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Seoses mahetootjate pealekasvuga on turul tekkinud võimalus pakkuda ettevõtetele 

vereproduktide valmistamiseks vajaliku tooraine kogumise jaoks sobilik, kompaktne ning 

võrdlemisi madala maksumusega seade. See oleks alternatiiviks kallitele ja 

statsionaarsetele liinidele ning samas täidaks protsessile esitatavad nõuded, mida 

primitiivsed meetodid ei suuda. Sellest tulenevalt on töö eesmärk projekteerida 

väikeettevõtetele veretustamisseade, mis suudaks täita ettevõtte vajadused ja oleks 

vastavuses protsessile kehtestatud nõuetega. Seadme projekteerimisel uuritakse ja 

analüüsitakse veretustamisprotsessi olemust. Vastavalt selgunud nüanssidele, lähtutakse 

neist seadme loomisel. Seadme detailide ja komponentide valikul võetakse arvesse CAD 

tarkvara simulatsioonide tulemusi, komponentide andmelehti ja reaalseid katseid. 

 

Projekti põhjal valmistati prototüüp, mis õigustas end katsetustel tapamajades. Tuginedes 

empiirilisele kogemusele, peeti otstarbekaks valmistada veel teinegi seade. Taoliselt on 

tagatud positiivne laoseis ja võimalus pakkuda klientidele seadet kohe. 

 

 Märksõnad: tapamaja, veri, kogumine, toiduainetetöötlus 
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According to massive increase of organic food oriented food processing companies, there 

has developed a possible market for a compact, appropriate, low costing and fully 

functional device in order to collect blood for food products. It would be an alternative to 

much more expensive blood collecting lines, devices and systems that smaller companies 

could not be able to afford. Also must bear in mind that blood collecting for food is 

regulated by acts and laws. Therefore, during creating the device, all these acts and laws 

are taken in mind. The process of blood collecting is analyzed in order to fully understand 

the necessary functionality of the device. According to the results, the device is being 

designed to fulfil all the demands. CAD software is used to ensure the compatibility and 

suitability of all the components. Calculations are made and datasheets of components are 

read thoroughly. 

 

According to the created project, a prototype was manufactured, that performed well 

during the actual tests in the slaughterhouse. According to the tests, a second device was 

also manufactured. Therefor to have a second device in the storage in case a client buys 

the first one. So there is a possibility to immediately offer the device for a new customer. 

Keywords: slaughtering, blood, collecting, food processing 
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SISSEJUHATUS 
 
Käesolev lõputöö on valminud koostöös firmaga Weide Invest OÜ, kus autor töö kirjutamise 

hetkel õppepraktikal viibis. Autor projekteeris, tarnis ostudetaile, koordineeris koostetöid ja 

katsetas seadet. Rahalised, tööjõu ja muud seadme projekteerimisega ning valmistamisega 

seotud ressursid tagas ettevõte Weide Invest OÜ. Lõputöös kajastatakse seadme 

projekteerimisega seonduv. 

Töö teema valiti autori soovist siduda see õppepraktikal saadud ülesandega. Peamine põhjus 

on ülesande haakuvus lõputöö olemuse ja vormiga, kuid olulisel kohal on ka autori isiklik 

huvi veretustamisprotsessi ning selle juures kasutatavate seadmete vastu. Võib välja tuua 

autori soovi ja ambitsiooni luua toiduainetetööstusesse seade, mis oma funktsionaalsuselt ei 

jääks alla suurtootjate pakutavatele ning oleks kättesaadav kodumaistele ettevõtetele, 

ennekõike väiketootjatele. 

Seadme vajalikkust võib pidada aktuaalseks, tuginedes öko- ja mahetoodete jõudsale 

levikule. Antud seade võimaldab koguda naturaalset toiduverd, mida saab hiljem erinevate 

produktide valmistamiseks kasutada. Sellisel juhul ei ole ettevõte sunnitud kasutama 

verepulbrit või selle asendajaid ning võimaldab tagada tootele autentsed maitseomadused. 

Lõputöös uuritakse veretustamisprotsessi olemust ja sellele kehtestatud reguleerivaid 

nõudeid ja määruseid. Muuhulgas võrreldakse, millisel määral erineb protsess kolme looma 

näitel: sea, veise ja lamba. 

Töö praktilises osas projekteeritakse seadmele sobivatest materjalidest konstruktsioon, 

lähtudes nii seadustest, soovitustest kui ka autori isiklikust kokkupuutest 

toiduainetetööstuses kasutatavate seadmetega. Materjalide profiilide sobivuses veendutakse 

CAD tarkvara simulatsioonide abil ning katsetatakse detailide sobivust koostu, tagamaks 

valmistamise järel hõlpsa montaaži. Lisaks simulatsioonidele katsetatakse autentse 

seaverega, mille käigus analüüsitakse selle omadusi vedelikuna. 

Autori koostatud projekti järgi valmistatakse seadme koorik ja konstruktsioon firmas Weide 

Invest OÜ. 
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Seadme juurde valitakse suuremate sisseostudetailidena kaks mootorreduktorit, verd 

edasikandev pump ning elektrikomponendid nende käitamiseks. Nii pumpa kui ka segajat 

käitavate mootorreduktorite puhul võetakse arvesse veretustamisprotsessi iseärasusi ja vere 

olemust. Selle juurde lisanduvad teisedki ostudetailid, mida töös kajastatakse. 

Elektroonikakomponentide puhul peetakse silmas nende sobivust elektrimootorite 

nimiandmetega ning vastavust funktsionaalsusele, mis esitatakse seadmele püstitatud 

nõuetes. 

Olulisel kohal on autori arvates seadme omahind selle valmistamisel. Sellest tulenevalt 

pööratakse töös tähelepanu kasutatud komponentide võimalikele maksumustele seadme 

hinnakalkulatsioonis. Kuna lõputöö raames saadud hinnapakkumistes kajastuv on 

ettevõttepõhiselt konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, 

kajastatakse kalkulatsioonis mitme edasimüüja pakutavate hindade aritmeetiline keskmine. 

Antud süsteemi rakendatakse vaid omadustelt samaväärsete või  identsete toodete puhul. 

Töö lisadesse lisatakse autori valmistatud detaili- ja koostejoonised, mille alusel on võimalik 

seadet reprodutseerida. 
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1. LÕPUTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 
 
Käesoleva lõputöö eesmärk on projekteerida kompaktne, mobiilne ja täisväärtuslik 

veretustamisseade, mis on ennekõike mõeldud toiduvere kogumiseks. Tagada tuleb selle 

kasutatavus nii sigade, veiste kui ka väikeloomade veretustamisel. Projekteeritav seade peab 

vastama toiduainetetööstuses, peamiselt tapamajades, kehtestatud hügieeninõuetele ning 

vastama Riigi Teatajas sätestatud määrustele ja seadustele. Selle juures peab projekteeritav 

seade olema ergonoomiline, hõlpsalt kasutatav ning kasutajale ohutu. 

Lisaks projekteerimisele, koostöös ettevõttega, seade valmis ehitada. Sellest lähtuvalt on 

autori ülesanne tagada vajalike komponentide tarne ning seadme valmimine ja katsetamine. 

Lõputöös kajastatakse vaid seadme projekteerimisega seonduv. 

Mõistmaks seadme funktsionaalsusele kehtestatud tingimusi, uuritakse 

veretustamisprotsessi olemust, ajalugu ning kehtestatud nõudmisi ja nüansse. Selleks 

kasutatakse asjakohast kirjandust, mis avaldatud nii eesti kui ka teistes keeltes. 

Lähtudes protsessi olemuse uurimise tulemustest kavandatakse nõuded, millele seade peab 

vastama. Kasutatud komponentide valikul võetakse arvesse nende funktsionaalsust, 

tarnevõimalusi ja hinda. 

Katsed tehakse autentse seaverega, leidmaks seadmele õiged komponendid. 

Lisaks võimalikele tarnijatele leitakse töös ka eeldatav seadme omahind ostudetailide 

arvestuses, kuna lukksepatööde puhul esimeste masinate koostamised võtavad 

märkimisväärselt kauem aega. Antud seadme masstootmise puhul oleks võimalik hankida 

soodsamad tarnetingimused ning optimeerida ka koostamisega kaasnevaid kulutusi. 

Lõputöö koostamisel seatakse eesmärk lähtuda terviklikkusest ning lugeja jaoks hõlpsalt 

jälgitavusest. 
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2. VERETUSTAMINE 
 
2.1. Protsessi olemus 
 
Veretustamise, täpsemalt toiduvere kogumise näol, on tegu protsessiga, kus looma 

uimastamise ning vertikaalselt ülesriputamise järel tekitatakse õõnesnoaga (joonisel 2.1.) 

torkehaav vähemalt ühte karotiidarterisse. Nuga surutakse looma keha sisse, misjärel noa 

õõnsusest valgub veri allapoole. 

 

 
Joonis 2.1. Õõnesnuga ja viidatud torke asukoht [1] 

Veretustamisseadmes olev pump kannab vere edasi reservuaari, kuhu on lisatud ka 

hüübimisvastased ained ehk stabilisaatorid. Kogutud verd segatakse protsessi vältel ja 

protsessi korratakse kuni on saavutatud soovitud maht. [2] 

Verd säilitatakse anumas kuni tapajärgse veterinaarekspertiisi otsuseni, pärast mida 
otsustatakse vere edasine kulg: kas läheb see tervenisti toiduvereks, tehniliseks vereks või 
kumbagi jaoks mingi osa. Pärast seda pestakse reservuaar. [2] 
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2.2. Nõuded ja regulatsioonid protsessile 
 
Veretustamisprotsessi kulgu mõjutavad peamiselt uimastusprotsessi viis ning loomanaha 

paksusest tingitud ettelõike vajalikkus. Uimastusprotsessist sõltub aeg, mille jooksul tuleb 

alustada veretustamisprotsessiga. 

Antud protsess on reguleeritud Põllumajandusministeeriumi määrusega „Nõuded 

põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute 

koolituse kohta, lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamisvahendid ning lubatud 

uimastamis-, tapmis- ja hukkamismeetodid loomaliikide kaupa“: 

1) veretustamist on tarvis alustada nii pea kui võimalik pärast uimastamist, seejuures peab 

protsess olema täielik ning kiire. Loom tuleb tingimata veretustada enne selle teadvusele 

tulekut; [3] 

2) juhul kui looma uimastatakse mehaanilise poltpüstoliga, tuleb veretustamist alustada 

hiljemalt 60 sekundi jooksul alates lasust. Lamba või kitse korral 15 jooksul; [3] [4] 

3) juhul kui uimastusviis on elektriline või ajupõrutusega, tuleb alustada veretustamisega 20 

sekundi jooksul; [3] 

4) veretustamiseks on tarvis läbi lõigata vähemalt üks karotiidarteritest. Veretustamine 

loetakse lõppenuks, kui protsess on kestnud kauem kui 30 sekundit ning  aju refleksid 

enam ei toimi. Edasised toimetused loomaga on keelatud seni, kuni on fikseeritud looma 

surm; [3] 

5) juhul kui boksis uimastamist, kanali kohale kettide paigutamist, looma vertikaalselt 

riputamist teostab vaid üks isik, tuleb tal veretustamisprotsess teha ühe looma kaupa. [3] 

Sellest lähtudes peab olema võimalik protsessis kasutatava seadmega veretustamine teostada 

uimastamisviisist sõltuvalt kas maksimaalselt 15, 20 või 60 sekundi jooksul. 

Kui verd kogutakse toidu või analüüside otstarbeks, peavad olema sellega seotud vahendid 

(anumad, reservuaarid, noad, voolikud ja vereteed) puhtad ja desinfitseeritud. Muu loomast 

väljuv veri kogutakse tehniliseks ümbertöötlemiseks. Selleks on veretustatava looma all 

kogumisrenn avaga, millest veri suundub nõuetekohasesse mahutisse. [5] 

Korrektse ja efektiivse protsessi tagamiseks on uimastust ja veretustamist teostav isik 

kohustatud läbima vastavad koolitused ja omama tunnistust sellekohase teoreetiliste ja 
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praktiliste teadmiste kohta. Isikud peavad omama teadmisi tapetavate loomaliikide 

käitumisharjumustest, anatoomiast, füsioloogiast ning samuti loomakaitsenõuetest. [3] 

 

 

2.3. Veretustamine erinevate loomade korral 
 
Veretustamist sooritatakse nii sigade, veiste, lammaste, küülikut kui ka kõikvõimalike 

koduloomade puhul. Toiduvereks kasutatakse vaid suuremate loomade – veiste ja sigade 

verd. [4] 

Kuigi on soovitatav veretustada iga loom eraldi ning saadud veri hoiustada eraldi (vältimaks 

kadusid ja tervete loomade vere kokkupuudet ebaterve verega), siis praktikas võetakse 

kümnelt-kahekümnelt loomalt veri ning hoiustatakse seda ühes mahutis. Ajalise ja ruumi 

kokkuhoiu mõttes. Loomadelt eemaldatakse siseelundid, pärast mida jäädakse ootama 

veterinaarkontrolli analüüside põhjal tehtavat otsust. Enne kasutamist tuleb õõnesnuga ning 

veremahuti steriliseerida. [4] 

 

 
Joonis 2.2. Näide võimalikust karotiidarterisse lõikest sea puhul [6] 

Sea puhul tehakse õõnesnoaga torge kaela keskjoonele, ligikaudu 5 cm või kolme sõrme 

laiuselt allpool rinnakuluud. Näide võimalikust lõikest joonisel 2.2.  

Toiduverd kogutakse enamasti 8 – 12 sekundi jooksul pärast arteri avamist. Selle aja jooksul, 

sõltuvalt sea parameetritest, eritub ligikaudu 2 liitrit verd. Kogutakse ka 30 sekundit, mille 

jooksul kogutakse umbes 3,5 liitrit verd. Kogumisaeg sõltub jällegi sea parameetritest. 

Seejärel kogutakse ülejäänud veri mahutisse, tehniliseks ümbertöötlemiseks. Praktikas 

kogutakse anumasse 10 – 20 sea veri, sõltuvalt tapetavate loomade arvust ning reservuaari 
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ruumalast. Üldine veretustamise kestvus on 6–8 minutit, pärast mida viiakse loom 

siseelundite eemaldamisele. [4] 

Veise puhul tehakse enne torget eellõige, kuna veisel on võrdlemisi paks nahk. Alternatiivne 

meetod on kaelalt nahariba eraldamine. Nuga torgatakse looma hingetorust paremalt, sellega 

paralleelselt. Edasi liigutakse noaga südame poole, millega tehakse lõige veresoontesse 

parema südamevatsakese ette. Näide võimalikust lõikest joonisel 2.3. Juhul kui verevool on 

nõrk, liigutatakse õõnesnuga tehtud haavas, et seda suurendada. Sealt kogutava vere hulk 

sõltub veise suurusest. 500 kg veise puhul eritub 30 sekundi jooksul 10 liitrit ning 700 kg 

veise puhul 30 sekundi jooksul 15 liitrit. Üldiselt üle 10 veise vere ühte reservuaari ei koguta. 

Veiste puhul kestab veretustamine sigadest kauem, 8 – 10 minutit. Iseärasuseks on, et 

toiduverd võetakse ainult loomadelt, keda veterinaarkontroll on tapaeelselt terveks ning liha 

tapajärgselt toidukõlbulikuks tunnistanud. [4] 

 

 
Joonis 2.3. Näide võimalikust karotiidarterisse lõikest veise puhul [6] 

Lamba puhul on protsess sarnane veiste ja sigade veretustamisega, kuid toiduverd neilt ei 

koguta.  Vere kogused on väikesed ning torke sooritamine keerulisem ja aeganõudvam. 

Lammaste veretustamise puhul tuleb jälgida torke asukohta (joonis 2.4.), et söögitoru ei 

vigastaks –vastasel korral tuleb veri välja koos söödaga. [4] Selle vältimiseks torgatakse 

nuga kõrva juurest, kus torketrajektoor möödub kaelalülide lähedalt ning väljumispunkt 

asetseb teise kõrva juures. Taoliselt ei vigastata söögitoru. [4] 
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Joonis 2.4. Näide võimalikest karotiidarterisse lõigetest lamba puhul [6] 

Tänu teostatava lõike suurema ajamahu poolest, vere koguse ja omaduste on lammastelt 

toiduvere kogumine ajaliselt ebaotstarbekas. 

 
 
2.4. Erinevad seadmed ja nende kasutus 
 
Veretustamise läbivaks instrumendiks on nuga. Veretustamise korral, kus veri lastakse 

looma all olevasse kraavi, kus see liigub edasi mahutisse tehniliseks töötlemiseks, 

kasutatakse sobiliku tera ja suletud käepidemega nuga (joonis 2.5.). 

 

 
Joonis 2.5. Õõnesnuga [7] 

Toiduvereks ja ravimpreparaatide valmistamiseks vajaliku vere kogumiseks kasutatakse 

õõnesnuga. [1] 
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Enne moodsa tehnika arengut on kasutatud vere kogumisel looma alla paigutatud reservuaari 

näol ämbrit, vanni, kaussi või mistahes muud anumat. Samuti ei peetud vajalikuks õõnesnoa 

kasutamist. Karmistunud hügieeninõuded on loonud olukorra, kus kaasaegsed tapamajad on 

rajatud just vastavalt kehtestatud nõuetele ning väiketalupidajatel lasub kohustus oma 

loomad viia selleks ettenähtud tapamajja, juhul kui ta teenib sellega tulu ega kasuta liha vaid 

oma tarbeks. [5] 

Olenemata sellest, kas tapamajades toiduverd kogutakse, on veretustamisel vere mahutitesse 

kogumine kohustuslik, kuna tegu on olenevalt olemusest kas kõrge (nakkushaige looma 

verega) või madala riskiga loomsete jäätmetega. Küll aga sellistel juhtudel 

veretustamisseadet ei kasutata. Vere mahutitesse kogumise järel läbib see tehnilise 

ümbertöötlemise. Võimalik on edasine rakendus nii komposteerimise kui ka hilisema 

järeltöötlemise näol. [5, 7] 

Toiduvere kogumisel on enamasti keskmise suurusega tapamajades kasutusel vastavad 

liinid. Need võivad olla kas jahutuseta (joonis 2.6.) või  jahutusega (joonis 2.7.). 

 

 
Joonis 2.6. Toiduvere kogumise liin jahutuseta. 1 – stabilisaatorlahuse mahuti, 2 – 

õõnesnuga, 3 – voolik, 4 – verereservuaar, 5 – vaakumpump , 6 – pumpa käitav mootor [8] 

Jooniselt 2.6.  on võimalik näha, et antud juhul suunatakse stabilisaatorlahus juba 

veretustamise ajal õõnesnoa sisse. Veri liigub lahusena reservuaari. 
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Joonisel 2.7. on lisandunud  jahutuselement. Veri suunatakse läbi anuma ning läbi 

jahutuselemendi omakorda väiksema temperatuuriga vedelikku. Võimalik on ka vastupidine 

variant, kus veri liigub läbi spiraaltorustiku ning jahutusreservuaaris olevat vedelikku 

hoitakse madalamal temperatuuril. 

 

 
Joonis 2.7. Toiduvere kogumise liin jahutusega. 1 – verereservuaarid, 2 – jahutuspinnad, 3 

– voolik, 4 – õõnesnuga, 5 – stabilisaatorlahuse mahuti, 6 – vaakumpump [8] 

Ülaltoodud kogumisliinidele on alternatiiviks karussellmeetodil töötav seade (joonis 2.8.), 

mis on kasutusel vere kogumiseks suuremates ettevõtetes. 

Selle töö seisneb sisuliselt kuues tsüklis, kus esimeses täidetakse veri reservuaariga, teises-

kolmandas säilitatakse kuni ekspertiisi lõppemiseni, neljandas kogutakse toiduotstarbeline 

veri, viiendas võetakse tehniline veri ja pestakse mahutid, kuuendas loputatakse külma 

veega. Tegu on automaatse, mitme mahutiga süsteemiga. Automatiseeritus seisneb 

toiduvere ja tehnilise vere paagi eristamises ja tühjendamises. Kui teises-kolmandas etapis 

säilitatud veri on toidukõlbulik, siis suunatakse see neljandasse tsooni, kus paak 

tühjendatakse automaatselt toiduvere anumasse ja suunatakse viiendasse tsooni pesemisse. 

Juhul kui veri on toiduks kõlbmatu, siis neljandas tsoonis  tühjendamist ei toimu ning paak 

suunatakse koheselt viiendasse tsüklisse. Esimeses tsüklis paagi verega täitumise korral 

liigub kuuendast puhas paak asemele ning esimene mahuti liigub omakorda teise-

kolmandasse, analüüside otsust ootama. [2] 
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Toiduvere kogumiseks mõeldud karusselli maksumus võib ületada väiketapamajade 

rahalised ressursid ning selle soetamine ei pruugi ära tasuda. Ka kogumisliini ehitamine ei 

pruugi olla otstarbekas, kuna see eeldaks selle komponentide statsionaarset paigaldust. See 

omakorda tasuvuse ja tasa teenimise aspektist eeldab toiduvere kogumist kui iga tapatsükli 

osa. 

 

 
Joonis 2.8. Toiduvere kogumise karussell. 1 – hüübimisvastase aine dosaator, 2 – vere 

liikumise toru, 3 – tühjendusventiil, 4 –  paagi täitumise signaallamp, 5 – mahuti vaateaken, 

6 – juhtpaneel, 7 – toiduvere reservuaar, 8 – pump [8] 

Ruumi ja rahaliste ressursside kokkuhoiu mõttes on olemas ka ratastel liikuvad 

veretustamisseadmed (joonis 2.9.), mille võrdlemisi kompaktse kesta sisse on ehitatud 

jahutuseta liin nagu kujutatud joonisel 2.6.  

Joonisel 2.9. kujutatud veretustamisseadme puhul on näha selle juurde kuuluvad põhilised 

osad. Sellelt on tuvastatav reservuaar, luuk, stabilisaatorlahuse anum ning juhtpaneel. 

Juhtpaneelilt võib veel tuvastada pealüliti, manomeetri, rohelised startnupud ning punased 



16 
 

nupud seiskamiseks. Konkreetne seade ei tundu paraku niivõrd kompaktne kui see ideaalis 

olla võiks. 

 

 
Joonis 2.9. Mittestatsionaarne veretustamisseade [9] 

Antud seadme eeliseks võib lugeda selle eemaldamist veretustamisruumist kui toiduverd ei 

koguta, mõningast kompaktsust ja olenevalt tootjast ka hinda.  Miinuseks on sellise seadme 

puhul väike tootlikkus ja liinidest väiksem verereservuaar, mistõttu sobib see pigem 

väiketapamajadele. 
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3. SEADME PROJEKTEERIMINE 
 
3.1. Seadme tööpõhimõte 
 
Vertikaalse veretustamisprotsessi käigus õõnesnoa abil karotiidarterisse tehtud lõike 

tagajärjel loomast eralduv veri transporditakse selleks ettenähtud pumba abil 

nõuetekohasesse kogumisanumasse, kuhu olenevalt vere kasutusotstarbest on lisatud 

hüübimisvastaseid aineid, et verd stabiliseerida. Anumas toimub vere segamine kuni 

protsess on viidud läbi ettenähtud hulga loomade veretustamisel. Vere kulgu kirjeldab 

funktsionaalplokkskeem joonisel 3.1. 

 

 
Joonis 3.1. Vere kulg seadmeni 

 

 

3.2. Nõuded funktsionaalsusele, seadmele ja projekteerimisele 
 
Seadme funktsionaalsus peab tagama tõrgeteta efektiivse ja ohutu veretustamisprotsessi 

töötajale ja tagama vere edaspidise kasutuskõlblikkuse: 

1) õõnesnoaga peab olema võimalik hõlpsalt tekitada looma nahka ja karotiidarterit läbistav 

haav. Selle eelduseks on korrektne ja toekas noa disain, mis võimaldaks operaatoril 

sooritada efektiivse torke; 

2) pumba tootlikkus peab võimaldama arterist eralduva vere anumasse jõudmise piisavalt 

kiiresti, kuid ei tohiks verd vahustada ega tekitada arterile hõrendust, mis võiks selle 

sulgeda; 

3) kogumisanuma keskel paikneva veresegaja disain peab tagama vere liikumise anumas, 

vältimaks hüübimist; 

4) veresegaja mootorreduktori võimsus peab tagama tõhusa vere segamise õige kiiruse 

juures, olles mitte üledimensioneeritud ja kulukas; 
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5) kogumisanum peab olema lekkevaba ning suletav kaanega; 

6) verega kokku puutuvad seadme osad ei tohi verega reageerida, samuti peab neid olema 

võimalik pesuainega steriliseerida ja desinfitseerida; 

7) elektrikomponendid peavad olema vastavuses kasutatud mootorreduktoritega ja 

paiknema veekindlates elektrikilpides, seade peab omama kaaneandurit ning nupukarbil 

olevate nuppude funktsionaalsus lihtne hoomata; 

8) kogu oma funktsionaalsuse juures peab seadme hind jääma konkurentsivõimeliseks; 

9) seadme detailid ning koost projekteeritakse SolidWorks keskkonnas ning enne toodete 

tellimist ja valmistamist veendutakse CAD tarkvara kasutades nende sobivuses. 

Samuti on lähtutud, et seade peab vastama Riigi Teatajas olevatele seadustele ja määrustele. 

Ennekõike on silmas peetud seadme ohutuse seadust, määrust „Värske liha hügieeninõuete 

eeskiri“ ning määrust „Nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise 

ning neid teostavate isikute koolituse kohta, lubatud uimastamis-, tapmis- ja 

hukkamisvahendid ning lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamismeetodid loomaliikide 

kaupa“. 

Eelistatavalt on seadme juures kasutatud komponendid võimalikult suurel määral soetatavad 

Eestist, kas siis toodetud siin või saadaval siinsete edasimüüjate käest. Taoliselt on võimalik 

tagada jätkusuutlik, kiire ja tõhus tugi seadmele ja kliendile. Muuhulgas on selliselt võimalik 

arendada koostööd edasimüüjatega ning seeläbi muuta lõpptoode kättesaadavaks ka 

hinnatundlikumale kliendile. 

 

 

3.3. Nõuetekohaste materjalide valik 
 
Seadme juures kasutatavad materjalid peavad olema toiduhügieeni seisukohalt ohutud ega 

tohi keemiliselt reageerida verega. Samuti peab olema neid võimalik desinfitseerida 

erinevate pesuainetega, sealhulgas steriliseerida temperatuuril minimaalselt 82 °C. [5] 

Nõuetele vastavate materjalide leidmiseks kasutas autor tabelit, mis iseloomustab erinevate 

materjalide reageerimist kemikaalidega, nii aluseliste kui ka kergelt happeliste lahustega. 

[10] Tasub silmas pidada, et happeliste pesuainete kontsentratsioon toiduainetetööstustes on 

madalam kui aluseliste lahuste puhul. Seda ennekõike, kuna ei AISI-304 ega AISI-316 oma 
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kaitset väävelhappe lahuse ega vesinikkloriidi lahuse vastu ning pesemiseks sobivad pigem 

aluselised pesuained. 

Vere happelisust-aluselisust iseloomustava pH tase on normaalse näitaja korral kergelt 

aluseline, umbkaudu 7,4 (kus 7,0 peetakse neutraalseks) ning seda nii veiste, inimeste kui 

ka sigade puhul. [11-13] Kuigi vere pH-l on omadus aja möödudes alaneda, ehk muutuda 

happelisemaks (joonis 3.2.), siis seda alles mitu päeva hiljem, nii et veretustamise järel 

reservuaar ja seade õigel ajal ära pestes, sinna verest tingitud võimalikku happelist 

keskkonda ei teki. 

 
Joonis 3.2. Roti, inimese ja sea vere pH muutused ajas [13] 
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Aluselise keskkonna osas on AISI-304 vastupidav [10] ja sobib antud projektis 

kasutamiseks. Sellest lähtuvalt on seda ka edaspidi konstruktsiooni ja muude detailide 

projekteerimisel arvesse võetud. 

Seadme juures oleva veresegaja kui pöörleva eseme tihendamiseks on kasutatud 

topelthuulega simmerling-tüüpi rõngastihendeid. Antud töös on eelistatud kasutada just SKF 

tihendeid nende laia kättesaadavuse, materjali ja kättesaadavuse tõttu. SKF kodulehel oleva 

tabeli alusel, mis kajastab nende tihendimaterjalide reageerimist erinevate kemikaalidega 

[14], on antud töö jaoks valitud sobilikuks nitriilkumm, mis tagab piisava kulumiskindluse 

ja vastupidavuse nii vere kui ka kemikaali suhtes. 

Seadme rataste puhul oleks mõistlik kasutada mõnda polümeerist valmistatud lahendust, 

kuna need on kemikaalide suhtes vastupidavamad [10]. Autori eelistus on kasutada 

polüamiidist valmistatud rattaid, soovituslikult valget värvi ning tootja kataloogi järgi 

võiksid need omada ka soovitust kasutamaks toiduainetetööstuses. 

 
 
3.4. Korpuse ja selle komponentide projekteerimine 
 
Seadme korpuse puhul on autor arvestatud aspekte, et selle: 

1) materjalide valik vastaks toiduainetetööstustele ja ennekõike tapamajadele seatud 

hügieeninõuetele; 

2) konstruktsioon oleks piisavalt tugev; 

3) koostamine ja valmistamise seisukohalt võimalikult hõlbus; 

4) pestavus oleks võimalikult lihtne; 

5) küljes olevad ühendused oleksid kergesti kinni-lahti ühendatavad; 

6) komponentide paigutus tagaks seadme minimaalsed välisgabariidid; 

7) verereservuaari ruumala võimaldaks koguda vähemalt 10 sea toiduvere; 

8) reservuaarist oleks võimalik hõlpsalt toiduveri välja lasta; 

9) seadme tööorganeid ei oleks võimalik kogemata kahjustada. 

Lähtudes hügieeninõuetest ja materjali vastupanust kemikaalidele [10], on autor otsustanud 

kasutada seadme kooriku juures roostevaba terast AISI-304. Tegu on laialdaselt 

kättesaadava terasemargiga, mille hind aitab kaasa seadme kogumaksumuse 

konkurentsivõimelisusele. 
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Võttes arvesse seadme erinevaid osasid, on mõistlik jaotada seadme kooriku disain kaheks 

osaks, kus ülemine osa on torukujuline ning alumist osa iseloomustab nelikanttoru profiil 

(joonis 3.3.). 

 
Joonis 3.3. Veretustamisseadme kooriku põhiosad 

Torukujuline osa täidab verereservuaari otstarvet. Võttes arvesse, et selle ruumala võiks 

mahutada 10 veise vere, kui verd on kogutud 500 kg veistest 30 sekundi jooksul, kus igast 

loomast on saadud umbes 10 liitrit verd. Kokku teeb see umbkaudu 100 liitrit verd. 

Ergonoomilisuse aspektist võiks jääda seadme kogukõrguseks meeter, et reservuaari katvat 

luuki oleks lihtne avada. Sellest on tarvis lahutada nelikanttoru kujulise osa kõrgus, kuhu 

peavad mahtuma mootorreduktorid, elektrikilp ja pump. Samuti arvestada rataste kõrgust. 

Kasutades disainimisel SolidWorks tarkvara, tundub optimaalseim torukujulise osa kõrgus h 

= 450 mm ning sisemine diameeter  d = 654 mm. Tuleb arvestada, et reservuaari sisendi 

alumine punkt asub 85 mm allpool mahuti ülemisest servast. See teeb reaalse verd mahutava 

osa kõrguseks 365 mm. Veendumaks antud mõõtmete sobivuses, leiti ringi pindala 𝐴𝐴 =
𝜋𝜋𝑑𝑑2

4
= 𝜋𝜋6542

4
= 0,336 𝑚𝑚2. Seejärel arvutati toru sisse tekkinud  silindri ruumala 𝑉𝑉 = 𝐴𝐴 ∙ ℎ =

0,336 𝑚𝑚2 ∙ 0,365 𝑚𝑚 = 0,123  𝑚𝑚3 = 123 𝑙𝑙. Arvutuskäigust selgus, et nende mõõtmete 

juures on 100 liitri kriteerium täidetud. Arvestada tuleb, et reservuaari sisse peab veel 

mahtuma veresegaja ja takistuslabad, mis kahandavad reaalset mahutavust. Reservuaari 
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kujutava toru seina paksuseks on arvestatud 3 mm, mis teeb välimiseks diameetriks 660 mm. 

Seina paksuse valiku puhul on silmas peetud konstruktsiooni jäikust ning keevitatavust. 

Nelikanttorukujulisest osast on moodustatud sektsioon, kuhu peavad mahtuma 

mootorreduktor pumba käitamiseks. Sektsioonil on kaks risttahuka kujulist ava, mille kaudu 

on tekitatud ligipääs ühelt poolt elektrikilbile ning teiselt poolt pumba sisendile ja väljundile. 

Varasemalt seatud eesmärgist mahtuda seadme kõrgusega maapinnast 1 meetri sisse, on 

arvestatud ka siin. Lahutades 1 meetrist 0,45 meetrit, saadi 0,55 meetrit. Võeti arvesse, et 

rataste kõrgus maapinnast kuni kinnituseni jääb umbes 0,1 m juurde, jääb 

nelikanttorukujulise osa jaoks ruumi umbes 0,54 meetrit. Kasutades reduktormootorite ja 

pumba edasimüüjatelt saadud CAD mudeleid, paigutati need koostu ning leiti neile sobivad 

positsioonid (joonis 3.4.). Selle tulemusel leiti, et sobiv kõrgus nelikanttorule on 520 mm. 

Selle pikkus on välisgabariitide järgi 721 mm ja laius samuti 721 mm. Materjali paksuseks 

on valitud 3 mm. See jätab sisemiseks pikkuseks ja laiuseks 715 mm. Antud mõõtmed 

tagavad soovitud kompaktsuse, ligipääsetavuse ning nõutud õhuvoolu mootorite jahutuseks. 

 

 
Joonis 3.4. Pumba ja mootorreduktorite paigutus seadme alumises sektsioonis 

Kooriku kaks sektsiooni on omavahel ühendatud 3 mm paksuse plaadiga, mis on keevitatud 

alumise sektsiooni peale ning ülemine sektsioon omakorda plaadi peale. Plaadi sisse on 

tekitatud avad, et nende külge keevitada SMS-liitmikud ja voolikukuused. Plaadi paksus on 

valitud arvesse võttes selle keevitatavust teiste 3 mm materjalist detailidega ning on 
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veendutud selle tugevuses kandmaks 123 liitrit verd, kasutades SolidWorks tarkvara paketi 

võimalust koormusolukordasid simuleerida. Tulemused on näha joonisel 3.5. 

 
Joonis 3.5. Veretusseadme kooriku koormussimulatsioon 

Simulatsioon on tehtud kandevkonstruktsiooni moodustavale koorikule eeldusel, et 

anumasse on valatud 100 liitrit verd ning keskele vaheplaadi alla on paigaldatud 

mootorreduktor koos flantsiga, koondmassiga  arvestuslikult kuni 15 kg. Simulatsioonist 

selgub, et keskkohas on läbipaine 0,312 mm, mis on antud seadme puhul aktsepteeritav ega 

mõjuta seadme funktsionaalsust. 

Seadme kooriku külge on keevitatud erineva pikkusega torude ja põlvedega ühendused, mis 

kujutatud joonisel 3.6. Need moodustavad seadme juures sisend- ja väljundviigud.  

Kasutusel on DN38 suurusega SMS-liitmikud ning nendega vastavuses olevad 

voolikukuused, mis kujutatud joonisel 3.4.  Muuhulgas on selle külge keevitatud nupukarbi 

alus, kronsteinid nii kattekaane paigaldamiseks kui ka turvaanduri juhtme katmiseks. 

Joonisel 3.6 paiknev teenindusava kate on poltliitega kinnitatud alumise sektsiooni 

raamistiku külge. Ava suurus on valitud vastavalt läbi selle paigaldatavale ja hallatavale 
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elektrikilbile, ning et seadme vastasküljelt paiknevast avast oleks tagatud ligipääs pumba 

korpuse küljes olevatele ühendustele. 

 
Joonis 3.6. Koorik koos välimiste keevisdetailidega 

Kahe sektsiooni vahele on tekitatud süvis (joonis 3.7.) nurga all lõigatud torust, mis 

moodustab äravooludrenaaži. Tänu sellele voolab veri paremini ära. Sealhulgas ka pesuvesi. 

Kalde puhul ei ole arvestatud kanalisatsiooni paigaldamise puhul laialt levinud teadmist, kus 

peaks jätma kallet 1 cm jagu 1 m pikkuse peale. On eeldatud, et tahkeid osakesi ega massi 

reservuaari ei teki. Samuti on võimalik tekkinud paksemad osakesed hõlpsalt ja operatiivselt 

eemaldada reservuaari seest. 

Kasutusel on DN50 suurusega lukustatav klapp. Suurus on valitud optimaalse äravoolu 

tarbeks ning pidades meeles mugavust seda hoolikamalt puhastada. Reservuaari sisse on 

lisatud 3 takistuslaba, mille eesmärgiks on tagada vere optimaalne segamine. Reservuaari 

põhjas olev segaja annab verele pöördliikumise, mida joonisel kujutatud labad aga 

takistavad. Antud olukorras tagab see vere segunemise hüübimisvastase ainega ning 

muuhulgas takistab verel hüübimast. 
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Joonis 3.7. Koorik pealtvaates 

Kooriku alumise sektsiooni sisse on konstrueeritud 40x40x4 L-profiiliga võrdkülgsest 

nurkrauast raamistik (joonis 3.8.), mis on omakorda alumise sektsiooni külge keevitatud. 

 

 
Joonis 3.8. 40x40x4 nurkrauast valmistatud alusraam 

Antud raamistiku eesmärk on toestada konstruktsiooni, tagada keermestatud avad seadme 

põhjaplaadi ning külgmiste teenindusavade katteplekkide kinnitamine. 40x40 mõõt on 

valitud standardsuuruses profiili silmas pidades. Seadme juures pakub see head kontaktpinda 

ja tagab  konstruktsiooni tugevuse. Nurkraua paksuseks on valitud 4 mm seetõttu, et sellesse 

oleks võimalik edukalt lõigata M6x1.0 keere. Lähtudes keermesammust, siis 4 mm materjali 
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läbimine toimub nelja täispöördega. Seda võib pidada piisavaks, et fikseerida põhjaplekk ja 

külgmised katteplekid, hoidmaks pesu ajal vee sattumist seadme alumise sektsiooni 

sisemusse ning korrigeerida külje- ja ka põhjaplekkide lõikamisel võimalikud kaardumised. 

Kuna kaardumiste ulatus metalli lõikamisel pole ettemääratav, siis poltide tõmbejõu arvutus 

on projektist välja jäetud. Samuti ei esine poltidele drastilisi lõikejõudusid, arvestades et 

kumbki küljepleki mass on SolidWorks hinnangul umbes 3,2 kg. 

Seadme põhjaplaat (joonis 3.9.) on projekteeritud asetsema selliselt, et oleks poltliitega 

kinnitatud raamistiku külge ning alumise, nelikanttorukujulise, sektsiooni servad oleksid 

kerge ülekattega põhjaplaadi suhtes. Selliselt jookseb pesuvesi mööda kooriku külgi maha 

ning ei jookse põhjaplaadile. 

 

 
Joonis 3.9. Põhjaplaat koos rataste, mootorreduktori, pumba ja pumbakinnitusega 

Põhjaplaadi külge on keevitatud ka pumba ja selle mootorreduktori kinnitusraam. Eelnevalt 

on komplekteeritud pump koos mootorreduktoriga, kinnitatud raamile ning positsioneeritud. 

Sobiv positsioon märgitud põhjaplekile ning seejärel teostatud keevisliide. Antud olukorras 

on võimalik ka poltliite kasutus, kuid töö autor ei leidnud, et sõlmes oleks vajalik kinnituse 

lahtivõetavus põhjaplaadi küljest. 
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Seadme katteks on projekteeritud 690 mm diameetriga ringikujuline AISI-304 terasest 

tahvel (joonis 3.10.) Selle mõõdu juures on selle ülekate reservuaari servadest 15 mm, ehk 

selle diameeter on 30 mm võrra suurem kui veremahutil. Materjali paksuseks on samuti 

seekord valitud 3 mm. Selle külge on keevitatud kaks kronsteini ning käepidemele tekitatud 

avad selle kinnitamiseks. Kuna käepidemete valik on mitmekesine, siis avad tehakse 

vastavalt tarnitud käepidemetele. Samuti on kaane külge keevitatud tükk lisametalli, mille 

külge on ette nähtud kinnitada magnetanduri magnetvastus. 

 
Joonis 3.10. Reservuaari kaas ja selle põhiosa 

Seadme juurde on rattad valitud Rollen Eesti OÜ kodulehelt. Valitud rattad koos teiste 

võimalike variantidega on kujutatud joonisel 3.11. [15]. Rattad on kavandatud 100 mm 

diameetriga, kogukõrgusega 136 mm. Velgede diameetri valikul on võetud arvesse, et 

tapamajade põrandad on kaetud restidega, kuhu väiksema diameetriga korral võiksid need 

liikumisel takerduda. See lisaks töötajale liigset koormust. Epoksiidkattega põranda puhul 

saaks kasutada ka väiksema diameetriga velgesid. Ühe ratta kandevõimeks on märgitud 90 

kg. Ratta kinnitused on valitud roostevabast terasest, velg polüpropüleenist. Selle materjali 

kemikaalidega reageerimist iseloomustava tabeli väitel on polüpropüleen aluseliste ja 

happeliste ainete suhtes üsna vastupidav. [16] Samuti on vajalik, et kaks ratast oleksid 

pööratavad ja piduritega lukustatavad. Ülejäänud kaks võivad olla tavalised, pööratavad või 

pööratavad ja lukustatavad. Paraku on lisafunktsionaalsusega rattad kallimad. 



28 
 

 
Joonis 3.11. Valitud rattad Rollen Eesti OÜ kodulehelt [15] 

Rataste valiku juures tasub silmas pidada, et nende kinnituste poldiavad on erinevad 

vastavalt velje diameetrile. Samuti varieerub see tootjate puhul. Sellest lähtuvalt on 

soovituslik teha põhjaplaadi sisse rataste kinnitusavad alles pärast rataste tarnet, seda 

tingimusel kui ei ole kavandatud masstootmist ega -tarnet. Antud projekti raames on jäänud 

sisse soovitus teha põhjaplaadi sisse kinnitusavad pärast rataste saabumist. Taoliselt on 

tagatud rataste sobivus seadmele. 

Antud jaotises toodud joonistel kujutatud objektide detaili- ja koostujoonised on toodud 

välja töö lõpus lisas A. 

 

 

3.5. Õõnesnoa projekteerimine 
 

Õõnesnoa eesmärgiks on tekitada looma kehasse torkehaav, mille korral haav ei sulguks, 

vaid tagaks vere voolamise läbi noa õõnsa käepideme. Sellest tulenevalt nimetatakse seda 

õõnesnoaks. Antud noa põhilised osad on välja toodud joonisel 3.12., kus on kujutatud firma 

Renner Schlachthaustechnik pakutav nuga. Erinevatel tootjatel on noahoidikud, pidemed ja 
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kinnitused erineva disainiga. Tööpõhimõte on neil sarnane ja üheselt mõistetav: juhtida veri 

loomast ettenähtud reservuaari. 

 
Joonis 3.12. Õõnesnuga. 1 – tera, 2 – haava laiend, 3 – torkeblokaator, 4 – käepide, 5 – 

fiksaatorid, 6 – hüübimisvastase aine sisend [8] 

Noa tera pikkusest sõltub, milliselt loomalt verd võetakse. Veise puhul on tarvis pikemat 

tera kui sea korral. [4] Lihatööstustele ja tapamajadele üks suurimaid noatarnijaid Euroopas 

on Eicker Messer. Vastavalt terale tuleb valmistada ka hoidik. Antud juhul on valitud Eicker 

Messeri kataloogist 18 cm pikkune tera, koodiga 80.722, mis on mõeldud veiste jaoks. 

 
Joonis 3.13. Eicker Messer kataloogist õõnesnoa terad [17] 
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Nagu jooniselt 3.13. näha, siis valikus on teisigi nuge, vastavalt soovidele ja spetsiifikale: 

näiteks 12 cm nuga sobib sigade veretustamiseks, kuna sea enda gabariidid on väiksemad. 

Antud töö raames on disainitud terahoidik, selle tugi, käepide ja kinnitused vastavalt tera 

80.722 mõõtmetele, autori käele ja visioonile ning hügieeninõuetele. Kuna selle tera puhul 

ei ole torkefiksaatoreid, peab see asetsema noapideme küljes. Selle jaoks on tekitatud tera ja 

torkeblokaatori vahel koonuspind (joonis 3.14.). 

 
Joonis 3.14. Õõnesnoa kujundus töö raames 

Noaga torgates sulgub nahk ümber väiksema diameetriga õõnesosa ehk noafiksaatori, mis 

takistab noal haava seest vere voolamise toimel väljuda. Koonuse diameetrite vahe on 6 mm. 

Torkeblokaatori eesmärk on tagada ka piisav tugipunkt, et torke hetkel nuga käes ei libiseks. 

Seda funktsiooni täitva metallseibi välisdiameeter leiti autori käe järgi. Mõõtmiste tulemusel 

selgus, et seibi diameetriks sobiks 150 mm. Sellisel juhul toimiks see ka suurema käega 

inimeste puhul. Seibi paksuseks leiti empiiriliselt 3 mm. Käepideme pikkus ja diameeter leiti 

samuti autori käepideme järgi. Arvestati ka tõsiasjaga, et tõenäoliselt hakkab nuga 

igapäevaselt kasutama suurema käega inimene. Noa käepideme pikkuseks valiti 

torkeblokaatorist kuni tagumise koonuseni 133 mm, lisandub koonuse kõrgus 17 mm, mis 

teeb kokku 150 mm. Noa tagumise otsa külge on keevitatud suurusega 38 SMS tüüpi 

liitmiku üks keevisflantsidest. 
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Valmisdetail on kuvatud joonisel 3.15. Sellel on ka näha SMS ühendusega kinnituv teine 

pool, mille külge, voolikukuuse peale, kinnitub omakorda toruklambriga voolik. Noa 

detailjoonis paikneb töö lisas B. 

 
Joonis 3.15. Projekti raames valminud õõnesnuga 

SMS liitmiku kasuks otsustati seetõttu, kuna need on standardiseeritud, valmistatud AISI-

304 terasest ning liitmiku tihend on samuti toiduhügieeni mõistes ohutu. Liidet on lihtne 

avada ja sulgeda. Tegu on ka võrdlemisi hõlpsalt Eestist saadavate sisseostudetailidega. 

Liitmiku suurus on valitud olemaks kooskõlas ülejäänud seadme juures kasutatavate 

voolikute sisediameetritega. Kõik ülejäänud noa juures kasutatud materjalid on samuti 

valmistatud AISI-304-st. Seda põhjusel, et veretustamisprotsessi juures kasutatavad 

seadmed peavad olema desinfitseeritud ning kannatama erinevaid nii kergelt happelisi kui 

ka aluselisi pesuaineid. [3, 5] Tera puhul on selle konkreetne mark teadmata, kuid tegu on 

roostevaba terase sulamiga. [15] Kuigi nuga pestakse ka kergelt happeliste pesuainetega, ei 

pidanud autor vajalikuks kasutada AISI-316, mis on AISI-304-st happekindlam. Seda 

ennekõike, kuna happelise pesuainega kokkupuutes olev aeg ei ole märkimisväärne, suurem 

happekindlus antud kontekstis marginaalne [10] ning AISI-316 kasutamine oleks kulukam. 
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3.6. Pumba ja selle mootorreduktori valik 
 

Pumba valikul on võetud arvesse selle tööpõhimõtet, tootlikkust, selle tekitatud rõhku, 

sobivust toiduainetetööstusesse, kompaktsust ja hinda. 

Arvestades veretustamisprotsessi kulgu, kus tapmistsükli käigus veretustatakse mitu looma 

järjest ning tsükli vältel ei pruugi olla vere pealevool püsiv, on valitud pump, mille puhul 

pumbatav vedelik ei jahuta pumba tööorganeid ning on võimeline töötama ka kuivalt. Antud 

olukorras oleks mõistlik kasutada peristaltilist ehk „voolikupumpa“. 

Peristaltilise pumba tööpõhimõte seisneb selle korpuse sees oleva elastse vooliku plastses 

deformeerimises mootori käitatava rootori abil. Rootori nukk surub vooliku kokku ning 

kannab voolikus olevat vedelikku või gaasi edasi. Kokku surumise hetkel tekitatakse 

hõrendus nuka ette, kus imetakse uut vedelikku või gaasi peale. Rootori juures võib olla nii 

üks, kaks või enam nukka, et pump oma tööpõhimõtte järgi toimida saaks. Miinimumiks on 

üks nukk. [18] Joonisel 3.16. on kujutatud pumba tööpõhimõtet iseloomustav tsükkel. 

 
Joonis 3.16. Peristaltilise pumba töötsükkel [18] 

Antud pumba positiivseteks omadusteks võib lugeda selle suletud ehitust, see ei pelga 

kuivalt töötamist, sellega on võimalik pumbata ülimalt viskoosseid produkte (lihamassi, 

pasteeti jpm), madala pöörlemiskiiruse korral ka pisemaid elusorganisme, omab head 

imemisvõimet, selle pöörlemissuund pole oluline ning selle ülalpidamiskulud on võrdlemisi 

madalad. [18] 

Antud pumba ainsaks negatiivseks küljeks selle seadme juures kasutamisel võib pidada 

vooliku purunemisel tekkivat olukorda, kus voolikufragmendid, pumba korpuses olev 

määrdeaine ning loomaveri võiksid seguneda. Sellest lähtuvalt on oluline järgida pumbale 
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ettenähtud hooldusvälpasid ning valida pumbatava produktiga kooskõlas olev 

voolikumaterjal. [18] 

Tootlikkuse seisukohalt tuleb lähtuda, et see suudaks edasi kanda piisava koguse verd.  Veise 

puhul kogutakse 30 sekundi jooksul olenevalt looma massist kas 10 või 15 liitrit verd. [4] 

Pumba jaoks halvima olukorra puhul tähendab see minutis 30 liitrit verd ning tunnis 1800 

liitrit ehk 1,8 m3/h. Kergema olukorra puhul tähendaks see 1,2 m3/h. Kui veretustatakse siga, 

siis suurusjärgud on 30 sekundi jooksul 3,5 liitrit, mis teeb minutis 7 liitrit. Tunnis aga 420 

liitrit ehk 0,42 m3/h. Töö juures püstitatud eesmärkidest on tagada seadme universaalsus nii 

sigadele kui ka veistele, pidades silmas, et hõrendus ei tohiks mõjutada looma artereid. 

Seetõttu on võetud kahe võimaliku, halvima ja kergeima, olukorra keskmine ehk 

(1,8𝑚𝑚3 ℎ⁄ + 0,42𝑚𝑚3 ℎ⁄ = 2,22𝑚𝑚3 ℎ⁄ ) 2 = 1,11 ⁄ 𝑚𝑚3 ℎ⁄ . Arvutustest selgub, et pumba 

tootlikkus võiks katta 1,11 m3/h ning seejuures ei tohiks tekitada ülemäärast survet, mis 

võiks kogutud toiduverd vahtu lüüa. 

Erinevate tootjate pumpade andmelehti sirvides ning edasimüüjatelt saadud 

hinnapakkumiste põhjal on otsustatud antud projekti raames kasutada pumpa Elro IP200 

(joonis 3.17.), mille edasimüüjaks Inglismaal on Tomlinson Hall & Co Ltd.  

 
Joonis 3.17. Elro IP-seeria peristaltiline pump [19] 
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Edasimüüja kodulehel [19] viidatud dokumentides kajastub, et pumba maksimaalne 

tootlikkus on 1,9 m3/h ning seda kiiruse juures 140 p/min. Antud pumba mõõtmed osutusid 

piisavalt kompaktseks ning selle sobivus on kajastatud alajaotises 3.4, joonisel 3.4. Pumba 

täpne kood on I20SNB SS BSP, millest dokumentatsiooni järgi [20] saab välja lugeda, et I 

– pumba tüüp, 20 – pumba gabariit, S – roostevabast terasest sisend-väljundühendused, N – 

naturaalkummist voolik ja pumba kojas silikoonõli, B – pumba poolt tekitatav surve 2 - 4 

bar, S – pump on värvitud hõbedaseks ning S ja BSP tähistavad omakorda veel roostevabast 

terasest sisend-väljundühendusi. 

Kuna antud edasimüüja lehel ei kajastu pumba karakteristikale viitavat dokumentatsiooni, 

on leitud IP-seeria pumpade detailsem dokumentatsioon Venemaa edasimüüja kodulehelt 

[20], kus on esitatud ka pumpa (joonis 3.18.) iseloomustav diagramm. 

 
Joonis 3.18. Elro IP200 pumba tunnusjooned [20] 

Joonisel 3.18. kujutatud diagrammi põhjal otsustati valida pumba pöörlemiskiiruseks 90 

p/min, mis peaks hinnanguliselt tagama vooluhulga 1,2 m3/h. 90 p/min tarbeks on Inglismaa 

edasimüüja kodulehel tagatud andmelehel [21] esitatud 90 p/min juures,  ning lühiajalisel 

töökoormuse korral, soovituslikuks mootorivõimsuseks 1,1 kW. Muuhulgas on valitud 

rootor diameetriga 154 mm, kuna antud seadme juures ei ole tarvis  verd rõhu all pumbata. 
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Voolikumaterjaliks on valitud naturaalkumm, mis andmelehe [21] järgi on 

toiduainetetööstuses kasutamiseks heaks kiidetud. Kuna edasimüüjalt telliti pump eraldi, on 

selle juurde tarvis sobivat mootorreduktorit. 

Andmelehe [21] alusel leiti, et soovituslik mootori võimsus on 1,1 kW ja ülekantav 

pöördemoment 84 Nm. Seadme projekteerimise nõuetes sai seatud eesmärgiks kasutada 

võimalikult palju Eesti edasimüüjaid. Sellest lähtuvalt leiti sobiv mootorreduktori pakkuja 

Eestist. Valituks osutus Alas-Kuul AS, kes on SEW maaletooja ning kelle tootevalikus 

leidus sobilik mootorreduktor. Kodulehelt on võimalik suunduda SEW lehele, kus omakorda 

nende CAD keskkond võimaldab komplekteerida sobilik mootorreduktor. Samuti on 

võimalik valitud reduktori CAD failid alla laadida, et need koostu paigutada. Seda on ka 

tehtud ning valitud reduktor on näha ka jaotises 3.4, joonisel 3.4. ning 3.9. Pidades silmas 

kompaktsust ning eelistatult väiksemaid ülekandekadusid kui tigureduktori kasutuse korral, 

otsustati kasutada paralleelvõllidega F-tüüpi reduktorit, täpse koodiga FA37G DRE90 

M4/1.1/90/M1. Antud koodist võib välja lugeda, et seda käitab 1,1 kW elektrimootor ning 

võlli väljundkiiruseks on 90 p/min. 37 iseloomustab gabariiti. Ülekantav pöördemoment 50 

Hz juures on 117 Nm. See täidab pumba andmelehes soovitusliku 84 Nm. Reduktori 

väljundvõll on valitud õõnes, et see sobiks pumba väljundvõlliga. Võllide nimiläbimõõdud 

on 30 mm. 

Pumba ja mootorreduktori kinnitusraam on arendatud SolidWorks keskkonnas. Pumba mass 

koos mootorreduktoriga ja raamiga on hinnanguliselt 50 kg, millest  16 kg moodustab pump 

ning 30 kg mootorreduktor. Kinnitusraam kaalub umbes 4 kg ning selle juures on kasutatud 

roostevabast terasest 40x40x4 mm võrdkülgse nurkraua profiili, mis tagab konstruktsiooni 

tugevuse. Pump, mootorreduktor ja raam on kujutatud jaotises 3.4, joonisel 3.9. Muuhulgas 

on jaotises 3.4, joonisel 3.4 näha ka komponentide gabariitide sobivus kujundamaks seadme 

kooriku võimalikult kompaktsena. 

 

 

3.7. Veresegaja kujundus 
 

Veresegaja eesmärk on edasi kanda reservuaaris olevale verele mootorreduktori tekitatud 

pöördliikumine. Disaini puhul on võetud arvesse ohutust, lihtsust valmistamisel ning võetud 

inspiratsiooni kõige tavalisemast visplist. Samuti on peetud silmas, et veresegaja peab olema 
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reservuaarist pesu ajaks hõlpsasti eemaldatav. Kujundamine on teostatud SolidWorks 

keskkonnas. Selle põhilised osad on näidatud joonisel 3.19. Segaja on valmistatud mitmest 

eraldiseisvast komponendist. Kaared on painutatud eraldi ning keevitatud südamiku külge. 

Samuti alumised segamisvardad. Segamisvarraste otsad on tehtud koonilised ning teravad 

servad eemaldatud. Taoliselt on leitud optimaalne kooskõla disaini ja ohutuse vahel. 

Südamik on valmistatud samuti kahest detailist. Seda seetõttu, et alumise, nuudile kinnituva 

osa diameeter erineb ülemisest märkimisväärselt, kus alumise osa välisdiameeter 50 mm 

ning ülemise osa välisdiameeter 20 mm. Alumise osa sisse on tekitatud ava 30 mm, mis on 

kooskõlas sinna istuva, pöördemomenti ülekandva võlli välisdiameetriga. Tootmise 

seisukohalt on otstarbekam treida südamik kahes osas ning seejärel need omavahel 

keevisliitega ühendada.  

 
Joonis 3.19. Veresegaja üldine disain ja selle põhiosad 

Segaja on asetatud läbi tihendusflantsi asetsevale võllile, mis on kinnitatud seadme koorikus 

peituva mootorreduktori külge. Segaja südamiku alumises osas olev keskava on mõeldud 



37 
 

segaja tsentreerimiseks ja toetamiseks. Momenti kantakse üle kahe ümarmaterjalist 

moodustatud nuudi abil. Tegu on võlliga, millesse on keeratud kas tihvtid, poldid või 

pressitud ümarmaterjal. Lõikejõu seisukohalt pole sellel tähtsust kuna jõud on väikesed. Küll 

aga hügieeni seisukohalt oleks parem kui võlli sisse on pressitud ümarmaterjalist tihvtid ning 

servad ka kinni keevitatud. See jätab väiksema võimaluse mustusel koguneda. Segaja 

asetseb nuudile lõtkuga istuga, et seda oleks võimalik hõlpsalt eemaldada. Alumised 

segamisvardad liiguvad kooriku sisse paigaldatud takistuslabade alt läbi ning tagavad vere 

ringluse reservuaari põhjas (joonis 3.20.). 

 
Joonis 3.20. Segaja asetus reservuaaris 

Arvestades veresegaja massi, mis SolidWorks andmetel on 5,7 kg ning pidades silmas selle 

madalat pöörlemiskiirust, ei ole peetud otstarbekaks seda kinnitusvahenditega fikseerida. 

Segaja mass on piisavalt suur, et veri seda veretustamisprotsessi ajal nuudi pealt üles ei tõsta. 
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3.8. Veresegaja mootorreduktori valik 
 

Mootorreduktori valikul on võetud arvesse selle jõudlust, gabariite, hinda ja asendatavust. 

Võttes arvesse asendatavuse aspekti, siis eelistatud on Eesti edasimüüjatelt saadav toodang. 

Turu-uuringu järel on valitud mootorreduktori pakkujaks Felandia OÜ, seda nii hinna kui ka 

valiku poolest. Samuti on neil heal tasemel kataloog koos mootorite ja reduktorite 

parameetrite ning mõõtmetega. [22, 23] Arvestades seadme kooriku alumise sektsiooni vaba 

ruumi pärast pumba ning selle mootorreduktori paigalduseks, siis veresegajat käitava 

reduktormootori jaoks on ruumi võrdlemisi vähe. Taolise paigutuse jaoks on peetud 

otstarbekaks kasutada kõige tavalisemat tigureduktorit. Samuti kõneleb selle kasuks teistest 

reduktoritüüpidest soodsam hind. Miinusena võib tuua välja madala kasuteguri. 

Eesmärgiks on seatud veresegajale pöörlemiskiiruseks ligikaudu 15 p/min. Antud ülesande 

jaoks oleks kõige lihtsam ja soodsam valida tigureduktor ülekandearvuga i = 100. Selle 

juurde sobituv 3-faasiline asünkroonmootor peaks sellisel juhul olema 4 pooluspaariga ehk 

50 Hz juures ligikaudu 1500 p/min kiirusega. Väiksem pooluspaaride arv võimaldab ka 

kasutada väiksemagabariidilist ja suurema kasuteguriga mootorit kui näiteks olukorras, kus 

oleks kasutada väiksema ülekandearvuga reduktor ning 8 pooluspaariga mootor. Üks selline 

variant oleks kasutada i = 50 reduktorit ning 680 p/min mootorit. See teeks veresegaja 

pöörlemiskiiruseks 13,6 p/min kuid võtaks märkimisväärselt rohkem ruumi, maksaks 

rohkem ning selle elektrimootor töötaks väiksema kasuteguri juures. [22, 23] Paraku, et leida 

reduktori gabariit ja vajalik mootori võimsus, on vaja lähtuda vere omadustest, 

segamiskiirusest, ülekandearvust ning mootori ja reduktori kasuteguritest. 

Saamaks ülevaadet vere omadustest, tehti katsed autentse seaverega. Eelistatud oli leida 

tapamaja, mis paikneks võimalikult lähedal katselaborile. Kooskõlastades uurimise 

eesmärgid ja vajalikkuse, hangiti verd Jampo Seakasvatuse OÜ koosseisu kuuluvast 

tapamajast. 

Veri koguti erinevat mõõtu klaaspurkidesse (joonis 3.21.) Ühte lisati hüübimise 

takistamiseks söögisoola, teise südameaspiriini ja kolmandasse ei lisatud mitte midagi. 

Purgid sulgeti kaanega ning transporditi Eesti Maaülikooli, Tehnikamajas asuvasse kabinetti 

A009, viimaks läbi katsed mõõtmaks vere viskoossust. Transpordiks kulus umbes 20 

minutit. Antud katses ei kasutatud korrektseid stabilisaatoreid sihilikult, kuna 
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väiketapamajades on kasutatud nende asemel soola ja antud seadme sihtgrupi hulka 

kuuluvad ka väiketapamajad. 

 
Joonis 3.21. Kogutud veri toimetatuna katselaborisse 

Viskoossuse mõõtemetoodikaks oli antud töö raames ASTM D 445. Katsevahendite hulka 

kuulusid termostaat Julabo ME-18V ning kapillaarviskosimeetrid, tootjalt Cannon-Fenske. 

Enne katsete läbiviimist avati purgi sisu. Selgus, et purk kuhu polnud lisatud mingeid aineid, 

oli täielikult hüübinud. Avati purk, kuhu oli lisatud 3 grammi südameaspiriini. Veri oli 

suures enamuses hüübinud. Oli näha, kuidas aspiriini osakesed olid tekitanud hüübinud 

vereklombi pinnale kraatreid. Selgus, et südameaspiriin mingil määral lõhustab hüübinud 

verd ja võimalikke trombe vereringis, kuid stabilisaatoriks või hüübimist takistavaks aineks 

see ei sobi. Muuhulgas on siiski vere transportimiseks vajalik stabilisaatorite lisamine, kuna 

puhas veri oli täielikult hüübinud. Ainsaks kasutuskõlbulikuks katsevahendiks osutus purk, 

kuhu oli lisatud söögisoola. See oli küll osaliselt hüübinud, kuid tekkinud klomp oli kahe 

ülejäänud purgi sisuga võrreldes väikseim ning sealt oli võimalik saada verd analüüsideks. 

Käivitati termostaat Julabo ME-18V (joonis 3.22.). Termostaat seadistati 40 oC juurde. 

Selles olev vedelikuga seotud vanni ülesanne on soojendada vanni asetatud viskosimeetrisse 

valatud vedelikku ettenähtud temperauurini. Antud katse jaoks valiti viskosimeeter Cannon-
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Fenske T600, mille tootjapoolne konstant on c = 0,00787 mm2 s2⁄ . Viskosimeetrite 

konstant omakorda sõltub selle kapillaari läbimõõdust. Antud katse puhul õnnestus valida 

esimese katsega sobiv viskosimeeter. Selle valikul tuleb arvestada, et mõõdetav ajavahemik 

oleks paar minutit või veidi enam. Liiga suure läbimõõduga kapillaari korral on suur roll 

inimese reageerimisajal, mis võib tulemust mõjutada olenevalt tajudest kuni +2 või ka -2 

sekundit. Lühikese mõõdetud aja korral võib see protsentuaalselt tulemust märkimisväärselt 

mõjutada. 

Veri valati esmalt purgist mensuuri, 10 ml ulatuses ja veenduti, et selles poleks kapillaare 

ummistavaid osakesi. Seejärel valati umbes 7 ml verd viskosimeetrisse ning asetati 

termostaadi vanni soojenema. 

 

 
Joonis 3.22. Termostaat Julabo ME-18V seadistatuna 40 o C juurde 

Viskoossust mõõdetakse kapillaarviskosimeetri puhul põhimõttega, kus suuremast 

reservuaarist imetakse vaakumiga selles olev vedelik läbi kapillaari kahte väiksemasse 

reservuaari. Kahe reservuaari vahel on märge ning samuti on märge alumise reservuaari all. 

Kui vabastatakse vaakum, siis mõõdetakse aeg, mille vältel vedeliku nivoo liigub ülemisest 

markeeringust alumiseni. Saadud aeg korrutatakse viskosimeetri tootja poolt märgitud 



41 
 

konstandiga ning saadakse kinemaatiline viskoossus. Tabel 3.1. iseloomustab 

mõõtetulemusi ning arvväärtuseid. 

Tabel 3.1. Viskosimeetriga mõõdetud tulemused 

Aeg (s) Viskoossus (𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝑠𝑠⁄ ) 
t1 = 225 1,771 

t2 = 221 1,739 
t3 = 218 1,716 

t4 = 220 1,731 
t = 221 1,739 

 

Nelja mõõtmistulemuse keskmiseks loeti 1,739 mm2/s. Paraku võib antud tulemust pidada 

ebakorrektseks, kuna antud töö raames uuriti ka kirjanduslikke allikaid ning neis leiduvaid 

arvväärtuseid. 40 kraadi juures pidanuks olema viskoossus umbes 4,9 mPa.s. [24] Tasub 

meeles pidada, et vere viskoossus sõltub paljuski katseloomast ning varieerub teinekord kuni 

25%. [24] Muuhulgas peaks olema vere tihedus 3–5 korda suurem vee tihedusest, antud 

juhul vaid 1,7 korda suurem. Seetõttu arvutustes on lähtutud kirjanduses kujutatud 

viskoossusnumbritest. Samuti on välja toodud, et sea veri on paksem kui veisel. [24] Sellest 

tulenevalt tehakse arvutused kasutades sea verele omistatud arvväärtust. 

Vere viskoossus sõltub selle liikumiskiirusest ehk selle erinevate kihtide omavahelisest 

hõõrdumisest, mis tekib vere liikumisel. Eristatakse viskoossuseid kõrgel ja madalal 

voolekiirusel. Antud töö raames on autor pidanud otstarbekaks lähtuda kõrgemast 

viskoossusest, tagamaks seadme töö ja vältimaks aladimensioneerimist. Edaspidi on 

arvutustes loetud seavere viskoossuseks 24,7 mPa.s. [24] 

Kuna arvutusteks on vajalik ka vere tihedus, siis tehti katse selle mõõtmiseks. Tiheduse 

määramiseks kaaluti tühi mensuur, mille massiks mõõdeti 815,7 g. Seejärel valati mensuuri 

sisse verd 520 ml jagu ning asetati see uuesti kaalule. Seejärel mõõdeti massiks 1365,7 

grammi. Leiti kahe massi erinevus 1365,7𝑔𝑔 − 815,7 𝑔𝑔 =  550 𝑔𝑔. Mõõdetud tulemuse järgi 

ja teadaoleva ruumala järgi sai arvutada kogutud vere tiheduse ρ = 𝑚𝑚
𝑉𝑉

=  0,55 𝑘𝑘𝑘𝑘
0,52 𝑙𝑙

=

1057,692 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄ , kus ρ on otsitav tihedus, m on vere mass ning V on vere ruumala. Saadud 

tulemuse põhjal võis otsustada, et veri on paksem kui vesi ning ühtib kirjandusallikas leituga, 

mis viitas võimalikuks tiheduseks umbkaudu 1060 kg/m3. [24] 
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Uuriti erinevaid protsesse, mis sarnaneksid vere kui orgaanilise aine segamisele. Sellest 

lähtuvalt võeti arvutusmetoodika aluseks orgaaniliste ainete segamismeetodeid käsitlev 

raamat ja sellele vastav peatükk. [25] 

Peatükist järeldus, et on vaja teada segatava vedeliku tihedus, dünaamiline viskoossus, 

pöörlemiskiirus, segamisagregaadi tüüp, segamisagregaadi maksimaalne diameeter. 

On teada, et segamisagregaadi maksimaalne diameeter D = 570 mm ehk D = 0,57 m. Samuti 

on teada vere absoluutne viskoossus µ = 24,7 mPa.s = 24,7 cP ning seda 40 o C juures. Katse 

käigus leiti vere tihedus ρ =  1057,692 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄ . Veel on teada tarvilik pöörete arv minutis 

ehk N = 15 p/min, millest avaldub N = 0,25 p/s. 

Esmalt leitakse Reynoldsi arv NRe, mille alusel on võimalik hinnata, kas on tegu laminaarse 

või turbulentse vedeliku voolamisega. Seda kirjeldab valem 3.1. [25] 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐷𝐷2∙𝑁𝑁∙𝜌𝜌
𝜇𝜇

                                                      (3.1.) 

Asendades valemisse arvud, saadakse Reynoldsi arvuks: 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 =
(0,57 𝑚𝑚)2 ∙ (0,25 1

𝑠𝑠) ∙ 1057,692 𝑘𝑘𝑔𝑔𝑚𝑚3

0,0247 𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑠𝑠
= 3478,179 

Reynoldsi arvul puudub ühik, kuna see väljendab kontaktpinnast, pöörlemiskiirusest, 

vedeliku tihedusest ja selle viskoossusest sõltuvat suhtearvu. Kuna arvväärtus tuli üle 1000, 

siis võib seda pidada turbulentseks voolamiseks. Antud arvu põhjal on võimalik hinnata 

disainitud veresegaja disaini sobivust antud vooluliigi jaoks. Erinevaid segamisagregaatide 

kujusid ja karakteristikat kajastava artikli põhjal on võimalik öelda, et joonisel 3.19. 

kujutatud segaja sarnaneb kõige rohkem ankru tüüpi segistile, mida loetakse turbulentse 

voolu jaoks sobilikuks. [26] Kasutades allikas leiduvaid tunnusjooni, leitakse 

segamisagregaadi disainist sõltuv võimsuskordaja Npo. Lähtudes Reynoldsi arvust NRe, võib 

pidada sobilikuks suuruseks Npo = 50. Edasi leitakse vajalik minimaalne võimsus verehulga 

liigutamiseks vastava segamisagregaadiga. Kasutusel on valem 3.2. [25] 

𝑃𝑃 = 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑁𝑁3 ∙ 𝐷𝐷5                                               (3.2.) 
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Valemis 3.2. tähistavad P – võimsus, Npo – võimsuskordaja, ρ – tihedus, N – pöörete arv 

sekundis, D – segamisagregaadi suurim diameeter. Asendades arvud valemisse, saadakse:  

𝑃𝑃 = 50 ∙ 1057,692
𝑘𝑘𝑔𝑔
𝑚𝑚3 ∙ �0,25 

1
𝑠𝑠�

3

∙ (0,57 𝑚𝑚)5 = 49,719 𝑊𝑊 

Arvutustest selgus, et vajaminev võimsus on 49,719 W. Antud suurus arvestab küll vedeliku 

omadusi ning segamisagregaadi kuju, kuid ei sisalda endas varutegurit. Enne varuteguri 

leidmist analüüsiti edasimüüja kataloogidest mootori ja reduktori kasutegureid. On teada, et 

soovitud väljundpöörete arv on 15 pööret minutis ja soov on kasutada ülekandearvu 100, 

seega kataloogi [23] järgi sobivad reduktorid tüübiga 40, 50, 63, 75. Silmas on peetud ka 

reduktorite gabariite. Tigureduktorite miinuseks on nende kasutegur. Ülekandearvuga i = 

100 korral on kasuteguriks η = 0,57. Sellest lähtuvalt on leitud võimsus PR, mis peaks 

jõudma reduktorini ning arvestades selle kadusid, annaks väljundvõimsuseks 49,719 W. 

𝑃𝑃𝑅𝑅 = 49,719 𝑊𝑊 0,570⁄ = 87,227 𝑊𝑊. Arvestada tuleb ka seda, et reduktorite kasutegur 

sõltub nende sissetöötamisest ja esimestel töötundidel on selle efektiivsus madalam kui 

kataloogides enamasti näidatud. Kombineerides veresegajat disainides sellesse tehtud ava 

mõõduks 30 mm ning jaotises 3.9. disainitud flantsi mõõtmeid, on otsustatud kasutada 

mootorreduktorit tüübiga 75, tootekoodiga NMRV75 ja ülekandearvuga i = 100 ning 

väljundvõlli ava läbimõõduks 28 mm ning sisendvõlli ava läbimõõduks 19 mm. 

Võttes aluseks edasimüüja mootorite kataloogi [22], on valitud mootor antud projektis 

kasutamiseks 4 pooluspaariga ehk umbes 1500 p/min kiirusega mootor. Samuti vaadati 

edasimüüja kodulehel olevate andmetabelite järgi, milline on väikseima võimsusega mootor, 

mille väljundvõll oleks 19 mm. Sellest tuleb välja, et  väikseim sellise võlliga mootor on 

0,55 kW. 

Varasemast arvutusest on teada, et mootor peab tagama reduktorile 87,227 W, siis leitakse 

vajalik mootori võimsus arvestades kasutegurit. Kataloogi väitel on MS801-4 koodiga 

mootori kasuteguriks 0,67. Selle abil leitakse vajalik mootori võimsus arvutusega 𝑃𝑃𝑀𝑀 =

87,227 𝑊𝑊 0,670⁄ = 130,189 𝑊𝑊. Selle põhjal saab väita, et 550 W võimsusega 

kolmefaasiline asünkroonmootor sobib antud olukorda ning arvutuste järgi omab 

neljakordset varutegurit. Antud varutegurit võib pidada liiga suureks ning kasutada võiks ka 

1,5 kordset varutegurit, mille korral oleks tarvis võimsust 195,235 W jagu. Konsulteeriti 

edasimüüjaga ning leiti, et 0,25 kW ja 0,55 kW mootorite hinnaerinevus ei olnud 
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märkimisväärselt suur ega ka erinevus gabariitmõõtmetes. Autorisse sisendas skeptilisust 

tõsiasi, et verega katseid tehes hüübis see kiiresti ning moodustas loetud minutitega tarrendi. 

Antud mootorreduktori valiku negatiivseteks külgedeks võib pidada mõningast 

üledimensioneerimist, vähesel määral suurenenud gabariitmõõtmeid ja kasvanud  

maksumust. Positiivseteks külgedeks saab pidada komplekti sobivust nii veresegajat 

ühendava võlliga kui ka flantsiga. Peamiselt siiski, et antud komplekt tagab nõuetekohase ja 

tõrgeteta segamisprotsessi, olenemata mõningasest võimalikust hüübimisest, seda tänu 

suurendatud varutegurile. 

 
 
3.9. Veresegaja tihendusflantsi projekteerimine 
 

Tihendusflantsi (joonis 3.23.) eesmärk on tagada reservuaari ning alumise sektsiooni 

vaheline tihendus, tagamaks vere püsimise mahutis ning vältimaks vere sattumist 

mootorreduktorile ja ka teistele komponentidele. Samuti on eesmärk tagada 

mootorreduktorile sobilik kinnitus ja tsentreerida võlli, millele on asetatud veresegaja 

tööorgan. 

Võlli läbimõõt on valitud reduktori õõnesvõlli läbimõõdu alusel, milleks on 28 mm. 

Fikseerimaks võlli reduktori külge, on sellele tehtud aste, välisdiameetriga 36 mm. Samuti 

on võllile freesitud 8 mm lai ning 5 mm sügav kiilusoon. Pärast astet on valitud võlli 

diameetriks 30 mm, seda pidades silmas, et antud läbimõõdule on võrdlemisi kerge leida 

laagreid ning tihendeid. Võlli alumine osa omab sisemist keeret, et oleks võimalik reduktori 

õõnesvõlli katva seibi abil tõmmata võll reduktori külge. Selle ülemises otsas on tehtud 

veresegaja jaoks ühendus, kus kasutades tihvte on tekitatud nuudiefekt, kandmaks üle 

pöördliikumist. 

Tihendavate komponentidena on kasutatud topelthuulega simmerling-tüüpi tihendid. 

Valitud on SKF kataloogi alusel [14] ning on peetud silmas nii nende sobivust mõõtmetele, 

vastupidavust kemikaalidele ning sobivust toiduainetetööstusesse. Sellest lähtuvalt on 

valitud tihendite materjaliks nitriilkumm. Vastavalt võlli ja flantsi mõõtmetele, on kasutusel 

kaks 52x30x7 mm tihendit, kus nende võrupoolsed osad on pööratud omavahel vastakuti.  
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Joonis 3.23. Flantsi osade kirjeldus 

Kahe simmerlingi vahele sisestatakse toiduainetetööstuses kasutamiseks sertifitseeritud 

määret. Tagamaks määrde jõudmise kahe tihendi vahele, on määrdekanaliga samale teljele 

tehtud õhuava. Antud olukorras on peetud silmas, et kahe tihendi vahele tekkinud määre 

võimaldaks rakenduda antud tihendi tööpõhimõttel ning vajutada selle huulikud ümber 

pöörleva võlli. 

Alumise simmerlingi alla on flantsile teostatud võimalikud väljavoolu avad. Tihendite 

purunemise korral voolab sellisel juhul immitsev veri nendest avadest välja ega riku selle all 

olevat kuullaagrit. Kuullaager on valitud SKF kataloogist, koodiga 6206 ehk 62x30x16 mm. 

Antud ülesande jaoks võib pidada laagrit üledimensioneerituks, kuid on silmas peetud laagri 

laialdast saadavust ja kiiret asendatavust. Antud tähise alusel on võimalik leida ka 

alternatiive teiste laagritootjate kataloogist. Laagri 6206 paigaldamiseks on tehtud flantsi 

sisse sobilik aste ning soon stopperrõnga jaoks. Selliselt on laagri välimine saale fikseeritud. 
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Antud projekti raames on vajalik, et laager ja selle osad oleksid valmistatud roostevabast 

terasest. See lisab küll seadmele hinda, kuid võimaliku tihendi rikke korral peab see verele 

paremini vastu. 

Flants on selle ülemise servaga keevitatud seadme kooriku kaht sektsiooni ühendava 

vaheplaadi külje. Keevitatud on mööda välimist kui ka sisemist kontuuri. Selliselt on tagatud 

konstruktsiooni jäikus ning samuti ka see, et reservuaari keskelt ei immitse veri flantsi ning 

vaheplaadi vahele. Flantsi alumise serva külge kinnitub reduktor, kasutades M8x30 polte. 

Flantsi sisse tehtavad avad ning kasutatud mõõt on vastavalt reduktori korpusesse lõigatud 

keermetele.  

 
 
3.10. Elektroonikakomponentide valik 
 
Seadme juures kasutatud elektroonikakomponentide nimistu koosneb kahest 

mootorikaitsmest, kahest käivitist, DIN liistust, IP67 elektrikilbist, nupukarbist, kolmest 

surunupust, ühest hädastopp nupust ning turvaandurist. Elektrikomponentide valikul on 

eelistatud brändi ABB, kuna selle edasimüüja paiknes projekti teostavale töökojale kõige 

lähemal. Samuti võib pidada ABB tooteid kvaliteetseteks, mis võib tõsta seadme 

lisandväärtust. 

Mootorikaitsmed on valitud vastavalt mootori andmesildil väljatoodud nimiandmetele. 

Valituks osutusid ABB MS116 seeriast, kus pumpa käitava mootori tarbeks valitud vahemik 

2,5 – 4 A ning segajat käitava mootori tarbeks 1,0 – 1,6 A. Käivitid valiti samuti ABB 

tootevalikust, koodiga B6-30-10. Elektrikilp on valitud kompaktseim, kuhu antud 

komponendid ära mahuksid. Soovituslikuks kilbi mõõtmeteks on antud projekti raames 

250x200x100 mm (joonis 3.24.). Taoliste mõõtmete juures asetub see alusraami külge 

seatud kilbikronsteinile ning tagab hõlpsa ühendamise elektrikilbis. Pumpa käitava mootori 

ühendused on tehtud 2 mm2 ristlõikega kaablit kasutades, segajat käitava mootori juures on 

kasutatud 1,5 mm2 ristlõikega kaablit. Seda tingitud asjaolust, et pumba mootor on võimsam. 

Seadme peatoite juures on kasutatud 2,5 mm2 ristlõiget. 
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Joonis 3.24. Elektrikilp koos komponentidega 

Seadme juures kasutatav magnetandur on skeemi ühendatud funktsiooniga peatada 

veresegaja pöörlemine reservuaari kaane avamisel. Andurile on seatud tingimuseks, et see 

peab olema magnetiga ennistatav ning töötama 230 V pealt. Sobivaid andureid pakuvad 

mitmed automaatikakomponentide edasimüüjad nagu Elmatik, Elit ja ka SLO. Kaane 

sulgemisel on taas tarvilik surunupust käivitada veresegaja mootor. Taoliselt on tagatud 

antud toimingu juures töötaja ohutus ning vähendatud võimalus end seadmega töötades 

vigastada. Ühendatud on see segaja käiviti mähise ning seadme hädastopp nupu vahele. 

Kaane avamisel pumpa ei seisata. 

Seadmega opereerides käib töö nupukarbi külge paigaldatud surunuppude abil. Nupukarp 

on valitud ABB tootevalikust, koodiga 1SFA611814R1000, samuti selle juurde kuuluvad 

surunupud ning kontaktplokid (joonis 3.25.), kus kahe stardinupu jaoks on valitud 

normaalselt avatud kontaktplokid, stopp ja hädastopp tarbeks normaalselt suletud 
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kontaktplokid. Valik on tingitud sellest, et mingisuguse elektriseadme seiskamise on 

eesmärgiks kontaktid lahutada. Elektriskeem on toodud töö lisas C. 

 
Joonis 3.25. Nupukarp ja surunupud 

Nuppude arv on valitud vastavalt selle funktsionaalsusele. Seadme projekteerimise eesmärk 

oli tagada, et pumpa ning segajat oleks võimalik eraldi käitada, pumpa eraldi seisata ning 

hädastopi korral oleks tagatud seene-tüüpi lülitiga võimalik peatada seadme töö terviklikult. 

Soov seisata pump eraldi tuleneb pausidest veretustamisprotsessi ning veterinaarkontrolli 

analüüside vältel. Olenemata uue vere pealevoolu puudumisest, on tarvis kogutud toiduverd 

nõuetekohaselt segada, takistamaks selle hüübimist. 

 

 

3.11. Liitmike ja ühenduste valik 
 
Liitmike puhul on valitud seadme ulatuses kasutada SMS-tüüpi, AISI-304 terasest 

valmistatud ühendused. Valitud suurus on DN38, mis on kooskõlas pumba sisendi ja 

väljundi sisediameetritega. DN38 suurusega liitmiku keevisflantside sisediameeter on 

umbes 35 mm ning välisdiameeter 38 mm.  Pumba sisendi ja väljundi sisediameetrid on 35 

mm. Antud liitmikud on laialdaselt kasutusel toiduainetetööstustes, eriti piimatööstustes. 

Materjalide poolest vastavad hügieeninõuetele, on hõlpsalt koostatavad ja pestavad. Kuna 
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voolikuid nende külge otse kinnitada ei saa, siis liitmike otstesse on kinnitatud 

voolikukuused (joonis 3.26.).  

 

 
Joonis 3.26. SMS-liitmik ühenduses voolikukuusega 

Voolikud asetsevad kuuskede peal ning nende fikseerimiseks on kasutatud toruklambreid. 

Klambrite puhul on vajalik, et see oleks terviklikult valmistatud roostevabast terasest. Antud 

seadme juures ei oma tähtsust, kas kasutada poldiga pingutatavat toruklambrit või kruvi ja 

lindiga klambrit, kuid eelistatud on poldiga klambrid. Esiteks on neid märkimisväärselt 

keerulisem üle keerata. Samuti on nende kontaktpind laiem, mis vähendab võimalust sattuda 

verel vooliku ning kuuse vahele. Puudusena võib nende puhul välja tuua kallima hinna kui 

seda kruviga pingutatavate klambrite puhul. 

Vooliku tüübi ja materjalivaliku puhul on lähtutud, et see peab olema toiduainetetööstuses 

kasutatav ning vastama kehtestatud hügieeninõuetele. Antud projekti raames on valitud PVC 

ehk polüvinüülkloriid- ning PU ehk polüuretaanvooliku vahel. Otsustatud on PVC kasuks, 

kuna see on odavam ning käesoleval juhul ei ole vaja PU paremaid mehaanilisi omadusi. 

Samuti peab voolik omama traadist armatuuri, et vere pumpamisel see kokku ei tõmbaks. 

Vooliku sisemine diameeter on valitud SMS-liitmiku välisdiameetri järgi, ehk antud juhul 

38 mm.  
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4. SEADME EELDATAV MAKSUMUS 
 
4.1. Hinnapakkumiste alused 
 

Hinnapakkumiste võtmise puhul on peetud silmas, et tarnijate asukoht oleks võimalikult 

lähedal seadet valmistavale ettevõttele. Ettevõte paikneb Kesk-Eestis, seega on sisuliselt 

võrdne maa nii Tallinnasse, Tartusse kui ka teistesse ümbritsevatesse linnadesse. 

Geograafiliselt soodne asukoht võiks tagada kiire tarne, kas kasutades kulleriteenust või 

ettevõtte esindaja detailile järele minekut. 

 

Juhul kui Eesti edasimüüjate poolt pakutavas tootevalikus ei ole esinenud sobivat toodet, kas 

funktsionaalsuselt või mõõtmetelt, või on hind osutunud ülemäära kalliks, on võetud 

konkureerivad pakkumised ka mitmetest teistest välisriikides paiknevatest ettevõtetest. 

Autori isikliku kogemuse põhjal on tulnud välja, et ka Eesti-siseselt edasimüüjate pakutav 

hind võib varieeruda 30% või enama ulatuses. Kallihinnaliste komponentide juures on see 

märkimisväärne erinevus ning mõjutab suurel määral toote summaarset omahinda. 

 
 
4.2. Seadme omahinna kalkulatsioon 
 
Seadme omahinna kalkulatsiooni iseloomustab tabel 4.1. Varasemates jaotistes on toodud 

firmad, kelle tooteid on eelistatud. Kuna saadud hinnapakkumistes oli toodud välja klausel, 

kus loeti pakkumine konfidentsiaalseks ega kuulu avalikustamiseks kolmandatele 

osapooltele, on autor toonud välja hinnad, mis on mitmete edasimüüjate hinnapakkumiste 

aritmeetiline keskmine. Taoliselt on austatud edasimüüjate seatud tingimusi ning samas 

antud ülevaade seadme omahinnast. 

Tabel 4.1. Seadme komponentide omahinnad 

Detail Hind +20% km (€)  Detaili tarne Edasimüüja riik 
Pump 1787 Ostudetail Inglismaa 
Pumba 
mootorreduktor 

500 Ostudetail Eesti 

Segaja 
mootorreduktor 

311 Ostudetail Eesti 

Kooriku materjal 500 Omatoode - 
Rattad 100 Ostutoode Eesti 
Nuga 100 Omatoode - 
Tera 25 Ostutoode Eesti 
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Tabel 4.1. Seadme komponentide omahinnad 

Elektrikomponendid 109 Ostudetail Eesti 
Liitmikud, voolikud 100 Ostudetail Eesti 
Muud tarvikud ja 
komponendid 

58 Ostudetail Eesti 

Projekteerimistöö 800 Omateenus - 
Elektritööd 195 Omateenus - 
Montaažitööd 1640 Omateenus - 
Summaarne 
maksumus 

6225 

 

Tabelist 4.1. selgub, et seadme omahinnaks kujunes 6225 €. Hind on orienteeruv ega kajasta 

pisemaid kulusid, mis kanti ettevõtte töökoja kuludesse. Arvestades toiduainetetööstuses 

kasutatavaid seadmeid, võib antud juhul hinda pidada mõistlikuks ning taskukohaseks ka 

hinnatundlikule kliendile. 

Seadme hinna juures projekteerimistöö osakaal hajub mitme seadme peale ära. Võttes 

eesmärgiks valmistada 10 seadet, teeks see ühe seadme projekteerimiskuludeks 80 €. Samuti 

oleks võimalik kokku hoida tarnekulude arvelt ning kaubelda edasimüüjatelt välja paremad 

hinnad, kus hulgihinnad on teinekord 25% soodsamad kui üksiktarnete puhul. See võiks 

tähendada ühe seadme omahinnaks 4150 €, mis on kokkuvõttes kolmandiku võrra 

ainueksemplarist soodsam. 

Olenemata sellest, et 10 seadme tootmine tuleks märkimisväärselt soodsama tükihinnaga, ei 

pruugi see ilma turuanalüüsita olla otstarbekas, sest ennekõike tuleks veenduda nõudluses.   
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva lõputöö raames oli autori peamine eesmärk töötada välja kompaktne, töökindel 

ja hinnatundlikule kliendile vastuvõetav veretustamisseade, suunitlusega 

väiketapamajadele.  Teema valik oli seotud autori õppepraktikaga ettevõttes Weide Invest 

OÜ, mis on spetsialiseerunud toiduainetetööstustele uute seadmete müügile, vanade 

renoveerimisele ja ümberehitamisele aga ka uute seadmete valmistamisele. Lõputöö 

koostamisega paralleelselt tegeleti seadmele vajalike komponentide tarnega ning jälgiti 

seadme valmistamise protsessi. Töös kajastati vaid projekteerimisega seonduvat. 

Teema olulisus on tingitud uute mahetootjate esiletõusmisest, kellel pole ressursse kallite 

veretustamisliinide soetamiseks, kuid siiski sooviksid pakkuda oma klientidele 

naturaalverest valmistatud tooteid. Toiduvere kogumine on ennekõike seotud talvekuudega. 

See tähendab, et vere kogumiseks mõeldud seade võiks olla mobiilne ning tapmisruumist 

ülejäänud ajaks eemaldatav. 

Töö esimeses faasis seati paika töö eesmärgid ning ülesanded. Muuhulgas ka metoodika, 

millest lähtuvalt kujundati lõputöö edasine käik. 

Teises osas uuriti veretustamisprotsessi olemust, nüansse ning sellele kehtestatud nõudmisi 

ja soovitusi.  Samuti uuriti erinevaid võimalikke veretustamisseadmeid, mis varasemalt või 

praegusel hetkel kasutusel. Selgusid nüansid erinevate loomade veretustamisel, mis 

väljendusid ennekõike kogutavas verehulgas kindla ajaühiku vältel. Leitud faktid 

võimaldasid autoril määratleda nõuded seadme konstruktsioonile, komponentidele, 

funktsionaalsusele ja tööpõhimõttele. 

Kolmas osa kujunes projekteerimise seisukohalt üheteistkümneks etapiks, mis hõlmas endas 

seadme tööpõhimõtte lahtimõtestamist, nõuete kehtestamist, nõuetekohast materjali valikut, 

korpuse ja selle disaini, veretustamisel kasutatava õõnesnoa disainimist, verd edasikandva 

pumba ja selle mootorreduktori valikut, verd segava detaili disaini, veresegajale 

mootorreduktori valikut lähtudes verega tehtud katsetest ning uuritud kirjandusest, 

tihendusflantsi disaini, elektroonikakomponentide ning vere liikumisteekonda tagavate 

liitmike ja ühenduste valikut. 
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Neljandas osas analüüsiti seadme valmistamiseks kujunenud omahinda ning näidati, 

millised komponendid moodustavad summaarse maksumuse. Samuti võrreldi, millised on 

kulude erinevused kui valmistada ainueksemplar või prototüüp ning juhul kui valmistada 10 

seadet korraga.  

Kuigi lõputöös on käsitletud vaid seadme projekteerimist ning selle hinnakalkulatsiooni, siis 

koostöös ettevõttega õnnestus edukalt valmistada ka seadme prototüüp. Autoril õnnestus 

edukalt tarnida vajalikud komponendid ning jälgida seadme koostamise protsessi, 

muuhulgas tegeleda jooksvalt küsimustega, mis tekkisid omatoodete valmistamisel. 

Valminud prototüüp läbis katsetused edukalt. Tulemustele tuginedes valmistati projekti 

põhjal ka teine eksemplar. 

Autori hinnangul on sellisele kompaktsele seadmele turg olemas, kuid seda tuleks kindlasti 

turustada Skandinaavias ja Baltikumis, aga ka mujal. Eesti turg on veel hetkel liialt väike 

ning nõuded tapamajadele on võrdlemisi rangelt reglementeeritud. Tootega rahvusvahelisele 

turule jõudmine on võimalik, kuid see on kindlasti pikk ja vaevaline protsess. 

Pidades silmas, et seade sai projekteeritud universaalseks kasutamiseks, nii sigade kui ka 

veiste jaoks, siis autoripoolne soovitus seadme edasiarenduseks oleks kasutada selle juures 

sagedusmuundurit. See võimaldaks kohandada pumba tootlikkust vastavalt looma 

iseärasustele, ennekõike gabariitidele. Arvestades töömasina karakteristikat, oleks sellisel 

juhul vajalik kasutada suurema võimsusega mootorreduktorit ning sagedusmuundur tuleks 

paigaldada eraldi kilpi, et see seadme alumisse sektsiooni ära mahuks ning oleks muundurile 

tagatud nõuetekohane õhuringlus.. Pumba kiiruse seadistamine võiks sellisel juhul käia 

nupukarbilt, kasutades potentsiomeetrit. See eeldaks ka suuremat nupukarpi, kus on avad 

viiele komponendile. See omakorda võib autori hinnangul lisada seadme maksumusele 

umbes 500 €, mis kergitaks seadme hinda 8%. 

Autorit morjendas tõsiasi, et verega tehtud katsed ei andnud soovitud tulemusi, kuid tänu 

kirjandusele õnnestus leida asjakohased arvväärtused ning teostada vajalikud arvutused. 

Lõputöös seatud eesmärgid said täidetud ning tööna valminud projekti põhjal valmistati 

kokku kaks veretustamisseadet.  
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