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SÜVAVEEPUMBA JUHTIMISREŽIIMI MÕJU ELEKTRIENERGIA ERIKULULE 
JOOGIVEE TOOTMISEL 

Specific electricity consumption for producing drinking water with different submersible 

pump control methods 

 

Indrek Pomerants, Maido Märss 
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Energeetika osakond 

 
Annotatsioon: Artiklis kirjeldatakse puurkaevpumpla ülesehitust ja töö protsessi, erinevaid pumba 
juhtimismeetodeid ja nende katsete ülesehitust. Võrreldakse veetootmise elektrienergia erikulu 
erinevate juhtimismeetodite kasutamisel ja analüüsitakse erinevate juhtimismeetodite eeliseid ja 
puuduseid. 

Märksõnad: Joogivesi, puurkaevpumpla, pumba juhtimine, elektrienergia erikulu. 
 

Sissejuhatus 
 
Eesti rahvastikust 75% on ühendatud tsentraalsesse veesüsteemi. Linnades ja väiksemates 
asulates põhineb joogivee varustus 65% ulatuses põhjaveel ja 35% ulatuses pinnaveel (Tallinn 
ja Narva). [1] 
 
Valdavalt tagatakse linnade, asulate ja väiksemate üksuste joogivee varustus põhjavee 
sügavamatesse kihtidesse rajatud puurkaevudega. Puurkaevust pumbadakse joogivesi 
süvaveepumba abil veevarustustrassi. Enamikel juhtudel on vaja vett eelnevalt töödelda, et 
veekvaliteet vastaks kehtivatele normidele. 
Süvaveepumpade juhtimiseks kasutatakse põhiliselt kolme meetodit:  

1. Kävitamine otse võrku rõhulüliti juhtimisel;  
2. Käivitamine sujuvkävitiga rõhulüliti juhtimisel; 
3. Juhtimine sagedusmuunduriga rõhuanduri tagasisidel. 

 
Katseseeria käigus on mõõdetud pumba ahela elektrienergia kulu ja tootlikkus. 
Mõõteandmete alusel on leitud elektrienergia erikulu igal juhtimisvõttel. Uudse lähenemisena 
on kasutatud rõhu seadeväärtuse varieeruvust ööpäeva lõikes. Selle tulemusena vähenevad 
veevõrgu kaod ning elektrienergia erikulu. Joogivee tootmise efektiivsuse tõstmiseks on 
uuritud erinevate pumba juhtimismeetodite mõju vee tootmise erikulule. 
 

Materjal ja metoodika 
 

Uurimisobjektiks on Helme vallas asuv Linna küla puurkaevpumpla, mis varustab veega 
umbes 320 elanikku [2]. Veetöötlusega puurkaevpumpla lihtsustatud põhimõtteskeem on 
esitatud joonisel 1. 
 
Puurkaevu pumba mudel on Grundfos SP-14A-13, mille tootlikkus on 13 m3/h tõstekõrgusele 
63 m väljundrõhul 6,3 bar. Puurkaevupumba võimsus on 4 kW. Filtreerimisseadme tootlikkus 
on 10,5 m3/h. [3] 
 
Puurkaevu sügavus on 26 m, veevõrgu seaderõhk on 3,6 bar [4]. Süvavee pumbaga 
pumbatakse vesi puurkaevust läbi filterpaakide asula veevõrku. Filterpaakides toimub raua ja 
mangaani eraldus joogiveest. Veevõrgu rõhu jälgimiseks ja pumba juhtimiseks on süsteemis 
rõhuandur. Hüdrofoor aitab hoida ja stabiliseerida rõhku veevõrgus. Rõhulülitit kasutatakse 
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pumba juhtimiseks ja süsteemi ülerõhu kaitseks. Puurkaevust pumbatud ja võrku pumbatud 
vee kogust mõõdavad veekulumõõtjad. 

 
Joonis 1. Puurkaevpumpla lihtsustatud skeem: FQI – veekulumõõtja; PS – rõhulüliti;  

PIA – rõhuandur; F – filterpaak; H – hüdrofoor; PJK - peajaotuskeskus 
Figure 1. Simplified schematic of driven well pumping station: FQI – flow meter; PS – pressure 

switch; PIA – pressure sensor; F – filter tank; H – hydrophore; PJK – main switchboard 

 
Vee pumpamise protsessi elektrienergia kulu vähendamiseks on järgmised võimalused [5]: 

1. Pumba õige dimensioneerimine; 
2. Sagedusmuundurite kasutamine pumpade juhtimiseks; 
3. Kõrge efektiivsusklassiga mootorite kasutamine; 
4. Piirkonna vee tarbimise väljavaated ja tulevikusuundade analüüs; 
5. Võimalikult väikese rõhulanguga torustikusüsteemi loomine. 

 
Uuritud on süvavee pumba töö parameetreid ja puurkaevu tootlikkust nädalaste perioodide 
jooksul. Pumba ahela elektrilised parameetrid on mõõdetud võrguanalüsaatoriga Janitza 
UMG605. Võrguanalüsaatoriga mõõdeti mootori ahela vool, liini- ja faasipinged, võimsused 
ning puurkaevust pumbatud veekogus. Salvestati ühe minuti keskmine, maksimum ja 
miinimum väärtus. 

Tulemused ja arutelu 
 

1. Katseseeria – pumba otse võrku lülitus 
Puurkaevupumpa juhitakse rõhulülitiga, kus rõhu seadeväärtus on 3,6 bar, diferentsiaaliga 
0,3 bar. Seaderõhu saavutamisel lülitatakse pump välja ja veevõrgu rõhu langemisel 3,3 bar 
pump käivitatakse. Sellise juhtimise eeliseks on installeeritavate seadmete väiksem maksumus 
ja seadistamise lihtsus. Pumba toiteahelas on kasutatud mootorikaitselülitit ja kontaktorit. 
Selline süsteem tekitab pumba käivitamisel ja seiskamisel torustikus hüdraulilisi lööke, mis 

Süvavee pump puurkaevus 

Vesi asula veevõrku 

PJK1 
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vähendab seadmete ja torustiku eluiga. Suure ühtlase tarbimise korral ei ole selline juhtimine 
otstarbekas kuna põhjustab pumba sagedast käivtust. 
 
2. Katseseeria – pumba juhtimine sujuvkäivitiga 
Pump saab toite läbi sujuvkäiviti, mis võimaldab vähendada hüdraulilisi lööke torustikus. 
Käivitamise ja seiskamise protsess põhineb pinge efektiivväärtuse lineaarsel muutmisel, seega 
peab sujuvkäiviti kasutamisel arvestama väiksema käivitusmomendiga [6]. Vastavalt pumba 
mehaanilisele tunnusjoonele see probleeme ei tekita. Sujuvkäivitil tuleb seadistada käivituse 
ja pidurduse pikkus ning käivituspinge. Juhtimine toimub analoogselt otsekäivituse katsele. 
Eeliseks on pumba sujuvam käivitus ja seiskamine, mis pikendab süsteemi eluiga. Puuduseks 
võrreldes eelmise meetodiga on seadme maksumus ja sujuvkäiviti elektrienergia tarbimine 
ooterežiimis. Nagu eelneval katsel, toimus ka siin sagedane pumba käivitamine ja seiskamine.  
 
3. Katseseeria – pumba juhtimine sagedusmuunduriga 
Sagedusmuundurit kasutades on läbi viidud kolm katseseeriat: 

1) Pumba juhtimine optimeerimata seadistusega sagedusmuunduriga püsival seaderõhul; 
2) Pumba juhtimine optimeeritud seadistusega sagedusmuunduriga püsival seaderõhul; 
3) Pumba juhtimine optimeeritud seadistusega sagedusmuunduriga varieeruva 
seaderõhuga ööpäeva lõikes. Joonisel 2 on näidatud trassirõhu muutus 24 h jooksul. 
Algandmed on võetud objekti kaugjälgimissüsteemist (SCADA - supervisory control and 

data acquisition). 
 

 
Joonis 2. Veevõrgu rõhk 24 h lõikes 
Figure 2. Water supply network pressure through 24 h 

 

Jooniselt 2 on näha, et vähendades ööseks seaderõhku väheneb ka käivituste arv. Kõrgema 
rõhu hoidmiseks käivitub pump tihedamalt, kuna veevarustussüsteemis on ka renoveerimata 
lõike võib süsteemis esineda lekkeid. Rõhu langetamine veevarustussüsteemis vähendab ka 
lekkeid. 

 
Kõikidel juhtudel hoitakse veevõrgus püsivat rõhku. Siinjuhul peab arvestama, et seaderõhu 
saavutamisel ja pumba kestval tööl miinimum sagedusega seadistatud aja, süsteem uinub. Kui 
veevõrgu rõhk langeb alla alumise rakendusväärtuse, siis süsteem käivitub. Muunduri 
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eelisteks on pumba sujuv käivitamine ja seiskamine, mis pikendavad pumba ja süsteemi 
eluiga. Kuna pumba juhtimine toimub pinge sageduse suhte muutmisega ei vähene 
käivitusmoment, aga väheneb oluliselt käivitusvool. Sagedusmuundur võimaldab kasutada 
keerulisemaid juhtimisvõtteid, reguleerida pumba kiirust, kaitsta pumpa ülekoormuse eest ja 
tagasisidena edastada pumba töövoolu. Muunduriga juhtimise üldiseks puuduseks on 
muunduri ooterežiimi elektritarbimine. Suurem on ka süsteemi esialgse maksumuse hind. 
 
Katseseeriate mõõtetulemustest on arvutatud seitsme päeva jooksul pumba ahela poolt 
tarbitud elektrienergia, puurkaevust pumbatud vee kogus, pumpamise erikulu ja tootlikkus. 
Arvutustulemused on esitatud tabelis 1. 
 
Tabel 1. Katseseeriate arvutustulemused ühe nädalase mõõteperioodi kohta 
Tabel 1. Test series calculations for one week period 

Katseseeria 
Pumba ahela 

elektrienergia tarbimine, 
kWh 

Puurkaevust 
pumbatud vee 

kogus, m3 

Erikulu, 
kWh/m3 

Keskmine 
tootlikkus, 

m3/h 
Otse võrku lülitus 144,6 146,9 0,98 0,87 
Sujuvkäiviti 106,8 105,0 1,02 0,63 
Muundur  
(esialgne seadistus) 

146,1 124,9 1,17 0,74 

Muundur  
(optimeeritud seadistus) 

164,3 152,8 1,08 0,91 

 
Pumpla töö optimeerimise otsene kasu väljendub kokku hoitud elektrienergias. Linna küla 
puurkaevpumplast 1 pumbati 2014 aasta jooksul 6210 m3 vett. Selle järgi on leitud erinevate 
juhtimismeetodite kasutamise alternatiivsed väärtused. Analüüsis kasutati 2014 aasta 
keskmist NPS (Nord Pool Spot) hinda, kuhu on lisatud elektriaktsiis, võrguteenus ja 
taastuvenergiatasu kõik kokku 0,0862 €/kWh lisaks käibemaks [7, 8]. Tulemused on esitatud 
tabelis 2. 
 
Tabel 2. Erinevate juhtimismeetodite võrdlus 
Tabel 2. Comparison of different control methods 

Võrdluse parameeter Otsekäivitus Sujuvkäivitus 
Muundur 

(esialgne olukord) 
Muundur (optimeeritud 

seadistus) 
Aastas tarbitud 
elektrienergia, kWh 

6085,8 6334,2 7265,7 6706,8 

Elektrienergia 
maksumus, €  

629,5 655,2 751,6 693,7 

Erinevus aasta 
töötanud juhtimis-
meetodist, € 

122,1 96,4 0 57,9 

Suhteline erinevus -16,3 % -12,8 % 0 -7,7 % 
Seadmete lisakulu 
võrreldes 
otsekäivitusega, €1 

0 100,10 429,10 429,10 

1 orienteeruv maksumus süsteemi paigaldanud ettevõtte andmetele 
 
Tabelist 2 saab järeldada, et aasta kasutusel olnud süsteem muunduriga tarbib 1180 kWh rohkem 
elektrienergiat kui otsekäivituse korral. Optimaalse seadistusega muunduri korral säästetaks 559 kWh 
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Järeldused 
 

Uurimustööst saab järeldada, et sagedusmuundur ei pruugi olla alati kõige energiasäästlikum 
lahendus pumba juhtimiseks. Torustiku ja seadmete pikema eluea tagamiseks ei sobi 
otsekäivituse variant pikaajaliseks kasutamiseks. Seega tuleks kasutada kas sujuvkäivitiga või 
muunduriga varianti. Katses kasutatud sujuvkäiviti ei võimalda lineaarse rambiga pidurdust 
pöördemomendi järgi. Sujuvkäiviti kasutamisel hüdrauliline löök väheneb aga ei kao. 
Sagedusmuundur võimaldab hoida veevõrgus püsivat rõhku, mis vähendab pumba käivituste 
arvu ja ei tekita torustikus hüdraulilist lööki. Uurida tuleks erinevate tootjate sagedus-
muundureid ja mõõta nende ooterežiimi elektrienergiatarbimist. Pikad väikese tarbimisega 
perioodid suurendavad muunduriga joogiveetootmise erikulu. Pumpamise optimeerimise 
eelduseks on protsessi jälgimine ja analüüsimine. Erinevate piirkondade joogivee tarbimiste 
eripärade tõttu tuleb igat objekti eraldi vaadelda. 
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Abstract: Drinking water supply in cities, settlements and rural areas are mostly based on 

groundwater. Submersible pumps are used in driven wells for pumping water through 

filtration system into water supply network. To control submersible pump there are three 

studied methods: 

1. Direct on line starting; 

2. Controlling with softstarter; 

3. Controlling with VFD (variable frequency drive). 

This article is comparing the control methods of the submersible pump and specific electricity 

consumption. The object of study is Linna küla pumping station in Helme parish, Estonia. 

Keywords: Pumping station, drinking water, pump control, specific electricity consumption 
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LUU-LIHASKONNA VAEVUSED NING FUNKTSIONAALNE 

 SEISUND MAA- JA LINNALIINI BUSSIJUHTIDEL 

Musculoskeletal disorders and functional status in rural and urban bus drivers  

 

Rauno Müürsepp, Mati Pääsuke, Eda Merisalu  
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika osakond 

 
Annotatsioon: Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada psühholoogiliste ja füsioloogiliste 
ohutegurite mõju kaela ja ülajäsemete funktsionaalsele seisundile linna- ja maakonnaliini 
bussijuhtidel. Vaatlusalusteks olid 120 Tartu maakonna ja linnaliini bussijuhti keskmise vanusega 43 
a. Töös uuriti ankeetküsitlusepõhjal bussijuhi töös esinevaid ohutegureid, samuti registreeriti 
lihastoonuse näitajad müotonomeetria ja kaela liikuvuse näitajad goniomeetria meetodil tööpäeva 
alguses ja lõpus. Ankeetküsitluse tulemused näitasid, et suureks probleemiks on neil sundasendid ja 
nendest tulenevad kaebused. Linna- ja maaliini bussijuhtidel nähtus trapetslihase ja küünarmise 
randmesirutaja lihase toonuse langus tööpäeva lõpus, kusjuures kaela liikuvuse näitajad enamikes 
suundades tööpäeva jooksul oluliselt ei muutunud. Tööst järeldub, et peamisteks kaebusteks 
bussijuhtidel on  töökeskkonnas esinev müra, vibratsioon, nakkusoht, töötasu mittevastavus, vastutus, 
sundasendid ja korduvliigutused. Objektiivselt hinnatud luu-lihaskonna funktsionaalses seisundis 
tööpäeva jooksul neil enamikes registreeritud parameetrites olulisi muutusi ei täheldatud, välja arvatud 
kaela ja küünarvarrelihaste toonuse langus. 
 
Märksõnad: bussijuhid, sundasendid, stress, luu-lihaskonnahaigused, lihastoonus, goniomeetria 
 

Sissejuhatus 

 

Töökeskkonnas peab olema tagatud töötajate tervise ja töövõime püsimine. Ettevõte 
töökorraldus ja töökultuur peab olema arendatud suunal, mis toetab tööohutust ja 
töötervishoidu ning edendab positiivset psühhosotsiaalset töökeskkonda [1]. Peamiseks 
tööstressi ja läbipõlemissündroomi põhjuseks on halb psühhosotsiaalne töökeskkond. Antud 
mõjud avalduvad südamepekslemise, lihaspingete ja peavalu kujul, sagedasteks nähtudeks on 
ka mäluhäired, väsimus ja keskendumisraskused. Uuringud on näidanud, et bussijuhtidel 
esineb suuri erinevusi võrreldes teiste ametite tervisekaebuste suhtes. Norras 40-49 aastaste 
meeste seas läbiviidud uuring näitab selgelt, et bussijuhtide tervis on kehvemas seisus 
võrreldes teiste elukutsetega. Peamiste tervise probleemidena võib välja tuua luu-
lihaskonnavaevused ja seedehäired [2]. Malaisia bussijuhtide seas läbi viidud uuring näitas, 
et luu- ja lihaskonna vaevuste üle kaebas 81% uuringus osalenutest. Alaseljavalud olid üheks 
peamiseks vaevuseks (58%) võrreldes teiste keha piirkondadega. Pikem töötamise periood 
ebasoodsates tingimustes võib põhjustada depressiooni ja südame-veresoonkonna haigusi [1]. 
Bussijuhid on ruumi vähesuse tõttu sunnitud tööd tegema sundasendis, mis aga vähendab 
liigeste liikuvust ja soodustab tervise halvenemist. Lisaks eelnevatele probleemidele 
põhjustab sundasendis töötamine suuremat koormust ühele kindlale kehapiirkonna lihastele 
ning mille tagajärjeks on üsna sageli ülekoormushaigus. Ülekoormushaigus väljendub 
suurenenud kaela-õlapinges ning käte ja jalgade tuimuses [3]. Staatiline asend suurendab 
akumuleeritud lihaspingeid [2]. Peale füsioloogiliste ohutegurite esineb bussijuhtide töös ka 
psühholoogilisi ohutegureid. Bussijuhtide töö kohustab neid suhtlema inimestega, see nõuab 
neilt kompetentsi, viisakust ja kannatlikkust. Sageli tuleb tegeleda ka olukordadega, mis 
põhjustavad bussijuhil närvilisuse, pikemas perspektiivis võib see põhjustada stressi. 
Peamisteks stressiallikateks bussijuhi töös on: kabiini kujundus, vägivald, liiklus, ajasurve, 
vahetustega töötamine ja sotsiaalne isoleeritus. Statistika näitab, et linnades on 
ühistransporditeenust kasutavate inimeste arv märgatavalt tõusnud. Kui aastal 2012 kasutas 
linnas bussiteenust 91 053 inimest, siis 2013 oli selleks arvuks juba 121 726. Suurenenud 
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inimeste arv nõuab antud elukutse esindajatelt veel rohkem kannatust, pädevust ja 
jätkusuutlikkust. Maaliinidel on toimunud vastupidine nähtus, reisijate arv on vähenenud 
1000 võrra [4].  
 
Töö eesmärgiks oli välja selgitada linna- ja maakonnaliini bussijuhtide psühholoogiliste ja 
füsioloogiliste ohutegurite mõju kaela ja ülajäsemete funktsionaalsele seisundile. 
 

Materjal ja metoodika 

 

Vaatlusalused. Uuringus osalesid Tartu maakonna- ja linnaliini bussijuhid. Tartu bussipargis 
töötas 2014 detsembri seisuga linnaliinil kokku 110 ja maaliinil 90 bussijuhti. Uuritav grupp 
moodustus juhusliku valiku printsiibil. Kokku kaasati uuringusse 120 bussijuhti (60%). 
Küsitlusuuringus osales 40 bussijuhti. Keskmiseks bussijuhi vanuseks oli 43,0 (±10,1) aastat 
ja tööpäeva pikkuseks oli 8,6 (±1,1) tundi. Bussijuhi keskmine nädala koormus oli 44,4 (±3,8) 
tundi ja keskmine tööstaaž 9,1 (±9,8) aastat. Lihasparameetrite mõõtmisteks andsid nõusoleku 
20 bussijuhti. Suurem osa (80%) tööpäevast veedeti bussirooli taga. Vaatlusaluste tööpäevad 
algasid hommikul vahemikus kella viiest kaheksani ja lõppesid õhtul kella nelja ja kaheksa 
vahel. Uuringus osalemine oli vabatahtlik. Töös kasutati ankeetmeetodit, müotonomeetriat 
ning goniomeetriat.  
 
Küsimustik. Küsimustik koostati varem rahvusvaheliselt tunnustatud küsimustike alusel 
(Working environment and health). Küsimused puudutasid erinevaid ohutegureid 
(psühholoogilisi, füsioloogilisi, füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi) bussijuhi töös, 
istumisergonoomikat ja hinnangut oma terviseseisundile. Vastused olid avatud vormis, jah/ei 
või hinnangulised (5-palli skaalal: 1 – üldse mitte…..5 – väga sageli).  
 
Müotonomeetria. Töös kasutati Tartu Ülikoolis välja töötatud metoodikat ja aparatuuri 
skeletilihase funktsionaalse seisundi diagnostikaks, pehmete bioloogiliste kudede 
omavõnkumise registreerimiseks. Mehaanilised karakteristikud on igale lihasele spetsiifilised 
ja müotonomeetria on usaldusväärne meetod lihaste mehaaniliste omaduste kirjeldamiseks. 
Müomeetriga saadud signaal kujutab endast lihase mehaanilist vastust müomeetri 
löökotsikuga tekitatud mehaanilisele mõjutusele ja see on kustuva võnkumise graafik. 
Viimase parameetrid iseloomustavad lihase toonilist pinget ja elastsusomadusi mõõtmise ajal. 
Toonus iseloomustab lihase pinget rahuolekus ilma tahtelise kontraktsioonita. 
Mõõtmisprotseduuri on võimalik läbi viia nii toonilise pinge all (rahuoleku seisundis) oleval 
lihasel kui ka lihase pingeseisundis, aga samuti maksimaalse tahtelise kontarktsiooni 
tingimustes [5]. Vaatlusalustel mõõdeti parema poole trapets- (m. trapezius), küünarmist 
randmepainutaja- (m. flexor carpi ulnaris) ja küünarmist randmesirutaja- (m. extensor carpi 

ulnaris) lihast.  
 
Goniomeetria. Liigeste liikuvus on laialt kasutatav näitaja jäsemete ja lülisamba 
funktsionaalse seisundi hindamisel. Goniomeetria on inimekeha liigeste liikuvusulatust 
registreeriv mõõtmisviis. Eristatakse kahte liiki liikuvust -  aktiivset ja passiivset. Aktiivne 
liikuvus on antud liigest ümbritsevate lihaste töö tulemus. Passiivne liikuvus on välisjõu 
kasutamise tulemus. Reeglina on liigese passiivne liikuvus suurem kui aktiivne. Aktiivse ja 
passiivse liikuvuse võrdlemine võimaldab saada täiendavaid andmeid põletikuliste 
protsesside, reflektoorse, lihaspinge või liigutuse ulatuse puudulikkuse kohta. Goniomeetria 
sisaldab teste, mis on väga tähtsad diagnoosimiseks ja düsfunktsioonist arusaamiseks. 
Hindamiseks mõõdeti kaela liikuvust (nurga muutus kraadides) sirutusel, painutusel ja 
lateraalfleksioonil. Goniomeetri CROM sagitaaltasapinnal asuv andur asetatakse 0 – 
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asendisse. Esialgu sooritab vaatlusalune suboktsipitaalse fleksiooni, selle järel painutab pead 
maksimaalselt. Analoogselt toimub liikuvusulatuse määramine ekstensioonil – esialgu toimub 
suboktsipitaalne ekstensioon, sellele järgneb täielik pea ekstensioon. 
 
Uuringu korraldus. Uuring viidi läbi perioodil detsember 2014 
kuni veebruar 2015. Vaatlusalused täitsid ankeedi. Vastamiseks 
oli aega 3 nädalat. Ankeedi lõpus andsid vastajad nõusoleku 
lihasparameetrite mõõtmiseks. Kaela liikuvuse ja lihastoonuse 
mõõtmised viidi läbi tööpäeva alguses (kell 5-8 hommikul) ja 
lõpus (kell 16-20 õhtul). Linnaliini bussijuhtide vahetuses toimub 
iga liini lõpp-peatuses 10-15 minutiline puhkepaus. Maaliini 
juhtide päevagraafikutes olid pikemad pausid kui linnaliinil 
sõitvatel juhtidel (tulenevalt sõidu- ja puhkeaja seadusest). 
Mõõtmiste ajal istus vaatlusalune toolil sirge seljaga, pea oli 
neutraalasendis ja jalad asetatud põrandale, põlvede ning puusa 
vaheline nurk 90º. Kõiki lihaseid mõõdeti kolm korda ning 
tulemustes kajastatakse keskmisi tulemusi). 
 
Statistika. Tulemuste analüüsimisel kasutati statistika andmeanalüüsi programmi SPSS.21. 
Kõigi tunnuste  osas arvutati keskmine ± SE (Keskmine viga). Töös kasutati 
üldsagedustabeleid, hii-ruut- ja ANOVA-testi. Olulisuse nivooks võeti p<0,05. 
 

Tulemused ja arutelu 

 

Ankeetküsitlusest selgus, et bussijuhtide suurimateks probleemideks on müra, sundasendid ja 
nakkusohtu. Bussijuhi töös on väga sageli müra (84,2%), nakkusohtu (87,5%), sundasendeid 
(97,5%) ja  kõrget tähelepanu- ja süvenemisvajadust (85%).  Enamkoormatud kehaosad olid 
bussijuhtidel käed/randmed (94,4%), kaela-õla piirkond (94,8%) ja selg (92,3%) (joonis 1). 
Sagedasemateks tervisekaebusteks olid pinged kaela-õla piirkonnas (56,4%). Vaatlusalused 
leidsid, et nende töö on vastutusrikas ning nõuab suurt süvenemist. Hong Kongis läbi viidud 
uuringu  kinnitab, et bussijuhtidel on suureks probleemiks kaela, selja, õla ja põlvevalud [6].  
 
Vaatlusalustel mõõdeti parema keha poole trapets- (m. trapezius), küünarmise 
randmepainutaja- (m. flexor carpi ulnaris) ja küünarmise randmesirutaja (m. extensor carpi 

ulnaris) lihastoonust hommikul ja õhtul. Müotonomeetrilised mõõtmised näitasid, et 
trapetslihase ja küünarmise randmesirutaja lihase toonus vähenes tööpäeva jooksul, so. nende 
seisund mõnevõrra paranes (joonis 2). Kuna vaadeldud lihasgrupid on väikse pinge all, ei 
esine märkimisväärset koormust lihastele.  
 
Kaela liikuvus maaliini juhtidel lateraalfleksioonil paremale oli tööpäeva lõpus suurem kui 
tööpäeva alguses (joonis 3). Liikuvuse suurenemine paremale võis tuleneda mitme teguri 
koosmõjul. (suhtlemine klientidega, reisijate jälgimine). Linnaliini juhtidel ei ole tööpäeva 
jooksul klientidega suhtlemist nii palju kui maaliini juhtidel. Ülejäänud uuritud parameetrites 
olulisi nihkeid ei toimunud.  
 

Joonis 1. Enamkoormatud 
kehaosad bussijuhtidel 
Figure 1.  Bus driver`s 

most burdened body parts 
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Joonis 2. Parema kehapoole m. trapezius`e, m. flexor carpi ulanris`e ja m. extensor carpi ulnaris`e 
toonuse näitaja bussijuhtidel hommikul ja õhtul (keskmine ± SE). * p<0,05. 
Figure 2. Dynamics of values of muscle tone of m. trapezius, m. flexor carpi ulanris ja m. extensor 

carpi ulnaris on the right side in the beginning and end of work day (mean ± SE). * p<0.05. 

 
 

 
Joonis 3. Kaela liikuvus bussijuhtidel hommikul ja õhtul (keskmine ± SE). * p<0,05. 
Figure 3. Bus drivers neck mobility in the morning and in the evening (mean ± SE). * p<0.05. 

 

Kokkuvõte 

 

1. Ankeetküsitluse põhjal on peamisteks kaebusteks bussijuhtidel on  töökeskkonnas 
esinev müra, vibratsioon, nakkusoht, töötasu mittevastavus, vastutus, sundasendid ja 
korduvliigutused.  

2. Trapetslihase ja küünarmise sirutaja lihase toonus vähenes bussijuhtidel tööpäeva 
jooksul, sh. küünarmise randmepainutaja lihase toonus oluliselt ei muutunud. 
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3. Kaela liikuvus bussijuhtidel tööpäeva jooksul enamikes registreeritud suundades 
oluliselt ei muutunud. 

 
 

Kirjandus 

 

1. Töökeskkonnajuhend. Reisijate vedu. Tööelu – 2013. – 28 lk. (04.04.2015)  
2. L.M. Tse, J., Flin, R., Mearns, K. Bus driver well-being review: 50 years of research. 2006, 

89 – 114 lk. 
3. Merisalu, E., Tosso, H. Riskijuhtimise alused. Tartu, 2012. – 214 lk. (06.04.2015) 
4. Statistika andmebaas. 
5. Vain, A. Müomeetria. Tartu, 2002. – 36 lk. (07.04.2015) 
6. Szeto, G. P., Lam, P. Work – related Musculoskeletal Disorders in Urban Bus Drivers of     

Hong Kong. 2007, 181 – 198 lk. 
 
 

Abstract. The aim of this research paper is to find psychological and physiological effects of 

hazards on the neck and upper limb motor ability. Different researches in Estonia and across 

the world show that a lot of bus drivers have  musculoskeletal disorders. Trapezius muscle 

tone was decreased to the end of the workday compared to the beginning of the workday. No 

significant changes in neck movement were noted. The results confirm the articles allegations. 

Keywords: Myotonometry, musculoskeletal disorders, psychological and physiological risk 

factors  
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FOTOBIOREAKTORITE EELISED JA PUUDUSED 
The advantages and disadvantages of photobioreactors 

 

Tõnis Siht, Timo Kikas, Lara Podkuiko  
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond  

 
Annotatsioon. Artikkel võrdleb erinevaid lahendusi mikrovetikate kasvatamiseks. Kirjeldatud on 
mikrovetikate kasvatamist avatud basseinides ja kinnistes fotobioreaktorites, tuues välja nende eeliseid 
ja puuduseid. Leitud puudused on võetud aluseks uue fotobioreaktori loomisel. 

Märksõnad: Mikrovetikate kasvatamine, avatud basseinid, suletud fotobioreaktorid, sisemine 
valgustus, segamine, reaalajas mõõtmised. 
 

Sissejuhatus 
 

Taastuvate energiaallikate kasutamist on pidevalt suurendatud, et vähendada sõltuvust 
ammenduvatest loodusvaradest, näiteks naftast. Idee mikrovetikate kasutamiseks biokütusena 
sai alguse 1950. aastatel, kui mikrovetikatest sooviti toota metaani. 1970. aastatel, 
energiakriisi ajal, võttis idee üle Ameerika Ühendriikide Energia Osakond, mis kombineeris 
reovee puhastamise ja energia tootmise [1]. Lisaks biokütusele on mikrovetikatest võimalik 
toota väetist, kasutada neid toiduainetööstuses omega-3 rasvade tootmiseks ning õhu ja reovee 
puhastamiseks. Mikrovetikatest energia tootmise juures on hetkel suurimaks probleemiks 
suured kulutused, mis kaasnevad nende kasvatamisega ja kogumisega [2]. 
 
Mikrovetikate kasvatamiseks on mitmeid erinevaid võimalusi. Põhiliselt kasutatakse avatud 
basseinide süsteemi ja suletud fotobioreaktoreid. Need süsteemid jagunevad veel omakorda 
erinevateks lahendusteks, mida käesolev artikkel täpsemalt käsitleb. Artikkel annab ülevaate 
erinevate fotobioreaktorite eelistest ja puudustest. Välja on toodud erinevaid probleeme, mis 
ilmnesid olemasolevate lahenduste uurimisel. Leitud probleemid on võetud aluseks, et luua 
magistritöö raames uudne fotobiorektor.  
 

Vetikate kasvatamiseks kasutatavad süsteemid 
 

Avatud basseinides (joonis 1) mikrovetikate kasvatamine on üks enamlevinud meetodeid. 
Avatud basseinide puhul on enamasti tegemist madalate ja ringjate kanalitega, mille sees 
toimub segamine labade abil. Basseinid võivad olla ka täiesti ringjad. Basseinid on üldiselt 
10–30 cm sügavused, et tagada ka põhjas olevate mikrovetikate valgustatus [2]. Antud 
meetodi puhul võib basseinide põhi olla tsementeeritud, PVC kattega või polüeteenist [3].  
 

 
Joonis 1. Avatud basseinides mikrovetikate kasvatamine [4] 

Figure 1. Open ponds for cultivation of microalgae [4] 
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Avatud basseinide suurim eelis on nende madalamad ehitus- ja ülalpidamiskulud võrreldes 
kinniste süsteemidega. Miinuseks on seal kasvavate kultuuride madalam tootlikus, mis on 
tingitud põhjas olevate vetikate valgustuseta jäämisest ja väiksema efektiivsusega segamisest. 
Lisaks toimub avatud basseinides vee aurustumine ning suurenenud on saastumisoht. Seega 
tuleb avatud basseinides eelistada vetikaid, mis on lisaks kiirele kasvule võimelised ka 
kasvama ekstreemsetes tingimustes, näiteks kõrge või madala pH-taseme või kõrge soolsuse 
juures [5]. Lisaks hõivavad avatud basseinid suure pindala. 
 
Suletud fotobioreaktorid tagavad vetikate kasvatamisel suurema kontrolli kasvukeskkonna 
üle, sest neis on kergem muuta temperatuuri ja valgustatust. Samuti vähendavad suletud 
süsteemid saastumisriski. Tagatud on parem segamine ja utiliseerimine. Fotobioreaktoritel on 
lisaks ka suurem tootlikus kui avatud basseinidel: 20-40 g ühe ruutmeetri kohta päevas [2]. 
Põhiliselt kasutatakse kolme tüüpi kinniseid fotobioreaktoreid: ühekihilised horisontaalsed 
torureaktorid, kolmedimensioonilised torureaktorid ja lame-plaat reaktorid. Lisaks sellele 
jagunevad suletud fotobioreaktorid sisemise ja välimise valgustamise alusel. 
 
Ühekihiliste horisontaalsete torureaktorite (joonis 2) korral on tegemist 
fotobioreaktoritega, kus aluspinna suhtes horisontaalsed torud paiknevad teineteise kõrval ühe 
kihina ja moodustavad pikki ahelaid. Selle süsteemi eeliseks on suurenenud kontroll teatud 
keskkonnategurite üle, millest tingituna suureneb omakorda tootlikus. Süsteemi laiendamine 
on kerge, piisab torude lisamisest [5].  
 

 
Joonis 2 Ühekihiline horisontaalne torureaktor [6] 

Figure 2. Horizontal tube reacors [6] 

 

Selle lahenduse puuduseks on suurenenud kulu energiale, mida on vaja vedeliku liigutamiseks 
torudes. Teiseks suuremaks puuduseks on torule langev liigne päikesekiirgus, mis tekitab toru 
seinte lähedal olevatele mikrovetikatele elamiseks liiga kõrge temperatuuri, kahjustades 
sellega vetikaid, millest tingituna väheneb tootlikus. Lisaks on selle süsteemi puhul 
raskendatud gaasivahetus, mille tõttu võib torudes suureneda hapnikusisaldus, mis mõjub 
liigsetes kontsentratsioonides vetikate elutegevusele pärssivalt. Samuti on selle süsteemi 
ehituskulud kõrgemad kui avatud basseinide puhul [5]. 
 
Kolmedimensiooniline torureaktor (joonis 3) koosneb samuti horisontaalselt asetsevatest 
torudest, kuid need asetsevad teineteise kohal. Sellise asetusega moodustavad nad 
vertikaalseid paneele, mis koosnevad mitmest erinevast kihist torudest. 
Kolmedimensiooniliste torureaktorite eelis horisontaalsete torureaktorite ees on valguse 
intensiivsuse väiksem mõju, kuna torud paiknevad teineteise peal ja torudest moodustunud 
paneelid aitavad varjutada tugevamat valguskiirgust. Samuti on tootlikus ühe ruutmeetri kohta 
suurem kui avatud basseinidel või ühekihiliste torureaktorite korral, kuna teineteise kohal 
asetsevad torud võtavad vähem ruumi ja valgusintensiivsus kahjustab vähem [5]. 
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Joonis 3 Kolmedimensiooniline torureaktor [6] 
Figure 3. Three-dimensional tube reacors [6] 

Sarnaselt ühekihilistele torureaktoritele on ka kolmedimensiooniliste torureaktorite miinusteks 
kõrged ehitus- ja ülalpidamiskulud ning raskendatud gaasivahetus, mis võib tingida liigselt 
kõrge hapnikukontsentratsiooni [5]. 
 
Lame-plaat reaktorid (joonis 4) kujutavad endast paralleelselt paiknevate plaatide kogumit. 
Teoreetiliselt peaks see süsteem olema kõige kõrgema tootlikkusega, sest puudub liigse 
valguse kahjustav mõju ning samuti on tagatud parem gaasivahetus [5]. Õhku pumbatakse  
sisse reaktori põhjast, et tagada parem segamine, ning kuna gaasi teekond on väiksem, siis 
väheneb liigse hapniku tekkimise oht. Kuna tegemist on sirgete plaatidega, siis on pind, mis 
saab valgustatud, suurem võrreldes ühekihiliste või kolmedimensiooniliste reaktoritega. 
Lame-plaat reaktorit on võimalik asetada erineva kaldega, et sellele kogutud valgus oleks 
maksimaalne [7]. 

 
Joonis 4 Lame-plaat reaktor [7] 
Figure 4. Flat plate reacors [7] 

Selle lahenduse suurimaks puuduseks on selle suur energiakulu. Palju energiat läheb toitainete 
segamiseks ja süsihappegaasi lisamiseks, mis selle süsteemi puhul on keerukam [5]. 
 
Silindriline sisemise valgustusega fotobioreaktor reovee puhastamiseks. Selle lahenduse 
puhul on tegemist reaktoriga, mis on mõeldud reovee puhastamiseks mikrovetikate abil. Kuna 
reoveest tingituna on suurenenud valguskadu, siis selle parandamiseks on mõeldud järgnev 
lahendus. Lahendus (joonis 5) põhineb peegelduva lehtri abil LED-valgustist lähtuva valguse 
koondamisel pleksiklaasist torudele, mis võimaldavad valguse juhtimist reaktorisse. Selle 
lahenduse abil on vähendatud valgustite hulka segu pinnal. Samuti on selle lahenduse puhul 
kasutatud segamist, mida teostab reaktorisse paigutatud varras koos tiivikuga. Lisaks 
paiknevad reaktoris pH ja temperatuuri sensorid [8].  
 
Selle lahenduse peamiseks puuduseks on segamissüsteem. Segamine on lokaalne, kuna 
kasutatakse ainult ühte varrast, mis paikneb silindri ühes servas. Samuti on segamiseks 
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kasutatud ühte tiivikut. Sellest tingituna kuhjuvad mikrovetikad silindri põhjale ning alumised 
vetikad jäävad vajaminevast valgusest ilma ning toitained jagunevad ebaühtlaselt 
 

 
Joonis 5 Skemaatiline mudel reovee puhastamiseks mõeldu fotobioreaktorist [8] 

Figure 5. Schematic model of a photobioreactor for wastewater treatment [8] 

 

. Kui kiirendada kuhjumise vältimiseks tiivikut, võib see lõhkuda mikrovetikate rakke. 
Probleeme võib põhjustada ka valgusallikast tuleva valguse juhtimine. Pleksiklaasist torude 
abil valguse peegeldamisel tekkiv valgustugevus võib jääda mikrovetikate kasvatamiseks liialt 
madalaks. Selle vältimiseks saab lisada valgust peegeldavaid torusid, kuid lisatorud 
raskendavad segamist, mis suurendab vetikate kuhjumist. Probleemiks on ka silindri 
tühjendamine. Kuna tühjendusava asetseb kõrgemal kui silindri põhi, siis jääb pärast 
tühjendamist silindrisse kasvatussegu, mille eemaldamiseks peab liigutama silindrit või 
kasutama pumpa. 
 
Silindriliine sisemise valgustusega fotobioreaktor. Selle lahenduse puhul (joonis 6) on 
tegemist fotobioreaktoriga, millesse on juhitud päikesevalgus. Päikesevalgus kogutakse kokku 
erinevate läätsede abil ning juhitakse mööda optilisest kiust torusid fotobioreaktorisse. 
Fotobioreaktorisse suunatud optilistest kiududest moodustuvad valgusradiaatorid, mida 
ümbritsevad klaasist torud, et vältida ohtu vetikate kinnitumiseks valgusallikale. 
Päikesevalguse puudumise tõttu tuleb tagada reaktori valgustamine kunstliku valgusega. Läbi 
optiliste kiudude minevat valgushulka mõõdab valgustugevuse andur, mis hindab lisavalguse 
vajadust; vajadusel lülitub kunstlik valgusallikas sisse. Parema segamise tagamiseks on 
reaktoris tiivik, mis teostab segamist kogu silindri ulatuses [9]. 

 
Joonis 6 Fotobioreaktor integreeritud loomuliku ja kunstliku valgustussüsteemiga [9] 
Figure 6. Photobioreactor with integrated natural and artificial lighting system [9] 

 

Selle lahenduse suurimaks puuduseks on vähene kompaktsus, millest tingituna on reaktori 
teisaldamine raskendatud. Vajamineva loodusliku valguse saamiseks peab kollektor asetsema 
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ruumis, mis on avatud looduslikule valgusele, või väljaspool hoonet. Reaktor peab olema 
ühendatud kollektoriga optilist kiust kaablite abil, mis seab piirid reaktori liigutatavusele ja 
asukohale. Samuti on selle lahenduse miinuseks mikrovetikate kuhjumine silindri põhja. Kuna 
silinder asetseb maa suhtes vertikaalselt, siis on segamisega raskem saavutada mikrovetikate 
jaotumine kogu silindri ulatuses. Selle parandamiseks kasutatav kiirem segamine kahjustab 
mikrovetikate rakke. Kuna selle lahenduse puhul on vaja päikeseenergiat, sobib see 
paikadesse, kus paistab rohkem päikest. 
 

Arutlus 
 

Eelnevalt on võrreldud erinevaid lahendusi mikrovetikate kasvatamiseks. Leiti palju erinevaid 
võimalusi mikrovetikate kasvatamiseks sõltuvalt keskkonnast. Põhjamaade kliimasse sobivad 
pigem kinnised fotobioreaktorid kui avatud basseinid, kuna temperatuur on viimaste jaoks 
sobivalt piisavalt kõrge vaid lühiajaliselt. Samas sobivad lahtised basseinid soojemasse 
kliimasse. Samuti selgus võrdluses mitmeid tegureid, mis võivad kahjustada mikrovetikate 
struktuuri või vähendada saagikust. Järgnevalt on välja toodud erinevaid probleemid, mis leiti 
erinevate lahendustega fotobioreaktorite uurimisel: 

1. Üheks oluliseks probleemiks on puudulik gaasivahetussüsteem. Gaasivahetusega tuleb 
tagada süsihappegaasi olemasolu kasvatussegus ja võimaldada liigset hapnikku välja 
juhtida. Hapniku liigsel kuhjumisel tekib kasvatussegus mikrovetikate jaoks pärssiv 
elukeskkond. Pikkade vertikaalsete reaktorite puhul suureneb liigse hapniku 
kuhjumise oht. Lisaks puudus mitmel juhul võimalus süsihapegaasiga rikastamiseks 
või see paiknes liiga kõrgel. Paremaks süsihappegaasi jaotamiseks on mõistlik teha 
seda kasvatussegu põhjast, et võimaldada kogu kasvatussegu rikastamine 
süsihappegaasiga. 

2. Mitme lahenduse puhul põhjustab probleeme segamine. Segamise instrumendi 
asukoha tõttu võib jääda segamine liiga lokaalseks. Samuti võib intensiivsema 
segamise tagamiseks teostatav segamisinstrumendi pöörlemiskiiruse tõstmine 
kahjustada mikrovetikate struktuuri. Halvasti planeeritud segamine soodustab 
mikrovetikate kuhjumist, toitainete ebaühtlast jaotumist ja kinnitumist fotobioreaktori 
seintele.  

3. Mitme erineva lahenduse puhul oli kasvatussegu valgustamiseks kasutatud 
peegelduvaid vardaid. Valguse peegeldumisel varraste abil võib väheneda 
valgustugevus, millest tingituna peab vähendama reaktori diameetrit, et tagada valgus 
kogu reaktori ulatuses. Valguse levikul põhjustas probleeme ka segamise instrumendi 
asetus, mis võis tekitada reaktoris pimedaid tsoone. 

4. Enamike lahenduste puhul asetses silindriline reaktor maa suhtes vertikaalselt. 
Sellisest asetsusest tingituna on keeruline teostada segamist, mis võimaldaks ühtlast 
mikrovetikate jaotamist kogu silindri ulatuses neid kahjustamata. Selliste lahenduste 
korral kuhjuvad mikrovetikad reaktori põhja, mis vähendab valgusläbivust ja 
suurendab toksilise kasvatuskeskkonna ohtu, kuna silindri põhjas on küllane hapnik.  

5. Erinevate reaktorite puhul on keeruline hinnata kasvatuskeskkonna mõju 
kasvatussegule, kuna pole tagatud kasvatussegu jälgimist. Juhtudel, kus kasvatussegu 
jälgimine on erinevate andurite abil tagatud, puudus või oli raskendatud võimalus 
kasvatuskeskkonna tegurite muutmiseks. Kasvatuskeskkonna teguriteks on 
valgustugevus, valguslaine pikkused, süsihappegaasi- ja hapnikukontsentratsioon ja 
segamiskiirus. 
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Järeldused 
 

Erinevat tüüpi fotobioreaktorite võrdlemisel leiti mitmeid probleeme, mille lahendamine 
tõhustaks mikrovetikate kasvamist ja suurendaks saagikust. Samuti puudus olemasolev 
lahendus, mis võimaldaks reaalajas uurida ja hinnata mikrovetikate kasvu ning muuta 
vastavalt sellele kasvukeskkonna tingimusi. Sellest lähtudes loodi idee uue fotobioreaktori 
projekteerimiseks, millega leitakse lahendus eelnevalt väljatoodud probleemidele.  

1. Projekteeritav fotobioreaktor võimaldab pidevat kasvatussegu jälgimist ja 
keskkonnategurite muutmist. Erinevaid keskkonnategureid muutes on võimalik leida 
paremaid tingimusi maksimaalseks saagikuseks. Samuti võimaldab keskkonnategurite 
muutmine erinevate kultuuride kasvatamist ja nende kasvatustingimuste uurimist. 

2. Aeglane segamine on tagatud kogu reaktori ulatuses, et vältida mikrovetikate 
kinnitumist või kuhjumist reaktori seintele.  

3. Süsihappegaasiga rikastamine toimub reaktori põhjast, et suurendada segunemist. 
Põhjast kerkiv gaas aitab vähendada ohtu mikrovetikate kinnitumiseks reaktori 
seintele ning tagab süsihappegaasi olemasolu kogu kasvatussegu ulatuses. Hapniku 
teekond läbi reaktori on lühike, kuna reaktor asetseb maa suhtes horisontaalselt. 
Lühike hapniku teekond vähendab mikrovetikatele pärssiva elukeskkonna tekkimise 
ohtu.  

4. Valgusallikas paikneb kasvatussilindri keskel, et tagada ühtlane valguse jaotus kogu 
silindri ulatuses. Soojuskiirguse kahjuliku mõju kaitseks on valgusallikas eraldatud 
kasvatuskeskkonnast akrüültoruga. 

5. Kasvatussilindri horisontaalne asend võimaldab kogu kasvatussegu eraldamist 
kasvatussilindrist. See lihtsustab  saagikoristust ja kasvatussilindri puhastamist. 

Projekteeritav fotobioreaktor võimaldab toota rohkem biomassi, mis omakorda võimaldab 
selle biokeemilise koostise paremat uurimist. Keskkonnatingimuste muutmise abil saab uurida 
ja kasvatada erinevaid kultuure. Antud lahendus annab erinevatele laboritele hea võimaluse 
mikrovetikatega tutvumiseks. 
 

Kokkuvõte 
 

Artiklis võrreldi erinevaid meetodeid mikrovetikate kasvatamiseks, nagu avatud basseinid ja 
suletud fotobioreaktorid ning erinevad silindrilised fotobioreaktorid. Võrdluse käigus toodi 
välja erinevat tüüpi fotobioreaktorite eeliseid ja puuduseid. Olemasolevate reaktorite puhul 
leiti puudused, mis põhjustavad mikrovetikate väiksemat saagikust ja nende aeglasemat 
kasvu. Leitud puuduste alusel projekteeriti uudne fotobioreaktor, mis vähendab või 
likvideerib antud puudused ning võimaldab teostada efektiivsemat mikrovetikate kasvatamist 
ja jälgimist. Mikrovetikate kasvatamise paremaks jälgimiseks loodud tingimused aitavad 
kaasa erinevate mikrovetikate biokeemilise koostise uurimisele. 
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Abstract. The aim of this research paper is to compare different solutions for the cultivation of 
microalgae. This research paper described microalgae cultivation in open pond systems and in closed 
photobioreactors, outlining their advantages and disadvantages. The found shortcomings form the 
basis for the creation of a new photobioreactor. 

Keywords: Microalgae, cultivation, open ponds systems, closed photobioreactors, inner light, mixing, 
real time measurements 
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TREITERA KEHA OMAVÕNKESAGEDUSE MÄÄRAMISE STEND 
A test rig for the measurement of self excited vibrations in a tool shank 

 
Hardi Pilvet, Marten Madissoo, Alexander Liyvapuu 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond 
 

Annotatsioon. Treitera  keha omavõnkesageduse määramine on oluline, kuna selle abil on võimalik 
näha treitera pideme mõju töötlemisel tekkivatele vibratsioonidele. Klassikalise mõõtmise käigus 
mõõdetakse vibratsioone tööpingis, kuid pideme mõju vibratsioonidele leidmiseks on vajalik katsetada 
pidet väljaspool treipingi keskkonda, eemaldades sellega tööpingist tingitud määramatused, mis 
võivad pideme mõju hindamist raskendada. Käesolevas artiklis on antud lühiülevaade vibratsioonide 
mõjust töödeldavale detailile ja lõikeinstrumendile, olemasolevatest treitera keha omavõnkesageduse 
määramise vahenditest, katsestendi tööpõhimõttest ja eelistest.  

Märksõnad: treimine, vibratsioon, omavõnkesagedus, treitera keha, treitera pide, katsestend, 
vibratsiooni mõõtmine 
 

Sissejuhatus 
 
Treimine on pöördkehadest detailide valmistamine, kus pealiikumiseks on detaili pöörlemine 
ja ettenihkeliikumiseks lõikeinstrumendi liikumine. Lõikeinstrument on kinnitatud treitera 
keha külge, mis on omakorda kinnitatud liikuval aluspinnal paikneva terahoidja külge. 
Pöörleva detaili ja lõikeinstrumendi lõikeserva kokkupuutel toimub laastu eraldamine. Laastu 
eraldamise käigus tekivad lõikejõud, mis põhjustavad vibratsioone lõikeinstrumendis ja selle 
kinnituses, ehk treitera kehas.  
 
Vibratsioon on tahke keha mehaaniline võnkumine ümber oma tasakaalu punkti. 
Lõiketöötlemisel esineb peamiselt kahte liiki vibratsioone – sundvõnkumine (forced 

vibration) ja omavõnkumine (self-excited vibration). Neist viimati mainitu tekib eelnevas 
lõigus toodud põhjusel, ehk laastu eraldamisel[1: 2]. Vibratsioonide tulemusena halveneb 
töödeldava detaili pinnakvaliteet ning vähenevad valmistamistäpsus ja lõikeinstrumendi 
püsivusaeg[2: 2].  
 
Nimetatud probleemide vähendamiseks on Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis arendamisel 
treitera keha konstruktsioon, mille kasutamise tulemusena vähenevad vibratsioonide poolt 
põhjustatud negatiivsed mõjud lõiketöötlemisele. Treitera keha mõjust eksperimentaalse 
ülevaate saamiseks viiakse läbi modaalkatsed. Modaalkatsete tulemusena saame ülevaate  
treitera keha omadustest – omavõnkesagedus ja sumbuvustegur[1: 6]. Modaalkatsete erinevus 
võrreldes detaili valmistamise käigus mõõtmistega on see, et katseobjekt eemaldatakse oma 
töökeskkonnast. Läbi töökeskkonnast eraldamise saame eemaldada tööpingist ja töödeldavast 
detailist tekitatud määramatused, mis võivad pideme mõju hindamist raskendada. Nendeks 
määramatusteks on näiteks detaili sümmeetrilisus, pinna kvaliteet, kinnitamisest tulenevad 
erisused ja tasakaalust väljas tööpingi elemendid.  
 
Modaalkatsete läbiviimiseks on vajalik riistvara on[3: 900]: 

1) vibratsioone tekitav element, mille vibratsioone tekitav jõud on määratav; 
2) vibratsioone mõõtev andur; 
3) signaalivõimendi ja muundur; 
4) mõõtmistulemusi kuvav element. 
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Omavõnkesageduse määramiseks kasutatakse peamiselt kahte liiki vibratsioonide tekitajaid – 
vibraatorid (shaker) ja impulss haamrid (impulse hammer) [3: 901]. Vibraatorite põhitüübina 
on kasutusel elektromagnetilised vibratsiooni tekitajad. Viimati nimetatu koosneb ümber 
püsimagneti paiknevast poolist, mille külge on kinnitatud otse või vaheühendusega 
katseobjekt või selle alus. Juhtides pooli elektrisignaal hakkab pool liikuma tekitades sellega 
vibratsioonid katseobjektis [4: 58]. Vibraatorite kasutamisel treitera omavõnkesageduse 
määramisel on peamiseks probleemiks nende ühendamine katseobjektiga. See nõuab 
vahelülisid, mis võivad mõjutada omavõnkesageduse määramist, kuna tekkivad vibratsioonid 
levivad ühest materjalist teise. Lisaks on probleemne vahelülide suurus, mis seab 
katsestendile konstruktsioonilised piirangud.  
 
Teine levinud katsel kasutatav vibratsioone tekitav element on impulsshaamer. Impulss 
haamer koosneb varrest ja peast. Haamri pea sisse on paigutatud jõuandurid, mis võimaldavad 
määrata haamriga löökkoormuse rakendamisel tekkinud jõu suuruse. Kasutatava impulss 
haamri tüüp sõltub katseobjektist. Peamiselt kasutatakse impulss haamreid väiksemõõduliste 
objektide, nagu näiteks treitera pidemes, vibratsioonide tekitamiseks [5]. Impulss haamrid 
võivad olla modaalselt modifitseeritud, mis tähendab seda, et mõõdetavate vibratsioonides ei 
kajastu löökkoormuse suuruse mõju vibratsiooni spektrile, kuna need filtreeritakse sobiva 
andmete analüüsimise seadme olemasolul spektrist välja [5]. Suurimaks probleemiks impulss 
haamrite puhul on jõu suuna korratavus, kuna haamri rakendamisel kasutatakse inimjõudu, 
mille täpsus pole määratud [3: 901].   
 
Esitatud vibratsioonide tekitajate probleemide lahendamiseks on välja pakutud alternatiivne 
variant vibratsioonide tekitamiseks treitera kehasse.  
 

Materjal ja metoodika 
 
Katsestendi konstrueerimisel on arvestatud seitsme olulise punktiga, mis on esitatud tabelis 1, 
tulbas pealkirjaga „Näitajad“. Toodud punktide täitmisega minimeerime modaalkatsete 
määramatusi. Katsestendi lahenduse võrdlus eelpool toodud vibratsioone tekitavate 
elementidega on esitatud tabelis 1.  
 
Tabel 1 Vibratsioone tekitavate elementide omaduste võrdlus.  
Table 1. The comparison of vibration exciters characteristics.  

Näitaja 
Omadus 

Projekteeritav seade Impulss haamer Vibraator 

1. Vibratsioonide 
tekitamine 

Löökkoormus  Löökkoormus Pooli liikumine 
magnetväljas 

2. Katsete korratavus Jah Modal Tuning korral Jah 

3. Koormuse 
ühekordsus 

Jah Jah Ei 

4. Jõu määratavus Jah Jah Jah 

5. Jõu muudetavus Jah Ei Jah 

6. Jõu suund 90º ebatäpne 90º 

7. Hind + - - 
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Tabelist näeme, et väljatoodud näitajate suhtes täidab väljapakutud vibratsioone tekitav 
element kõik nõuded. Vastava katsestendi konstrueerimisel on ideede genereerimiseks 
kasutatud morfoloogilist analüüsi. 
 

Tulemused ja arutelu 
 
Vastavalt katsestendi toimivusnõuetele on välja pakutud vibratsioone tekitatava element on 
esitatud joonisel 1.  

Joonis 1. Treitera keha omavõnkesageduse mõõtmise katsestend: 1 – töölaud, 2 – terahoidja, 
3 – poldid M8x1.25, 4 – treitera keha, 5, 6 – tugipost, 7 – koormuse tugilatt, 8 – vedru kate, 9 
– polt M4 l=8, 10 – piiraja, 11 – horisontaalühendus, 12 – vertikaalühendus, 13 – polt M4 
l=16, 14 – mutter M4, 15 – koormus, 16 – mutter M8, 17 – vedru.  
Fig. 1. A test rig for the measurement of self-excited vibrations in a tool shank: 1 – work 

table, 2 – tool holder, 3 – bolt M8, 4 – tool shank, 5, 6 – support post, 7 – load support, 8 – 

spring cover, 9 – Bolt M4 l=8, 10 – besieger, 11 – horizontal connection, 12 – vertical 

connection, 13 – bolt M4 l=16, 14 – nut M4, 15 – load, 16 – nut M8, 17 – spring. 

 
Töölauale on kinnitatud treitera hoidja ja vastavalt vasakpoolne ja parempoolne tugipost. 
Kinnitusteks on kasutatud töölaual asuvaid M8x1,25 keermelatte ja M8 mutreid. 
Terahoidjasse kinnitatakse katseobjekt, mille fikseerimiseks kasutatakse polte. Tugipostid 
paigutatakse lauale nii, et postide külgedel asuvad avad jääksid terahoidjast eemale. 
Tugipostide avadesse läbimõõduga 6 millimeetrit on paigutatud neli piirajat 10 kahel erineval 
kõrgusel. Piirajate külge on poltide abil kinnitatud vedrud, mis on kaetud vedru katetega. 
Samal kõrgusel asuvad piirajad on omavahel ühendatud horisontaal ühendusega ja need 
omakorda omavahel ühendatud vertikaal ühendusega. Horisontaal ühenduse kinnituseks on 
kasutatud polte, vertikaal ühenduse kinnituseks polte. Vertikaalse ühenduse liigutamisel 
terahoidjast eemale vabaneb tugipostides olev soon. Soonde on paigutatud tugilati abil 
koormus. Soonte vabanemise järel kukub koormus gravitatsiooni toimel katseobjekti suunas 
põhjustades sellega kokkupuutel vibratsioonid. Peale kontakti katseobjektiga põrkub koormus 
üles, misjärel tuleb operaatoril vertikaalsest ühendusest lahti lasta, et blokeerida tugiposti 
soon. Seeläbi välditakse koormuse teistkordset kontakti katseobjektiga. Koormuse langemise 
koha muutmiseks on võimalik koormust tugilatil liigutada, ning samuti liigutada tugiposte.  
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Järeldused 
 
Välja pakutud lahendus on konstrueeritud treitera keha analüüsimiseks. Vibratsioone tekitava 
elemendi alternatiivse lahenduse abil on teoreetiliselt eemaldatud seniste olemasolevate 
vahendite probleemid. Võrreldes olemasolevate seadmetega on kaotatud peamiselt 
universaalsuses. Katsestendi toimivuse määramiseks on vajalik selle valmistamine. Testimise 
käigus võivad ilmneda väljapakutud lahenduse probleemsed kohad, mida edasise arenduse 
käigus parandada.  
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Abstract. The measurement of self-excited vibrations in a tool shank is important because it 

allows us to see how the tool shank effects vibrations of machining. Vibrations can be 

measured in-process, but in order to see how the tool shank effects the cutting processes 

modal testing has to be carried through. This enables us to remove the uncertainties caused 

by the lathe machine and the work piece. The article gives a short overview of vibrations 

negative effects on the work piece and tool insert, existing measurement technologies, and the 

work principal of the proposed alternative. 
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BIOETANOOL MOOTORIKÜTUSE MANUSENA 
Bioethanol as engine fuel additive 

 
Henri Rahuoja, Arne Küüt 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond 
 

Annotatsioon: Kasvuhoonegaaside ehk CO2 emissiooni vähendamiseks on Euroopa Liit 
võtnud eesmärgiks suurendada biokütuste kasutamise osakaalu transpordisektoris. Selleks on 
välja töötatud direktiiv (2009/28/EC), milles seisab, et aastaks 2020 peab biokütuste osakaal 
olema transpordisektoris vähemalt 10%. Protsent pole siinjuures mitte mahupõhine vaid 
emissiooni vähenemine. Mootorikütusena saab etanooli kasutada ilma mootori toitesüsteemi 
ümberseadistamata, kui selle osakaal on maksimaalselt 10% segust. Maailmas on levinud aga 
mootorid, mis kasutavad E85 kütust, kus etanooli osakaal on 85mahu%. Näiteks Brasiilias on 
alates 1977. aastast kohustuslik, et kütuses on 20mahu% etanooli, mistõttu on sealsed 
sõiduautod juba algselt ümber kohandatud. Alkoholi baasil biokütuste kasutamiseks 
kolbmootoris töötatakse välja kütusesegud ning töötatakse välja koostatakse matemaatiline 
mudel, mis seostab komponentide osakaalud ja emissioonide vähenemise. Kütusesegude 
valmistamiseks viiakse läbi teoreetiline uurimus ning teostatakse vajalikud arvutused. Lisaks 
tava- ja biokütuste osakaalude muutmisele valitakse kütuste omadusi parandavad manused 
nõuetele vastava segu saamiseks. 

Märksõnad: EL Liidu direktiiv, kasvuhoonegaasid, bioetanool, kütusesegud 
 

Sissejuhatus 
 
Fossiilsete kütuste laiaulatusliku kasutamise tulemusena on tekkinud probleemid 
kasvuhoonegaasidega. Nagu ka nimi ütleb, tekitavad need gaasid kasvuhooneefekti. 
Kasvuhoonegaasid sisaldavad veeauru, süsinikdioksiidi, metaani, lämmastikdioksiidi, osooni 
ja veel erinevaid ohtlike gaase. Mitmed riigid üle maailma üritavad luua meetmeid, et 
kasvuhoonegaaside tekkimist pidurdada. Euroopa Liit üritab protsessi aeglustada biokütuste 
kasutamise teel. Biokütused on säästlikumad, kuna nende elutsükli jooksul tekib vähem 
kasvuhoonegaase. Taastuvatest energiaallikatest toodetud kütuste kasutamise reguleerimiseks 
on välja töötatud direktiivid. Renewable Energy Sources directive (RES-D) on kliimapaketi 
direktiivide seaduse üldosa, milles seisab, et aastaks 2020 peab biokütuste osakaal olema igas 
transpordiliigis energia lõpptarbimisest vähemalt 10%. Fuel Quality Directive (FQD) sätestab 
transpordisektori kütustele dekarboniseerimise mehhanismi, et vähendada kasvuhoonegaase 
[1]. Kuna bioetanool on biodiisli kõrval üks kõige laialdasemalt kasutatav vedel biokütus, on 
oluline välja selgitada just selle mõju kasvuhoonegaaside emissioonile [2]. Antud artiklis 
käsitletakse bioetanooli ning selgitatakse matemaatilist mudelit, mis on selle biokütuse mõju 
uurimiseks välja töötatud.  
 
Kasvuhoonegaasid (lühendatult KHG) – kasvuhooneefekti põhjustavad ja Maa atmosfääris 
leiduvad gaasid, mis ei neela või neelavad vähe ja hajutavad lühilainelist päikesekiirgust ning 
neelavad pikalainelist soojuskiirgust. Kõige tähtsamad kasvuhoonegaasid on veeaur, 
süsinikdioksiid, lämmastikdioksiid, metaan ja osoon [3]. 
Biokütus – biomassist toodetud ning enamasti käsitletud kui transpordis kasutavad vedel- ja 
gaaskütused [4]. 
Bioetanool – biokütusena (mootorikütusena) kasutatav biomassist ja/või jäätmete 
bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist toodetud etanool [5]. 
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Materjal ja metoodika 
 

Matemaatilise mudeli koostamisel ning arvutuste teostamisel lähtuti Euroopa Liidu 
direktiividest saadud informatsioonist. Renewable Energy Sources directive (RES-D), mis on 
märgitud tähisega 2009/28/EÜ ja, mis reguleerib taastuvenergiaallikatest toodetud energia 
kasutamist. Käesolevas artiklis on käsitletud regulatsioone, mis on seotud vedelate biokütuste 
kasutamisega transpordisektoris. 
 
Ülemkogu kinnitas kohustusliku eesmärgi suurendada taastuvatest energiaallikatest 
toodetava energia osakaalu ühendusesiseses energia kogutarbimises 2020. aastaks 20%-ni ja 
kohustusliku miinimumeesmärgi 10%, mille kõik liikmesriigid peavad saavutama aastaks 
2020 seoses biokütuste osakaaluga transpordis kasutatava bensiini ja diislikütuse tarbimisest, 
tehes seda kulutõhusal viisil [6]. 
 
Direktiivist välja võetud tsitaadist selgub, et 2007. aasta märtsis kokku tulnud Euroopa 
Ülemkogu kinnitas nõude, mis selgitab biokütuse kohustusliku osakaalu energiatarbimises 
2020. aastaks. Kõik liikmesriigid peavad selleks ajaks tagama, et transpordis kasutatavast 
kütusest moodustavad energiasisalduselt 10% taastuvallikatest toodetud kütused. Teine 
direktiiv on Fuel Quality Directive (FQD), mis on märgitud tähisega 2009/30/EÜ ja, mis 
kehtestab kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve ja vähendamise mehhanismi.  
 
Tarnijad peaksid 31. detsembriks 2020 järk-järgult vähendama tarnitud kütuse või energia 
elutsükli jooksul tekkivaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid energiaühiku kohta kuni 10%. 
Nad peaksid saavutama vähemalt 6% vähenemise 31. detsembriks 2020, võrreldes ELi 
keskmise tasemega fossiilkütuste elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste 
osas energiaühiku kohta 2010. aastal tänu biokütuste ja alternatiivsete kütuste kasutamisele 
ning tootmiskohtades tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele [7].  
 

Eeltoodud direktiivist tulenevalt selgub, et kasvuhoonegaaside heitkogused energiaühiku 
kohta peavad 31. detsembriks 2020 vähenema vähemalt 6% või kuni 10% võrreldes 
fossiilsetest kütustest elutsükli jooksul tulenevate heitkogustega. Direktiivides on käsitletud 
kogu energia lõpptarbimist, kuid antud artiklis taandatakse samad põhimõtted erinevatele 
kütusesegudele, kus kasutatakse tavakütustele erinevast toorainest toodetud bioetanooli 
lisamist. Kütusesegude valmistamiseks laboris on tarvis valemit, millega oleks võimalik 
arvutada mahulised osakaalud, et tagada EL direktiivi põhine bioetanooli energeetiline 
osakaal segus. Mudeli aluseks võetakse tavakütuse maht ning teisendatakse tihedust 
arvestades massiühikuks. Massiühikust saadakse kütuse energiasisaldust arvestades 
energiaühik. Protsentarvutusel määratakse tavakütuse osakaaluks 90% ja bioetanooli 
osakaaluks 10%. Pärast bioetanooli koguenergia teada saamist teisendatakse see valemis, 
energiasisaldust ja tihedust arvestades, mahuühikuteks (liitriteks). 

 
Kasvuhoonegaaside emissiooni vähenemise arvutamiseks 10%-lise segu korral võetakse 
lähteandmed RES-D-i V Lisast. Lisas on välja toodud erinevate etanooli tootmisviiside puhul 
elutsükli jooksul tekkivad kasvuhoonegaaside kogused energiaühiku kohta. Samas lisas on 
käsitletud ka antud koguste arvutamise metoodikat. Segu kasutamisel saadud 
kasvuhoonegaaside vähenemine tuleneb kütuste osakaaludest ning bioetanooli ja tavakütuse 
heidete kogustest. 
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Probleemi lahendamiseks on lisaks kasutatud erinevaid allikaid, mis põhinevad 
teadusartiklitel, raamatutel ja internetilehekülgedel [8, 9, 10]. 
 

Tulemused ja arutelu 
 
Kahe direktiivi nõuetest lähtudes tuleb teoreetiliselt valmistada kütusesegud. Selleks, et 
valmistada segud, milles on 10% energiasisaldusest bioetanool, tuleb leida mahulised 
osakaalud: 
 

V� 	= ��	∙	��	∙		�	∙
��		
��	∙		�	∙(����
��		)

	,         (1) 

 
kus Vb on bioetanooli maht l; 
 Er – tavakütuse energiasisaldus MJ/kg ; 
  Vr – tavakütuse maht l; 
 ρr – tavakütuse tihedus kg/l; 
 Bbf – bioetanooli energeetiline osakaal %; 
 Eb – bioetanooli energiasisaldus MJ/kg; 
 ρb – bioetanooli tihedus kg/l. 
 

Näiteks kui soovitakse lisada 100 liitrile mootoribensiinile 10% energiasisalduse nõude järgi 
bioetanooli on lisatav mahuline kogus: 

 

V� 	= ��∙	���	∙	�,��	∙��
��	∙	�,��	∙(������) 	= 16,8	l,        (2) 

 
Arvutustest selgus, et kütusesegu maht on seega 116,8 liitrit ning sellest 16,8 liitrit on 
bioetanooli. Kütuste energiasisaldused on kättesaadavad EL direktiivi 2009/30/EÜ III Lisast. 
Mootoribensiini tihedus on saadud kütusestandardist EVS-EN 228:2012, etanooli tihedus 
kirjandusest [11]. 
 
Kasvuhoonegaaside vähenemine leitakse 100% fossiilkütuse viljelusest, töötlemisest, 
transpordist ja jaotamisest tuleneva kasvuhoonegaaside koguse energiaühiku kohta 
(gCO2eq/MJ) võrdlemisel kütuseseguga, mis sisaldab tavakütust ja bioetanooli. Direktiivides 
on välja toodud erinevate bioetanooli tootmisviiside puhul tekkivad kasvuhoonegaasid. Neid 
väärtusi kasutades, leitakse vähenemine, Gd järgmiselt: 
 

G� 	= 100 − !
(�,�	∙	"�#	�,�	∙	"�)∙���

"�
$,        (3) 

 
kus Hr on tavakütuse viljelusest, töötlemisest, transpordist ja 

jaotamisest tulenev kasvuhoonegaaside kogus gCO2eq/MJ; 
 Hb – bioetanooli viljelusest, töötlemisest, transpordist ja 

jaotamisest tulenev kasvuhoonegaaside kogus gCO2eq/MJ. 
 
Näiteks, kui soovitakse teada kui palju väheneb suhkrupeedist toodetud etanooli kasutamisel 
kasvuhoonegaaside kogus, leitakse 10% etanooli energiasisalduse korral segus vähenemine 
järgmiselt:  
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G� 	= 100 − !
(�,�	∙	%�,%#	�,�	∙	��)∙���

%�,% $ = 5,2%,       (4) 

 
kus Hr on tavakütuse viljelusest, töötlemisest, transpordist ja 

jaotamisest tulenev kasvuhoonegaaside kogus gCO2eq/MJ 
(83,8); 

 Hb – bioetanooli viljelusest, töötlemisest, transpordist ja 
jaotamisest tulenev kasvuhoonegaaside kogus gCO2eq/MJ 
(40) suhkrupeedi kasutamisel. 

 
Valemit saab kasutada ka teiste bioetanooli kontsentratsioonide korral kütusesegus. Selleks 
tuleb muuta kordajaid 0,9 ja 0,1, mis tähistavad 90% tavakütuse ja 10% biokütuse 
energeetilist osakaalu kütusesegus. Kui kasutada näiteks kordajaid 0,8 ja 0,2, teostatakse 
arvutus kütusesegule, kus 80% energiasisaldusest on tavakütuse ja 20% bioetanooli oma. 
Valemiga 1.3 arvutatud tulemused kanti tabelisse (Tabel 1.). 
 
Tabel 1. Kasvuhoonegaaside vähenemise väärtused 10% ja 20% biokütuse energiasisaldusega 
kütusesegude kasutamisel etanooli näitel (viljelus, töötlemine, transport ja jaotamine). 
Fig 1. Greenhouse gas reduction values of 10% and 20% of the energy content of the biofuel mixture 
using the example of ethanol (cultivation, processing, transport and distribution). 

Biokütus 
Vähenemine 10% 
kütusesegu korral 

% 

Vähenemine 20% 
kütusesegu korral 

% 
Suhkrupeedist toodetud etanool 5,2 10,5 
Nisust toodetud etanool (tootmisprotsessis 
kasutatav kütus täpsustamata) 

1,6 3,3 

Nisust toodetud etanool (tootmisel soojuse ja 
elektri koostootmise käitises kasutatakse 
kütusena ligniiti) 

1,6 3,3 

Nisust toodetud etanool (tootmisel tavalises 
põletuskatlas kasutatakse kütusena maagaasi) 

3,4 6,9 

Nisust toodetud etanool (tootmisel soojuse ja 
elektri koostootmise käitises kasutatakse 
kütusena maagaasi) 

4,7 9,5 

Nisust toodetud etanool (tootmisel soojuse ja 
elektri koostootmise käitises kasutatakse 
kütusena põhku) 

6,9 13,8 

Ühenduses maisist toodetud etanool (tootmisel 
soojuse ja elektri koostootmise käitises 
kasutatakse kütusena maagaasi) 

4,9 9,7 

Suhkruroost toodetud etanool 7,1 14,3 
Nisuõlgedest toodetud etanool 8,4 16,9 
Puidujäätmetest toodetud etanool 7,4 14,7 
Puu- ja põõsaistandikust saadud puidust 
toodetud etanool 

7,0 14,0 

 

Erinevate bioetanooli tootmisviiside korral tabelis 1 on näha kasvuhoonegaaside vähenemine 
teises tulbas 10% kütusesegu korral ning võrdluseks on toodud ka 20% biokütuse osakaaluga 
kütusesegude kasvuhoonegaaside vähenemised. Selgus, et kõige rohkem vähendab 
kasvuhoonegaaside teket nisuõlgedest toodetud etanooli kasutamine kütusesegus. 10%-lise 
bioetanooli osakaalu korral vähenevad kasvuhoonegaasid 8,4% ja 20%-lise osakaalu korral 
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16,9%. Kõige vähem mõjutab kasvuhoonegaaside teket nisust valmistatud bioetanool, kus 
tootmisprotsessis kasutatav kütus on täpsustamata või, kus tootmisel soojuse ja elektri 
koostootmise käitises kasutatakse kütusena ligniiti. Nende bioetanoolide kasutamisel segu 
komponendina väheneb 10% kontsentratsiooni korral kasvuhoonegaaside hulk 1,6%. 
Ülejäänud tooreainete kasutamise korral jäid tulemused 1,6% ja 8,4% vahele. Kuna FQD 
sätestab minimaalse vähenemise 6%, täidavad nõuet ainult need kütusesegud, mis vähendavad 
kasvuhoonegaase 6% või enam. See tähendab, et tabelis esitatud segude kasutamisel, mille 
vähenemine jääb alla 6%, tuleb nõude täitmiseks biokütuse osakaalu kütusesegus tõsta. 

 

Järeldused 

1. Aastaks 2020 peavad transpordikütused sisaldama vähemalt 10% energiasisalduselt 
taastuvallikatest toodetud kütuseid. 

2. EL direktiivist Renewable Energy Sources directive (RES-D) lähtudes tuleb 
valmistada kütusesegud, mis sisaldavad 10% energiasisaldusest bioetanooli. 
Valmistamiseks välja töötatud valem peab arvestama kütuste tihedustega, 
energiasisaldustega ja mahtudega. 

3. EL direktiivis Fuel Quality Directive (FQD) sätestatud kasvuhoonegaaside 
vähenemine peab olema 31. detsembriks aastaks 2020 vähemalt 6%. 

4. Kasvuhoonegaaside vähenemise arvutamiseks välja töötatud valem peab arvestama 
tavakütuste ja bioetanooli viljelusel, töötlemisel, transpordil ja jaotamisel tekkivaid 
kasvuhoonegaaside koguseid energiaühiku kohta. 

5. Selgus, et 6% nõude täidavad puu- ja põõsaistandikkudest saadud puidust, 
puidujäätmetest, nisuõlgedest, suhkruroost ja nisust (tootmisel soojuse ja elektri 
koostootmise käitises kasutatakse kütusena põhku) toodetud etanooli 10%-lisel 
kasutamisel kütusesegus. 

6. 6% nõuet aga ei täitnud kütusesegud, kus kasutati 10% energiasisalduselt 
suhkrupeedist, nisust (tootmisel soojuse ja elektri koostootmise käitises kasutatakse 
kütusena ligniiti, tootmisel tavalises põletuskatlas kasutatakse kütusena maagaasi, 
tootmisel soojuse ja elektri koostootmise käitises kasutatakse kütusena maagaasi, 
tootmisprotsessis kasutatav kütus täpsustamata) ja maisist (tootmisel soojuse ja elektri 
koostootmise käitises kasutatakse kütusena maagaasi) toodetud etanooli. 

7. Nõuet mittetäitvate etanoolide kasutamisel tuleb tõsta nende kontsentratsiooni 
kõrgemaks kui 10%. 
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Abstract: To reduce the greenhouse gas production, European Union has promoted the usage 
of biofuels. The biofuel usage target is set to 10% by 2020 in transportation sector. There are 
two directives which will regulate the greenhouse gas production and biofuel usage. First is 
Renewable Energy Directive and it determines that for 2020 every country in Union will have 
to use 10% biofuels of final energy consumption in transportation. The Fuel Quality Directive 
sets the reduction of greenhouse gases for 31. December 2020 (at least 6% to 10%). Taking 
these directives into consider, affects of different fuel mixtures will be calculated. As 
bioethanol is one of the most popular biofuels in the world, calculations are made using that 
fuel parameters. In this article there is developed mathematical model for using different 
bioethanols in fuel mixture. 

Keywords: European Union directive, greenhouse gases, bioethanol, fuel mixtures 
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TERIKUTE KULUMISE UURIMINE OPTILISE MÕÕTMISE TEEL 
The investigation of tool wear using light microscopy 

Ilmar Riisalo, Jaanus Allas, Tõnu Leemet 
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond 

Annotatsioon. Artiklis käsitletakse terikute püsivusaja eksperimentaalset uurimist 
välistreimisel. Eesmärgiks oli leida seaduspära, kas ja kuidas mõjutavad erinevad pinded 
teriku püsivusaega. Lõikerežiim ja töödeldav materjal jäävad seejuures muutumatuks. Üheks 
võimalikuks viisiks kulumise ja seega püsivusaja hindamiseks on otsene kulumisjälje 
mõõtmine stereomikroskoobi abil teriku esi- ja tagapinnal. Samuti on võimalik ülesvõtteid 
tehes registreerida teriku kulumise progresseerumine ja analüüsida kulumise tüüpi ja 
põhjuseid. Tulemuste analüüsimisel on võimalik teha järeldusi pinnete mõjust teriku 
püsivusajale. 

Märksõnad: välistreimine, terikud, kulumises uurimine, eksperimentaalsed pinded, 
püsivusaeg, optiline mõõtmine. 

Sissejuhatus 

Lõikeinstrumentide kulumise uurimine treimisel eeldab suurt katsete mahtu või 
matemaatiliste mudelite koostamist lõikeinstrumendi püsivusaja määramiseks. Üheks 
lihtsamaks kulumise hindamise viisiks treimisel on mõõta teriku peatagapinna kulumisjälje 
ulatust. Üldjuhul kasutatakse lõikeinstrumendi püsivusaja määramiseks keskmist kulumisjälje 
ulatust teriku peatagapinnal. Näiteks ISO 3685 standardi kohaselt loetakse treiterik kulunuks 
kui kulumisjälje ulatus peatagapinnal koorvitöötluse korral ületab 0,5 mm. Peatagapinna 
kulumisjälje ulatust kasutatakse püsivusaja uurimisel seetõttu, et peatagapinna kulumine on 
vältimatu ja küllaltki aeglaselt progresseeruv. Kulumisjälje ulatuse mõõtmiseks on võimalik 
kasutada stereomikroskoopi ning selle tarkvara katseandmete töötlemiseks. Käesolevas 
artiklis on esitatud metoodika ja kriteeriumid, kuidas viia läbi erinevate pinnetega terikute 
võrdlev katsetamine samadel tingimustel ja nende kulumise uurimine optilise mõõtmise teel 
[1, 2, 3]. 

Materjal ja metoodika 

Katsed viidi läbi nelja erineva pindega terikutega, mille lõikegeomeetria katsete käigus jäi 
muutumatuks. Referentspindega terikuks valiti terik CNMG120404-MJ VP10RT 
lõikeinstrumentide tootjalt Mitsubishi ning kolm ülejäänud pinnet olid eksperimentaalsed. 
Eksperimentaalsete pinnetega terikute ettevalmistus ja pindamine teostati Tallinna 
Tehnikaülikoolis. Katsed viidi läbi kahe erineva materjali välistreimisel – roostevaba terase 
(1.4301/AISI 304) ja titaaniga (GR 5/GR 2). Terikute kulumiskatsed viidi läbi CNC-
treikeskusel HAAS SL-10THE. Igale töödeldavale materjalile valiti sobivad lõikerežiimid 
selliselt, et eeldatav teriku püsivusaeg oleks ligikaudu 15 min, mis üldiselt vastab 
terikutootjate poolt etteantule. Sobiva püsivusaja saavutamiseks ning materjali kulu arvesse 
võttes, suurendati soovitatud lõikekiirust kulumise kiirendamiseks. Näiteks roostevaba terase 
AISI 304 töötlemiseks suurendati lõikekiirust 33 % ning titaani GR 5/GR 2 puhul 60 %, et 
tagada optimaalne aja ja materjali kulu. Eelnevate katsetega määrati kindlaks sobivad 
ettenihked ja lõikesügavused, et oleks tagatud laastu murdumine. Lõikerežiimide parameetrid 
töödeldud materjalidele on esitatud tabelites 1 ja 2. 
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Tabel 1. Lõikerežiimi parameetrid roostevaba terase AISI 304 töötlemiseks 
Tabel 1. Cutting parameters for stainless steel AISI 304 

Töödeldav materjal: AISI 304 
Lõikerežiim 

Parameeter Soovituslik Valitud Võimendatus 
Lõikekiirus (vc) 150 m/min 200 m/min 33 % 
Lõikesügavus (ap) 1,5 mm 1,5 mm 0 
Ettenihe (f) 0,2 mm/pöördele 0,2 mm/pöördele 0 
 

Tabel 2. Lõikerežiimi parameetrid titaani GR 5/GR 2 töötlemiseks 
Tabel 2. Cutting parameters for titanium GR 5/GR 2 

Töödeldav materjal: Titaan GR 2/GR 5 
Lõikerežiim 

Parameeter Soovituslik Valitud Võimendatus 
Lõikekiirus (vc) 50 m/min 80 m/min 60 % 
Lõikesügavus (ap) 1 mm 1 mm 0 
Ettenihe (f) 0,15 mm/pöördele 0,15 mm/pöördele 0 
 
Iga erineva pindega teriku korral viidi läbi vähemalt kolm katset, et oleks võimalik tulemuste 
analüüs ning uuritavate terikute omavaheline visuaalne võrdlus võrdsetel tingimustel. Pärast 
kindlaksmääratud mahu materjali eemaldamist registreeriti teriku kulumispilt 
stereomikroskoobiga Zeiss V12 Discovery. Kulumispildi optilisel vaatlusel oli võimalik 
koostada ka kulumise progresseerumist illustreeriv pilt, mille abil hiljem hinnata kulumise 
tüüpi ja progresseerumist, et leida seos pinde ja kulumistüübi vahel ning anda lahendusi 
vastavat tüüpi kulumise vältimiseks või vähendamiseks. Originaalpindega teriku kulumise 
progresseerumist roostevaba terase AISI 304 töötlemisel iseloomustab joonis 1. 

 

Joonis 1. Originaalpindega teriku kulumise progresseerumine roostevaba terase töötlemisel 
Figure 1. The progression of turning insert wear in turning stainless steel 
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Optilise vaatluse käigus viidi läbi teriku peatagapinna maksimaalse kulumisjälje (vBmax) 
mõõtmine. Mõõdetavad suurused valiti lähtuvalt juhistele ISO 3685 standardist. Kulumisjälje 
suuruse arvväärtuse saamiseks kasutati tarkvarapaketti ZEN 2011, mis võimaldas mõõta ja 
töödelda mikroskoobist saadavat informatsiooni. Esipinnalt kulumisjälje ulatust ei 
registreeritud ning ülesvõtted tehti eesmärgiga analüüsida peatagapinna kulumisjälje ulatust. 
Kulumispildi ülesvõtmiseks eemaldati terik koos hoidikuga treipingist ning kinnitati 
käsikruustangidesse nii, et terik oleks kindlalt fikseeritud ning kõik ülesvõtted teriku 
kulumisest oleks tehtud võrdsetes positsioonides. Sellega välditi kulumisjälje mõõtetulemuste 
erinevusi, mis oleks tingitud teriku erinevast paiknemisest mikroskoobi optilise telje suhtes. 
Kulumisjälje ulatuse mõõtmiseks ülesvõetud pildilt joonestati programmis ZEN 2011 
abisirged, mis kujutasid teriku algseid, kulumata kontuure, et oleks lihtsam mõõtmist läbi 
viia. Kulumisjälje ulatuse  (vBmax) mõõtmisel tuli arvesse võtta, et mõõtejoon (joonisel 2 
kujutatud siniselt) oleks pealõikeservaga (horisontaalne punane joon) risti. Mõõtejoonel 
kujutati saadud tulemust mikromeetrites. Mõõtmisprotseduur on esitatud joonisel 2. 

 

Joonis 2. Peatagapinna kulumisjälje mõõtmine 
Figure 2. Measurement of flank wear land width 

Kuna tegu oli võrdluskatsetega, siis ei ole tulemuste seisukohalt oluline kulumisjälje täpsed 
mõõtmed vaid nende erinevus erinevate pinnetega terikutel. Pärast optilisi mõõtmisi seati 
kulumisjälgede ulatused vastavusse välistreimisel teel eemaldatud materjali mahule. Sel viisil 
oli võimalik koostada graafikud, mis näitavad erinevate pinnete mõju peatagapinna 
kulumisjälje ulatusele.  

Tulemused 

Kulumiskatsete käigus mõõdetud treiterikute peatagapinna kulumisjälgede ulatused kolme 
katse käigus keskmistati, seati vastavusse töötlemise käigus eemaldatud materjali mahuga 
ning koostati graafikud iga töödeldud materjali kohta. Joonis 3 kujutab katsepinnetega 
terikute keskmisi kulumisjälgede ulatusi roostevaba terase ning joonis 4 kulumisjälgede 
keskmisi ulatusi titaani töötlemisel.  

Joonisel 3 on kujutatud punktidena erinevate pinnete saadud tulemused kolmel katsel. 
Seejärel on trendijoone abil kujutatud konkreetse pinde keskmist tulemust. Jooniselt 3 on 
võimalik näha, et kõige väiksema keskmise peatagapinna kulumisjälje ulatusega olid terikud 
pindega 185 ning , millele järgnes pinne 181. Kõige kiiremini kulus  terik pindega 176. 
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Joonis 3. Teriku tagapinna kulumisjälje keskmine ulatus AISI 304 töötlemisel 
Figure 3. Average flank wear land with of  turning inserts in turning AISI 304 

 

Joonis 4. Teriku tagapinna kulumisjälje keskmine ulatus titaani GR 5/GR 2 töötlemisel 
Figure 4. Average flank wear land with of  turning inserts in turning titanium GR 5/GR 2 

Joonis 4 illustreerib terikute keskmist tagapinna kulumisjälje ulatust titaani GR 5/GR 2 
välistreimisel. Kõige väiksema keskmiste kulumisjälje ulatusega olid terikud pindega 185, 
millele järgnesid pinne 181, originaalpinne ja viimasena pinne 176. 

0

500

1000

1500

2000

2500

0 500 1000 1500 2000 2500

T
ag

ap
in

na
 k

ul
um

is
jä

lj
e 

ul
at

us
, µ

m

Eemaldatud materjali maht, cm3

Originaalpinne Pinne 176 Pinne 181 Pinne 185

0

500

1000

1500

2000

2500

50 100 150 200 250 300 350 400 450

T
ag

ap
in

na
 k

ul
um

is
jä

lj
e 

ul
at

us
, µ

m

Eemaldatud materjali maht, cm3

Originaalpinne Pinne 176 Pinne 181 Pinne 185



EMÜ Tehnikainstituut IX Magistrantide teaduskonverents 22.04.2015 
 

32 

Kokkuvõtvalt saavutati roostevaba terase välistreimisel parim tulemuse pindega 181 ja titaani 
treimisel oli parimaks pindeks 185. Tulemused näitavad, et erinevat pinnete, kuid sama 
geomeetriaga terikute puhul võib pindel olla arvestatav mõju teriku kulumisele. Selline 
teadmus võib olla huviks ja kasuks tööstusettevõttele, kelle tootmises valmistatakse detaile 
suures mahus ja kus lõikeinstrumendi kulu osakaal detaili omahinnas on arvestatav.   

Järeldused 

Terikute kulumise uurimine optilise mõõtmise teel võimaldab saada otseseid andmeid 
kulumise kohta läbi peatagapinna kulumisjälje ulatuse mõõtmise. Teriku peatagapinna 
kulumisjälje ulatuse mõõtmine on ka ISO 3685 standardi kohaselt peamine viis kulumise 
uurimiseks. Samas ei anna ainult kulumisjälje ulatuse mõõtmine piisavat informatsiooni kui 
kulumine on intensiivsem mõnel teisel teriku pindadest. Samuti puudub võimalus hinnata 
lõikejõudusid, mis on olulised tööpingi vajaliku võimsuse määramisel. Tööstusettevõtetes 
üldjuhul loetakse terikut kulunuks siis kui töödeldava detaili pinnakvaliteet langeb alla 
soovitu või tekib selline laastutüüp, mis rikub detaili pinna või viib teriku purunemiseni. 
Seega tuleks teriku kulumise hindamisel kasutada komplektset hindamise meetodit, mille läbi 
saadakse informatsiooni nii peatagapinna kulumisjälje ulatuse, lõikejõudude, detaili 
pinnakareduse ja välistreimisel tekkiva laastutüübi kohta. 
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Abstract: The aim of this research paper is to find out how different PVD coatings affect the 

tool life in turning. In the tool life tests cutting parameters, material and tool geometry is left 

unchanged. The typical way to define tool life is to use maximum average flank wear land 

width. This criterion requires periodic measurement of the wear land width, for example with 

a stereomicroscope. By registering the wear land width it is also possible to assess the type of 

tool wear and to compile the picture of wear progression of a turning insert. In conclusion it 

was found that different coatings can have a considerable effect on the tool life in turning.     

Keywords: tool life, hard coating, turning, flank wear, light microscopy, experimental 

coatings.  
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TERAVILJAMULJURI M 700 A TRUMLITE PUHASTUSSÜSTEEMI 
PARENDAMINE 

Grain grimper M 700 A improvements for rollers cleaning system 
 

Janno Särki, Priit Värnomasing 
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllumajandus- ja tootmistehnika osakond. 

 
Annotatsioon. Käesoleva artiklis uuritakse Estre Masinaehitus OÜ teraviljamuljuri M 700 A ehitust ja 
tööpõhimõtet. Muljumiskatsete teostamine ja nende analüüs annab ülevaate muljuri töös esinevatest 
probleemidest ja nende võimalikest kõrvaldamisviisidest. Antud juhul uuritakse 
muljumiselementideks olevate trumlite kinnikiilumist ja võimalusi selle ohu vähendamiseks. Katse- ja 
arendusprotsessi käigus tuuakse välja võimalused vähendamaks trumlite ummistumis- ja 
kinnikiilumisohtu. Katsete teostamiseks kasutatakse nelja Eestis enimkasutatavat söödateravilja.  

Märksõnad: teraviljamuljur, söödateravili, töökindlus, tootlikkus, M 700 A. 
 

Sissejuhatus 
 

Estre Masinaehitus OÜ toodab teraviljamuljurit M 700 A. Peamiselt kasutatakse muljurit 2 – 
3 nädalat enne täielikku valmimist koristatud piimvahaküpse ja niiske (~35%) teravilja 
muljumiseks. Antud omadustega teravili on väga kleepuv tänu kõrgele niiskuse ja 
piimvahasisaldusele. Peamiseks probleemiks seadme töös on trumlitel olevate valtsisoonte 
ummistumine, mis võib viia muljuri kinnikiilumiseni. Artikli eesmärgiks on parendada 
vaadeldava muljuri töökindlust läbi trumlite puhastussüsteemi parendamise. 
 

Parendatava muljuri tööpõhimõte ja ehitus 
 
Vaadeldava elevaatoriga muljuri M 700 A (Joonis 1.) puhul saab muljumisprotsess alguse 
punkrist, edasi voolab vili dosaatorile, mis takistab niiske vilja võlvistumist. Vili langeb 
ühtlase kardinana valtsisoontega trumlite vahele, kus see muljutakse. Edasi langeb vili  
tigutransportöörile, mis transpordib massi muljuri tagumisse otsa, kus asub elevaator. 
Elevaatoriga transporditakse vili muljurist välja. 

 

Joonis 1. Teraviljsmuljur M 700 A. 1 - viljadosaator,  
2 ja 3 - trumlid, 4 – tigutransportöör, 5 – elevaator. [1] 

Figure 1. Grain grimper M 700 A. 1 – feeder, 2,3 – rollers, 4 
– auger, 5 – elevator. 



EMÜ Tehnikainstituut IX Magistrantide teaduskonverents 22.04.2015 
 

34 

Olemasoleva muljuri M 700 A trumlite puhastussüsteem koosneb metallplaadist (Joonis 2.), 
mis surutakse reguleeritava pingega vedru abil vastu trumlit. Valtstrumli pöörlemisel 
eemaldab  puhastuskraap trumli pinnal oleva kinnikleepunud vilja. Ebapiisava surve korral ei 
puhasta kraabid trumlite pinda piisavalt, mis põhjustab trumlitel olevate soonte ummistumise. 

Muljumiskatsed 
 

Parema pildi muljuri efektiivsusest ja muljumistulemusest saab vilja korral, mille 
niiskusesisaldus jääb 35% – 45 % piiridesse [2, lk.87]. Kuna olemasoleva vilja 
niiskusesisaldus oli ligikaudu 10 %, kasutati kunstlikku niisutamist. Kunstlik niisutamine 
(Joonis 3.) nägi ette vilja niisutamist ja segamist veega. Niisutamisprotsess kestis 2,5 päeva. 
Selle perioodi vältel niisutati ja segati vilja korduvalt ning hoiustati kile all, et vesi ei 
aurustuks. 2,5 päeva pikkune periood oli optimaalne, kuna korduvad katsed näitasid, et 
kolmandal päeval hakkas vili idanema. Niisutusperioodi lõpuks saavutati maksimaalseks 
niiskusesisalduseks viljas 27% – 28 %. 

 
Katsete teostamisel seati eesmärgiks koguda andmeid seadme maksimaalsel tootlikkusel 
töötamisel. Selleks teostati katsed maksimaalse vilja etteandega ning minimaalse lubatud 
trumlitevahelise kaugusega, mille käigus saavutati maksimaalne tootlikkus võimalikult 

Trummel Trummel 

Vili 

Puhastuskraabid 

Joonis 2. Trumlite puhastussüsteemi skeem. 
Figure 2. Schematic of rollers cleaning system. 

Joonis 3. Teravilja niisutamine. 
Figure 3. Artificial irrigation of grain. 
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kvaliteetse muljumistulemusega. Valtsitrumlite omavaheline kaugus on seatud 0,3mm 
kaugusele, et saavutada teravilja parim muljumistulemus. Katse käigus kasutusele võetud 
trumlite vahe oli parim, sest katsetes kasutatud viljaterad olid  peene fraktsiooniga ja tekkis 
oht ebapiisavaks muljumiseks. 
 
Teostatud katsete käigus, kus teravilja niiskusesisaldus on vahemikus 27 - 28 %, on saadud 
üheks katsetulemuseks ummistunud valtsisooned, mis on põhjustatud trumlitele kleepunud 
viljamassist (Joonis 4.). 

 
Trumlite sooneprofiili muutmine 

 
Esimese ettepanekuna on välja pakutud (Joonis 5.) olemasolevate valtside soonte teravate 
muljumisservade vältimist valtsisoone põhjas ning ümara profiiliga soonte asendamist. 
Vajadus on pinnakareduse vähendamiseks, et puuduks võimalus niiske vilja 
kinnikleepumiseks trumlivaltside pinnale. Valtsisoone sügavuse vähendamine on otstarbekas, 
sest katsete käigus  on saadud 2 mm sügavusega soonte ummistumine. Muljumisprotsessi 
käigus pressitakse kleepuv viljamass valtsisoonte põhja ja edasine muljumine toimub valtside 
teravate servade kaasabil. Madalamate soonte kasutamisel on väiksem tõenäosus vilja 
kleepumiseks ja valtsisoonte ummistumiseks. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Ummistunud valtsisooned trumlil. 
Figure 4. Congested grooves on roller. 

Joonis 5. Raadiustega valtsisooned trumlil. 
Figure 5. Grooves with rounded base. 
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Trumlite lisapuhastussüsteem 

Katsete käigus on välja selgitatud olemasolevate puhastuskraapide ebapiisav mõju trumlite 
puhastamisel. Puhastusmehhanism on eemaldanud valtsitrumlite pinnale kuhjunud viljamassi, 
kuid muljumisprotsessiks vajalikud valtsisooned on kokku surutud viljaga täidetud.  
 
Lisades valtsitrumlitele lisaks puhastustrumlid, saavutatakse maksimaalne trumlite puhastus 
muljutud viljamassist. Eraldiseisev puhastustrummel (Joonis 6) käitatakse muljumistrumlilt ja 
kontakt valtsitrumlitega saavutatakse pingestatud vedrumehhanismiga (Joonis 7).  

 

Joonis 6. Puhastustrumli paiknemine muljumistrumli välimisel küljel. 
Figure 6. Cleaning rollers placement in assembly. 

Joonis 7. Integreeritav puhastussüsteemi koost. 
Figure 7. Cleaning system assembly. 
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Puhastustrumli pinnal olevad puhastushambad ühtivad muljumistrumli valtsisoone sammuga, 
surudes soontest kuhjunud viljamassi trumlitest eemale (Joonis 8.). Antud puhastussüsteem 
võimaldab optimaalsemat muljumistulemust ja vähendaks võimalikku ummistumisest 
tekkivat kinnikiilumisohtu trumlitele. 

Kokkuvõte 

 
Töö eesmärgiks oli välja tuua muljuri M 700 A muljumistrumlite töös esinevad tõrked ja 
pakkuda välja konstruktsioonilisi insener-tehnilisi lahendusi, mis võimaldavad vähendada 
trumlite kinnikiilumisohtu ja parandada teravilja muljumiskvaliteeti. Katseliselt  on kindlaks 
tehtud niiske vilja poolt põhjustatud valtsisoonte ummistumise, mis omakorda põhjustab 
trumlite kinnikiilumise. Parendusettepanekuna on välja pakutud kaks lahendust, mis 
vähendavad eelmainitud probleeme: a) uudne profiililahendus muljumistrumlitele; b) 
eraldiseisev puhastustrummel, mis töötab koos olemasolevate puhastuskraapidega. 
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Abstract. The article presents grai grimper M 700 A problems in its operation ability. Main 
problem is the jamming of grimper rollers when grimping wet grain. Further improvements 
are proposed to lower the risk of rollers jamming and congested. 

Keywords: grain grimper, M 700 A, jamming, operation ability, wet grain.  

Joonis 8. Puhastustrumli hamba tööpõhimõte. 
     Figure 8. Cleaning roller work schematic. 
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PULVERSIAATORPIHUSTITEGA VASTASTIKKU PIHUSTATUD 
KÜTUSEJUGADE PÕRKUMINE 

Collison of mutually sprayed fuel sprays using pulverizing injectors 
 

Leho Varik, Risto Ilves 
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond 

 
Annotatsioon. Sisepõlemismootorites on läbi aegade kasutatud erinevaid kütuse pritsesüsteeme, alates 
karburaatorist kuni pumppihustiteni. Eesti Maaülikoolis on välja töötatud pulverisaatortoitesüsteem, 
kus pihustamine toimub vastastikku paiknevate pulverisaatorpihustitega ning on mõeldud erinevatest 
kütustest küttesegu moodustamiseks. Vastastikku paiknevate kütusejugade puhul väheneb 
kütusepiiskade suurus küttesegus kütuse viskoossuse suurenedes. Tuginedes üldtuntud teadmistele, 
väheneb kütusepiisa suurus kütuse viskoossuse vähenedes. Antud artiklis kirjeldatakse matemaatiliselt 
vastastikku pihustatud kütusejugadega küttesegu moodustamist ning piiskade põrkumist.  
Märksõnad: Pulverisaatortoitesüsteem, kütusejuga, kütusepiisk, piiskade põrkumine,  
 

Sissejuhatus 

Tänapäeval kastutatakse nii säde- kui ka survesüütega mootorites kütuse doseerimiseks 
pihusteid. Seega on pihustusjoa makro- ja mikroskoopiliste omaduste uurimine väga oluline. 
Varasemates uuringutes on peamiselt uuritud diiseltoitesüsteemi pihustusjoa omadusi, 
vähemal määral sädesüütega mootori pihustusjoa omadusi. [1;6;8] Eesti Maaülikoolis välja 
töötatud pulverisaatortoitesüsteemis toimub kütuse pihustamine vastastikku paiknevate 
pulverisaatorpihustitega. Vastastikku pihustatud kütusejugadega moodustatud küttesegu ning 
kütusepiiskade põrkumist on maailmas vähe uuritud.  
 
Pihustusjoa parameetrid on toodud joonisel 1. Nende parameetrite abil on võimalik arvutada 
pihustusjuga iseloomustavad arvud: Reynoldsi arv, Weberi arv, Ohnesorge arv, väljavoolu 
koefitsient ja kavitatsiooni arv. Reynoldsi arv kirjeldab interjõu ja viskoossuse suhet. Weberi 
arv kirjeldab pindpinevuse suhet inertsjõudu. Ohnesorge arv kirjeldab suuremat hulka 
vedelike omadusi kui Reynoldsi või Weberi arv ning on aluseks piisa lagunemise teooriatele. 
Väljavoolu koefitsient kirjeldab silindrisse suunatud pihustatud kütuse massi ja teoreetiliselt 
silindrisse suunatud kütuse massi suhet. Kavitatsiooni arv iseloomustab kütusevoolu 
tundlikkust kavitatsioonile. Kavitatsioon tekib, kui vedeliku staatiline rõhk langeb alla 
vedeliku aururõhu konstantsel temperatuuril, mis võib põhjustada düüsiava kulumist. [1;2] 

 

Joonis 1. Peamised pihustusjoa parameetrid: ρl – kütuse tihedus; µ l – kütuse kinemaatiline viskoossus; 
σl – pindpinevus; pl – kütuse pihustusrõhk; pv – (küllastunud) aururõhk; lo – düüsi pikkus; ro – düüsi 
ava kõverusraadius; do – düüsi ava läbimõõt; vl – pihustatud kütuse keskmine kiirus; vg – gaasilises 
olekus kütuse keskmine kiirus; pg - gaasilise töökeskkonna rõhk; ρg – gaasi tihedus; [1] 
Figure 1. Variables of the injection process: ρl – density; µ l – kinematic viscosity; σl – pindpinevus; pl 
– pressure of liquid injected fluid; pv – vapour pressure; lo – length; ro – orifice entrance curvature 
radius; do – orifice diameter; vl – medium velocity of the injected liquid fluid; vg – medium velocity of 
the working gas fluid; pg - pressure of gas working fluid; ρg – working fluid density. [1] 
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Peamiselt eristatakse viit nähtust, mis juhtub pärast piisakade omavahelist põrkumist: aeglane 
piiskade liitumine, piiskade liitumine, piiskade põrkumine, refleksiivne eraldumine ja otsene 
eraldumine. Kui piisad liiguvad piisavalt aeglaselt, siis nende vahelisel õhul on aega piiskade 
vahelt väljuda ning nii tekib aeglane piiskade liitumine. Kui piiskade suhteline liikumiskiirus 
on suur, siis pole õhul aega piiskade vahelt väljuda ning rõhu tõttu põrkuvad nad teineteisest 
kaugemale. Suurtel piiskade kiirustel võib ka gaasikile imenduda vedelikku ning tekib 
piiskade liitumine. Suurte mõjuparameetrite korral piisad pigem eralduvad otseselt, kuigi kui 
otsese põrkumise korral võivad hakata piisad võnkuma ning tekib reflektiivne eraldumine. 
Kütusepiiskade põrkumisel vastu lamedat pinda eristatakse kolme tüüpi kütusepiisa 
lagunemist: kiire pritse, Corona-pritse ja taanduv lagunemine. Kiiret pritset on täheldatud 
kohe pärast piisa kokkupõrget pinnaga ning seda tüüpi lagunemise tõenäosust suurendab 
kõrgem kokkupõrke kiirus, kütusepiisa suurus ning pinnakaredus. Corona-pritse korral 
kütusepiisa põrkumisel, piisa äärealad tõusevad pinnast kõrgemale ning need lagunevad. 
Taanduva lagunemise korral saavutab kütusepiisk oma maksimaalse laiuse lamedal pinnal 
ning pindpinevuse tõttu põrkuvad selle äärealad ülespoole. Ülestõusnud alad on ebastabiilsed 
ning hakkavad lagunema. [3,8] 
 

Ghasemi et al on uurinud kahe pihustusjoa põrkumist. Üheks nende peamiseks 
uurimisobjektiks oli uurida kahe düüsi vahelise kauguse ja pihustusjugade vahelise 
langemisnurga sõltuvust pihustusjoa pikkusele ning Sauteri keskmisele läbimõõdule. Sauteri 
keskmine läbimõõt on nende kütusepiiskade läbimõõt, millel on sama pinna ja mahu suhe 
nagu tervel kütusejoal. Pihustusjugade vaheline  kaugus ja nende vaheline nurk on näidatud 
joonisel 2. Uurimistöös tuuakse välja järgmised tulemid: 

1. Mida suurem düüside vaheline kaugus, seda suurem on Sauteri keskmine läbimõõt; 
2. Mida suurem on pihustusjugade vaheline langemisnurk, seda väiksem on Sauteri 

keskmine läbimõõt; 
3. Suurem langemisnurk mõjutab suhtelist kokkupõrke kiirust, mis on oluline faktor 

määramaks Weberi arvu. Mida kõrgem on Weberi arv, seda suurem on tõenäosus 
refleksiivseks või otseseks eraldumiseks. [4] 

 
 

 

 

 

 

Joonis 2. Pihustusjugade omavahelised parameetrid: d – düüside-vaheline kaugus; φ – jugade-vaheline 
langemisnurk. [4] 

Figure 2. Merging sprays characteristics: d – nozzle separation distance; φ - spray incidence angle. [4] 

Nobari et al 1993 uurimistöös on välja toodud, et kütusepiiskade otse kokkupõrke korral võib 
juhtuda neli erinevalt tulemit: kütusepiisad põrkuvad, kütusepiisad liituvad, eralduvad 
kokkupõrkel, kus piisad esialgu liituvad ja seejärel lagunevad uuesti, ning kütusepiiskade 
purunemine. [5] Purunemine toimub, siis kui kokkupõrke jõud on nii tugevad, et kütusepiisad 
purunevad väiksemateks piiskadeks. Samuti on uurimistöös välja toodud, et kahe ühesuuruse 
kütusepiisa otse kokku põrkumist võib käsitleda kui ühe kütusepiisa kokkupõrget lameda 
pinnaga. Sellisel juhul eeldatakse, et on täidetud täieliku libisemise piirtingimused ning 
märgavat mõju ei arvestata. [5] Uurimistöö eesmärgiks oli kirjeldada matemaatiliselt 
pulverisaatortoitesüsteemis otse kokku-põrkuvate kütusepiiskade suuruse moodustumist.   
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Materjal ja metoodika 

Töö metoodika seisnes pihustusjugade ja kütusepiiskade põrkumist uurivate uurimistööde 
analüüsimises. Peamiselt kasutati uurimistööde leidmiseks teadusartiklite andmebaase 
ScienceDirect, Scopus, ThompsonReuters ning vastava eriala kirjandust. Uuriti 
pihustusjugade mikros- ja makroskoopilisi omadusi ning nende matemaatilisi kirjeldusi, 
samuti kütusepiiskade põrkumise teooriaid. Teooria alusel selgitati vastastikku pihustatud 
kütusejugades tekkivate kütusepiiskade tekkimist.  
 

Tulemused ja arutelu 

Vastastikku pihustatud kütusjugade puhul on uuringud näidanud, et kui kütuste viskoossus 
suureneb, siis kütuseosakeste suurus kaheneb, seega õhu/kütuse segu kvaliteet paraneb. 
Võrreldes rapsiõli ja vee Sauteri keskmisi läbimõõte (SMD) võib välja tuua, et rapsiõli Sauteri 
keskmine on ligi 4,5 korda väiksem kui veel. Seda kinnitab ka esimesena välja toodud 
uurimistöö tulemused, kus suurem langemisnurk vähendab SMD. Seega vastastikku 
pihustatud kütusejugadega, kus nurk on 0 kraadi, on optimaalne. Tuginedes eelnevalt toodud 
kirjandusallikate analüüsile, võib väita, et SMD vähenemist põhjustab kahe otse kokku 
põrkava kütusepiisa vahel tekkiv gaasikile, mida piisad enam läbida ei suuda, liiga suure 
pindpinevuse ja rõhu erinevuse tõttu. Kütuse tiheduse kasvades kasvad ka viskoossus [6]. 
Viskoossuse kasvades kasvab kütuse pindpinevus, mis soodustab gaasikile teket. Lähtudes 
teisena välja toodud uurimistööst võib järeldada, et kütusepiisad teoreetiliselt põrkuvad vastu 
seina ja toimub kütusepiiskade purunemine. Otsese kokkupõrke eskiis on toodud joonisel 2. 

 

Joonis 2. Kütusepiiskade otsene kokkupõrge; 1 – gaasikile; 2 – kütusepiisk.  
Figure 2. Head-on droplets collision: 1 – gas film; 2 – fuel droplet. 

 
Joonis 3. Kütusepiiskade teket ja selle parameetreid selgitav eskiis: 1 – kütusepiiskade 

kokkupõrkepunkt; Dx – kaugus kütuse jõudmisest gaasivoolu kuni kokkupõrke hetkeni.   
Figure 3. Formation of fuel droplets and its parameteres in an explaining sketch; 1 – the point of fuel 

droplets impact; Dx - distance from the fuel reaching gas flow until the moment of collision. 

Joonisel 3 on näidatud kütuse- ja õhuvool pulverisaatorpihustis ning neid mõjutavad parameetrid. 
Võib eeldada, et P3=P2., kuna suruõhu rõhk taastub peale ventuuri kitsenduse läbimist. Rõhku kütuse 
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pealevoolu torus on võimalik leida valemiga 2, kuid kõigepealt tuleb leida antud olukorrale vastava 
vaakumi veesamba kõrgus valemiga 1 [7]. Suruõhu õhuvoolu kiirus vs on võimalik leida Bernoulli 
võrrandiga, näidatud valemis 3 ning mootorikütuse voolukiirus on võimalik leida valemiga 4. Pärast 
kütuse jõudmist suruõhu voolu, hakkab tekkima kütusejuga, nende piiskade lagunemistüüpi on 
võimalik hinnata Weberi arvuga, valem 6. Teooria kohaselt võib eristada peamiselt kolme tüüpi 
lagunemist: bag-lagunemine, sheet-thinning-lagunemine ja multimode lagunemine. Bag-lagunemine 
toimub madala Weberi arvu korral. Sheet-thinning-lagunemine lagunemine toimub kütusepiisa 
kõrgematel suhtelistel kiirustel kui bag-tüüpi lagunemine. Antud lagunemisprotsess toimub seni kuni 
piisk on täielikult lagunenud. Multimode-lagunemine on lagunemine, millel on bag-lagunemise ja 
sheet-thinning-lagunemise omadused ning toimib sellistel Weberi arvu väärtustel, mis jäävad eelnevalt 
mainitud lagunemistüüpe iseloomustava Weberi arvu väärtuste vahele [8]. Kütusepiisa kokkupõrke 
jõud leitakse valemiga 5, kus eeldatakse, et kiirus kokkupõrke hetkel on v0=0. Kütusepiisa liikumist 
gaasivoolus on võimalik kirjeldada valemiga 7 ning asendades valemisse õhutakistusteguri saame 
valemi 9. [9].  

ℎ��� = ����	
�∙  ,               (1) 

kus hvac on vaakumi veesamba kõrgus; 
       Pa – atmosfääri rõhk; 
       P2 – rõhk pärast ventuuri kitsendust. 
 

 �� = �����  ,             (2) 

kus P1 on rõhk kütuse pealvoolu torustikus; 
       x – 100 kPa vastav veesamba kõrgus. �� = √�∙��	∙
õ��
õ��  ,            (3) 

kus vS on suruõhu voolukiirus; 
      ρõhk – õhu tihedus.   

�� = � �∙(����	)

�∙ !"�"	#���$

 ,             (4) 

kus vL on mootorikütuse voolukiirus; 
      A1 – kütusetorustiku ristlõike pindala; 
      A2 – pihusti ava ristlõike pindala. %& = '( ∙ � = )* ∙ +* ∙ (,-�,.)/ ,           (5) 

kus Fk on jõud, millega kütusepiisad põrkuvad; 
       mp – kütusepiisa mass; 
       a – kütusepiisa kiirendus; 
       ρl – kütuse tihedus; 
       VL – kütusepiisa ruumala; 
       v0 – kütusepiisa kiirus kokkupõrke hetkel; 
       vd – kütusepiisa kiirus.  01 = 
�∙,2	∙3-4  ,                         (6) 

kus We on Weberi arv; 
       d0 – algse piisa läbimõõt; 
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       σ – pindpinevus. !�5 ∙ 6 ∙ 738 ∙ )*# ∙ � = '( ∙ 9 − 0,5 ∙ (+3 − +>) ∙ |+3 − +>| ∙ ) ∙ @A ∙ B∙A.	C ,               (7) 

kus Dd on kütusepiisa läbimõõt; 
       vs - gaasivoolu liikumiskiirus;        
        g - raskuskiirendus; 
       Cd - õhutakistustegur, Cd=27∙ Re-0.84, Reynoldsi arv leitakse valemiga 8.  D1 = E
F∙A.∙|G.�G2|HF I,             (8) 

kus Re on Reynoldsi arv; 
       ρg – gaasi tihedus, 
       µg – viskoossus.  

!�5 ∙ 6 ∙ 738 ∙ )*# ∙ � = '( ∙ 9 − 0,5 ∙ (+3 − +>) ∙ |+3 − +>| ∙ ) ∙ 27 ∙ E
F∙A.∙|G.�G2|HF I�L.NC ∙ B∙A.	C ,           (9) 

Antud valemiga on võimalik hinnata kütusepiisa suurust õhuvoolus liikumisel. Kui asendada 
kütusepiisa suurus enne põrkumist valemisse 5, siis on võimalik arvutada piiskasid mõjutav 
jõud. 

Järeldused 
 

Pulverisaatortoitesüsteemis võib kütusepiisa lagunemisel  eristada kolme erinevat faasi:  
1. Kütuse jõudmine suruõhu voolu; 
2. Kütusepiisa lagunemine õhuvoolus; 
3. Kütusepiisa purunemine kokkupõrkel. 

Kütusepiiskade lagunemist õhuvoolus iseloomustab kõige paremini multimode-lagunemine 
(Multimode Breakup), millel on nii bag-lagunemise kui ka sheet-thinning-lagunemise 
omadusi. Lagunemistüüpi on võimalik hinnata ka Weberi arvuga [7]. Joonisel 3 on näidatud 
parameetrid, mis kirjeldavad kütusepiiskade teket ja selle liikumist õhuvoolu ning eeltoodud 
valemitega on võimalik neid iseloomustada nii analüütiliselt kui ka numbriliselt. Käsitledes 
kütusepiiskade põrkumist kui vastu lamedat seina põrkumist, võib eeldada, et tegemist on 
taanduva lagunemisega, kuna sellel juhul laguneb kütusepiisk kõige väiksemateks osadeks.  
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Abstract: In internal combustion engines a lot of different fuel injection systems are used. In 

Estonian University of Life Sciences has been developed pulverizing fuel supply system, where 

air-fuel mixture is formed by two pulverizing fuel injectors, which are oposite to each other. 

Pulverizing fuel supply system is designed for forming air-fuel mixture with different motor 

fuels. Aftes two liquid are sprayed each ohter the fuel droplets size decreases when the 

viscosity of the injected fuels increases. This article describes mutually sprayed fuel jets fuel 

mixture formation and droplet collision mathematically.  

Keywords: pulverizing supply system, fuel spray, fuel droplet, fuel droplet collision. 
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PÕLLUTÖÖMASINATE JUHTIMISALASE ÕPPE KAASAJASTAMINE EESTI 
MAAÜLIKOOLIS  

Modernizing the management training of agricultural machines in Estonian University of Life 

Sciences 

 
Taavi Kaus, Jüri Olt 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond 
 
Annotatsioon. Käesoleva artikli eesmärgiks on tutvustada loodavat põllutöömasinate juhtimise  stendi 
ning teha ülevaade täppisviljeluse olulisusest. Kuna Eesti Maaülikooli põllundustehnika laboris 
puudub kaasaegsete elektrooniliselt seadistatavate ning elektromehaaniliselt ja –hüdrauliliselt 
juhitavate põllutöömasinate juhtimise ja seadistamise õppestend, siis puudub noortel võimalus 
omandada täppisviljeluses olulisi juhtimisalaseid teadmisi ja praktilisi kogemusi. Probleemi 
parandamiseks püstitatakse vastav stend ja koostatakse labortööde juhendid selle kasutamiseks.  

Märksõnad: õppestend, täppisviljelus, IsoMatch Tellus 

 
Sissejuhatus 

 
Reichardti ja Jürgensi [1] järgi võib täppisviljelust defineerida järgmiselt: „Täppisviljelus 
(ing. k. Precision Farming) on terviklik ja süsteemne lähenemine põllu omaduste ruumilise ja 
ajalise varieeruvusega seotud juhtimisotsuste tegemisele eesmärgiga vähendada kulusid, 
optimeerida saagikust ja saagi kvaliteeti ning vähendada negatiivseid keskkonnamõjusid“. 
Täppisviljeluses kasutatav tehnoloogia on iga aastaga levimas aina rohkemate põllumeesteni 
ja seda tänu mitmete satelliitnavigatsioonil ja geoinfol põhinevate tehnoloogiate arengule. 
Täppisviljeluses kasutatav riist- ja tarkvara võimaldavad toota odavamalt ja 
keskkonnasõbralikumalt. Just selle riist- ja tarkvara juhtimiseks, seadistamiseks ja jälgimiseks 
kasutataksegi erinevaid terminale. Üks nendest mitmetest on IsoMatch Telluse juhtterminal, 
mida kasutatakse loodavas stendis. Seega, täppisviljeluse tehnoloogia kasutamise 
soodustamiseks on vaja selliseid õppevahendeid, mis tutvustaks reaalselt kasutatavat 
tehnoloogiat ja et tulevikus ei kardetaks sellesse investeerida.  
 

Materjal ja metoodika 
 

Loodava stendi riistvara koosneb IsoMatch Telluse terminalist, kolmest IsoMatch InDemo 
pistikust, ühenduse karbist, terminali toest, toiteadapterist, roolikomplektist ja USB 
mälupulgast. See komplekt võimaldab demonstreerida ISOBUS ühilduvate tööriistadega 
opereerimist. Antud komplektis saab seadistada ja juhtida Kverneland Group-i poolt 
valmistatavat väetiselaoturit, teraviljakülvikut ja taimekaitsepritsi. Tarkvara osas on terminalis 
demoversioon V1.11, teraviljakülviku pistikus versioon 1.20, väetiselaoturi pistikus versioon 
1.11  ja taimekaitsepritsi pistikus versioon 1.13, mis on kõik värskeimad mis saadaval. Stendi 
komplekt on toodud joonisel 1.  



EMÜ Tehnikainstituut IX Magistrantide teaduskonverents 22.04.2015 
 

45 

 
Joonis 1. Stendis kasutatav IsoMatch Telluse demokomplekt ja roolikomplekt 

Figure 1. IsoMatch Tellus demoset and wheelset used in stand 

 
Stendi kasutamiseks ja teooria praktiseerimiseks valmistatakse labortööde juhendid. Lisaks on 
mõned harjutused loodud Kverneland Group-i poolt. Labortööde eesmärk on harjutada 
seadmete seadistamist, kasutamist ja jälgimist. Olulisem osa on aga GPS-i põhine 
sektsioonjuhtimine, ilma milleta täppisviljelus ei toimi. Kuna suurimad ülekatted ja nö 
materjalide raiskamised toimuvad väetise laotamisel, külvamisel ja pritsimisel, siis just nende 
tööde automatiseerimisel saavutatakse suurim ning olulisim kokkuhoid [2].  
 

Tulemused ja arutelu 
 

Lõputöö tulemusena püstitatakse Eesti Maaülikooli põllundustehnika laborisse 
põllutöömasinate juhtimise õppestend, mis põhineb Kverneland Group-i poolt loodud 
IsoMatch Telluse terminalil. Stendi õppimiseks ja kasutamiseks on lisatud teooriamaterjal ja 
laborööde juhendid, mis aitavad mõista kaasaegses põllumajanduses kasutatava 
tarkvaratehnika olulisust täppisviljeluses.  
Eestis on vajadus luua ja arendada täppisviljeluse alast akadeemilist kompetentsi, et 
erapooletult demonstreerida uue tehnoloogia kuluefektiivsust. Tuleb osata mõista, millest 
sõltub täppisviljeluse majanduslik efekt ning põllu saagikus. Suurimad kasud süsteemi 
kasutamisel on aja ning sisendite kokkuhoid ja saagikuse ja kvaliteedi kasv. [3] 
Aja kokkuhoid tuleneb ülekatete vähenemisest (GPS-i kasutamisel) ning tööriistade 
operatsioonide automatiseerimisest. See tähendab nt seda, et pöörderibal tehtavad toimingud 
salvestatakse süsteemi mällu ning traktor teeb seda igakord täpselt samamoodi. Sellest 
tulenevalt väheneb operaatori poolt tehtavate potentsiaalsete vigade arv.  
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Sisendite kokkuhoid tuleneb ülekatete vähenemisest. Seda võimaldab GPS-i ning 
sektsioonjuhtimise kasutamine. Erinevad satelliitpositsioneerimise lahendused võimaldavad 
töötada erineva täpsusega. Täpsuse suurendamine nõuab ka paksemat rahakotti, seega on 
oluline valida just konkreetsele haritavale pindalale sobivaim ja tasuvaim lahendus. Kõige 
suurem „raiskamine“ toimub just mineraalväetiste laotamisel. See ei nõua küll suurt täpsust    
(1-3 m), kuid igasugune topeltkülvamine on ülearune kulu. Ka kõige lihtsama paranduseta 
GPS-i kasutamine vähendab kulutusi väetisele. Järgmine suur kuluallikas on 
taimekaitsevahendid. Teada on, et nende pealt ei saa kokku hoida pritsimisnorme vähendades 
vaid ülekatteid korrigeerides. See vajab täpsemat (<30 cm) positsioneerimislahendust ja 
võimalusel ka sektsioonjuhtimist, mis enamusel tänapäeval müüdavatest pritsidest on juba 
olemas. Veelgi täpsemat lahendust on vaja külvamiseks (<15 cm), sest ülekülvamine 
vähendab taimele vajaliku kasvuruumi ning toitainete kättesaadavust. Selle tulemusel jäävad 
taimed kiduraks, eriti just rapsi ja rüpsi puhul.  
Tasuvuse ja kasumi suurendamiseks on tarvilik laotada, pritsida, külvata, jne võimalikult 
kokkuhoidlikult, kuid vajalikult täpselt ja piisavalt. Piisavust näeb tavaliselt saagi 
koristamisel. Iga tehtava põllutöö kulu on täppisviljelusel minimeeritud ning juba esimestest 
kevadtöödest alates pannakse alus kvaliteetsele ja ootusi ületavale saagile. Iga kokkuhoitud ja 
enim teenitud euro võimaldab panustada veelgi täpsemasse tehnoloogiasse, mis annab eelduse 
suuremaks kasumiks.  
 

Järeldus 
 

Kuna satelliitpositsioneerimine ja selle kasutamine on väga olulised täppisviljeluse 
rakendamisel, siis on vaja soodustada ja arendada kaasaegsete juhtimisseadmete õpet. 
Loodava stendiga üritatakse suurendada täppisviljeluse alaseid teadmisi sihtgrupi seas.  
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Abstract. The aim of this article was to improve the importance of precision farming and the 

need of management training of agricultural machines. With the creating stand, based on 

IsoMatch Tellus terminal by Kverneland Group, Estonian University of Life Sciences tries to 

increase knowledges among students about the technology used in modern machines.  

Keywords: training stand, precision farming, IsoMatch Tellus 
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MULLA TIHKUSE MÄÄRAMINE 
Determination of the compaction of soil 

 
Tanel Kirs, Edvin Nugis 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond 
 

Annotatsioon. Käesolevas artiklis käsitletakse nii üldise mullastiku, kui konkreetse valdkonna 
mullastiku füüsikalist seisundit, selles seisnevat probleemi ning kas ja kuidas see mõjutab mulla  
tihkuse määramist ning katsetamist laboris. Lisaks tutvustatakse mulla tihkuse määramise vahendit 
ning tihendamise katsestendi vahendit ning antakse hinnang, kuidas saaks katsestendi edasi arendada. 

Märksõnad: muld, väliveemahutavus, tihenemine, katsestend 
 

Sissejuhatus 
 

1950. aastatel töötati välja mullatiku valdkonnad, mille algatajaks oli Alfred Lillema. 
Hilisemalt on süsteemi täiendanud Ragnar Kokk, Rein Kask, Loit Reintam [1]. Välja töötatud 
valdkondadele, mida on näha joonisel 1., tuginedes, uuritakse käesolevas töös Lõuna-Eesti 
ühte allvaldkonda, milleks on Viljandi-Tartu (IIIa) valdkond [1]. 
 

 
Joonis 1. Eesti mullastiku valdkonnad [2] 

Figure 1. Areas of Estonian soils [2] 

 

Uuritavas piirkonnas on levinumaks mullaks kahkjad ehk näivleetunud mullad [2]. 
Näivleetunud muldade miinuseks on kevaditi ning suuremate vihmade korral tekkiv ülavesi, 
mille tõttu võib tekkida raskusi õigel ajal põllutööde tegemisel. Seoses ülaveega on üheks 
tähtsaks hüdrofüüsikaliseks märksõnaks väliveemahutavus, mis kujutab endast suurimat 
seotud ning rippuva kapillaarvee hulka, mis tekib peale lume sulamist või suuremat 
vihmasadu [3]. Käesolevas töös katsetatakse põllumuldasid nii põldudel kui laboris. Selleks, 
et katsetusi läbi viia, kasutatakse Eijkelkampi penetromeetrit, mulla tihendamise katsestendi, 
mahusilindreid ning normaalpinge lugejat. Üheks olulisemaks seadmeks, mida on vaja just 
laborkatsete jaoks, on mulla tihendamise stend. Katsetamise käigus aga selgus, et seadmel on 
sõlmi, mida võiks paremaks muuta ning selleks puhuks oleks vaja teha katsestendile 
edasiarendus. 
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Väliveemahutavus 

 
Väliveemahutavus on hüdrofüüsikaline karakteristik, mis on suurim seotud ning rippuva vee 
hulk, mida muld kinni hoiab. [4]. Katseliselt saab väliveemahutavust määrata mulla veega 
üleküllastamise katse abil [5]. Selleks tuleb põllule minna ning mulla pinnale teha kausjas 
valliga piiritletud ala. Seejärel tuleb sinna vett sisse kallata, kuni muld on täielikult läbi 
imbunud ning vett enam vastu ei võta. 1-2 nädala möödumisel tuleb võtta katsepaigast 
mullaproovid, mille abil saab teada mulla veesisalduse [5]. Väliveemahutavus on oluline 
hüdrofüüsikaline karakteristik, kuna see mõjutab otseselt ka laborkatseid. Nimelt ei ole 
võimalik liigniisket mulda katsetada. Töö käigus sai põllult kaasa võetud kahte sorti mulda. 
Üks oli tume ning teine oli savine muld. Kuna väliveemahutavus mängib kõige suuremat rolli 
saviliiv ning liivsavi pinnase puhul, siis kõige parema näite saab tuua savi sisaldusega mulla 
katsetamisest.  Joonisel 2. on näha põllumuldade laboratoorset katset, kus kolmes silindris 
pressiti erinevate rõhkudega (0,5bar; 2bar; 3bar)  muld kokku ning asetati üksteise peale, et 
imiteerida põllu erinevaid kihte. 
 

 
Joonis 2. Põllumuldade laboratoorne katse 

Figure 2. Laboratory test of field soils 

 

 Peale muldade pressimist mõõdeti Eijkelkapi penetrologeriga mulda, kuid mulla 
väliveemahutavus oli niivõrd kõrge, et logeri koonus läks kõigist erineva pressimisastmega 
silindritest ühtlaselt läbi. Tulemus on toodud joonisel 3, kus punase joonega ei ole võimalik 
eristada erinevate tihkusega muldi ning sinise joonega seevastu on erinevad tihkused 
eristatavad. Katsetatud muldade absoluutniiskus oli vastavalt märjal mullal (punane joon) 
18% ning kuival mullal 6%.   
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Joonis 3. Mulla tihkus 

Figure 3. Soil compaction 

 

Selleks, et tulemus oleks adekvaatsem ning loetavam, oli vaja penetrologeril vahetada koonus 
1 cm2 asemel 2 cm2  vastu, et surumispind suurem oleks (Joonis 4.).  
 

 
Joonis 4. Eijkelkamp penetromeetri koonused (vasakul 1 cm2, paremal 2 cm2) 

Figure 4. Cones of  Eijkelkamp penetrologger (left 1 cm
2
, right 2 cm

2
) 

 

Lisaks sellele sai pressimise käigus ka normaalrõhkusid muudetud. Kui tumeda mullaga 
pressiti vastavalt 0,5 bar, 2 bar, ning 3 bari, siis savi sisaldusega mulla puhul sai pressimine 
tehtud vastavalt 0,5 bar, 2 bar ning 4 bar, kuna vastasel juhul oleks graafik tulnud liiga ühtlase 
joonega, ning hinnangu andmine oleks olnud komplitseeritud. 
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Mulla tihendamise seade 
 

Üheks oluliseimaks katsestendik mullastiku uurimise laboris on mulla tihendamise seade [6] 
Joonisel 5. on näha katsestendi, mida saab kasutada laboris mullastikul sõitva mobiilse 
vahendi tagajärjel tekkiva tallamise simuleerimiseks. 
 

 
Joonis 5. Mullastiku tihendamise seade [6] 

Figure 5. Soil compactor [6] 

 
Katsete tegemise käigus leidus mitmeid arendust vajavaid sõlmesid, mida autor soovis 
lahendada. Joonisel 6. on näha seadme edasiarendust eskiisi näol. 

 
Joonis 6. Katsestendi edasiarendus 

Figure 6. Further improved soil compactor  

 
Jooniselt on näha, et põhiliseks muudatuseks on katsestendi puhul raam, mis on muudetud 
kompaktsemaks ning surumise suund on muudetud ülevalt alla. Põhilisteks edasiarenduse 
märksõnadeks on seadme ergonoomilisus, kergus, lihtsus. Kuna praeguse katsestendi puhul 
peab väga palju aega olema kükkis asendis, siis pikemate katsepäevade puhul hakkas tegevus 
seljale ning jalgadele mõju avaldama. Selleks oli vaja katsestendi raam muuta niivõrd 
kompaktseks, et see mahuks ära töölauale. Kuna praeguse katsestendi raam on terasest, siis on 
seda liigutada üsna kohmakas. Selleks, et raam oleks võimalikult kerge, kasutati materjalina 
alumiiniumprofiili ning lõppkokkuvõttes on uus raam võimalik valmistada massiga 25 kg. 
Edasiarenduse puhul on kasutatud 200mm töökäigu saavutamiseks hüdraulilist silindrit ning 
hüdraulilist käsipumpa. 200mm töökäik on vajalik selleks, et kaks mullasilindrit mahuksid 
üksteise peale pressi ja aluse vahele ning sealjuures saaks ka pressi ülemises asendis 
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silindritesse mulda lisada ilma, et peaks silindreid pressi alt välja tõmbama. Nii muutuvad 
katsed kiiremaks ning katsetulemusi saab lühikese aja jooksul sedavõrd rohkem. 
 

Kokkuvõte 
 

Üheks peamiseks hüdrofüüsikaliseks karakteristikuks mullastiku uurimisel on 
väliveemahutavus. Antud parameeter mõjutab oluliselt põllu harimise aega. Kõige kriitilisem 
perioon, mil tekib ülavesi, on kevad, kui tekib lumesulavesi ning suuremad sajuperioodid. 
Väliveemahutavus mõjutab ka laborkatseid, sest liigniisket mulda on keeruline testida ning 
seejärel hinnata. Selleks, et laboris sellist mulda testida, on vaja penetromeetrile lisada suurem 
koonus ning pressida tuleb suuremate normaalpingete mõjuga. 
Selleks, et mulla tihendamise seade oleks katsetaja sõbralikum, oleks vaja muuta raami 
konstruktsiooni nii, et selle saaks asetada lauale ning materjal valida piisavalt kerge, et 
katsestendi transport oleks lihtne. Lisaks on vaja lisada hüdrauliline käsipump ning piisava 
töökäiguga hüdrauliline silinder, et kaks katsesilindrit mahuksid vahele ning mulla lisamiseks 
poleks vaja silindreid pressi talla alt ära tõsta. Nii muutuvad katsed kiiremaks ning 
mugavamaks. Lisaks on tänu sellele võimalik teha rohkem katseid, ning selle tulemusena 
muutuvad ka statistika tulemused täpsemaks. 
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Abstract. The aim of this article is to research the physical condition of overall as well as 

particular areas of soil, problems concerning and how the condition affects the determination 

of the compaction of soil. In addition, it will introduce the device for the determination of the 

compaction of soil and a soil compactor. Lastly, an assessment is given how the test bench 

could be further improved. 

Keywords: soil, field capacity, compaction test 
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PÕLLUMULLA FÜÜSIKALISE SEISUNDI HINDAMINE 
Assessment of arable soil physical condition 

 

Toomas Laun, Edvin Nugis 
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Tootmistehnika osakond 

 
Annotatsioon. Käesoleva artikli eesmärgiks on tutvustada lühidalt põllumulla füüsikalise seisundi 
hindmiseks kasutatavaid meetodeid ja pakkuda välja struktuursuse hindamiseks kasutatava metoodika 
parendamist, kasutades selleks muutuvate parameetritega automaatsõelumisseadet. 
Automaatsõelumisseadme abil on võmalik parendada katse korratavust ja tõsta katsetamise 
usaldusväärsust. 

Märksõnad: Automaatsõelumisseade, põllumulla füüsikaline seisund, mulla struktuursus, 
struktuursuse indeks, mulla niiskus, niiskuse indeks, mulla tihedus, tiheduse indeks. 

Sissejuhatus 

Põllumulla füüsikalise seisundi hindamiseks kasutatavate meetodite hulka kuuluvad niiskuse, 
tihenemise ja struktuursuse uurimine. Nimetatud kolme metoodika määratakse järgnevalt: 
niiskus määratakse silindriproovidega, tihenemine laborseadme abil ja struktuursus 
sõelkatsete käigus [1]. Kõik kolm meetodit on olnud pikaajalises kasutuses ning esimesed 
kaks (niiskus ja tihedus) on hästi mõõdetavad ning korratavad. Kolmanda meetodi 
(struktuursuse mõõtmine) puhul aga esineb teatav puudus - sõelumine toimub käsitsi ja seega 
sõltub iga tulemus sõeluva inimese tunnetusest [2]. Sellega seoses kahaneb katse korratavus 
ning tulemused erinevad sõelujast olenevalt. Probleemi lahendusena pakkuda välja mulla 
analüüsimine muudetavate parameetritega lihtsa automaatsõelumisseadmega. 

 
Materjal ja metoodika 

 
Uurimustöö käigus viidi läbi põld- ja laborkatsed mulla füüsikalise seisundi hindamiseks. 
Hinnatavateks objektideks olid põllumulla struktuursus, tihedus ja niiskus. Põllumulla 
niiskuse hindamiseks kasutati gravimeetrilist meetodit [3], võttes põldudelt silindriproovid, 
kasutades selleks Litvinovi 50 cm3 silindreid. Seejärel mullaproovid kaaluti ning kuivatati 24h 
jooksul 104 °C juures, kasutades selleks spetsiaalset püsitemperatuuriga ahju. Seejärel 
arvutati mulla niiskuse indeks valmist: 
 

�� =
��(��	)���(�)

��(��	)���(��)
, 

 

kus �� on mulla niiskuse indeks, 
 ��(���) – antud lõimisega mulla väliveemahutavus, 
 ��(�) – antud hetkel mulla nuuskus suhtarvuna välivee mahutavusest, 
 ��(���) – mulla niiskus, mis vastab närbumisniiskusele. 
 
Tiheduse ehk mullaosakeste üksteise suhtes paiknemise hindamiseks võeti põldudelt samuti 
silindriproovid, kasutades Litvinovi 50 cm3 silindreid ning säilitati proovid 
alumiiniumtopsidesse ning kaaluti. Peale seda arvutati mulla tahkefaasi tiheduse kaudu mulla 
poorsus, mis on mulla tahkete osakeste vahel olevate pooride summaarne maht protsentides 
rikkumata ehitusega mulla üldmahust [4]. 
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Mulla poorsuse teguri abil on võimalik arvutada mulla tihenemise indeks, kasutades valemit: 
 

� =
�(��	)��(�)

�(��	)��(��)
, 

 

kus � on mulla tihenemise indeks, 
 �(���) – maksimaalselt kobeda mulla poorsuse tegur, 
 �(�) – poorsuse tegur peale mulla tallamist, 
 �(���) – mulla poorsuse tegur, mis on tihendatud ekstremaalse piirini. 
 
Põllumulla struktuursus on mulla omadus pudeneda mitmesuguste suuruse ja kujuga 
agregaatideks ehk sõmerateks. Sõmerad tekivad mullas esineva huumuse, kolloidide ja 
ibeosakeste mõjul, mis mullaosakesi kokku kleebivad [4]. Struktuursust mõõdetakse erineva 
fraktsiooniga käsisõelasid kasutades. Lihtsustatult saab põllumulla hindamiseks kasutada kahe 
erineva fraktsiooniga sõela, antud uurimuse käigus 2 mm ja 4,75 mm sõela ning alust. 
Mullaagregaate hinnatakse järgnevalt: maaharimisele eelistatavad agregaadid (2…4,75 mm) 
ja mitte-eelistatavad agregaadid (alla 2 ja üle 4,75 mm). Seejärel on võimalik arvutada mulla 
struktuursuse indeks: 
 

���� =
����(��	)�����(�)

����(��	)�����(��)
, 

 
kus  ���(���) on mulla maksimaalne struktuursuse näitaja, 
  ���(�) – jooksev näitaja konkreetse mõõtmise tulemusest, 
  ���(���) – minimaalselt võimalik mulla struktuursuse näitaja. 
 
Leitud mulla niiskuse, tiheduse ja struktuursuse indeksite põhjal on võimalik hinnata 
põllumulla füüsikalist seisundit ning valmisolekut põllukultuuride kasvatamiseks. 
 

Tulemused ja arutelu 
 

Põllumulla indeksite analüüsimise käigus selgus, et korduvkatsete käigus sooritatud 
struktuursuse tulemused varieerusid oluliselt (tabel 1). Põhjustena võib välja tuua 
struktuursuse metoodika läbiviimise, kuna põllumulla struktuursust hinnati käsisõelumise 
tulemusena. 
 
Tabel 1. Põllumulla struktuursuse hindamise tulemused 
Table 1. Evaluation of arable soil structurality 

Nr. Eelistatavate 
agregaatide hulk, % 

Mitte-eelistatavate 
agregaatide hulk 
(<2 mm), % 

Mitte-eelistatavate 
agregaatide hulk 
(>4,75 mm), % 

Põllumulla 
struktuursus 

1 35,6 30,1 34,3 0,55 
2 44,1 23,9 32 0,78 
3 37,7 24,5 37,8 0,63 
4 38,7 22,8 38,5 0,61 
5 35,5 27,4 37,1 0,55 
 
Põllumulda on võimalik kergesti üle sõeluda ja seejuures hävitada mullaagregaatide 
normaalne fraktsioon. Selle vältimiseks tuleks kõik sõelumised läbi viia sama intensiivsuse 
ning ajaga. Käsisõelumine tuleks katsete korratavuse parendamiseks ja varieeruvuse 
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vähendamiseks laborkatsetes asendada automaatsõelumisseadmega. Mulla sõelumisel on 
tähtis sooritada sõelumist horisontaalselt, mis tähendab, et kasutada ei saa standardseid 
elektromagnetismiga töötavad vertikaalseid ehk vibratsiooni abil sõeluvaid 
automaatsõelumisseadmeid. Samuti peaks automaatsõelumisseade töötama Eesti Maaülikoolis 
ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes juba kasutatavate sõeladega (joonis 1). 
 

 
Joonis 1. Mulla struktuursuse mõõtmise sõelad 

Figure 1. Sieves used for measuring soil structurality 

 
Sõelumisseade peaks olema reguleeritava aja ning pööretega, et välja töötada mullatüübist 
sõltuvalt optimaalne testimisprotseduur nii, et mullaagregaadid jääksid terveks ning katsed 
oleksid vähem varieeruvad. Samuti peaks seade olema vastupidav vedelikule ja tolmu ning 
mullaosakestele, sest katseid sooritatakse tihti nii kuivade kui ka niiskete muldadega. 
 

Järeldused 
 

Töö eesmärgiks oli tutvustada põllumulla füüsikaliste parameetrite hindamist ning pakkuda 
välja struktuursuse leidmise metoodika parendamist. Ettepanekuna toodi välja võimalus 
kasutada muudetavate parameetritega automaatsõelumisseadet, et parendada struktuursuse 
hindamiseks sooritatavate katsete korratavust ja vähendada katsetulemuste varieeruvust. 
Kasutatav automaatsõelumisseade peaks töötama horisontaalse sõelumise põhimõttel, et 
matkida käsisõelumisel sooritatavaid liigutusi ja mitte lõhkuda mullaagregaate, samuti peaks 
seade kasutama Eesti Maaülikoolis ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes mullastiku 
hindamiseks kasutatavaid sõelu. 
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Abstract. The purpose of this article is to briefly present the methods of evaluating physical 

conditions of arable soils while proposing improvements to the methodology used to assess 

soil structure by using an automated sieve shaker. Automated sieve shaker can improve the 

repeatability of the tests and increase the reliability of the testing method. 

Keywords: automated sieve shaker, physical conditions of arable soil, soil structure, 

structurality index, soil moisture, moisture index, soil compaction, compaction index. 
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LIGNOTSELLULOOSSE BIOMASSI EELTÖÖTLUS 
The pre-treatment of lignocellulosic biomass 

 
Vahur Rooni, Timo Kikas 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond 
 

Annotatsioon. Käesoleva artikli eesmärgiks on kirjeldada lignotselluloosse biomassi 
eeltöötluseks kasutatavaid seadmeid ja metoodikaid, mis on tänasel päeval laialdasemat  
kasutust leidnud ja pakkuda välja omapoolne tehniline lahendus pidevprotsessilisele 
eeltöötlusseadmele, mis põhineb Eesti Maaülikoolis välja töötatud lämmastik-
lõhkamismeetodil. 

Märksõnad: lignotselluloossne biomass, eeltöötlus, bioetanool, pidevprotsessilisus, 
lämmastiklõhkamismeetod. 

Sissejuhatus 

Seoses toornafta varude vähenemisega on mootorikütuse tootmiseks vajaliku toorme 
leidmiseks võetud suund looduslike ja kiiresti taastuvate resursside poole, millest on võimalik 
erinevatel meetoditel toota vedelaid biokütuseid nagu näiteks bioetanooli, biobutanooli, 
biodiislikütust jne.  

Arvestades bensiinimootoritega masinate rohkust maailmas oleks üheks sobivaks biokütuseks 
transpordi sektoris bioetanool, mida maailmas hetkel ka enim toodetakse ja kasutatakse. 
Bioetanooli kasutamise eeliseks on asjaolu, et vanemad mootorid ei vaja välja vahetamist ning 
on võimelised töötama bensiini ja bioetanooli segul ning uuemad on konstrueeritud selliselt, 
et on võimelised töötama nii bensiini kui ka etanooli pealt. 

Bioetanooli kasutamist mootorikütusena on edukalt tõestanud Brasiilia, kus omatakse ca 40 
aastast kogemust selles valdkonnas. Suurimaks probleemiks hetkel on see, et enamus 
toodetavast ja kasutatavast bioetanoolist on esimese põlvkonna biokütus, mida toodetakse 
põllukultuuridest nagu näiteks Brasiilia puhul suhkruroost ja USA-s maisist. Arvestades 
rahvastiku suurenemist ning juba praegusel ajal valitsevat toidu nappust mõningates 
piirkondades ei ole selline lahendus pikemas perspektiivis jätkusuutlik ning tõstatab eetilisi 
küsimusi. 

Selleks, et bioetanooli kasutamisel oleks perspektiivi tuleks kasutada toormeks 
lignotselluloosset biomassi, milleks on puidu jäätmed, toidukultuuride kasvatamisel tekkivad 
jäätmed (nt. põhk, aganad, jne.) või rohtsed taimed ja jäätmed (nt. kasutusest väljas olevatel 
põldudel kasvav hein, linnahaljastuses tekkivad jäätmed, jne.). Kuna lignotselluloosne 
biomass on kõige kiiremini taastuv looduslik ressurss Maal, siis on see äärmiselt atraktiivne 
toore vedela biokütuse tootmiseks, mis aitaks tagada osaliselt nii riikide energiasõltumatust 
naftast kui ka vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni  [1]. 

Lignotselluloosse biomassi põhikomponentideks on kolm biopolümeeri: tselluloos, 
hemitselluloos ja ligniin. Eeltöötluse eesmärgiks on eraldada need kolm polümeeri üksteisest 
muutes sel moel tselluloos hüdrolüüsi protsessis kasutatavatele ensüümidel ligipääsetavaks. 
Lignotselluloosse biomassi eeltöötluseks on välja töötatud mitmeid erinevaid meetodeid 
saavutamaks maksimaalset tselluloosi vabastamist minimaalse energia kuluga.  
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Eesti Maaülikoolis on välja töötatud uudne eeltöötlusmeetod – lämmastiklõhkamismeetod. 
Eesmärgiks on konstrueerida  selle uudse meetodi rakendamiseks pidevprotsessiline tehniline 
lahendus.  

Materjal ja metoodika 

Antud artikli metoodika seisnes erinevate eeltöötlusmeetodite rakendamiseks mõeldud 
tehniliste lahenduste ja nendega seotud patentide välja selgitamises ja analüüsimises. 
Põhiliseks patentide otsingumootoriteks kasutati rahvusvahelist patendiportaali Espacenet [2] 
ja Google patendi otsingumootorit [3]. Patentide otsimine toimus teemakohaste märksõnade 
järgi (nt. biomass pretreatment, lignocellulosic biomass, bioethanol production jne.). 

Laialdaseimat kasutust on leidnud kolm põhilist lignotselluloosse biomassi 
eeltöötlusmeetodit: AFEX (ammonia fiber expansion), aurlõhkamine ja eeltöötlus aluste või 
hapetega. Paljudel juhtudel on viimased kaks nimetatud meetodit omavahel kombineeritud 
suurendamaks eeltöötlusprotsessi efektiivsust. 

Teostatud patendiuuringu käigus pöörati enim tähelepanu järgnevatele patentidele ja nendes 
esinevatele puudusele: 

1. US 8603295 B2. Antud patendi puhul on tegemist biomassi eeltöötlusseadmestikuga, 
mis põhineb aurlõhkamismeetodil kombineerituna nõrga happega eeltöötlemisega. 
Seade on keerulise ehitusega ja komponentide rohke, kuna üritatakse eraldada kõik 
kolm biopolümeeri üksteisest. Seade ei ole pidevprotsessiline ning kuna kasutatakse 
ka happeid, siis on vaja lisa protsessina tegeleda hapete neutraliseerimise ja 
käitlemisega. Suur energeetiline vajadus [4]. 

2. US 8268126 B2. Seadmestik, mis kasutab keemilis-termilist eeltöötlusmeetodit. 
Biomass asetatakse nõrga aluse keskkonda, ning seejärel kuumutatakse kiiresti 329 – 
367ºC-ni, kus seda hoitakse 0,7 – 2 sekundit. Eesmärgiks on lignotselluloosse 
biomassi täielik lahustamine, ning sel moel kogu tselluloosi eraldamine ligniinist ja 
hemitselluloosist. Eeliseks on see, et kogu tselluloos saadakse kätte, kuid puudusteks 
on suur energeetiline vajadus (vajalik temperatuur 329 – 367ºC), kemikaalide 
kaustamine  ja tegemist on tsüklilise protsessiga [5]. 

3. US 2013/0244284 A1. AFEX meetodil toimiv lahendus. Kasutatakse rõhku 5 – 40 
bar-i ja temperatuuri kuni 200 ºC. Eeltöötlustemperatuuri ja kasutatava rõhu poolest 
sarnaneb lämmastiklõhkamisele, kuid puuduseks rõhu tekitamiseks kasutatav toksiline 
ammoniaak (NH3) mistõttu on vaja lisaseadmestiku selle kokku kogumiseks ning 
taaskasutuseks. Protsess toimib tsükliliselt [6]. 

4. US2009/0288788 A1. Eeltöötlus superkriitiliste vedelikega. Võimalik kasutada lisa 
kemikaale, kuid eesmärgiks antud patendi puhul on nende kasutamise vähendamine. 
Väga sarnane praeguse biokütuste laboris kasutatava seadmestikuga. Puuduseks on 
protsessi tsüklisisus ja sellest tingitud ajakulu. Ei kasutata jääksoojusenergiat ära [7]. 

Lahendus 

Võttes arvesse eespool mainitud patenteeritud seadmete puudusi, on välja töötatud tehniline 
lahendus eeltöötlusprotsessiks lämmastiklõhkamismeetodil. Seadme suurimaks eeliseks on 
selle pidevprotsessilisus, mis vähendab tunduvalt nii eeltöötluse ajakulu kui ka sisendenergia 
vajadust võrreldes praeguse kasutatava tsüklilise seadmestikuga. Energiakulu vähendamiseks 
kasutatakse biomassi segu eelsoojendamiseks eeltöödeldud biomassi järsul rõhulangetusel 
vabaneva auru soojusenergiat. 
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Seadme teiseks suureks eeliseks on see, et ei teki eritöötlemist vajavaid jääke olgu see siis, 
kas hapete või gaaside näol. Eeltöödeldud ja hüdrolüüsi ning fermentatsiooni protsessi 
läbinud jäädet on võimalik kasutada pärast kuivatamist näiteks pelletite tootmiseks. 

 

Joonis1. Lämmastiklõhkamisseadme mudel: 1 – mahuti; 2 – eelsoojendustoru; 3 – segisti; 4 – 
elektrooniliselt juhitav kuulkraan; 5 – kütteelement; 6 – soojusvaheti; 7 – kooniline tigu; 
püüdmiskamber 
Figure 1. Nitrogen explosion pre-treatment assemblage 

Eeltöötlusseadmestik koosneb kahest segaja ja eelsoojendustorudega varustatud mahutist 
tagamaks seadme pidevprotsessilisus, kus toimub biomassi segu eelsoojendamine 
jääksoojusenergiaga ning lämmastikuga rikastamine. Mahutites asetsevad segajad hoiavad 
biomassi segu homogeensena ning tagavad kiirema ja ühtlasema soojenemise. Segaja 
parendab ka biomassi vedelsegu kontakti lämmastikuga. Parem kontakt tagab biomassi 
maksimaalse lämmastikuga rikastumise, mis rõhulangetusel tagab efektiivsema rakustruktuuri 
lõhkumise ja tõhusama tselluloosi vabastatuse ligniinist ja hemitselluloosist. 
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Mahutitele järgneb elektrooniliselt juhitav kuulkraan, mis suunab substraati vastavast 
mahutist soojusvahetisse. Sel ajal kui ühest mahutist voolab biomassi vedelsegu 
soojusvahetisse, toimub teise mahuti täitmine ning vedelsegu eelsoojendamine. 

Soojusvaheti on tenniga köetav õlisoojusvaheti, milles asetseb spiraalne toru. Spiraalses torus 
voolav biomass soojendatakse soovitud temperatuurini ning suunatakse edasi koonilisse 
teosse, mis tagab plahvatusliku rõhulangetuse eel biomassi segu maksimaalse homogeensuse. 
Koonilise tigu kasutamine elimineerib ka väljutusdüüsi ummistumise võimaluse. 

Koonilisele teole järgneb püüdmiskamber, mis on alumises osas veesärgiga. Veesärgis olevat 
vett soojendatakse biomassi jahtumisel eralduva soojusega ning selle soojendatud vee abil 
eelsoojendatakse omakorda mahutites olevat biomassi vedelsegu. Lisaks on püüdmiskamber 
varustatud kuuma auru ära juhtimise võimalusega. 

Kokkuvõte 

Antud teema on praegusel ajal väga aktuaalne arvestades nafta varude kiiret vähenemist ja 
kasvuhoonegaaside kasvu Maa atmosfääris. Lignotselluloosse biomassi kasutamine 
mootorikütuse tootmiseks aitab vähendada nii sõltuvust fossiilsetest kütustest kui ka 
kasvuhoonegaaside emissiooni. 

Konstrueeritud seade on pidevprotsessiline, mis tagab kiirema eeltöötluse ning kuna 
eelsoojendamiseks kasutatakse eeltöötluse läbinud substraadi jahtumisel eralduvat soojust, siis 
on ka seadme energeetiline vajadus väiksem. Ühtlasi, kuna ei kasutata mingeid kemikaale, ei 
ole vaja peale eeltöötlust tegeleda hapete ega aluste neutraliseerimisega. 
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Abstract. The aim of this paper is to describe different equipment for the pre-treatment of 

lignocellulosic biomass in use for producing bioethanol and to provide a technical solution 

for continuouse nitrogen explosion pre-treatment apparatus. 

Keywords: lignocellulosic biomass, pre-treatment,bioethanol, continuouse process, nitogen 

explosion. 



EMÜ Tehnikainstituut IX Magistrantide teaduskonverents 22.04.2015 
 

61 

Vaakumpaneel ja selle soojusisolatsiooni omaduste võrdlus traditsiooniliste 

soojusisolatsiooni materjalidega 

Vacuum insulation panel and its thermal insulation properties comparison with 

 conventional thermal insulation materials  

Erik Toomemägi, Veli Palge 
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Energeetika osakond 

Annotatsioon. Vaakumpaneel on kõrgtehnoloogiline soojusisolatsiooni materjal, mille 
soojustehnilised omadused erinevad oluliselt traditsioonilistest materjalidest. Järjest 
karmistuvad nõuded uusehitistele, aga ka renoveeritavatele hoonetele, on suurendanud 
tähelepanu sääraste materjalide kasutamisele. Antud artiklis on uuritud erinevaid 
teadusartikleid ning välja toodud vaakumpaneelide peamised iseärasused. 

Märksõnad: vaakumpaneel, soojusisolatsiooni materjal, erisoojusjuhtivus, termiline takistus. 

Sissejuhatus 

Hoonete energiakulud moodustavad 40 % Euroopa Liidu koguenergia tarbimisest. Kuna 
antud valdkond on tõusva trendiga, suureneb järk-järgult ka energia tarbimine, mistõttu on 
energiatarbimise vähendamise temaatika üha suureneva tähtsusega. Euroopa Ülemkogu 
konverentsil 2007.aastal sätestati paika eesmärk, mille prioriteediks on energiatarbimise 20 % 
vähendamine aastaks 2020. Kusjuures tuleb märkida, et just ehitussektoris on tuvastatud 
märkimisväärne potentsiaal kulutõhusaks energiasäästuks. Seetõttu on tänapäeval üha 
suuremat tähelepanu pälvimas kõrgtehnoloogilised soojusisolatsiooni materjalid, tänu 
milledele loodetakse hoonete energiakasutust tulevikus piirata [1].  

Materjal ja metoodika 

Käesoleva teema eesmärgiks on tutvustada kõrgtehnoloogilist soojusisolatsiooni materjali 
vaakumpaneeli näol, mille kasutamise populaarsus on järk-järgult suurenemas. Kuna antud 
temaatika on uudne, siis on autor analüüsinud erinevaid teadusartikleid selle tutvustamiseks. 

Vaakumpaneel (joonis 1) on kõrgtehnoloogiline soojusisolatsiooni materjal, mille põhiliseks 
elemendiks on selle südamik, mis asetseb niiöelda suletud ümbrikus ehk vaakumis. Südamiku 
materjal peab olema valmistatud avatud mikro- või nanopooridega materjalist, et eemaldada 
sisekeskkonnast igasugune gaas ning viia juhtivus miinimumini. Seetõttu kasutatakse 
südamiku materjalina pressitud pulbri kujul kuumutatud ränidioksiidi, mis tootele seatud 
kõrged nõuded täidab. Teine oluline komponent vaakumpaneeli puhul on selle südamikku 
ümbritsev ümbris, mis on üldjuhul alumiinium-fooliumi taoline imeõhuke materjal [2].  

Teadaolevalt patenteeriti esimene vaakumpaneeli tüüp Saksamaal sealses patendiametis aastal 
1930 O.Hemmani poolt, kuid antud patent kirjeldab pigem poorset materjali, mis kaetud 
kummist materjaliga. Täpsem on aga patent (US236788), mis omistatud H. M. Strong ja F. P. 
Bundy poolt aastal 1951. Selle vaakumpaneeli südamiku materjalina kasutati klaaskiud-
materjali, mida ümbritses keevisliidetega hermeetiline terasfooliumi kiht. Nanostruktuurseid 
materjale südamike puhul tutvustati aga esmakordselt aastal 1964 patendis US3151365, mis 
omistatud mitme osapoole poolt.  
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Joonis 1. Vaakumpaneel [3] 

Figure 1. Vacuum insulation panel [3] 

Üks suuremaid eeldusi vaakumpaneelide loomisel oligi poorsete nanostruktuuriga materjalide 
kõrge termiline takistus. Nanomaterjalide pioneeriks võib lugeda meest nimega Samuel 
Stephens Kistlerit, kes keemilise protsessi käigus 1931. aastal esmakordselt ränidioksiidist 
aerogeeli tootis. Ühtlasi avastas Kistler, et ränidioksiidist aerogeeli erisoojusjuhtivus on 
märgatavalt madalam kui teiste soojusisolatsiooni materjalide puhul – ligikaudu 
0,020 W/(m·K) [4].  

Vaakumpaneele valmistatakse erineva paksusega – enamasti suurusjärgus 10...40 mm. 
Tänapäeva vaakumpaneelide soojustehnilised omadused on oluliselt paremad kui 
traditsiooniliste materjalide puhul. Sama paksuse juures on nende terimiline takistus mitmeid 
kordi suurem, mis on arvutatav erisoojusjuhtivuse kaudu. Materjali termiline takistus on 
arvutatav valemiga: 

,R
δ

λ
=   (1) 

kus R  –  materjali termiline takistus (m2·K)/W; 
 δ  –  materjali paksus m; 
  λ  – materjali erisoojusjuhtivus W/(m·K).    
 
Vaakumpaneelide paigaldamisel tuleb arvestada asjaolu, et tegu on hapra materjaliga, 
mistõttu tuleb selle paigaldamisel olla väga ettevaatilk. Neid ei tohi lõigata ega ka neisse auke 
puurida – sellisel juhul rikutakse vaakum ning materjali kasutamine minetab oma mõtte. 
Vaakumpaneelide kahjustamisel vaakumpaneeli sisekeskkonna rõhk ühtlustub ümbritseva 
keskkonna rõhuga, millega kaasneb ka soojusjuhtivuse suurenemine.  

Tulemused ja arutelu 

Erinevate teadusartiklite uurimisel selgus, et vaakumpaneelide südamiku materjalina 
kasutatakse  töödeldud ränidioksiid-pulbrit. Selle kasutamise eeliseks on asjaolu, et 
soojusjuhtivus on halb 10 mbar ja sellest madalamal rõhul – põhjuseks nanopoorne materjal 
poori suurusega vähem kui 0,3 µm. Lisaks on vaadeldava  materjali puhul tegu mittesüttiva 
materjaliga.Mitmete laboratoorsete uurimuste tulemusel on selgunud, et ränidioksiidist 
valmistatud materjalide rõhk suureneb 2mbar-i aastas. Seega võib öelda, et materjali 
soojustehnilised omadused halvenevad järk-järgult [4,5].  
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Järgnevalt esitatakse joonis(joonis 2), kus on näidatud traditsiooniliste materjalide, nagu EPS, 
ehitusvill, erisoojusjuhtivuse väärtused erinevatel tihedustel. 

 
Joonis 2. Traditsiooniliste soojusisolatsiooni materjalide erisoojusjuhtivus, 1·10-3 W/(m·K) [2] 

Figure 2. Diagram of thermal conductivity of conventional thermal insulation materials [2] 
Esitatud jooniselt on näha, et praegu kasutuselolevate traditsiooniliste soojusisolatsiooni 
materjalide kõrge soojusjuhtivuse põhjuseks on neis sisalduva õhu soojusjuhtivus. 
Vaakumpaneelidel on see viidud miinimumini, mistõttu nende soojustehnilised omadused 
mitmeid kordi paremad on.   

Vaakumpaneelide erisoojusjuhtivus on väga madal – mitmed suuremad tootjad on toote 
spetsifikatsioonis välja toonud suuruse 0,007 W/(m·K), mis on kordades parem kui 
traditsioonilistel soojustusmaterjalidel. Järgnevalt on esitatud enamlevinud soojusisolatsiooni 
materjalide erisoojusjuhtivuse väärtused: 

1. ehitusvill Isover KL33  –  0,033 W/(m·K) [6]; 
2. vahtpolüstüreen(EPS)  –   0,031 W/(m·K) [7]; 
3. polüuretaan(PUR)  –  0,028 W/(m·K) [8]; 
4. vaakumpaneel(VIP)  –  0,007 W/(m·K) [9].  

Erinevuste illustreerimiseks on autor koostanud erisoojusjuhtivuse tulpdiagrammi(joonis 3), 
mis põhineb ülaltoodud materjalide näitajatel. 
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Joonis 3. Erinevate soojusisolatsiooni materjalide erisoojusjuhtivused 

Figure 3. Thermal conductivity of different thermal insulation materials 

Esitatud jooniselt on näha, et vaakumpaneelide erisoojusjuhtivus on palju madalam kui teiste 
soojusisolatsiooni materjalide puhul.  

Nagu eelnevalt öeldud, on vaakumpaneelide suureks eeliseks ka nende kõrge termiline 
takistus, olgugi et materjali paksus on kordades väiksem kui teiste materjalide puhul. Selle 
illustreerimiseks on autor esitanud tulpdiagrammi (joonis 4) erinevate soojusisolatsiooni 
materjalide termiliste takistuste kohta eeldusel, et kõik materjalid on paksusega 30 mm. 
Väärtused on arvutatud valemi 1 abil.  

Joonis 4. Erinevate soojusisolatsiooni materjalide termilised takistused 
Figure 4. Thermal resistance of different thermal insulation materials 

Esitatud jooniselt on näha, et vaakumpaneeli termiline takistus on mitu korda suurem kui 
teistel materjalidel võrdväärsete paksuste juures. Võrreldes näiteks ehitusvillaga Isover KL33, 
on vaakumpaneeli terimiline takistus 4,7 korda suurem. Ühtlasi tähendab see, et samaväärse 
termilise takistuse saavutamiseks on hoone piirde paksus mitmeid kordi väiksem. Eriti 
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positiivne on antud aspekt just renoveeritavate hoonete puhul, millisel juhul seistakse tihti 
silmitsi probleemiga, et piirde paksust peab oluliselt suurendama.   

Siiski tuleb ka tõdeda, et kuigi vaakumpaneelide soojustehnilised väärtused on väga head,  
tuleb materjali transportimisel, ladustamisel ja paigaldamisel olla ettevaatlik, et mitte seda 
kahjustada. Eriti oluline on, et vaakumpaneelide paigaldaja oleks eriväljaõppega. 

Kokkuvõte 

Kuna hoonetele esitatavad nõuded karmistuvad pidevalt, suureneb nõudlus 
kõrgtehnoloogiliste soojusisolatsiooni materjalide järgi. Suure osa traditsiooniliste materjalide 
soojusjuhtivusest põhjustab nendes sisalduv gaas, mille soojusjuhtivus vaakumpaneelide 
puhul on viidud miinimumini. Vaakumpaneel on heade soojustehniliste omadustega, 
kusjuures nende soojusjuhtivus ja termiline takistus on kordades parema väärtusega kui 
traditsiooniliste materjalide puhul. Seetõttu võib öelda, et just vaakumpaneel on materjal, tänu 
millele loodetakse tulevikus hoonete energiakasutust piirata. 
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Abstract. The aim of this article is to introduce the vacuum insulation panel – a high-tech 

insulation material and therefore comapre its properties with conventional materials. As the 

requirements to new buildings and renovated buildings are increasing steadily, more 

attention will be paid to such materials.  

Keywords: vacuum  insulation panel, thermal insulation material, thermal conductivity, 

thermal resistance. 
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PUIDU KUUMTÖÖTLUSKESKKOND MEREKONTEINERIS 
Wood heat treatment environment in sea container 

Erki Lukin, Mart Hovi 
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Energeetika osakond 

Annotatsioon. Puidu kuivatamise ja kuumtöötlusega kaasnevad alati energiamahukad projektid, 
millede puhul tuleb jälgida soojuskadu, puidu kvaliteeti ning sellega kaasneb üldjuhul võrdlemisi suur 
investeering. Antud töös planeeritakse puidu kuivatamiseks ja kuumtöötluseks kasutada 
merekonteinerit, millesse lisatavate seadmete abil oleks võimalik saavutada ISPM – 15 standardis 
sätestatud nõudeid puit pakkematerjalile võimalikult lihtsalt ja ökonoomselt.  

Märksõnad: kuumtöötlus, merekonteiner, kamberkuivatus, mudel 

Sissejuhatus 

Igapäevaselt räägitakse palju kasvavast ja kõigile riikidele olulisest rahvusvahelisest 
kaubavahetusest. Rahvusvahelise kaubavahetuse reguleerimiseks on vastu võetud rida 
erinevaid regulatsioone ja norme milledest antud uurimustöös käsitletakse ISPM – 15 
standardit, mille kohaselt seatakse nõuded rahvusvahelises kaubanduses kasutatavale puit 
pakkematerjalile. Antud uurimustöö eesmärgiks oli planeerida ISPM – 15 standardi nõudeid 
jälgides puidu kuivatus ja kuumtöötluskamber merekonteinerisse. Selleks, et välja töötada 
võimalikult efektiivne kuivatuse ja kuumtöötluse kamber tehti eelnevalt põhjalik uurimustöö 
olemasolevate puidu kuivatus ja kuumtöötlus tehnoloogiate osas. Samuti viidi  läbi rida 
erinevaid katseid, merekonteineri vähendatud mudelis, et saada parem ülevaade protsessidest, 
mis kamberkuivatis esinevad.  

Antud artiklis on selgitatud merekonteineri mudelisse ehitatud kuumaõhukanali vajalikkust 
ning selgitatud on temperatuuride muutusi, mis kanali paigaldamisega tekkisid. 

Materjal ja metoodika 

Uurimustöös käsitleti nii arvutusmetoodikat, kui katsetusmetoodikat, kuid antud artiklis 
käsitletakse ainult katsetusmetoodikat, mille käigus kasutati peamise katsevahendina 
merekonteineri vähendatud mudelit. Tabelis 1 on esitatud konteineri mõõdud ning konteineri 
vähendatud mudeli mõõdud. 

Tabel 1. Merekonteineri mõõtmed ja katsetustes kasutatud mudeli mõõtmed [1].  
Table 1. Sea container dimensions and the dimensions of the model used in the tests [1]. 

Seade Pikkus, m Laius, m Kõrgus, m Seina Pindala, m2 Ruumala, m3 
Konteiner 13,556 2,352 2,698 117,7 85,9 
Konteineri 
mudel 

2,450 0,565 0,650 6,7 0,9 

 
Kuna katsete tegemiseks reaalse merekonteineri puhul oleks vaja väga suuri energiakoguseid 
ja see eeldaks ka merekonteineri olemasolu, siis tehti kõik katsetused vähendatud mudelis. 
Katsetuste eesmärgiks oli võimalikult ühtlaselt kuivatatud ja kuumtöödeldud saematerjali 
saamine merekonteineri mudelis, selleks uuriti esialgu, kui suured on temperatuuride 
erinevused konteineri sees erinevatel kõrgustel, kui kuum õhk suunatakse konteinerisse ühest 
punktist. Katsetused kulgesid jooksvalt mudelit järjest täiustades ja seeläbi järjest paremaid 
lahendusi otsides.  
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Koostöös OÜ Kastoram Wood esindaja Kalev Tõrraga sai valmistatud merekonteineri 
vähendatud mudel, mida katsete käigus sai edasi arendatud. Esialgne mudel, milles katsetused 
toimusid on esitatud joonisel 1.  

 

Joonis 1. Merekonteineri mudel kuumaõhu sissepuhke avaga. 
Figure 1. Sea container model with hot – air opening. 

Mudel varustati T – ja  K – tüüpi termopaaridega, mis mõlemad on väga täpsed ja mõeldud 
kasutamiseks eriti rasketes ja niisketes tingimustes, K – tüüpi termopaarid sobisid kõrgemate 
temperatuuride mõõtmiseks, kuna K – tüüpi termopaaridega on võimalik mõõta temperatuure 
kuni 1260 ˚C ja T – tüüpi termopaaridega kuni 370 ˚C. K tüüpi andureid sai paigutatud ka 
kuumaõhu puhuri vahetusse lähedusse, et määrata küttekeha temperatuuri [2].  

Küttekehaks mudelil oli DWT HLP – 2000 nimeline kuumaõhu puhur, mis enamus katsetel 
töötas täisvõimsusel, milleks tootja andmetel oli 2,0 kW, kuid tegelik puhuri võimsus oli 
katsetel 1,67 kW [3]. 

Tulemused ja arutelu 

Esialgsed katsetused viidi läbi tühjas mudel konteineris, kus tekkisid koheselt probleemid 
õhutemperatuuride kihistumisega. Õhu ühtlasemaks jaotumiseks mudelis lisati mudelile ka 
ventilaatorid, mis pidid õhku piisavalt ringi ajama. 

Kuna uurimustöö eesmärgiks oli saada saematerjali ühtlane kuumtöötlus ja kuivatus, mis 
rahuldaks ISPM – 15 standardi nõudeid tuli teha katseid saematerjaliga. Esimene katse, milles 
kuivatati puitmaterjali tehti sisetingimustes ning puitmaterjali sisse paigaldatud T – tüüpi 
termopaaride katsetulemuste statistilised näitajad on esitatud tabelis 2. Puitmaterjal, milles 
andurid paiknesid olid valitud sarnase suurusega ja paigutatud mudelis erinevatele kõrgustele 
ja kaugustele kuumaõhuavause suhtes. 
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Tabel 2. Puidusisesed temperatuurid esimesel kuivatamise ja kuumtöötluse katsel. 
Table 2. Temperatures in timber on the first drying and heat treatment attempt. 

Andur 
Aritmeetiline 

keskmine Mõõtmisviga 
Kõige 

keskmine 
väärtus 

Standard -
hälve 

Madalaim 
temp. 

Kõrgeim 
temp. 

1. 54,0 0,5 63,3 23,4 8,7 80,8 

2. 54,6 0,5 64,6 23,8 8,1 80,9 
3. 49,3 0,4 53,5 21,0 6,0 76,6 
4. 34,2 0,2 41,1 11,8 5,2 46,6 

5. 64,6 0,6 77,9 31,0 9,1 100,8 
6. 69,2 0,7 86,2 34,3 8,1 108,5 
7. 36,1 0,2 44,3 11,9 10,9 47,4 
 
Esimene katse milles kuivatati puitmaterjali näitas, et temperatuurid puidu sees ei jõua 
piisavalt kõrgele tõusta, kuna kuumaõhu puhur ja ventilaatorid ei suuda piisavalt ühtlaselt 
mudelis olevat õhku ringlema sundida. Samuti on tabelist 2 näha, et teatud puitmaterjali puhul 
jäi kõrgeim temperatuur alla 60 ˚C, mis tähendab ka seda, et ISPM – 15 standardi nõudeid ei 
täideta.  

Mudeli arendusel jõuti järeldusele, et vaja on õhukanalit, mis suudaks õhutemperatuuri 
mudelis ühtlustada. Parimaks lahenduseks kujunes Wolfshöher Tonwerke Radeburg-i 
standardšamott plaatidest valmistatud õhukanal, mis on esitatud joonisel 2. 

 

Joonis 2. Wolfshöher Tonwerke Radeburg-i standardšamott plaatidest valmistatud õhukanal. 
Figure 3. Air duct made of Wolfshöher Tonwerke Radeburg’s chamotte bricks. 

 
Kanali kasutamisega saadi ühtlasemad temperatuurid puitmaterjali sisekihtides ning hilisema 
katse tulemused on esitatud tabelis 3. 
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Tabel 3. Puidusisesed temperatuurid kuivatamise ja kuumtöötluse katsel õhukanali kasutamisel. 
Table 3. Temperatures in timber on the drying and heat treatment attempt with added air duct. 

Andur 
Aritmeetiline 

keskmine Mõõtmisviga 
Kõige 

keskmine 
väärtus 

Standard -
hälve 

Madalaim 
temp. 

Kõrgeim 
temp. 

1. 45,4 0,5 50,5 24,6 1,1 74,7 

2. 40,4 0,5 48,7 25,0 1,5 70,3 
3. 41,4 0,4 47,1 21,6 0,9 69,1 
4. 48,3 0,5 53,4 26,9 1,3 80,6 

5. 45,4 0,5 57,4 26,0 1,1 74,9 
 
Tabelis 3 esitatud mõõtmistulemuste aritmeetiline keskmine ja kõrgeim temperatuur on 
oluliselt ühtlasemad, kui tabeli 2 esitatud samad näitajad. 
  

Järeldused 

Artiklis vaadeldud kuumaõhukanali tekitamisega mudelisse suurendati oluliselt mudeli 
stabiilsust, mis peamiselt väljendus ühtlastes temperatuurides mudeli erinevates piirkondades. 
Küll aga tuleb arvestada sellega, et kasutama peaks ka ventilaatoreid, mis ruumis õhku ringi 
ajaksid ning seeläbi kiiremini temperatuurid kambris ühtlustuksid. Ära tasuks märkida ka see, 
et õhukanali kasutamisega vähendatakse oluliselt tuleohuriske, kuna kanal välistab olukorra, 
kus kuum õhk saaks otseselt puidu süüdata. 
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Abstract. Current article is about improving heat treatment and drying in sea container using 

small scale model. Initially there were tests without any equipment added to model and the 

idea of that was to understand how air is acting in sea container model. After some tests 

author started to improve the seacontainer model on an ongoing basis and managed to 

achieve even temperatures. Future actions should involve large scale sea container with all 

the equipment. 
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SOOJUSSALVESTI PINNA KESKMISE TEMPERATUURI  MÕÕTMINE 
KASUTADES TAKISTUSTRAATTERMOMEETRIT 

The heat accumulator’s surface temperature monitoring with resistance thermistor 

Margus Koger, Mart Hovi 
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Energeetika osakond 

Equation Chapter 1 Section 1 

Annotatsioon. Kui soojusenergiat tootvaid ja kasutavaid seadmeid on palju ning soovite 
ülevaadet kogu energiabilansist, tuleb paigaldada mõõteseadmed kõikidele akumulaatori 
sisenditele ja väljunditele. Soojussalvesti pinna keskmist temperatuuri saab mõõta 
akumulaatorile kleebitud peenikese vasktraadi abil. Antud mõõtmisviis muudab 
energiabilansi leidmise lihtsaks ja mugavaks. Käesolev artikkel uurib, kui täpse tulemuse 
annab keha pinna keskmise temperatuuri mõõtmine takistustraattermomeetriga ning kui täpset 
tulemust on vaja, et saada rahuldav lõpptulemus soovitud parameetrite arvutamisel.  

Märksõnad: takistustraattermomeeter, keskmine temperatuur, soojusssalvesti, energiabilanss. 

Sissejuhatus 

Soojust salvestatakse peamiselt eesmärgiga seda akumuleerida ja hiljem kasutada. Näiteks 
kasutatakse päeval akumuleeritud päikselt saadud energiat öösel sooja tarbe- või küttevee 
saamiseks. Aineid ja materjale, millesse soojust salvestada on palju. Laialdasemalt on 
kasutusel hinna ja hea erisoojuse tõttu vesi ning kivi. Vedelik soojuskandjate korral on 
materjalist võetava ja sellesse antava energia leidmiseks kõige klassikalisem meetod 
mikrokontrolleritel baseeruv mõõtesüsteem, mis kasutab temperatuuri erinevust ∆t, 
soojuskandja massi ning selle erisoojust. Kui akumulaatorisse soojusenergiat andvaid ja seda 
soojust kasutatavaid seadmeid on palju ning soovitakse ülevaadet kogu energiabilansist, on 
mõõteseadmed vaja igale sisendile ja väljundile. See on aga väga kulukas, lisaks nõuab mõni 
soojuskandja eritüüpi mõõteseadmeid. Üheks lihtsamaks viisiks jälgida soojussalvesti 
energiabilanssi on kasutada sellesse salvestunud energia muutust ajas. Kui soojussalvestus 
seadmes kasutatava materjali, aine erisoojust ja soojuskandja massi võtta kui konstantseid 
suurusi, siis salvestatud energia saamiseks on vaja soojussalvesti keskmist temperatuuri 
(valem 1). Selle mõõtmiseks piisab akumulaatori pinnatemperatuuri mõõtmisest arvestusega, 
et keha sisemuses toimuvat soojuslevi võib lugeda oluliselt paremaks selle pinnal toimuvast 
[1]. 

 ,pQ m c t= ⋅ ⋅∆  (1) 

Kus Q  on süsteemi juhitud soojusenergia J; 

 pc
 – isobaarne erisoojus J/kg·K; 

 t∆
 

– temperatuuride vahe K. 
 
Antud artikkel uurib kui täpse tulemuse annab keha pinna keskmise temperatuuri mõõtmine 
takistustraattermomeetriga ning kas see on ka piisavalt täpne või kui täpset tulemust üldse 
vajatakse, et saada rahuldav lõpptulemus.  
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Maaterjal ja metoodika  

Väljaselgitamaks, kas vasktraadiga mõõtes saab piisava täpsusega keskmise 
pinnatemperatuuri, teostati katse, kus mõõdeti vesitüüpi soojussalvesti, mahuga 1400 l 
pinnatemperatuuri, kasutades vasktraati läbimõõduga d=0.1mm. Tulemust kontrolliti ja 
võrreldi termopaaridega mõõdetud ning termofoto põhjal leitud keskmiste temperatuuridega. 
Andmete salvestamiseks kasutati kalibreeritud andmehõiveseadet AGILENT 34972A ja 
termokaamerat Fluke Ti30. 

Katse andmed salvestati 14.03.15 keskööst kuni 17.00-ni vesitüüpi soojussalvesti jahtumisel. 
Mõõtmiste intervall oli 1 s kuna sama andmehõive seadmega mõõdeti ka impulssloenduri 
signaale. Joonisel 1 on toodud vaadeldava seadme termokuva 14.03.15 kell 11.58. 
Termopaare paigaldati kontrollmõõtmiste jaoks 14, sammuga 14 cm. 

  
Joonis1. Katseobjekti termokuva 

Figure 1. Thermo picture of the heat accumulator 

Akumulatsioonipaagi keskmise pinnatemperatuuri saamiseks termokuvalt kasutati programmi 
InsideIR 4.0. Vasktraadi takistusest leiti keskmine pinnatemperatuur valemiga 2 [2]. 

 20
20 20

20 20

(1 ( 20)) t ,t

t

R R
R R t

R
α

α

−
= + − → = −

⋅
  (2) 

Kus t
R  on mõõdetud takistus Ω; 

 20R
 

– takistus temperatuuril 20 ̊ C Ω; 

 20α
 

– takistuse temperatuuritegur 1/K, 
20 0,00393 1/Kα = [3]; 

 t  – temperatuur takistusel 
t

R   ̊ C. 

Saadud tulemusi töödeldi programmiga MS Exel.  

Tulemused ja arutelu 

Katsetulemusi analüüsides võeti minimaalseks jälgitavaks võimsuseks 1 kW ja 
mõõtesageduseks 5 minutit. Seda arvesse võttes arvutati, kui suur peaks olema keskmise 
pinnatemperatuuri muutus, et etteantud massiga soojussalvesti võimsust saaks 1 kW 
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täpsusega määrata. Edasi leiti temperaturimuutuse ja vajamineva takistuse minimaalse 
mõõtetäpsuse vaheline seos. Tulemused on toodud joonisel 2.  

 
Joonis 2. Temperatuuri täpsuse sõltuvus soojussalvestis kasutatava aine massist ja selle saavutamiseks 
vajaminev mõõtetäpsus 
Figure 2. The required accuracy of measurement to achieve required temperature dependence 

of the heaters mass 

Valitud võimsuse juures kasutatavate mõõtepiirkondade ja soojussalvesti massi maksimaalsed 
suurused on toodud tabelis 1. 

Tabel 1. Mõõtepiirkondade ja soojussalvesti massi maksimaalsed suurused 
Table 1. The maximum required accuracy of measurement for the heaters mass 

 

Minimaalne mõõtühik 

0,1 Ω 10 mΩ 1 mΩ 0,1 mΩ 

Maksimaalne 
soojussalvesti mass, kg 

50 500 5000 50000 

(Tulemus ümardatud esimese tüvenumbrini) 

AGILENT 34972A minimaalne mõõtühik on 0,1 mΩ, seega kasutatav mõõteseade on piisava 
täpsusega katsetulemuste mõõtmiseks. 

Joonisel 3 on toodud termopaaridega mõõdetud ja traadi takistusest arvutatud soojussalvesti 
keskmised pinnatemperatuurid. Saadud andmemassiivide vaheline korrelatsioonikordaja on 
0,9995, mis viitab, et traadiga mõõdetu annab sarnase keskmise temperatuuri termopaaridega 
leitud tulemusega 

 
Joonis 3. Soojussalvesti keskmiste temperatuuride muutus ajas 

Figure 3. Average temperature change of heat storage tank 
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Joonisel 1 toodud termokuva ja termopaaridega samal ajahetkel mõõdetud tulemused on 
toodud joonisel 4. Antud mõõtetulemuste korrelatsiooni kordaja on 0,9933. Seega võib 
termokaameraga ülesvõetud pildilt saadud keskmise temperatuuri väärtust 41,24 ̊C ja 
termopaaridega saadud väärtust 41,34 ̊C lugeda statistiliselt usaldusväärseteks. 

 
Joonis 4. Soojussalvesti pinnatemperatuurid kell 11.58 

Figure 4. Heat accumulator’s surface temperature at 11.58 

 
Arvutatud ja mõõdetud tulemustest koostati joonis 5, kus soojussalvesti jahtumiskatsel 
mõõdeti maja soojuskoormust. 

 
Joonis 5. Maja soojuskoormus 

Figure 5. House heat load   

Katsest selgus, et arvutatud tulemused olid keskmiselt 820 W suuremad. Kuna soojussalvesti 
pind oli avatud siis võib seda võtta kui keskmist soojakadu läbi isolatsiooni ja avatud pinna. 
Korrelatsioonikordajaks saadi 0,814. See tähendab, et seos on tugev kuid mitte piisav. Seda 
saaks parandada vigaste andmete väljajätmisega või mõõteperioodi suurendamisega. 

Järeldused 

Soojussalvesti energiabilansi on võimalik vasktraadiga mõõdetud takistuse kaudu arvutada. 
Katsetulemustest selgus, et 0,1 mm läbimõõduga traadi takistus suureneb 1 ̊C temperatuuri 
tõusul 0,0716 Ω. Sellise moodusega temperatuuri mõõtmine sõltub soojussalvesti massist ja 
soovitud võimsuse monitoorimise täpsusest. Kui soovitakse kuni viie tonnise vesitüüpi 
soojussalvesti korral 1 kW täpsust mõõtetulemust, peaks traadi takistust salvestava 
mõõtesüsteemi mõõtetäpsus olema 1 mΩ. 

Edasistes katsetes tuleks uurida võimalusi, kuidas vähendada mõõtevigu ja suurendada 
mõõtetäpsust veelgi täpsema oommeetri või lisa võimendusahelat kasutades. 
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Abstract. The average temperature of the heat storage tank can be measured by using a thin 
copper wire on an accumulator surface. This measuring method would make it easy to find 
the accumulator’s energy balance using the average temperature of the tank. The aim of this 
paper was to find the accuracy of the measurement and how accurate results would be 
required. As a result, we can say that for average temperature measurement of heat storage 
tank capacity of 5 t, it is enough accurate to use copper wire with diameter 0.1 mm for 1 kW 
power consumption or production. 

Keywords: thermoresistor, average temperature, heat accumulator, energy balance. 
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Tuuleenergiaga elamu soojusvarustuse tagamine 

Using wind energy for heat supply in dwelling 

 
Mario Pedosk, Andres Annuk 

 Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Energeetika osakond 
 

Annotatsioon. Aina enam pööratakse tähelepanu taastuvenergiaallikate kasutamisele 
eramajapidamistes. Kuna taastuvenergiaallikad muutuvad iga aastaga aina odavamaks ning ka 
kättesaadavamaks, siis huvi nende kasutuselevõtuks elamutes kasvab. Antud artiklis vaadeldakse, 
kuidas kasutada energiat, mida tuulegeneraatoriga toodetakse, elamu küttesüsteemis. Selleks 
analüüsitakse tuule mõõteandmete põhjal kui suur on eeldatav energiatootlikkus, mida saab kasutada 
elamu soojavajaduse katmiseks. 

Märksõnad: Tuuleenergia, soojusvarustus, taastuvenergia, akumulatsioonipaak. 
 

Sissejuhatus 

 
Ligikaudu 70% energiast, mis tarbitakse majapidamistes kulub elamu kütmisele, et tagada 
head elamistingimused [1].  Kui suur osa tarbitavast energiast kulub aga hoone kütmisele, 
sõltub sellest, kui hästi on elamu ehitatud ning soojustatud. „Tulenevalt Euroopa Liidu 
Energiatõhususe direktiivist (2010/31/EU) peavad alates 01.01.2021 kõik uued hooned, sh. ka 
väikeelamud vastama liginullenergiahoone nõuetele“ [2]. „Liginullenergiahoone on parima 
võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate 
lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille energiatõhusarv on suurem kui 0 
kWh/(m2a), kuid mitte suurem kui käesolevas paragrahvis sätestatud piirväärtus“ [3]. 
Väikeelamute puhul peab energiatõhususarv jääma alla 50 kWh/(m2a) [3]. 
 
Selle saavutamiseks tuleb väikeelamutes hakata energiat kohapeal tootma ning müüa seda 
võrku või kasutada omatarbimise katteks. „Energiatõhususarv on arvutuslik summaarne 
tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel, millest arvatakse maha 
summaarne eksporditud energiate kaalutud erikasutus“ [3].  
 
Käes olevas artiklis analüüsitakse kuidas lahendada elamu küttevajadus, kasutades selleks 
tuulegeneraatoriga toodetud energiat ja akumulatsioonipaaki. Lähtudes elamu aastasest 
küttevajadusest leitakse akumulatsioonipaagi vajalik mahtuvus erineva soojusenergia 
vajadusega majadel. 
 

Metoodika ja tulemused 

 

Käesolevas artiklis analüüsitakse, Pakri tuule andmete põhjal, kuidas teostada elamu 
soojavarustuse tagamist tuulegeneraatoriga, küttes toodetud energiaga soojaks vett, mida 
hiljem kasutada elamu soojendamisel. Akumulatsioonipaak, mis on küll soojustatud, asub 
majas ning seega akupaagi soojakadu läheb samuti elamu kütteks. Võttes aluseks, et akupaagi 
energiamahutavus peab tagama elamu terve kuu soojavajaduse, leitakse see suurima 
soojavajadusega kuu järgi. 
 
 Kütteperiood Pakril on 2. oktoobrist kuni 13. maini ning kestab 224 päeva ning suurim 
soojusenergia kulu on jaanuaris, mil see on 16,9 % kogu elamu soojusenergia kulust [4]. 
Võttes aluseks hoone soojusenergia kulu m2 kohta ning suurima soojusenergia kuluga kuu 
leitakse soojusenergia vajadus, mis on esitatud tabelis 1.  
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Tabel 1. Soojusenergia vajadus 
Tabel 1. Thermal energy needs 

Ehitise tüüp 

Soojusenergia 
kulu,    

kWh/m²a 

Soojusenergia kulu aastas Jaanuari soojusenergia kulu 
Maja pindala, m² Maja pindala, m² 

100 150 200 100 150 200 
  kWh 

passiivmaja 15 1500 2250 3000 254 380 507 
madalenergia 

majad 
30 3000 4500 6000 507 761 1014 
50 5000 7500 10000 845 1268 1690 

vanemad 
majad 

75 7500 11250 15000 1268 1901 2535 
100 10000 15000 20000 1690 2535 3380 
150 15000 22500 30000 2535 3803 5070 
200 20000 30000 40000 3380 5070 6760 

 
Tuulegeneraatori tootlikkuse leidmiseks kasutati TUGE 10 tehnilisi andmeid ja 
võimsuskõverat, mis on välja toodud  joonisel 1.  
 

 
Joonis 1. TUGE 10 tehnilised andmed ja võimsuskõver [5] 
Figure 1. Tuge 10 turbine specification and power curve 

 

Tuulegeneraatori eeldatav energia tootlikkus Parkis, aastatel 2004…2013, 30 meetri kõrgusel 
on leitud kasutades joonisel 1 esitatud võimsuskõverat. Saadud tulemused on välja toodud 
tabelis 2. 
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Tabel 2. TUGE 10 tootlikkus Pakris, 30 m kõrgusel 
Tabel 2. TUGE 10 productivity in Pakri, 30 m above 

       aasta 
kuu     .          

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

kWh 

jaanuar 1942,0 2130,7 2289,9 2492,3 2433,4 2130,1 967,1 1837,7 1253,0 1685,9 

veebruar 1919,7 2014,9 1021,3 1195,7 2034,8 1143,5 1233,9 1570,8 1645,5 1070,0 

märts 1683,3 1958,1 1866,5 1797,9 2162,6 1241,4 1757,9 2588,5 2520,0 1873,9 

aprill 1334,1 1367,4 1179,9 2706,4 1068,1 1495,6 785,5 1261,8 1942,1 1499,3 

mai 1721,6 1277,1 1019,0 1383,2 1315,2 1290,1 1330,2 1360,3 1190,3 1036,9 

juuni 1594,3 1161,5 1340,0 1177,7 2198,2 1407,3 1358,0 1230,4 1283,8 877,9 

juuli 1222,7 798,1 1507,7 1762,2 1088,7 977,0 986,7 864,3 1237,8 1761,8 

august 1299,4 1485,3 899,3 1239,4 2061,3 1264,8 1147,2 925,6 1311,5 1103,1 

september 1989,5 1772,4 2129,9 1768,9 1822,2 2179,4 1041,1 1737,8 1738,6 1484,3 

oktoober 1734,9 1638,6 1782,6 1773,7 2360,5 1742,7 1646,7 2305,6 1278,6 2170,1 

november 2104,6 1512,3 1834,3 2211,8 2225,7 1263,7 2521,9 1784,7 2021,0 1946,8 

detsember 2590,3 1830,4 3191,0 2283,8 1768,3 1403,4 1649,8 1994,8 1297,0 2564,4 

Kokku: 21136 18947 20061 21793 22539 17539 16426 19462 18719 19074 
 
Tabelist 2 on näha, et TUGE 10 ei tooda ka aastas nii palju energiat kui elamute, mille 
soojusenergia kulu on 150…200 kWh/m²a, aastane vajadus on. Probleemseks osutuks ka 
elamu, mis vajab 100 kWh/m²a. Tänapäeval sellise soojusenergia kuluga elamuid enam ei 
ehitata, kuna praegu kehtiva seaduse järgi ei tohi uue väikeelamu energiatõhususarv olla 
suurem kui 160 kWh/m²a [3] ning see sisaldab peale soojusenergia kulule ka elektrienergia ja 
kütuste kulu. Seega uute elamute soojusenergia vajadus peaks jääma alla 50 kWh/m²a ning 
passiivmajade puhul isegi alla 15 kWh/m²a [6]. 
 
Võttes aluseks, et elamu soojusenergia vajadus on 50 kWh/m²a ning elamu pindalaks on 200 
m2, siis on elamu soojusenergia kulu aastas 10000 kWh ja suurim soojusenergia kulu on 
jaanuaris, mil selleks on 16,9 % ehk 1690 kWh. Sellise soojusenergia mahutavusega peaks 
olema ka akupaak, et katta elamu soojusenergia vajadus ka tuulevaesemal perioodil. Joonisel 
2 ja 3 on välja toodud sellise elamu soojusenergia kulu, veepaagi soojusenergia jääk ja TUGE 
10 tootlikus kütteperioodil.  
 
Akumulatsioonipaagi suuruse arvutamiseks on vaja teada vee erisoojust, mis on cv = 4,2 
kJ/kg·K ≈ 0,001166667 kW/kg·K. Lisaks on vaja teada põrandaküttes kasutatava vee 
temperatuuri, mis betoonpõranda puhul on 35⁰C ning vee maksimaalset temperatuuri 
akumulatsioonipaagis, mis on 90⁰C.  Seejärel on akumulatsioonipaagi mahtuvus leitav 
valemiga [7] 
 

,
( )

v lt pt

Q
m

c t t
=

⋅ −
        (1) 

kus m on soojendatava vee mass kg; 
Q  on energia, mis on vajalik vee soojendamiseks kW; 

 cv – vee erisoojus (cv = 0,001166667) kW/kg·K; 
tlt  – akupaagi lõpptemperatuur (tlt = 90) °C; 
tpt  – põrandakütte temperatuur (tpt = 35) °C. 
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1690
26337,7 kg  26,34 t

0,001166667 (90 35)
m = = ≈

⋅ −

 

Akumulatsiooni paagi mahtuvus peab olema 26,34 t ehk 26,34 m3. 
 
Selleks et akumulatsioonipaagis oleks piisavalt energiat juba kütteperioodi algul, hakatakse 
vett soojendama septembris. Kuna kütteperiood  kestab 2. oktoobrist kuni 13. maini, siis tabeli 
2 põhjal valiti välja kaks järjestikust parima tootlikkusega aastat ja kaks kehvema 
tootlikkusega aastat. Tabelist 2 on näha, et suurima tootlikkusega aastad on 2007 ja 2008 ning 
väikseima tootlikkusega 2009 ja 2010. Seega joonistel 2 ja 3 esitataksegi just nende 
kütteperioodide andmed, et oleks näha kui oluline on akupaagi suuruse õige valik. 
 
Jooniselt 2 ja 3 on näha, et akupaak saavutab kütteperioodi alguseks täieliku soojusenergia 
mahtuvuse. 2007/2008 aasta kütteperioodil on tuulegeneraatori tootlikkus nõnda suur, et 
akupaagi energia hulk püsib terve perioodi vältel 1400…1700 kWh juures. Samas kui 
2009/2010 aasta kütteperioodil hakkab detsembris akumulatsioonipaaki varutud energia 
vähenema ning aprilli keskpaigas langeb see ka alla nulli ehk küttesüsteemi temperatuur 
langeb alla 35⁰C. 
 
 

 
Joonis 2. Elamu energiabilanss kütteperioodil 2007/2008 

Figure 2. Residential energy balance during the heating season 2007/2008 
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Joonis 3. Elamu energiabilanss kütteperioodil 2009/20010 

Figure 3. Residential energy balance during the heating season 2009/2010 

 
Sellisel juhul, kui vee temperatuur akupaagis langeb alla 35⁰C tuleb vajadusel akupaaki lisada 
energiat katla abil, kui selline lahendus on installeeritud, või anda lisa energiat võrgust. Kuna 
joonisel 3 tekkival tuulevaikse perioodil on tegemist juba aprilli kuuga ning kütteperiood 
hakkab lõppema, siis võib elamut kütta ka veega mille temperatuur on alla 35 kraadi. Seega 
antud juhul ei peaks muudest allikates energiat isegi lisama. 
 

Kokkuvõte 

 

Väikeelamutel, mille köetav pindala on alla 200 m2 ning soojusenergia vajadus jääb alla 50 
kWh/m2a, on Pakris võimalik hoone kütesüsteemina kasutada TUGE 10 tuulegeneraatorit ja 
akumulatsioonipaaki. Antud artiklis leiti, et 200 m2 elamu, mille soojusenergiavajadus on 50 
kWh/m2a, puhul on optimaalne akumulatsioonipaagi suurus 26,4 m3. Sellisel juhul suudavad 
tuulegeneraatori tootlikus ja akupaagi mahtuvus vaadeldava perioodi jooksul, 2004..2013 
aastal, katta elamu soojusenergia vajaduse. Akumulatsioonipaagis oleva vee soojendamist 
peaks alustama juba septembris, et ootamatul tuulevaiksel perioodil ei tekiks probleeme. 
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Abstract The aim of this research paper is to find out how wind energy can be used in 

residential heating system. By analysing wind energy productivity in Pakri and then using 

produced energy to heat water in accumulator so it can be used durning the heating season. 

This paper gives an overview of how big accumulator should be used in the system and if 

wind generaator can produce enough energy. 

Keywords: Wind energy, residential heating system, renewable energy, 
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VÄIKEELAMU SOOJUSENERGEETILINE MUDEL 
Thermal energy model of a dwelling 

 
Maris Veere, Tõnis Peets 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Energeetika osakond 
 

Annotatsioon. Elamu soojusenergeetika analüüsi üheks võimalikuks meetodiks on hoone 
soojusprotsesside simuleerimine mudeli abil. Soojusenergeetiline mudel koostati elektrilise 
aseskeemina arvutustarkvara Scilab abil. Hoone soojusenergeetika simuleerimine mudeli abil annab 
hoone projekteerijale ja tellijale võimaluse näha, kuidas projekteeritav hoone ekspluatatsiooni käigus 
käitub ja aitab valida meetmeid hoone tõhusaks energiakasutuseks eesmärgiga vähendada küttekulu. 

Märksõnad: soojusenergeetika, soojusenergeetiline mudel, elektriline aseskeem. 
 

Sissejuhatus 
 

Eesti Vabariigi „Energia tegevuskavas aastani 2050“ prognoositakse praeguste trendide 
kohaselt majapidamiskulude kasvu 2030. aastaks umbes 16 %-ni majapidamise sissetulekust 
[1], 2007 aasta seisuga oli see umbes 5 % [2], ning kuna suurim kuluallikas on küte, siis on 
mõistlik hoone rekonstrueerimisel ja/või uue projekteerimisel uurida hoone võimalikke 
soojusenergia kulusid. Elamu soojusenergeetika analüüsimise üheks usaldusväärseks 
võimaluseks on hoone soojusenergeetiliste protsesside simuleerimine. Artikli eesmärgiks on 
tutvustada konkreetse väikeelamu soojusenergeetilise mudeli koostamise põhimõtet 
arvutustarkvara Scilab abil. Mudel on koostatud väikeelamuks renoveeritava 1970. aastal 
ehitatud suvemaja baasil (joonis 1). Elamu asub Paide linnas. 
 

 
 

Joonis 1. Väikeelamu plaan: vasakul esimene korrus ja paremal teine korrus 
Figure 1. Plan of the dwelling: on the left side the 1st floor and on the right side the 2nd floor 

 
Tegemist on puitkarkasshoonega. Elamu köök, elutuba ja trepihall on ühenduses, seega on 
hoones 8 üksteisest eraldatud ruumi. 
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Mudeli koostamise metoodika 
 

Väikeelamu soojusenergeetiline mudel koostati arvutusprogrammi Scilab graafikaredaktoriga 
Xcos. Alternatiivina statistilisele lähenemisele, kuna hoone ehituslikud parameetrid on teada, 
koostati mudel konkreetse väikeelamu soojuslikke ja geomeetrilisi parameetreid arvestades 
elektrilise aseskeemina, mis põhineb teoorial, kus soojus levib nagu elekter kindlat rada pidi 
madalama potentsiaaliga (temperatuuriga) keskkonna poole [3]. Soojuslevi protsesse saab 
kirjeldada elektriliste protsesside abil, sest mõlemal juhul esineb liikumapanev jõud, mis on 
vastavalt temperatuuride erinevus ja potentsiaalide vahe [4]. Mudeli koostamise aluseks on 
hoone soojusbilanss, milles arvestatakse ruumiõhu, välis- ja sisepiirete soojusmahtuvusi ja 
hoonesse saabuvaid ja sealt lahkuvaid soojusvoogusid. Hoone soojusbilansi koostamise ja 
selles esinevate osade määramise metoodika on kirjeldatud emeriitprofessor Matti Liiske 
koostatud teoorias [5]. Elamu mudelis kasutatavad soojuslikud arvutused on tehtud 
energiatõhususe miinimumnõuete [6] ja standardite alusel. 

Mudelis on esindatud elamu kaheksa ruumi ja mõlemad korrused, arvestatud on kõikide 
piirete soojuslike omadustega, akende ja ustega. Mudelis on arvestatud ka liigsoojusega, mis 
eraldub elanikelt, elektriseadmetelt ja päikesekiirgusest läbi akende. Aseskeem koosneb 
elektrilistest elementidest nagu takistid, mis jäljendavad hoone tarindite soojustakistusi, 
kondensaatorid, mis jäljendavad tarindite soojusmahtuvust, vooluallikas, mis jäljendab 
soojusvõimsust, pingeallikas, mis dikteerib temperatuure. Skeemis on andemete töötlemiseks 
kasutatud veel elemente nagu multi- ja demultipleksor, summaator, näidik, ostsilloskoop, 
vooluandurid ja pingeandurid, et mõõta soojusvoogusid ja temperatuure. 

Elamu seinte iga kiht on jagatud kaheks ja seda tähistavad kaks takistit (joonis 2). Kihi 
mõlema takistuse suurused on võrdsed poole kihi takistusega andes kokku terve kihi takistuse. 
Iga kihi keskel on selle kihi soojusmahtuvus kondensaatori näol. Kihtidesse mahtuvuse 
lisamisega võetakse arvesse dünaamilised protsessid – ajas muutuvad temperatuurid.  

 

 
Joonis 2. Elamu välisseina kihid 

Figure 2. External wall layers of the dwelling 

 

Skeemi koostamisel on kasutatud superplokke, mis sisaldavad endas elemente ja teisi 
superplokke, et tekitada mudelis teatud hierarhia, mis annab mudelist parema ülevaate ja 
muudab selle kompaktsemaks. Joonisel 2 on esitatud välisseina superploki sisu. Mudelis on 8 
elamu ruume tähistavat superplokki.  
 
Joonisel 3 on näidatud ühe ruumi superploki sisu, kus on piirdetarindite plokid ning teiste 
ruumidega ühendavate tarindite plokid ja ruumi siseõhku imiteeriv mahtuvus. Väljuvateks 
signaalideks on ruumist väljuvad soojusvood, ühe välisseina kihtide temperatuurid ja ruumi 
enda temperatuur. Sisenditeks on saabuvad soojusvood, etteantav soojusvõimsus ja pinnase 
temperatuur. Kõik 8 ruumi on sarnaste plokkidena skeemis esindatud. Terve elamu skeemil 
on lisaks ruumidele veel mõõteandmete plokk, kus töödeldakse signaale, et oleks võimalik 
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huvipakkuvaid tulemusi vaadelda ja võrrelda. Andmete jälgimiseks kasutatakse ostsilloskoope 
ja näidikuid, kus vastavalt kuvatakse andmed graafiliselt ja numbriliselt. 
 

 
 

Joonis 3.  Elamu soojusenergeetiline mudel 
Figure 3. Thermal energy model of a dwelling 

 
Koostatud mudeli abil on võimalik uurida erinevaid huvipakkuvaid hoone soojusenergeetikat 
mõjutavaid olukordi ja siirdeprotsesse. Näitena on toodud elamu elutoa ja köögi siseõhu 
temperatuuri muutuse kiirus funktsioonina ajast erinevate välistemperatuuride korral juhul kui 
küttevõimsust vähendatakse sellisel määral, et ruumi õhu temperatuur 22 oC langeb 2 oC võrra 
viie tunni jooksul (joonis 4). Pärast viie tunnist perioodi suurendatakse küttevõimsust, et 
siseõhu temperatuur tõuseks  taas 22 oC-ni. Sellist siseõhu temperatuuri automaatreguleerimist 
võimaldab PID-kontrolleri kasutamine mudelis. Ruumi küttevõimsus on 1900 W. Selline 
simulatsioon näitab, millise aja vältel langeb ja tõuseb siseõhu temperatuur erinevate 
välistemperatuuride juures.  
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Joonis 4.  Ruumi temperatuuri muutuse kiirus erinevate välistemperatuuride korral 

sisetemperatuuri langetamisel 2 oC võrra viie tunni jooksul. Välistemperatuurid: T1 – 
+10 oC, T2 – 0 oC, T3 – -10 oC 

Figure 4. The speed of room temperature change at different outside temperatures when the 

inside temperature is lowered 2
  o

C over a five hour period. Outside temperatures: T1 – 

+10 
oC, T2 – 0 

o
C, T3 – -10 

o
C 

 
Jooniselt 4 on näha, et välistemperatuuril -10 oC langeb ruumi õhu temperatuur kiiresti, 40 
minutiga, peaaegu 20 oC-ni. Pärast viie tunni möödumist, kui ruumi siseõhku hakatakse 
kütma, hakkab temperatuur aeglselt tõusma ning saavutab tasakaalutemperatuuri 22 oC alles 
4,7 tunni möödudes. Välistemperatuuril 0 oC jahtub õhk ruumis 2 oC võrra ühe ja poole tunni 
möödudes ning üleskütmine toimub ühe tunni ja 25 minuti jooksul. Välistemperatuuril 10 oC 
jahtub ruumi õhk 2 oC võrra aeglaselt, 3 tunniga, üleskütmine toimub kiiresti, 42 minutiga. 
Selliste siirdeprotsesside uurimise tulemusena on võimalik näha, kui pikaks ajaks oleks 
mõistlik elamus kütet maha keerata näiteks öisel ajal, mil elanikud magavad või lõunasel ajal, 
kui elanikud on tööl, ning seeläbi küttekuludelt kokku hoida. Mida külmemad on ilmad, seda 
lühemat aega võib küte olla madalama võimsusega, mida soojemad on ilmad, seda kauem 
võib küte olla väiksema võimsusega. 
 

Kokkuvõte 
 

Väikeelamu arvutuslikul mudelil on mitmeid otstarbekaid kasutusvõimalusi nagu soojuslike 
siirdeprotsesside uurimine ja selle abil saab valida meetmeid kokkuhoiuks. Artiklis on 
kirjeldatud elamu mudeli koostamise metoodikat ja toodud näide siirdeprotsessist ühe ruumi 
korral, kus vaadeldi ruumiõhu temperatuuri muutust erinevatel välistemperatuuridel. 
Tulemusest saab järeldada, et mida kõrgem on välistemperatuur, seda pikemat aega võib küte 
olla väljalülitatud ja mida madalam on välistemperatuur, seda lühemat aega võib küte olla 
väiksema võimsusega, et planeeritud kellaaegadeks oleks ruumis soovitud temperatuur. 
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Abstract. One of the methods of analysing the thermal energy processes of a dwelling is the 

creating of a simulation in the form of a thermal energy model. The thermal energy model of 

a dwelling was created as an electrical diagram with the engineering calculation software 

called Scilab. Simulating the thermal energy processes within a dwelling by creating a 

thermal energy model provides the building engineer and the client the opportunity to see 

how the designed building will behave during operation and enables them to choose measures  

to lower the building’s heating costs. 

Keywords: thermal energy, thermal energy model, electrical diagram. 
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REOVEE KÄITLUSES KASUTATAVATE MIKROVETIKAREAKTORITE 
VÕRDLUS 

Comparison of microalgalreactors used in sewage treatment systems 

 
Martin Sein, Lara Podkuiko 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Energeetika osakond 
 

Annotatsioon. Reoveepuhastuses on energiakokkuhoiuks võimalik kasutada mikrovetikaid. 
Paraku on tavapärased biokäitlusbasseinid selleks ebasobivad. Antud töö eesmärk on selgitada 
mikrovetikate integreerimise võimalust reoveepuhastussüsteemidega ja anda ülevaade 
teadustöödes kasutatud tehnoloogiatest. 

Märksõnad: bioreaktor, reovee bioloogiline puhastamine, mikrovetikad 
 

Sissejuhatus 
 

Reoveekäitlusjaamades kasutatakse fosfori ja lämmastiku bioloogiliseks eemaldamiseks 
reoveest aeroobset käitlemist ehk nn aktiivmudaprotsessi, mille eesmärgiks on tekitada 
reoveepuhasti selline väljavool, mis vastaks puhastatud reoveele kehtivatele standarditele. 
Protsessis kasutatakse peamiselt aeroobseid baktereid, kes oma elutegevuses kasutavad 
orgaanilisi ühendeid ning seovad biomassi lämmastik- ja fosforiühendeid. Bakterite 
elutegevuseks vajalik hapnik tagatakse pideva aereerimise käigus. Tüüpilises 
reoveekäitlusjaamas, kus kasutatakse mehaanilist aereerimist, moodustab aereerimise 
energiakulu ligikaudu 0,6 kWh m-3 [2], mis on üle 50 % jaama kogu energiakulust [1]. 
Näiteks   Erala reoveepuhasti, mille koormus on 1000 inimest ja vooluhulk on 130 m3 päevas 
[3], on energiatarve 0,6 kWh · 130 m3 päev-1 = 78 kWh päev-1. 
 
Energiakulude vähendamiseks on võimalik kasutada mikrovetikaid, kuna vetikate elutegevuse 
käigus eralduv hapnik aitaks vähendada vajadust aereerimise järele. Lisaks on vetikad 
võimelised siduma suurel hulgal lämmastiku- ja fosforühendeid, mis muudaks bioloogilise 
käitluse kiiremaks ja efektiivsemaks. Lisaks kasutavad mikrovetikad bakterite elutegevuse 
käigus eraldunud süsihappegaasi süsiniku allikana [4], talletades selle orgaaniliste ühenditena 
(suhkrud, tärklised, lipiidid), mida on võimalik kasutada nii energiaallikana (biogaas) kui ka 
väetistena.  
 
Erinevalt bakteritest vajavad vetikad kasvamiseks valgust. Paraku on biokäitlusbasseinid liiga 
sügavad vetikate kasvatamiseks, kuna valgus suudab tungida läbi tiheda kultuuri vaid mõni 
sentimeeter. Üheks võimalikuks lahenduseks vetikate kasvatamiseks tavalistes 
käitlusbasseinides on bioreaktorite kasutamine. Artikkel annab ülevaate erinevates 
teadustöödes reovee puhastamiseks kasutatavate bioreaktorite kohta. Võrreldakse erinevate 
vetikareaktorite konstruktsioonilisi lahendusi ning nende potentsiaali reaalses tootmises, mis 
võetakse aluseks magistritöös projekteeritava reoveekäitlusreaktori ehitamiseks.  
 

Reovee biopuhastuses kasutatavad mikrovetika bioreaktorid 
 

Reovee bioloogilise puhastusprotsessi üldistatud seletus on toodud joonisel 1. Bioreaktorid, 
mida on välja pakutud reovee käitlemise jaoks, on pöörlevad silindrid, harjadega reaktor, 
läbivoolutorud ja pöörlevad kettad [5]. Kõikide reaktori tüüpide eesmärgiks on 
reoveesüsteemidega integreeritavus ja maksimaalne biomassi juurdekasv.   
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Joonis 1. Reovee käitlemise protsess [1]. 
Figure 1. Sewage treatment process [1]. 

 
 
Pöörlevate silindritega bioreaktor 
 
Pöörlevate silindrite kontseptsioon näeb ette pöörlevaid silindreid, mis paigaldatakse 
reoveekäitlusbasseinide pinnale. Reaktor koosneb silindrist, mille pinnale on paigaldatud 
materjal, mille peale mikrovetikad kinnituvad. Silinder pannakse osaliselt reovette pöörlema. 
Pöörlev bioloogiline kontaktor (PBK) võimaldab vetikatel kokku puutuda nii reovees olevate 
toitainete, süsihappegaasiga, mis tuleneb bakterite elutegevusest reovees, kui ka valgusega,  
võimaldades samas ka biomassi kogumist. Joonisel 2. on toodud PBK konstruktsiooniline 
lahendus [6]. 

 
 

Joonis 2. Pöörlevate silindritega vetikareaktori konstruktsiooniline lahendus [6]. 
Figure 2. Design of bioreactor with spools [6]. 

 
Silinder on kaetud puuvillanööriga ning liuguritel mehhanism (joonis 2. A) puhastab pidevalt 
nööri biomassist. Silinder pannakse reovette pöörlema. Lisaks puuvillanöörile saab kasutada 
ka teisi materjale (polüester, džuut, akrüül) [6]. Kui kasutatakse lamedaid materjale, siis peab 
süsteemi automatiseerimiseks lisama juurde kraapmehhanismi. 
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Harjadega bioreaktor 
 
Harjadega reaktori puhul kasutatakse torude jaoks mõeldud puhastusharju. Harjad 
paigutatakse pleksiklaasist valmistatud kambrite sisse, millest lastakse läbi reovesi. 
Konstruktsiooniline seletus on toodud joonisel 3. 
 

 
Joonis 3. Harjadega vetikareaktor. 1 – Toitelahuse mahuti(reovesi), 2 – peristaltiline pump, 3 – 

rotameeter, 4 – ventiil, 5 –sissevoolutoru, 6 – reaktori kambrid, 7 – toitelahus, 8 – 
ühendustorud, 9 – sadestuskamber, 10 – väljavoolutoru, 11 – ülejooksumahuti, 12 – 
mudatorud [7]. 

Figure 3. Design of bioreactor with brushes.1 –raw water tank, 2 – peristaltic pump, 3 –

rotameter, 4 – valve, 5 – inlet pipe, 6 –algae bio-film reactor, 7 – fillers, 8 –

associated pipe, 9 – precipitation chamber, 10 – outlet pipe, 11 –catchment tank, 

12 – sludge pipe [7]. 

 
Toitelahuse mahutist pumbatakse reovesi reaktori kambritesse, kus seda puhastatakse. 
Sadestuskambris eraldatakse muda vetikamassist. Puhastatud reovesi voolab 
ülejooksumahutisse. 
 
Antud süsteemi miinuseks on see, et süsteemi valgustatakse külgedelt. Kui tahetakse aga 
antud süsteemi reoveebasseinidega integreerida, siis peab kasutama kas tehislikku valgustust 
või ümber ehitama suured reoveekäitlusbasseinid. 
 
Läbivoolutoru - bioreaktor 
 
Läbivoolutorude puhul kasutatakse pumpa, et reovett tsirkuleerida läbi torude. Sellisel juhul 
peab olema eraldi mahuti, kust kaudu saab lahustunud hapnikku eemaldada, kuna hapniku liig 
pärsib mikrovetikate fotosünteesi.  Joonisel 4. on toodud süsteemi illustreeriv joonis.  
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Joonis 4. Horisontaalsete läbijooksutorudega vetikareaktor [8]. 

Figure 4. Bioreactor with horizontal flow cells [8]. 

 
Sellist süsteemi on võimalik reoveetöötlusega integreerida, kui pumbata käitlusbasseinidest 
reovett torudesse. Biomass ei ole seega enam puhas vetikamass, vaid segu juba olemasolevast 
aktiivmudast ja mikrovetikatest.  
 
Pöörlevad kettad 
 
Pöörlevate ketaste korral kasutatakse kettaid, mis on valmistatud metallvõrgust või lihvitud 
polükarbonaadist [5]. Tehnoloogia põhineb ketaste aeglasel pöörlemisel reovees, mille külge 
kinnitub mikrovetikas. Süsteemi illustreeriv joonis on toodud joonisel 5. 
 

 
Joonis 5. Pöörlevate ketastega vetikareaktor. Joonise tähistused: temperatuuri andur(T), 

krüostaat(cryostat), pH andur(pH), pump, mis lisab süsteemile süsihappegaasi, et muuta pH 
väärtust(CO2(g)), mootorid ketaste pöörlema panemiseks(M) ning reovee 
tsirkulatsioonipump [5]. 

Figure5. Bioreactor with rotating disks. In the figure are : temperature control system(T, cryostat, pH 

measuring device(pH), pump to change pH(CO2(g)), motors for driving the disks) and 

sewage circulation pum [5]. 
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Erinevalt pöörlevate silindrite reaktorist kasutatakse ruum täielikult ära, sest kettad tehakse 
võimalikult õhukesed. See võimaldab ühtlasi suurema biomassi tootmist ja seeläbi reovee 
efektiivsemat puhastamist. Optimaalseim pöörlemiskiirus saadakse mõõtes biomassi 
juurdekasvu.  
 

Järeldused ja arutelu 
 
Vetikareaktorite biomassi juurdekasvu on antud artiklite põhjal keeruline hinnata, kuna 
eksperimentides kasutati erinevaid kasvutingimusi. Olemasolevate reoveebasseinidega saab 
integreerida kõige lihtsamal viisil PBK reaktoreid, kuna nende puhul ei ole vaja basseine 
ümber ehitada, lisavalgusallikaid kasutada ega ka reovett pumbata.  Pöörlevate silindrite ja 
pöörlevate ketaste reaktorite puhul on võimalik ära kasutada loomulikku päikesevalgust.  
 
Antud töödes ei ole tehtud arvutusi, mis näitaksid, kas ja kui palju energiat oleks  
veepuhastusjaamadel võimalik antud süsteemiga kokku hoida. Kuigi pöörlevate ketaste 
süsteemi puhul kasutatakse maksimaalselt reovee mahust ära, ei pruugi kokkuvõttes koos 
biomassi koristamiseks vajaliku energiaga olla see variant optimaalseim. Seetõttu tuleks 
bioreaktori katsetamisel mõõta nii ketaste või silindrite pöörlema panemiseks vajalikku 
energiakulu kui ka koristamiseks ja valgustamiseks vajalikku energiakulu ning seda võrrelda 
biomassist saadava energiaga. Samuti saaks seda võrrelda ka reoveepuhastusjaamades kuluva 
energiaga.  
 
Pöörlevate kehade optimaalseim pöörlemiskiirus tagaks maksimaalse bimoassi juurdekasvu, 
mistõttu tuleks võimaldada pöörlemiskiiruse sujuv muutmine. Kuna liiga suur pöörlemiskiirus 
hakkab vetikate kasvamist ja kinnitumist pärssima, tähendab see seda, et süsteem ei pruugi 
tagada energiasäästu reoveepuhastuses. Magistritöö raames konstrueeritakse pöörlemiskiiruse 
muutmise võimalusega biokilereaktor. 
 

Kokkuvõte 
 

Uuritud artiklitest selgus, et kõige paremini sobivad reoveepuhastusjaamadesse PBK 
reaktorid, kuna need on olemasolevate biokäitlusbasseinidega kõige lihtsamini ühildatavad. 
Selleks, et täpsemalt teada saada energiakogust, mida antud süsteemidega võidaks kokku 
hoida, tuleks teha edasisi uurimusi. 
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Abstract. Due to large amounts of energy, that sewage treatment systems use for aeration of 

tertiary treatment, scientists have started to search for a way to grow microalgae in activated 

sludge. This article gives an overview of already tested bioreactors for sewage treatment in 

different researches. 

Keywords. Algae bioreactor, biological sewage treatment, microalgae 
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VALGUSDIOODLAMPIDE HÄMARDAMINE JA  
SELLEGA SEONDUVAD PROBLEEMID 

Dimming solid-state lighting: issues and complications  

 
Rauno Born, Kaupo Toom  

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Energeetika osakond  
 

Annotatsioon. Kaasaegsed leedtehnoloogia lahendused valgustuses pakuvad mitmeid eeliseid nii 
elektrienergia säästus kui ka kujunduses, kuid sellega kaasnevad ka mitmed komplikatsioonid. Kuigi 
tehnoloogia on alles arengujärgus võimaldab leedvalgustite efektiivsus, pikk eluiga ja paindlikud 
kasutamisvõimalused neid juba praegu ekspluateerida peaaegu kõikjal. Selleks, et LED-lampide 
valgustootlikust optimeerida tuleb arvestada nende unikaalsete omadustega. Dimmimine ehk 
hämardamine on üks arengujärgus tehnoloogia põhi probleeme. Valguse dimmerdamisega saab ruumis 
luua erinevaid meeleolusid ning  tuua esile ruumikujunduselemente. Lisaks sellele hoiab valgustite 
dimmimisega raha kokku nii elektrienergia väiksema kulu, kui ka valgusallikate pikema eluea tõttu. 
Teoorias on leedid täisulatuses hämardatavad kuna erinevalt teistest valgusallikatest ei ole neil 
omaseid tunnuseid, mis takistaksid hämardamis protsessi. Kuid teatavasti ei pea kõik teooriad 
tegelikkuses paika, reaalsuses jätab valgusdioodlampide käitumine hämardamisel soovida. Ettekandes 
tuuakse välja erinevaid probleeme, mis tekivad eritüüpi valgusdioodlampide hämardamisel, leitakse 
probleemide põhjused ning tuuakse välja ka võimalikud lahendused. 

Märksõnad: LED, valgusdioodlamp, hämardamine, valgus 
 

Sissejuhatus 
 

Valgusdioodide võib pidada valgustussüsteemide energiasäästlikumaks muutmisel 20-nda 
sajandi suurimaks innovatsiooniks. Erinevalt hõõglampidest ei kuluta leedid elektrienergiat 
soojuseks muundamiseks, mis viib märkimisväärselt alla energiakulu ning pikendab seadme 
eluiga. Ka dimmimisel käituvad leedid etteaimatavalt, kuid probleemid hakkavad tekkima kui 
kasutada valgusdioodlampe. Valgusdioodlamp ehk LED-lamp on ühest või mitmest 
valgusdioodist koosnevad lamp, mis sisaldab integreeritud toiteplokki. Valgusdioodlampide 
hämardamiseks on mitmeid mooduseid, ühed nendest eraldavad valgusti hämardamise 
reguleerimissüsteemi valgusti toitest ning teised kasutavad faasijuhtimist ehk vahelduvpinge 
regulaatorit. Süsteemid, mis eraldavad juhtimise toitest nagu DALI (Digital Addressable 
Light Interface), DMX (Digital Multiplex), 0-10 V pinge juhtimine ja teised sarnased 
süsteemid on üldiselt töökindlad ja laiemate kasutusvõimalustega. Kuid tavakasutuses on 
siiski laiemalt levinud faasijuhtimisega hämardamistehnoloogia, mida on siiani kasutatud 
hõõglampide dimmimiseks.  
 
Käesolevas artiklis tutvustatakse vahelduvpinge regulaatoril põhinevate hämarduslülitite 
tööpõhimõtteid ning komplikatsioone, mis tekivad kui neid leedlampidega ühildada. Lisaks 
pakutakse välja lahendusi, mis probleeme leevendaks.  
 

Materjal ja metoodika 
 
Selleks, et leida probleemidele lahendust, tuleb mõista probleemi olemust, selleks seletatakse 
järgnevas peatükis lahti valgusdioodlampide ja valgusregulaatorite ehitus ja tööpõhimõtted. 
 
Hämardamiseks kasutatavad vahelduvpinge regulaatorid töötati välja 1960-ndatel aastatel, et 
ohutult ja efektiivselt dimmida hõõglampe. Need dimmerid muudavad valgusti toite 
vahelduvvoolu siinuse lainekuju lõigates ära osa siinusest, vähendades sellega pinge 
efektiivväärtust. Vanemad ja lihtsamad neist on poolperioodi esifrondi äralõikamisel töötavad 
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dimmerid, mis põhinevad türistoridel (SCR) või sümistoridel (TRIAC) (joonis 1). 90-ndate 
lõpul töötati välja ka poolperioodi tagafrondi äralõikamisel töötav dimmer, mis põhineb IGBT 
transistoridel. Sedalaadi dimmerid on võrreldes nende eelkäijatega väiksema müra ja 
häiretega [1]. 

 
Joonis 1. Vahelduvpinge regulaator dimmeriga poolperioodi esifrondi äralõikamine [2] 
Figure 1. Forward-phase, or leading edge waveform modification [2] 
 
Mida pikemat aega on valgusallikas väljalülitatud seda väiksem on valguse intensiivsus. 
Vaatamata sellele, et valgusallika võimsus jääb samaks tekib valgusti dimmimisel 
elektrienergiakokkuhoid. [2]  
Enamik lihtsaid valgusregulaatoreid kasutavad ainult kahe juhtmelist süsteemi, millest üks on 
sisse tulev faasi juhe ja teine lampi suunduv reguleeritud toide. Sellisel juhul toidetakse 
dimmerit ja lampi korraga jadamisi, mis omakorda muudab keeruliseks valgusregulaatoril 
oma sisese mikroskeemi toitmise ja võrgupingega sünkroonis hoidmise. Kuigi tavakasutuses 
olevad valgusregulaatorid ei vaja opereerimiseks palju võimsust võib siiski vajalikust 
võimsusest puudu jääda kui soovitakse kasutada lisafunktsioone nagu juhtmeta juhtimine või 
erinevate andurite abil valguse kontrollimine. Dimmeritega, mis vajavad pinget sisese 
mikroskeemi toiteks, tekivad probleemid olukorras, mil lamp on välja lülitatud. Kuna ainuke 
viis vooluringi tekkimiseks on läbi lambi, peab dimmeri oma tarbimine jääma piisavalt 
väikeseks, et lamp ei süttiks. Hõõglampidega töötades ei ole tekkiv vool piisav, et hõõgniit 
süttiks, kuid probleemid võivad tekkida leedlampidega. Kolme juhtmelised dimmerid 
kasutavad lisaks neutraaljuhet, mis tagab seadmele oma tarbimiseks eraldi vooluringi [1]. 
 
Üks suur erinevus LED-lampide ja hõõglampide vahel on ka see, et hõõglampi saab 
opereerida otse võrgupingel, kuid leedlambid vajavad eraldi toiteplokki. Toiteplokk võib olla 
nii integreeritud kui ka eraldiseisev, selle ülesanne on tagada valgusdioodidele nimipinge. 
Toiteplokkideks kasutatakse trafosi, flyback-muundureid, alandavaid kondensaatoreid ning ka 
eri tüüpi PWM (impulsi laiusmodulatsiooni) kontrollereid. Valgusdioodlambi toiteplokist 
sõltub ka selle käitumine hämardamisel [1]. 
 

Tulemused ja arutelu 
 

Mõningad kaubandusvõrgus kättesaadavad valgusdioodlambid käituvad dimmimisel 
äravahetamiseni sarnaselt hõõgniidiga lampidele, kuid kuna erinevaid tehnoloogiaid on palju 
on ohtralt ka komplikatsioone, mis eri dimmerite ja valgusdioodlampide koosmõjul tekivad. 
Mõningatel juhtudel ei tööta dimmimine üldse, mõnel muutub valgus astmeliselt ja 
ebastabiilselt, mõnel on dimmimis vahemik piiratud, mõnel muutub valguse toon, mõni ei 
lülitu välja või vilgub, mõni teeb prõksuvat häält ja mõni tekitab häirivat vilkumist.   
 



EMÜ Tehnikainstituut IX Magistrantide teaduskonverents 22.04.2015 
 

94 

Valgustussüsteemi keskmise võimsuse saab arvutada pinge ja voolu efektiivväärtustest ja 
tarbija võimsustegurist. Hõõglambi puhul on asi lihtne, vool on siinuseline ja ühes faasis 
pingega, mis teeb seadme võimsusteguriks ühe, mis tähendab ka seda, et suhe voolu ja 
võimsuse vahel on ka otsene ja lihtne. Leedlampide toiteplokid on fundamentaalselt siiski 
pinge muundurid, muutes võrgust tuleva vahelduvvoolu valgusdioodidele sobivaks 
alalisvooluks. Nende toiteplokkide konstrueerimiseks on tohutult palju võimalusi ning 
olenevalt toiteplokki ehituselt on variatsioonid liigvoolude tekkimisel suured. Leedlampide 
korduvad liigvoolud võivad ulatuda viie kuni kümne kordseks efektiivvoolu väärtusest ning 
on esinenud ka juhtumeid kus need on isegi suuremad (joonis 2). Korduvad liigvoolud 
esinevad rohkem just integreeritud toiteplokiga valgusdioodlampidel. Need liigvoolud 
tekitavad müra valgusallikas, dimmeris ning võivad ka tekkitada häireid raadiosageduses 
häirides sellega elektroonika tööd, kuid suurima kahju tekitab see siiski dimmerile.  

 
Joonis 2. Liigvoolud valgusdioodlampides (punane joon)  ja hõõglampides (sinine joon) vastava 
pinge juures (roheline joon) [1] 
Figure 2. Comparison of typical LED (red line) compared to incandescent (blue line) repetitive 

peak currents 

 
Kõikidel valgusregulaatoritel on ette nähtud maksimaalne ja minimaalne võimsus, mis 
vahemikus töötab seade ilma tõrgeteta. Minimaalsed väärtuse määrab ära võimsus, mille 
juures dimmer ise normaalselt opereerima hakkab ning maksimaalse võimsuse määrab 
dimmeri koormus taluvus. Tavaliselt on minimaalne võimsus 40 W ning maksimaalne 
võimsus on 600 W süvisdimmeritel ja 1000 W või isegi 2000 W suurematel 
juhtimissüsteemisdel. Jooniselt 2 on näha, et leedlampide perioodilistest liigvooludest 
tulenevalt on raske hinnata koormust, millega mõjutab lamp dimmerit. Sellest tulenevalt 
arvestatakse dimmeri valikul halvima stsenaariumiga, ehk liigvoolu kõrgeima väärtusega ning 
dimmerid, mis hõõglampide puhul sobiks kasutamiseks kuni 600 W võimsusega sobivad 
leedlampidele puhul 3-4 korda väiksema tarbimisega, ehk 150 W võimsusega [1]. 
 
Vilkumise probleem tekkis esile 90-ndate alguses kui turul olid magnetilise ballastiga 
päevavalguslambid ja metallhalogeniidlambid. Elektroonilise ballasti tulemisega vilkumise 
efekt kadus, kuid valgusdioodlampidega on probleem jälle päevakorda tulnud. Vilkumine 
võib põhjustada valgustundliku epilepsiat, migreene ja peavalusi kuid eriti hästi tajuvad seda 
autistlikud inimesed. Vilkumine põhjustab ka produktiivsuse langust tööl, kuna see on häiriv 
ja hajutab tähelepanu, lisaks võivad ohtlikud olukorrad tekkida ka stroboskoopilise efekti 
tekkel (joonis 3). Valgusdioodlambi vilkumise määrab üldiselt selle toiteploki ehitus, kuid on 
olukordi kus vilkumine tekib just leedlambi ja dimmeri koostoimel ning intensiivistub koos 
dimmimisastme suurenemisega [3].  
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Valgusallika vilkumise intensiivsust iseloomustatakse protsentides või indeksina. 
Osiloskoobiga üles võetud valgustuse laine tsükkel jaotakse keskmise väärtuse alusel kaheks 
alaks, ning leitakse ka maksimaalsed ja minimaalsed väärtused (joonis 4).  
 

 
Joonis 3. Stroboskoopiline efekt parempoolsel pildil 
Figure 3. The stroboscopic effect on the right  

 

 
Joonis 4. Vilkumise hindamiseks üles võetud valguse laine periood [3] 
Figure 4. Periodic waveform reference for traditional flicker metrics 

 
 
Vilkumise intensiivsuse protsendi arvutamiseks kasutatakse järgmist valemit [3] 
 100% ( )

%
( )

Max Min
Flick

Max Min

⋅ −
=

+
, 

(1) 

kus Flick% on vilkumise intensiivsust hinndav protsent %; 
 Max  – valgustustiheduse maksimaalväärtus lx; 
 Min  – valgustustiheduse maksimaalväärtus lx. 
 
Indeksi arvutamiseks kasutatakse järgmist valemit [3] 
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kus Flickind on vilkumise intensiivsust hinndav indeks; 
 Area1  – valgustuse laineperioodi ülemise jaotise pindala mm; 
 Area2  – valgustuse laineperioodi alumise jaotise pindala mm. 
   
Nende põhierinevus on see, et indeks võtab võrrandisse ka valgustuse laine kuju, mis teeb 
selle palju keerukamaks. Vilkumise intensiivuse indeksi ja protsendi alusel eri tüüpi lambid 
graafikusse jaotades tekib olukord kus hõõglambid, halogeenlambid ja 
kompaktluminofoorlambid paigutuvad ühte kokku, kui valgusdioodlambid varieeruvad terve 
graafiku ulatuses nii vilkumis indeksi kui ka protsendi poolest (joonis 4).  

 
Joonis 5. Eri tüüpi lampide graafiline jaotus vilkumise intensiivsuse indeksi ja protsendi alusel [4] 
Figure 5. Examples of SSL products on the flicker frame of reference 

 

Joonisel 5 välja joonistuv erinevus tekib just sellest, et leedlampidel on palju erinevaid ehitusi. 
On lampe, mille vilkumine jääb samasse klassi hõõgniidiga lampidega, kuid on ka selliseid, 
mis paiknevad graafiku teises otsas.  
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Joonis 6. Näide vilkumise lainetest hämardamisel 250 Hz sageduse juures valgusdioodlambil, mille 
toiteplokki on integreeritud impulsi laiusmodulatsiooni dimmer [4] 
Figure 6. Example of flicker waveforms from a recessed LED troffer with 0-10V PWM  

dimming driver, exhibiting a flicker frequency around 250 Hz. 

 
Jooniselt 6 on näha, et valgusdioodlamp mis tavalülitusel ei vilgu hakkab vilkuma 
dimmimisel 75%-ni ning vilkumine suureneb edasi hämardamisel.  
 

Järeldused 
 

Kuigi puudub rahvusvaheline standard sõnale „hämardatav“, mis märgitakse leedlambi karbi 
peale on ootused siiski kõrged kuna ollakse harjunud kergesti hämardatava hõõglambiga. 
Kahjuks on leedtehnoloogia veel nii lapsekingades, et sellises vahemikus ja sellise 
kvaliteediga on neid äärmiselt raske dimmida. Kuid võimatu pole miski, käesolevas artiklis 
selgus, et õige toiteplokiga valgusdioodlambi ja sellele sobiva valgusregulaatori valikul on 
võimalik ka hõõglambile sarnane dimmimine. Ning kuni tehnoloogia areneb võib ka alati 
valida alternatiivseid variante nagu näiteks hämardamise asemel kasutada erinevaid 
varieeruva valgusega valgusallikaid ruumi valguskeskkonna muutmiseks. Uute 
valguslahenduste puhul tuleks juba kaaluda süsteemi kus toiteplokk on eraldiseisev nagu 
näiteks DALI või DMX, need on küll kulukamad kuid valguse kvaliteet on arvestatavalt 
parem. Vanade süsteemide restaureerimisel võiks valgusregulaatoritesse tuua kolmanda 
neutraaljuhtme ja valgusdioodlampide valikul tuleks arvestada nende ühilduvust ning 
koormust paigaldatud dimmerile. 
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Abstract. Modern solid-state lighting (SSL) is already bringing energy-efficiency, excellent 

colour, long life, controllability, unique optics and forms to architectural lighting. To 

optimise SSL, a number of unique properties must be taken into account. One of the 

unpleasant aspects of SSL is its behaviour whilst dimming. Dimming lights makes them use 

less energy and lengthens their lifespan; this effect is achieved by phase-cut dimmers. Phase-

cut dimmers are historically meant for incandescent bulbs for which they work perfectly, but 

it is a different story with LED lamps. LED lamps are more complex than incandescent bulbs, 

for they need a driver to operate and they react very quickly to changes in current. Even a 

slight incompatibility with the dimmer could significantly affect the light output. There are 

many complications that can occur: some products will not dim at all; others may only dim 

part of the way down; some may dim in an abrupt fashion; some may shift undesirably in 

colour as they dim; some may remain on or flash erratically when they are supposed to be off; 

and some may produce objectionable flicker and some audible noise. Flicker has been shown 

to induce photosensitive epilepsy, migraines and headaches, and increased autistic 

behaviours in certain people. Reduced task performance, stroboscopic or phantom array 

motion effects, distraction, and annoyance are other possible consequences. There are 

currently better options in the market for controlling LED lights, but they only apply to LED’s 

that do not have an integrated drivers. For LED’s with integrated drivers, the only way to 

insure quality is to check the compatibility with the dimmer and to test the lights. 
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PUUGAAS ENERGIAÜHISTU MOOTORINA 
Woodgas as the driving force of an Energy Cooperative 

Rivo Mägi, Alo Allik 
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Energeetika osakond 

Annotatsioon. Eesti energiaühistute tegevus on alles algstaadiumis ja seega on tulevaste 
ühistute planeerimisel olulisel kohal tehnoloogiate valik, millele ühistu tegevus üles ehitada. 
Üheks võimalikuks lahenduseks on puitkütuse kasutamine elektri ja soojuse koostootmiseks. 
Eesti tingimustes on puit ja puidujäätmed kütusena saadaval üle kogu riigi ja hetkeseisuga on 
puit fossiilkütustest (näiteks maagaas ja LNG; põlevkiviõli) odavam. Planeerides 
energiaühistule puugaasi elektrijaama, peab silmas pidama rangeid ohutusnõudeid, seadmete 
kulukat hooldustarvet ja  kütuse head kvaliteeti. Arvestama peab ka kaugküttevõrkude madala 
või puuduva suvise koormusega, mis võib seadme töö piirata miinimumini või isegi välja 
lülitada.    

Märksõnad: puugaas, „biosyngas“, elekter, kaugküte, energiühistu 

Sissejuhatus  

Puitu on kasutatud Eesti katlamajades aastakümneid, varem enamasti halupuuna, aga 
tänapäeval on halupuu asemel laialt levinud hakkepuit, väikestes lokaalkatlamajades ka 
puitbrikett ja pellet. Puidu gaasistamisega on võimalik toota puugaasi, mille puhastamisel 
saadakse maagaasile lähedase koostisega „biosyngas“–i ehk sünteetilist biogaasi. Seda gaasi 
saab kasutada erinevate tehnoloogiatega (näiteks auruturbiin, sisepõlemismootor, stirling e. 
välispõlemismoor, ORC seade, kütuseelemendid jne). Puugaasi kasutamisel on võimalik CO2 
neutraalne tõhus elektri- ja soojusenergia koostootmine nii mikro-, väike- kui ka 
suurtootmises ja neid tootmisüksusi on võimalik paigaldada praktiliselt igale poole. Maagaasi 
trassid on Eestis olemas, aga nad ei ulatu kõikjale ja nende ehitamine on kallis. Täna on 
alternatiivsed gaaskütused nagu biogaas ja LNG (Liqufied Natural Gas) veel vähe levinud. 
Võrreldes teiste kütustega on puugaasi eeliseks kütuse kohalikkus.  

Energia kohalik tootmine ja eelkõige säästmine on viimase paari kümnendi jooksul muutunud 
rahvusvaheliselt laia kõlapinda omavaks teemaks. Samal ajal on eesti ühiskonnas paljud 
inimesi mõistnud, et ei pea olema suur tegija, et anda oma panus energeetikasektorisse, piisab 
vaid paljude ühisest tegutsemisest, et mõju avaldada. Selleks võiks sobida hästi liitumine 
mõne energiaühistuga. Ühistu eesmärk on toota elektri- ja/või soojusenergiat ja transportida 
seda oma liikmetele või müüa vabaturule. Eestis on selleks praktiliselt igal ajahetkel võimalik 
kasutada puitu kütusena. Puit on jätkusuutliku majandamise juures sada protsenti taastuv 
loodusvara ja CO2 neutraalne.  

Ühistusiseselt võib puitkütuseid edukalt kombineerida nii tuule kui päikeseenergiaga või 
muude energiaallikatega. Statistikaameti järgi on Eestis üle 2 miljoni hektari metsamaad ja 
ligikaudu pool sellest kuulub erasektori kätte; see hõlmab ligi sadat tuhandet 
erametsaomanikku. Maailmas on palju näiteid, kus ühistud toodavad energiat ühistuliikmete 
tarnitud kütusest, näiteks Enon Energia Osuuskunta Soomest [1].   

Antud uurimistöö eesmärgiks on selgitada puugaasigeneraatori energiaühistus kasutamise 
tehnilised piirangud.  
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Materjal ja metoodika 

Uurimistöö vaatleb energiaühistus puugaasist elektri- ja soojusenergia tootmist. Uurimise alt 
jäävad välja puitkütuse varumise ja transportimise küsimused, tegeletakse probleemidega, mis 
tekivad puugaasi tootmisel ja kasutamisel. Kuigi puugaasi tehnoloogia on juba üle 150 aasta 
vana, jäi nafta võidukäigu tõttu tehnoloogia arendamine vahepeal soiku. Arendused on 
toimunud enamuses suurte kriiside ajal, kui fossiilsete kütuste hinnad on tõusnud kõrgeks ja 
on hakatud otsima alternatiive, näiteks sõitis II maailmasõja ajal Euroopas üle miljoni 
puugaasiauto.  

Uurimistöö käigus tutvuti erinevate puugaasigeneraatorite tootjate poolsete infoallikatega, 
samuti ÜRO ja USA valitsuse poolt välja antud käsiraamatutega ning erinevate 
teadusartiklitega biomassi gaasistamise kohta [2,3,4,5,6,7]. Uuriti ka tehnoloogia kasutamist 
energiaühistutes. Keskenduti peamiselt mikro-, pisi- ja väiketootmiseks kõlbulike lahenduste 
uurimisele, mis on Elektrilevi järgi seadmed kuni 5 MW [8]. 

Puugaasist elektri- ja soojusenergia saamise protsessi võib tinglikult jagada kaheks 
eraldiseisvaks protsessiks, kus esimeses osas toodetakse tahkest kütusest puugaasigeneraatori 
abil gaasi ja teises osas muundatakse toodetud gaas sisepõlemismootori abil elektrienergiaks 
ning soojuseks. Teoreetiliselt võidakse elektritootmisel kasutada ka välispõlemismootoreid ja  
kütuseelemente, aga seda antud uurimistöö ei käsitlenud. 

Tulemused ja arutelu 

Puidu gaasistamine tähendab kõrgetel temperatuuridel biomassi gaasideks muundamist. 
Gaasistamisprotsessi võib nimetada hapnikuvaeguses põletamiseks, protsessi antakse 40 % 
vähem täielikuks põletamiseks vajaminevast hapnikust. Gaasistamisprotsessis käigus puitu 
kuivatatakse ja kuumutatakse ilma õhku lisamata kuni puit laguneb gaasideks, vedelateks ja 
tahketeks peamiselt süsinikust koosnevateks jääkideks. Seejärel suunatakse protsessi õhku, et 
põletada ja lõhustada tekkinud jäägid. Selle käigus tõusevad temperatuurid kuni 1200 °C-ni. 
Protsessi lõpuks jääb alles peamiselt süsinik-monooksiidist ja vesinikust koosnev gaas ning 
väike kogus tuhka.  Saadud gaasi kütteväärtus on 5000 – 5900 kJ/m3 (puidu niiskus umbes 20 
%) [2,4,5].  

Kõrgema niiskusesisalduse korral puugaasi kütteväärtus langeb, generaatoris tekib rohkem 
põlemata jääke, süsihappegaasi, CO hulk väheneb. Ebakvaliteetne ja rohkete tõrvalisanditega 
gaas alandab sisepõlemismootori töökindlust ja võib viia mootori täieliku rikkeni [4,5].    

Puugaasigeneraator peab olema täiesti õhukindel, sest liigõhuteguri suurenemisel võib tekkida 
kontrollimatu põlemine, mille tagajärjeks võib olla generaatori hävimine. Õhulekked võivad 
põhjustada ka generaatorisiseseid plahvatusi, eriti tähelepanelik peab olema külma generaatori 
käivitamisel, sest generaatorisse võib olla jäänud gaasi. Seetõttu peab enne iga käivitamist 
generaatori korralikult ventileerima [4,5].  

Masinate hooldamise puhul on oluline jälgida hooldusvälpasid. Olenevalt gaasigeneraatori 
automatiseerituse astmest tuleb arvestada tuha eemaldamisega, õhufiltrite puhastamisega ja 
süsteemist tõrva eemaldamisega. Sisepõlemismootorite korral on vajalik regulaarne 
õlivahetus, vahetama peab süüteküünlaid, õhu- ja gaasifiltreid, arvestama peab mootori 
kapitaalremondiga iga paarikümnetuhande töötunni järel [4,2].  
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Puugaasiga energiatootmisel peab arvestama, et üks puugaasi komponentidest on süsinik-
monooksiid e. vingugaas, mis juba väikestes kogustes võib põhjustada inimese surma. 
Tavaliselt toimub gaasi tootmine hõrenduse all, aga häiringute korral võib süsteemis gaasi 
tarbimine erakorraliselt lõppeda, näiteks mootori seiskumisel, samas gaasi tootmine ei lakka. 
Seega on oluline kasutada ohutusseadmeid ja gaasidetektoreid vältimaks vingugaasi leket 
generaatoriruumi [4, 5]. 

Riskifaktoriks on seadmete kõrged pinnatemperatuurid, mida peab vältima puutepindade 
isoleerimisega väliskeskkonnast [4,5 ].    

Oluliseks piiranguks energiaühistute väiketootmise korral on suveperiood, mil 
elektritootmisega paralleelselt toodetav soojusenergia ei pruugi leida kasutust ja seadme 
tasuvusaeg võib seetõttu kujuneda liiga pikaks. Probleemiks on siinjuhul asjaolu, et väikestes 
kaugküttevõrkudes ei ole reeglina tarbevee soojendamist kaugküttesoojuse abil. Kütteperiood 
kestab väikestes asulates olenevalt aastast 1. oktoobrist kuni 1. maini, mis teeb kütteperioodi 
väliseks ajaks 3000 tundi aastas [9]. 

Järeldused 

Tulenevalt läbitöötatud kirjandusest saab teha järgnevad järeldused: 

1. Puugaasi tootmisel on ohutusnõuded väga olulisel kohal, hooletusest või 
õnnetusjuhtumitest tingitud tagajärjed võivad põhjustada majanduslikku kahju ja 
halvemal juhul surmajuhtumeid.  

2. Puugaasigeneraatorit ja gaasi kasutavat sisepõlemismootorid silmas pidades on ülimalt 
vajalik jälgida hooldusvälpasid, et vältida seadmete liigsest kulumisest või väärast 
kasutamisest tingitud kahjustumisi.   

3. Küttematerjali puhul peab silmas pidama selle kõrget kvaliteeti. Kõrge 
niiskusesisaldusega kütus põhjustab seadmete korrosiooni ja madalat efektiivsust. 

4. Suveperioodil võib seade jääda kasutuseta. Antud perioodi pikkuseks võib olla kuni 
3000 tundi aastas. 

Vaatamata nendele kitsaskohtadele on puugaasigeneraatorid maailmas energiaühistutes 
kasutusel. 
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Abstract. The aim of this research paper is to observe technical limitations using woodgas 
generator systems for producing electricity and heat power in energy  cooperatives. As a 
result it was found that the technology needs strict safety precautions, is very demanding on 
fuels and may stop for summer periods because of little load of district heating grids. 

Keywords: woodgas, biosyngas, electricity, district heating, energy cooperation 
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MAA-ALUNE SOOJUSENERGIA SALVESTI 

Underground thermal energy storage 

 

Siim Holtsmann, Eugen Kokin 
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Energeetika osakond 

 

Annotatsioon. Tänases elukeskkonnas, kus kasvuhoonegaaside emissioon ja fossiilsete 
kütuste tarbimine on suur ning taastuvenergiaallikate efektiivne kasutamine keeruline, on vaja 
lahendusi selle olukorra parandamiseks. Antud artiklis uuritakse ühte võimalust, mis aitaks 
suurendada taastuvenergia osakaalu energiatarbimises, tõsta küttesüsteemi efektiivsust ning 
vähendada tarbijate küttekulusid. Selleks lahenduseks oleks soojusenergia salvesti, mis 
võimaldab kombineerida mitmeid kütteliike ning oleks võimeline tasakaalustama energia 
nõudlust ja tootmist. Töö eesmärgiks oleks tutvustada  olemasolevaid maa-aluse 
terminaalenergia salvesti lahendusi ja pakkuda Eesti tingimustele sobiv lahendus.  

Märksõnad:  soojusenergia salvesti, efektiivne küttesüsteem, soojusenergia. 
 

Sissejuhatus 

 
Seoses vajadusega vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni ja fossiilsete kütuste kasutamist 
on välja töötatud erinevaid lahendusi erinevates valdkondades, millest üks olulisemaid on 
elamute ja ruumide kütmine. Energia hindade pidev tõus, suundumus energia- ja 
keskkonnasäästule on päevakorrale kergitanud alternatiivsete energiaallikate kasutamise, 
olemasolevate energiallikate ning küttesüsteemide efektiivsema kasutamise. Efektiivsemad 
küttesüsteemid aitavad lisaks kokku hoida energiakuludelt, mis tavatarbijatele üks kõige 
tähtsamaid aspekte on. 
 
Energiakulude vähendamiseks ja alternatiivsete energiaallikate kasutamise suurendamiseks on 
välja töötatud mitmeid lahendusi, mis oleksid võimelised aitama tasakaalustada energia 
nõudlust ja tootmist. Ruumide kütmiseks kasutatakse energiat, mis vajalikul ajal ja vajalikus 
kohas ei pruugi olla võimalik ning selle probleemi üheks lahenduseks on energia 
salvestamine. Energia salvestamise kaudu on võimalik mingil ajaperioodil koguda energia, et 
seda hiljem kasulikult ära kasutada. Lisaks on võimalik kombineerida erinevaid kütteliike, 
mis on võimelised suurendama taastuvenergia allikate potentsiaali ja lisaks ka küttesüsteemi 
efektiivsust. Üheks võimaluseks on maa-alune termaalenergia salvesti (UTES), kus on 
kombineeritud maasoojuspump ja päikesepaneelid. Antud ettekande eesmärk oleks tutvustada 
maa-aluse terminaalenergia salvesti olemasolevaid lahendusi ja pakkuda lahendus, mis oleks 
sobivaim Eesti tingimustes. 
 

Materjalid ja metoodika 

 
Soojusenergia salvestamise kontseptsioon on olnud kasutusel juba üle mitmekümne aasta ning 
seda tajutava soojuse, latentse soojuse ja ümberpööratavate termokeemiliste reaktsioonide 
vormis, millega on tasakaalustatud energia vajadust ja varusid päevade, nädalate või isegi 
aastaaegade baasil. Soojusenergia salvesti on tehnoloogia, kus soojusenergia salvestatakse 
salvestusaine soojendamise või jahutamise näol nii, et seda saab hiljem kasutada kütmisel ja 
jahutamisel või isegi elektri tootmisel. Energia salvestid vähendavad tippnõudlust, energia 
tarbimist, CO2 emissiooni ja kulusid, mille juures tõstab ka energiasüsteemi efektiivsust. 
Kasutades erinevaid taastuvenergia allikaid tõstetakse taastuvenergia osakaalu energia 
tarbimises. [1,2] 
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Soojusenergia salvestid jagunevad kolmeks suuremaks süsteemiks: tajutava soojuse salvesti, 
latentse soojuse salvesti ja termokeemiliste reaktsioonide salvesti. Tajutava soojuse salvesti 
põhineb vedela või tahke salvestusaine (näiteks vesi, liiv, sulasool, kivid jne) soojendamise 
või jahutamisega, millest kõige odavam valik oleks vesi. Latentse soojussalvesti korral 
kasutatakse faasimuutustega materjali, mis näiteks soojuse eraldumisel muutuvad tahkest 
olekust vedelasse olekusse. Termokeemiliste reaktsioonide salvesti korral kasutatakse 
soojusenergia salvestamiseks ja vabastamiseks keemilisi reaktsioone. Üks võimalikest 
tehnoloogiatest, kuidas soojust salvestada on maa-alune energia salvesti, milles kasutatakse 
tajutava soojuse salvesti kontseptsioone. Millist maa-aluse termaalenergia salvesti lahendust 
kasutatakse sõltub geoloogilistest, hüdrogeoloogilistest ja muudest asukohaga seotud 
tingimustest. [1,2] 
 
Maa-aluse soojusenergia salvesti (UTES) puhul kasutatakse maa põue ennast kui 
salvestusvahendit, mis suudab säilitada vastavalt vajadusele kas sooja või külma. UTES’i 
tehnoloogiate alla kuuluvad salvestamine põhjavette (ATES), salvestus läbi puuraukude 
soojusvahetite (BTES) või horisontaalsete maakütte kontuuride, salvestamine maa-alustesse 
tühimikesse või maasse kaevatud tiikidesse (CTES). Nendest enim levinud on põhjavee ja 
puuraukude salvestustehnoloogiad, mis on laialdast kasutamist leidnud juba paljudes riikides. 
Maa-aluste tühimike ja tiikide tehnoloogiad põhinevad suurtel maa-aluste hästi isoleeritud vee 
(kruus-vesi) reservuaaridel, kuhu salvestatakse soojus hilisemaks kasutamiseks. CTES 
süsteemide investeerimiskulud on väga suured ja seetõttu neid väga vähe. Sellest tulenevalt 
keskendutakse ka siin artiklis just ATES ja BTES süsteemidele. [1,2,3] 
 
Põhjavee soojussalvestid on avatud süsteemid, mis tähendab, et seal on mitu veekaevu, kus 
ühest kaevust võetakse vesi ja teise kaudu juhitakse põhjavette tagasi. ATES’i puhul 
kasutatakse salvestusvahendina põhjavett. ATES süsteem koosneb üldjuhul kaevudest, 
soojusvahetitest (soojuspump), tsirkulatsiooni pumpadest ja kütmise/jahutamise süsteemist 
(joonis 1). Need veekaevud projekteeritakse kahe funtsioonilisteks, töötades nii veevõtu kui 
tagasi laske kaevuna. Kaeve nimetatakse ka külmaks ja soojaks kaevuks, sest külmast kaevust 
võetakse külm vesi ja juhitakse tagasi sinna ning sooja kaevust võetakse soe ja juhitakse soe 
vesi tagasi. Kütmisperioodil pumbatakse soe põhjavesi soojast kaevust soojuspumpa, kus 
soojus kantakse üle hoone küttetsirkulatsioonile ning külm vesi juhitakse läbi külma kaevu 
tagasi põhjavette. ATES’i süsteemi korral on puuraukude sügavus tavaliselt umbes 30 m, kuid 
on ka sügavamaid [4]. Eestis jääb põhjavee temperatuur 25 – 75 m sügavusel vahemikku 6,5 – 
7 oC [4]. ATES süsteem peab olema madala temperatuuriga küttesüsteem, mis on ühendatud 
radiaatoritega või põrandaküttega, sest liiga sooja vett ei ole soovitatav põhjavette tagasi 
juhtida. [2,3] 
 
ATES’i paigaldamine on keeruline protsess, kus tuleb seaduses ette nähtud tingimustest kinni 
hoida ning tuleb hankida luba puurimiseks ja põhjavee kasutamiseks. Seetõttu sõltub ATES’i 
lõplik lahendus kohalikust omavalitsusest, kes lubab kaevata ja kui sügavale. Lisaks tuleb 
teha mitmeid uuringuid, mille põhjal kas antakse luba kaevata ja kas üldse on võimalik ATES 
süsteemi paigaldada antud asukohta. Kui ATES’i paigaldamiseks saadakse luba, siis sellel 
siiski suured plussid. ATES süsteemiga integreeritud soojuspumpade COP jääb 
kütmisperioodil vahemikku 4,5 kuni 6,5 ning lisaks võib olla energia säästlik pikas 
perspektiivis madalate töö- ja hoolduskuludega. [2,3,4] 
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Joonis 1. ATES’i põhimõtte joonis [3] 

Figure 2. Schema of ATES [3] 
 
Puuraugu soojussalvestid (BTES) kuuluvad kinniste süsteemide kategooria alla, mille 
tööpõhimõte on sarnane ATES süsteemile, kuid erineb mõningate ehituslike ja installatsiooni 
protseduuride poolest. BTES süsteem (joonis 2) koosneb soojuspumbast, soojuskandjast, 
puuraukudest ja kütmis/jahutamissüsteemist. Puuraugud toimivad soojusvahetitena maa sees 
ja need 50 – 200 m pikad ning neid võib olla mitu, mis üksteisega ühendatud. Keskmiselt on 
vaja 1 m2 köetava pinna kohta puurida 1 m puurauku, kuid tegelik puurimise vajadus sõltub 
hoone energiaklassist, pumba parameetritest ja maapinna kivimi koostisest ja selle 
veeküllasusest. Puuraugus on U-kujuline toru, milles tsirkuleerib soojus või külm ja kas siis 
salvestatakse või võetakse termaalenergiat maa seest. [2,3,4] 
 

 
Joonis 3. BTES’i põhimõtte joonis [3] 

Figure 4. Schema of BTES [3] 
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BTES süsteeme saab veel omakorda jaga vertikaalseteks, horisontaalseteks ja 
keerdussilmustega süsteemideks. Kuna tegemist on suletud süsteemiga, siis mida rohkem on 
puurauke või mida pikem on kontuur, seda kõrgem on selle süsteemi efektiivsus. Üks eelistest 
ATES’i süsteemi ees on veel konstruktsiooniline aspekt, mida on võimalik efektiivselt 
kasutada aasta ringselt. Ehituse poole pealt on BTES’i võimalik efektiivsemalt siduda 
päikesekollektoritega, mille kogutud soojus salvestatakse suveperioodil maasse. Salvestatud 
soojusenergiat kasutatakse hoone ruumide ja sooja vee kütmiseks talvisel perioodil läbi 
suletud veesüsteemi. Tänu sellisele salvestussüsteemile on võimalik ära kasutada rohkem 
päikeseenergiat ja seega ka rohkem taastuvat energiat. Lisaks salvestatud soojus hoiab 
salvestis oleva pinna temperatuuri kõrgemal, mis tõstab ka soojuspumba COP’d. [2,3] 
 

 
Joonis 5. BTES puuraukude paigutus pealt vaates [2] 

Figure 3. BTES bore field configuration[2] 
 

 
Joonis 6. BTES horisontaalsete kollektorite paigutus küljelt [2] 

Figure 7. BTES system with horizontal collectors from side view [2] 
 

Tulemused 

 
Eestis oleks võimalik kasutada ATES ja BTES süsteemi. ATES’i puhul oleks lubade 
hankimised, mitmed uuringud ja täpne seaduse järgimine liiga pikk ning ka liiga kallis 
protsess. ATES ja BTES’i puhul üldjuhul kasutatakse puurauke, mille puurimine on võrreldes 
horisontaalsete kollektorite paigaldamisega tunduvalt kallim ja keerukam. Seega Eestis oleks 
sobivam lahendus just BTES süsteem horisontaalsete kollektoritega.  
 
Küttesüsteem (joonis 5) ehitatakse 200 m2 majale, mille küttevajadus kaasa arvatud sooja vee 
tarbimisega oleks 140 kWh ruutmeetri kohta aastas. Hoonesse on paigaldatud 9 kW 
võimsusega maasoojuspump, mis on võimeline küttevajadust rahuldama. Maasoojuspumbast 
(GSHP) läheb välja kaks kontuuri. Üks kontuur maa sees 1,2 m sügavusel ja on umbes 600m 
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pikk. Teine kontuur läheb läbi päikesekollektorite, mis soojendavad kontuuris ringlevat 
vedelikku ja see juhitakse edasi maa-alusesse soojussalvestisse (TES). Salvestisse kogutakse 
päikesekollektorilt saadav soojus ja seda tarbitakse külmemal perioodil, kui maakollektorid 
enam maasoojuspumba COP’d kõrgel ei suuda hoida.  
 

 
Joonis 8. Hoone maakütte süsteem kombineeritud päikesekollektorite ja soojussalvestiga 

Figure 9. Ground coupled heat pump system combined with solar panels and thermal energy storage 
 
Soojussalvesti on kaevatud maa-alla ja see on silindrikujuline. Salvesti on ümber paigutatakse 
20 cm paksune polüetüleeni kiht, mis mõlemalt poolt kaetakse veekindla materjali kihiga 
niiskuse ning vee takistamiseks pinnasest salvestisse ja salvestist väljapoole. Salvesti ehitus 
on analoogne joonis 4 näidatule. Salvestusaineks on liiv ja seda peab olema sellises koguses, 
mis suudaks salvestada nii palju soojusenergiat, et seda saaks kütmisperioodil kasutada. Liiva 
sisse paigutatakse teine soojuspumba kontuur, mis juhitakse enne läbi päikesekollektoritest. 
Kuna päikesekollektorid võivad kontuuris oleva vedeliku temperatuuri väga kõrgele tõsta, siis 
peab soojuspumbal olema väljalülitamise võimalus. 
 

Järeldused 

 
Maailmas on kasutusel paljusid erinevaid soojussalvestus süsteeme, mis on kasutusel nii 
rajoonide, tööstuste kui ka eramajade kütmiseks. Need on tõestanud oma efektiivsust ja 
soojussalvestid on üks viis energiat säästlikumalt kasutada. Salvestus süsteemi abil saab liita 
erinevaid kütmisliike, millega tõstetakse üleüldiselt küttesüsteemi efektiivsust. Soojussalvesti 
miinuseks võib pidada selle kõrgeid investeeringuid ning konkreetse süsteemi sõltuvust 
kohalikest geoloogilistest oludest. Seega iga süsteem on oma näoga. Eesti tingimustes on 
samuti võimalik salvestussüsteeme paigaldada, kuid ei ole nii lihtne kasutada puuraukudega 
süsteeme. Eestis saab salvestussüsteemid kombineerida horisontaalsete kontuuridega 
maasoojuspumpadega, päikesepaneelidega ja ka näiteks tuulegeneraatoritega. Täiendavalt 
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tuleks uurida tuulegeneraatoritega kombineerimise võimalusi ja koostada konkreetseid 
arvutusi salvesti suuruse määramiseks. 
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Abstract. The aim of this research paper is to analyze thermal energy storage systems  that 

would help to increase the share of renewable energy in the energy mix, increase the 

efficiency of heating system and would reduce energy consumption and costs. Thermal energy 

storage system enables to combine diffrenent heating systems and helps to balance energy 

demand and supply. The aim of this research paper is also to suggest an underground thermal 

energy storage solution that would be suitable for geological and hydro-geological conditions 

in Estonia. 

Keywords: thermal energy storage, effective heating system, thermal energy. 
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TUULEENERGIA OSA TALU ENERGIAVARUSTUSEST 

Windenergy as a part of Farm´s energy supply  

 
Toomas Lüüs, Veli Palge, Andres Annuk 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Energeetika osakond 
 
Annotatsioon Käesolevas artiklis analüüsitakse tuuleenergia osatähtsust energiamahuka talu 
energiavajaduse katmises täielikult taastuvate energiaallikatega. EMHI andmebaasist saadud tuule 
kiiruste andmed on teisendatud vastavaks erinevatele kõrgustele, et arvutada erisuguste võimsustega 
tuulikute toodangud. Tuulikute tasuvusaeg on leitud uurimaks tuuleenergia lahenduste sobilikust talu 
energiasüsteemi. 

Märksõnad: taastuv energiaallikas, tuuleenergia, elektrituulik, tuule kiirus, tuuliku mast. 
 

Sissejuhatus 

 
Leigo talu, mis asub Lõuna-Eesti metsade ja järvede vahel, kasutab elektrienergiat riiklikust 
võrgust ja soojuse saamiseks puitu enda metsast. Projekti eesmärgiks on leida parim lahendus 
kasutades elektrienergia tootmiseks taastuvaid allikaid, millest antud artiklis on käsitletud 
tuuleenergiaga seonduvaid probleeme. Taastuvate energiaallikate kasutamisel on positiivseks 
küljeks tasuta energiavoogude kasutamine ja keskkonnasõbralikkus. Põhiprobleemiks on 
stabiilsuse puudumine ja seadmete kõrge hind. Kirjeldatud olukorrale vastavalt võrreldakse 
tuulgeneraatoreid võimsustega 10, 20 ja 30 kW [1]. 
 

Materjalid ja metoodika 

 
Kütteks kasutatakse halupuid, mille kulu aastas on 100 rm. Olmetehnika ja tööstuslike 
elektriseadmete (tööpingid, saekaater, halumasin jm) käivitamiseks ja tarbevee 
soojendamiseks kasutatakse 50 A peakaitsmega võrguelektrit. Maksimaalne võimsustarve 
koos küttega ulatub 350 kW. Arvestades maha elekterkütte ja tarbevee soojendamise ning 
vältides suure võimsusega seadmete (saekaater, puiduhakkur, keevitus) samaaegset 
kasutamist, ei ületaks vajalik elektrivõimsus 30 kW. Kogemustest lähtuvalt oleks talu 
toimimiseks vajalik energiahulk ööpäevas umbes 50 kW·h. Tööpäevadel ja lühiajaliselt 
töötavate võimsamate seadmete kasutamisel kuluks ööpäevas kuni 70 kW·h ja talu aastane 
arvestuslik elektritarve 19000=aE kW·h [1]. 

 
Tuuliku toodangu arvutamiseks on kasutatud EMHI andmebaasist saadud Tõravere 
tuulekiiruste andmeid. Tõravere vaatlusjaama tuuleandmed on 2011 a. tunnikeskmised 
mõõdetuna 10 meetri kõrgusel ja on tüüpilised Eesti sisemaa jaoks. Kuna sisemaa tuule 
kiirused on 10 meetri kõrgusel takistuste tõttu liiga madalad (aasta keskmine 2,6 m/s), siis on 
andmebaasist saadud väärtused võrdluseks teisendatud logaritmilise valemiga [2] erinevatele 
kõrgustele vastavaks: 
 

),/ln(/)/ln()(/)( 010212 zzzzzVzV =                       (1) 

 
kus  V(z2) on    leitav tuulekiirus kõrgusel z2 m/s; 

 V(z1) –     teadaolev tuulekiirus kõrgusel z1 m/s; 
 z1 –     teadaoleva tuulekiiruse kõrgus maapinnast m; 
 z2 –     leitava tuulekiiruse kõrgus maapinnast m; 

 z0 –     on    kareduskõrgus m, (z0=0,25) [1]. 
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Tuuliku tootlikkus on erinevatel tuule kiirustel arvutatud valemiga [3]: 
 

,
2

3
p

t

CVA
Q

⋅⋅⋅
=
ρ

                        (2) 

 
kus  Qt on    tuulegeneraatori toodang tunnis W·h; 

 ρ –     õhu tihedus normaaltingimustel kg/m3, (ρ=1,266); 
 A –     tiiviku pindala m2; 
 V –     tunnikeskmine tuule kiirus m/s; 
 Cp –     kasutegur, (Cp=0,33). 

 
Tuuliku maksumuseks on võetud prof. Andres Annuki poolt väljapakutud 1 EUR/W, mida 
võib loota lähitulevikus. Väljapakutud hinna sisse kuuluvad ka tuuliku komponendid. Kuid 
tuuliku hinnale lisandub ka masti maksumus, mille suhet kõrgusega iseloomustab joonis 1. 
 

 
Joonis 1. Tuuliku masti maksumused [4] 

Figure 1. The costs of wind turbine tower[4] 
 
Tuulegeneraatori komplektide hinnad on leitud valemiga: 
 

,)( mttgt ApPA +⋅=                         (3) 

 
kus  At on    tuulegeneraatori komplekti hind EUR; 

 Ptg –     tuuliku võimsus kW; 
 pt –     tuuliku väljapakutud hind EUR/W; 
 Am –     masti hind EUR. 
 
Sobivaima tuulegeneraatori komplekti leidmiseks on leitud tasuvusaeg valemiga 
 

,
eta

t

t
tQ

A
T

⋅
=                          (4) 

 
kus  Tt on    tuulegeneraatori komplekti tasuvusaeg a; 

 Qta –     tuulegeneraatori aastane toodang kW·h; 
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 te –     elektrienergia maksumus EUR/kW·h (te = 0,123). 
 

Tulemused 

 
Arvutustulemused on kantud tabelisse 1. Tabelist 1 on näha, et tuulegeneraatorite aastased 
toodangud on küllaltki madalad võrreldes komplektide hinnaga, mistõttu ületab tasuvusaeg 
seadme eluiga. Masti tõstmine küll võimaldab püüda tugevamaid tuuli suurematel kõrgustel, 
kuid torni enda maksumus paljudel juhtudel nullib sellest tuleneva kasu.  
 
Tabel 1. Talu tuuleenergia arvutustulemused 
Table 1. Farm´s wind energy calculation results 

Kõrgus, m 
Aastakeskmine tuule 

kiirus, m/s 

Tuuliku 
võimsus, 

kW 

Toodang 
aastas, kW·h 

Komplekti 
hind At, EUR 

Tasuvusaeg Tt, 
a 

10 2,6 
10 3101 15000 39,3 
20 4850 25000 41,9 
30 6981 35000 40,8 

20 3,1 
10 5331 17500 26,7 
20 8337 27500 26,8 
30 12000 37500 25,4 

30 3,4 
10 7043 25500 29,4 
20 11013 35500 26,2 
30 15853 45500 23,3 

40 3,6 
10 8426 31000 29,9 
20 13176 41000 25,3 
30 18967 51000 21,9 

50 3,7 
10 9624 36500 30,8 
20 15050 46500 25,1 
30 21664 56500 21,2 

 
Kõige kasulikum on installeerida tuulikud võimsusega 20-30 kW alates 30 m kõrgusele. 
Tuuliku, mille võimsus on 10 kW, tasuvusaeg 20 meetri kõrgusel on võrreldav teiste 
generaatorite tasuvusajaga, kuid madala toodangu tõttu ei ole antud lahendus mõistlik.   

 

Järeldused 

 
Tuuliku installeerimine vaadeldavasse piirkonda ei ole majanduslikult otstarbekas, sest 
tasuvusaeg ületab seadme eluea pikkuse. Kui soovitakse ikkagi kasutada tuulegeneraatorit, 
tuleks kasutada lisa-energiaallikat, sest tuul ei ole piisavalt stabiilne tagamaks talu 
varustuskindlust. Üheks võimaluseks on loota tulevikus taastuvenergia seadmete soetamise ja 
paigaldamise toetusele. Sellisel juhul tasuks tuulik ennast majanduslikult ära. 
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Abstract. In this paper the energy supply of Leigo farm by windenergy is described. Wind 

speed data obtained from the EMHI database has been converted to different heights to 

calculate wind turbines output. Payback period of wind turbines has been found to 

investigate the solutions of windenergy as a part of farm´s energy supply. 

Keywords: renewable energysource, windenergy, wind turbine, wind speed, wind turbine 

tower. 
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KOKKUPUUDE LENDUVATE ORGAANILISTE ÜHENDITEGA 
PLASTTOODETETEHASE TRÜKITSEHHIS 

Exposure to organic solvents in printing plant of the plastic products factory 

 
Karit Kikas, Eda Merisalu, Ada Traumann 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika osakond 
 
Annotatsioon. Iga päev säilitame tooteid kilepakendites. Kilepakendite tootmisel kasutatakse 
erinevaid kemikaale, et muuta pakend atraktiivsemaks. Kemikaalid sisaldavad erinevaid lenduvaid 
orgaanilisi ühendeid, mis võivad organismile kahjulikult mõjuda. Uurimistöö eesmärgiks oli kirjeldada 
plasttoodetetehase trükitsehhis lenduvate orgaaniliste ühendite esinemist ja hinnata sellest tulenevalt 
nende võimalikku mõju töötajate tervisele. Mõõtmistulemusi võrreldi töötajate poolt täidetud 
ankeetküsitluse vastustega, mis hõlmasid hinnanguid tervisekaebuste esinemise kohta. Saadud 
tulemustest selgus, et töökeskkonnas ei ületanud lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon 
soovituslikke piirnorme, kuid töötajatel esines tervisekaebusi, mis nende hinnangul võivad olla seotud 
töökeskkonnas esinevate keemiliste ohuteguritega.  

Märksõnad: kemikaalid, lenduvad orgaanilised ühendid, trükkimine, tootmistöötaja, tervisekaebused.  
 

Sissejuhatus  
 

Viimase paarikümne aasta jooksul on kilepakendite tootmine märkimisväärselt kasvanud ning 
tulevikku vaadates muutume me plastmaterjalidest järjest rohkem sõltuvaks [1]. Kilematerjale 
hakati valmistama 1950. aastastel ning 2013. aastal toodeti maailmas 299 miljonit tonni 
plasttooteid, millest Euroopas 57 miljonit tonni [2]. Kilepakendite tootmisel ja värvimisel 
eraldub töökeskkonda erinevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid (etüülatsetaat, isopropanool), 
mis sissehingamisel põhjustavad silmade, nina ja kurgu ärritust, pearinglust, peavalu, 
iiveldust, peapööritust ning närvisüsteemi kahjustusi [3]. Pikaajalisel kokkupuutel 
kemikaalidega on töötajatel esinenud sagedamini naha- ja neeruhaigusi, sh kontaktdermatiiti 
[4–5]. 
 
Euroopas registreeriti 2001. aastal 12 Euroopa Liidu liikmesriikides 31 945 uut 
kutsehaigestumisjuhtu, mis teeb rahvastikuandmete järgi 100 000 töötaja kohta 48 
haigestumist meeste ja 22 haigestumist naiste seas. Kutsehaigustest 14% moodustasid 
nahahaigused, millest enamus (88%) olid seotud kokkupuutest kemikaalidega. 
Närvisüsteemihaigusi registreeriti 8%, millest 2% seostati orgaaniliste lahustitega. 
Hingamiselundite haigustest 36% oli põhjustatud orgaaniliste lahustite poolt [6].  
 
Orgaanilisi ühendeid on mõõdetud nii plasti tootmisel kui kilepakendite trükkimisel. Jaapanis 
läbiviidud uuring näitas, et trükitööstuse töökeskkonna õhus leidus hulgaliselt kemikaale, 
millest orgaanilised lahustid moodustasid mõõdetud trükkimisel 10,2% ja pesemisel 30,2% 
[7]. Samuti on trükikojas koos teiste lenduvate orgaaniliste ainetega mõõdetud ka kõrgemat 
osooni sisaldust [8]. Plasttoodetetehase trükitsehhi töötajad puutuvad igapäevatöös kokku 
lisaks plastiku aurudele ka lahustite, värvide, paksendajate, vedeldajatega ning emulsioonide 
ja puhastusvahenditega. Uurimistöö eesmärgiks oli kirjeldada plasttoodetetehase trükitsehhis 
lenduvate orgaaniliste ühendite esinemist ja hinnata sellest tulenevalt nende võimalikku mõju 
töötajate tervisele. 
 

Materjal ja metoodika 
 
Uurimistöö objektiks on AS-i Estiko Plastar plasttoodetetehas, kus tootmisprotsess koosneb 
kolmest etapist: kilepakendite tootmine, trükkimine, lõikamine. Kõikides protsessides eraldub 



EMÜ Tehnikainstituut IX Magistrantide teaduskonverents 22.04.2015 
 

114 

orgaanilisi ühendeid, mis sisaldavad nii plastik- kui värvikomponente. Kõige rohkem lendub 
õhku orgaanilisi ühendeid kilepakendite trükkimise protsessis, kuna värvidesse lisatakse 
lenduvaid orgaanilisi ühendeid nende kuivamise kiirendamiseks.  
 
Tootmisprotsessi esimeses etapis tuleb kilerullid paigutada trükimasina võllidele ning 
ühendada kilematerjal trükiliiniga. Trükkimiseks kasutatakse trükiplaate, mis tuleb paigutada 
sliividega trükimasinasse. Trükivärvid valatakse käsitsi trükimasina värvinõudesse, mille 
juures on töötajatel otsene kokkupuude kemikaali aurudega. Seejärel toimub protsess 
automatiseeritult, kuna trükimasin doseerib automaatselt vajaliku koguse värvi kilerullile. 
Pärast tööprotsessi lõppu tuleb trükimasina osad käsitsi puhastada ning trükiplaatidelt värvide 
jäägid maha pesta. Väiksemaid plaate pestakse pesumasinas, suuremaid käsitsi. Kasutuses 
olevad värvinõud paiknevad suletult trükimasina juures põrandal. Pesuaineid ja tühje anumaid 
hoitakse tööruumis seina ääres selleks ettenähtud kohas.  
 
Käesolevas uuringus kirjeldatakse kemikaalide kontsentratsioone plastiktoodete tehase 
trükitsehhis. Aluseks on võetud 2005., 2008., 2009. ja 2014. aastal Terviseameti poolt 
mõõdetud tulemused. Õhu analüüsid on tehtud päevase töövahetuse ajal kella 11–16 vahel 
töötaja töötsoonis hingamiskõrguselt või ruumi keskel 1,2 meetri kõrguselt. Mõõtmiste ajal 
olid aknad suletud ning mehaaniline üldventilatsioon töötas. Mõõtmised teostati erinevate 
trükimasinate juures (Finn-Flexo, Comex, Novoflex). Mõõtmised viidi läbi ka 
destilleerimisruumis, kuna seal toimub kemikaalide jääkide destilleerimine, mille lõpp-
produktiks on etüülatsetaat, etanool jt lenduvad ühendid.  
 
Lenduvate orgaaniliste ühendite mõõtmisel koguti õhuproov pumba abil aktiivsöetorule ning 
laboris toimus ühendite desorptsioon n,n-dimetüülformamiidiga. Lõppanalüüs tehti 
gaaskromatograafiga (GC/MS) mass-spektromeetria meetodil. Osooni kontsentratsiooni 
määramiseks töökeskkonna õhus kasutati indikaatortorusid ja lõpp-analüüs tehti 
spektrofotomeetriga. Tegemist on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt tunnustatud meetoditega, 
mis on kasutusel Terviseameti laboris. 
 
Uuritavateks on plastiktoodete tootmise tehase trükitsehhi personal. Sihtgruppi valiti töötajad, 
kes on ohustatud erinevatele ohtlikele kemikaalidele ja kes on trükitsehhis töötanud vähemalt 
pool aastat, tehes tööd 12 tunnistes vahetuses. Sihtgrupi moodustasid kõik 25 trükitsehhi 
töötajad. Uuringu läbiviimiseks oli nii tööandja kui ka töötaja nõusolek.  
 
Uurimistöö läbiviimiseks koostati ankeetküsimustik, mille aluseks oli rahvusvaheliselt 
valideeritud töökeskkonna küsimustik [9]. Ankeet sisaldas küsimusi üldiste isikuandmete, 
kemikaalidega kokkupuute ning tervisehäirete kohta. Küsitluses kasutati nii kinniseid 
(etteantud vastusvariante) kui ka avatud küsimusi, millele uuritav sai vastata vabas vormis. 
Töötajatele tutvustati uuringu eesmärki ja aktiivse osalemise tagamiseks töö praktilist 
vajadust. Ankeetküsitlustele vastamine oli vabatahtlik. Vastajate anonüümsus tagati sellega, et 
küsimustikud jagati kõigile töötajaile ja vastused koguti kokku isiklikult uurija poolt. 
Töötajad, kes ei olnud uurija viibimise ajal trükitsehhis tööl, said oma täidetud ankeedid 
panna suletud ümbrikuga lukustatud kogumiskasti. Andmeid koguti ajavahemikus 
09.02.2015–02.03.2015. Tulemuste töötlemiseks kasutati andmetöötlusprogrammi MS Excel 
2013.  

Tulemused ja arutelu 
 
Uuritava grupi moodustasid 20 töötajat, vastamismäär oli 80%. Vastajatest enamus olid 
mehed. Keskmine vanus oli 31,6±9,2  aastat (noorim 21 ja vanim 51). Kõik töötajad töötasid 



EMÜ Tehnikainstituut IX Magistrantide teaduskonverents 22.04.2015 
 

115 

graafiku alusel 12 tunnistes vahetuses, sealhulgas öösiti. Uuritavate keskmine tööstaaž oli 
10±9,3 aastat ja antud osakonnas 7±6,8 aastat. Tööstaaži osas esineb suur varieeruvus. Üle 
poole uuritavatest on töötanud rohkem kui 5 aastat. Pikim tööstaaž antud osakonnas oli 25 
aastat ja lühim 0,6 aastat. (tabel 1).  
 
Tabel 1. Valimi kirjeldus 
Table 1. Desciption of the sample  

Tunnus Väärtus 
Vanus, keskmine ± SD (min, max) 31,6±9,2 (21–51) 
Mees, arv (%) 18 (90%) 
Naine, arv (%) 2 (10%) 
Üldine tööstaaž aastates keskmine ± SD (min, max)  10±9,3 (3–27) 
Osakonnas keskmine tööstaaž aastates ± SD (min, max)  7±6,8 (0,6–25) 
 
Ankeetküsitlusest selgus, et vastajatest 85% puutus otseselt kokku kemikaalidega ja enamasti 
(80%) kaasnesid lenduvate ühenditega spetsiifilised lõhnad. Kemikaalidega kokkupuute aega 
hinnati erinevalt: 65% uuritavatest puutus kemikaalidega kokku peaaegu kogu tööpäeva, 20% 
kuni kolmandiku tööajast ja 10% ligi poole tööajast ning mõned ka üldse mitte (5%). 
Vastajatest 90% teadsid, et osakonnas on olemas kemikaalide ohutuskaardid ja need on 
enamusele kättesaadavas kohas. Kemikaale hoiti nii selleks eraldatud spetsiaalses ruumis, 
tööruumis eraldi kapis kui ka tööruumi põrandal vastavaks kohas. Kemikaalijääke 
sorteeritakse ja kogutakse regulaarselt. 
 
Terviseameti poolt läbiviidud Töökeskkonna õhu analüüsidega on tööandja erinevatel aastatel 
püüdnud tuvastada lenduvaid orgaanilisi ühendeid erinevate tööprotsesside juures (tabel 2).  
 
Tabel 2. Orgaaniliste lenduvate ühendite piirnormid ja õhuanalüüside tulemused plasttoodete 
tehase trükitsehhis  
Table 2. Occupational exposure limits and collected air samples of organic volatile 

compounds in printing plant of plastic production factory 

Mõõtekoht 
Piirnorm, 

mg/m3 

2005 2009 2014 

Finn-
Flexo, 
mg/m3 

Finn-
Flexo, 
mg/m3 

Comex 
FW 

1508, 
mg/m3 

Novoflex, 
mg/m3 

Comex, 
mg/m3 

Destil-
leerimis-

ruum, 
mg/m3 

Etanool 1000 241 106 124 163 107 75 
Etüülatsetaat 500 79 27 30 99 25 23 
Isopropanool 350 24 < 2 - - - - 
n-propanool 350 7 < 2 - - - - 
Osoon 0,2 0,08 < 0,05 < 0,05 0,05 < 0,05 - 
Orgaanilised 
ühendid 

2085 - - 4 10 5 < 0,5 

 
Tabelist 2 selgub, et mõõtmistulemused ei ületa piirnorme, kuid kemikaalide kontsentratsioon 
tööprotsesside juures on töövahetuse jooksul muutuv [10]. Lenduvate orgaaniliste ühendite 
kontsentratsioonid võivad olla kõrgemad seadmete pesemisel, värvide valamisel ja segamisel. 
 
Töökeskkonna piirnorm on keemiliste ühendite ekspositsioon töötajale 8-tunnise tööpäeva 
(40-tunnise töönädala) jooksul, mis ei põhjusta tervisekahjustusi [10]. Samas eeltoodu ei 
tähenda, et piirnormist madalamad kogused ei ohusta tervist, sest kemikaali riskide hindamise 
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maatriks Briti Standard 8800:2004 võtab riski tõenäosuse määramisel arvesse protsendi 
kemikaali piirnormist [11].  
 
Töötajate hinnangud vaimse tervise seisundile olid erinevad (joonis 1). Vaimsetest kaebustest 
sagedamini (mõnikord nädalas kuni iga päev) esines viiendikul uuritavatest unehäireid ja 
stressi, vähem mäluprobleeme ja keskendumishäireid. Pooltel töötajatel esines mõnikord kuus 
peavalusid. Töötajatel ei esinenud teadvuse kadu. 
 

 
Joonis 1. Vaimse tervise probleemide esinemine viimase aasta jooksul (%) 

Figure 1. The presence of mental health problems in the past year (%) 

 
Füüsilistest kaebustest esines ligi pooltel uuritavatel sagedamini (mõnikord nädalas kuni iga 
päev) väsimust, silmade ärritust (25%), luu- ja lihasvalusid (15%). Nahaärritusi esines 
harvemini (mõnikord kuus) kolmandikul vastajatest. Vähem esines kuulmislangust, kipitust 
kurgus, hingeldust, köha ja külmetushaigusi. Kõige vähem esines hingamisteede ärritust 
(joonis 2). 
 

 
Joonis 2. Füüsilise tervise probleemide esinemine viimase aasta jooksul (%) 

Figure 2. The presence of physical health problems in the past year (%) 

Ligi kolmandik töötajaist seostas silmade ärritust ja väsimust tööga. Viiendik vastajatest 
seostas tööga ka peavalu, kuulmislangust ja skeleti-lihasvalusid. Mäluprobleeme ja 
külmetushaiguseid töötajad tööga ei seostanud (joonis 3). 
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Joonis 3. Tervisekaebuste seostamine tööga viimase aasta jooksul (%) 
Figure 3. Health complaints connected work (%) 

 
Antud uuringus seostati kõige enam tööga nahaärritusi, seejärel väsimust ja silmade ärritust, 
mida on sarnaselt tuvastatud ka trükiprotsessiga seotud töötajatel Tais [12]. Tööga seostati ka 
kuulmislangust, mida võib põhjustada ekspositsioon lenduvatele orgaanilistele ainetele koos 
töötamisega mürarikkas keskkonnas 12 tunnistes vahetustes [13–14]. Ka peavalu, unehäireid, 
stressi ning luu- ja lihasvalusid seostati tööga. Peavalu ja unehäirete põhjusteks võib olla 
töötamine graafiku alusel, ka öises vahetuses. Skeleti-lihasvalud võivad olla tingitud asjaolust, 
et tööülesannete täitmisel tuleb teisaldada käsitsi raskusi, viibida sundasendis ning teha 
korduvaid liigutusi. Rühmade võrdlus (χ2-test) näitas häirivate lõhnade ja kuiva õhu puhul 
pearinglust (p=0,05), halbade lõhnadega kaasnevat närvilisust (p=0,008) ja tendentsi silmade 
ärritusele (p=0,08). Spearman’i korrelatsioonanalüüs näitas, et omavahel korreleerusid vanus 
ja väsimus (r=0,550, p<0,012) ja samuti mitmed teised tervisekaebused omavahel. Stressiga 
olid seotud unehäired (r=0,870, p<0,0001), külmetus (r=0,698, p<0,001), närvilisus (r=0,692, 
p<0,002), keskendumishäired (r=0,582, p<0,009) ja väsimus (r=0,487, p<0,034). 
 

Järeldused 
 
1. Enamus töötajatest puutus kokku kemikaalidega rohkem kui pool tööajast.   
2. Töökeskkonnas lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon ei ületanud soovituslikke 

piirnorme, kuid töötajatel esines tervisekaebusi, mis võivad olla põhjustatud igapäevaselt 
töös kokkupuutuvatest lenduvatest orgaanilistest ühenditest.  

3. Kuna lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon töökeskkonna õhus on muutuv 
vahetuse jooksul ja sõltub tegevustest tööprotsessis, siis tuleks kemikaalide sisaldust 
töökeskkonnas mõõta kogu töövahetuse jooksul. 

4. Lisaks töökeskkonna mõõtmistele tuleb plasttoodete tehase trükitsehhis tõhustada 
ventilatsioonisüsteemi, selgitada isikukaitsevahendite kandmise vajadust ja teostada 
regulaarselt töötajate tervisekontrolli. 

5. Kemikaalide ohutusalased koolitused aitaksid töötajatel paremini mõista terviseriski 
tõsidust. 

6. Uuringu tulemused on abiks töökeskkonna ja tööprotsessi parandamiseks ning terviseriski 
vähendamiseks. Kemikaalide toimet tervisele tuleb edaspidi põhjalikumalt uurida. 
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Abstract. Every day we pack different products in plastic bags. Chemicals evaporising into 

the air of printing rooms contains a variety of volatile organic compounds (VOC) and have 

harmful effect on human organism. The aim of this study was to analyze the concentrations of 

volatile organic compounds in the plastic printing factory and assess their potential impact 

on the employees’ health. Air samples were collected by the Health Protection Laboratory in 

2005, 2009 and 2014. The measurements compared with normatives. The questionnaire study 

was carried out for 25 employees (response rate 80%). The answers about exposure to 

chemicals and occurrence of health complaints were taken under the analysis. Ethanol, ethyl 
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acetate, ozone, isopropanol and ohter nondistinctive organic compounds were found in the 

air samples. Employees had had health complaints that they believe may be related to 

chemical hazards in the work environment, but the measurements showed that VOC contents 

did not exceed their limit values. 

Keywords: chemicals, volatile organic compounds, printing, printing-factory workers, health 

problems. 
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TÖÖTAJATE OHUTUSKÄITUMINE AUTOKLAASIDE TOOTMISETTEVÕTTES  
Employees’ safety behavior in carglass manufacturing company 

 
Annika Tennokese, Eda Merisalu 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika osakond 
 

Annonatsioon. Klaasitootmise ettevõtte tootmistöötajate ohutuskäitumine on väga oluline, kuna 
ettevaatamatuse tõttu on enda või teiste töötajate vigastamise risk suur. Uurimistöö eesmärgiks on 
analüüsida autoklaaside tootmistöötajate ohutuskäitumise muutuseid aastate 2008-2014 jooksul, kui 
ohutusele hakati pöörama suuremat tähelepanu ning kasutusele võeti ettevõtte jaoks uudne 
ohutuskäitumise kontrollimissüsteem SMAT (Safety Management Tool). Ohutuskäitumise 
kontrollimise mõju võrreldakse töökohas juhtunud õnnetuste ja ohuolukordade sagedusnäitajatega. 
Saadud tulemused annavad ülevaate ohutuskäitumise kontrollimissüsteemi efektiivsusest ja nende 
põhjal tehakse järeldusi ning antakse soovitusi parema töökeskkonna ja töökorralduse loomiseks. 
Märksõnad: tootmistöötaja, ohutus, tööõnnetus, ohutuskäitumine. 
 

Sissejuhatus 
 
Ohutuskäitumisele pööratakse üha enam tähelepanu erinevates ettevõtetes, kuna senisel moel 
jätkamine ei ole jätkusuutlik. H.W.Heinrich-i väidete kohaselt on tööõnnetused põhjustatud 
88 % ohtlikust käitumisest, 10 % ohtlikest tingimustest ja 2 % lihtsalt vältimatud [1]. Skanska 
ehitusettevõttes tööohutusvaldkonna parendamise tegevused järgivad H.W.Heinrichi 
kolmnurga- või püramiidi teooriat ja sama autori doomino teooriat, millede kohaselt 
põhjustab õnnetusi järjestikuste sündmuste ahel. Eemaldades õnnetust põhjustavasse ahelasse 
kuuluva nn doominokivi, nt ohtliku tegevuse või olukorra, takistab see ahelreaktsiooni 
algamist või jätkumist [2].  
 
DuPont-i kümne aastase uuringu tulemustes selgus, et 96 % tööõnnetuste juhtudest on 
põhjustatud ohtlikust tegevusest (12 % mitte sobivad või puudulikud isikukaitsevahendid, 
30 % valed inimese tööasendid, 14 % inimese ohtlik reaktsioon/käitumine, 28 % puudulikud 
või valed töövahendid ja varustus, 12 % halb või vale protsess ja töökorraldus) ning 4 % 
juhtudest ohtlikest töötingimustest [3].  
 
Käitumise turvalisus (behavioural safety), on nimetus mitmeid tüüpe programmidele, millede 
eesmärk on parendada ohutust, kui muudetakse töötajate käitumist. Ohutuskäitumise süsteemi 
keskpunktiks on uskumus, et vigastused ja haigused on töötajate ohtlike tegevuste tagajärjed. 
Ohtlike tegevuste vältimiseks peab juhtkond võtma sihtmärgiks need spetsiifilised käitumised 
ja  muutma neid, millele need põhinevad ja jälgima töötajaid [4]. Shoubra El Khema 
piirkonnas tegutsevas klaasitootmise ettevõttes viidi läbi tööõnnetuste vältimise programm, 
mille tulemusena tööõnnetuste arv vähenes ja juhtkonnal tõusis teadlikkus, kuidas tööõnnetusi 
vähendada [5]. 
 
Uurimistöö on aktuaalne, kuna suur osa tööõnnetustest on põhjustatud ohtlikust tegevusest ja 
Eesti Vabariigis kehtiva „Töötervishoiu ja tööohutuse“ seaduse paragrahv 14 punkt 1 järgi on 
töötaja kohustatud töötama nii, et tema töö ei ohustaks tema enda ega teiste elu ja tervist [6]. 
Töö uudsus seisneb valitud ettevõtte ohutuskäitumise kontrollimissüsteemi efektiivsuse 
analüüsimises. 

Materjal ja metoodika 
 

Käitumise turvalisuse programmid järgivad sarnaseid protsesse. Ohutuskäitumise 
kontrollanalüüsi alustatakse koha vaatlemisega, mis hõlmab ka töötaja individuaalset 
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tagasisidet. Jälgitakse töötajat ja märgitakse üles ohutud ja ohtlikud tegevused. Vaatluse lõpus 
vaatleja kommenteerib kõiki tähelepanekuid ükshaaval ning koos arutletakse ohtlike tegevuste 
üle kuni töötaja nõustub proovima vaatleja soovitusi, et vältida ohtlikku käitumist. Töötaja 
kommentaarid ja põhjused, miks ohtlikult käituti, märgitakse üles koos soovitustega, kuidas 
edaspidi ohutumalt käituda. Aruanded kogutakse kokku ja juhtkond analüüsib ning annab 
soovitused praktilisteks lahendusteks [7]. 
 
Ohutuskäitumise kontrollimissüsteemi eesmärgiks on määratleda ja hinnata tegelikkuse ning 
reeglite vahelisi lahknevusi, eemaldada kõrvalekalded (ohtlikud tegevused, ohtlikud 
tingimused) ning seeläbi vähendada õnnetuste arvu. SMAT-i läbiviijad läbivad eelnevalt 
kahepäevase koolituse, mille käigus saadakse ülevaade SMAT-i olemusest, analüüsitakse 
psühholoogilist lähenemist ja seejärel praktiseeritakse õpitut [8].  
 
SMAT auditi läbiviimine toimub vaatlus- ja arutlusstiilis, mille lõpptulemus on SMAT-i 
protokoll, mida analüüsitakse ning vajadusel võetakse kasutusele meetmed parema 
töökorralduse või ohutama töökeskkonna loomiseks. SMAT-i läbiviimisel tuleks käsitleda 
järgmisi valdkondi: 1) isikukaitsevahendid, 2) tegevused ja reaktsioonid, 3) töökoht, 4) 
vahendid ja seadmed, 5) reeglid ja protseduurid, 6) kord ja puhtus. 
 
SMAT-i protokollis tuleb täita üldandmed vaatleja ja vaatlusaluse kohta ning ära märkida 
vaatlustulemused, millele tuleb lisada tüüp: 
Positiivne tegevus (P) – märkimisväärne tegevus, mis on kooskõlas kõikide ohutusnõuetega 
ning tagab konkreetse töö teostamiseks maksimaalse turvalisuse taseme; 
Ohtlik tegevus (OTE) – tegevus, mis võib põhjustada õnnetuse, materiaalse kahju või 
ohuolukorra (ohtlikud tingimused); 
Ohtlik tingimus (OTI) – ohtliku tegevuse tulemusena tekkinud olukord, mis võib põhjustada 
õnnetuse või materiaalse kahju. 
 
Protokolli tuleb lisada ka vaadeldava töötaja vastused ja kommentaarid. Protokolli lisatakse 
ka kokkulepitud korrigeeriv tegevus, kui esines OTE või OTI. Tuleb märkida, kas situatsioon 
sai kohese lahenduse või tuleb  läbi viia järeltegevus. Järeltegevuse kontrollimiseks tuleb 
lisada vastutav isik, kes on üldjuhul meister või tootmisjuht ja tähtaeg. SMAT auditi protsess 
kestab umbes 30 minutit. 
 
Ettevõttes märgitakse statistilise ülevaate saamiseks tööõnnetused kuni ohuolukordadeni 
tabelisse raskusastmete järgi ning arvutatakse sagedusnäitaja miljoni töötunni kohta. 
 
Sagedusnäitajad arvutatakse valemitega [8]: 
 

��1 =
��� × 1000000

	
,																																																																		(1) 

kus TF1 on tööajakaoga tööõnnetuste sagedusnäitaja; 
 LTA – tööajakaoga (töötaja puudub õnnetuse tõttu töölt üle 24h) õnnetuste arv; 
 H – inimtöötundide arv. 

 

��2 =
(��� + ����) × 1000000

	
,																																																							(2) 

kus TF2 on tööajakaota tööõnnetuste sagedusnäitaja; 
 NLTA – tööajakaota e. arstiabi vajavate õnnetuste arv (töötaja puudub õnnetuse 

tõttu töölt vähem kui 24h). 
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��3 =
(��� + ���� +��) × 1000000

	
,																																																(3) 

kus TF3 on pisivigastuste sagedusnäitaja; 
 MA – pisivigastuste arv (töötaja ei vaja arstiabi ja võib tööd koheselt jätkata). 

 

��4 =
(��� + ���� +�� + ��) × 1000000

	
,																																								(4) 

kus TF4 on "napilt pääsemiste sagedusnäitaja; 
 NA – "napilt pääsemiste arv" (keegi viga ei saa, kuid tekib materiaalne kahju). 

 

��5 =
(��� + ���� +�� + �� + 	�) × 1000000

	
,																																	(5) 

kus TF5 on ohuolukordade sagedusnäitaja; 
 HS – ohuolukordade arv. 

 
Andmete töötlemiseks kasutati arvutiprogrammi Microsoft Office Excel 2010. Tulemustes on 
kasutatud kirjeldavat meetodit ja esitatud üldsagedusnäitajate dünaamika. 
 

Tulemused ja arutelu 
 
Ettevõttes hakati SMAT-i juurutama 2008ndal aastal. Ohutuskäitumise kontrollimisse 
plaanitakse kaasata üha enam töötajaid, et töötajad oleksid teadlikumad ja tööõnnetuste arv 
väheneks (joonis 1). Ettevõttes töötab 2014. aasta seisuga 315 töötajat. 

 

 
Joonis 1. SMAT protokollide arvu muutus töötaja kohta ja koolitatud töötajate osakaalu (%) 

dünaamika aastatel 2008-2015  
Figure 1. The change of number of SMAT protocols per employee and changes of trained employees’ 

percentage during the years 2008-2015 
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Joonisel 1 on esitatud SMAT-i protokollide arv töötaja kohta ja koolitatud töötajate protsent 
kogu töötajaskonnast. B2014 ja B2015 on aastatele püstitatud eesmärk. 2014. aastal jäi 
eesmärgist puudu 28 SMAT auditit. Ettevõttes koolitati 2014. aastal 315st töötajast 23,2% ja 
SMAT auditeid tehti kokku 747 tükki. 2015 aasta eesmärk on kõigile töötajatele teha kolm 
SMAT auditit aastas ja välja koolitada 30% töötajatest. SMAT auditite ja koolitatud töötajate 
arvu suurenemisel on tööõnnetused aastatega vähenenud (joonis 2). 
 

 
Joonis 2. Tööõnnetuste sagedusnäitajad aastatel 2008-2014 (TF1 – tööajakaoga tööõnnetuste 

sagedusnäitaja, TF2 – tööajakaota tööõnnetuste sagedusnäitaja, TF3 – pisivigastuste 
sagedusnäitaja) 

Figure 2. Dynamics of occupational accidents’ frequency durning the years 2008-2014 (TF1 – 

frequency indicator of occupational accidents ocurring with loss of working time, TF2 – 

frequency indicator of occupational accidents without losses of working time, TF3 – 

frequency indicator of minor accidents) 

 
Joonisel on esitatud tööajakaoga (TF1), tööajakaota (TF2) tööõnnetuste ja pisivigastuste 
(TF3) sagedusnäitajad. 2014. aastal ei juhtunud ühtegi õnnetust, mille tõttu tuleb viibida töölt 
eemal üle ühe ööpäeva. Samas esines kolm tööõnnetust, mille puhul pöörduti tööle tagasi 
ööpäeva jooksul  (TF1=5,4). Samuti esines 14 pisivigastusega tööõnnetust (TF3=30,7). 
Pisivigastuste sagedus on iga aastaga vähenenud, mida võib seostada töötajate 
ohutusteadmiste suurenemisega ja oma tegevuste parema jälgimisega. 2014. aastal teatati 
napilt pääsemistest ja ohuolukordadest sagedusnäitajatega (TF4=119,2 ja TF5=1459,0 
vastavalt), mis on aastatega näidanud tõusutendentsi. Sellest võib järeldada, et ettevõttes 
tehakse järjest rohkem ennetustööd ja antakse enne õnnetuse juhtumist teada võimalikest 
ohuolukordadest. Võrreldes 2013. aastaga vähenes 2014. a. ka tööajakaoga ja tööajakaota 
tööõnnetuste sagedus.  
 
Ettevõttes hakati 2012. aastal SMAT auditite tulemusi arvutisse kandma, kus märgiti P, OTE, 
OTI, kohene tegevus ja edasilükatud tegevus (joonis 3).   
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Joonis 3. SMAT protokollide analüüs 
Figure 3. Analysis of SMAT protocols 

 
Joonisel on esitatud parameetrite arv ühe SMAT protokolli kohta aastate vältel. Positiivne  
tegevus (P) on aastatega tõusnud, mis on väga hea tulemus. Vaatlusperioodil (2012˗2014) on 
vähenenud ohtlik tegevus OTE2012=0,3 tk ja OTE2014=0,2 tk ja ohtlik tingimus (OTI2012=1,3 tk 
ja OTI2014=0,8 tk), mis näitab ettevõttes tööohutusvõtete paranemist. Kohesed ja edasilükatud 
tegevused on otseselt seotud OTE ja OTI esinemissagedusega, kuna nende parendamiseks 
tuleb teha vastavad korrektuurid. 

 
Kokkuvõte 

Uurimistöö alusel võib teha järeldusi: 
1. Rohkemate SMAT auditite läbiviimise ja koolitatud töötajate arvu suurenemisel on alates 

2008. a. tööõnnetuse sagedusnäitajate arv 3 korda vähenenud. 
2. Ohutuse jälgimise paranemist ja ohutute töövõtete kasutamise suurenemist näitab 

positiivsete tegevuste arvu suurenemine SMAT auditi kohta – P on perioodil 2012˗2014  
kasvanud 1,9-st kuni 2,4-ni.  

3. Töötajate ohutu käitumise teadlikkuse suurenemist näitab perioodil 2012-2014 ohtlike 
tegevuste (OTE) vähenemine SMAT auditi kohta 0,3-st 0,2-ni.  

4. Ohtlikud tingimused (OTI) on vähenenud 1,3-st 0,8-ni SMAT auditi kohta, kuna tänu 
auditite läbiviimisele on hakatud tegelema töötingimuste parendamisega. 

5. Soovitav on SMAT koolitus teha kõikidele töötajatele, et kõik oskaksid jälgida ennast ja 
oma kaastöötajaid ning seeläbi luua ohutumat töökeskkonda. 
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Abstract: The aim of this research is to analyze changes in employees’ safety behavior in 

carglass manufacturing company durning the years 2008-2014 when new safety behaviour 

program SMAT (Safety Management Tool) was introduced. The results indicate that increase 

in SMAT audits results in better working environment and increase in employees' positive 

behavior. The decrease in occupational accidents and increase in registered danger 

situations lead to conclusion that increasingly more precautionary measures are taken in 

action and more danger situations are reported. 

 
Keywords: carglass manufacture worker, occupational accident, safety behavior. 
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KLAASIPUHUJA TÖÖRASKUSASTME JA ENERGEETILISE KOORMATUSE 
MÄÄRAMINE PULSI-VIDEO MEETODIL 

Puls-Video Method for Determining the Glassblowers Workload and Energy Expenditure 

 
Arles Nautras, Boris Reppo 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika osakond 
 
Annotatsioon. Klaasipuhuja töö on seotud kõrgetel temperatuuridel töötavate seadmetega. Töö on 
füüsiliselt pingutav, kuna töötatakse enamasti püstiasendis või istudes ning töötempo on kiire. Antud 
töö eesmärgiks oli uurida klaasipuhuja töö raskusastet ja energeetilist koormatust pulsi-video 
meetodil. Sellest tulenevalt mõõdeti klaasipuhujal pulsisagedust terve tööpäeva vältel ja tehti video 
klaasipuhuja tööst. Tulemustest selgub, et klaasipuhuja tööraskus muutus päeva vältel kergest kuni 
keskmiselt raskeks, olles keskmise pulsisageduse järgi kerge. 

Märksõnad: klaasipuhuja pulsisagedus, pulsi-video meetod, füüsiline töö, töö raskusaste, 
energeetiline koormatus. 
 

Sissejuhatus 
 
Inimese füüsilisel tegevusel on märgatav mõju tervisele. On oluline uurida töötaja 
energiakulu, sest see võib aidata avastada ebatervislikku töövõtet ning motiveerida ja suunata 
tervislikuma töötehnoloogia poole. Oluline on energeetilist koormatust uurida ka 
tööfüsioloogia ja töötervishoiu valdkonna jaoks, sest see annab kasulikku infot töö 
füsioloogilise koormuse määramiseks ning aitab hinnata töötaja energiavajadust [1, 2]. 
 
Klaasipuhuja töökoormus oleneb valmistatava eseme suurusest, kujust ja keerukusest. 
Üldjuhul töötab klaasipuhuja koos abilisega, eriti siis kui tuleb valmistada keerukamaid ja 
raskemaid esemeid. Töötatakse ka üksi, kui valmistatakse lihtsamaid meeneid. Kuna 
töötatakse seadmetega, mis töötavad kõrgetel temperatuurdel on töökohal tavapärasest 
kõrgem temperatuur. Töö eesmärgiks oli määrata klaasipuhuja tööraskusaste ja energeetiline 
koormatus pulsi-video meetodil. Selleks mõõdeti ühe tööpäeva jooksul klaasipuhuja 
pulsisagedust ja tehti video klaasipuhuja tööst. Pulsi-video meetod annab visuaalse ülevaate 
klaasipuhuja töökeskkonnast ja tööprotsessi mõjust tema pulsisagedusele. 
 

Materjal ja metoodika 
 
Uurimistöös käsitletakse Olustvere klaasikoja klaasipuhujat töökeskkonnas, määrates 
pulsisageduse alusel naissoost töötaja töö raskusaste ja energeetiline koormatus ning saadud 
andmete põhjal koostati kombineeritud video. Selleks mõõdeti Suunto T6 pulsitestriga 
klaasipuhuja rinna piirkonda paigaldatud anduri abil pulsisagedust. Mõõtmised salvestati 
kahe sekundilise intervalliga klaasipuhuja käel olevasse pulsikella viie tunnise tööpäeva 
vältel. Saadud andmetest kasutati kolme minutilist lõiku pulsi-video jaoks. Video saamiseks 
toimus klaasipuhuja töö filmimine videokaameraga Sony. Pulsikella andmed kanti Suunto T6 
riistavara kasutades arvutisse, kus andmed töödeldi arvutiprogrammiga Excel. Saadud 
andmete abil määrati klaasipuhuja töö raskusaste ja energeetiline koormatus. Töö 
raskusastme määramiseks on aluseks võetud Brouha ja Nygard järgi koostatud töö 
raskusastme liigitus pulsisageduse järgi (tabel 1) [3]. Energeetilise koormatuse määramiseks 
on kasutatud Anderseni tabelit 2 ja joonist 2 [4]. Edasi toimus videotöötlus programmiga 
Adobe Premiere Pro tarkvaraga ning seejärel toimus pulsigraafiku monteerimine videole, 
kasutades sama programmi. Joonisel 1 on esitatud plokkskeem pulsi-video tegemiseks [5]. 
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Joonis 1. Pulsi-video meetodi skeem [5] 

Figure 1. Puls-video method scheme 

 
Tabel 1. Töö raskusastme liigitus pulsisageduse järgi [3] 
Table 1. Workload classification with the heart rate 

Töö raskusaste Pulsisagedus, lööki/min 
Kerge ˂ 100 
Keskmiselt raske 100…125 
Raske 125…150 
Väga raske ˃ 150 

 
Tabel 2. Sõltuvalt vanusest naiste energiakulu määramine töö raskusastme järgi[4] 
Tabel 2. Workload for woman based on energy consumption and age by Andersen 

Vanus, 
aastates 

Raskusastme alusel energiakulu W Suurim 
energiakulu, 

W 
Kerge Kesk. raske Raske Väga raske 

20…29 …223 230…365 363…488 488… 651 
30…39 …202 209…293 300…454 454… 605 
40…49 …188 195…279 286…419 419… 559 

 

 
Joonis 2. Naisterahva pulsisagedus ja summaarne energeetiline koormatus sõltuvalt vanusest: 1 – 
20…29 aastat, 2 – 30…39 aastat, 3 – 40…49 aastat [4] 
Figure 2. Female worker´s heart rate and total energy consumption (S) based on their age 
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Füsioloogiline energiatarve naissoost isiku kohta on arvutatud valemiga [4]:  
 

Fn = 1,934+0,0278·G+0,00538·H – 0,0136·V kj/min (1) 
 

kus G – inimese mass, kg; 
 H – pikkus, cm; 
 V – vanus aastates, a. 
 1 KJ/min = 16,67 W. 
 

Tulemused ja arutelu 
 
Klaasipuhuja töö on osaliselt loominguline tegevus, mis nõuab kiiret töötempot, sest 
sulamass võetuna kuumutusahjust hakkab kiiresti jahtuma ning seda on vaja kiiresti ja 
läbimõeldult hakata töötlema. Klaasipuhuja viie tunnise tööpäeva vältel mõõdetud 
pulsisageduse graafik on esitatud joonisel 3. Graafikule on lisatud ka töö raskusastme ja 
energeetilise koormatuse lisaskaala. Tabelis 3 on esitatud klaasipuhuja töö raskusaste ja 
energeetiline koormatus. Video on esitatud konverentsi ettekandes ning kättesaadav 
vaatamiseks Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis. 
 
Tabel 3. Klaasipuhuja töö raskusaste ja energeetiline koormatus 
Tabel 3. Glassblowers workload and energy expenditure 

Näitaja Tulemused 
1 2 
Klaasipuhuja:  

- sugu N 
- mass, kg 62 
- pikkus, cm 171 
- vanus, a 31 

Pulsisagedus, lööki/min  
- keskmine 85 
- suurim 116 

Energeetiline koormatus, W:  
Keskmise pulsisageduse järgi:  

- summaarne 158 
- füsioloogiline 69 
- otseselt tööga 89 

Töö raskusaste K 
Suurima pulsisageduse järgi:  

- summaarne 268 
- füsioloogiline 69 
- otseselt tööga 199 

Töö raskusaste KR 
Töö raskusastme muutus 
päeva vältel 

K         KR 

Märkused: K – kerge, KR – keskmiselt raske töö 
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Joonis 3. Klaasipuhuja pulsisageduse muutus tööpäeva vältel: punase noolega on tähistaud 

videos kasutusel olev lõik 
Figure 3. Glassblowers heart rate in one work day 

 

Tulemustest selgub, et klaasipuhuja töö raskusaste vaheldub kergelt füüsiliselt töölt 
keskmiselt raskeks tööks. Jooniselt 3 on näha töö koormuse muutust võrreldes päeva 
algusega. Pärast puhkepausi hakati puhuma keerukamaid esemeid (kannusid), mis nõuavad 
rohkem pingutust kui päeva algul puhutud nõud (joogi klaasid). Keskmise pulsisageduse järgi 
klaasipuhuja summaarne energeetiline koormatus oli 158 W, millest 69 W oli füsioloogiliseks 
otstarbeks ja 89 W otseselt töö tegemiseks. Siit on näha, et töö tegemiseks kulus rohkem 
energiat kui füsioloogiliseks otstarbeks. Video võimaldab visuaalselt jälgida klaasipuhuja 
pulsisageduse muutust erinevatel tööetappidel ja hinnata kasutamisel olevaid töövõtteid. 
 

Kokkuvõte 
 
Uurimistöö tulemuste alusel võib teha järeldusi: 
 
1. Klaasipuhuja töö raskusaste vaheldub kergelt füüsiliselt töölt keskmiselt raskeks tööks, 

olenevalt töö iseloomust. 
2. Klaasipuhuja summaarne energeetiline koormatus keskmise pulsisageduse järgi oli 158 

W, millest 69 W on füsioloogiliseks otstarbeks kuluv energia ja 89 W kulub otseselt töö 
tegemiseks. 

3. Pulsi-video meetodi järgi koostatud video võimaldab analüüsida klaasipuhuja töövõtteid 
ja tööprotsessi ning hinnata kuidas need mõjutavad tema pulsisagedust. 
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Abstract. Glassblowers work is related to working with equipment which operate at high 
temperatures. Their work is physicaly strainful because they have to work in an upright 
position or siting and their work is fast paced. The aim for this research was to investigate the 
glassblowers workload and energy expenditure with the puls-video method. For that purpose 
the glassblowers heart rate was measured and the movie made during one of the workdays. 
After that the data was analysed. The workload and energy expenditure were calculated and 
integrated into the movie using the puls-video method. Based on the average heart rate the 
glassblowers workload was low, but depending on the work tasks it was fluctuating from low 
to moderate. 

Keywords: glassblowers heart rate, puls-video method, physical work, work difficulty, energy 
expenditure. 
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ÕMBLEJATE TÖÖVÕIME JALATSITÖÖSTUSES 
 Stewing-machine operators’ work ability in foot industry 

 

Hanna Doronina, Ada Traumann,  
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika osakond  

 
Annotatsioon. Uurimistöö eesmärgiks oli uurida masinõmblejate töövõimet kasutades 
töövõime muutuse määramise meetodit. Õmblustöö toimub valdavalt istuvas asendis ja sageli 
on masinõmbleja töö seotud ühetüübiliste liigutustega. Sellest tingituna on masinõmblejatel 
täheldatud osalist töövõime kaotust juba alla neljakümnendates olevatel töötajatel. Töövõime 
tõstmise eesmärgil on autori poolt kokku pandud vibroteraapiline treeningkompleks, mis 
viiakse läbi spetsiaalsel vibroseadmel. Uurimistöös osales 20 õmblejat, kes jaotati kaheks 
grupiks – kontrollgrupiks ja eksperimentaalgrupiks.  

Märksõnad. vibroteraapia, õmbleja, töövõime, lihastoonus. 

Sissejuhatus 

Masinõmbleja töö seisneb kanga- või nahadetailide kokkuõmblemises ja valmistoodangu 
lõppviimistlemises: nööpide, lukkude, paelte jms kinnitamises, nööpaukude tegemises. 
Õmblejatöös on kõige suuremaks probleemiks käte-õlavöötme ülekoormusnähud, kaela- ja 
seljavalud. Kuigi kasutatavad masinad muutuvad järjest mugavamaks ja lisandub 
mehhaniseeritud tööd, põhjustavad sundasendid, monotoonsed liigutused ja 
ebaergonoomilised töövõtted ning vähesäästev töökorraldus endiselt tervisekahjustusi [1]. 
 
Kuigi vibratsioon on levinud kui kahjuliku ohuallikana, kasutatakse seda ka tervise 
parendamiseks, isegi teatud haiguste puhul ravimeetodina. Kasutades kogu keha vibratsiooni 
võimaldavaid treeningseadmeid on võimalik ravida erinevaid haigusi ning vigastusi. Näiteks 
osteoporoosi, diabeeti, artriiti ehk liigesepõletikku, fibromüalgia ehk lihasereumat, Parkinsoni 
tõve, ülekaalu, vereringluse häireid, lümfisõlmede turseid ning veenilaiendeid. Samuti aitab 
põletata rasva, paranda painduvust, suurendada verevoolu, kasvatada lihaseid ning vähendada 
stressihormooni kortisooli. Korralikult ja meditsiinilise järelvalve all tehes on kogu keha 
vibratsiooniga võimalik vähendada alaselja valusid ja luu rasva ning parandada ka vanemate 
inimeste tasakaalu. Kogu keha vibratsioonitreeningu ajal seistakse, istutakse või ollakse 
vibreeriva platvormi peal pikali. Sel ajal toimub lihaste kokkutõmbumine ja lõdvestumine 
25...50 korda sekundis, mille abil kantakse kehasse energiat [2,3]. 
 
Aastatel 2009...2012 oli Eestis diagnoositud 16 kutsehaigust 43..62 vanustel õmblejatel. Enim 
diagnoositud terviseprobleemideks oli luu- ja lihaskonna vaevused ning karpaalkanali 
sündroom. Enamik tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevustest areneb välja aja jooksul ja on 
tingitud kas otseselt tööülesannete täitmisest või töökeskkonnast [4]. Luu- ja lihaskonna 
vaevustest tingitud terviseprobleeme on mitmesuguseid: alates ebamugavustundest ja nõrgast 
valust kuni tõsisemate haigusteni, mis põhjustavad töölt puudumist ja nõuavad isegi 
haiglaravi [5].  
 

Materjal ja metoodika 
 

Kõigepealt esitati katsealustele ankeet, mis aitas välja selgitada võimalikud ohutegurid 
masinõmblejate töökeskkonnas ning mis võivad mõjutada töövõimet kas negatiivses või 
positiivses suunas. Ankeet oli koostatud selliselt, et see sisaldas nii kinnisküsimusi, kui ka 
avatud küsimusi. Kinnisküsimustele vastamisel oli katsealusel võimalik valida endale sobiv 
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vastusevariant. Enamik vastusevariante koosnesid JAH – sageli (vähemalt 2 korda nädalas), 
JAH – mõnikord (1 kord nädalas või harvem), EI (praegu ja mitte kunagi) vastustest. Avatud 
küsimustele pidid uuritavad ise vastuse sõnastama.  

Samuti on hinnatud ka emeriitprofessor Boris Reppo poolt koostatud töövõime muutuse 
määramise meetodiga õmblejate töövõime päevast muutust. Selleks tuli määrata töötaja 
pulsisagedus, reageerimisaeg, lihaste jõud kätes, operatiivmälumaht. Mõõtmised olid 
teostatud viiel korral päevas, et saada täpsem tulemus. Pulsisagedus ja vererõhk määratakse 
vererõhumõõturiga, reageerimise kiirus signaalile mõõdetakse selleks valmistatud 
elektroonilise aparaadiga refleksomeetriga. Aparaat võimaldab registreerida töötaja 
reageerimisaega töökohal täpsusega 1/1000 sekundit. Refleksomeeter asetatakse lauale ja 
lülitakse tööle. Käed olid asetatud mõõteriista kõrvale vabalt. Signaali saamisel tule või 
häälega tuleb kiiresti vajutada nuppu “stop”. Lihaste jõu määramiseks on kasutatud 
dünamomeetrit, surudes maksimaaljõuga nii parema kui vasaku käega. Operatiivse mälumahu 
määramiseks on kasutatud kaheteistkümnest juhuslikust arvust koosnevaid tabeleid. Tabelit 
näidatakse inimesele ühe minuti vältel, mille järel peab ta meeldejäänud arvud kirjutama 
paberile [6].  
Töövõime väljaselgitamiseks arvutatakse samanimeliste parameetrite keskmiste väärtuste 
muutus protsentides, võrreldes hommikuse tööaja alguse tasemega. Hommikuse tööaja algus 
võetakse 100-ks protsendiks. Töövõime vastaval kellaajal määratakse viie parameetri 
aritmeetilise keskmisena valemiga: 

 
 
 

Antud uurimistöös on kasutatud vibroteraapilist treeningut õmblejate töövõime positiivse 
muutuse hindamiseks. Osalejateks olid 20 õmblejat, kellest kõik olid naised ja kes olid 
jaotatud kahte rühma – eksperimentaal- ja kontrollrühm. Eksperimentaalrühm pidi astuma 
vibreerivale vibroseadmele Crazy Fit CMS-440, mille programmiks on valitud 10...15, kuna 
nende sageduseks on mõõdetud 8 Hz. Programmi valimisel tuleb lähtuda sellest, milline on 
katsealuste vanus ja tervislik seisund. Seadmega oldi kontaktis 3 x 90 sekundit, see tähendab 
90 s ekspositsiooniaega ja 1 minut pausi ning sellise režiimiga kolm korda järjest. Katse viid 
läbi kolm korda nädalas kahe nädala jooksul. Et teada saada, kas selle aja jooksul esineb 
katsealustel muutusi, hinnati neil mobiilsust, painduvust ning lihastoonust. Mobiilsust hinnati 
TUG (timed-up-and-go) testiga, mille käigus tuleb uuritaval istuda sirge seljaga toolil, tõusta 
püsti, kõndida kolm meetrit ümber eespool asuvast tooli ning istuda tagasi enda kohale, 
seejärel aeg fikseeritakse. Painduvust on hinnatud Lafayette testimissüsteemiga, kus 
katsealune istub põrandal sirgete jalgadega, surub jalalabad vastu lauda, mille peal on 
edasilükatav mõõdupulk. Seejärel painutatakse kehast ettepoole ja surutakse sõrmedega 
mõõdupulk nii kaugele kui suudetakse. 
Lihastoonuse mõõtmiseks kasutatakse müomeetrit Myoton 3, millega mõõdetakse sääre- ja 
alaseljalihastoonust. 
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Tulemused ja arutelu 
 

Uurimistöös osalesid naisõmblejad vanuses 37...66. Päevase töövõime muutust on hinnatud 
10 masinõmblejal. Vaatlusalused jaotati vanuse järgi kahte gruppi – grupp A (37...50 
aastased) ja grupp B (51...66 aastased). Õmblejate tööpäev algab kell 7:00, seega esimesed 
mõõtmised on tehtud juba hommikul kell 7:00, mille tulemused on võetud 100-ks protsendiks. 
Mõõtmisi on teostatud viiel korral, et saada täpsem tulemus. 
 
Tabelis 1 on välja toodud grupp A töövõime muutumise hindamiseks ja arvutamiseks 
mõõdetud viis parameetrit ja nende keskmised arvväärtused. 
 
Tabel 1. Grupp A töövõime ja selle parameetrine päevane muutus 
Table 1. Grup A work ability and its parametric daily change 

Kella-
aeg 

Pulss Reageerimis-
aeg 

Vererõhk Lihaste jõud Mälu-maht Töö-
võime 

l/min % s % mmHg % N % tk % % 

7:00 60 100 0,333 100 115 100 335 100 10 100 100 

9:30 62 103,3 0,343 103 117 101,7 325 105,8 11 110 101,6 

12:00 60 100 0,3 90,1 120 104,3 344 103,1 10 100 101,7 

14:30 62 103,3 0,327 98,2 119 103,5 322 94,5 10 100 97,9 

16:00 62 103,3 0,289 86,8 120 104,3 335 106,8 11 110 104,5 

 
Nagu tabelist 1 ja joonisel 1 näha võib, suurenes A grupil tööpäeva lõpuks pulss ja vererõhk, 
vastavalt 60 lööki minutis 62 löögi peale minutis ja ülemine vererõhk 115 mmHg pealt 120 
mmHg peale. 
 
Joonisel 1 on graafikul näidatud A grupi iga mõõdetud parameetri protsentuaalsete väärtuste 
muutus päeva jooksul. 
 

 
Joonis 1. Grupp A töövõime parameetrite päevane muutus 

Figure 1. Grup A workability’s parameters daily hange 

 

Kokkuvõttes saab öelda, et A grupi õmblejatel tõusis tööpäeva lõpuks töövõime. 
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Tabelis 2 on välja toodud grupp B töövõime muutumise hindamiseks ja arvutamiseks 
mõõdetud viis parameetrit ja nende keskmised arvväärtused. 
 
Tabel 2. Grupp B töövõime ja selle parameetrite päevane muutus 
Table 2. Grup A work ability and its parametric daily change 

Kella-
aeg 

Pulss Reageerimis-
aeg 

Vererõhk Lihaste jõud Mälumaht Töö-
võime 

l/mi
n 

% s % mmH
g 

% N % tk % % 

7:00 78 100 0,555 100 135 100 301 100 8 100 100 
9:30 76 97,4 0,565 101,8 130 96,3 315 114,3 10 125 108,8 

12:00 70 89,7 0,533 96,0 120 88,9 360 95,6 10 125 109,2 
14:30 72 92,3 0,501 90,3 121 89,6 345 87,5 9 113 105,6 
16:00 73 93,6 0,497 89,5 125 92,6 330 104,3 10 125 110,7 

 
Võrreldes A grupi õmblejatega, siis tabelis 2 on näha, et B grupi töötajatel tööpäeva lõpuks 
pulss ja vererõhk hoopis langesid. Samuti on tabelist näha, et päeva keskel oli töötajate käte 
lihasjõud maksimaalne. 

Joonisel 2 on graafikul näidatud B grupi iga mõõdetud parameetri protsentuaalsete väärtuste 
muutus päeva jooksul. 
 

 
Joonis 2. Grupp B töövõime parameetrite päevane muutus 
Figure 2. Grup B workability’s parameters daily change 

 
Joonisel 2 on näha, et B grupi töötajatel käte lihasjõud võrreldes hommikuga suurenes, samuti 
suurenes ka mälumaht  ja kiirenes reageerimisaeg. 
Tabelis 3 on välja toodud kõikide töötajate töövõime muutumise hindamiseks ja arvutamiseks 
mõõdetud viis parameetrit ja nende keskmised arvväärtused. 
 

Tabel 3. Kõikide vaatlusaluste töövõime ja selle parameetrite keskmine päevane muutus 
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Table 1. Subjects’  work ability and its parametric daily change 

Kella-
aeg 

Pulss Reageerimis-
aeg 

Vererõhk Lihaste jõud Mälumaht Töö-
võime 

l/mi
n 

% s % mmHg % N % tk % % 

7:00 70 100 0,464 100 127 100 302 100,0 10 100,0 100 
9:30 70 100 0,466 100 125 98,6 312 105,1 10 104,7 102,1 

12:00 67 96,5 0,417 90,9 124 97,4 327 97,2 11 112,2 104,9 
14:30 67 96,0 0,413 89,7 124 97,4 322 95,3 11 113,7 105,2 
16:00 67 96,6 0,415 89,5 123 97,2 315 101,6 11 111,9 106,0 

Tabelist on näha, et töötajate pulss kui ka vererõhk tööpäeva lõpuks langesid,  ja nende lihaste 
jõud ning mälumaht suurenes. 
 
Joonisel 3 on graafikul näidatud iga mõõdetud parameetri protsentuaalsete väärtuste muutus 
päeva jooksul. 

 

 
Joonis 3. Vaatlusaluste töövõime parameetrite päevane muutus 

Figure 3. Subjects’ workability’s parameters daily change 

 

Jooniselt on näha, et töötajate töövõime võrreldes hommikuga tõuseb, kõige märgatavamalt 
on tõusnud mälumaht ja ka käte lihaste jõud. 

 

Järeldused 

1. Võrreldes A ja B grupi õmblejatega, siis A grupil on päeva jooksul väiksem pulss kui B 
grupi õmblejatel. 

2. B Grupi õmblejatel langesid päeva jooksul pulss ja vererõhk, kuid A grupi õmblejatel 
antud parameetrid hoopis tõusid. 

3. Mõlemal grupil parenes ka käte lihaste jõud ja mälumaht.   
4. Mõlema grupi koondtabelist selgus, et kokkuvõttes tõusis päeva jooksul kõigi õmblejate 

töövõime. 
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Abstract. The purpose of the study was to research stewing-machine operators’ work ability 
using work ability change evalution method. Most of the time sewing takes place in sitting 
position and often sewing-machine operator’s job has repetitive movements. Because of this, 
the work ability loss is already noticed in under forty years old workers. To increase work 
ability, the author has put together a vibrotherapical training complex which is conducted in a 
specific vibration machine. In this research 20 stewing-machine operators were participated, 
who were divided into two groups – control grup and experimental group. 
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Kinda hinna mõju töötempole - kitsenahast ja sünteetilisest nahast kinnaste näitel 

Effect of  glove price on work pace on the example of goatskin and synhetical skin gloves 

 

Indrek Lepasaar, Ada Traumann, Märt Reinvee 
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika osakond 

 
Annotatsioon. Kindad on kindlasti ühed vanimad isikukaitsevahendid, hoidmaks käsi kliima mõjude, 
füüsikaliste vigastuste või muu ohuteguri eest. Kinnaste sortiment on suur ja areneb pidevalt. Antud 
artiklis on kirjeldatud katset, mille abil uuriti kinnaste mõju osavusülesande sooritamisel. Uurimuse 
läbiviimiseks ehitati kommertsseadmega võimalikult sarnane Bennetti käsitööriistade osavusstend, kus 
kasutati mutrivõtmeid suurusega 24 ja 13, lisaks tellitavat mutrivõtit ning miinuspeaga käsikruvitsat. 
Katsete läbiviimiseks valiti välja kaks erinevat kindamudelit, millest üks oli kitsenahast (Pointer 1065) 
ja teine sünteetilisest nahast (Macrolite 1055). Katses osales 11 inimest, kelle osavusülesande 
sooritamise tulemusest selgus kahe erineva kindamudeli mõju. Sünteetilisest nahast kinda Macrolite 
kandmisel oli soorituste keskmine tulemus 472 ± 151 s ja kitsenahast kinda Pointer kandmisel oli 
keskmine tulemus 447 ± 109 s. Keskmiste erinevus ei ole statistiliselt oluline (p = 0.25). 
Märksõnad: kindad, Bennett, osavusstend, tööajakulu, sünteetiline nahk, kitsenahk. 
 

Sissejuhatus 

 
Kindaid kasutatakse väga palju inimeste igapäevatöös. Kinnaste peamine eesmärk on kaitsta 
käsi keskkonnas esinevate ohutegurite mõjude eest. Kindaid on väga erinevaid. On kindad, 
mida kasutatakse aiatöödel ja mille hind algab 30 sendist, lõpetades kinnastega, mida 
kasutavad astronaudid ja nende kinnaste hind on juba üle mõnesaja tuhande euro. Kindaid 
saab liigitada vastavalt kinda disainile, materjalile ja ka kasutusspetsiifikale [1, 2]. On leitud, 
et kummist ning nahast kindad mõjutavad haardetugevust ja lihaste aktiivsust vähendades 
haardetugevust 10-20%. Samas lihasaktiivsusele kinnaste kasutamine märgatavat mõju ei 
avaldanud [3]. Kuue kindapaari võrdluses, millest kaks olid tavalised töökindad ja neli 
vibratsiooni vähendavad, selgus samuti, et kinnaste kasutamine vähendab haarde tugevust ja 
mõjutab ka haardejõu jaotuvust eriti kui töö tegemiseks kasutatakse silindrilist käepidet. Väga 
olulist rolli kannab kinda materjali paksus. Mida paksem kinnas, seda suuremat haardejõudu 
on vaja rakendada eseme käes hoidmiseks. Selles uuringus selgus veel, et kahel vibratsiooni 
vähendaval kinnastel ja tavalistel töökinnastel puudus märkimisväärne erinevus vibratsiooni 
mõju vähendamise suhtes ning sellest tulenevalt peab hoolikalt valima vibratsiooni 
vähendavaid kindaid [4]. On leitud, et kummikindad on väikeste (30g) raskuste tõstmiseks 
ning hoidmisel paremad kui puuvillased kindad. Paljakäsi mõjutab haaret käte higistamine, 
mis muudab käed libedamaks. Soovitatakse kasutada rohkem selliseid kindaid, millel on 
näpud ja peopesa kaetud kummi või mõne muu libisemist takistava materjaliga [5]. 
 
Antud artikkel käsitleb kinnaste mõju osavusülesannete lahendamisele Bennetti katsestendil. 
 

Metoodika 

Katse tegemiseks valmistati kommertsstendiga võimalikult sarnane standardmõõtudes 
Bennetti katsestend (joonis 1), mis on mõeldud käsitööriistade kasutamise võimekuse 
hindamiseks. Katsestend koosneb puidust valmistatud U-kujulisest raamist, M16, M10 ning 
M8 suurustega poltidest ja mutritest ning enim kasutatavatest tööriistadest, milleks on kaks 
mutrivõtit suurustega 13 ja 24, tellitav mutrivõti ning miinuspeaga käsikruvits. Kõiki mutreid 
ja polte on kolmes erinevas suuruses kokku neli tükki ning katsestendi mõlemal poolel on 
kaksteist ava, mis jagunevad kolme ritta. Igas reas on kokku neli ava, kus kõik poldid on 
ühesuurused. 
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Joonis 1. Isevalmistatud Bennetti katsestend 

Figure 1. In house developed test rig 

 
Katse sooritamiseks pidi katses osaleja kõigepealt vastavate mutrivõtmetega avama kõik 
mutrid, mis asetsesid vasakul pool. Seejärel keerama need sõrmedega lahti, alustades kõige 
ülemisest reast, asetama need enda ette ja siis kordama sama katset keskmiste poltidega. 
Kõige alumised poldid võis keerata kohe vastaspoolele. Vastaspoolel pidi liikuma poltide 
kinnitamisel alt ülesse, samas avamine toimus ülevalt alla. Katses osalesid 11 inimest vanuses 
24-58 aastat. Katses kasutati kahte kindapaari Pointer 1065 ning Macrolite 1055 (joonis 2). 
Kitsenahast kinda hind oli 2,50 € ning sünteetilisest nahast kinda hind oli 1,60 €. Kõigepealt 
sooritati katse ühe kindapaariga ning seejärel teisega. Iga katsealune sooritas katseid erinevate 
kinnaste järjekorraga, et elimineerida järjekorra mõju. Kokku sooritas iga indiviid kaks katset 
ning tulemustest toodi välja üldaeg, mis kulus kogu katse sooritamiseks. 
 

 
Joonis 2. Sünteetilisest nahast sõrmik Macrolite 1055 (vasakul) ning kitsenahast kinnas Pointer 

1065(paremal) 
Figure 2. Synthetical letherglove Macrolite 1055 (left) and Goathide gloves Pointer 1065 (right) 
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Tulemused ja arutelu 

 
Joonisel 3 on välja toodud katsete tulemused karp - vurrud diagrammil. 

Joonis 3. Mõõtmistulemuste jaotus 
Figure 3. Distribution of mesurements results 

 

Joonisel 3 on näha karp - vurrud diagramm, milles on 25-75 protsentiili tulemused. Jämeda 
horisontaalse joonega on ära märgitud mediaan. Sünteetilisest nahast kinda ülemine kvantiil 
oli 540 sekundit ning alumine 360 sekundit. Kitsenahast kinda ülemine kvantiil oli 450 
sekundit ning alumine 385 sekundit. Sünteetilisest nahast kinda suurim väärtus oli 755 
sekundit ning kitsenahast kinda suurim väärtus oli 450 sekundit. Väikseim väärtus oli 
sünteetilisest nahast kindal 285 sekundit ning kitsenahast kindal 310 sekundit. Keskmine 
katse sooritamise aeg oli Macrolite kinnaste kasutamisel 472 ± 151 s ning Pointer kinnaste 
kasutamisel 447 ± 109 s. Keskmistest tulemustest on juba näha, et kitsenahast kinnaste 
kasutamisel saadi kiiremini tegutseda kui sünteetilisest nahast kindaga. Samas t-testi kohaselt 
pole keskmiste erinevus statistiliselt oluline (p = 0.25). Jooniselt 3 on märgata ka kahte 
erandlikku katset kitsenahast kindaga katse sooritamisel, kus need jäid ülemisest kvantiilist 
kaugemale 1,5 korselt ning need on joonisel tähistatud sümboliga °. 
 

Järeldused 

 
Uurimusest selgus, et kõige kiirem katse sooritati sünteetilisest nahast kinnastega. Samas 
nende kinnastega sooritatud katsete keskmine tulemus oli suurem kui kitsenahast kindaga 
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katsetel kuid t-testi järgi (p = 0.25) ei olnud tegemist statistiliselt olulise erinevusega, seega on 
osavusülesande sooritamiseks otstarbekam kasutada odavamaid sünteetilisest nahast kindaid, 
mis maksid 0,9 € vähem kui kitsenahast kindad. 
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Abstract. The aim of this paper was to find out differentses between synthetic lethergloves 

Macrolite and goatskin gloves Pointer. Author build Bennett based hand tool dexterity test to 

measure time that was spent for completing the test. The test was taken by 11 subjects. 

Keywords: Bennett, dexterity test, synthetic leather glove, coatskin glove. 



EMÜ Tehnikainstituut IX Magistrantide teaduskonverents 22.04.2015 
 

141 

MÜRATASE TEENINDAJATE TÖÖKOHAL 
Occupational noise exposure of nightclub employees 

 
Liis Hainla, Eda Merisalu 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika osakond 
 
Annotatsioon: Kirjanduse analüüs on näidanud, et klienditeenindajate, täpsemalt ööklubide 
baaritöötajate töökohal, on palju ohutegureid. Suurimaks füüsikaliseks ohuteguriks on töökeskkonnas 
olev müra. Uurimistöö eesmärgiks oli hinnata mürataseme mõju baaritöötajale. Valimi moodustasid 
Tartu ööklubide baaritöötajad. Mürataseme mõõtmiseks asetati töötajatele müradosimeetrid, mis 
mõõtsid neid ümbritsevat müra kogu vahetuse jooksul. Saadud tulemused analüüsiti ning võrreldi 
töötajate poolt täidetud ankeetküsitluste vastustega, mis hõlmasid küsimusi müra, isikukaitsevahendite 
ning mürast tulenevate terviseprobleemide kohta. Müramõõdistustest selgus, et müratase baaritöötaja 
töökohal on üle 85 dB(A). Ankeetküsitlusest selgus, et töötajad ei kanna kuulmiskaitsevahendeid ning 
toodi välja tinnituse esinemist pärast vahetuse lõppu.  

Märksõnad: töökeskkond, baaritöötajad, dosimeeter, müratase, mürast tulenevad terviseprobleemid, 
müra õigusaktid. 
 

Sissejuhatus 
 
Peale selle, et müraga puututakse kokku igapäevaselt liikluses, siis peetakse müra suureks 
probleemiks ka töökohal. Ameerikas puutuvad müraga oma töökohal kokku 22 miljonit 
töötajat igal aastal [1]. Ameerikas on mürast tingitud tervisekahjustus sageduselt kolmas 
kutsehaigusi põhjustavatest teguritest [1]. Tööinspektsiooni andmetel diagnoosisid 
töötervishoiuarstid 2013. aastal Eestis kutsehaigusena 5 töötajal müratekkese kuulmisnõrkuse 
ning tööst põhjustatud haigusena müratekkese kuulmisnõrkuse 15 töötajal [2]. 
 
Peamiselt peetakse müra ohtlikuks ja selle taset kõrgeks tööstusvaldkonnas, kuid vali müra 
esineb ka ehitustel, koolides, kui ka meelelahutusasutustes. Antud uurimistöö eesmärgiks oli 
hinnata mürataseme mõju baaritöötajale. Baaritöötaja tööülesanneteks on klientide 
teenindamine, pakutavate toodete tutvustamine, klientide nõustamine valiku tegemisel ning 
sularaha või kaardimaksete teostamine. Töö nõuab täpsust ning pidevat keskendumist 
tööülesannetele. Valju müra korral töökeskkonnas võib olla häiritud töötaja 
keskendumisvõime ning tekkida mürastress, mis suurendab õnnetusjuhtumite ja vigade 
tekkimise võimalikkust [3]. 
 

Metoodika 
 

Uurimus koosneb kahest osast. Esimeseks osaks on mürataseme mõõtmine, mis teostati ühes 
Tartu ööklubis. Müra mõõdistati neljas baaritöötaja töökohas (Joonis 1). Mõõdistamisteks 
kasutati II klassi dosimeetreid (CEL-350 ja CEL-460), mis asetati töötaja õlale ning 
võimalikult kõrva lähedale. Müra mõõdeti CEL-350 seadmega iga mitu järel ning CEL-460 
seadme puhul iga 10 sekundi järel. Dosimeetrid pandi salvestama tööpäeva alguses ning 
lülitati välja vahetult enne tööpäeva lõppu, st müra mõõdeti keskmiselt 5 tunni jooksul.  
 
Uurimuse teine osa koosnes ankeetküsitlustest, mis viidi läbi kolmes Tartu ööklubis. 
Ankeetküsitluste koostamisel võeti eeskuju juba varasemalt koostatud ankeetidest [4–6] ning 
mugavdati need vastavalt antud uuringule. Ankeet koosnes 8 erinevat kategooriast: 
üldküsimused, keemilised ohutegurid, füüsikalised ohutegurid, bioloogilised ohutegurid, 
töökorraldus, psühhosotsiaalsed suhted, füsioloogilised ohutegurid, töö mõju tervisele. 
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Joonis 1. Töökohtade 1–4 asukoht tantsuplatsi suhtes 
Figure 1. Location of workplaces (1–4) 

 

Ankeet hõlmab endas nii vallas-, poolkinnis- ja kinnisküsimusi. Vastusevariantide puhul 
kasutati Likert-skaalat. Ankeetküsitluste analüüsimiseks kasutati tabelarvutusprogrammi 
Microsoft Excel 2013 ja andmetöötlusprogrammi SPSS (Statistical Packages for the Social 

Sciences), mille abil on võimalik analüüsida andmeid ning leida omavahelisi seoseid. 
 

Uurimistulemused 
 
Uurimistulemustest selgus, et kõigile baaritöötajatele mõjus ühe vahetuse jooksul keskmiselt 
müratase, mis ületas 80 dB(A). Ühe baaritöötaja mõõtmistulemustest ilmnes maksimaalne 
tipphelirõhk 142,5±0,5 dB(C), mis ületab lubatud piirnormi 137 dB(C) [7]. 
Mõõtmistulemused on kajastatud joonistel 2–5.  

 
Joonis 2. Töötajale mõjuv müratase töökohal nr 1 
Figure 2. Noise measurements at workplace nr 1 

 
Joonis 3. Töötajale mõjuv müratase töökohal nr 2 
Figure 3. Noise measurements at workplace nr 2 
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Joonis 4. Töötajale mõjuv müratase töökohal nr 3 
Figure 4. Noise measurements at workplace nr 3 

Joonis 5. Töötajale mõjuv müratase töökohal nr 4 
Figure 5. Noise measurements at workplace nr 4 

 
Töökohal 1 mõõdeti maksimaalselt 99,7±0,5 dB(A) ja 126,5±0,5 dB(C). Töökohadel, mis on 
rohkem kõlarite pool võrreldes teiste töökohtadega, mõõdeti vastavalt 2. töökohal 
maksimaalselt 109±0,5 dB(A) ja 132,4±0,5 dB(C) ning 3. töökohal maksimaalselt 100,6±0,5 
dB(A) ja 127,6±0,5 dB(C). Töökohal 4 mõõdeti maksimaalselt 112,5±0,5 dB(A) ja 142,5±0,5 
dB(A). Töökohtadel mõõdetud keskmised tulemused olid 90,7±1,6 dB(A) (töökoht 1), 
92,9±1,6 dB(A) (töökoht 2), 90,3±1,6 dB(A) (töökoht 3) ja 92,1±1,6 dB(A) (töökoht 4). 
 
Uuringu teisest osast ehk ankeetküsitlustest võttis osa 26 töötajat, kellest kõige noorem oli 18. 
aastane ja kõige vanem 32. aastane. Küsitluse täitjatest oli 46,2% mehed  ja 53,8% naised. 
Valdavalt on töötajad keskharidusega (65,4%). Töötajate keskmine tööstaaž antud töökohal 
oli 2 aastat ja 2 kuud. Keskmiselt tehakse ühes kuus 7,8 vahetust ning tööaja kestus ühes 
nädalas on 18 tundi. Veidi üle poolte (53,8%) töötajatest olid teadlikud töötervishoiu ja 
tööohutuse seadusest, kuid sellegipoolest ei kanna ükski töötaja kuulmiskaitsevahendeid. 
Töökeskkonnas esineb häirivat müra kogu vastanute seast harva 38,5% töötaja sõnul ning 
sageli 53,8% töötaja sõnul. Vaid 2 töötajat (7,7%) väitsid, et nende töökeskkonnas ei esine 
häirivat müra. Müratase on keskmine 19,2%, tugev 76,9% ning ülitugev 3,8% töötajate sõnul. 
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Ankeetküsitluses on hinnatud ka mürast põhjustatud terviseprobleeme nagu unehäired, 
väsimus, vilin või kohin kõrvus ning kuulmislangus ja hääleprobleemid. Ankeetküsitluses ei 
täitnud 3 töötajat küsimusi, mis puudutavad terviseprobleeme ning seega on analüüsitud 23 
töötaja andmeid (joonis 6).  
 

Joonis 6. Töötajate terviseprobleemide esinemise sagedus 
Figure 6. The incidence of health problems  

 
Keskendumishäireid ei esinenud 44% vastanutest, 8% mõnikord aastas, 32% mõnikord kuus 
ja nädalas 16%. Unehäireid ei esines 96% (16% mõnikord aastas, 56% mõnikord kuus 24% 
mõnikord nädalas. Väsimust esines kõikidel töötajatel (aastas 16,7%, kuus ja nädalas 41,7%). 
Vilinat kõrvus on täheldanud 64%, kuulmislangust 20%. Hääleprobleeme esines üle pooltel 
vastanutest (56%).  
 

Arutelu ja soovitused 
 

Baaritöötajatele vahetuse jooksul mõjuv müra on üle 80 dB(A), mille puhul tuleb tööandjal 
rakendada meetmeid müra vähendamiseks või töötajal sellega kokkupuutumiseks [7]. 
Peamiseks lahenduseks võiks olla müraallika vähendamine selle tekkekohas. Teiseks 
lahenduseks võib olla töökoha eraldamine müraallikatest ehk kõlaritest näiteks varjeseinte 
näol. Baaritöötajatel on soovituslik kanda kuulmiskaitsevahendeid. Kuulmiskaitsevahendite 
valimisel on oluline tähele panna, et need peavad olema töötaja jaoks mugavad ning 
võimaldama aru saama klientide kõnest. Juhul, kui eelnevalt väljatoodud või sarnaseid 
meetmeid ei teostata, siis sellisel juhul on võimalik töötaja kuulmislanguse teke. 
 

Kuulmislanguse tekke võimalikkusele viitab ka see, et üle pooltel töötajatel on esinenud 
pärast vahetuse lõppu tinnitust ning hetkel on täheldanud kuulmislangust juba 20% küsitluses 
vastanute seast. Müra on mõjutanud ka teisi terviseprobleemide teket nagu väsimus, une- ja 
keskendumishäired. 

 
Kokkuvõte 

 
1. Keskmine baaritöötajatele mõjuv müra vahetuse vältel oli 90–92±1,6 dB(A). 
2. Maksimaalselt mõõdeti 142,5±0,5 dB(C). 
3. Üle pooltel töötajatel on esinenud terviseprobleeme nagu väsimus, une- ja 

keskendumishäired ning tinnitust. 
4. Töötajatel on soovituslik kanda kuulmiskaitsevahendeid. 
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Abstract. The purpose of this research was to evaluate noise levels at bartenders working 

places. The results showed that the noise level was at the mean 90,3–92,9±1,6 dB(A). It was 

found out that more than half of the respondents reported health problems like fatigue, 

insomnia, lack of concentration and tinnitus. There is a risk of hearing impariment amongst 

bartenders. 

Keywords: working environment, bar staff, dosimeter, noise due to health problems, noise 

regulations. 
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TARTU SPORDIKLUBIDE SISEKLIIMA 

Indoor climate in Tartu sport clubs 

 
Riin Raimla, Eda Merisalu 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika osakond 
 
Annotatsioon. Uuringu eesmärgiks on selgitada välja spordiklubide rühmatreeningsaalide sisekliimast 
tulenevad riskid, mis võivad ohustada treenerite tervist ja töövõimet. Uuringuks on valitud need Tartu 
spordiklubid, kus on vähemalt kaks rühmatreeningusaali. Ohtude välja selgitamiseks tehakse seitsmes 
spordiklubis treeningsaalide sisekliima uuring. Mõõdetakse spordisaalides olevat müra, mikrokliimat 
ja ruumiõhu kvaliteeti enne treeninguid, rühmatreeningute ajal ja pärast treeninguid. Uuringu 
tulemustele tuginedes antakse soovitusi spordiklubide juhtkonnale sisekliima parameetrite 
parandamiseks. Uurimus on oluline treeningsaalide ergonoomilise hindamise juurutamiseks ja 
spordiklubide treenerite töövõime parandamiseks. 

Märksõnad: sisekliima, spordiklubid, treenerid, ergonoomika 
 

Sissejuhatus 

 

Füüsiline aktiivsus on aina enam populaarsemaks muutuv, kuna inimesed on endale 
teadvustama hakanud, et see aitab ära hoida rasvumist ja südame-veresoonkonnaga seotud 
haigusi. Eesti kliimas on intensiivne välitreeningu aastaaeg suvi, teistel aastaaegadel käiakse 
spordiklubides treenimas. Lisaks spordiklubi külastavatele klientide heaolule tuleb suurt 
tähelepanu pöörata ka treeneritele, kes igapäevaselt seda tööd teevad [1]. Eesti Statistikaameti 
2013 aasta andmetel on Eestis spordiklubisid 1861, millest Tartus on 194 spordiklubi [2]. 
2009 aasta andmetel on Tartumaal treenereid 565, millest 155 on palgalised treenerid ja 
põhikohaga treenereid 62 [3]. Kehtivaid treeningkutseid on Eestis 3408, millest aeroobika ja 
rühmatreeningute treeningkutseid on 119, nendest on Tartumaal 23 treenerit [4]. Lisaks 
spordiregistrisse registreerunud treenerite on veel Les Milles’i treenereid, kes ei pea endale 
eraldi treeningkutset taotlema Eesti Spordiregistri kaudu, seetõttu ei saa täpset arvu öelda 
palju treenereid on Tartu spordiklubides. 
Meid ümbritsev ja ruumis valitsev keskkond on mõjuvaks faktoriks nii inimesele kui ka 
teistele elusorganismidele. Seda keskkonda nimetatakse sisekliimaks ja see sõltub paljudest 
parameetritest, milleks on õhutemperatuur, õhuniiskus, õhu koostis, õhu liikumiskiirus ja 
müra. Nendest olulisim parameeter on õhutemperatuur, sest optimaalse õhutemperatuuri 
juures on inimese termoregulatsioon minimaalne [5]. Õhutemperatuur peab looma inimesele 
hubase soojustunde ja tagama teovõime ning tervise. Õhuniiskus aga ei tohi kahjustada 
inimese tervist, tehnoloogilisi protsesse ega põhjustada niiskuskahjustust [6]. Õhuniiskus, 
hapnik ja süsinikdioksiid on õhu olulisemas komponendid inimesele, kuna inimene vajab 
rahulikus olekus 300 l hapnikku ööpäevas  ja hingab välja süsinikdioksiidi [5]. Õhu koostis 
sisaldab erinevaid saasteaineid, millest tolmukübemed püsivad hõljuvalt teatud aja õhus ja kui 
tolmu esineb õhus rohkelt, siis võib see põhjustada naha, silmade, limaskestade, 
hingamisteede ja mao kahjustusi [7].  
  

Materjal ja metoodika 

 

Tartu spordiklubide mikrokliima, ruumiõhu kvaliteedi ja müra välja selgitamiseks mõõdeti 
seitsmes erinevas spordiklubis õhutemperatuuri, suhtelist õhuniiskust, õhu liikumise kiirust, 
tolmu, CO2, O2, valgustatust ja müra. Mõõtmised tehti ajavahemikus 01.03...20.02.2015. 
Mõõtmisteks kasutatud mõõturite andmed on välja toodud tabelis 1. 
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Mõõtmisi viidi läbi igas rühmatreeningusaalis kolmel korral. Esimene kord oli hommikul 
enne treeninguid, teine kord ühe valitud treeningu ajal ja kolmas kord pärast kõiki treeninguid 
õhtul. 
 
Tabel 1. Mõõturite andmed 
Table 1. Apparatus 

Nimetus Mark Mõõtemiirkond Mõõteviga 
Aerosool-spektromeeter Grimm 1.108 1 … 100,000 µg/m3 +/- 2% 

Lasermõõtur BOSCH DLE50 Professional 0,05...50 m 
+/- 1,5...3,0 

mm 

Müra analüsaator TES 1358A 
LO 35...100 dB(A) 
HI 65...130 dB(A) 

+/- 2,0 dB(A) 

Müralogger 
Sound Level Datalogger 

DVM173SD 
30...130 dB (A) +/- 1,4 dB 

Mõõteloger Almemo 2690-8   

Almemo 2690-8 andur 
Carbon Dioxide Probe FYA 

600 CO2 
0...2,5 % 2% 

Almemo 2690-8 andur Oxygen Probe FYA 600 O2 0...100% 2% 

Almemo 2690-8 andur 
Lux Probe Head FLA 603 

VLx 
0...26000 lx 1% 

Almemo 2690-8 andur Termo-hügromeeter 
-20...+80 °C 

5...98% 
0,2 °C 

+/- 1,8% 

Almemo 2690-8 andur Õhuliikumiskiiruse andur 
-20...+70 °C 

0...20 m/s 
0,2 °C 

+/- 0,2 m/s 

 
Hommikul ja õhtul mõõdeti kõiki parameetreid, aga treeningu ajal õhu liikumise kiirust ei 
mõõdetud. Mõõtmispunktid olid hommikul ja õhtul samad ja neid oli igas saalis neli. 
Treeningu ajal oli mõõtmispunkte kaks. Üks oli treenerist 2 m kaugusel ja teine oli saali 
keskel. Keskel olevast mõõtmispunktist mõõdeti ainult müra. 

 

Tulemused ja arutelu 

 

Mõõtmistulemused näitavad, et hommikusel mõõtmisel on kõik parameetrid madalamad, kui 
treeningu ajal ja õhtul mõõdetud parameetrid. Kõige kõrgemad parameetrid on üldiselt igas 
rühmatreeningsaalis treeningu ajal. Ruumi suhteline niiskus peab jääma talvel vahemikku 25-
45 % [6]. Tabelis 2 on välja toodud mikrokliimaparameetrid Tartu spordiklubide 
rühmatreeningsaalides. 
 
Spordiklubis 7 oli hommikusel mõõtmisel igas rühmatreeningsaalis suhteline õhuniiskus 
madalam etteantud piiridest. Kõrgem kui 45 % oli treeningu ajal mõõtes Spordiklubis 4 
Rühmatreeningsaalis 1, milleks oli 47,5  ± 6,1%. Enne treeninguid oli Spordiklubis 5 ja 
Spordiklubis 6 Rühmatreeningsaalides 2 suhteline õhuniiskus kõrgem kui 45%, milleks oli 
vastavalt esimeses 46,1 ± 0,3 % ja 47,5 ± 0,2 %.  
 
Päritolu alusel jaotatakse tolmud: 1) orgaanilisteks (puidu-, jahu-, tubaka-, puuvillatolm); 2) 
anorgaanilisteks (metalli-, lubja-, räni-, asbesti-, tsemendi-, tuhatolm) ja 3) segatolmudeks, 
mis koosnevad orgaanilistest ja anorgaanilistest tolmudest. Tolm jaguneb kolmeks: 1) 
päristolm, kus osakeste mõõtmed on üle 10 µm; 2)pilvtolm, kus osakesed on mõõtmetega 10-
0,1 µm ja 3)suitstolm, kus osakeste mõõtmed on alla 0,1 µm [7]. Tolmu piirnorm 
töökeskkonnas on 10 mg/m3 [8]. Kahjulike ainete sisaldus ruumide siseõhtus tohib tolmu 
puhul olla <0,06 mg/m3 (<60 µg/m3) ja süsihappegaasi puhul <1000 ppm [6].  Tabelis 3 on 
välja toodud ruumiõhu kvaliteedi parameetrid, ehk tolmu, süsinikdioksiidi ja hapniku sisaldus 
Tartu spordiklubide rühmatreeningsaalides. 
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Tabel 2. Mikrokliima parameetrid Tartu spordiklubide rühmatreeningsaalides 
Table 2. Microclimate parameters in Tartu sport clubs’ group training halls 
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Temperatuur °C Suhteline õhuniiskus % 
 

Õhu liikumise 
kiirus m/s 

ET T PT ET T PT ET PT 

SK 1 
RS 1 A 

18,51± 
0,06 

20,69 ± 
0,16 

20,85 
±0,06 

29,6 ± 
0,5 

35,6 ± 
2,7 

28,7 ± 
0,2 

0,143 ± 
0,028 

0,160 ± 
0,3 

RS 2 A 
19,64 ± 

0,03 
21,57 ± 

0,04 
21,43 ± 

0,01 
28,9 ± 

0,6 
37,8 ± 
2,85 

31,9 ± 
0,5 

0,128 ± 
0,015 

0,160 ± 
0,038 

SK 2 
RS 1 A 

18,63 ± 
0,01 

18,81 ± 
0,92 

19,67 ± 
0,01 

35,2 ± 
0,3 

41,3 ± 
1,14 

38 ± 
0,1 

0,133 ± 
0,017 

0,133 ± 
0,018 

RS 2 A 
18,44 ± 

0,01 
20,23 ± 

0,05 
19,73 ± 

0,01 
35,4 ± 

0,2 
41,8 ± 

1,6 
37,5 ± 

0,1 
0,129 ± 
0,015 

0,13 ± 
0,013 

SK 3 
RS 1 MA 

16,53 ± 
0,05 

18,65 ± 
0,46 

18,84 ± 
0,04 

28,3 ± 
0,4 

33,5 ± 
3,3 

30 ± 
0,2 

0,127 ± 
0,017 

0,16 ± 
0,033 

RS 2 A 
18,30 ± 

0,11 
22,82 ± 

0,05 
22,25 ± 

0,03 
28,4 ± 

1,2 
33,7 ± 

2,6 
25 ± 
0,4 

0,129 ± 
0,013 

0,135 ± 
0,026 

SK 4 
RS 1 A 

19,60 ± 
0,04 

22,19 ± 
0,05 

22,91 ± 
0,03 

30,8 ± 
0,2 

47,5 ± 
6,1 

38,1 ± 
0,2 

0,129 ± 
0,013 

0,123 ± 
0,008 

RS 2 MA 
20,29 ± 

0,04 
24,35 ± 

0,31 
24,41 ± 

0,02 
29,54 ± 

0,1 
40,2 ± 

1,1 
37,0 ± 

0,3 
0,129 ± 
0,024 

0,146 ± 
0,021 

SK 5 
RS 1 A 

19,74 ±  
0,05 

21,69 ± 
0,09 

22,16 ± 
0,03 

43,3 
±0,4 

38,8 ± 
2,24 

39,4 ± 
1,3 

0,123 ± 
0,008 

0,139 ± 
0,018 

RS 2 MA 
19,14 ± 

0,13 
20,61 ± 

0,8 
22,21 ± 

0,01 
46,1 ± 

0,3 
37,5 ± 

1 
32,2 ± 

0,2 
0,124 ± 

0,01 
0,137 ± 
0,019 

SK 6 
RS 1 A 

19,92 ± 
0,15 

21,19 ± 
0,37 

20,90 ± 
0,01 

30,3 ± 
0,2 

33,2 ± 
2,45 

35 ± 
0,6 

0,125 ± 
0,008 

0,137 ± 
0,019 

RS 2 A 
19,04 ± 

0,07 
22,13 ± 

0,22 
22,11 ± 

0,01 
47,5 ± 

0,2 
31,2 ± 

1,2 
28,1 ± 

0,1 
0,125 ± 
0,009 

0,134 ± 
0,02 

SK 7 
RS 1 MA 

20,99 
±0 

21,55 ± 
0,23 

21,74 ± 
0,01 

22 ± 
0,1 

32,6 ± 
3,6 

29,5 ± 
0,2 

0,135 ± 
0,018 

0,136 ± 
0,013 

RS 2 A 
19,88 ± 

0,03 
20,41 ± 
0,045 

22,26 ± 
0,03 

22,9 ± 
0,2 

40,8 ± 
5,6 

41,1 ± 
0,3 

0,140 ± 
0,029 

0,155 ± 
0,029 

RS 3 MA 
20,63 ± 

0,05 
22,55 
±0,35 

22,70 ± 
0,01 

23,7 ± 
0,02 

38 ± 
3,1 

34,4 ± 
0,3 

0,151 ± 
0,04 

0,162 ± 
0,047 

Märkused. SK (1-7) – Spordiklubi (1-7); RS (1-3) – Rühmatreeningsaal (1-3); A – aktiivne treening; MA- 
mitteaktiivne treening; ET – enne treeninguid; T – treeningu ajal; PT – pärast treeninguid 
 
 
Tabel 3. Ruumiõhu kvaliteedi parameetrid Tartu spordiklubide rühmatreeningsaalides 
Table 3. Room air quality parameters in Tartu sport clubs’ group training halls 
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Tolm µg/m3 CO2 (ppm) O2 % 

ET T PT ET T PT ET T PT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SK 1 
RS 1 A 

3 ± 
2,99 

8,1 ± 
7,19 

1,4 ± 
0,1 

626 ± 
15 

1003 ± 
116 

828 ± 
45 

19,66 
± 0,03 

19,25 
± 0,02 

19,25 
± 0 

RS 2 A 
15,7 ± 
12,7 

42,5 ± 
32,5 

4,9 ± 
7,8 

717 ± 
91 

1200 ± 
100 

1057 ± 
89 

19,64 
± 0,01 

19,20 
± 0,03 

19,23 
± 0,02 

SK 2 
RS 1 A 

0,8 ± 
0,1 

21,2 ± 
31,1 

5,5 ± 
7,9 

835 ± 
47 

846 ± 
114 

801 ± 
44 

19,52 
± 0,01 

19,09 
± 0,01 

19,12 
± 0,01 

RS 2 A 
1,2 ± 
0,8 

44,5 ± 
36,1 

1,8 ± 
0,6 

956 ± 
163 

1069 ± 
64 

769 ± 
28 

19,61 
± 0,01 

19,09 
± 0,01 

19,12 
± 0,01 

SK 3 RS 1 MA 
8,4 ± 
9,6 

32,2 ± 
25,2 

3,4 ± 
6,6 

694 ± 
14 

1004 ± 
121 

906 ± 
131 

20,29 
± 0,01 

19,61 
± 0,02 

19,66 
±0,02 
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Tabel 3. jätk 
Table 3. continuation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
SK 3 

RS 2 A 
30,4 ± 
21,5 

36,7 ± 
27,4 

31,8 ± 
24,3 

769 ± 
15 

1378 ± 
173 

857 ± 
35 

20,17 
± 0,02 

19,52 
± 0,03 

19,61 
± 0,03 

SK 4 
RS 1 A 

1,8 ± 
6,9 

26,4 ± 
22,4 

6,8 ± 
1,6 

620 ± 
9 

1366 ± 
363 

1135 ± 
226 

19,67 
± 0,02 

19,37 
± 0,05 

19,48 
± 0,02 

RS 2 MA 
10,1 ± 
21,2 

56,1 ± 
31,6 

38,8 ± 
23,9 

646 ± 
13 

1304 ± 
104 

1327 ± 
211 

19,55 
± 0 

19,46 
± 0,01 

19,47 
± 0,02 

SK 5 
RS 1 A 

7 ± 
13,12 

23,9 ± 
27,2 

52,4 ± 
34,6 

1042 ± 
301 

1092 ± 
73 

991 ± 
12 

19,65 
± 0,01 

19,33 
± 0,02 

19,3 ± 
0,01 

RS 2 MA 
6,6 ± 
8,8 

49 ± 
37,4 

56,6 ± 
32,1 

1015 ± 
402 

1001 ± 
148 

1028 ± 
77 

20,00 
± 0,02 

19,54 
± 0,05 

19,38 
± 0,01 

SK 6 
RS 1 A 

13,6 ± 
6,82 

95,6 ± 
32,9 

86,7 
±52,1 

614 ± 
33 

1333 ± 
102 

1440 ± 
99 

20,44 
± 0,02 

19,65 
± 0,05 

19,63 
± 0,02 

RS 2 A 
13± 
11,4 

35,4 ± 
27,3 

9,6 ± 
4,5 

755 ± 
35 

1159 ± 
134 

973 ± 
36 

19,96 
± 0,01 

19,64 
± 0,01 

19,64± 
0,01 

SK 7 

RS 1 MA 
5,2 ± 
5,6 

60,6 ± 
33,3 

1,4 ± 
0,8 

707 ± 
25 

1262 ± 
239 

979 ± 
120 

19,59 
± 0,01 

19,29 
± 0,05 

19,20 
± 0,01 

RS 2 A 
10,3 ± 

3,6 
73,7 ± 
40,7 

20,9 ± 
10,1 

675 ± 
23 

1331 ± 
318 

1301 ± 
93 

19,66 
± 0,01 

19,26 
± 0,05 

19,11 
± 0,01 

RS 3 MA 
12,2 ± 
8,41 

84,7 ± 
40,3 

50,4 ± 
23,7 

626 ± 
7 

1434 ± 
254 

1299 ± 
152 

19,75 
± 0,01 

19,16 
± 0,04 

19,18 
± 0,01 

Märkused. SK (1-7) – Spordiklubi (1-7); RS (1-3) – Rühmatreeningsaal (1-3);  A – aktiivne treening; MA- mitte 
aktiivne treening;  ET – enne treeninguid; T – treeningu ajal; PT – pärast treeninguid 
 

Tabelis 3 on näha, et tolmu osakesi on treeningu ajal kordades rohkem kui enne ja pärast 
treeninguid. Põhjuseks võib olla see, et treener ja treenitavad panevad tolmuosakesed liikuma 
ja nad lendlevad õhus teatud aja, nagu on tolmule iseloomulik. Kõige suurem tolmu sisaldus 
oli treeningu ajal Spordiklubis 6, rühmatreeningsaalis 1, milleks oli 95,6± 32,9 µg/m3, mis on 
lubatust 35,6 µg/m3 rohkem. Süsinikdioksiidi sisaldus on treeningu ajal enamus 
spordiklubides hommikusel mõõtmisel poole väiksem kui treeningu ajal mõõtmisel. Kõige 
kõrgem süsinikdioksiidi sisaldus treeningu ajal oli spordiklubis 7 rühmatreeningsaalis 3, kus 
toimus mitteaktiivne treening. Süsinikdioksiidi väärtuseks seal oli keskmiselt 1434 ± 254 ppm 
ja see on lubatust 434 ppm rohkem. Lubatud sisalduse piires oli ainult Spordiklubi 2 
rühmatreeningsaali 1 väärtus, milleks oli 846 ± 114 ppm, kõikides teistes oli treeningu ajal üle 
1000 ppm süsinikdioksiidi. 
 
Soovitatav valgustatus spordisaalides on 300 lx ja müra vahemik 35-50 dB (A) [9]. Müra 
päevane kokkupuutetase (8-tunnise tööpäeva korral) ei tohi ületada 85 dB(A) töötaja jaoks, 
kui müraga kokkupuute tase ületab 80 dB(A) tuleb rakendada abinõusid, et vähendada müra 
[10]. Tabelis 4 on välja toodud spordiklubides mõõdetud valgustatuse ja müra tulemused. 
 
Tabel 4. Valgustatuse ja müra parameetrid Tartu spordiklubide rühmatreeningsaalides 
Table 4. The illumination and the noise parameters in Tartu sport clubs’ group training halls 
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Valgustatus lx Müra dB (A) 

ET T PT ET T PT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SK 1 RS 1 A 112 ± 13 776 ± 42 510 ± 18 43,8 ± 1 75,1 ± 12,1 44,7 ± 1,8 
RS 2 A 93 ± 4 265 ± 6 85 ± 5 45,6 ± 1,8 82,8 ± 12,3 43,5 ± 1 

SK 2 RS 1 A 267 ± 8 171 ±  5 184 ± 3 42,8 ± 1,8 77,6 ± 8,2 43,66 ± 1,7 
RS 2 A 361 ± 4 116 ± 22 166 ± 12 42,2 ± 0,9 72 ± 9,6 47,6 ± 2,9 
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Tabel 4. jätk 
Table 4. continuation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SK 3 RS 1 MA 26± 3 48 ± 3 621 ± 35 44,5 ± 3,1 64,4 ±8,6 43,2± 1,9 

RS 2 A 20 ± 3 564 ± 20 680 ± 22 64,4 ± 5,6 76,9 ± 9,8 45,53 ± 4,5 
SK 4 RS 1 A 538 ± 12 963 ± 8 662 ± 41 42,7 ± 4,9 80,6 ± 11,1 44,1 ± 2,6 

RS 2 MA 385 ± 37 4 ± 0 373 ± 16 44,35 ± 2,5 67,9 ± 7,7 56,77 ± 3,5 
SK 5 RS 1 A 644 ± 2 583 ± 170 568 ± 51 44,4 ± 3,5 77,71 ± 8,9 47,4 ± 4,1 

RS 2 MA 731 ± 3 609 ± 239 699 ± 13 43,6 ± 2,2 61,7 ± 4,7 51,3 ± 3,5 
SK 6 RS 1 A 318 ± 33 239 ± 2 493 ± 74 49,1 ± 5,8 85 ± 11,3 47,7 ± 4,9 

RS 2 A 473 ± 10 828 ± 43 522 ± 46 50,5 ± 2,3 79 ± 9,1 49,78± 3 
SK 7 RS 1 MA 911 ± 110 6 ± 2 843 ± 85 41,9 ± 2 65,3 ± 7,5 47,4 ± 1,9 

RS 2 A 452 ± 9 398 ± 137 916 ± 4 46,7 ± 1,7 81,4 ± 11,9 46,8 ± 1,3 
RS 3 MA 1109 ± 127 21 ± 16 621 ± 30 48,7 ± 1,4 63,6 ± 6,8 51,5 ±1,3 

Märkused. SK (1-7) – Spordiklubi (1-7); RS (1-3) – Rühmatreeningsaal (1-3); A – aktiivne treening; MA- mitte 
aktiivne treening;  ET – enne treeninguid; T – treeningu ajal; PT – pärast treeninguid 
 

Tabelist 4 on näha, et müra jäi soovitatavasse vahemikku hommikul ja õhtul mõõtmisi tehes, 
ehk olukorras, kus saalides ei olnud treeninguid, välja arvatud hommikusel mõõtmisel 
Spordiklubi 3 ja spordiklubi 6 rühmatreeningsaalides 2, kus oli enne treeninguid müratase üle 
50 dB(A) ja õhtusel mõõtmisel oli üle Spordiklubi 4 Rühmatreeningsaalis 3 ja Spordiklubis 3 
Rühmatreeningsaalis 3. Rühmatreeningute ajal kõige tugevam müra oli spordiklubis 6, 
rühmatreeningsaalis 1, milleks oli 85 ± 11,3 dB(A) ja see oli aktiivse treeningu juures. 
Mitteaktiivsetel treeningutel oli märgatavalt madalam müratase. Valgustatus oli väiksem 
mitteaktiivsete treeningute puhul.  

Järeldused 

 

1. Kõige kõrgemad parameetrid on üldiselt igas rühmatreeningsaalis treeningu ajal. 
2. Spordiklubis 7 oli hommikusel mõõtmisel igas rühmatreeningsaalis suhteline 

õhuniiskus madalam etteantud piiridest, mis on talvel 25-45 %. 
3. Tolmu sisaldus oli kõige suurem treeningu ajal Spordiklubis 6 rühmatreeningsaalis 1, 

milleks oli 95,6± 32,9 µg/m3, mis on lubatust 35,6 µg/m3 rohkem. 
4. Kõige kõrgem süsinikdioksiidi sisaldus treeningu ajal oli spordiklubis 7 

rühmatreeningsaalis 3, kus toimus mitteaktiivne treening. Süsinikdioksiidi väärtuseks 
seal oli keskmiselt 1434 ± 254 ppm ja see on lubatust 434 ppm rohkem. 

5. Lubatud sisalduse piires oli süsinikdioksiidi ainult Spordiklubi 2 rühmatreeningsaali 1 
väärtus, milleks oli 846 ± 114 ppm, kõikides teistes rühmatreeningsaalides oli näit 
treeningu ajal üle 1000 ppm. 

6. Mitteaktiivsete treeningute puhul oli valgustus madalam, kui aktiivsete treeningute 
puhul. 
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Abstract. The aim of this research paper is find out Tartu sport clubs indoor climate, to 

analyse the risks which affect to trainers. The research covers seven sport clubs in Tartu, 

where every club have at least two group training hall. Measured noise, microclimate and 

quality of the air in the room before, during and after the training. The parameters are 

generally higher in each group training hall measured during the training. 

Keywords: indoor climate, sport clubs, trainers, ergonomics 
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ALLA 150 EUROSE MAKSUMUSEGA EMG MOODULITE VÕRDLUS  
Comparison of EMG modules which cost less than 150 euro  

 
Peeter Vaas, Märt Reinvee 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika osakond 
 

Annotatsioon. Meie keharakud vahetavad omavahel infot nii keemiliste kui elektriliste signaalide 
abil. Närvirakud, mis närvikiudude abil ulatuvad keha kaugematesse paikadesse, saadavad ja saavad 
elektrilisi signaale. Artiklis vaadeldi nelja pinna-EMG aktiivsuse mõõtmise moodulit eesmärgiga 
hinnata nende rakendatavust ergonoomika uuringutes. Katse käigus mõõdeti elektroonilise 
käsidünamomeetri pigistamise ajal pindmise sõrmepainutaja emg-aktiivsust. Võrreldi normaliseeritud 
emg-aktiivsuse ja suhtelise pigistusjõu erinevusi tasemetel 25%, 50%, 75% maksimaalsest 
pigistusjõust. Leiti, et neljast testitud moodulist on kasutatavad kolm. 
 
Märksõnad: olimex, advancer, seedstudio, BITalino.   
 

Sissejuhatus 

Biomeditsiinitehnika on kogu maailmas kiiresti arenev interdistsiplinaarne ala, mille 
eesmärgiks on tehnika ja tehnoloogia kasutamine tervise ning elu kvaliteedi parandamiseks. 
Kogu inimese elutalitus (närvitegevus, südame töö, liigutused) on tihedalt seotud 
elektromagnetiliste protsessidega ja elektriliselt juhitav. Meie keharakud vahetavad omavahel 
infot nii keemiliste kui elektriliste signaalide abil. Närvirakud, mis närvikiudude abil ulatuvad 
keha kaugematesse paikadesse, saadavad ja saavad elektrilisi signaale [1]. Bioelektrilisi 
signaale lihastest on võimalik tuvastada kahel meetodil: nõela EMG (Needle EMG) – keha 
sisene uurimismeetod nõela abil mis pannakse vastavasse lihasesse. Pinna-elektromüograafia 
(sEMG - Surface electromyography) on mitteinvasiivne uurimismeetod – nahapinnale 
asetatakse elektroodid ning saadakse signaal läbi nahapinna [2]. Elektromüograafia pakub 
lihtsat juurdepääsu füsioloogilistele protsessidele, mis tekitavad lihases jõudu. sEMG’l on 
kolm domineerivat rakendusala: seda kasutatakse lihaste aktiveerumise hetke määramiseks; 
lihaste poolt tekitatud jõu ja lihasväsimuse hindamiseks [3]. Seda meetodit saab kasutada 
samuti töökeskkonna parendamiseks ja see võiks olla ergonoomi igapäevane töökeskkonna 
riskide ja ohtude määramise metoodika üks osadest. Ergonoomil on võimalik elektroode 
vaatlusaluse kehale kinnitades saada informatsiooni töö sooritamise mõjust inimese lihastele. 
Näiteks on võimalik määrata tööriistade disaini sobivust konkreetse indiviidi kehale 
lihasaktiivsuse kaudu ja luua sobiv disain vastavalt inimeste antropomeetrilistele näitajatele 
[4,5,6]. Optimaalse töökeskkonna, töövõtete ja tööaja määramine ning väljatöötamine 
tuginedes teiste parameetrite uurimise kõrval ka sEMG’le võimaldab ergonoomil lihtsamalt ja 
personaalsemalt inimeste elukvaliteeti parendada [4]. EMG kasutamist ergonoomika 
uuringutes piirab antud seadme kulukas soetamine. Sellegi poolest on tõestatud, et on 
võimalik luua EMG seade, mis maksab meditsiinis kasutatavatest sertifitseeritud seadmetest 
kümneid kordi vähem, kuid mis suudab olla võrdväärselt tõhus ja efektiivne [7,8,9,10]. Antud 
artiklis uuriti nelja, alla 150 euro maksva elektromüograafi skeemi signaale ja nende vastavust 
käe pigistusjõule eesmärgiga hinnata nende kasutatavust ergonoomika alastes uuringutes. 
 

Metoodika 

Vaatlused viidi läbi nelja EMG mooduliga – Muscle Sensor v3 (Advancer Technologies, 
LLC, Raleigh, USA); Olimex Shield EKG/EMG (OLIMEX Ltd, Plovdiv, Bulgaria) ; Grove 
EMG Detector (Seed Technology Inc, Shenzhen, China); Bitalino (PLUX – Wireless 
Biosignals and Instituto de Telecomunicações, Portugal). Samal ajal määrati käe pigistusjõu 
dünamogrammid. Selleks kasutati elektroonilist dünamomeetrit mis ühendus tarkvaraga 
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arvutis (Neurosoft, Ivanovo, Russia). Bitalino moodulil oli olemas oma arendusplaat 
mikrokontrolleriga ATMega328, teised kolm moodulit ühendusid Arduino arendusplaadiga 
millel oli ATmega32u4 mikrokontroller. Mõlema arendusplaadiga registreeriti andmeid 
sagedusega 1000 Hz ning signaal töödeldi analoogist digitaalseseks 10 bitilise eraldusega. 

Vaatlusalusel paluti istuda toolile ja seada end asendisse milles küünarvars oleks toetatud ning 
küünarliigese nurk oleks 90 kraadi. Järgnevalt tuvastati vaatlusalusel pindmine 
sõrmedepainutaja lihas, puhastati nahapind piiritusega ja lihasele asetati elektroodid. 
Elektroodideks olid Ag/AgCl bipolaarsed elektroodid, mille fikseeritud vahekaugus oli 
20 mm (Noraxon Inc, Scottsdale, USA). 

Esmalt salvestati EMG signaal maksimaalsel vabatahtlikult tekitatud pingutusel - 100% MVC 
(maximum voluntary contraction). Lähtuvalt Caldwelli režiimist [11] viis vaatlusalune ühe 
sekundi jooksul oma pigistusjõu maksimaalsele piirile ja hoidis seda neli sekundit. Režiimi 
hoidmiseks kasutati metronoomi, ühtlasi oli vaatlusalusel võimalik jälgida visuaalselt oma 
pigistusjõu väärtust ekraanil. Caldwelli režiimist lähtuvalt tuli iga katse järel vaatlusalusel 
puhata kaks minutit. Peale maksimaaljõu mõõtmist pidi vaatlusalune arvutiekraanile kuvatud 
tagasiside abil pigistama dünamomeetrit jõuga, mis moodustas maksimaaljõust 25%, 50% ja 
75%. Iga katse dünamogrammid ja elektrogrammid registreeriti eraldi. 

Elektromüogramm iseloomustab vaatluse all oleva elektroodi piirkonnas olevate lihaste 
motoneuronite potentsiaali mis aktiveeruvad lihase liigutamiseks. Pinna-elektromüograafia 
signaali tugevus sõltub väga mitmetest teguritest, varieerudes indiviidi vahelistest erinevustest 
kuni vaatluse läbiviimise kellaajani. Salvestatav EMG pole iial absoluutne, sest pole teada 
elektroodi ja aktiveeruvate lihaskiudude vahelist seost ning seda ei saa määrata [12]. Selleks, 
et analüüsida erinevate lihaste või isikute EMG signaale, tuleb väärtused avaldada suhtelisel 
skaala ehk normaliseerida signaal. Signaali analüüsimiseks normaliseeriti signaalid valemiga 
[4,13]: 

n-EMG = 		
�	
(�,�)�����	
(�)

����	
(�)�����	
(�)
    (1) 

kus:  n-EMG – emg normaliseeritud aktiivsus %;  
maxEMG(i) – vaatlusaluse emg aktiivus maksimaalsel pigistusjõul V; 
minEMG(i) – vaatlusaluse emg aktiivsus rahuolekus V; 
EMG(i,j) –  vaatlusaluse emg aktiivus pigistusjõul j V. 

 
Saadud tulemusi võrreldi dünamogrammidega. Hinnati normaliseeritud EMG signaali kuju ja 
vastavust suhtelisele pigistusjõule.  

 
Tulemused ja arutelu 

 
Vaatluse all olevatelt moodulitelt salvestati viie sekundi pikkune pingutuse ja sellele eelneva 
ja järgneva ühe sekundi pikkuse rahuoleku signaaliriba. Inimtegurist tulenevalt ei olnud 
pingutuse kestus alati täpselt viis sekundit. Järgnevalt on välja toodud nelja mooduli 
töötlemata signaal maksimaalsel vabatahtlikul jõupingutusel. 

Bitaliano arendusplaat töötas 3,7 V aku toitel ja EMG moodul ühendati kontrolleri külge 
analoog sisendi RJ22 kaabliga. Vaatluste käigus selgus, et antud kaabel on halvasti 
varjestatud ja reageerib ümbritsevatele energia voogudele (valgus, magnetväli, inimkeha). 

Kuna andmeedastus arvutiga toimus üle BC417 sinihamba mooduli, oli võimalik eraldada 
mõõtmispaik arvutitest piisavalt, et segavat müra esineks võimalikult vähe. Nulljoon väljastus 
1,36 V juures ning rahuolekus võis lugeda keskmiseks müraks ~0,01 V. Pärast alaldamist oli 
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pingutuse ajal amplituudi väärtus rahuloleku ja maksimaalpingutuse vahel maksimaalselt 1,64 
V ja keskmiselt 0,28 V. Mõõtmiste signaal on ilma moonutusteta ja nulljoone kõikumiseta. 
Pingutuse ajal on näha signaali amplituudi suurenemist kogu vaatluse vältel. Antud 
mooduliga on võimalik tuvastada selgelt nii lihasaktiivsuse tekke kui ka lõpetamise ajaline 
hetk ning piisava amplituudi tõttu ka lihasjõu suurus ( joonis 3). Väsimust ei saa hinnata, sest 
puuduvad võimalused teha sagedusanalüüsi. 

  

  
Joonis 1. EMG moodulite töötlemata väljundsignaalid 
Figure 1. Output of EMG modules 

 
Advancer Musle sensor moodulil oli bipolaarne toide kahe 3,5 V patarei pealt. Moodul töötleb 
ise signaali seda alaldades ja siludes. Nii on näha, et minimaalne tulemus  alla nulli ei 
langenud. Amplituud pingutuse ja rahuloleku vahel oli maksimaalselt 1,84 V ja keskmiselt 
1,36 V. Nulljoon jäi 0,04 V juurde ning müra oli ~0,01 V. Jooniselt on näha, et segavaid 
moonutusi ei esinenud, nulljoone kõikumist ei saa tuvastada ning pingutus oli signaalil selgelt 
eristatav rahulolekust. Antud mooduliga on võimalik tuvastada selgelt nii lihasaktiivsuse 
tekke kui ka lõpetamise ajaline hetk ning piisava amplituudi tõttu ka lihasjõu suurus ( joonis 
2). Väsimust ei saa hinnata sest puuduvad võimalused teha sagedus analüüsi. 

Olimex LTD emg moodul ühendus arendusplaadiga analoog sisendi kaudu 5,0 V 
toitevooluga. Signaali amplituudi maksimaalne punkt oli 2,49 V ning keskmiselt 1,2 V. Null-
joon oli 2,4 V juures ning müra rahulolekus oli ~0,2 V. Pingutuse hetkel tundus olevat 
kõrvalekaldeid, kuid muidu olid mõõtmised ilma moonutusteta. Antud mooduliga on võimalik 
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tuvastada selgelt nii lihasaktiivsuse tekke kui lõpetamise ajaline hetk ning piisava amplituudi 
tõttu ka lihasjõu suurus ( joonis 4). Väsimust ei saa hinnata sest puuduvad võimalused teha 
sagedus analüüsi. 

Seedstudio Grove EMG moodul ühendus arendusplaadiga analoog sisendi kaudu 5,0 V 
toitevooluga. Amplituudi maksimaalne väärtus oli 0,06 V ja keskmiselt 0,02 V. Nulljoon 
kulges pingel 1,45 V ning müra esines rahulolekus 0,005 V. Esines nulljoone „ujumine“ 
pingutusel ning tekkis moonutus pingutuse alguses ja lõpus. Antud mooduliga oli võimalik 
tuvastada pingutuse algus ja lõpp, kuid väikse amplituudi tõttu pole võimalik tuvastada lihase 
poolt tekitatud jõudu, ega väsimust.  

Järgnevalt on esitatud kolme sobilikuks peetud plaadi signaalide võrdlus vastavalt 25%, 50% 
ja 75% tasemele maksimaalsest vabatahtlikust pingutusest. Skaalal 100 % oli maksimaalse 
pingutuse keskmistatud kõrgeim piik.  

 
Joonis 2. Advanceri mooduliga registreeritud elektromüogrammi normaliseeritud kuju, pigistusjõu 

tasemetel 25, 50 ja 75% MVC. 
Figure 2. Normalized elektromyogram registred with Advancer modul on the gripforce levels 25, 50 ja 

75% MVC. 

Advanceri kolme pingutuse (joonis 2) keskmised väärtused olid vastavalt 25 % MVC puhul 
8,5 % EMG aktiivsus, 50 % MVC puhul 30 % EMG aktiivsus ja 75% MVC puhul 42% EMG 
aktiivsuse maksimaalsest vabatahtlikust pingutusest. Jooniselt on näha, et pingutuste tasemed 
on selgelt eristatavad. EMG signaal hindab pingutuse väärtuse kõigi tasemete puhul 
madalamaks etteantud tasemest. Samuti on 50% ja 75% taseme juures signaalid kohati 
kattuvad, kuid keskmisi vaadates selgelt eristatavad. Kõigil kolmel tasemel on märgata 
pingutuse alguses amplituudi suuremat väärtust ja seejärel sujuvat langus – olukord võib olla 
tingitud liiga tugeva isiku poolt oma jõu mitte tunnetamisega. 

Bitalino kolme pingutuse (joonis 3) keskmised väärtused olid vastavalt 25 % MVC puhul 
14 % EMG aktiivsus, 50 % MVC puhul 32 % EMG aktiivsus ja 75% MVC puhul 43% EMG 
aktiivsus maksimaalsest vabatahtlikust pingutusest. Jooniselt on näha, et pingutuste tasemed 
on selgelt eristatavad. EMG signaal hindab pingutuse väärtuse kõigi tasemete puhul 
madalamaks etteantud tasemest. Kuigi 50% ja 75% taseme juures signaalid kohati kattuvad, 
on keskmisi vaadates tasemed selgelt eritatavad. Kõigil kolmel tasemel on pingutuse lõpus 
näha amplituudi suurenemist, mis võib olla tingitud lihase väsimisest.  

Olimex mooduliga mõõdetud kolm pingutust mille keskmised väärtused olid vastavalt 25 % 
MVC puhul 12 % EMG aktiivsus, 50 % MVC puhul 33 % EMG aktiivsus ja 75% MVC puhul 
52% EMG aktiivsus maksimaalsest vabatahtlikust pingutusest. 
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Joonis 3. Bitalino mooduliga registreeritud elektromüogrammi normaliseeritud kuju, pigistusjõu 

tasemetel 25, 50 ja 75% MVC. 
Figure 3. Normalized elektromyogram registred with Bitalino modul on the gripforce levels 25, 50 ja 

75% MVC. 

 
Joonis 4. Olimex mooduliga registreeritud elektromüogrammi normaliseeritud kuju, pigistusjõu 

tasemetel 25, 50 ja 75% MVC. 
Figure 4. Normalized elektromyogram registred with Olimex modul on the gripforce levels 25, 50 ja 

75% MVC. 

Jooniselt on näha, et pingutuste tasemed on selgelt eristatavad. EMG signaal hindab pingutuse 
väärtuse kõigi tasemete puhul madalamaks etteantud tasemest. 50% ja 75% taseme juures 
signaalid kohati kattuvad, kuid keskmisi vaadates selgelt eritatavad. 75 % pingutuse lõpus on 
märgata signaali moonutust, mis võis olla tingitud dünamomeetri liiga kiire käest asetamisega. 

Järeldused 

Kolmelt plaadilt on võimalik selgelt eristada erinevate lihase rakendamise tasemete erinevust 
vastavalt EMG signaali tugevusele. Seega on võimalik kasutada neid kolme plaati mitte ainult 
jah/ei lihase aktiivsuse määramiseks, vaid on ka võimalik määrata, kui palju teeb lihas mingit 
tööliigutust või asendid hoides tööd. Selle järgi oleks näiteks võimalik anda hinnang, 
missugune tööasend on indiviidile sobilik, rakendades lihaste vastupanu minimaalselt 
sundasendi vastu. 
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Abstract 

The cells of our body exchange information by chemical and electrical signals. Neurons that reach the 

most distal areas of the body through axons send and receive electrical signals. This article views four 

surface-EMG activity measuring modules in order to evaluate their application in ergonomic studies. 

In the experiment the EMG activity of m. flexor digitorum superficialis during pressing electronic 

hand-dynamometer was measured. The normalized EMG-activity and relative grip force differences 

were measured on levels of 25%, 50% and 75% from maximal grip force. On initial estimation three 

from the four modules tested are applicable. 


