskambri ja koppelevaatori ülaosa ning valgtorude siseseinte 

külge [8]. 
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Uuemad ventileeritavad punkrid vajaksid niiske vilja õhustamiseks suuremaid ventilaato-

reid. Mida suurema tootlikkusega töötavad koppelevaatorid jt. konveierid, seda vähem vi-

gastavad need viljateri, mida suurem koppelevaator, seda suurem on portsjonkuivati tootlik-

kus [8]. 

 

 

3.3. Kuivatamise kulude sõltuvus vilja niiskusest 

 

Tabel 7. Kuivatamise kulu erinevate niiskusega viljadel [8] 

1. Vilja niiskuse vähenemine 20-14% 25-14% 30-14% 

2. Kuivati tootlikkus t/h 1,0 0,65 0,47 

3. 
Kuluv vedelkütust (liitrit ühe tonni kuivata-

miseks) 
10,5 18,6 26,0 

4. Kütusekulu EUR/t (kui hind on 0,32EUR/ltr) 3,36 5,95 8,36 

5. Kütusekulu (EUR/ha, kui saagikus on 3 t/ha) 10 17,85 24,96 

6. Kütusekulu EUR/t (kui hind on 0,51EUR/ltr) 5,35 9,48 13,26 

7. Kütusekulu (EUR/ha, kui saagikus on 3 t/ha) 16,05 28,44 39,78 

 

Kuivatiomanikel on kasulik teha teenustööd: kui näiteks kuivati tootlikkusega 15 t/h töötab 

aastas 200 h, siis niiskusega 25% vilja kuivatamisel on aastatootlus on 1760 t ja kuivatusku-

lud 20 EUR/t. Kui aga selle kuivati tööaeg aastas on 350 h, siis on aastatootlus 3070 t ja 

kuivatuskulud 16.50 EUR/t (rahavõit 3.4 EUR/t) [8]. 

Ülekuivatamine on kahjulik: kui kuivati tootlikkus niiskusega 25% vilja kuivatamisel niis-

kuseni 14% on 6,5 t/h, siis kuivatades niiskuseni 11% on tootlikkus kõigest 4,6 t/h, vedelkü-

tus ülekulu on 5,5 l/t (3 EUR/t) [8]. 

Mõned levinumad vead vilja kuivatamisel:  

1) pidevkuivatid töötavad portsjonkuivatitena;  

2) ei usaldata vilja lõppniiskuse automaatikaseadet;  

3) söödavilja kuivatakse liiga madala temperatuuriga.  
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3.4. Viljakuivati erihind 

 

Iga firma kiidab oma toodangut ja nii on ka kuivatifirmadega. Kuid küsimusi tekitavad as-

jaolud, kuidas hinnata kuivatite passis esitatud tehnilisi andmeid ja mille järgi valida oma 

talule sobivaim kuivati. Samuti see, kuidas võrrelda kuivatite väärtust ehk kuidas arvutada 

kuivatite erihinda (erimaksumust) [8]. 

Kuivatite erihinnaks loetakse tootlikkuse ja hinna suhet. 

Firmade poolt pakutud kuivatite potentsiaalse tootlikkuse selgitamise järel kuivatiahjude 

soojusvõimsuste alusel saab määrata nende kuivatite erihinnad. Kui näiteks firma A pakkus 

kuivati M meie poolt arvutatud tootlikkusega 5,8 t/h ja hinnaga talus 44 500eurot ning firma 

B kuivati N tootlikkusega 5,2 t/h ja hinnaga 38 300eurot. On lihtne leida, et kuivati N erihind 

on väiksem: [8] 

kuivati N: 44 500 : 5,8 = 7 672 EUR; 

kuivati M: 38 300 : 5,2 = 7 365 EUR. 

Kuivati erihind ei ole muidugi põhinäitaja, mille järgi viljakasvatajad valivad endale kuivati, 

vaid arvestada tuleb eespooltoodud punktidega. Kindlasti tuleks aga selgitada, kas kui-

vatiahju soojusvõimsus võimaldab üldse saada kuivatipassis esitatud tootlikkuse näitajaid 

[8]. 

 

 

3.4.1. Kuivatiahju soojusvõimsus ja kuivati tootlikkus 

 

Uuemate kuivatite tehnilistes näitajates on kuivati passitootlikkuseks antud vilja niiskuse 

vähendamisel 4% võrra kas niiske vilja massi (gp) või viljast eraldatava veemassi (gv) järgi 

[8]. 

Kui on esitatud eraldatava vee mass siis huvitab kuivatiostjat, kui palju saab antud kuivatis 

vilja kuivatada, kui niiskust on vaja vähendada näiteks 4%, 6%, 8% jne võrra? [8]. 

Selleks on kõigepealt vaja arvutada, kui palju vett tuleb eemaldada viljast:  
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Kui vili kuivatakse niiskuseni 14%, on eemaldatava vee massi väärtused 1 tonni vilja kuiva-

tamisel järgmised:  

Tabel 8. Vee massi väärtus 1 tonni vilja kuivatamisel[8] 

wa(%) 18 20 22 25 28 30 35 40 

Gv(kg) 46,5 69.8 93.0 127,9 162,8 186,0 244,2 302,3 

wa- niiskuseprotsent, Gv- eraldatava vee mass kilogrammides 

Näiteks, kui kuivati (lääne šahtkuivatites antakse see tavaliselt kuivatusõhu temperatuuri 70–

80°C puhul) passitootlikkus gv = 220 kg vett/h, siis saab selle kuivatiga kuivatada:  

• 18% niiskusega vilja 220 : 46,5 = 4,7 t/h  

• 25% niiskusega vilja 220 : 127,9 = 1,7 t/h.  

Või vastupidi, kui näiteks firma annab kuivati tootlikkuseks 5 t/h ning vilja niiskust vähen-

datakse 4% võrra (18%-lt 14%-le), siis on kuivati tunnitootlikus vee eemaldamisvõime järgi: 

5 x 46,5 = 232,5 kg vett [8]. 

Kuivati tehnilistes näitajates on tavaliselt kuivatiahju soojusvõimsus Na (kW, kcal/h või 

kJ/h) antud teatud kuivatusõhu temperatuuri puhul. Selle näitaja järgi saab hinnata, kas kui-

vatifirma on “üles puhunud” kuivati passitootlikkuse näidu või mitte  [8]. 

Meenutuseks: 1 kWh = 860 kcal/h ja 1 kWh = 3600 kJ/h, 1 kcal = 4,1868 kJ.  

Kui näiteks kuivatiahju soojusvõimsus on: 

Na = 400 kW = 400 x 860 = 344 000 kcal/h = 1 440 259 kJ/hja viljast 1 kg vee eemaldamiseks 

antud kuivatis kulub 125 g vedelkütust, siis saab selle ümber arvutada soojusenergiale järg-

miselt:  

q = 0,125 x Qa = 0,12 5x 10200 = 1275 kcal/kg vett = 5338 kJ/kg vett  

Seega antud kuivatiahi võimaldab kuivatusõhu antud temperatuuri (näiteks 70°C) juures 

eemaldada viljast: 344 000 kcal/h : 1275 kcal/kg vett = 270 kg vett/h, ehk niiskusega 18%, 

20% ja 25% vilja kuivatamisel on kuivati tunnitootlikkused vastavalt:  
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270 : 46,5 = 5,8 t; 270 : 69,8 = 3,9 t; 270 : 127,9 = 2,1 t. [8] 

 

 

3.4.2. Ülekuivatamise kahjulikkus 

 

Teravilja on soovitatav kuivatada niiskuseni 13–14%. Väga kahjulik on ülekuivatamine niis-

kuseni alla 12%. Võtame sama näite, kus kuivati tootlikkus on 1 t/h vilja kuivatamisel 

25%niiskuselt niiskuseni 14%. Kui see vili kuivatatakse niiskuseni 12%, on kuivati tootlik-

kus 0,82t/h ja niiskuseni 10% kuivatades kõigest 0,6 t/h (kuivati tootlikkus on seega 22% ja 

67%väiksem). Eriti palju raisatakse aga vilja ülekuivatamisel kütust. Kuivatades 25%-lise 

niiskusega vilja niiskuseni 14%, kulub vedelkütust 18,8 l/t, 12%-ni kuivatades 24,6 l/t 

(23,6% rohkem) ja 10%-ni kuivatades 29,6 l/t (36,5% rohkem) [8]. 

Ülekuivatamine on kahjulik: kui kuivati tootlikkus niiskusega 25% vilja kuivatamisel niis-

kuseni 14% on 6,5 t/h, siis kuivatades niiskuseni 11% on tootlikkus kõigest 4,6 t/h, vedelkü-

tus ülekulu on 5,5 l/t  (2.8 EUR/t) [8]. 

Mõned levinumad vead vilja kuivatamisel: 

1) pidevkuivatid töötavad portsjonkuivatitena. 

2) ei usaldata vilja lõppniiskuse automaatikaseadet. 

3) söödavilja kuivatakse liiga madala temperatuuriga. 
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4. KUIVATI VALIK 

 

4.1. Alternatiivsed kuivatid 

 

Võrdluseks olen valinud kaks sarnaste parameetritega kuivatit: portsjonkuivati Mixflo 

MF552 ja läbivoolukuivati PRECO, kuigi erinevate kuivatussüsteemidega. Tootlikkuses 

lähtusin talule vajamineva kuivati võimsusest. 

Antti teraviljakuivati on olnud pioneeriks juba mitu aastakümmet. Tehnoloogiliselt tänapäe-

vase, igakülgsetel uuringutel põhineva ja hoolikalt konstrueeritud viljakuivati loomisel on 

peetud esmajoones silmas põllumajandustootjaid [9]. 

 

Antti Mixflo suurim eelis on selle ületamatu paindlikkus ja sobivus igasugustesse ilmasti-

kutingimustesse ning ka väiksemamahulisse tootmisse. Antti Mixflo portsjonkuivatis pole 

tähtis, kui niiske vili on, kuna see ringleb kuivatis pidevalt ning kuivab ja ühtlustub vahel-

dumisi. Seda senikaua, kuni vili on ühtlaselt kuivanud ja suurepärase kvaliteediga, mis tä-

hendab, et on võimalik küsida turu parimat hinda[9].Tegemist on portsjonkuivatiga, millel 

on tsirkuleerimise võimalus. Kuivati võimaldab kuivatada ka väga märga vilja. Valitud mu-

deli maht on 39.2m2, võimsuseks 8.0t/h teravilja kuivatamisel ning ahju võimsuseks on 

500kw. Seadme paigutamiseks on vaja väga kõrget ruumi kuna, kuivati kõrguseks on 12.9m 

ilma jalgadeta.  Standard kütteks kuivatamisel on kütteõli, samas on võimalik kütusena ka-

sutada ka vedelat gaasi.  Kõige parema kuivatusefekti annab kuivati kui vilja niiskus on 

vahemikus 15-19% ja välistemperatuus on 20co ning õhuniiskus 75%. Seadme kuivatustem-

peratuurid on 75co,90co ja 100co [10]. 
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4.2. Preco läbivoolukuivati 

 

PRECO Mudel Gm läbivoolukuivati on valmistatud vastavalt tööstuslikele standarditele 2-

3 mm tsingitud terasest. Nende ehitus tagab efektiivse kasutuse, minimaalsed kulud tööta-

misele ja hooldusele ning pikaajalise kestvuse [11]. 

Iga kuivati sektsioon on varustatud V-kujuliste õhukanalitega. Kanalid on projekteeritud 

ühest otsast kitsamaks nii, et teravili puutub kokku ainult sileda pinnaga, ning on teineteise 

suhtes nihkes, tagades kanalite vahel ühesuguse vahemaa ning teravilja ühtlase liikumise 

kogu kuivati osas. Õhk imetakse õhukanalitest läbi vilja välja ning sellega tekitatakse vaa-

kum, mis minimeerib soojakadu. Terade ühtlane liikumine läbi kuivati tagab, et iga tera kui-

vatatakse igast küljest ühtlaselt. Seadme juhtimiseks on kontrollpaneel millelt saab kuiva-

mise protsessi jälgida ja juhtida ning sellele on sisse ehitatud avarii-lüliti. Paneelile saab 

varustada ka transportööride juhtimisseadmega [11]. 

Läbivoolu kuivati tagab pideva ja kiire kuivatuse. Selle mudeli mahutavus on 15 t, ning 

võimsuseks on 8.0t/h(võimsus on saadud odra kuivatamisel mille niiskus 16-20%). Kuivatus 

ahju võimsuseks on 480kw. Seade on 6.5m kõrge ja ning põranda pinda vaja 7m2.  Kõige 

efektiivsema tulemuse saab teravilja kuivatamisel mille niiskusk on 16-20% ning kuivatus 

õhu temperatuur on 85Co.  Seejuures välisõhu temperatuur võiks olla vähemalt 15Co ning 

õhuniiskus 75% [12]. 

 

 

4.3. Katel 

 

Kuivati katel tuleb valida vastavalt kuivati nõudlusele. Ahju peaks valima nõutavast 10-20% 

võimsama, kuna passiandmed ei pruugi vastata reaalsusele. 

Vilja kuivatamisel sooja õhuga juhitakse sooja õhku läbi vilja, mille tagajärjel haihtub niis-

kus nii tera pinnalt kui ka teradest. Õhk juhitakse piki toru ja õhukanalit kuivatussektsiooni-

dele, kus vili kuivab. Niiske õhk juhitakse kuivatussektsioonidest väljatõmbekanalisse ja 

sealt torude kaudu välisõhku- toimub kuivatamine ülerõhuga. Kuivatusõhu temperatuur võib 

olla maksimaalselt 100° [13]. 



28 

 

Biokatla kütusena saab kasutada peaaegu igasuguseid tahkeid energiaallikaid, enimlevinud 

kütusteks on puiduhaket, puu- ja turbapelletid, turbabriketid, energiakultuurid [13]. 

Tabel 9. Keskmine puiduhakke kulu erinevate võimsustega katelde puhul [13] 

Katla võimsus, 

kw 

Hakke kulu, m3/h 

1h 2h 3h 4h 

800 0,9 1,9 9,4 18,8 

700 0,8 1,7 8,3 16,6 

600 0,7 1,4 7,1 14,2 

500 0,6 1,2 5,9 11,8 

400 0,5 0,9 4,7 9,4 

300 0,4 0,7 3,5 7,0 

 

Biokatlas moodustab katel koos soojus vahetiga eraldi terviku. Spetsiaalsed kütuse hoidmi-

seks ja teisaldamiseks vajalikud osad ning põleti osad tarnib kolmas pool. Enimkasutatud 

seadmeteks on biokatel koos ventilaatoriga ning sellele paigaldatud põleti, kuhu etteandetigu 

söödab tühjenduskolust kütust. Tuhk põletikambrist teisaldatakse tuhateoga suuremasse põ-

lemiskindlasse punkrisse [13]. 
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5. KUIVATUSSEADMETE PAIGUTUS OLEMASOLEVAS 

HOONES 

 

Hoone suurus, kuhu kuivati on plaanis rajada on 18.5 x 16m. Hoonet on eelnevalt kasutatud 

teravilja kuivatina ning kõrval olemas suur teravilja ladu koos lintkonveieriga, kuhu on pla-

neeritud suurte veoautode laadimise seadmed. Hoone on ehitatud telliskivist ja põrandaks on 

asfalt. Kuivati kõrval oleva lao põranda pinnaks koos veoautode laadimise alaga on 

605m2.Lao läbilõige on välja toodud lisas 1. Kuna tegemist on 8m kõrge hoonega ning vilja 

on võimalik ladustada keskmiselt 3m kõrgusesse kuhja, on lao keskmine mahutavus on 600t. 

Ladu on võimalik jagada kergseinadega vastavalt vajadusele kas kaheks osaks või isegi nel-

jaks. Lisaks on vilja võimalik hoida ka planeeritavates punkrites, mille keskmise mahutavus 

on 100t. Kuna osa teraviljast müüakse ära juba koristusperioodi ajal ning olemas on ka lisa-

ladu 150t mahutavusega,  rahuldab selline laopind täielikult ettevõtte vajadused. 

Asendiplaan on esitatud lisas 2. 
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5.1. Hoone asukoht 

 

 

Joonis 4. Planeeritava kuivati asukoht. 1. Teraviljakuivati, 2. Teravilja ladu, 3.Veoautode 

laadimise ala,4.Töökoda,5.Seemneladu[14] 

 

 

5.3. Hoone plaan ja kuivati paigutus 

 

Kuivati seadmete paigutusel tuleb arvestada väga paljude aspektidega. Seadmed tuleb pai-

gutada selliselt, et teravilja liikumine oleks tagatud võimalikult väikeste kuludega, seega tu-

leb seadmete paigutamiseks teha plaan. Plaan peab sisaldama kõiki masinaid ja nende mõõt-

med plaanil peaksid olema proportsioonis. Kuivati puhul on oluline, et seadmed oleks pai-

gutatud selliselt, et tagatud oleks ka niiske vilja liikumine. Märja vilja puhul on oluline ele-

vaatorisse sisenevate ja sealt väljuvate torude suur kalde nurk. 

Projekteeritava teravilja käitluskompleksi plaan on esitatud lisas 3. 
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5.4. Planeeritavad seadmed 

 

Uude kuivatisse on planeeritud teravilja vastuvõttmahutavusega 80m3.Lisaks vastuvõtu plat-

sile on võimalik märga vilja mahutada veel kahte ventileeritavasse punkrisse mahutavusega 

90m3. Punkriteks on Petkuse toodetud piluplekk mahutitega, millel on keskel ventileerimi-

seks ette nähtud tunnel. Sellises koguse vilja ladustamise võimalus on talu tootmismahtusid 

arvestades piisav selleks, et koristus ei jääks seisma kuivati vastuvõtu võimsuse tõttu. Uuen-

duseks märjavilja punkritest vilja kuivatisse toimetamiseks saab olema punkrite all asuv lint-

konveier (joonis 5), millega transporditakse vili kuivatit laadivasse elevaatorisse. Konveieri 

kasutamine tagab märja vilja parema transpordi kuivatisse kuna torude puhul peaks kalde-

nurk olema väga järsk, et tagada voolavus ning punkrid peaksid olema elevaatorile võimali-

kult lähedal, mis aga teeb nende paigutamise väga keeruliseks. 

 

Joonis 5. Teravilja transpordiks kasutatav lintkonveier, 1. Teravilja laadimine lindile, 2. 

Vilja mahalaadimine, 3. Ülemise lindi liikumise suund, 4. Alumise lindi liikumise suund, 5. 

Lindi juhtrullikud, 6. Konveieri käitamiseks elektrimootor ja reduktor[15] 

 

Projekteeritavasse kuivatisse jääks kasutusele kõik hetkel töötavas kuivatis olevad elevaato-

rid (joonis 6), kuna nende tootlikkus on piisav ja elevaatorid on olnud väga töökindlad. Sa-

mas jääb kasutusse ka eelpuhasti Petkus 527, kuna hetkel turul pakutavate puhastitega võr-

reldes on seade ennast tõestanud. Kuna suhtlusest uute seadmete müüjatega võib välja tuua 
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selle, et keegi ei julge lubada tootlikkust, mis passiandmetes välja toodud, on kindlam kasu-

tada vana aga tootlikku ja vastupidavat seadet. Petkus puhasti tootlikkus on 25t/h. 

 

 

Joonis 6. Koppelevaator, 1. Elevaatori käitamiseks vajalik elektrimootor koos reduktoriga,2. 

Vilja elevaatorisse juhtimise ava,3. Elevaatori ummistuse andur,4. Vilja transportivad ko-

pad,5. Elevaatori pea [16] 

Teravilja puhastamisel tekib paratamatult jääke. Praht eemaldatakse puhasti abil , seadmes 

eemaldub praht kas imuri või sõelte abil. Imurisse jõuab kogu eemaldatav materjal ning sealt 

juhitakse need tsüklonitesse ja sealt omakorda vastavalt vajadusele kas kogumiskasti või 

kärule. Selliste ladustamisviiside probleemiks on see, et praht, mis kokku kogutakse on suure 

niiskusega ning hunnikus seistes tekib käärimisprotsess ning hunniku sisetemperatuur võib 

tõusta isegi nii suureks, et tekib isesüttimine. Minu lahenduses kogutakse praht kinnisesse 

kogumiskasti, mille mahutavuseks on planeeritud 16m3. 

Teravilja kuivati väljavahetamine on küll kõnealune, kuid hetke madalseis vilja müügihin-

dades ja kindluse puudumine jätab selle investeeringu tulevikku. Kuna kasutusel olev kuivati 

rahuldab tootlikkuse poolest talu toodangu kuivatamise vajaduse, jääb ka see kasutusse. Kui-

vati reaalne tootlikkus erinevate viljade puhul on välja toodud tabelites 4-6. Kuivati inves-

teering pole hetkel mõistlik kuna Eesti vilja kokkuostjad on rajanud omale väga suurte võim-

sustega kuivatid ja ostavad vilja  kokku ka märjalt. Kasutusse jääva teraviljakuivati maht on 
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keskmiselt 20m3, olenevalt teravilja mahukaalust. Kuivatiks on Antti portsjonkuivati, mis 

on toodetud aastal 1995 Soomes. 

Kuiva vilja hoiustamiseks on plaanis püstitada Petkuse piluplekk ümarpunkrid koonuspõh-

jaga, mille mahutavus on 45m3. Antud punkrite puhul on hea võimalus neid kasutada ka 

jahutuspunkritena kuna neil on sarnaselt märjavilja punkritele sees ventileerimise tunnel. 

Otsus kasutada ümarpunkreid seisneb selles, et need on olemas. Kuigi uusi kandilisi mahu-

teid oleks lihtsam paigutada, siis ka siin saab määravaks hind. Uue kandilise punkri keskmi-

seks turuhinnaks on 4500 eurot ja mahutavuseks sellise punkri puhul 10t. Kasutatud ümar-

punkreid saab selle raha eest vähemalt 3. Projekteeritud on 5 punkrit, mille täislaadimine 

toimub elevaatoriga ning tühjendamiseks on punkrite all lintkonveier. Sellise mahu kuiva-

vilja hoidmine punkrites tagab ettevõtte võimekuse saata päevas välja rohkem kuiva vilja 

kui hetkel. Kui praegune kuivavilja võimekus on 30t, siis uues kuivatis peaks see olema 120t. 

Kuivati katla puhul ei saa uuendustest mööda vaadata. Kuna praegu kasutuses olev katel on 

toodetud aastal 1976 on see oma aja ära elanud ja selle võib uhkusega pensionile saata. Pla-

neeritud on katel, mis töötab nii puiduhakkel kui ka kütteõlil. Selline katel on hea kuna ports-

jonkuivati puhul on hakkekatla kasutamine raskendatud kuna kuivati täitmise ja tühjenda-

mise ajal pole tarvilik kuivatisse õhku puhuda, tuleks terve katlasüsteem välja lülitada ja 

kuna hakkel töötav katel jahtub üsna kaua, siis kaotab antud küttega kaua aega. Sellest tule-

nevalt jahutatakse vili vilja hoiustamiseks mõeldud ventileeritavas punkris. Planeeritava 

katla võimsus jääb vahemikku 300-600kw.  

Katla valikul lähtuti ettevõttes ka sellest , kuidas on võimalik lahendada katla paigaldus ning 

kuidas sobib ahi olemasoleva kuivatiga. Katla võimsuseks uues kuivatikompleksis saab 

olema 500kw, mis hakkab asendama hetkel kasutuses olevat  ahju. Uue katlaga peaks olema 

tagatud suurem tootlikkus kuna hetkel kasutuses olev katel suudab kuivatusõhu soojendada 

maksimaalselt 75Coni. Kütteseadme puhul oli tähtis ka see,et küttematerjali saab talu toota 

ise kuna hakke tootmiseks vajaminevat toorainet saab koguda oma maadelt.  

Veoautode laadimiseks on plaanis kasutada kõrvalolevat ladu. Lao kasutamise teeb hõlp-

samaks kaks paralleelselt asuvat ust, millest ühest uksest saab veoauto sisse sõita ja teiselt 

poolt täiskoormaga väljuda. Sellise lahendusega on tagatud laadimise ilmastikukindlus. Laa-

dimiseks on projekteeritud koppelevaator, passi tootlikkusega 60t/h , mis reaalselt tähendab 

veoauto laadimise ajaks 45-100 minutit. Laadimise kiirus sõltub vilja sordist. Elevaator saab 

oma toite eelmainitud kuivavilja mahutitest. 
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Lisas 4 on esitatud teravilja käitluskompleksi lõige. 

 

Tabel 10. Planeeritavad seadmed ja nende andmed 

Nr Seade Võimsus/tootlikkus 

1. Kuivati Antti 3-4t/h 

2. Eelpuhasti Petkus 527 25t/h 

3. Märjavilja punker Petkus (2) 45m3 

4. Punkri laadimise elevaator Petkus 25t/h 

5.  Kuivati laadimise elevaator Antti 60t/h 

6. Puhasti laadimise elevaator 15t/h 

7. Kuivavilja punker  Petkus (5) 45m3 

8. Katel Antti VulcanBio 500kw 

9. Lintkonveier  60m3/h 

10. Viljajäätmete mahuti 16m3 

11. Hakkemahuti 5m3 

12. Vastuvõtu kolu 15m3 

13. Veoautode laadimise elevaator 50t/h 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas lõputöös on käsitletud Roosu talu teraviljakäitluskompleksi rekonstrueerimist. 

Lõputöö koosneb kolmest osast. 

Esimeses osas on kirjeldatud Roosu talu ning selle teravilja tootmist ja hetkel kasutuses ole-

vaid seadmeid. Välja on toodud seadmete võimsused ja tootlikkused. Lisaks on teostatud 

mõõtmised olemasoleva kuivati kuivatusvõimsuse kontrolliks. 

Teises osas on välja toodud teravilja kuivatamise teooria ning kirjeldatud on erinevaid tera-

vilja kuivati tüüpe ja teostatud teoreetilisi arvutusi vilja kuivatamiseks.  

Kolmandas osas on välja toodud kaks alternatiivset kuivatit, mis sobiksid talus kasutami-

seks. Antud projektis jääb kasutusele olemasolev portsjonkuivati, kuna seade rahuldab talu 

toodangu kuivatamise vajaduse. Selles osas on välja toodud kuivati asukoht ning hoone, 

mille rekonstrueerimiseks on käesolev töö koostatud. Lisaks on välja toodud planeeritavate 

seadmete kirjeldus ja võimsused ning lisatud mitmed uuendused olemasolevale teravilja 

käitluskompleksile.  

Üheks uuenduseks on lintkonveierite kasutamine vilja transpordiks punkritest elevaatori-

tesse. Järgmiseks on planeeritud välja vahetada olemasoleva kergkütteõli katel hakkepuidul 

töötava katla vastu. Viimane oluline uuendus on vilja hoiustamise ja vastuvõtu mahu suu-

rendamine uute punkrite paigaldamise abil. Selle tulemusena suureneb kuiva vilja hoiusta-

mise võimekus viis korda ning märja vilja võimekus 4 korda. Projekteeritud on ka katuse all 

asuv veoautode laadimise ala, mis võimaldab vilja laadimise igasuguse ilmaga. 

Lõputöö lisades on välja toodud projekteeritava teraviljakäitluskompleksi asendiplaan, põ-

hiplaan , kuivati- ja teraviljalao lõige. 
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SUMMARY 

 

The aim of current thesis is to examine Roosu’s farm grain proccessing complex reconst-

ruction. 

The thesis have been dividend into three main parts.    

The first part veski an overview of Roosu’s farm, its grainproduction and currently used 

equipment. Thecurrent part also describes the power of equipment and its productivity. In 

addition,  to control the existing dryer capabilty there has been made some measurements. 

The second part concentrates on theory of grain drying. The autor has described different 

types of grain dryers and made theoretical calculations. 

In the third part of the thesis the autor has outlined two alternatiive dryiers that could beused 

in farm. There as on why the exsisting dryering current project will beused is that this device 

satisfies the needs of farm production. There has been pointer out the location of the dryier 

and the building which’s reconsutruction this theses was based on. In additionthe autor has 

described the planned equipment and its capability. Also this part suggests some renewals 

for the grain drying complex. 

One of the renewals would betheusage of conveyor beltsto transport grain from bunkers to 

elevators. In addition, there has been planned to replace the existing light fuel boiler. The 

alternative forthat could bethe boiler that works with woodchips. The last important re-

newalis to increase grain deposition and reception. For that the farm has to set new bunkers. 

As a result, the drygrain deposition capability will in crease five times and we tgrain capabi-

lity four times. To load grain with all kind of weather, the autor has projected loading area 

with the rooffor trucks. 

Grain proccessing complex site plan, main plan, dryier and grain ware house cut has been 

added as extras. 
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