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SISSEJUHATUS 

 

Piima kvaliteedis suurt rolli mängib lüpsiseade, tänu millele on vajalik seadme 

kontrollimine. Läbi erinevate mõõtmiste kontrollitakse, kas lüpsiseade vastab kehtestatud 

sandatditele või mitte. Eesti Maaülikooli õppelaboris katsetame erinevaid lüpsimasinaid, et 

näha, kuidas teostada neid mõõtmisi ja kas need vastavad nõutele. Selleks, et kergemini 

näha, kas seada vastab nõuetele, on Maaülikool soetanud uue diagnostikaseadme, mis 

analüüsib ise, kas tulemused vastavad ISO standardile või mitte ja tänu sellele seadmele on 

mugav, kiirem ja täpsem teha mõõtmisi.  

Töö eesmärk on kaasajastada Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi karjandustehnika 

laboris toimuvat labortööd vahetades välja hetkel kasutusel olev mõõteseade Alfatronic MK 

IV, rakendades kooli poolt soetatud õppevahendit diagnostikaseade VPR200 koos 

anduritega WPS. 

Autor koostöös juhendajatega võttis eesmärgiks luua juhendid õppeainetes 

tulevastele õliõpilastele, kes tulevad omandama rakenduskõrgharidust või bakalaureuse 

kraadi, erialadel tootmistehnika ja biotehnilised süsteemid. Lisaks on eesmärgiks luua üldine 

juhend puldile, mida saaksid kasutada kõik üliõpilased oma erinevates töödes. 

Lõputöö esimene osa annab ülevaate lüpsiseadmetest, lüpsiseadme osadest ja nende 

üldehitusest. Edasi on kirjeldatud lüpsiseadmete testimisest ja selle vajalikkusest. Töö teine 

osa annab ülevaate laboritest, kus seda kasutatakse ja kirjeldab tehnikat, mis on kasutusel 

laborites. Edasi on kirjutatud kasutusel olevast pulsaatortestrist MK IV ja rakendatavast 

diagnostikaseadmest VPR200 ja kaasasolevatest anduritest WPS, lisaks on kirjutatud 

teadustöödest, kus on neid kasutatud. Kolmanda osana leiab töös labortööde arenduse, kus 

on kirjeldatud metoodikat ja välja töötatud juhendid, millest kolm lähevad konkreetse 

labortöö tegemiseks ja üks diagnostikaseadme üldiseks kasutamiseks.   

Kokkuvõttes leiab vastuse püstitatud teemadele ja eesmärkide täituvusele. 
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1. LÜPSISEADME EHITUS 

 

1.1 . Lüpsiseade ja selle üldehitus 

 

Lüpsiseadme ülesandeks on piima väljutamine udarast ja selle kogumine, lisaks piima 

kurnamine ja jahutamine. Lüpsiseadme ehitus sõltub selle liigist, kuid kindlasti on 

lüpsiseadmel olemas vaakumseade ja lüpsimasinad, torusselüpsiseadmetel lisanduvad 

piimaliin ja puhastusseade (joonis 1.1). 

Vaakumseadme ülesandeks on hõrenduse tekitamine lüpsisüsteemis. Tavaliselt 

koosneb vaakumseade vaakumpumbast, vaakumballoonist, vaakumregulaatorist, 

vaakummeetrist ja torustikust, millel kraanid. 

Puhastusseadme ülesandeks on lüpsimasinate ja torusselüpsi puhul piimaliini 

puhastamine ringsüsteemis. Seade koosneb juhtautomaadist, lahusemahutist, 

lahusejaotitest, torustikust. 

Piimaliin ülesandeks on piima transportimine torusselüpsi korral lüpsimasinast 

jahutisse. Tavaliselt kuulub liini piimatoru koos kraanidega, kogur, pump, kurn, mõõturid 

ja plaatjahuti. Üldjuhul paigaldatakse piimakogur koos juurde kuuluvaga eraldi piimaruumi. 

Lüpsimasina ülesanne on piima udarast väljutamine nisakanali avamisega. 

Tänapäeval kõik lüpsimasinad toimivad vaakumi toimel, tekitades nisale asetatud 

nisakannu imemiskambris madalam rõhk kui nisas.[1:52]  

Lüpsimasina üks põhiparameeter on pulss. Pulsiks nimetatakse nisakummi üht 

täielikku, lõpetatud liigutust. Selleks liigutuseks on nisakummi kokku tõmbamine ja uuesti 

sirgumine. Pulsi koostiselt eristatakse kahe– ja kolmetaktilisi aparaate. Tänapäeval 

kasutatakse põhiliselt kahetaktilisi lüpsiaparaate, mille pulss koosneb kahest taktist: 

imemis– ja pigistustaktist. [1: 52] 

Joonisel on tegemist torusselüpsi skeemiga, kus on nooltega ära näidatud piima, 

vaakumi ringluse skeem ja lüpsmisega seotud ruumide asetus, mis on levinuim. 
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Joonis 1.1. Torusselüpsi süsteemi skeem [2: 194]  

 

A – Piimaruum, B – Vaakumpumba ruum, C – laut, 1 – piimatank, 2 – piimapump, 3 – 

piimakogur, 4 – mustuseeraldi, 5 – piimapumba survetoru, 6 – vaakumi all olev piimatoru, 

7 – vaakumpump, 8 – õhu väljutustoru koos summutiga, 9 – imitoru, 10 – vaakumballoon, 

11 – vaakumtorustik, 12 – vaakummeeter, 13 – pulsaator, 14 – piimakraan, 15– 

vahelduvvaakumi voolik, 16 – pikk piimavoolik, 17 – lüpsiriist, 18 – piima liikmise suund, 

19 – õhuliikumise suund.[2: 194]  

 

1.2. Lüpsiaparaat 

 

Lüpsiaparaadi põhiosad on nisakannud, kollektor ja pulsaator. Need ühendatakse järgmiste 

voolikute abil: pikk pulsivoolik kollektori ja pulsaatori vahel, pikk piimavoolik kollektori 

ja piimatoru kraani külge ja vaakumvoolik ühendatakse  vaakumitoru kraani külge. 

 

1.2.1. Nisakannud 

 

Nisakannud on kokkupuutes nisadega, kuhu vaakumi toimel piim imetakse. 

Kahekambriline nisakann koosneb jäigast väliskestast ehk hülsist ja selles paiknevat 

elastsest sisekestast ehk nisakummist. 

Nisakumm peab täitma mitmed tingimused nagu vastupidavus ja elastsus. Tavaliselt 

valmistatakse naturaalsest, sünteetilisest või silikoonkummist. Nisakumm paikneb metallist 

(üldjuhul roostevabast terasest) hülsi sees. Altpoolt välja ulatuv osa võib olla lühikeseks 

piimavoolikuks ja ülaservast väljaulatuva nisakummi suudmeosas on nisaava, kuhu nisa 

lüpsi ajaks paigutatakse (joonis 1.2 ).[ 2:175] 
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Nisakummi sees hoitakse lüpsikäigus pidevat alarõhku, milleks on 4 kPa[2: 178] mis 

täidab kolm ülesannet: imeb nisast piima, takistab nisakannudel maha kukkuda lüpsmise 

ajal ja laseb vahekambrisse tekkival normaalrõhul nisakummi kokku suruda. 

Nisakumm ehitus on selline, et ülaosas on sein õhem ja ühtlaselt pakseneb alaosa suunas. 

Tänu selle on kergem nisakummi massaažitakti ajal kokku suruda ja imemistakti ajal 

laieneb. 

 

Joonis 1.2. Nisakannu taktid [2: 176] 

A – nisakannu töös massaažitakti ajal, B – imemistakti ajal, 1 – ülakamber, 2 – mansett, 3 – 

hülss, 4 – vahekamber, 5 – nisakumm, 6 – imikamber, 7 – lühikese vaakumvooliku 

kinnitusotsik, 8 – nisakummi paksend ja 9 – õhu liikumissuund 

Nisakummi ja hülsi vahele moodustub vahekamber, kuhu pulsaator suunab 

vaheldumisi välisrõhku ja lüpsivaakumi (joonis 1.2: positsioon 4). 
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Nisakummi ülesandeks on piima väljutamine nisast–imemistakti ajal, teine ülesanne 

nisa masseerimine–massaažitakti ajal, et vereringe toimiks. Kui imemine oleks pidev , siis 

nisa alaosa veresooned täituksid verega, tekiks turse ning nisaava ei sulguks enam pärast 

lüpsi pikema aja vältel. 

  

1.2.2. Kollektor 

 

Kollektor on pisike piimakamber, mille maht on 50-500 ml [2: 180]. Kollektorisse 

tuleb lüpsi käigus saadud piim läbi nisakannude ja lühikeste piimavoolikute abil alarõhu 

toimel. Kollektoril on neli sisse vooluotsikut, ,mis tulevad nisakannude juurest ja üks suurem 

väljavooluotsik, kust liigub piim edasi pikka voolikusse.  

Lisaks on kollektor varustatud veel väikese avaga lisaõhu sisestamiseks piimavoolu 

(joonis 1.3: positsioon 10). Õhuseguse piima mahukaal on väiksem, mis võimaldab seda 

transportida madalama rõhuga. Õhu sissevool aitab siluda ka vaakumi pulsatsiooni 

imemiskambris.  [2: 179] 

Õhu sisestusava paikneb enamasti piima väljavooluotsiku vastaspoolel, et piim 

voolaks kergemini  kollektorist edasi. Lisaks võib kollektor olla varustatud klapiga, mis 

sulgeb piima väljavooluava (joonis 1.2: positsioon 9). See võib olla konstrueeritud nii, et 

sulgub lüpsiaparaadi langemisel nisadelt või automaatsel altvõtmisel, sest sisseimetava 

õhuga, mis tuleb, kui nisakannud langevad, võib kanduda piima mustust ja mitmesuguseid 

mikroobe. [2: 180] 

Jooniselt on näha lüpsiaparaadi kollektori põhiosasid. 
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Joonis 1.3. Kollektori skeem[2: 180] 

1– piimakamber, 2– vahelduvvaakumi kamber, 3– lühikesed piimavoolikud, 4– lühikesed 

vaakuvoolikud, 5– õhuvool, 6– piimavool, 7– pikk vaakumvoolik, 8– pikk piimavoolik, 9– 

klapp, 10– lisaõhu ava[6: 180]   

 

1.2.3. Pulsaator, pulsatsioon ja pulsidiagramm 

 

Pulsaator on lüpsiaparaadi süda, mis tekitab pulseeriva rõhuvahelduse. Tänapäeva 

lüpsimasinatel vaheldub vaakum atmosfääriõhuga. Vahelduv rõhk, mis tekib vaakumi ja 

atmosfääri vahel, kandub voolikute kaudu nisakannude vahekambritesse ja paneb 

nisakummi seinad pulseerivalt tõmblema. Pulsaatori ja kogu lüpsiaparaadi tööd 

iseloomustavad kaks põhinäitajat: pulsisagedus ja taktide vahekord. Pulsisageduseks 

nimetakse pulsside arvu ajaühikus ja taktide vahekord näitab imemis– ja pigistustaktide osa 

pulsis.[3: 39] 
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Tänapäeval on enim levinud pulsaator elektrooniline pulsaator, kuna uuematel 

lüpsiaparaatidel on 3 lüpsirežiimi, siis on vaja muuta sagedusi, taktide vahekorda ja kestus 

lüpsiajal. 

Kuna pulsatsiooni parameetreid on vaja muuta lüpsi käigus, kasutatakse pulsaatoreid, 

mille klapp pannakse liikuma elektromagnetiga, kasutades kontrollerit. See võimaldab hoida 

pulsatsiooni stabiilsena, samas saab lihtsalt muuta vastavalt töörežiimile. [2: 177] 

 

Joonis 1.4. Kahetaktilise lüpsiaparaadi pulsidiagramm[2: 177] 

1 – vaakumi pulsatsioon nisatipu juures, 2 – vahekambri pulsatsiooni kõver, Nv – 

nimivaakum, Pv – pulsatsiooni vaakum, Lv – lüpsivaakum, Lu – on lüpsivaakumi muutuste 

vahe nisakannu juures, a – nisakumm, avatud, b – nisakumm suletud, c – pulsatsiooni 

tsükkel, A – avamise siirdeaeg, B – lüpsivaakumi mõju aeg, C – sulgumise siirdeaeg, D – 

normaalrõhu mõjuaeg.[2: 177] 

Pulsidiagramm näitab vaakumi muutumist aja jooksul, mis ajal toimuvad erinevad 

taktid. Joonisel olev pulsidiagramm on kahetaktilise lüpsiaparaadi pulsatsioon. Joonisel on 

ära näidatud erinevad taktifaasid ja üleminekud.  

Ajamivahemik, kuna nisakumm on avatud, nimetatakse imemistaktiks ( joonisel 1.4, 

vahemik a). Sel ajal liigub lüpsivaakumi toimel nisast väljaimetav piim peene joana 

nisakummi imikambrisse. Edasi ajavahemikku, mil ajal on nisakumm kokku surutud 

(joonisel 1.4, vahemik b), nimetatakse massaažitaktiks, sel ajal on imemiskambris küll 

vaakum, kuid piima väljutust nisast ei toimu, kuna vaakumi mõju nisani ei ulatu. Imemis– 
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ja massažitakt ning sellele järgnev siirdeaeg moodustavad pulsatsiooni tsükli ( joonisel 1.4, 

vahemik c).  

Pulsatsiooni parameetrite määramine nisakummi sulgemise ja avanemise või 

imikambri rõhumuutuste järgi on raskendatud, mistõttu praktikas hinnatakse neid 

vahekambri rõhumuutuste kaudu. Selle järgi on imemistaktiks ajavahemik, mil 

vahekambrisse tekib ja kestab vaakum(joonisel 1.4, vahemik A+B). Massaažitaktiks on aeg, 

mil vahekambrisse tekib ja kestab normaalrõhk ( joonisel 1.4, vahemik C+D). 

Imemistakti ja massaažitakti vahel on paika pandud taktisuhe, milleks üldiselt on 

70:30 või 60:40[2] ning see peab olema lüpsiajal stabiilne, sest kui muutub ebastabiilseks, 

siis hakkab see kahjustama udarat, lisaks liiga suur taktisuhe ka kahjustab udarat. Kui 

imemistakti kestus ületab 70% pulsatsioonitsüklist, siis võivad nisade tippudes tekkida 

verevarustushäired ja haavandid.[5] 

Selle pärast on vaja arvutada, et ennetada tervisehädasid on vja arvutada taktisuhet, 

et see vastaks nõutele. Taktisuhet saab arvutada järgmisevalemiga: 

𝜆 =
𝑎+𝑏

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
∙ 100/

𝑐+𝑑

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
 ∙ 100%  [7] 

,kus λ on lüpsiaparaadi taktisuhe; 

a+b  – imemistakti kestus %; 

c+d – massaažitakti kestus %; 

a+b+c+d – kogu takti kestus %. 

 

1.3 Lüpsiseadmete testimine 

 

Kuna piim on üks loomsetest saadustest, mis on toiduainena täisväärtuslik ja maitsev 

kohe pärast valmimist. Seejuures on see õrn ja välistele mõjudele väga vastuvõtlik produkt. 

Piima kvaliteeti lüpsiseadme mõjul alandavad põhjused saab jagada kaheks: otseseks ja 

kaudseks. Kaudseteks teguriteks on piima kvaliteedi muutus lehma kaudu, mis on mõjutades 

udarat ja selle kaudu närvisüsteemi. Otsesed tegurid toimivad valmis piimale selle udarast 

väljumisel ja edasisel liikumisel jahutisse. Kvaliteeti alandavatele teguritele püütakse jälile 

jõuda ja neid ennetada lüpsiseadmete testimisega. Üldjuhul on signaaliks piimakvaliteedi 

näitajate muutus. [1: 70] 
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Lüpsiseadmete testil kontrollitakse erinevaid parameetreid, olulisemad näitajad on 

vaakumi tase, õhuvooluhulk ja pulsirežiim. Selleks jaoks kasutatakse erinevaid 

mõõteriistasid, nagu pulsaatortester, rotameeter. Üldjuhul testimine võtab aega 1,5–2 tundi 

ja tulemused esitatakse tavaliselt tabelite ja diagrammide kaudu.[1: 70]  

Lüpsiseadmete regulaarne testimine aitab säilitada piimakvaliteeti ja ennetada probleeme.  
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2. KARJANDUSTEHNIKA LABOR 

 

2.1. Karjandustehnika labori iseloomustus ja eesmärgid. 

Karjandustehnika laboris, ruumis A118 (joonis 2.1),  asetsevad mitmed tähtsad 

seadmed, mida kasutatakse igapäevaselt erinevates farmides. Selles laboris leiab 3 erinevat 

lüpsimasinat– MilkMaster, DuoVac 400A ja ADU 1, pesuseade Alfa Laval Agri C200  ning 

piimajahuti– säiliti.  

Laboris olevate seadmete eesmärgiks on anda võimalus tudengitele, kes läbivad 

õppeained karjandustehnika (tabel 2.1), bakalaureuse või rakendusliku kõrghariduse 

omandamise ajal, hilisemalt magistri õppeajal aine farmiseadmete teooria (tabel 2.1), 

tutvuda üldiselt lüpsiseadmetega ning vaadata tööpõhimõtteid ja katsetada neid.  

 

Joonis 2.1. Karjndustehnika labor 
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Joonisel 2.1 on näha karjandustehnika labor ja selles olevad seadmed.  Alustades otsast, siis 

1– pesuseade C200, 2– lüpsimasin MilkMaster, 3– lüpsimasin DuoVac 400A 4– lüpsimasin 

ADU–1, 5– piimakogur. 

 

Tabel 2.1. Erinevate õppeainete sisukirjeldus 

Õppeaine Sisu ja eesmärk lähtuvalt diagnostikaseadme VPR 200 kasutusest 

 

Karjandustehnika Vastavalt õppeaine eesmärkidele saab diagnostikaseadme 

VPR200 abil esmased kogemused tehnika häälestamiseks ja 

katsetamiseks, mis on vajalikud edasistes õpingutes bakalaureuse 

ja magistriastmes.[8] 

Farmiseadmete teooria Vastavalt õppeaine eesmärkidele saab diagnostikaseadme 

VPR200 abil kogemused tehnika katsetamisel, mis on vajalikud 

edasistes õpingutes.[9] 

 

2.2. Pesuseade Alfa Laval Agri C200 

 

Pesuseade Alfa Laval Agri C200 on koostatud tervikmoodulist, kus kõik osad on 

üheskoos ning tänu sellele on selle seadme paigaldamine, käitamine ja jälgimine väga 

lihtne. C200 seadistamine ja kontrollimine käib elektrooniliselt ja tänu sellele on tulemuseks 

tingimustele vastav pesusüsteem, mida saab igaüks endale vastavalt vajadusele 

seadistada.[10] 

Konkreetsel pesuseadmel on 40l uhtmisküna, mis on sobilik väiksemate süsteemide 

pesemiseks. 

 

2.3. Lüpsimasin MilkMaster 

 

Torusselüpsiseade MilkMaster, mis on toodetud Alfa Laval Agri poolt, on mõeldud 

kasutamiseks lõaspidamis lautadele. Masina tööd juhitakse piimavoolu ja aja kaudu. 

Masinal on elektrooniline lüpsijuhtblokk, elektroonpulsaator, lüpsiriista automaatne 

eemaldusseade ja piimahulga indikaator. Mikroprotsessori kaudu juhitaval lüpsimasinal on 
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võimalik seada erinevaid tööparameetreid. MilkMasteri kere esiküljel paikneb juhtseade, 

mis koosneb klaviatuurist, numbrinäidikust, indikaatorist ja signaallampidest. 

Masinal lüpsitsükkel koosneb neljast faasist: alguslüps, põhilüps, lõpulüps, 

lüpsiriista automaatne altvõtmine.[11] 

 

Tabel 2.2. MilkMasteri tehnilised andmed[11] 

Kaal 3,5 kg 

Vaakumi tase  

Lüpsivaakum 
48..50kPa± 1kPa 

Madalvaakum 
33±3 kPa 

Pulsisagedus  

Madalvaakumi korral 50 pulss/min 

Lüpsivaakumi kooral 60pulss/min 

 

 

2.4. Lüpsiaparaat DuoVac 400 A 

 

Lüpsimasin DuoVac 400 A, on toodetud Alfa Laval Agri poolt, on ette nähtud 

torusselüpsiks lõaslautades. DuoVac lüpsimasin reageerib udarast eralduva piima 

vooluhulgale ja kohandab vastavalt sellele lüpsiriista tööd. 

Masina lüpsitsükkel koosneb kolmest lüpsifaasist: alguslüps, põhilüps, lõpulüps. 

DuoVac masin lõpetab automaatselt töö ära, kui piimavool katkeb, kuigi seade jääb nisade 

külge kuni lüpsioperaator eemaldab lüpsiriista. See võimaldab lüpsioperaatoril mugavamalt 

tegutseda, ei pea jälgima koguaeg, et millisel lehmal on lüpsmine lõpetanud.   

DuoVac 400A kasutab 3 pulsaatorit, millest üks on elektrooniline pulsaator, teine on 

elektrooniline pulsaator signaalimuunduri ning madalvaakumi juhtimisega ning 

hüdropulsaator.[12] 
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Tabel 2.3. DuoVac 400 A tehnilised andmed[12] 

Kaal 1,9 kg 

Vaakumi tase  

Lüpsivaakum 48..50kPa± 1kPa 

Madalvaakum 33±3 kPa 

Pulsisagedus  

Madalvaakumi korral 50 pulss/min 

Lüpsivaakumi kooral 60pulss/min 

 

2.5. Lüpsiaparaat ADU–1 

  

Lüpsiaparaat ADU–1 on toodetud läti firma Rezekne poolt. On ühistakt aparaat, kus 

kõik neli nisakannu töötavad ühes faasis. [1: 53] 

ADU–1 töötab koguaeg ühes režiimis, ehk lüpsitsükkel koosneb ühes faasist, milleks 

on põhilüps ja lüpsioperaator peab koguaeg jälgima, kuna lõpeb piima vool ja siis koheselt 

võtma lüpsiriista alt. Kergenduseks on see, et nisakannudel on läbipaistavad ümbrised, kust 

on näha piimavool, et saaks õigeaegselt nisade küljest võtta lüpsiriista.  

Lüpsiaparaadil ADU–1 on kasutusel pneumaatiline membraan pulsaator, kus 

pulsisagedus ei ole reguleeritav. 

 

2.6. Pulsaator tester Alfatronic MK IV 

 

Alfatronic MK IV on kaasaskantav pulsaatortester, millega on võimalik mõõta 

vaakumitaset, pulsisagedust. Tester töötab akupatarei pealt ja testril olev klaviatuur on vee– 

ja tolmukindel, on suuteline mõõtma 25–300 pulssi minutis, lisaks on sisseehitatud mini–

printer, mis väljastab koheselt peale testi tulemuse nii numbritena, kui ka graafikuna.[13] 

Testrile on külge ehitatud vaakumi ühendused, tänu millele, peab testriga minema kohe 

lüpsiaparaadi juurde, et saada tulemust, mis teeb kasutamise ebamugavamaks. Lisaks ei ole 

tester ise võimeline analüüsima tulemust, kas süsteem vastab ISO standardile või mitte. 
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Lisaks järgnev andmete töötlemine on keerukam, kuna andmed väljastatakse paberil ja 

hilisemalt graafikute saamine arvutisse on keerulisem.  

Kuna antud tester on olnud populaarne mitmel pool maailmas, siis on seda kasutatud 

erinevates uurimistöödes, mõõtmiseks vaakumitaset süsteemis. 

Antud testrit on kasutatud Türgis elektroonilise pulsaatori kontrollimiseks lüpsmise 

ajal.[16] Eestis on kasutatud antud testrit Maaülikoolis uurimistöös, kus oli eesmärgiks 

hinnata torusselüpsiseadmete mõju vabade rasvhapete kontsentratsioonile toorpiimas. Antud 

töös oli ülesandeks mõõta vaakumitaseme kõikumist torusselüpsi süsteemis.[17] 

 

2.7. Diagnostikaseade DeLaval VPR200 

 

Diagnostikaseade VPR200 on tänapäevane mobiilne tester, millega on võimalik 

teostada erinevaid mõõtmisi farmis.  

Tester VPR200 on konstrueeritud lähtudes vaakumpumpade ja –süsteemide 

parameetrite mõõtmisel rakendatavast standardist ISO 6690.[14] 

VPR200 on mugav tehnikule kasutada, kuna sinna on võimalik sisse salvestada 

erinevad farmid, kus on kõik seadistused paika pandud. Farmid on vaja salvestada selleks, 

et saada võimalikult täpsed tulemused, sest seade arvestab töös kõigi seadmete näitajaid ja 

omadusi ja teeb koheselt analüüsi, kas see vastab standardile või mitte ja teeb testi kohta 

aruande.[14] 

VPR200 väljastab aruande kolmel kujul: 

1) Sisestades mälupulga, saab salvestada pdf kujul mälupulgale, mille saab hilisemalt 

avada arvutis.( lisa 1) 

2) On võimalik ühendada mobiilne printer ja kohe välja printida 

3) Andmed saada arvutiprogrammi PC200, mis tuleb seadmega kaasa ja seal andmeid 

edasi töödelda. Lisaks on võimalik programmis ka seadistada farmi, laadida 

uuendused ja need mälupulga abil sisestada VPR200.  

VPR200 korpus on valmistatud tugevast plastikust, millel on kummikate peal, tänu 

millele on korpus ilmastikukindel ja peab vastu lauad keskkonnatingimustes. Lisaks on 

seadme tagaküljel roostevaba kaan, tänu millele on väga mugav panna seda lauale toetama. 

Kaane all on erinevad ühendamis võimalused, tänu millele on võimalik saad andmeid kätte 

elektrooniliselt või paberkandjal. Paberkandjal andmete saamiseks on vaja eraldi soetada 
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mobiilne printer, mille tarkvara on seadmes olemas. Lisaks on olemas otsik, et ühendada 

kõrvaklapid või kõlarid ja laadimispistik asub ka kaane all.  

VPR200 töötab koos anduritega WPS, mis ühenduvad selle külge traadita ühenduse 

kaudu. Seade tunneb ära kuni 8 andurit, mida saab kasutada laudas, tänu millele muutub 

testimine mugavamaks ja kiiremaks. Kuna VPR200 külge ei ole otseselt vaja ühendada 

midagi, siis tänu sellele on võimalik jätta seade laua peale mõõtmispaigast eemale.  

Kuna antud seade on veel uus, siis seda seadet ei ole kasutatud teadustöödes. Selle seadme 

eelkäijat DeLaval VPR100 on kasutatud Poolas uurimustöös mõõteseadmena, mis 

võimaldas uurida lüpsimasina töövaakumi mõju pulsaatori tööparameetritele.[15] 

 

 

2.8 . WPS andur 

 

WPS andur on multifunktsionaalne andur, mida on võimalik kasutada iseseisvalt, kui ka 

koostöös diagnostikaseadmega VPR200. Andur ise töötab AA akupatarei pealt, andmete 

vaatamiseks on värviline LCD ekraan. Anduril on küljes kaks ühendust vaakumi jaoks, 

infrapuna andurid peal ja tagaküljel, mini USB ühendus patarei juures, 5 nuppu, et andurit 

seadistada ja kasutada ning ikoonid, mis piltidega, et ei oleks vaja keelt muuta/tunda.[14] 

Andurit on võimalik riputada kaela ja paigalda krõpsu abil sinna, kuhu vaja, kasutades 

selleks kaasas olevat krõpsuga kahepoolset teiplinti. 

Kasutades erinevaid WPS menüüs olevaid ikoone, on võimalik mõõta pulsitakti, 

vaakumitaset, pöörlemissagedust, võimalik programmeerida seadmeid ja seadistada andurit 

ennast vastavalt vajadusele.[14] 

WPS andur töötab kahes töörežiimis:  

1) kõik käsud on antud, kasutades WPS funktsioone(lokaalne töörežiim) 

2)  kõik käsud antakse seadmest VPR200 ja andmed ilmuvad VPR200 ekraanil (kaug 

töörežiim) 
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3. Laboratoorsete tööde arendus 

 

 3.1. Labortööde metoodika 

 

Õppeaines karjandustehnika on laboratoorsed tööd jagatud kaheks rühmaks, kus üks 

grupp tuleb üheks ajaks ja teine grupp teiseks ajaks. Ühe laboratoorse töö aeg on 3 

akadeemilist tundi ja kohale tulevad korraga pooled kursuse üliõpilased, mis moodustavad 

omavahel 3-4 liikmelised grupid. Üldjuhul moodustatakse 3-4 grupi. Edasi jagatakse laiali 

3-4 laboratoorset tööd, mida hakatakse tegema järgnevad 3-4 korda, kui kokku tullakse, 

vastavalt gruppide arvule. Laboratoorsed tööde tegemine toimub ringsüsteemil, et ükski 

grupp ei peaks ootama kellegi teise järel. Alguses, kui jagatakse laiali laboratoorsed tööd, 

tutvustab õppejõud neid lühidalt, kus üliõpilased teevad endale märkmed ja panevad kirja 

endale eesmärgi, tööülesanded, mis on jaotatud üldiselt kaheks– üks pool on teoreetiline, 

kus peab tegema enda jaoks märkmed ja kodus ülesande lõpuni tegema, selleks on tavaliselt 

mõni arvutus, mõne seadme tööpõhimõtte skeem. Teiseks ülesanne on tavaliselt mõne 

seadme katsetamine, kuidas see seade reaalses elus toimib. Kui kõik ülesanded on täidetud, 

siis on vaja esitada järgmiseks korraks selle kohta aruanne. 

Laboratoorsete tööde juhendites tehniliste andmed ei ole täiendavalt viidatud.   
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3.2. Laboratoorne töö rakenduslikule kõrgharidusele  

 

Laboratoorne töö 

VAAKUMI- JA PULSITEST 

 

Töö eesmärk: 

Tutvuda torusselüpsisüsteemiga, kolme erineva lüpsiaparaadiga, pulsidiagrammiga, 

pesuseadmega. 

Vajaminevad vahendid: 

Diagnostikaseade VPR200 koos 2 WPS anduriga, mälupulk 

Vajalikud teadmised: 

Tegemist on torusselüpsi süsteemiga, süsteemis peab olema vaakumi rõhk 48–50kPa, 

süsteemi rõhku labortöö aja kontrollitakse kahest kohast. Piimakoguri juurest ja iga 

lüpsiaparaadi nisakannu juures olevast vaakumtorust.   

Lüpsiaparaat MilkMaster–  on lõaslautade torusselüpsiseade, millel on elektrooniline 

lüpsijuhtblokk, elektrooniline pulsaator, automaatne eemaldusseade ja piimahulga 

indikaator. MilkMasteri lüpsitsükkel koosneb neljast faasist: alguslüps, põhilüps, lõpulüps 

ja lüpsiriista automaatne altvõtmine. Algus– ja lõpulüpsi ajal on vaakumitase 33+/–3kPa ja 

pulsisagedus 50 pulssi minutis imisuhtega 30:70. Põhilüpsi ajal on lüpsivaakum 50 kPa ja 

pulsisagedus 60 pulssi minutis imisuhtega 65:35.  

Lüpsiaparaat DuoVac 400A– on ettenähtud torusselüpsiks lõaslautades, millel on pulsaator, 

DuoVac juhtseade, piimavooluandur ja regulaator. See seade automaatselt lüpsiriista alt ei 

eemalda, aga peale lüpsi lõppu ei pea kohe ära eemaldama.  DuoVac 400A lüpsitsükkel 

koosneb kolmest faasist: alguslüps, põhilüps, lõpulüps ja lüpsiriista automaatne altvõtmine. 

Algus– ja lõpulüpsi ajal on vaakumitase 33+/–3kPa ja pulsisagedus 50 pulssi minutis 

imisuhtega 30:70. Põhilüpsi ajal on lüpsivaakum 50 kPa ja pulsisagedus 60 pulssi minutis 

imisuhtega 65:35.  

Lüpsiaparaat ADU-1 – On torusselüpsiseade, pneumaatilise membraan pulsaatoriga, millel 

on üks lüpsifaas: põhilüps, mille ajal lüpsivaakum on 50 kPa. Selle seadme puhul peab 

lüpsioperaator jälgima lüpsmist terve aja, sest sellel tuleb õigeaegselt ise lüpsiriist alt võtta. 
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Ohutustehnika 

1. Vaadata, et vaakumpumbas oleks piisavalt õli. 

2. Enne lüpsiaparaadi sisse lülitamist vaadata, et seade oleks ilusti hoidikule toetatud 

3. Kui tekib rike, siis alustada seadme välja lülitamisest ja kui piim on kogurist liikunud 

kogurist säiliti–jahutisse, siis lülitada välja vaakumisüsteem. 

4. WPS anduri vaakumi otsikud ei tohi saada niiskust. 

5. Pärast labortöö lõppu panna VPR200 koos anduritega tagasi kohvrisse ja sulgeda 

ilusti. 

Töö ülesanded: 

Töö ülesandeks on saada iga seadme pulsidiagrammid madalvaakumi ja lüpsivaakumi 

korral. Pulsidiagrammide saamiseks kasutame seadet VPR200, koos anduritega WPS.  

 

Töö käik: 

1. Alustuseks lülitame tööle diagnostikaseadme VPR200.  

2. Edasi valime farmi, milleks on EMÜ A118 (joonis 3.1: positsioon 1). 

  

Joonis 3.1. VPR200 esileht 

Kui esilehel ei ole EMÜ A118 farmi, siis tuleb hoida sõrme farmi ikooni peal ja sinna 

tuleb nimekiri farmidest ja sealt valida EMÜ A118 farm.  

3. Vajutada tehniku ikooni peale (joonis 3.1: 2) ja sisestada nimed, kes teevad 

laboratoorset tööd.  
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4. Edasi lülitame tööle mõlemad WPS andurid ja VPR200 ekraanil vajutame levi nupu 

peale, mis on üleval parem(joonis 3.1: 3). Sinna peaks ette tulema siis mõlemad WPS 

andurid nimedega ressiiver ja pulsaator. Selle kirja all on väikeses kirjas number, siis 

saab teada kumb andur on kumb ja valida andur nimega ressiiver.  

5. Edasi vajutada on/off nupu peale ja valida alt ikoon „testid“ (pilt 3.1: 4). 

6. valida Vacuum ja Pulsation Test ja vajutada alt nurgast „Mängi“ nupule. Edasi näitab 

pulsitestide arvu ja Lüpsivaakumi testi(joonis 3.2). Peab kontrollima, et pulsitestide 

arv oleks 5. Ja vajutada alt „Mängi “ Nuppu uuesti. 

 

Joonis 3.2. VPR200 testide nimekiri 

7. Lülitada sisse pesuseadme, vajutades vasakul teises reas olevat nuppu, kus on 

nisakannude ikoon.  

8. Tuleb ette, kus näitab, et edasi tuleb ühendada vooliku abil WPS andur (nimega 

ressiiver) piimakoguri juurde. Ja teine WPS andur( nimega pulsaator) ühendada 

lüpsiaparaadi nisakannude juurde voolikute abil.(joonis 3.3) 
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Joonis 3.3. VPR200 testri vaakumi ja pulsitesti ühendamis õpetus. 

9.  tuleb vajutada „lindista“ nupule ja algab esimene test, kus näitab töövaakumi. Edasi 

tuleb vajutada salvesta nupule. (joonis 3.4) 

 

  

Joonis 3.4. Töövaakumi rõhu näitamine. 
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10.  tuleb ette graafik ning tuleb panna tööle lüpsiaparaat, mille külge ühendati WPS 

andur(ülevalt ikoon „levi“ juurest lülitada teise anduri külge) ja lülitada lüpsiaparaat 

tööle. Kui on ühendatud seadme külge, millel on mitu lüpsmisfaasi, siis tuleb 

alustada alguselüpsiga. Järgmiseks ilmuvad graafikule jooned ja ülesse paremale 

märk , mis näitab, et graafiku tegemisel pole piisav stabiilsus saadud. Kui see 

märk kaob, siis edasi võib vajutada „salvesta“ ja hakkab järgmine pulsitest (joonis 

3.5). 

 

Joonis 3.5. VPR200 pulsitesti graafik. 

11.  Hakkab seadme järgmine pulsitest, selleks lülitada järgmisse faasi või ühendada 

järgmise seadme külge ja salvestada kõik pulsitestid. 

Kui kõik testid on tehtud, siis tuleb ühendada mälupulk VPR200 külge ja valida salvesta 

mälupulgale.  Edasi näitab, kui on andmed olemas. 
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Töö aruanne: 

Töö aruanne peab sisaldama endas vaakumi ja pulsi testi tulemust, mis saadi labortöö käigus 

ja eraldi tuleb anda ka vastused järgmistele küsimustele: 

1. Mida näitab pulsidiagramm? 

2. Anda nimi igale faasile (A,B,C,D), määrata imemistakti( näidata tähtedega) ja 

massaažitakti aeg ja kas see vastab nõuetele iga seadme puhul? 

3. Miks ei tohi olla vaakum üle 50 kPa ja miks torusselüpsi süsteem ei tööta õigesti 40kPa 

juures? 

4. Mis asi on pulsidiagrammil limping ehk lonkamine, miks see tekib ja teha ühel 

pulsidiagrammil selle ring ümber? 

5. Millest koosneb lüpsiriist? 

 

Aruanne tuleb esitada õppejõule e–kirja teel enne järgmist labori tundi, et õppejõud 

saaks anda tagasiside. 
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3.3 Laboratoorne töö bakalaureuse õppekavale 

 

Laboratoorne töö 

VAAKUMI- JA PULSITEST 

 

Töö eesmärk: 

Tutvuda torusselüpsisüsteemiga, kolme erineva lüpsiaparaadiga, pulsidiagrammiga, 

pesuseadmega. 

Vajaminevad vahendid: 

Diagnostikaseade VPR200, koos 2 WPS anduriga, mälupulk 

Vajalikud teadmised: 

Tegemist on torusselüpsi süsteemiga, süsteemis peab olema vaakumi rõhk 48–50kPa, 

süsteemi rõhku labortöö aja kontrollitakse kahest kohast. Piimakoguri juurest ja iga 

lüpsiaparaadi nisakannu juures olevast vaakumtorust.   

Lüpsiaparaat MilkMaster–  on lõaslautade torusselüpsiseade, millel on elektrooniline 

lüpsijuhtblokk, elektrooniline pulsaator, automaatne eemaldusseade ja piimahulga 

indikaator. MilkMasteri lüpsitsükkel koosneb neljast faasist: alguslüps, põhilüps, lõpulüps 

ja lüpsiriista automaatne altvõtmine. Algus– ja lõpulüpsi ajal on vaakumitase 33+/–3kPa ja 

pulsisagedus 50 pulssi minutis imisuhtega 30:70. Põhilüpsi ajal on lüpsivaakum 50 kPa ja 

pulsisagedus 60 pulssi minutis imisuhtega 65:35.  

Lüpsiaparaat DuoVac 400A– on ettenähtud torusselüpsiks lõaslautades, millel on pulsaator, 

DuoVac juhtseade, piimavooluandur ja regulaator. See seade automaatselt lüpsiriista alt ei 

eemalda, aga peale lüpsi lõppu ei pea kohe ära eemaldama.  DuoVac 400A lüpsitsükkel 

koosneb kolmest faasist: alguslüps, põhilüps, lõpulüps ja lüpsiriista automaatne altvõtmine. 

Algus– ja lõpulüpsi ajal on vaakumitase 33+/–3kPa ja pulsisagedus 50 pulssi minutis 

imisuhtega 30:70. Põhilüpsi ajal on lüpsivaakum 50 kPa ja pulsisagedus 60 pulssi minutis 

imisuhtega 65:35.  

Lüpsiaparaat ADU-1 – On torusselüpsiseade, pneumaatilise membraan pulsaatoriga, millel 

on üks lüpsifaas: põhilüps, mille ajal lüpsivaakum on 50 kPa. Selle seadme puhul peab 

lüpsioperaator jälgima lüpsmist terve aja, sest sellel tuleb õigeaegselt ise lüpsiriist alt võtta. 
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Ohutustehnika 

1. Vaadata, et vaakumpumbas oleks piisavalt õli. 

2. Enne lüpsiaparaadi sisse lülitamist vaadata, et seade oleks ilusti hoidikule toetatud 

3. Kui tekib rike, siis alustada seadme välja lülitamisest ja kui piim on kogurist liikunud 

kogurist säiliti–jahutisse, siis lülitada välja vaakumisüsteem. 

4. WPS anduri vaakumi otsikud ei tohi saada niiskust. 

5. Pärast labortöö lõppu panna VPR200 koos anduritega tagasi kohvrisse ja sulgeda 

ilusti. 

 

Töö ülesanded: 

Töö ülesandeks on saada iga seadme pulsidiagrammid madalvaakumi ja lüpsivaakumi 

korral. Pulsidiagrammide saamiseks kasutame seadet VPR200, koos anduritega WPS.  

 

Töö käik: 

1. Alustuseks lülitame tööle diagnostikaseadme VPR200.  

2. Edasi valime farmi, milleks on EMÜ A118 (joonis 3.6: positsioon 1). 

  

Joonis 3.6. VPR200 esileht 

Kui esilehel ei ole EMÜ A118 farmi, siis tuleb hoida sõrme farmi ikooni peal ja sinna 

tuleb nimekiri farmidest ja sealt valida EMÜ A118 farm.  
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3. Vajutades tehniku ikooni peale(joonis 3.6: 2) ja sisestada nimed, kes teevad antud 

laboratoorset tööd. 

4. Edasi lülitame tööle mõlemad WPS andurid ja VPR200 ekraanil vajutame levi nupu 

peale, mis on üleval parem (joonis 3.6: 3). Sinna peaks ette tulema siis mõlemad 

WPS andurid nimedega ressiiver ja pulsaator. Selle kirja all on väikeses kirjas 

number, siis saab teada kumb andur on kumb ja valida andur nimega ressiiver.  

5. Edasi vajutada on/off nupu peale ja valida alt ikoon „testid“, kolmas ikoon (pilt 3.6). 

6. valida Vacuum ja Pulsation Test ja vajutada alt nurgast „Mängi“ nupule. Edasi näitab 

pulsitestide arvu ja Lüpsivaakumi testi(joonis 3.7). Peab kontrollima, et pulsitestide 

arv oleks 5. Ja vajutada alt „Mängi “ Nuppu uuesti. 

 

Joonis 3.7. VPR200 testide nimekiri 

7. Lülitada sisse pesuseadme, vajutades vasakul teises reas olevat nuppu, kus on 

nisakannude ikoon.  

8. Tuleb ette, kus näitab, et edasi tuleb ühendada vooliku abil WPS andur (nimega 

ressiiver) piimakoguri juurde. Ja teine WPS andur( nimega pulsaator) ühendada 

lüpsiaparaadi nisakannude vaakumvooliku juurde nisakannu poolsete otsade juurde 

voolikute abil.(joonis 3.8) 
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Joonis 3.8. VPR200 testri vaakumi ja pulsitesti ühendamis õpetus. 

9.  tuleb vajutada „lindista“ nupule ja algab esimene test, kus näitab töövaakumi. Edasi 

tuleb vajutada salvesta nupule.(joonis 3.8) 

  

Joonis 3.9. Töövaakumi rõhu näitamine. 

10.  tuleb ette graafik ning tuleb panna tööle lüpsiaparaat, mille külge ühendati WPS 

andur ja lülitada lüpsiaparaat tööle. Kui on ühendatud seadme külge, millel on mitu 

lüpsmisfaasi, siis tuleb alustada alguselüpsiga. Järgmiseks ilmuvad graafikule jooned 

ja ülesse paremale märk , mis näitab, et graafiku tegemisel pole piisav 
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stabiilsus saadud. Kui see märk kaob, siis edasi võib vajutada „salvesta“ ja hakkab 

järgmine pulsitest(joonis 3.10). 

 

Joonis 3.10. VPR200 pulsitesti graafik. 

11.  Hakkab seadme järgmine pulsitest, selleks lülitada järgmisse faasi või ühendada 

järgmise seadme külge ja salvestada kõik pulsitestid. 

Kui kõik testid on tehtud, siis tuleb ühendada mälupulk VPR200 külge ja valida salvesta 

mälupulgale.  Edasi näitab, kui on andmed olemas. 

 

Töö aruanne: 

Töö aruanne peab sisaldama endas vaakumi ja pulsi testi tulemust, mis saadi labortöö käigus 

ja eraldi tuleb anda ka vastused järgmistele küsimustele: 

1. Mida näitab pulsidiagramm? 

2. Anda nimi igale faasile(A,B,C,D), määrata imemistakti( näidata tähtedega) ja 

massaažitakti aeg ja kas see vastab nõuetele iga seadme puhul? 

3. Mis asi on pulsidiagrammil limping ehk lonkamine, miks see tekib ja teha ühel 

pulsidiagrammil selle ring ümber? 

4. Millest koosneb lüpsiriist? 

5. Koostada MilkMaster pulsaatori tööpõhimõtte skeem ? 

 

Aruanne tuleb esitada õppejõule e–kirja teel enne järgmist labori tundi, et õppejõud 

saaks anda tagasiside. 
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3.4. Kasutusjuhend diagnostikaseadmele DeLaval VPR 200 

 

Diagnostikaseadme VPR200 kasutusjuhend 

 

 Diagnostikaseadme VPR200 eestikeelne kasutusjuhend on mõeldud kasutamiseks 

EMÜ üliõpilastele kasutamiseks nende uurimistöödes. 

 Vaakum impulsi tester on konstrueeritud lähtudes vaakumpumpade ja –süsteemide 

parameetrite mõõtmisel rakendatavast standardist ISO 6690.[10] 

 Diagnostikaseadmes VPR200 on võimalik seadistada farm üksikasjalikult, 

arvestades kasutusel olevat tehnikat ja on mõeldud mõõtmiseks DeLaval poolt 

toodetud seadmete testimiseks, et saada kõige täpsem tulemus. 

 Diagnostikaseadme VPR200 on kaasas kohvris 2 WPS andurit, mille abil on 

võimalik teostada erinevaid mõõtmisi. Lisaks on olemas kaelarihm VPR200 jaoks, 

akulaadija, mille abil on võimalik laadida seadet nii autos kui siseruumis ja 2 

puutepliiatsit, mille abil on võimalik kergemini sisestada andmeid. 

 VPR200 on võimalik kasutada kahte moodi, vajutades puuteekraanile või kasutades 

alumisi nuppe. Tagasi liikumiseks tuleb vajutada „switch on/off“ nupule.  

 Farmi seadistamisel on vajalik täita kõik väljad, mis on roosa värviga. 

 WPS anduritel on kaks töörežiimi: lokaalne, kus mõõtmine lülitatakse tööle andurist 

endast ja eemalt juhitav, kus kõik käsklused antakse VPR200st ja tulemused 

kuvatakse VPR200 ekraanil. Anduritel on lisaks vaakumiühendustele olemas ka 

infrapuna andur, tänu millele on võimalik mõõta pöörlemissagedust, kleepides 

võllile helkurkleebise, mis on kohvris kaasas. 

 Seadmega koos on vajalik ka mälupulga olemasolu, mille abil saab andmed 

arvutisse. Seade väljastab aruande .pdf kujul. Lisaks on võimalik teha ekraanist 

hetktõmmiseid, libistades puutepliiatsiga üle ekraani(joonis 3.11. punane joon). 

Aruande ja hetktõmmise jaoks peab olema mälupulk ühendatud seadmega. Kui 

aruanne või hetktõmmis on salvestatud, siis ilmub ekraanile paremale ikoon, mis 

näitab, et on salvestatud mälupulgale. 
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Joonis 3.11. VPR200 esileht: hetktõmmis jäädvustamiseks 

 

Seadistamist vajavad järgmised tegevusalad: 

1. Ühikud ja keel 

2. Kuupäev, kellaaeg ja regioon 

3. Tehnik 

4. Farm, kus katsed tehakse 
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Diagnostikaseadme seadistamine: 

1. Ühikute, keele ja kella aja muutmine toimub seadetes, mille ikoon asub all paremal 

(joonis 3.12, punasega ruut) 

 

Joonis 3.12. VPR200 esileht 

Edasi saab valida alustuseks keele(joonis 3.13: 1) edasi saab valida ühikud( joonisel 3.13: 2) 

ja kolmandaks saab paika panna kellaaja ja kuupäeva( joonisel 3.13: 3). 
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Joonis 3.13. VPR200 seaded esileht 

2. Edasi tuleb seadistada tehnik, kelleks tuleks panna enda nimi või jätta EMU. Selleks 

tuleks vaja ikoonile( joonis 3.14: 1) ja sinna sisestada enda nimi. 

 

 Joonis 3.14. VPR200 esileht 

 

3. Edasi tuleks seadistada farm. Selleks valida farmi ikoon( Joonis 3.14: 2). Edasi tuleks 

valida alt „lisa uus“( roheline pluss ikoon). Tuleks alustada farmi nimega, mille saab 
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sisse trükkida. Edasi tuleks tuleks liikuda alla poole(joonis 3.15: 1), kus saab paika 

panna karja suuruse, lüpsmisloomade arv ja looma liik. Edasi tuleb valida külje pealt 

„Farm“, kus tuleb täita lahtrid vastavalt farmile(joonis 3.15: 2).  Järgmiseks tuleks 

valida küljepealt Pulsation, kust tuleks panna paika mõõtmisvahemikud. 

(Torusselüpsisüsteemi puhul vaja muuta vaakumi). Ja lõpetuseks tuleks vajutada all 

paremal „salvesta“ ikoon. Kui farm on salvestatud, siis tuleks liikuda tagasi ja valida 

oma farm(kui ei ole juba automaatselt valitud) ja alt paremalt nurgast kinnitada see. 

 

Joonis 3.15. VPR 200 farmi seadistamine 

4. Kui farm on salvestatud, siis jõuab esilehele. Edasi tuleks sisse lülitada WPS andurid 

ja vaadata, kas VPR200 tuvastas need ära. Selleks valida esilehelt ülevalt ikoon 

„levi“ (joonis 3.16: 1) ja vaadata, kas näitab, et andurid on ühendatud.( Andurite 

nimedeks on Ressiiver ja Pulsaator). Kui on ühendatud, siis liikuda tagasi esilehele. 
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Joonis 3.16. VPR200 Esileht 

5. Edasi tuleks valida mõõtmiskatse, mida soovitakse hakata tegema. Selleks tuleb 

valida ikoon „testid“(joonis3.16: 2) ja valida endale sobiv test(joonis3.17). 

 

Joonis 3.17. VPR200 testide valik  

Kui sobilik test on valitud, siis valida alt nurgast ikoon „alusta“ ja sealt edasi on 

õpetus, kuhu on vaja ühendada WPS andurid. Kui test käib ja graafikud hakkavad 

tulema, siis on vajalik oodata, et graafikud stabiliseeruks, selleks on üleval nurgas 

märk , mis peaks kaduma ja siis salvestama tulemuse. 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud lõputöös sai kirjanduse baasil tutvustatud lüpsiseadet ja seadme osasi ning nende 

tööpõhimõtet ja –ülesannet, eraldi on lahti seletatud pulsidiagramm, mida sealt vaadata ja 

miks on seda tähtis teada. Eraldi on kirjutatud lüpsiseadmete testimisest ja selle 

vajalikkusest.  Edasi on seletatud seadmetest, mis on kasutusel laboris ja nende erinevustest 

ja võimalustest. Eraldi leiab ka õppeained ja nende õpiväljundid, kes hakkavad kasutama 

diagnostikaseadet VPR200. Edasi on kirjeldatud vana pulsaatortestrit MK IV ja selle 

võimalusi ja puudusi, järgnevalt on kirjutatud diagnostikaseadmest VPR200 ja sellega 

kaasasolevatest anduritest WPS, nende võimalustest, kasutamisest ja hilisemast 

andmetöötlusest.  

Kolmanda osana leiab laboratoorsete tööde arendused, kus on alusutuseks lühidalt 

kirjeldatud metoodikast ja järgnevalt tulevad juhendid rakendusliku kõrghariduse 

omandajatele arvestades õpiväljundeid ja suunitlust ning bakalaureusekraadi omandajatele. 

Laboratoorsed tööd sisaldavad endas: 1) töö eesmärki, 2) vajaminevaid vahendeid 3) 

üldteadmisi, mis on vaja enne alustamist läbi lugeda, 4) ohutustehnikat 5) tööülesandeid 6) 

töökäiku, 7) töö aruannet, mida see peab endas sisaldama.  

Järgnevalt töös leiab kasutusjuhendi diagnostikaseadmele VPR200, sellega seotud 

üldteadmisi, mida on vaja teada, et seda kasutada ja on töökäik, et seadistada seade vastavalt 

oma vajadustele.    
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DIAGNOSTIC DEVICE VPR200 APPLICATION IN STUDIES 

AND RESEARCHES 

 

SUMMARY 

 

The aim of the Project was to develop a stock farms machinery laboratory in Estonian 

University of Life Sciences, do changes out old measuring device MK IV and apply 

contemporary diagnostic device DeLaval VPR200, which makes measuring’s according to 

ISO 6690 standards, and make three manuals which two manuals are for laboratory Works 

and a manual for diagnostic device, what students can use when they use a diagnostic device. 

Final thesis has been shared into three main parts.  The first part speaks about milking device 

and its parts, end of the first part is chapter about testing milking machines why its needed 

and how to do it, also speaks a pulse diagram and its importance.  The second part of the 

final thesis speaks about lab, shortly about devices which are in lab and also speaks about 

measuring device MK IV and diagnostic device VPR200 and their using in researches over 

the world. Final part speaks shortly about methodology, how laboratory works looks like 

and continues with manuals which are made according to applied higher education and 

bachelor’s degrees subject results and orientation. 

The first thing what needed solving was to study how the VPR200 works. For that went to 

lab and did some tests and notes to write a manual for other students. A good thing what 

made manuals making easier was that VPR200 can make screenshots which are good 

examples in manual.  

Second thing what needed solving was laboratory works, what students can do in time, also 

was important to watch subject results and orientation when they make laboratory work 

report. 

The results are that we worked out two new laboratory work for applied  higher education 

and bachelor’s degree and made general manual for device what everybody can use. 
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Lisa 1 VPR200 näidis aruanne 

 

 

 


