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2015 aastal soetati Euroopa Liidu finantseerimise toel uus valtsmuljur. Päevakorda kerkis 

vajadus tutvuda uue valtsmuljuriga „Neuero 103“, millega on võimalik töödelda 

loomasöötasid. Lõputöö eesmärgiks on arendada mahukam laboratoorne töö, sisustada 

laboratoorium, koostada laboratoorse töö juhend ning teha selle toimimiskontroll.  

 

Töö käigus kirjeldatakse erinevaid tera- ja kaunviljade töötlemisseadmeid ning millise 

fraktsiooniga sööta omistab loom kõige paremini. Välja on toodud valemid seadme 

teoreetilise ja katselise jõudluse ning energeetiliste näitajate arvutamiseks. Seadmega 

sooritatakse katsed, mille käigus kasutatakse erinevaid materjale, mis on mõeldud looma 

söödaks. Katsetulemuste abil tuuakse välja materjalid, mis sobivad antud seadmega 

töötlemiseks ning millised mitte.  

 

Töö koosneb neljast peatükist. Esimene peatükk tutvustab erinevaid peenestusseadmeid, 

kirjeldab söötade lõhustuvust erinevate seadmetega ning välja on toodud 

rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe õpiväljundid. Seadme iseloomustus ja 

teoreetilise jõudluse arvutamise valem on väljatoodud teises peatükis. Katsetes kasutatavad 

seadmed ning tulemuste analüüs, mille käigus selgus, et töös kasutatud valtside vahelistel 

kaugustel pole kaunvilju mõistlik töödelda antud seadmega, on kirjeldatud kolmandas 

peatükis. Töö viimases peatükis on koostatud laboratoorse töö arendus ning teostatud 

menetuluskontroll. 
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Hammer mill has been used for years in Estonian University of Life Sciences in Institute of 

Technology. Due to European Union financing Estonian University of Life Sciences 

purchased brand new roll crusher “Neuero 103” in 2015. New equipment that is capable 

to process animal feed had to be examined. Aim of this thesis is to develop voluminous 

laboratory work; furnish laboratory, compile laboratory work guide and create operation 

check. 

 

In this operation different grain and bean processing equipment have been described. The 

best fraction of animal feed has been pointed out. To describe “Neuero 103” theoretical-, 

real performance and energetic figures equations have been brought out. Machinery is to 

perform experiments in which different materials have been used to produce animal feed. 

Results of the experiment will lead to materials that are most suitable to be processed with 

this type of roll crusher. 

 

Thesis contains of four chapters. First chapter describes different grinding machinery and 

splitting of animal feed with different machinery. Also, briefing of applied higher education 

and bachelors have been brought out. In second chapter, description of the device and 

theoretical- and real capacity has been shown. In third chapter, used machinery and 

analysis of the results has been described and concluded. Final chapter of this thesis 

contains of created development of the laboratory work and performed operation check. 

Keywords: roll crusher, laboratory, grinding machinery, specific energy, capacity 
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SISSEJUHATUS 
 

Aegade jooksul on muutunud õpetusviis, seadmed ja laboratoorsed tööd. Eesti 

Põllumajandus Akadeemia loomakasvatuse mehhaniseerimise kateedri teadusliku töö 

põhisuunaks Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaande „Agraarteadus“ [1] kohaselt 

oli algusaastatel söötade töötlemiseks mõeldud seademete uurimine. Uuriti elektriajamil 

töötavat automaatliikuvusega söötade auruti-segisti-jaoturi. 1960. aastal hakati aktiivsemalt 

tegelema sõnnikukoristusseadmetega, mille tulemusena projekteeriti mehaanilise ajamiga 

sõnniku lattkraapkonveier. Järgnevalt projekteeriti ja evitati sammskreeperseade, millega 

oli võimalik koristada sõnnikut laiadest rennidest. Peale selle tegeleti söödakonveierite 

tööprotsesside uurimisega. Piimafarmide tehnoloogialiinide ning farmi, kui terviku, 

funktsioneerimise tõhususe uurimise käigus töötati välja ning rakendati hindamise 

koondhinnangu meetod. Aastate möödudes hakati uurima farmiseadmete töökindlust nende 

ratsionaalse korrashoiusüsteemi väljatöötamiseks, mille alane töö jätkub senimaani. Juurde 

on lisandunud erinevate tehnoloogiate töökeskkonna poolt põhjustatud koormuse uurimine 

farmitöötajale. Lisaks eelnimetatud teemadele tegeleti piima jahutusseadmete töökindluse 

ja tehnohoolduse probleemide väljaselgitamisega. Varasemalt kirjutatule, on ära tehtud 

suur töö laboratooriumite väljaehitamisel. Aastatel 1998-2011 on sisustatud kümme uut 

laboratooriumit.  

 

Lõputöö teema valikule ajendas asjaolu, et Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi 

farmitehnika ja ergonoomika osakond omab järgnevaid aineid: 1) Karjandustehnika – 

rakenduskõrghariduse ja bakalaureuse astmele; 2) Loomapidamise mehhaniseerimise 

lühikursus – bakalaureuse astmele. Nimetatud ainete õpetamisel teostatakse laboratoorseid 

töid teemal: teravilja töötlemisseadmed. Laborseadmetena on aastaid kasutatud 

vasarveskit. Möödunud aastal soetati uus seade, milleks on valtsmuljur. Päevakorda kerkis 

vajadus ja võimalus arendada mahukamat laboratoorset tööd: sisustada laboratoorium, 

koostada laboratoorse töö juhend ning teha nende toimimiskontroll. 

2015. Aasta septembris soetati Euroopa Liidu finantseerimise toel Eesti Maaülikooli 

Tehnikainstituudi laboratooriumisse valtsmuljur „Neuero 103“. Lõputöö eesmärgiks on 
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tutvuda Eesti Maaülikoolis oleva seadmega ning arendada valtsmuljuri põhjal laboratoorne 

töö koos töökohtade ja juhenditega. Laboratoorne töö on koostatud erinevate 

õpiväljunditega üliõpilastele. Töö sooritamise järel omandavad nii rakenduskõrgharidust 

omandavad tudengid kui ka bakalaureuseõppes olevad üliõpilased endile suunatud 

õpiväljundid.  

 

 Eesmärgini jõudmiseks uuriti tera- ja kaunviljade purustamise aluseid, erinevaid 

loomasööda peenestusseadmeid ja katsetati erinevate loomasöötadega antud seadme 

tootlikust, energiatarbimist ja produkti kvaliteeti.  

 

Käesolev uurimistöö koosneb neljast peatükist. Teoreetilises osas on kirjeldatud  

loomasöötade töötlemisseadmeid, nende negatiivseid- ja positiivseid külgi ning erinevate 

fraktsioonidega sööda osakeste mõjust loomale. Lisaks on teoreetilises osas käsitletud 

õppetöö väljundeid, ehk mida peab üliõpilane omandama laboratoorse töö käigus. 

Ettevalmistavas osas kirjeldatakse muljuri tööpõhimõtet, katsetes kasutatud seadmeid, 

tehtud katsete ja arvutuste metoodikat ning nende tegelikke tulemusi. Lõputöö lõppeb 

laboratoorse töö arendusega ja menetluskontrolliga. 
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TÄHISED 
 

Ladina tähed 

 

Ae    – erienergia 

Ak    – energia, mis kulub kogu protsessi vältel 

Am    – töötlemisele kulunud energia 

At    – energia, mis kulub seadme tühjalt töötades 

Atühi    – energia, mis kulub tühijooksul 

D    – valtsi läbimõõt  

D1    – vedava kiilrihmaratta läbimõõt  

D2    – veetava kiilrihmaratta läbimõõt 

d1…d2    – sõelte läbimõõdud 

F    – valtside vahele langeva materjali ristlõikepindala 

k    – tegur, mis määrab materjali käitumise peenestamise ajal 

l    – valtsi pikkus  

M    – peenusmäär 

m    – töödeldud materjali mass 

mn    – niiske materjali mass  

mk      – kuiva materjali mass  

m1 … m10   – materjali kogus sõeltel  

n    – valtsi pöörlemissagedus  

nv    – elektrimootori võlli pöörlemissagedus  

n1    – loendatud impulsside arv 

n2    – elektriarvesti tegur 

Pt    – tühijooksu võimsus  

Qk    – katseline jõudlus  

Qt    – valtsmuljuri teoreetiline jõudlus 

s    – valtside vaheline kaugus 

Smax    – maksimaalne valtside vaheline kaugus 

Smin    – minimaalne valtside vaheline kaugus 

Z1    – vedava hammasratta hammaste arv 

Z2    – veetava hammasratta hammaste arv 
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t    – aeg, mis kulus materjali töötlemisele  

V     – anuma ruumala 

W    – suhteline niiskus 

 

Kreeka tähed 

γ    – materjali mahumass  

Σm    – materjali kogumass  

η    – energeetiline kasutegur  
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1. TERA- JA KAUNVILJADE TÖÖTLEMINE 

 

1.1. Söödaviljade peenestamine 

 

Tera- ja kaunviljade peenestamine on üks mitmetest töötlemisviisidest. Loom 

omastab  peenestusseadmega töödeldud sööta paremini. Seadmega töötlemise tagajärjel 

lõhutakse materjali kest, mille tulemusel osake lõhustub ja lahustub paremini looma 

eesmaos, mis väljendub looma tootlikkuses [2]. Loomasööta tuleb töödelda erinevalt, 

vastavalt sellele, kellele sööt on määratud (tabel 1). Standardi (gost 8770-58) järgi 

eristatakse kolme erinevat jahvatusmäära: 1) peenjahvatus – M = 0,2 ... 1,0 mm; 

2) keskmine jahvatus – M = 1,0 ... 1,8 mm; 3) jämejahvatus – M = 1,8 ... 2,6 mm. 

Peenusmäär määratakse sõelanalüüsi abil. Seade koosneb sõeltest, mille avade kujud ja 

läbimõõdud on erinevad üksteisest [3]. 

 

Tabel 1. Soovitused kuivsöötade peenestamiseks erinevate loomaliikide jaoks [4] 

Sööt 

Lüpsilehmad 

ja 

nuumveised 

Vasikad 
Lambad ja 

talled 
Nuumsead Põrsad Kanad 

Oder 

keskmiselt 

peen 

jäme 

jäme 

või terve 

keskmine keskmine peen 

Kaer 
jäme või 

terve 

keskmiselt 

peen 

keskmiselt 

peen 

keskmisest 

kuni terveni 

Nisu jäme 
keskmisest 

kuni terveni 

keskmisest 

kuni terveni 

keskmisest 

kuni terveni 

Mais 
jäme või 

terve 

jäme või 

terve 

jäme või 

terve 

keskmisest 

kuni terveni 

Hein 
lõikmed või 

terved 

hekseldatud 

või terve 

hekseldatud 

või terve 
peen peen peen 

 

Erinevate looma- ja linnusöötade jahvatusmäärad osakeste keskmise läbimõõdu järgi on 

söödati erinevad. tabelis 2 toodud andmed on lisatud odra, nisu, maisi ja heina põhjal ning 

on arvutatud USA-s kasutatava peenusmäära meetodi järgi. Erinevate söötade 

peenestamisel, olenevalt kellele on sööt määratud, tuleks meeles pidada seadmetega 

töötlemisel põhimõtet, kus kasuks ei tule üleliigne peenestamine, sest protsess on energiat 

nõudev [3]. 
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Tabel 2. Erinevate söötade jahvatusmäärad nende 

keskmise läbimõõdu järgi [4] 

Sööt 

Osakeste keskmine läbimõõt mm 

jäme keskmine peen väga peen 

Oder, nisu 1,8 1 0,5 0,3 

Kaer 1,4 0,8 0,4 0,3 

Mais 3,3 1,3 0,6 0,4 

Hein 1,7 0,9 0,5 0,3 

 

Erinevate materjalide korral, osakeste keskmiste läbimõõtude vahed on jämedamates 

määrades suuremad kui peenemates. 

 

1.2. Söötade lõhustumine erinevate töötlemisviiside korral 

 

Toitefaktorite efektiivne lõhustumine eesmaos sõltub olulisel määral lahustumise ja 

lõhustumise kiirusest. Mida suurem on toitefaktori lahustumine ja lõhustumine 

inkubatsiooniperioodi algfaasis (söötmisjärgselt), seda suuremaks kujuneb ka efektiivne 

lõhustumine. Suurimat mõju teraviljade kuivaine, proteiini ja aminohapete lahustumisele 

ning lõhustumisele eesmaos avaldab mehaaniline töötlemine, saadava produkti (jahu, 

helbed) fraktsiooniline koostis ning teraviljade erikaal (tabel 3)[2].  

 

Tabel 3. Teraviljade kuivainesisaldus ja efektiivne lõhustumine  

katsevariantide lõikes (allikas 2 põhjal) 

Teravili Töötlemisviis 

Kuivaine 

% 

Efektiivne 

lõhustumine 

% 

Erinevuse 

olulisus 

Nisu 

Jahu 89,3 72,4  

Muljutud 89,2 69,7 P<0,05 

Jahufraktsioon F1 88,0 58,7 P<0,001 

Jahufraktsioon F2 88,2 73,5 P>0,05 

Jahufraktsioon F3 88,1 76,9 P<0,001 

Kaer 

Jahu 89,5 63,9  

Jahu 88,3 65,5  

Muljutud 91,4 67,2 P<0,001 

Muljutud 87,0 65,9 P<0,05 

Muljutud 87,8 67,0 P<0,01 

Muljutud 89,9 67,3 P<0,001 

Jahufraktsioon F1 88,8 62,4 P<0,01 

Jahufraktsioon F2 88,7 73,4 P<0,001 

Jahufraktsioon F3 89,5 77,9 P<0,001 

Oder 
Jahu 89,5 59,4  

Muljutud 86,8 60,1 P<0,05 
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Suurema erikaaluga teraviljade jämedamafraktsiooniliste töötlemisproduktide toitefaktorid 

lahustuvad ja lõhustuvad eesmaos aeglasemalt ja väiksemas ulatuses. 

Töötlemisproduktides sisalduvate toitefaktorite lahustumine ja lõhustumine suureneb 

peenusastme kasvades. Viljaterade erikaalu vähenedes kindlasuunaline seos mehaanilise 

töötlemise viisi (fraktsioonilise koostise) ning toitefaktorite lagunemise kiiruse ja ulatuse 

vahel kahaneb. Mida peenema fraktsiooniga on töötlemisproduktid, seda suuremaks 

kujuneb söödaosakeste kogupindala. Selle tulemusena on vatsavedeliku kui lahusti ja 

vatsamikroobide seedeensüümide toime toitefaktoritesse efektiivsem, eriti suurema 

erikaaluga teraviljade korral [2]. 

 

1.3. Söödaviljade peenestid 

 

Peenestamiseks kasutatakse lööki, hõõrumist, lõhestamist, survet või nende 

kombinatsioone. Tööprotsessi järgi jaotatakse veskid [5]: 

1) sõelaga ja sõelata vasarveskid; 

2) kivi-, ketas- ja valtsveskid; 

3) muljumisveskid; 

4) desintegaatorid . 

Loomasöötade valmistamiseks valitakse peenestusseadmeid vastavalt töödeldavale 

materjalile, kogusele ning kvaliteedinormidele. Järgnevalt kirjeldatud seadmete 

iseloomustused on võetud Vambola Veinla koostatud raamatust Farmide 

Mehhaniseerimine [3]. 

 

Valtsveski on sobilik puhastatud materjali jahvatamiseks. Võõrkehad või abrassiivosaksed 

(liiv, muld) võivad kahjustada valtse. Kulunud valtsid ei suuda jahvatada piisavalt 

kvaliteetselt. Võrreldes vasarveskiga on valtsveski keerulisemalt ülesehitatud. Seade vajab 

täpset reguleerimist ja korrapärast hooldust, soetamis- ning remondikulud on suured. 

Valtsid peavad asetsema üksteise suhtes täiesti paralleelselt. Valtside vahelise kauguse 

määramisel lähtutakse sööda alg- ja lõpp parameetritest. Olenevalt jahvatus tulemustest 

soovitatakse valtside vaheline kaugus määrata jämejahvatusel 0,6...0,8 mm, keskmisel 

0,4...0,5 mm ning peenjahvatusel 0,2...0,3 mm. 
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Muljumisveski. Vahaküpse või niiske materjali töötlemiseks kasutatakse muljumisveskeid 

[6]. Muljumisveskil pöörlevad valtsid võrdse kiirusega ja on siledad. Muljumisel lõhutakse 

kest, et loom saaks võimalikult kiirelt omastada toitaineid. Teravilja niiskuse suurenemisel 

suureneb energiakulu ja väheneb veski tootlikkus [7]. 

Kiviveskid  on lihtsa ehituse, suure töökindluse ja sobivate töörežiimide rohkuse tõttu 

kasutusel olnud iidsetest aegadest peale. Kiviveskis peenestatakse materjali kahe 

teravkareda pinnavahel katkihõõrumiseni. Seadme suurimaks puuduseks on madal 

tootlikus, halb juhitavus, tööpindade kiire kulumine ning aeganõudev remont ja hooldus. 

Veski tootlikkuse suurendamiseks ja produkti kuumenemise vähendamiseks tehti kivide 

tööpinnale sirg- või ringjoonelised ringid. Jahvatamise kvaliteeti (peensust) mõjutab peale 

vedru surve ka etteantava materjali kogus. Kiviveskeid praegusel ajal enam ei toodeta. 

Ketasveski tööpõhimõte sarnaneb kiviveski omaga. Tööosadeks on rihvelpinnaga kettad. 

Ketasveskid on ehituselt lihtsad, odavad ja toodavad ühtlase peensusega tolmuvaba 

produkti. Nende puuduseks on ketaste tööpindade kiire kulumine, mistõttu väheneb 

tootlikus ja halveneb jahvatuse kvaliteet. Võõrkehad ja tühjalt töötamine kahjustavad 

tööpindu. Jahvatuspeenust reguleeritakse erinevate tööpindadega ketaste kasutamisega ja 

nende vahekauguse muutmisega. 

Sõelaga ja sõelata vasarveski. Kõige populaarsem loomasööda valmistamis seade on 

vasarveski. Vasarveskitega on võimalik töödelda kõiki söötasid, kui valmistatakse sega 

söötasid. Ehituse ja käsitluse poolelt on neid lihtne kasutada. Tühjalt töötamine ja 

võõrkehad ei tekita kahjustusi tööorganitele. Samuti ei vähenda materjali kvaliteeti 

tööorganite kulumine. Vasarveski negatiivseim osa on osakeste ebaühtlus, tolumurikas 

töökeskkond ning suur energiakulu. Tootlikus muutub väiksemaks ning energiakulu 

suureneb, kui jahvatada niisket materjali. 

Desintegraatoris peenestatakse kuiva ning mitte kleepuvat materjali. Peenestamine 

toimub vastupidi pöörlevate ketaste küljes olevate sõrmede vahel. Sellega saavutatakse  

suur purustuskiirus, mille korral tekib söödaosakestes rohkem mahhanokeemilisi muutusi, 

aktiveeritud pindasid ja osakesi kui teistes veskites. Peenusmäära saab muuta rootorite 

asendamise teel. Kulunud rootoreid taastatakse sõrmedele kõvasulamite peale 

keevitamisega. 
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Tabel 4. Erinevate loomasöötade peenestamise moodused ja ligikaudsed parameetrid [5] 

Veski tüüp Tööseadise kuju Tööviis 
Tööseadise 

kiirus, m s-1 

Energia erikulu 

kJ kg-1 Suhtarv 

1. Valtsveski 

  

5…15 15…22 1 

2.Muljumisveski 

 

 

7…9 15…22 1 

3.Kiviveski 

 
 

10…20 35…50 2,3 

4. Ketasveski 

 
 

10…30 30…40 2 

5. Sõelaga 

vasarveski 

 
 

50…100 50…65 3 

6. Sõelata 

vasarveski 

 
 

80…100 25…40 1,8 

 

Kõikide seadmete tööorganid erinevad üksteisest. Igal seadmel on omad plussid ja 

miinused. Hetkel puudub universaalne seade, mille on hoolduskulud madalad ning  mis on 

sobilik erinevate omadustega materjalide töötlemiseks. 
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1.4. Söödaviljade töötlemise temaatika EMÜ tehnikainstituudi 

õppeainetes 

 

1.4.1. Õpiväljundid rakenduskõrgharidusõppes 

 

Õppetöö käigus peavad rakenduskõrghariduseõppes olevad üliõpilased omandama 

süsteemsed teadmised loomakasvatussaaduste tootmise mehhaniseerimisel kasutatavast 

tehnikast, selle valikust ja säästlikust kasutamisest. Peale seadmega tutvumist oskab 

ülesannete lahendamisel etteantud raamides valida ja kasutada sobivaid meetodeid ja 

tehnoloogiad ning saadud informatsiooni põhjal hinnata võimalikke tagajärgi. Tutvumise 

käigus saadud teoreetilised teadmised masinatest ja seadmetest, praktilised oskused nende 

tehnoloogilisteks ja energeetilisteks arvutusteks ning esmased kogemused tehnika 

häälestamiseks ja katsetamiseks. Laboratoorse töö eduka läbimise järel tunneb üliõpilane 

masinate tööpõhimõtteid, ehitust, kasutamist, oskab neid seadistada, kontrollida ning 

vajadusel katsetada ja oskab teha energeetilisi arvutusi. Valdab tehnikaspetsialistile 

vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid. On suuteline 

omandatud teadmisi ja oskusi rakendama töötades antud seadme tehnikaspetsialistina 

[ÕIS, 2015/16]. 

 

1.4.2. Õpiväljundid bakalaureuseõppes 

 

Bakalaureuseõppes olevad üliõpilased peavad omandama õppetöö käigus esmased oskused 

ja kogemused ajakohase tehnoloogia kujundamiseks ja seadmete valikuks. Tutvuma 

seadmete tööpõhimõtte, ehituse ja kasutamisega ning omandada laborites oskused ja 

esmased kogemused nende häälestamiseks, kontrollimiseks ning elementaarseks 

katsetamiseks. Saada teadmisi töökeskkonnaohutusest ja loodushoiust. Oskavad selgitada 

tehnika ja tootmise teoreetilisi põhimõtteid ja oskab rakendada tehnoloogia ning tehnika 

uurimismeetodeid. Suudab eristada tootmistehnika, energeetika ja ergonoomika vahelisi 

seoseid. Seob oma teadmisi tehnika jätkusuutliku majandamisega [ÕIS, 2015/16]. 
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2. VALTSMULJUR NEUERO TÜÜP 103 

 

2.1. Iseloomustus 

 

Laboratoorses töös kasutav valtsveski tööpõhimõte seisneb materjali purustamises valtside 

abil. Materjal, mida soovitakse purustada, lisatakse punkrisse, sealt liigub materjal ühtlaselt 

edasi valtside vahele, mis pöörlevad üksteise suhtes vastupidiselt (joonis 1).  

 

 

Joonis 1. Valtsmuljuri tööpõhimõtte skeem. 1 – punker, 2 – materjal, 3 – valtsid 

 

Valtside läbimõõt ja pöörlemiskiirus on töökäigus võrdsed omavahel. Üks valtsidest on sile 

ning teine on soonelise pinnaga. Valtside omavahelist kaugust on võimalik reguleerida 

vahemikus 0,1 mm kuni 2 mm.  

 

Joonis 2. Valtsmuljur Neuero tüüp 103. 1 – punker, 2 – etteande reguleerimis hoob,         

3 – valtside seadehoob, 4 – hammasrataste kaitseplaat, 5 – tugiraam, 6 – põhiplaat,           

7 – elektrimootor, 8 – korpuse ülemine osa [8] 
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Materjali pealevoolu reguleerimiseks on hoob (joonis 2), mis on vahemikus 0…6. Asendis 

0 on etteanne täielikult suletud ning materjal valtsidele ei lange. Asendis 6 on 

etteandesiiber täielikult avatud ning materjali liigub valtsidele maksimaalse võimaliku 

etteandega.  

 

 

Joonis 3. Valtsmuljur Neuero tüüp 103. 1 – elektrimootori lüliti, 2 – rihmakaitseplaat [9] 

 

Elektriseadmetena kuuluvad valtsmuljuri juurde elektrimootor. Mootor on kinnitatud 

muljuri raamile (joonis 3) ning on varustatud kiilrihmade pingutusseadmega. 

Elektrimootori koormusastet võimaldab jälgida ampermeeter. Mootori juhtimiseks on 

magnetkäiviti ja seiskamislüliti. 

 

Tabel 5. Valtsmuljuri 

gabariitmõõdud [9] 

Tähis 
Mõõt 

mm 

                               

 

A 1330  

B 700  

C 840  

D 210  

E 780  

F 680  

G 560 
 

H 700  

      Joonis 4. Valtsmuljuri mõõtude tähised [9] 
 

Laboratooriumisse soetatud valtsmuljuri Neuero 103, gabariitmõõdud on väljatoodud 

tabelis 5 ning mõõtude tähiste asukohad on joonisel 4. 
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2.2. Teoreetiline jõudlus 

 

Teoreetilise jõudluse arvutamisel lähtutakse materjali ristlõikepindalast ja mahumassist, 

valtside pöörlemiskiirusest, valtside vahelisest kaugusest ning valtside pikkusest. Joonisel 

5 on kujundlikult välja toodud kuidas osakene liigub valtside vahele ning olulisemad 

tähised teoreetilise jõudluse arvutamiseks. 

 

 

Joonis 5. Osakese liikumine töökäigus. 1 – vedav valts, 2 – veetav valts,     

3 – töödeldav osake. n1= n2, R1=R2 [10] 

 

Teoreetilise jõudlus arvutatakse valemi abil:  

 Qt = F · v · γ ,         (1) 

 kus    Qt on valtsmuljuri teoreetiline jõudlus kg s−1;  

F  – valtside vahele langeva materjali ristlõikepindala m2;  

v  – materjali liikumiskiirus valtside vahele m s−1;  

γ  – materjali mahumass kg m−3. 
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Valtside vahele langeva materjali ristlõikepindala arvutatakse valemi abil:  

F = l·s ,            (2) 

kus      l  – valtsi pikkus m;  

s  – valtside vaheline kaugus m.  

 Materjali liikumiskiirus valtside vahele arvutatakse valemi abil:  

v = π·D·n ,           (3) 

kus    D  – valtsi läbimõõt m (0,145 m);  

n  – valtsi pöörlemissagedus p s−1.  

Valtsi pöörlemissagedus arvutatakse valemi abil:  

n = nv· (D2/D1) ,          (4) 

kus      nv  – elektrimootori võlli pöörlemissagedus p s−1;  

D1  – vedava kiilrihmaratta läbimõõt m;  

D2  – veetava kiilrihmaratta läbimõõt m. 
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3. VALTSMULJUR NEUERO TÜÜP 103 KATSETAMINE 

 

3.1. Katsemetoodika 

 

3.1.1. Kasutatud söödaviljad 

 

Valtsmuljuri katsetamisel kasutati tera- ja kaunvilju. Teraviljadest kasutati nisu, otra ja 

tatart ning kaunviljadest hernest ja uba (tabel 6). Materjalide omaduste määramise 

metoodika on välja toodud antud töö punktides 3.1.5. − mahumass ja niiskus ning 

3.1.6. − fraktsiooniline koostis. 

 

Tabel 6. Katsetes kasutatud töötlemata 

materjalide omadused 

Vili Materjal 
γ  

kg m−3 

W 

% 

M 

mm 

Tera 

nisu 820 5,1 2,73 

oder 680 5,4 3,03 

tatar 580 5 4,3 

Kaun 
hernes 860 8,5 7,15 

uba 880 10 8,33 

 

Katsetes kasutatud materjalidest olid kõigi teraviljade omadused üksteisega suhteliselt 

võrdsed ning erinesid vähesel määral. Kaunviljade omadused olid võrreldes teraviljadega 

ühikult suuremad.  

 

3.1.2. Kasutatud seadmed ja vahendid 

 

Katseobjektina kasutati 2015 aastal soetatud Tehnikainstituudi laboris olevat valtsmuljurit 

Neuero 103 (joonis 6). Seadme tehnilised andmed on toodud välja tabelis 7. 

 

Tabel 7. Valtsmuljuri Neuero 103  

tehnilised andmed [11] 
Parameeter Väärtus 

Tootlikus kg/h 300-350 

Punkrimaht m3 0,04 

Käitamine Elektrimootor 

Valtside arv tk 2 

Metallipüüdja tk 1 

Seadme võimsus kW 1,5 
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    Joonis 6. Katsetes kasutatud valtsmuljur Neuero 103 

 

Lauakaalu UWE (joonis 7) on kasutatud materjalide mõõtmiseks. Mõõtevahemik               

1 – 150 kg. Väiksemate koguste massi määramiseks kasutati tehnilist kaalu. 

 

 

                   Joonis 7. Lauakaal UWE 

 

Sõelanalüüsi teostamisel kasutati klassifikaatorit RKF-1 (joonis 8). Sõelte läbimõõdud olid 

0,25-10 mm. Kolm pealmist sõela, läbimõõtudega 7-10 mm, olid ringikujuliste avadega, 

ülejäänud sõelad olid ristkülikukujuliste avadega. 
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          Joonis 8. Klassifikaator RKF-1 

 

Materjalide omaduste määramiseks kasutati kuivatit (joonis 9). Maksimaalne pinge 250 V.  

 

       Joonis 9. Kuivati 

 

Soovituslik töötemperatuur on 105 °C ja maksimaalne töötemperatuur on 120 °C. 
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3.1.3. Muljuri katseline jõudlus 

 

Katseline jõudlus arvutatakse valemi abil:  

Qk = 
m

t
 ,           (5) 

kus      Qk on katseline jõudlus kg s−1;  

m  –   töödeldud materjali mass kg;  

t  –  aeg, mis kulus materjali töötlemisele s. 

 

3.1.4. Muljumise energiatarve 

 

Erienergia arutatakse valemi abil [12]:  

 Ae =
Am

m
 ,          (6) 

kus      Ae on erienergia kJ kg-1;  

Am  – töötlemisele kulunud energia kJ;  

m  – töödeldud materjali mass kg.  

Töötlemisele kulunud energia arvutatakse valemi abil: 

 Am= Ak-At ,          (7) 

kus  Ak  – energia, mis kulub kogu protsessi vältel kJ; 

 At  – energia, mis kulub seadme tühjalt töötades kJ. 

 Energia, mis kulub kogu protsessi vältel, arvutatakse valemi abil:  

Ak = 
n1

n2
· 3600,          (8) 
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kus      n1  – loetud impulsside arv;  

n2  – elektriarvesti tegur. 

Energia, mis kulub seadmel tühjalt töötades, arvutatakse valemi abil: 

 At= Pt · t ,          (9) 

kus Pt  – tühijooksu võimsus W; 

t  – aeg mis kulus materjali töötlemiseks s. 

Tühijooksu võimsus, arvutatakse valemi abil: 

 Pt =  
Atühi

t
 ,                  (10) 

kus  Atühi  – energia, mis kulub tühijooksul kJ; 

t  – tühijooksu aeg s. 

Energia, mis kulub seadme tühijooksul, arvutatakse valemi abil: 

 Atühi = 
n1

n2
· 3600 ,                 (11) 

kus n1  – energiaarvestil loendatud impulsside arv;  

 n2  – energiaarvesti tegur.  

 

3.1.5. Mahumass ja niiskus 

 

Materjali mahumassi määramiseks puistatakse materjal kalibreeritud anumasse. Enne 

materjali kaalumist kontrollitakse anuma mahtu veega. Teades vee tihedust, mis on 

1000 kg m-3, siis vastavalt sellele teadmisele asetatakse materjal täpselt anuma ühe liitri 

jooneni ning kaalutakse materjal, leides seeläbi materjali mahumassi. 
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Mahumass arvutatakse valemi abil: 

 γ =
m

V
 ,                  (12) 

kus γ on materjali mahumass kg m−3; 

 m − materjali mass kg; 

 V − anuma ruumala m3. 

 

Materjali niiskuse määramisel kontrollitakse mõne aja tagant katseanumal oleva materjali 

mass. Hetkest, mil materjali mass on võrdne viimase mõõtmisega, lõpetatakse materjali 

kuivatamine ja kuiva materjali massiks märgitakse viimase mõõtmise tulemus. 

 

Materjali suhteline niiskus arvutatakse valemi abil [13]:  

 W = (
(mn−mk)

mn
) · 100,                 (13) 

kus     W on suhteline niiskus %;  

mn  − niiske materjali mass g;  

mk  −  kuiva materjali mass g.  

 

3.1.6. Fraktsiooniline koostis 

 

Peenusmäär on määratud sõelanalüüsi meetodiga. Sõelad olid läbimõõtudega 0,25-10 mm. 

Kolm pealmist sõela, läbimõõtudega 7-10 mm, olid ringikujuliste avadega, ülejäänud 

sõelad olid ristkülikukujuliste avadega (tabel 8). Materjal puistati ülemisele sõelale. Sõelu 

raputati 5 minuti jooksul seadmega RKF-1. Seejärel fraktsioonid kaaluti ja arvutati 

peenusmäär. 
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  Tabel 8. Sõelte kujud, avade  

  läbimõõt ja fraktsiooni massi tähis 

Sõela 

kuju 

Sõela 

läbimõõt 

mm 

Mass 

g 

● 10 m1 

● 7 m2 

● 5 m3 

▬ 4 m4 

▬ 3 m5 

▬ 2 m6 

▬ 1,2 m7 

▬ 0,5 m8 

▬ 0,25 m9 

▬ 0 m10 

 

Peenusmäär arvutatakse valemi abil [14]:  

                         M =
m1(d1 + 0,5) + m2 (

d1 + d2

2 ) + ⋯ + m10 (
d9 + d10

2 )

Σm
 ,                (14)  

kus  M on peenusmäär mm; 

 Σm – materjali kogumass g; 

m1 … m10 – materjali kogus sõeltel g; 

d1 … d10 – sõelte läbimõõdud mm. 

 

3.2. Valtsmuljur Neuero tüüp 103 katsetulemused 
  

3.2.1. Looma seisukohalt 

 

Järgneva katse eesmärgiks on välja selgitada, kas antud valtside vahelised kaugused on 

sobivad loomasööda valmistamiseks. Olles olnud kontaktis professor Olav Kärt’iga, 

selgus, et looma seisukohalt on kõige parem, kui tera on enda algsest mõõdust töödeldud 

kolmeks või poole väiksemaks. Tabelis 9 on väljatoodud katsete käigus mõõdetud 

materjali fraktsiooniline koostis ehk sõelanalüüsi tulemusel on arvutatud protsendiline 

koostis pärast töötlemist erinevatel valtside vahelistel kaugustel. Määratud on ka 

töötlemata materjali fraktsiooniline koostis, mis on samuti määratud sõelanalüüsi meetodil 

ning hiljem arvutatud fraktsiooniline koostis protsentides. 
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Tabel 9. Teraviljade ja kaunviljade fraktsiooniline koostis % ning peenusmäär M 

Materjal 
Materjali 

olek* 
s 

 mm 

Fraktsiooni osakeste keskmine mõõt mm M 

mm 8,5 6 4,5 3,5 2,5 1,6 0,85 0,375 0,125 

Tatar 

1 
 

0 31 4,2 63,8 1,06 0 0 0 0 4,3 

2 1 0 8,9 0 4,9 6,9 13,8 45,5 8,9 10,8 1,54 

2 0,5 0 6 0 0,86 5,4 16,5 40,8 12,1 18,3 1,27 

2 0,2 0 4,7 0 1,8 5,6 11,3 44,3 14,1 17,9 1,12 

Nisu 

1 
 

0 0 0 24,5 74,1 1,2 0 0 0 2,73 

2 0,6 0 4 0 0 12,3 45,6 26,1 6,7 5,3 1,53 

2 0,4 0 5,4 0 0 10,2 40,8 29,9 7,4 6,3 1,51 

2 0,2 0 1,2 0 0 18 47,4 21,2 5,8 6,4 1,49 

Oder 

1 
 

0 0 0 52,8 47,2 0 0 0 0 3,03 

2 0,6 0 4,6 0 0 9,2 52,4 27,8 4 2 1,57 

2 0,4 0 4,2 0 0 10 46,4 31,9 5 2,5 1,54 

2 0,2 0 0,8 0 0 5,4 43,1 39,6 6,2 4,9 1,24  

Uba 

1  100 0 0 0 0 0 0 0 0 7,15  

2 1,5 0,7 6,1 0 0 23,6 38,9 25,4 3,8 1,5 1,88  

2 1 0,8 3,5 0 0 0,8 40,7 44,2 7,4 2,6 1,37  

2 0,5 0 4 0 0 0,8 22,9 54,9 12,2 4,9 1,15  

Hernes 

1  93 7 0 0 0 0 0 0 0 8,33  

2 1 0 3,2 0 0 1,6 49,5 30,4 10,5 4,8 1,33  

2 0,5 0 1,4 0 0 1,4 22,6 53,5 14,8 6,3 1,00  

2 0,2 0 1,8 0 0 0,6 13,2 59 16,1 9,3 0,91  

*1 - töötlemata, 2 - peenestatud 

 

Teraviljadest kasutati katsete sooritamisel tatart,nisu ja otra. Töötlemata tartra keskmine 

osakese läbimõõt jääb suuremas osas 3,5 mm juurde. Tuginedes sellele teadmisele saab 

järeldada, et looma seisukohalt on kõige parem, kui töödeldud materjali keskmise osakese 

läbimõõt jääks 1,6 mm juurde. Tatra tera muutumist katsetati kolme erineva valtside vahe 

kaugusega. Esimesel katsel määrati valtside vaheliseks kauguseks 0,2 mm, teisel 0,5 ja 

kolmandal 1 mm. Joonisel 10 selgub, et kõige mõistlikum on, katsetes kasutatud valtside 

vahelistest kaugustest kasutada loomasööda valmistamiseks 0,5 mm vahekaugust.  
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Katse tulemuste uurimise käigus selgub, et sõelanalüüsi meetodil määratud 

fraktsioonilisest koostisest 16,5 % kogu töödeldud materjalist sisaldab osakesi mille 

keskmine läbimõõt jääb 1,6 mm juurde. Seadistades valtside vahelise kauguse antud 

mõõdule siis on võimalik töödelda sööta, mille osakese keskmine läbimõõt on parim mida 

loom suudab omasatada. 

 

Töötlemata odra keskmine osakese läbimõõt jääb põhiliselt 3,5 ja 2,5 mm vahele. Katsed 

teostati erinevatel valtside vahelistel kaugustel. Esimesel katsel määrati kaugus 0,2 mm, 

teisel 0,4 mm ning viimasel 0,6 mm kaugusele Tuginedes selle saab järeldada, et looma 

seisukohalt on kõige parem, kui töödeldud materjali keskmise osakse läbimõõt jääks 1,6 

mm juurde. Joonisel 11 selgub, et kõige mõistlikum on, katsetes kasutatud valtside 

vahelistest kaugustest, kasutada töötlemiseks 0,6 mm vahekaugust.  
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Odraga teostatud katse tulemuste põhjal ilmneb, et sõelanalüüsi meetodil määratud 

fraktsioonilisest koostisest 52,4 % kogu töödeldud materjalist sisaldab osakesi mille 

keskmine läbimõõt jääb 1,6 mm juurde. Määrates valtside vahelise kauguse söödamuljuril 

0,6 mm laiuseks, on võimalik töödelda sööta, mida loom omastab kõige paremini. 

 

Nisu tera muutust katsetati odraga samadel valtside vahelistel kaugustel. Esimsel katsetusel 

0,2 mm, teisel 0,4 ja kolmandal 0,6 mm. Töötlemata nisu keskmine osakese läbimõõt on 

põhiliselt 2,5 mm. Tuginedes selle, saab järeldada, et looma seisukohalt on kõige parem, 

kui töödeldud materjali keskmise osakse läbimõõt jääks 0,85 mm juurde. Joonisel 12 

selgub, et kõige mõistlikum on, katsetes kasutatud valtside vahelistest kaugustest, kasutada 

töötlemiseks 0,4 mm vahekaugust.  
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Määrates valtside vahelise kauguse 0,4 mm ning teostades sõelanalüüsi, selgub, et 

fraktsioonilisest koostisest 29,9 % kogu töödeldud materjalist sisaldab osakesi mille 

keskmine läbi mõõt jääb 0,85 mm juurde. Antud kauguse valikul on võimalik töödelda 

enim loomasöödaks sobivat keskmise läbimõõduga osakesi. 

 

Kaunviljadest kasutati katsete sooritamisel hernest ja uba. Töötlemata herne keskmine 

osakese läbimõõt jääb 8,5 mm juurde. Tuginedes selle saab järeldada, et looma seisukohalt 

on kõige parem, kui töödeldud materjali keskmise osakse läbimõõt jääks 3,5 mm juurde. 

Joonisel 13 selgub, et katsetes kasutatud valtside vahelistest kaugustest pole ühtegi 

mõistliku vahekaugust valitud, kuna antud kaugustel töötleb seade herne liiga väikestele 

fraktsioonidele.  
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Loomale sobiva sööda valmistamiseks tuleks edaspidi seadistada valtside vaheline kaugus 

suuremaks, kui hetkel määratud kaugused või kasutada mõnda teist peenestusseadet. 

Looma eesmaos ei lahustu ja lõhustu nii peene fraktsioonilised osakesed selliselt kui vaja 

ja tänu sellele väheneb looma tootlikus. 

 

Teise kaunviljana kasutati katsete sooritamisel uba. Töötlemata oa keskmine osakese 

läbimõõt on 8,5 mm. Tuginedes selle saab järeldada, et looma seisukohalt on kõige parem, 

kui töödeldud materjali keskmise osakse läbimõõt jääks 3,5 mm juurde. Joonisel 14 selgub, 

et katsetes kasutatud valtside vahelistest kaugustest pole ühtegi mõistliku vahekaugust 

valitud, kuna antud kaugustel töötleb seade oa liiga väikestele fraktsioonidele.  
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Sarnaselt hernele muutub ka oa fraktsiooniline koostis liiga väikesteks osakesteks. 

Loomale sobiva sööda valmistamiseks tuleks edaspidi seadistada valtside vaheline kaugus 

suuremaks, kui hetkel määratud kaugused või töödelda mõne muu kaunviljade 

peenestamisseadmega. 

 

Tera– ja kaunviljadel muutusid peenusmäärad sarnaselt (joonis 15). Vähendades valtside 

vahelist kaugust, vähenesid ka kõikides katsetes kasutatud teraviljade ja kaunviljade 

peenusmäärad. Kõige vähem kaunvilajdest  vähenes katsete käigus herne peenusmäär ning 

enim oa peenusmäär. Teraviljadest vähenes katsete käigus kõige vähem nisu peenusmäär 

ning enim tartra peenusmäär. 
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Kõige vähem muutus katsete käigus nisu peenusmäär, mis oli 0,2 mm valtside vahe korral 

1,48 mm ja 0,6 mm vahe korral 1,52 mm. Oa peenusmäär töötlusjärgselt muutus enim, 

0,2 mm valtside vahe korral oli 1,15 mm ning 1,5 mm vahe korral 1,88 mm. 

 

3.2.2. Valtsmuljuri jõudlus ja energeetika 

 

Teoreetilise jõudluse tulemused on kontrollitud katsete käigus. Katsed sooritati 

valtsmuljuriga Neuero tüüp 103’ga. Katsete sooritamisel kasutati viit erinevat materjali. 

Kaunviljadest katsetati uba ja hernest ning teraviljadest otra, nisu ja tatart (tabel 10). 
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Tabel 10. Tera- ja kaunviljade katselised ja teoreetilised 

jõudlused ning materjali käitumist iseloomustavad tegurid 

Materjal 

Parameeter 

s    

mm 

Qk 

kg h−1 

Qt  

kg h−1 
k 

Ae        
kJ 

Tatar 

0,2 442,3 151,4 2,921 22,49 

0,5 454,6 378,6 1,201 11,34 

1 472,3 757,2 0,624 4,13 

Nisu 

0,2 500,1 215,0 2,326 26,41 

0,4 541,4 430,0 1,259 16,42 

0,6 560,1 645,0 0,868 10,79 

Oder 

0,2 456,0 180,2 2,530 33,71 

0,4 484,7 360,4 1,344 20,73 

0,6 623,9 540,6 1,154 14,3 

Hernes 

0,2 244,0 232,5 1,049 25,67 

0,5 249,9 581,3 0,429 12,75 

1,0 276,3 1162,6 0,429 6,81 

Uba 

0,5 178,6 566,2 0,315 13,4 

1,0 196,2 1132,5 0,173 7,82 

1,5 241,8 1698,7 0,142 4,91 

 

 

Katsetulemuste ja teoreetilise jõudluse põhjal saab öelda, et tera- ja kaunviljade  

teoreetiline jõudlus ning katseline jõudlus erinevad väga suurel määral (joonised 16 ja 17). 

Kõikide materjalide, teoreetilised ja katselised jõudlused kasvasid, kui valtside vahelist 

kaugust suurendati. Võrdluse koha pealt saab teraviljadest välja tuua nisu ja odra jõudluste 

erinevused, kuna antud materjalide puhul olid valtside vahelised kaugused igal katsel 

samad. 0,2 mm ja 0,4 mm valtside vahelise kauguse korral oli nisu jõudlus suurem kuid 

0,6 mm valtside vahelise kauguse korral suutis seade muljuda otra kiiremini kui nisu. 
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Katsetulemuste alusel sai eksperimentaalselt määratud tegur „k“, mis arvestab materjali 

käitumist erinevatel valtside vahelistel kaugustel. Varasemalt on sarnase meetodi välja 

töötanud lätlane Juris Priekulis, millest ta räägib lähemalt enda 2008 aastal välja antud 

raamatus. Arvutuste käigus selgus, et tema poolt määratud tegurid ei ole sobivad. 
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Tegur „k“ on leitud katseliste ja teoreetiliste jõudluste suhtena. Katsetes kasutatud 

teraviljade ja kaunviljade teguri määramisel, vähendades valtside vahelist kaugus suurenes 

tegur olenevalt materjalist erinevalt. Tegur arvutakse valemi abil:   

 k = Qk/Qt ,                  (15) 

kus k on tegur, mis määrab materjali käitumise peenestamise ajal; 

 Qt  − teoreetiline jõudlus kg s−1; 

 Qk −  katseline jõudlus kg s−1. 

 

  
 

Edaspidistel teoreetiliste jõudluste täpsemaks arvutamiseks valtsmuljuriga on võimalus 

kasutada joonisel 18 olevaid tegureid, leidmaks täpsemat jõudlust, olenevalt valtside 

vahelisest kauguselt. 

 

Katsete teostamisel määrati ka erienergia, ehk kui palju tarbib seade energiat kilogrammi 

materjali töötlemiseks. Kõikide materjalidega, nii tera- kui kaunviljadega suurenes 

erienergia, kui vähendati valtside vahelist kaugust (joonis 19). 

 



 

37 
 

 
 

Tulemuste põhjal saab öelda, et töödeldes loomasööta väiksematel valtside vahelistel 

kaugustel on energia kulu märgatavalt suurem kui suuremate valtside vahelistel kaugustel 

sööta valmistades. Lisaks selle oleneb suurel määral ka millist materjali töödeldaks. 

Katsetes kasutatud materjalidest kulus kõige rohkem energiat odra töötlemiseks. 

 

3.3. Katsetulemuste kokkuvõte  
 

Katsete käigus kasutati viite erinevat materjali. Teraviljadest kasutati tatart, nisu ja otra. 

Kaunviljadest hernest ja uba. Kuna katsete teostamisel oli ja tulevikus on, materjali 

ressurss piiratud siis kõik katsed said sooritatud tingimusel, et ajaliselt ei veniks katse liiga 

pikaks ning, et materjali jätkuks ka uutele katse sooritajatele. Valtsmuljuri kasutusjuhendi 

järgi on seade mõeldud teraviljade peenestamiseks. Vähese teravilja koguse tõttu, mis 

eelnevalt oli laborisse toodud, otsustati katsetada seadet ka kaunviljadega ning tatraga, 

millest viimane kuulub samuti teraviljade hulka, kuid, mis pole kõige populaarsem 

materjal loomasööda valmistamiseks. Teraviljade ja kaunviljade töötlemisel lähtuti 

seisukohast, et osake, mis läbib valtside vahe, peaks purunema kaheks või kolmeks osaks. 
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Enne katsete algust paika pandud valtside vahelistest kaugustest pidi selguma kõige 

sobilikum vahekaugus, mille korral loom omastab kõige paremini sööta. Peale katsete 

sooritamist külastas lõputöö autor ettevõtet Männiku Piim ning uuris millist valtside 

vahelist kaugust kasutatakse antud ettevõttes kuiva teravilja töötlemisel, loomasööda 

valmistamiseks. Selgus, et autori ja ettevõtte valtside vahelised kaugused ei erinegi väga 

suurel määra. Männiku Piimas oli valtsmuljuri valtside vaheline kaugus 0,6 - 1 mm. 

 

Odra ja nisu töötlemisel muutusid valtside vahelised kaugused ühtemoodi. Esimese katse 

sooritamisel 0,2 millimeetrine vahe, teisel 0,4 mm ja kolmandal katsel 0,6 mm. Katse 

tulemustest selgus, et odra töötlemiseks on parim valtside vaheline kaugus 0,6 mm ning 

nisu töötlemiseks 0,4 mm vahekaugus. Tatra töötlemiseks kasutati erinevaid valtside 

vahelisi kaugusi võrreldes odra ja nisuga, kuna töötlemata tatra fraktsiooni leidmisel 

selgus, et keskmine osakase läbimõõt on suurem, kui teiste teraviljadel. Katsete 

sooritamisel seati esimesel katsel 0,2 mm, teisel 0,5 mm ning kolmandal 1 mm valtside 

vaheline kaugus. Sööda valmistamise seisukohalt on kõige mõistlikum kasutada 1 mm 

valtside vahelist kaugust. Kaunviljadega katsete sooritamisel seadistati oal valtside 

vaheline kaugus esimesel katsel 0,5 mm, teisel 1 mm ja kolmandal 1,5 mm. Hernega 

töötlemiseks seadistati valtside vahe esimesel katsel 0,2 mm, teisel 0,5 mm ning kolmandal 

1 mm kaugusele. Oa ja herne töötlemisel kasutati erinevaid vahekaugusi kuna nende 

töötlemata osakeste keskmised läbimõõdud erinesid liiga suurel määral. Katse tulemuste 

uurimise käigus selgus, et antud seade ei ole siiski mõeldud kaunviljade purustamiseks, 

kuna kõikide vahekauguste korral peenestati materjal liiga väikesteks osakesteks. 

 

Katseliselt määratud jõudlused muutusid kõigi materjalide puhul ühes suunas− vähendades 

valtside vahelist kaugust, vähenes ka jõudlus. Kõige kiiremini suutis valtsmuljur 

peenestada nisu ja otra. Energeetika poole pealt kehtib erienergial pöörvõrdeline seos 

jõudlusega. Vähendades valtsidevahelist kaugust suureneb energia hulk, mis kulub 

materjali töötluseks kilogrammi kohta. Kõige enam energiat kulub teraviljadest odra 

peenestamiseks ning kaunviljadest herne töötlemiseks. 
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4. LABORATOORSE TÖÖ ARENDUS 
 

4.1. Laboratooriumi sisustus 
 

Arendatavat laboratoorset tööd sooritavad üliõpilased Tehnikamaja keldrikorrusel ruumis 

A006: Materjalide katsetus. Selles ruumis on veel töökoht: Vasarveski õppeaines 

„Karjandustehnika“. Samuti on seal sisustatud laboratoorsed töö õppeainetes: 

„Põllumajandusmaterjalid“, „Farmiseadmete teooria“, „Loomakasvatuse mehhaniseerimise 

lühikursus“, „Töökeskkond põllumajanduses“. 

Ruumi pindala on 34 m2. Otstarbeka ja ohutu töökoha kujundamiseks nihutatakse vajalikud 

seadmed nende puhke asendist töötsooni (joonis 1). 

 

 

                           A       B 

Joonis 1. Materjalide katsetuse laboratoorium. A – plaan, B – vaade valtsmuljuri 

töökohale. 1 – riiul, 2 – valamu, 3 – vasarveski, 4 – valtsmuljur, 5 – elektrikilp, 6 – 

klassifikaator, 7 – kaal, 8 – kuivatuskapp, 9 -varisemisnurk , 10 – tribomeeter, 11 – 

katselaud 1, 12 – kaal 1, 13 – kaal 2, 14 – katselaud 2, 15 – katselaud 3, 16 – katselauad 4, 

17 – pendel, 18 – tahvel, 19 – kapp 
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4.2. Laboratoorse töö metoodika 
 

Õppeaines Karjandustehnika tehakse reeglina 12 laboratoorset tööd. Ühe töö tegemiseks 

on ainekavas ette nähtud 3 akadeemilist tundi. Kuna laboratoorsete tööde ajal 

traditsioonilisi vaheaegu ei peeta, on puhast tööaega laboratooriumis 135 minutit. 

Samapalju on aega iseseisvakas tööks kodus: töö ettevalmistamiseks ja aruande 

viimistlemiseks. 

Töid tehakse kolmes voorus: 3 x 4. Iga vooru järel on kontrolltöö. Samaaegselt käib neli 

tööd. Selleks jagatakse õpperühm, reeglina 15 üliõpilast, neljaks lüliks. Lüli valib endale 

vanema, kes ohjab edasist õppetööd laboratooriumis. Üliõpilaste soovi on võimalikud 

lülide koosseisude muudatused järgmistes voorudes. 

Kuna tööd on mahukad, siis on nõutav kodune ettevalmistus. Lüli esitab aruande ühiselt, 

näidates ära iga liikme osaluse vormistamisel: joonis, tabel, arvutused. Kokkuvõte ja 

järeldused koostatakse koos. Aruanne esitatakse kaks päeva enne järgmist labortööd 

õppejõu e-postile. Järgmise laboratoorse töö eel annab õppejõud lühida tagasiside. 

Kuna aja- ja materjaliressurss on piiratud, teeb iga lüli katsed õppejõu poolt soovitatud 

materjalide ja valtsmuljuri seadistusel. Labortööde lõpul saadakse kursuse peale kokku 

mahukas materjal, mida semestri viimastel tundidel analüüsitakse. 

Lõputöö raames kogutud teadmiste põhjal on järgnevas tabelis esitatud soovituslikud 

variandid laboratoorseks tööks.  

 

Tabel 1. Soovituslikud variandid valtsmuljuri laboratoorseks tööks 

 

Kuigi autori kogemus näitas, et herne ja oa muljumine selle masinaga ei olnud kõige 

otstarbekam, on variandina soovitatud ka hernest. 

Lüli Materjal Valtside vaheline kaugus mm 

1 Oder 0,2 0,4 0,6 

2 Nisu 0,2 0,4 0,6 

3 Kaer 0,2 0,4 0,6 

4 Hernes 0,2 0,5 1 
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4.3. Laboratoorse töö juhend 
 

Laboratoorne töö 

Valtsmuljur 

Töö eesmärk. Teravilja valtsmuljur Neuero tüüp 103 tundmaõppimine ja katsetamine. 

Tööks vajalikud vahendid: nihkkaliiber, lehtkaliiber, termomeeter, mõõdunõu, kaal, 

klassifikaator, kuivatuskapp, mutrivõtmed.  

Töö ülesanded.  

1. Söödavilja muljumise alused. 

2. Valtsmuljuri ehituse ja tööpõhimõtte. 

3. Valtsmuljuri teoreetilise jõudluse (tootlus). 

4. Kasutatava vilja omadused. 

5. Valtsmuljuri seadistamine ja proovikäivitus. 

6. Valtsmuljuri katsetus. 

6.3. Jõudlus 

6.2. Energiakulu 

6.3. Produkti kvaliteet 

7. Tulemuste analüüs. 

8. Kokkuvõte ja ettepanekud. 

Tööohutus.  

1. Labortööle tulles peab üliõpilane olema eelnevalt läbinud töötervishoiu ja 

tööohutusalase juhendamise ning kinnitanud seda allkirjaga. See, esmajuhendamine, 

toimub aine õppejõu poolt ainekursuse algul, esimese laboratoortöö eel. 

2. Enne selle labortöö algust tuleb tutvuda valtsmuljuri kasutusjuhendiga s.h. 

ohutuseeskirjadega. 

3. Laboratooriumis tuleb järgida täiendavaid nõudeid.  

 Tegutseda ainult vajalikul töökohal.  

 Mitte jätta järelevalveta materjalide niiskuse määramisel kuivatuskappi, 
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sest üle kuumenenud proov võib süttida. Töökoha lähedal hoida anumat 

kustutusveega! 

 Tolmu vähendamiseks kasutada muljutud materjali kogumiseks sahtlit. 

4. Iseseisva töö alustamiseks, muljuri käivitamiseks, tuleb saada eelnevalt luba 

õppejõult. 

Töö käik. 

1. Söödavilja muljumise alused 

Lühidalt (ca ¾ lk) esitada referaadi vormis põhitõed söödavilja muljumise vajalikkusest, 

zootehnilistest nõuetest, kasutatavatest moodustest ja seadmetest. Viidata kasutatud 

allikatele!  

2. Valtsmuljuri ehitus ja tööpõhimõte 

Lugeda seadme kasutusjuhendit ning võtta muljur osaliselt lahti, eelnevalt veendudes, et 

elektritoide on lahti ühendatud. Jälgides juhendis esitatud koostejooniseid, eemaldada 

pealevoolu kolu koos korpuse ülemise osaga. Avaneb vaade valtsidele. Eemaldada 

kiilrihm- ja hammasülekande kaitsekatted. Fikseerida vajalikud andmed (tabel 2). 

 

Tabel 2. Valtsmuljur Neuero tüüp 103 tehniline iseloomustus 

Parameeter Tähis  Ühik Väärtus 

Elektrimootori võlli pöörlemissagedus nv  p min-1 

 
Valtsi pikkus l  mm 

 
Vedava kiilrihmaratta läbimõõt D1  mm 

 
Veetava kiilrihmaratta läbimõõt D2  mm 

 
Maksimaalne valtside vaheline kaugus Smax  mm 

 
Minimaalne valtside vaheline kaugus Smin  mm 

 
Vedava hammasratta hammaste arv Z1  tk  

Veetava hammasratta hammaste arv Z2  tk 
 

 

Kirjeldada lühidalt seadme tööpõhimõtet ning täita tühikud joonisel 2 ja 3. 

Kirjeldada valtside vahekauguse muutmise konstruktsioonilist lahendust. Soovitatav lisada 

selgitav skeem. 
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Joonis 2. Muljuri koosteosad. 1 –                          , 2 –                   ,3 –                     ,aaaaaa                               

4 –                                       , 5 –                            , 6 –                          , 7 –                         ,     

8 –                            , 9 –                            . 

 

 

    

Joonis 3. Muljuri koosteosad. 1 –                           , 2 –                         3 –                          , 

4 –                         [8] 
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3. Teoreetiline jõudlus 

Jõudluse all mõeldakse valtsmuljuri tööviljakust, ehk ajaühikus muljutava vilja kogust, 

selles töös - massi. Sobib kasutada ka – tootlikkus, sest protsessi tulemusel muutub vili 

helvesteks.  

 

Teoreetiline jõudlus arvutatakse valemi abil:  

 Qt = F · v · γ ,         (1) 

 kus    Qt on muljuri jõudlus kg s-1;  

F  – valtside vahele langeva materjalivoo ristlõikepindala m2;  

v  – materjali liikumiskiirus valtside vahel m s-1;  

γ  – materjali mahumass kg m3. 

Valtside vahele langeva materjali ristlõikepindala arvutatakse valemi abil:  

F = l·s ,            (2) 

kus    l  – valtsi pikkus m;  

s  – valtside vahekaugus m.  

 Materjali liikumiskiirus valtside vahele arvutatakse, eeldusel, et see on võrdne valtsi 

joonkiirusega, valemi abil:  

v = π·D·n ,           (3) 

kus     D  – valtsi läbimõõt m (0,145 m);  

n  – valtsi pöörlemissagedus p s-1.  

Valtsi pöörlemissagedus arvutatakse valemi abil:  
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n = nv· (D2/D1 ) ,          (4) 

kus      nv  – elektrimootori võlli pöörlemissagedus p s-1;  

D1  – vedava kiilrihmaratta läbimõõt m;  

D2  – veetava kiilrihmaratta läbimõõt m. 

Arvutustulemused kanda koondtabelisse. 

 

4. Kasutatava materjali - vilja - omadused 

4.1. Niiskus 

Laboratooriumis kasutatav valtsmuljur on ette nähtud kuiva vilja töötlemiseks. Seega peab 

esmalt kontrollima, kas materjali suhteline niiskus on alla 14 %. Laboratoorses töös 

kasutatakse materjalidena tera- ja kaunvilju. Materjal valitakse õppejõu soovitusel. 

Niiskuse määramiseks kasutatakse laboratooriumis ekspressmeetodit, mille puhul 

kuivatuskapis kuivatakse väikest kogust vilja (ca 50 g) intensiivselt ning arvutused tehakse 

proovi massi vähenemise põhjal. Jooksvad andmed registreerida, soovitatavalt tabelina. 

1. Koostada proov, täites aluse sektorid materjalikogu eri kihtidest. 

2. Kaaluda proov. 

3. Asetada alus prooviga kuivatuskapi karussellile. 

4. Lülitada sisse soojenduslamp ja reguleerida selle kõrgus õppejõu soovituse kohaselt. 

5. Lülitada sisse karussell. 

6. Asetada termomeeter materjali kohale ja oodata kuni temperatuur on saavutanud 

105°C. 

7. Järgnevalt kaaluda proovi iga ca 5 minuti möödumise järel. (Täpsematel mõõtmistel 

jahutatakse proovi enne kaalumist eksikaatoris, vältimaks proovi niiskumist ruumi 

õhuniiskuse arvelt).  

8. Kuivatamine on piisav, kui kahe järjestikuse kaalumise võrdluses proovi mass ei ole 

vähenenud. 



 

46 
 

Kui aeg võimaldab, teha ka kordusmääramine, võttes uued proovid. Arvutada vilja 

suhtelise niiskuse keskmine väärtus ning kanda labortöö koondtabelisse.  

Materjali suhteline niiskus arvutatakse valemi abil:  

 W = (
(mn−mk)

mn
) · 100 ,         (5) 

kus     W on suhteline niiskus %;  

mn  − niiske materjali mass g;  

mk  −  kuiva materjali mass g.  

 

4.2. Mahumass 

Mahumassi määramiseks puistatakse materjal mõõdunõusse, täites selle kuhjaga. Kuhi 

tõmmatakse, näiteks joonlauaga, maha ning mõõdunõu jääb ääreni täidetuks. Seejärel 

mõõdunõu koos materjaliga kaalutakse ning arvutatakse proovi mass. Juhul kui mõõdunõu 

maht pole usaldusväärselt teada, määratakse see vee abil. Määramist korrata kolmel korral, 

võttes alati uue proovi ning koondtabelisse kanda keskmine väärtus. 

Mahumass arvutatakse valemi abil: 

 γ =
m

V
 ,          (6) 

kus γ on materjali mahumass kg m−3; 

 m − materjali mass kg; 

 V − anuma ruumala m3. 
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4.3. Peenusmäär 

Peenusmäära leidmiseks kasutada sõelanalüüsi meetodit. Koostatakse pakett sõelte avade 

mõõtudega 0,25-10 mm. Kolm pealmist sõela, läbimõõtudega 7-10 mm, ringikujuliste 

avadega, ülejäänud sõelad ristkülikukujuliste avadega (tabel 2). Materjaliproov ca 100 g 

valada ülemisele sõelale. Sõelapaketti raputada 5 minuti jooksul seadmega RKF-1. 

 

            Tabel 3. Sõelte iseloomustus, 

            fraktsiooni osakese mass  

Sõela ava 
Fraktsiooni 

osakeste mass 

kuju 
läbimõõt 

mm 
tähis 

väärtus 

g 

● 10 m1  

● 7 m2  

● 5 m3  

▬ 4 m4  

▬ 3 m5  

▬ 2 m6  

▬ 1,2 m7  

▬ 0,5 m8  

▬ 0,25 m9  

▬ 0 m10  

 

Sõeltele jäänud fraktsioonid kaalutakse ning arvutatakse keskmise osakese mõõt ehk 

peenusmäär. 

Peenusmäär arvutatakse valemi abil: 

 

                           M =
m1(d1 + 0,5) + m2 (

d1 + d2

2 ) + ⋯ + m10 (
d9 + d10

2 )

Σm
 ,                    (7) 

kus  M on peenusmäär; 

 Σm – materjali kogumass g; 

m1 … m10 – materjali fraktsiooni mass g; 

d1 … d10 – sõelte avade mõõdud mm. 

 

Tulemus kanda koondtabelisse. 
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5. Muljuri seadistamine ja proovikäivitus 

 

5.1. Elektriseadmed 

 

Valtsmuljuri elektriseadmete hulka kuuluvad elektrimootor ja sellel asuv elektrikilp. 

Mootor on kinnitatud muljuri raamile ja on varustatud kiilrihmade pingutusseadmega. 

Nimikoormusel on elektrimootori liinivool 5...15 A. Elektrimootori koormusastet 

võimaldab jälgida ampermeeter. Mootori käivitamiseks on magnetkäiviti (joonis 4). 

Käivitamiseks tuleb ühendada seade vooluvõrku läbi laboratooriumi teisaldatava 

elektrikilbi.  

 
Joonis 4. Elektrimootori magnetkäiviti. 1 – seiskamisnupp (punane), 2 – käivitusnupp 

(roheline), 3 – ampermeeter 

 

Laboratooriumi elektrikilp (joonis 5) tuleb ühendada vooluvõrku. Seejärel sisse 

lülitamiseks tuleb lükata pealüliti ülemisse asendisse I, mille tulemusena hakkavad 

kontaktoril ja energiaarvestil tulukesed põlema. Teiseks tuleb vajutada alla kontaktori 

käivitusnupp (roheline). Muljur käivitatakse elektrimootoril olevalt käivitilt. 

Energiaarvestilt on võimalik loendada impulsside arvu töötamise ajal.  
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    Joonis 5. Laboratooriumi elektrikilp. 1 – energiaarvesti, 2 – kontaktor,                   

3 – rikkevoolu kaitse, 4 – pealüliti 

 

5.2. Valtsmuljuri proovikäivitus. 

Enne katsetuste juurde asumist on soovitatav teha proovikäivitus veendumaks koostatud 

katseplaani mõistlikkuses. Selleks toimida järgneva kirjelduse kohaselt. 

1. Valtside vahekaugus seadistada õppejõu poolt antud väärtusele. 

2. Sulgeda pealevoolu klapp. 

3. Lükata väljavooluava alla kogumissahtel. 

4. Valada etteandekolusse ca 5 liitrit teravilja. 

5. Käivitada muljur tühijooksul ning valida impulsside loendaja võimekusele vastav 

indikaator. 

6. Avada pealevoolu klapp asendisse 3. 

7. Jälgida seadme tööd ja ning valida impulsside loendaja võimekusele vastav 

indikaator. 

8. Teravilja lõppemisel sulgeda pealevoolu klapp ja seisata muljur. 

9. Korrigeerida vajadusel katseplaani. 
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6. Valtsmuljuri katsetus 

6.1. Jõudlus 

Jõudluse määramise katsete ajal registreerida ka elektrienergia kulu! Katsed teha õppejõu 

poolt antud viljaga muljuri seadisparameetritel. Viimasteks on valtside vahekaugus ja 

pealevoolu klapi asend.  

Katsete käigus toimida sarnaselt proovikäivitusele p. 1 kuni 4. 

1. Reguleerida valtside vahekaugus. 

2. Sulgeda pealevoolu klapp. 

3. Lükata väljavooluava alla kogumissahtel. 

4. Valada õppejõu poolt etteantud kogus materjali muljuri kolusse. 

5. Käivitada mootor. 

6. Avada etteande pealevoolu klapp maksimaalselt.  

7. Pealevoolu klapi avamisega samaaegselt käivitada stopper ning loendada 

elektriarvestilt impulsse.  

7.    Vahetult enne materjali lõppemist lõpetada katse: sulgeda pealevoolu klapp, seisata 

stopper ning impulsside lugemine.  

8.    Lülitada välja mootor. 

Registreerida kogutud andmed, soovitavalt sobilikku tabelisse.  

 

Katseline jõudlus arvutatakse valemi abil:  

Qk = 
m

t
 ,           (8) 

kus      Qk on katseline jõudlus kg s-1;  

m  –   töödeldud materjali mass kg;  

t  –  aeg, mis kulus materjali töötlemisele s. 

Arvutatud jõudlused kanda koondtabelisse. 
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6.2. Energeetika 

Materjali töötlemise – muljumise – energiamahukust iseloomustatakse erienergia abil, mis 

näitab massiühiku töötlemiseks kulutatud elektrienergia kogust. 

Erienergia arutatakse valemi abi:  

 Ae =
Am

m
 ,          (9) 

kus      Ae on erienergia kJ kg-1;  

Am  – töötlemisele kulunud energia kJ;  

m  – töödeldud materjali mass kg. 

 

Töötlemisele kulunud energia arvutatakse valemi abil: 

 Am= Ak-At ,                   (10) 

kus  Am on energia, mis kulub materjali muljumisele kJ;  

 Ak  – energia, mis kulub kogu protsessi vältel kJ; 

 At  – energia, mis kulub seadme tühijooksul kJ. 

Energia, mis kulub kogu protsessi vältel, arvutatakse valemi abil:  

Ak = 
n1

n2
· 3600 ,                 (11) 

kus      n1  – energiaarvestil loendatud impulsside arv;  

n2  – energiaarvesti tegur. 

Energia, mis kulub seadme tühijooksul, määratakse katseliselt, lastes muljuril tühjalt 

töötada teatud aja ning fikseerides selle jooksul tarbitud energia. 
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Energia, mis kulub seadmel tühjalt töötades, arvutatakse valemi abil: 

 At= Pt · t ,                  (12) 

kus Pt  – tühijooksu võimsus W; 

t  – aeg mis kulus materjali peenestamiseks s. 

Tühijooksu võimsus, arvutatakse valemi abil: 

 Pt =  
Atühi

t
 ,                  (13) 

kus  Atühi  – energia, mis kulub tühijooksul kJ; 

t  – tühijooksu aeg s. 

Energia, mis kulub seadme tühijooksul, arvutatakse valemi abil: 

Atühi = 
n1

n2
· 3600 ,                 (14) 

kus n1  – energiaarvestil loendatud impulsside arv;  

 n2  – energiaarvesti tegur.  

 

Muljuri energeetiline kasutegur materjali peenestamisel arvutatakse valemiga 

k

m

A

A
n  .                  (15) 

Arvutatud väärtused kanda koondtabelisse. 

 

6.3. Produkti kvaliteet 

Muljutud vilja mahumass ja fraktsiooniline koostis määrata analoogselt viljaga enne töötle-

mist (vt. 4.2 ja 4.3). Andmed kanda koondtabelisse.  
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7.Katsetulemuste analüüs 

 

Tulemused koondada tabelitesse 4 ja 5. 

Tabel 4.Materjali omaduste katsetulemused 

Suurus Tähis Ühik 
Väärtus 

 

1. Valtside vaheline kaugus 
s mm 

töötle-

mata 
 

  

2. Suhteline niiskus W %     

3. Mahumass γ kg m-3     

4. Peenusmäär M mm     

5. Valdava fraktsiooni osakeste keskmine mõõt d1 mm     

6. Valdava fraktsiooni osakaal mi %     

 

 

Tabel 5. Valtsmuljuri katsetulemused 

Suurus Tähis Ühik 
Valtside vahekaugus  mm 

   

1. Teoreetiline jõudlus Qt kg s-1    

2. Katseline jõudlus Qk kg s-1    

3. Materjali käitumistegur k     

4.Erienergia Ae kJ kg-1    

5. Energeetiline kasutegur η %    

 

1. Teostatud katsete järel selgub, et teoreetilised jõudlused ja katselised jõudlused 

erinevad suurel määral. Seda saab seletada materjali ebaühtlase vooluga valtside vahel. 

Materjal, mis liigub peenestamisele, ei suundu valtside vahele pidevalt, vaid viljaterad 

võivad hakata tagasi põrkuma. Seoses sellega on otstarbekas lisada teoreetilise 

jõudluse valemisse tegur, mis arvestab materjali käitumist. 

Materjali käitumistegur arvutakse valemi abil: 

   k = Qt/Qk ,                (16) 

kus k on tegur, mis arvestab materjali käitumist peenestamise ajal. 

2. Võrrelda valtsmuljuri erienergiat kirjandusallikates sarnaste seadmete kohta 

esitatuga. Järeldus! 

3. Võrrelda valtsmuljuri jõudluse ja erienergia väärtusi Karjandustehnika aine 

laboratoorse töö - Vasarveski - vastavate väärtustega. Järeldus! 
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Kordamisküsimused: 

1. Kuidas toimub materjali peenestamine? 

2. Kas valtsid pöörlevad samasuguse sagedusega? 

3. Kuidas konstruktsiooniliselt on lahendatud valtside vahekauguse muutumine? 

4. Kui niiskeid materjale tohib antud seadmega peenestada? 

5. Kuidas arvutatakse katseliselt jõudlus? 

  

4.4. Laboratoorse töö juhendi menetluskontroll 
 

Lõputöö raames koostatud laboratoorne töö on autori poolt menetluskontrolli raames läbi 

lahendatud. Kontrolli teostamisel kasutati varasematest katsetest alles jäänud materjale, 

milleks olid nisu ja hernes (tabel 1). 

 

Tabel 1. Soovituslikud variandid valtsmuljuri laboratoorseks tööks 

 

Kuigi varasemad kogemused on näidanud, et herne muljumine antud seadmega ei ole 

otstarbekas, on siiski ühe variandina kasutatud ka hernest. 

 

1. Söödavilja muljumise alused 

Loom omastab peenestusseadmega töödeldud sööta paremini. Seadmega töötlemise 

tagajärjel lõhutakse materjali kest, mille tulemusel osake lõhustub ja lahustub paremini 

looma eesmaos, mis väljendub looma tootlikkuses. Loomasööta tuleb töödelda erinevalt, 

vastavalt sellele, kellele sööt on määratud (tabel 2). 

Lüli Materjal Valtside vaheline kaugus  mm 

2 Nisu 0,2 0,4 0,6 

4 Hernes 0,2 0,5 1 
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Tabel 2. Soovitused kuivsöötade peenestamiseks erinevate loomaliikide jaoks  

Sööt 

Lüpsilehmad 

ja 

nuumveised 

Vasikad 
Lambad ja 

talled 
Nuumsead Põrsad Kanad 

1.Oder 

keskmiselt 

peen 

jäme 

jäme 

või terve 

keskmine keskmine peen 

2.Kaer 
jäme või 

terve 

keskmiselt 

peen 

keskmiselt 

peen 

keskmisest 

kuni terveni 

3.Nisu jäme 
keskmisest 

kuni terveni 

keskmisest 

kuni terveni 

keskmisest 

kuni terveni 

4.Mais 
jäme või 

terve 

jäme või 

terve 

jäme või 

terve 

keskmisest 

kuni terveni 

5.Hein 
lõikmed või 

terved 

hekseldatud 

või terve 

hekseldatud 

või terve 
peen peen peen 

Suurimat mõju teraviljade kuivaine, proteiini ja aminohapete lahustumisele ning 

lõhustumisele eesmaos avaldab mehaaniline töötlemine, saadava produkti (jahu, helbed) 

fraktsiooniline koostis ning teraviljade erikaal . 

Peenestamiseks kasutatakse lööki, hõõrumist, lõhestamist, survet või nende 

kombinatsioone. Tööprotsessi järgi jaotatakse veskid : 

5) sõelaga ja sõelata vasarveskid; 

6) kivi-, ketas- ja valtsveskid; 

7) muljumisveskid; 

8) desintegraatorid . 

2. Muljuri ehitus ja tööpõhimõte 

Tabel 3. Valtsmuljur Neuero tüüp 103 tehniline iseloomustus 

Parameeter Tähis  Ühik Väärtus 

Elektrimootori võlli pöörlemissagedus n  p min-1 1430 

Valtsi pikkus l  mm 83 

Vedava kiilrihmaratta läbimõõt D1  mm 66,8 

Veetava kiilrihmaratta läbimõõt D2  mm 165,5 

Maksimaalne valtside vaheline kaugus Smax  mm 2 

Minimaalne valtside vaheline kaugus Smin  mm 0,1 

Vedava hammasratta hammaste arv Z1  tk 24 

Veetava hammasratta hammaste arv Z2  tk 24 

Loomasööda valmistamise üheks viisiks on muljumine, kus sööt lisatakse seadme kolusse 

ja sealt liigub edasi valtside vahele (joonis 1). 
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Joonis 1. Valtsmuljuri tööpõhimõtte skeem  

 1 – punker, 2 – materjal, 3 – valtsid [15] 

 

Liigutades valtside seadehooba paremale liigub mitte jäigas ühenduses olev valts koos 

võlli ja hammasrattaga sissepoole, vähendades valtside vahekaugust. Liigutades 

seadehooba vasakule, suureneb valtside vahekaugus (joonis 2). 

 

 

Joonis 2. Valtside vahelise kauguse muutmise konstruktsiooniline lahendus 
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           Joonis 3.Valtsmuljuri koosteosad. 1 – punker, 2 – etteande reguleerimis hoob,         

3 – valtside seadehoob, 4 – hammasrataste kaitseplaat, 5 – tugiraam, 6 – põhiplaat,             

7 – elektrimootor, 8 – korpuse ülemine osa, 9 – hammasrattad  

    

Joonis 4.  Valtsmuljuri koosteosad. 1 – elektrimootori lüliti, 2 – rihmakaitseplaat,              

3 – veetav kiilrihmratas, 4 – vedav kiilrihmratas  
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3. Teoreetiline jõudlus 

 

Valtsmuljuri teoreetilised tulemused on välja toodud tabelis 4. Lisaks on tabeli all välja 

toodud hernega 0,2 mm valtside vahelisel kaugusel teostatud teoreetilise jõudluse 

arvutuskäik. 

 

Tabel 4. Andmed teoreetilise jõudluse määramiseks 

Materjal 
s  

mm 

F           

m2  

v           

m s-1 

γ            

kg m3 
Qt          

kg s-1 

1. Hernes 

0,2 1,6·10-6 

4,37 880 

0,06 

0,5 4,1·10-6 0,16 

1 8,3·10-6 0,32 

2. Nisu 

0,2 1,6·10-6 

4,37 820 

0,05 

0,4 3,3·10-6 0,11 

0,6 4,9·10-6 0,17 

 

Teoreetiline jõudlus arvutatakse valemi abil:  

 Qt = F · v · γ = 1,6·10-6 · 4,37 · 880 = 0,06 kg s−1,    (1) 

 kus    Qt on muljuri jõudlus kg s-1;  

F  – valtside vahele langeva materjalivoo ristlõikepindala m2;  

v  – materjali liikumiskiirus valtside vahel m s-1;  

γ  – materjali mahumass kg m3. 

Valtside vahele langeva materjali ristlõikepindala arvutatakse valemi abil:  

F = l·s = 0,083 · 0,0002 = 1,6·10-6 m2,        (2) 

kus    l  – valtsi pikkus m;  

s  – valtside vahekaugus m.  
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 Materjali liikumiskiirus valtside vahele arvutatakse, eeldusel, et see on võrdne valtsi 

joonkiirusega, valemi abil:  

v = π·D·n = π · 0,145 ·9,619 = 4,379 m s-1,      (3) 

kus    D  – valtsi läbimõõt (0,145 m);  

n  – valtsi pöörlemissagedus p s-1.  

Valtsi pöörlemissagedus arvutatakse valemi abil:  

n = nv· (D1/D2)= 1430· (
66,8

165,5
)= 577 p min-1 = 9,619 p s-1,    (4) 

kus     nv  – elektrimootori võlli pöörlemissagedus p s-1;  

D1  – vedava kiilrihmaratta läbimõõt m;  

D2  – veetava kiilrihmaratta läbimõõt m. 

 

4. Kasutatava materjali – vilja – omadused 

 

4.1. Niiskus 

Valtsmuljuris katsetatud materjalide suhtelised niiskused on väljatoodud tabelis 5. Tabeli 

all on suhtelise niiskuse määramise arvutuskäik. 

 

Tabel 5. Materjalide suhtelised niiskused 

Materjal 
mn  
g 

mk 
 g 

W  

% 

Hernes 35 32 8,5 

Nisu 39 37 5,1 

 

Materjali suhteline niiskus arvutatakse valemi abil:  

 W = (
(mn−mk)

mn
) · 100 =  (

39−37)

39
) · 100 = 5,1 % ,     (5) 
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kus      W on suhteline niiskus %;  

mn  − niiske materjali mass g;  

mk  −  kuiva materjali mass g.  

 

4.2. Mahumass 

Mahumass arvutatakse valemi abil: 

 γhernes =
m

V
  = 

0,890

0,001
 = 890 kg m−3,       (6) 

γnisu =
m

V
  = 

0,820

0,001
 = 820 kg m−3,       (7) 

kus γ on materjali mahumass kg m−3; 

 m − materjali mass kg. 

 

4.3. Peenusmäär 

 

Tabel 6. Sõelte iseloomustus, herne fraktsiooni osakese mass  

Sõela ava 

Tähis 

Fraktsiooni osakeste mass valtside vahe kaugusel 
Töötlemata 

g kuju 
läbimõõt 

mm 

1 mm 

 g 

0,5 mm  

g 

0,2 mm 

 g 

● 10 𝑚1 0 0 0 0 

● 7 𝑚2 0 0 0 93 

● 5 𝑚3 3 2 1 7 

▬ 4 𝑚4 0 0 0 0 

▬ 3 𝑚5 0 0 0 0 

▬ 2 𝑚6 2 2 1 0 

▬ 1,2 𝑚7 50 22 13 0 

▬ 0,5 𝑚8 30 53 59 0 

▬ 0,25 𝑚9 11 15 16 0 

▬ 0 𝑚10 5 6 9 0 

Kokku: 101 100 99 100 

Peenusmäär mm: 1,31 1,04 0,87 8,33 
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Tabel 7. Sõelte iseloomustus, nisu fraktsiooni osakese mass  

Sõela ava 

Tähis 

Fraktsiooni osakeste mass valtside vahe kaugusel 
Töötlemata    

g kuju 
läbimõõt 

mm 

0,6 mm            

g 

0,4 mm  

g 

0,2 mm  

g 

● 10 m1 0 0 0 0 

● 7 m2 0 0 0 0 

● 5 m3 4 4 1 0 

▬ 4 m4 0 0 0 0 

▬ 3 m5 0 0 0 25 

▬ 2 m6 12 13 18 74 

▬ 1,2 m7 46 42 47 1 

▬ 0,5 m8 26 29 21 0 

▬ 0,25 m9 6 7 6 0 

▬ 0 m10 5 5 6 0 

Kokku: 99 100 99 100 

Peenusmäär: 1,54 1,52 1,49 2,74 

 

Peenusmäära määramise arvutuskäik hernega 1mm valtside vahe kauguse korral on 

lahendatud peale peenusmäära määramiseks kasutatavat valemit : 

                          M =
m1(d1 + 0,5) + m2 (

d1 + d2

2 ) + ⋯ + m10 (
d9 + d10

2 )

Σm
 ,                     (8) 

kus  M on peenusmäär; 

 Σm – materjali kogumass g; 

m1 … m10 – materjali fraktsiooni mass g; 

d1 … d10 – sõelte avade mõõdud. 

 

6. Valtsmuljuri katsetus 

 

Tabel 8. Katseandmed ja tulemused 

Materjal 
s   

mm 

m    

kg 

t       

s 
imp 

Qk 

kg s-1 

A   

kJ 

Ae      

kJ kg-1 

n    

% 

1.Nisu 

0,2 

1,6 

11,8 6* 0,13 40,6 25,4 93,9 

0,4 11,5 4* 0,14 26,3 16,4 91,4 

0,6 11 3* 0,15 12 12,02 89 

2.Hernes 

0,2 

1,7 

26,2 7* 0,06 44,7 26,3 89 

0,5 26 80** 0,07 23,1 13,6 80 

1 22 48** 0,08 12,5 7,3 72 

* Energiaarvesti tegur 500, ** Energiaarvesti tegur 10000. 

Nisu katseline jõudlus 0,2 mm valtside vahelise kauguse korral on lahendatud peale 

katselise jõudluse arvutus valemit:  
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Qk = 
m

t
 =  

1,6

11,8
 = 0,13 kg s-1,       (9) 

kus      Qk on katseline jõudlus kg s-1;  

m  –   töödeldud materjali mass kg;  

t  –  aeg, mis kulus materjali töötlemisele s. 

Nisu erienergia leidmise lahendus käik  0,2 mm valtside vahelise kauguse korral: 

Erienergia arutatakse valemi abil:  

 Ae =
Am

m
  = 

40,6

1,6
 kJ,                 (10) 

kus      Ae on erienergia kJ kg-1;  

Am  – töötlemisele kulunud energia kJ;  

m  – töödeldud materjali mass kg.  

Töötlemisele kulunud energia arvutatakse valemi abil: 

 Am= Ak-At = 43,2-2,54 = 40,66 kJ,               (11) 

kus  Ak  – energia, mis kulub kogu protsessi vältel kJ; 

 At  – energia, mis kulub tühjalt töötamisele kJ. 

Energia, mis kulub kogu protsessi vältel, arvutatakse valemi abil:  

Ak = 
n1

n2
· 3600= 

6

500
· 3600 = 43,2 kJ,             (12) 

kus      Ak on energia, mis kulub kogu protsessi vältel kJ;  

n1  – energiaarvestil loendatud impulsside arv;  

n2  – energiaarvesti tegur. 
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Energia, mis kulub seadme tühijooksul, määratakse katseliselt, lastes valtsmuljuril tühjalt 

töötada teatud aja ning fikseerides selle jooksul tarbitud energia. 

Energia, mis kulus tühjalt töötamisele, arvutatakse valemi abil:  

 At= Pt · t = 0,216 · 11,8 = 2,54 kJ,               (13) 

kus At on energia, mis kulub seadmel tühijooksul kJ; 

Pt  – tühijooksu võimsus W; 

t  – aeg, mis kulus materjali peenestamiseks s. 

Tühijooksu võimsus, arvutatakse valemi abil: 

 Pt =  
Atühi

t
 = 

12,96

60
 = 0,216 W,               (14) 

kus  Pt on tühijooksu võimsus W; 

Atühi– tühijooksu energia kJ; 

t  – tühijooksu aeg s. 

Energia, mis kulub seadme tühijooksul, arvutatakse valemi abil: 

Atühi = 
n1

n2
  3600 = 

36

10000
 3600 = 12,96 kJ,              (15) 

kus n1  – energiaarvestil loendatud impulsside arv;  

 n2  – energiaarvesti tegur.  

Muljuri energeetiline kasutegur materjali peenestamisel arvutatakse valemiga: 

k

m

A

A
n   = 

40,6

43,2
 100= 93,9 %.                (16) 
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7. Katsetulemused 

 

Tabel 9. Nisu omaduste katsetulemused 

Suurus Tähis Ühik Väärtus 

1. Valtside vaheline kaugus 
s mm 

töötle-

mata 
0,2 0,4 0,6 

2. Suhteline niiskus W % 8,5 8,5 8,5 8,5 

3. Mahumass γ kg m-3 820 600 600 600 

4. Peenusmäär M mm 2,74 1,49 1,52 1,54 

5. Valdava fraktsiooni osakeste keskmine mõõt d1 mm 2 1,2 1,2 1,2 

6. Valdava fraktsiooni osakaal mi % 74 47,4 42,4 46,4 

 

Tabel 10. Herne omaduste katsetulemused 

Suurus Tähis Ühik Väärtus 

1. Valtside vaheline kaugus 
s mm 

töötle-

mata 
0,2 0,4 0,6 

2. Suhteline niiskus W % 5,1 5,1 5,1 5,1 

3. Mahumass γ kg m3 880 700 680 660 

4. Peenusmäär M mm 8,33 0,87 1,04 1,31 

5. Valdava fraktsiooni osakeste keskmine mõõt d1 mm 7 0,5 0,5 1,2 

6. Valdava fraktsiooni osakaal mi % 93 59 53 50 

 

Tabel 11. Valtsmuljuri katsetulemused nisuga 

Suurus Tähis Ühik 
Valtside vahekaugus  mm 

0,2 0,4 0,6 

1. Teoreetiline jõudlus Qt kg s-1 0,05 0,11 0,17 

2. Katseline jõudlus Qk kg s-1 0,13 0,14 0,15 

3. Materjali käitumistegur k  0,3 0,7 1,1 

4.Erienergia Ae kJ kg-1 24,4 16,4 12 

5. Energeetiline kasutegur η % 93,9 91,4 89 

 

Tabel 12. Valtsmuljuri katsetulemused hernega 

Suurus Tähis Ühik 
Valtside vahekaugus  mm 

0,2 0,5 1 

1. Teoreetiline jõudlus Qt kg s-1 0,06 0,16 0,32 

2. Katseline jõudlus Qk kg s-1 0,06 0,07 0,08 

3. Materjali käitumistegur k  1 2,2 4 

4.Erienergia Ae kJ kg-1 26,3 13,6 7,3 

5. Energeetiline kasutegur η  % 89 80 72 

 

Teostatud katsete järel selgus (tabel 9, 10, 11, 12), et teoreetilised jõudlused ja katselised 

jõudlused erinevad suurel määral. Seda saab seletada materjali ebaühtlase vooluga valtside 

vahel. Materjal, mis liigub peenestamisele, ei suundu valtside vahele pidevalt, vaid 

viljaterad võivad hakata tagasi põrkuma. Seoses sellega on otstarbekas lisada teoreetilise 

jõudluse valemisse tegur, mis arvestab materjali käitumist. 
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Materjali käitumistegur arvutakse valemi abil: 

   k = Qt/Qk ,                 (17) 

kus k on tegur, mis arvestab materjali käitumist peenestamise ajal. 

 

Kiviveski 35…50 kJ kg-1, ketasveski 30…40 kJ kg-1, sõelaga vasarveski  50…65 kJ kg-1,  

sõelata vasarveski 25…40 kJ kg-1, desintegraator 28…40 kJ kg-1. 

Herne muljumisel 0,2 mm valtside vahelise kaugusega oli erienergia 26,3 kJ kg-1. Nisu 

muljumisel 0,2 sama kaugusega 24,4 kJ kg-1. Herne muljumisel 1 mm valtside vahelise 

kaugusega oli erienergia 7,3 kJ kg-1. Nisu muljumisel  0,6 mm valtside vahelise kaugusega 

oli erienergia 12 kJ kg-1. Mõlema materjali peenestamisel jääb erienergia hulk 26,3 – 7,3 kJ 

kg-1 vahele. Selle põhjal saab teha järelduse, et suurendades valtside vahelist kaugust 

väheneb töö hulk mida tehakse ühe kilogrammi kohta. Võrreldes teiste 

peenestusseadmetega on antud söödamuljur madalaima energia tarbivusega. Nisu 

peenestamisel vasarveskiga on jõudlus 0,2 kg s-1 ja erienergia on 1,63 kJ kg-1. 

Valtsmuljuriga jääb jõudlus, olenevalt valtside vahelistest kaugustest 0,13-0,15 kg s-1 ja 

erienergia hulk jääb 7,3-24,4 kJ kg-1 vahele. Nisu töötlemisel vasarveskiga on jõudlus 

suurem ja erienergia väiksem võrreldes söödamuljuriga peenestamisel. 

Vasarveski jõudlus on 0,13 kuni 0,22 kg s-1 [16]. Herne peenestamisel vasarveskiga oli 

jõudlus 0,15 kg s-1 ja erienergia on 3,08 kJ kg-1. Valtsmuljuriga jääb jõudlus olenevalt 

valtside vahelistest kaugustest 0,06 – 0,08 kg s-1 ja erienergia hulk jääb 7,3 – 26,3 kJ kg-1 

vahele. Sarnaselt nisuga on herne töötlemiselgi vasarveskiga jõudlus suurem ja energiahulk 

väiksem võrreldes söödamuljuriga peenestamisel. 

 

4.5. Kokkuvõte laboratoorse töö arendusest 

 

Esialgselt koostatud laboratoorne töö on lahendatud läbi autori poolt. Laboratoorse töö 

sooritamiseks ette antud 3 akadeemilist ehk 135 minutit laboris venis autoril 20 minuti 

võrra pikemaks, kuid tehes sama tööd rühmas on võimalik ülesanded liikmete vahel ära 

jaotada ning tänu selle võidetakse ajalise poole pealt. Töö ülesandeid täites polnud 

võimalik kõiki punkte täielikult täita kuna töödeldava materjali hulk on varasemate katsete 

käigus suurel määral vähenenud. Kõik ülesanded õnnestus lõputöö autoril sooritada. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli arendada mahukam laboratoorne töö, mille käigus 

sisustada labor, koostada labortööde juhend ning teha nende toimimiskontroll. 

Antud uurimustöö ülesanneteks oli tutvuda tera-ja kaunviljade purustamise alustega ning 

seadmetega. Õppida tundma ja katsetada valtsmuljurit “Neureo 103”, teostada antud 

seadme põhjal katsetulemuste analüüs ning katsetest tehtud järelduste põhjal koostada uus 

laboratoorne töö, mille käigus üliõpilased omandavad neile suunatud õpiväljundid ning 

sooritada koostatud laboratoorse töö juhendile menetluskontroll. 

 

Esialgsetest plaanidest kujunes välja mahukas lõputöö, milles uuriti põhjalikult 

valtsmuljuri käitumist ning peenestatud söötade kvaliteedi tulemusi erinevate tingimuste 

korral. Uurimuse käigus on võrreldud erinevaid peenestusseadmete positiivseid ja 

negatiivseid külgi. Töö tegemisel selgus, et looma jõudlus ei suurene ainult peenestud 

söödast vaid sööt peab olema kindla suurusega, vastasel korral võib looma jõudlus 

väheneda. Jõuti järeldusele, et loom omastab kõige paremini sellist osakest, mis on enda 

algsest suurusest peenestaud kolmandikuks või poole väiksemaks. Teraviljade 

peenestamisel selgus, et suurendades valtside vahekaugust suureneb fraktsioonilises 

koostises osakeste protsent, mis on töötlemata materjalist kolmandik või poole väiksem. 

Kaunviljade katsetulemuste põhjal selgus, et uba ja hernes mida peenestati ei sobi 

fraktsioonolise koostise poolest loomasöödaks, kuna peenusanalüüsist selgus, et 

valtsmuljur on materjali liiga väikesteks osakesteks töötlenud. Jõudluste määramisel 

arvutati esmalt teoreetiline jõudlus, et pärast katsete sooritamist saaks võrrelda neid 

tulemusi tegelike jõudlustega. Teoreetiline ja katseline jõudlus erinesid üksteisest väga 

suurel määral. Seoses sellega järeldati, et materjal ei liigu valtside vahele sirgjooneliselt 

vaid valtsid põhjustavad materjali hüppelist liikumist. Seoses sellega töötati välja tegur, 

mis hindab materjali käitumist olenevalt materjalist  ning valtside vahekaugusest. 

Energeetilised näitajad muutusid kõikides katsetes sarnaselt, vähendades valtside 

vahekaugust, suurenes energia hulk, mis kulub ühe kilogrammi materjali töötlemiseks. 
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Näiteks nisu töötlemisel 0,2 mm valtside vahekaugusel oli erienergia 26,41 kJ kg-1 ja 

0.6 mm kauguse korral 10,79 kJ kg-1, mis tähendab, et muutes valtside vahekaugust 

0,4 mm võrra suuremaks, väheneb tarbitav energia hulk ligi 2,5 korda. Eelmainitu põhjal 

saab järeldada, et pole otstarbekas töödelda väikese valtside vahekaugusega, kuna materjali 

töötlemiseks kulub ligi kaks ja pool korda rohkem energiat, valtside jõudlus väheneb ning 

materjali kvaliteednäitajad langevad. 

 

Laboratoorsee töö juhend on koostaud katsetulemuste põhjal ning koostatud põhimõttel, et 

üliõpilased omandaksid nende suunale mõeldud õppeväljundid. Mentluskontrolli venis 

ajaliselt 20 minutit pikemaks, kui on etteantud aeg, kuid edaspidi jagatakse töökäigud 

laboratooriumis osalejate vahel ära ning täna sellele võidetakse ajaliselt. Kontroll 

teostamise käigus suutis autor kõik ettemääratud punktid täita.  
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SUMMARY 
 

Aim of this thesis is to develop voluminous laboratory work; furnish laboratory, compile 

laboratory work guide and create operation check.  

 

Main priority of this research was to develop knowledge in bases of splitting grains, beans 

and used machinery. Used roll crusher was “Neuero 103”. Create analysis of the received 

results of the experiment and conclusions of which new improved laboratory work has 

been created. Basis of the study objectives were fundamental to create improved 

laboratory work for students aquiring different  degree. 

 

Thesis turned out capacious due to proper research in roll crushing machinery and quality 

of different animal feed in processing peculiarity. Positive and negative features of 

different grinding machinery have been compared. Experiment clarified that animal 

performance does not only rise because of smaller feed but has to be in certain 

measurement if not animal could lose in performance. Result lead to understanding that 

animal absorbs partical that is one third or half the size of the origin size better.  While 

grinding grain it became clear that increasing distance between rollers increases particles 

percentage in fractional structure which is one third or half the size of unmanufactured 

particle. Bean grinding results clarified that, bean and pea do not qualify to be animal feed 

because of the particle analysis. Roll crusher caused material to be too small.  In 

performance firstly  was found theoretical performance. After experiments were found real 

performance figures which were compared with theoretical results. Theoretical results and 

real results were very different. Due to that, it was clear that material does not have linear 

movement into rollers. Actually rollers cause material to leap in different directions. This 

lead to creation of factor which evaluates material behaviour depending of the used 

material and the distance between rollers. Energetic figures were similar in all 

experiments. Reducing distance between rollers increased used amount of energy that has 

to be used to process one kilogram of used material. For example processing grain with 

rollers having 0,2 mm slot specific energy was 26,41 and when slot was 0,6 mm the 

specific enerfy was 10,79. Meaning that increasing distance between rollers by 0,4 mm the 

amount of used specific energy reduces 2,5 times. To conclude that, it is not useful to 

process materials when slot between rollers is too small because process needs 2,5 times 

more energy, efficiency of the rollers decreases and quality standards of the material 

decreases. 

 

Laboratory work has been created from the results of the experiment. Students acquiring 

different degree have the same work to acquire basis of this subject. Operation check takes 

20 minutes than before but, work is to be divided by students in the experiment. Author of 

the thesis and laboratory work completed all tasks aquired in operation check. 
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Lisa 1. Katseandmed. Peenusmäärad 
 

Tabel 1. Tatar 

s=1mm 
   

Tabel 2. 

Tatar  s= 

0,5 

   

Sõela suurus Mass, g 

 

Sõela 

suurus   Mass, g   

d1  >10 m1 0 

 

d1  >10 m1 0 

d2   10--7 m2 0 

 

d2   10--7 m2 0 

d3 7--5 m3 9 

 

d3 7--5 m3 9 

d4 5--4 m4 0 

 

d4 5--4 m4 0 

d5 4--3 m5 5 

 

d5 4--3 m5 1 

d6 3--2 m6 7 

 

d6 3--2 m6 4 

d7 2-1,2 m7 14 

 

d7 2-1,2 m7 19 

d8 1,2-0,5 m8 46 

 

d8 1,2-0,5 m8 47 

d9 0,5-0,25 m9 9 

 

d9 0,5-0,25 m9 14 

d10   0,25-0 m10 11 

 

d10   0,25-0 m10 21 

  

Kokku 101 

   

Kokku 115 

  

Peenus-

määr 

mm 1,54 

   

Peenus-

määr 

mm 1,27 

         

         Tabel 3. Tatar   

s= 0,2mm 

   

Tabel 4. Tatar 

töötlemata  

  

Sõela suurus Mass, g 

 

Sõela 

suurus   Mass, g   

d1  >10 m1 0 

 

d1  >10 m1 0 

d2   10--7 m2 0 

 

d2   10--7 m2 0 

d3 7--5 m3 5 

 

d3 7--5 m3 30,8 

d4 5--4 m4 0 

 

d4 5--4 m4 4,2 

d5 4--3 m5 2 

 

d5 4--3 m5 63,8 

d6 3--2 m6 6 

 

d6 3--2 m6 1,06 

d7 2-1,2 m7 12 

 

d7 2-1,2 m7 0 

d8 1,2-0,5 m8 47 

 

d8 1,2-0,5 m8 0 

d9 0,5-0,25 m9 15 

 

d9 0,5-0,25 m9 0 

d10   0,25-0 m10 19 

 

d10   0,25-0 m10 0 

  

Kokku 106 

   

Kokku 99,86 

  

Peenus-

määr 

mm 1,12 

   

Peenus-

määr 

mm 4,30 
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Tabel 5. Oder 0,6 

s= mm  

   

Tabel 6. Oder 0,4 

s= mm 

  Sõela suurus Mass, g 

 

Sõela suurus Mass, g 

d1  >10 m1 0 

 

d1  >10 m1 0 

d2   10--7 m2 0 

 

d2   10--7 m2 0 

d3 7--5 m3 5 

 

d3 7--5 m3 5 

d4 5--4 m4 0 

 

d4 5--4 m4 0 

d5 4--3 m5 0 

 

d5 4--3 m5 0 

d6 3--2 m6 11 

 

d6 3--2 m6 12 

d7 2-1,2 m7 64 

 

d7 2-1,2 m7 55 

d8 1,2-0,5 m8 34 

 

d8 1,2-0,5 m8 38 

d9 0,5-0,25 m9 5 

 

d9 0,5-0,25 m9 6 

d10   0,25-0 m10 3 

 

d10   0,25-0 m10 3 

  

Kokku 122 

   

Kokku 119 

  

Peenus-

määr 

mm 1,57 

   

Peenus-

määr 

mm 1,54 

         

         

Tabel 7. Oder    

s= 0,2 mm 

   

Tabel 8. Oder     

s= töötlemata 

  Sõela suurus Mass, g 

 

Sõela suurus Mass, g 

d1  >10 m1 0 

 

d1  >10 m1 0 

d2   10--7 m2 0 

 

d2   10--7 m2 0 

d3 7--5 m3 1 

 

d3 7--5 m3 0 

d4 5--4 m4 0 

 

d4 5--4 m4 0 

d5 4--3 m5 0 

 

d5 4--3 m5 64 

d6 3--2 m6 6 

 

d6 3--2 m6 57 

d7 2-1,2 m7 50 

 

d7 2-1,2 m7 0 

d8 1,2-0,5 m8 46 

 

d8 1,2-0,5 m8 0 

d9 0,5-0,25 m9 8 

 

d9 0,5-0,25 m9 0 

d10   0,25-0 m10 5 

 

d10   0,25-0 m10 0 

  

Kokku 116 

   

Kokku 121 

  

Peenus-

määr 

mm 1,24 

   

Peenus-

määr 

mm 3,03 
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Tabel 9. Nisu 0,2 

s= mm  
   

Tabel 10. Nisu  

s= 0,6 mm 

  Sõela suurus Mass, g 

 

Sõela suurus Mass, g 

d1  >10 m1 0 

 

d1  >10 m1 0 

d2   10--7 m2 0 

 

d2   10--7 m2 0 

d3 7--5 m3 2 

 

d3 7--5 m3 6 

d4 5--4 m4 0 

 

d4 5--4 m4 0 

d5 4--3 m5 0 

 

d5 4--3 m5 0 

d6 3--2 m6 28 

 

d6 3--2 m6 18 

d7 2-1,2 m7 73 

 

d7 2-1,2 m7 68 

d8 1,2-0,5 m8 33 

 

d8 1,2-0,5 m8 39 

d9 0,5-0,25 m9 9 

 

d9 0,5-0,25 m9 10 

d10   0,25-0 m10 10 

 

d10   0,25-0 m10 8 

  

Kokku 155 

   

Kokku 149 

  

Peenus-

määr 

mm 1,49 

   

Peenus-

määr 

mm 1,53 

         

         Tabel 11. Nisu  

s= 0,4 mm 

   

Tabel 12. Nisu  
töötlemata 

  Sõela suurus Mass, g 

 

Sõela suurus Mass, g 

d1  >10 m1 0 

 

d1  >10 m1 0 

d2   10--7 m2 0 

 

d2   10--7 m2 0 

d3 7--5 m3 8 

 

d3 7--5 m3 0 

d4 5--4 m4 0 

 

d4 5--4 m4 0 

d5 4--3 m5 0 

 

d5 4--3 m5 38 

d6 3--2 m6 15 

 

d6 3--2 m6 115 

d7 2-1,2 m7 59 

 

d7 2-1,2 m7 2 

d8 1,2-0,5 m8 44 

 

d8 1,2-0,5 m8 0 

d9 0,5-0,25 m9 11 

 

d9 0,5-0,25 m9 0 

d10   0,25-0 m10 10 

 

d10   0,25-0 m10 0 

  

Kokku 147 

   

Kokku 155 

  

Peenus-

määr 

mm 1,51 

   

Peenus-

määr 

mm 2,73 
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Tabel 13. Hernes  

s= 1 mm  
   

Tabel 14. Hernes 

s= 0,5 mm 

  Sõela suurus Mass, g 

 

Sõela suurus Mass, g 

d1  >10 m1 0 

 

d1  >10 m1 0 

d2   10--7 m2 0 

 

d2   10--7 m2 0 

d3 7--5 m3 4 

 

d3 7--5 m3 2 

d4 5--4 m4 0 

 

d4 5--4 m4 0 

d5 4--3 m5 0 

 

d5 4--3 m5 0 

d6 3--2 m6 2 

 

d6 3--2 m6 2 

d7 2-1,2 m7 61 

 

d7 2-1,2 m7 32 

d8 1,2-0,5 m8 37 

 

d8 1,2-0,5 m8 75 

d9 0,5-0,25 m9 13 

 

d9 

0,5-

0,25 m9 21 

d10   0,25-0 m10 6 

 

d10 

  0,25-

0 m10 9 

  

Kokku 123 

   

Kokku 141 

  

Peenus-

määr 

mm 1,33 

   

Peenus-

määr 

mm 1,00 

         

         

Tabel 15. Hernes 

s= 0,2 mm 

   

Tabel 16. Hernes 

s= töötlemata 

  

Sõela            suurus Mass, g 

 

Sõela 

suurus   Mass, g   

d1  >10 m1 0 

 

d1  >10 m1 0 

d2   10--7 m2 0 

 

d2   10--7 m2 160 

d3 7--5 m3 3 

 

d3 7--5 m3 12 

d4 5--4 m4 0 

 

d4 5--4 m4 0 

d5 4--3 m5 0 

 

d5 4--3 m5 0 

d6 3--2 m6 1 

 

d6 3--2 m6 0 

d7 2-1,2 m7 21 

 

d7 2-1,2 m7 0 

d8 1,2-0,5 m8 95 

 

d8 1,2-0,5 m8 0 

d9 0,5-0,25 m9 26 

 

d9 0,5-0,25 m9 0 

d10   0,25-0 m10 15 

 

d10   0,25-0 m10 0 

  

Kokku 161 

   

Kokku 172 

  

Peenus-

määr 

mm 0,91 

   

Peenus-

määr 

mm 8,33 
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Tabel 17. Uba 1,5 

s= mm  
   

Tabel 18. 

Uba     

s=1 mm 

   Sõela suurus Mass, g 

 

Sõela suurus Mass, g 

d1  >10 m1 0 

 

d1  >10 m1 0 

d2   10--7 m2 1 

 

d2   10--7 m2 1 

d3 7--5 m3 8 

 

d3 7--5 m3 4 

d4 5--4 m4 0 

 

d4 5--4 m4 0 

d5 4--3 m5 0 

 

d5 4--3 m5 0 

d6 3--2 m6 31 

 

d6 3--2 m6 1 

d7 2-1,2 m7 51 

 

d7 2-1,2 m7 46 

d8 1,2-0,5 m8 33 

 

d8 1,2-0,5 m8 50 

d9 0,5-0,25 m9 5 

 

d9 0,5-0,25 m9 8 

d10   0,25-0 m10 2 

 

d10   0,25-0 m10 3 

  

Kokku 131 

   

Kokku 113 

  

Peenus-

määr 

mm 1,88 

   

Peenus-

määr 

mm 1,37 

         

         Tabel 19. Uba   

s= 0,5 mm 

   

Tabel 20. Uba 
töötlemata 

  

Sõela suurus Mass, g 

 

Sõela 

suurus   Mass, g   

d1  >10 m1 0 

 

d1  >10 m1 50 

d2   10--7 m2 0 

 

d2   10--7 m2 70 

d3 7--5 m3 5 

 

d3 7--5 m3 0 

d4 5--4 m4 0 

 

d4 5--4 m4 0 

d5 4--3 m5 0 

 

d5 4--3 m5 0 

d6 3--2 m6 1 

 

d6 3--2 m6 0 

d7 2-1,2 m7 28 

 

d7 2-1,2 m7 0 

d8 1,2-0,5 m8 67 

 

d8 1,2-0,5 m8 0 

d9 0,5-0,25 m9 15 

 

d9 0,5-0,25 m9 0 

d10   0,25-0 m10 6 

 

d10   0,25-0 m10 0 

  

Kokku 122 

   

Kokku 120 

  

Peenus-

määr 

mm 1,15 

   

Peenus-

määr 

mm 7,15 
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Lisa 2. Katsetulemused. Jõudlus ja energeetika 
 

Tabel 1. Tatra muljumisel valtside vahekaugus 1 mm 

     
Katse 

t 

s 

m 

kg 
Impulsside arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae       kJ 

kg-1 Enne Pärast 

I 23,12 3 49 580 440 467,1 4,99 12,65 4,22 

II 22,47 2,9 47 580 440 477,4 4,85 12,07 4,05 

   Keskmine 580 440 472,3  12,36 4,13 

 

Tabel 2. Tatra muljumisel valtside vahekaugus 0,5 mm 
    

Katse 
t 

s 

m 

kg 

Impulsside 

arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae       kJ 

kg-1 Enne Pärast 

I 21,6 2,7 93 580 440 453,3 4,67 28,81 10,59 

II 18,95 2,4 92 580 440 455,9 4,09 29,03 12,09 

   Keskmine 580 440 454,6  28,92 11,34 

 

Tabel 3. Tatra muljumisel valtside vahekaugus 0,2 mm 

    
Katse 

t 

s 

m 

kg 
Impulsside arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae       

kJ kg-1 Enne Pärast 

I 17,5 2,1 7 580 440 436,1 3,78 46,62 21,99 

II 18,7 2,3 8 580 440 448,6 4,04 53,56 22,99 

   Keskmine 580 440 442,3  50,09 22,49 

 

Tabel 4. Oa muljumisel valtside vahekaugus 1,5 mm 

     
Katse 

t 

s 

m 

kg 
Impulsside arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae       

kJ kg-1 Enne Pärast 

I 18,94 1,3 29 860 560 243,3 4,09 6,35 4,96 

II 20,68 1,4 31 860 560 240,2 4,47 6,69 4,85 

   Keskmine 860 560 241,8  6,52 4,91 

 

Tabel 5. Oa  muljumisel valtside vahekaugus 1 mm 

     
Katse 

t 

s 

m 

kg 
Impulsside arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae       

kJ kg-1 Enne Pärast 

I 27,22 1,5 48 860 580 203,7 5,88 11,40 7,40 

II 19,46 1,0 35 860 580 188,7 4,20 8,40 8,23 

   Keskmine 860 580 196,2  9,90 7,82 
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Tabel 6. Oa  muljumisel valtside vahekaugus 0,5 mm 

     
Katse 

t 

s 

m 

kg 

Impulsside 

arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae       kJ 

kg-1 Enne Pärast 

I 30,2 1,5 74 860 600 178,8 6,52 20,12 13,41 

II 28,65 1,4 70 860 600 178,4 6,19 19,01 13,39 

   Keskmine 860 600 178,6  19,56 13,40 

 

Tabel 7. Herne muljumisel valtside vahekaugus 1mm 

    
Katse 

t 

s 

m 

kg 

Impulsside 

arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae       kJ 

kg-1 Enne Pärast 

I 27,73 2,2 58 880 660 283,0 5,99 14,89 6,83 

II 32,31 2,4 65 880 660 269,6 6,98 16,42 6,79 

   Keskmine 880 660 276,3  15,66 6,81 

 

Tabel 8. Herne  muljumisel valtside vahekaugus 0,5 mm 

    
Katse 

t 

s 

m 

kg 

Impulsside 

arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae        

kJ kg-1 Enne Pärast 

I 34,42 2,4 105 880 680 248,9 7,43 30,37 12,76 

II 35,87 2,5 110 880 680 250,9 7,75 31,85 12,74 

   Keskmine 880 680 249,9  31,11 12,75 

 

Tabel 9. Herne  muljumisel valtside vahekaugus 0,2 mm 
    

Katse 
t 

s 

m 

kg 

Impulsside 

arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae          

kJ kg-1 Enne Pärast 

I 42,28 2,9 12 880 700 248,6 9,13 77,27 26,46 

II 38,51 2,6 10 880 700 239,3 8,32 63,68 24,88 

   Keskmine 880 700 244,0  70,47 25,67 

 

Tabel 10. Nisu  muljumisel valtside vahekaugus 0,6 mm 

    
Katse 

t 

s 

m 

kg 

Impulsside 

arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae          

kJ kg-1 Enne Pärast 

I 23,22 3,6 6 820 600 558,1 5,02 38,18 10,61 

II 26,13 4,1 7 820 600 562,1 5,64 44,75 10,97 

   Keskmine 820 600 560,1  41,47 10,79 

 

 

 

 



 

79 
 

Tabel 11. Nisu  muljumisel valtside vahekaugus 0,4 mm 

    
Katse 

t 

s 

m 

kg 

Impulsside 

arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae        

kJ kg-1 Enne Pärast 

I 22,02 3,2 9 820 600 523,2 4,76 60,04 18,76 

II 20,97 3,3 7 820 600 559,7 4,53 45,87 14,07 

   Keskmine 820 600 541,4  52,96 16,42 

 

Tabel 12. Nisu  muljumisel valtside vahekaugus 0,2 mm 

    
Katse 

t 

s 

m 

kg 

Impulsside 

arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae        

kJ kg-1 Enne Pärast 

I 22,49 3,1 12 820 600 496,2 4,86 81,54 26,30 

II 22 3,1 12 820 600 504,0 4,75 81,65 26,51 

   Keskmine 820 600 500,1  81,60 26,41 

 

Tabel 13. Odra  muljumisel valtside vahekaugus 0,6 mm 

    
Katse 

t 

s 

m 

kg 

Impulsside 

arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae        

kJ kg-1 Enne Pärast 

I 6,17 1,1 2 680 460 641,8 1,33 13,07 11,88 

II 7,13 1,2 3 680 460 605,9 1,54 20,06 16,72 

   Keskmine 680 460 623,9  16,56 14,30 

 

Tabel 13. Odra  muljumisel valtside vahekaugus 0,4 mm 

Katse 
t 

s 

m 

kg 

Impulsside 

arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae        

kJ kg-1 Enne Pärast 

I 9,18 1,3 4 680 460 494,1 1,98 26,8 21,28 

II 10 1,3 4 680 460 475,2 2,16 26,6 20,18 

   Keskmine 680 460 484,7  26,7 20,73 

 

Tabel 13. Odra  muljumisel valtside vahekaugus 0,2 mm 

Katse 
t 

s 

m 

kg 

Impulsside 

arv 

γ kg m3 Qk 

kg s-1 

Atühi 

kJ 

Ak 

kJ 

Ae        

kJ kg-1 Enne Pärast 

I 11,1 1,4 7 680 480 454,1 2,40 48,2 34,29 

II 9,75 1,2 6 680 480 457,8 2,11 41,1 33,14 

   
Keskmine 680 480 456,0 

 
44,5 33,71 
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Lisa 3. Arvutustulemused. Teoreetiline jõudlus  
 

Tabel 1. Teoreetilise jõudluse arvutuskäigu andmed ja tulemus 

Materjal 
s 

 mm 

γ                  

kg m3 

F                   

m2 

v 

m s-1 

Qt                

kg s-1
 

Tatar 

0,2 

570 

1,6 10-6 

4,38 

151,1 

0,5 4,1 10-6 378,6 

1 8,3 10-6 757,2 

Nisu 

0,2 

820 

1,6 10-6 214,9 

0,4 3,3 10-6 429,9 

0,6 4,9 10-6 644,9 

Oder 

0,2 

680 

1,6 10-6 180,2 

0,4 3,3 10-6 360,4 

0,6 4,9 10-6 540,6 

Hernes 

0,2 

880 

1,6 10-6 232,5 

0,5 4,1 10-6 581,3 

1 8,3 10-6 1162 

Uba 

0,5 

860 

4,1 10-6 566,2 

1 8,3 10-6 1132 

1,5 1,2 10-5 1698 
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