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Käesolev lõputöö annab ülevaate Habemiku Grupi tootmise hetkeolukorrast. Tegu on
ettevõtteid koondava grupiga, mille tootmispinnaks on hetkel ligikaudu 1300 ha.
Ülevaade antakse grupi praeguste tootmismahtude ja kasutatava kuivatustehnoloogia
osas. Kuna tegemist on areneva ettevõtete grupiga, võetakse arvesse ka tootmispinna
võimalikku suurenemist pikemas perspektiivis. Ettevõtete tootmine on kasvanud
pidevalt ja antud hetkel pole praeguse teraviljakuivatiga kuivatamine enam jätkusuutlik.
Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada uue vajamineva kuivati võimsus, võttes
arvesse vähemalt 6000 t teravilja kuivatamise. Välja tuleb valida ka planeeritava kuivati
tüüp. Lisaks soovitakse leida kõige sobilikum ja kulusäästlikum kütuseallikas uue
rajatava kuivati ahjudele. Sobiva kütuse valikul soovitakse arvestada ka ettevõtete
eripäradega, milleks on suur metsamaa hulk ja võsastunud alade olemasolu. Sellega
seoses soovitakse leida kinnitust hakkepuidu kui potentsiaalse kütuse sobilikkusele.
Töö tulemustena selgitati välja uus vajaminev kuivati ja selle minimaalne võimsus.
Tuginedes analüüsile ja arvutustele ilmnes, et kõige sobilikumaks kuivatiks tuleks
valida läbivoolu põhimõttega šahtkuivati. Kõige sobilikumaks kuivati küttelahenduseks
osutus hakkepuidu baasil olev küttelahendus.
Märksõnad: Teraviljakuivati, vili, kuivati, kütus, põleti, efektiivsus, hake, ahi.
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The thesis at hand gives an overview of the current state of production of the Habemiku
Group. The group consists of companies with a total production area of about 1300 ha.
The overview includes group’s current production capacity and drying technology.
Since it is a group consisting of developing companies, possible increase of production
area in the long perspective is taken into consideration. Production of the companies has
continued to grow and it is no longer efficient to continue using the existing grain dryer.
The aim of this bachelor’s thesis is to establish the capacity of the new required dryer,
while taking into consideration that it has to dry at least 6000 tons of grain. The type of
the planned dryer must also be decided upon. In addition, it is requested that the most
suitable and economical source of fuel is found for the established dryer’s ovens. When
choosing the suitable fuel, it is advised that companies’ specificities are taken into
account, which are the large amount of forest area and the presence of scrubland. In
relation to this impediment, it remains to be determined whether woodchips could
potentially be a suitable fuel.
As a result of the thesis, the necessary new drier and it’s minimal capacity were
established. Based of the analysis and calculations, it became clear that the most suitable
dryer is the cross- flow shaft dryer. The most suitable fuel option turned out to be the
one based on woodchips.
Keywords: Grain dryer, grain, dryer, fuel, burner, efficiency, woodchipping, oven.
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SISSEJUHATUS

Iga ettevõtte edukuse aluseks on ettevõtte efektiivne toimimine tervikuna. Kätkedes endas
erinevaid osasid, on igal osal oma ülesanne. Igat osa tuleb vaadelda kui olulist pusletükki
terviku moodustumisel. Sama kehtib ka eduka ettevõtte puhul, kus olulised on efektiivsed
valikud.
Käesolevas uurimistöös analüüsitakse mitmeid osasid, millel on oluline roll ettevõtte
efektiivsel toimimisel. Uurimistöös antakse ülevaade Habemiku Grupi tootmisest, selle
teraviljakuivatist ja kasutusel olevatest seadmetest. Autori seos Habemiku Grupiga on
perekondlik, olles ka ise kaasatud ja seotud selle arenguga. Et teemat oleks võimalik
paremini lahata ja analüüsida, selleks on autor leidnud teemakohased kirjandusallikad.
Ülevaade antakse ka hetkel kasutatavast tehnoloogiast, mille tehnoloogilised näitajad
tuuakse võrdluseks uue plaanitava kuivati näitajatega.
Plaanis on rajada uus teraviljakäitluskompleks 1500 ha tootmispinna teenindamiseks, seega
on uurimistöös oluline rõhk kuivatitel ja analüüsitakse ka erinevaid kuivati kütteallikaid,
selgitamaks välja sobivaim ja efektiivseim lahendus. Sobiva kütteallika leidmisel võetakse
arvesse ka tooraine kättesaadavust. Kuna Habemiku Grupil on ka metsamaad, soovitakse
analüüsi teel jõuda seisukohani kas hakkekütte variant oleks mõeldav lahendus kuivati põleti
tooraineks või tuleks kaaluda mõnda muud alternatiivi.
Bakalaureusetöö tulemina selgitatakse välja sobivad teraviljakuivati uuendamise
võimalused, millest üheks on uue teraviljakäitluskompleksi valik, teiseks aga tõhusaima
küttetehnoloogia kindlaks tegemine. Töö lõpus on ka kokkuvõtlik hinnang erinevate
püstitatud uurimissuundade osas koos vastava järeldusega. Projekt võib olla abimaterjaliks
kuivati rekonstrueerimisprojektile ka teistele samade arenguplaanidega ettevõtetele.
Ilma asjakohase juhenduseta ja suunamiseta oleks käesolevat tööd olnud palju keerulisem
teostada, seega soovib autor tänada Alar Astoveri ja Romet Rässat oma igakülgse abi eest.
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1. ÜLEVAADE TERAVILJAKASVATUSEST EESTIS

Teraviljakasvatus on Eesti rahvale igiomane valdkond olnud juba aastatuhandeid,
varustades inimesi toiduga ja loomi söödaga. Sellest annab tõendust soo- ja järvesetetest
leitud kultuurkõrreliste õietolm, mille daatum võib jääda vahemikku 4300-4500 aastat eKr.
Eesti üheks tähtsaimaks teraviljakasvatuse ajastuks võib nimetada 30-ndate aastate teist
poolt, mil teraviljakasvatuse kogupindala ulatus ligi 590 tuhande hektarini, olles kaks korda
enam tänasest (Teraviljasektori arengukava).
Kuuludes vahepeal Nõukogude Liidu koosseisu, oli põllumajanduse areng koos tootmisega
Eestis raskendatud. Aktiivselt suurem ning innovaatilisem tootmine hoogustus uuesti peale
Eesti iseseisvumist üheksakümnendate alguses. Oma roll oli sellel põllumajandusreformil,
mille käigus sovhoosid ja kolhoosid lõpetasid oma tegevuse, uks talude ja ühistute tekkele
oli

sellega

lahti

löödud.

Kui

varasemalt

nõukogude

ajal

oli

olnud

Eesti

põllumajandussaaduste põhiliseks müügikohaks Venemaa, siis 1990-ndate lõpul polnud
enam kriisis olevale Venemaale võimalik sellises mahus toidukaupu eksportida (Estonica).
Peale põllumajandusreformi on taasiseseisvunud Eestis olnud põllumajanduse suureks
mõjutajaks ja kujundajaks Eesti liitumine Euroopa Liiduga 2004. aastal. Tänu sellele muutus
Eesti koos oma teraviljatootjatega osaliseks maailmaturul, kelle ülesanne ei olnud pelgalt
oma rahva toiduga varustamine (Teraviljasektori arengukava).
Euroopa Liiduga liitumine andis Eesti põllumajandusele positiivset mõju, sellest alates oli
võimalik turustada oma toodangut mujale Euroopasse, kadusid tollid ja sisseveopiirangud,
samuti avanesid võimalused Venemaa turule. Eesti talunikele hakati jagama erinevaid
toetusi, mis on paraku siiani Lääne-Euroopa omadest tunduvalt väiksemad, vaatamata
tootmiskulude

tõusmisele

samasse

suurusjärku.

Viimastel

aastatel

on

Eestis

põllumajandusega tegelevad ettevõtted arenenud suuremaks ja järjest rohkem on kasutusel
kaasaegne tehnoloogia (Estonica).

6

Oma roll on selles kanda ka Euroopa Liidu fondidest saadud toetustel, mis on olnud suureks
abiks kohalikele põllumeestele. Euroopa Liidu fondidest saadud toetuste abil on uuenenud
nii ettevõtete masinapargid kui ka tootmishooned ja teraviljakuivatid.
Oskuslik kultuurikasvatus on eesmärk, mille poole püüdleb iga põllumajandustootja. Lisaks
edukale taimekasvatusele on olulisel kohal ka saagi koristusjärgne hoiustamine, kuivatamine
ja realiseerimine. Seega tuleks rõhku panna ka efektiivsele kuivatamistehnoloogiale. Tõhusa
kuivatamistehnoloogia abil on võimalik kogu protsessi korraldada madalamate kuludega ja
säästlikumalt.

1.1 Kuivatamisprotsessi olemus

Kuivatamine on protsess, mille käigus vähendatakse materjalis olevat niiskust (Treier, Hovi,
1997). Kuivatamine koosneb peamiselt kahest olulisest lülist, millest üheks on soojus- ja
niiskusvahetus seemnepinna ja ümbritseva keskkonna vahel ja teiseks oluliseks lüliks on
soojuse ja niiskuse edasiliikumine seemne sisemuses (Lepajõe, 1964).
Põhjamaade klimaatilisi tingimusi arvestades oleks teravilja ja rapsi kuivatamine igati
vajalik tegevus. Et tagada teravilja pikaajaline säilivus, tuleks vili kuivatada niiskuseni 1314 % (Ahokas, Jokiniemi). Teravilja kuivatamisele võib kuluda märkimisväärne kogus
energiat (Mikkola, Ahokas, 2009). Kõige tavalisem moodus on kuivatamisel sooja õhu
viljast läbi juhtimine. Olulist rolli mängib ka kuivatatava vilja juures õhu temperatuur. Kui
on temperatuur kõrge, võib see vilja füüsiliselt kahjustada ja viia kvaliteedi languseni.

1.2 Kuivatustemperatuur ja kuivati tootlikkus

Mida enam suudetakse koristusperioodil kuivatis vilja ära kuivatada, seda väiksemad on
kuivatamiskulud. Et vili kuivaks kiiremini, selleks tõstetakse kuivatustemperatuuri, lähtuda
tuleb lubatavast kuivatustemperatuurist (Kallas).
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Terade max. kuivatamistemperatuur ja kuivati tootlikkus (Kallas) :
• söödavili 60°C 100%
• toiduvili 50°C 60-75%
• seemnevili 45°C 36-40%

1.3 Teraviljakuivatite liigid

1.3.1 Šahtkuivatid

Tegu on ühe levinuima teraviljakuivatite tüübiga. Kuivatil on risttahukakujuline
kuivatusšaht, mis läbitakse horisontaalsete õhujaotuskarpide poolt. See jagab aeglaselt põhja
valguva viljamassi ventileeritavateks kihtideks. Õhujaotuskarpide võrk tagab seega vilja
kuivenemise terve šahti kõrguses (Treier, Hovi, 1997).

Joonis 1. Õhujaotuskarpide paiknemine kuivatusšahtis (Treier, Hovi, 1997)
Kuivatuskambri all paikneb samasuguse ülesehitusega jahutuskamber, kus toimub
kuumutatud ja kuivenenud teravilja jahutamine välise õhu läbipuhumise läbi. Kuivatus- ja
jahutuskamber koos jahutuskambri all oleva väljalaskemehhanismiga moodustavad
8

kuivatusšahti. Hästi segunenud teravili on üldiselt kiirema ja ühtlasema jahtumisega (Kallas
jt, 1967).
Šahtkuivati kahjuks räägib asjaolu, et erinevate viljasortide kuivatamisel on vajadus täitmise
ja tühjendamise järgi. See seab ette ajalised piirangud, kuna nimetatud tegevustele võib
kuluda tunde, olenevalt kasutatavast kuivatist. Osa šahtkuivateid kuivatavad vilja kindlate
koguste e. portsjonite kaupa. Selliseid sahtkuivateid nimetatakse portsjonkuivatiteks.

1.3.2 Portsjonkuivati

Portsjonkuivati puhul kuivatatakse vilja koguseliselt ehk portsjoni kaupa. See tähendab seda,
et kuivatatakse korraga niipalju, kui palju on võimeline vastuvõtt läbi töötlema.
Kuivatusprotsess jaguneb oma olemuselt neljaks osaks, nendeks on: täitmine, kuivatus,
jahutus ja tühjendamine. Sõltuvalt portsjonkuivati mudelile on võimalik vilja kuivatuse ajal
tsirkuleerida, sellega suureneb kuivatusprotsessi töökiirus (Araj).
Lisaks puhastatakse vili eelpuhasti abil ära, sellega eemaldatakse kuivatatavast viljast
erinevad väikesed osakesed, mille abil suurendatakse kuivatamise tõhusust. Vilja
kuivatamine toimub seni kuniks on saavutatud soovitud niiskus. Lisaks teraviljale on kuivati
võimeline kuivatama ka rapsi ja heinaseemet. Portsjonkuivati suureks eeliseks on tema
võime kuivatada niiskemat vilja, samuti ei pea kuivati tööline pidevalt jälgima kuivatis
toimuvat. Portsjonkuivati tööpõhimõttest annab hea ülevaate Joonis 2.
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Joonis 2. Portsjonkuivati tööpõhimõte (Tatoli).

1.3.3 Läbivoolu kuivati

Käesolev kuivatitüüp on üle maailma äärmiselt populaarne lahendus, olles laialdaselt
kasutusel suuremates teraviljakasvatusettevõtetes. Tegu on pidevtoimelise šahtkuivatiga,
tänu millele toimub kogu kuivatusprotsess pidevalt. Samal ajal teostatakse nii vilja
pealelaadimist, vilja jahutamist ja ka väljalaadimist. Läbivoolukuivatis on omavahel tihedalt
ühendatud kaks tööülesannet, nendeks on kuivatus ja jahutus (Rosenberg, 2015).
Läbivoolukuivatile on iseloomulik suur tootlikkus. Võimsad kuivatid võivad kuivatada kuni
100 t/h, olles siiani kasutusel olevatest kuivatustehnoloogiatest kiireim. Läbivoolukuivatil
puudub ka aeganõudev täitmise- ja tühjendamise tööprotsess, mille abil suureneb
kuivatamisjõudlus veel rohkem. Lisaks puudub vajadus sordivahetusel seadme
puhastamiseks ja masina seiskamiseks (Inginen, 2014).
10

Läbivoolukuivati on võimeline töötama ka portsjonkuivati põhimõttel, selline võimalus aga
vastupidiselt puudub. Läbivoolukuivati tööpõhimõttest annab hea ülevaate Joonis 3.

.
Joonis 3. Läbivoolukuivati tööpõhimõte (Tatoli).

1.4 Kuivatite küttelahendused

Teraviljakuivatite põleteid on võimalik kütta erinevate toorainete abil. Käesolev peatükk
tutvustab kolme laialdaselt levinud küttetoorainet, milleks on gaas, põlevkivi ja hakkepuit.
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Gaas
Gaas on Eesti tarbijatele kasutatav soojusenergia saamiseks, elektri tootmiseks, ettevõtete
tehnoloogiliste vajaduste rahuldamiseks ja kodustes majapidamistes. Maagaasi tarne toimub
torustike kaudu läbi Venemaa Eestisse (Eesti Gaas). Piirkondades, kus statsionaarne
gaasitorustike võrk puudub, lahendatakse ettevõtete ja kuivatite gaasivajadus maapealsete
või maaaluste gaasimahutitega, mida vastavalt vajadusele gaasitarnijad pidevalt täidavad.
Gaasimahutite miinuseks on gaasi kõrgem hind, kuid luuakse võimalus nende kasutamiseks
piirkondades, kuhu torustikud pole rajatud.
Maagaas koosneb 98% ulatuses metaanist (CH4), olles õhust kergem, kuid kõrge
kütteväärtusega. Maagaasi keskmiseks kütteväärtuseks on 33-34 MJ/m3, mis tähendab, et 1
m3 maagaasi põlemisel tekib keskmiselt 9,3-9,4 kWh soojusenergiat (Eesti Gaas).
Põlevkiviõli
Tegu on tumepruuni värvuse ja spetsiifiliselt lõhnava vedelikuga, mis saadakse põlevkivi
utmisel (kuumutamisel kuni 500 °C) või koksistamisel (kuumutatakse 1000-2000 °C)
(Energiatalgud).
Põlevkivi kahjuks räägib asjaolu, et tegu on aktsiisikaubaga. Riik maksustab kütuseid
aktsiisiga ja ka põlevkivi hind on kütustega tugevasti seotud. Hetkel on päevakorras ka
keskkonna normide täitmine ja Euroopa Liidu poolt kehtestatakse erinevaid piiranguid.
Arvestades kõiki asjaolusid, võib põlevkivi hind ka tulevikus tõusta.
Hakkepuit
Tegu on laialdaselt kasutatava kütteainena põllumajandustalus. Hakkepuidule üleminekuks
tuleb teha investeeringuid. Lisaks katlale koos etteandmissüsteemiga oleks vaja ka kütteladu
ja hakketeenust või siis hakkurit. Haket saadakse nii harvendusraidega kui ka raiejäätmetest.
Lisaks metsale on võimalik haket saada ka põllu- ja teeäärte, elektriliinide all olevate alade
puhastamisel (Ahokas, 2012). Hakkepuidu pealt töötav katel on võrreldes diisli- ja gaasikütte
omaga kallim, kuid kütuseks tarvitatav materjal kordades odavam.
Teraviljakuivatites kasutuses olevate katelde juures on üheks põhiliseks küttekulu
suurendavaks näitajaks teravilja niiskuse protsent (%).

12

Arvestades konstantse viljakoguse juures vaja olevat soojushulka, on hakkepuidul töötava
katla toodetud soojusenergia viis kuni kuus korda soodsam võrreldes gaasi- või diislikatlaga
(Põllumajandus). Hakkepuit kui taastuvenergia saastab ka oluliselt vähem keskkonda oma
madalama CO2 eritusega võrreldes fossiilsete kütustega, olles igati keskkonnasõbralik
(Healion, K).
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2. METOODIKA

Käesolev uurimus tugineb ettevõttepõhilisel analüüsil, mille tarvis:
(1) koostati teraviljakuivatite ja nende protsesse iseloomustav kirjanduse ülevaade;
(2) koostati ettevõtte üldine ja taimekasvatuse ülevaade;
(3) tehti ettevõtte olemasolevate kuivatite võrdleva analüüs (selles on olulisel kohal
taluperemehe isiklik kogemus ja eksperthinnang kuivatite töökindluses);
(4) analüüsiti uue kuivati valikukriteeriume;
(5) planeeritava kuivati jaoks hinnati erinevate kütuse liikide sobivust ja tasuvust.

Töö

koostamiseks

vajalikud

lähteandmed

saadi

ettevõtte

põlluraamatust

ja

raamatupidamisest. Kuivati hakkepõletite hinnapakkumised saadi Nordic Boilerist ja
Wernecost, gaasi- ja õlipõletite hinnapakkumised Tatolist. Kütuste hinnad võeti 01.05.2017
seisuga, gaasihinnad võeti ettevõttest Vedelgaas. Põlevkiviõli hind saadi põllumeeste
ühistust Kevili, hakke hinnal arvestati praegust kokkuostu hinda (kvaliteetsema hakke
hinda).
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3. HABEMIKU GRUPI TUTVUSTUS

3.1 Üldiseloomustus

Habemiku Grupi ettevõtted asuvad Tartumaal Võnnu vallas, Terikeste külas. Ettevõtete
põhisuunaks on teravilja- ja rapsi kasvatus. Ettevõtete maad asuvad Lõuna-Eestis, piirkonnas
kus mullad pole mõne teise Eesti piirkonnaga võrreldes sama viljakad, pigem raske
lõimisega savimullad.
Tootmine sai praegusel kujul alguse 1997. aastal, mil Romet Rässa alustas
põllumajandusliku tegevusega. Sama aasta sügisel tehti ka esimene teravilja külv, milleks
oli 7 ha rukist. Alates sellest on ettevõtete külvipind aegsasti suurenenud kuni tänase
päevani, mil külvipind on jõudnud 1300 ha piirini. Lisaks on veel osa põllumaast ristiku all,
seda seetõttu, et parandada mullaviljakust.
Ettevõtte arengukava näeb ette umbes 50 ha tootmispinna suurenemist aastas. Ettevõttel on
kasutusel 2 kuivatit, millest üks on Arska 45 m3 kuivati koos punkrilaoga 2000 t. Punkrid on
ventileeritava põrandaga. Teiseks kuivatiks on Mepu kuivati, mis koos punkritega mahutab
1100 t saaki. Paraku pole kuivatusprotsess sellise tehnoloogiaga enam jätkusuutlik.
Koos tootmispinna suurenemisega on jõutud seisu, kus samaväärse võimsusega kuivatiga
pole enam jätkamine võimalik. Algselt oli ettevõtte keskuses ehitatud kuivati mõeldud 200
ha suuruse ettevõtte jaoks , nüüdseks on aga mahud tunduvalt suuremad ja talu peremees
kaalub uue kuivati ehitamist. Võttes arvesse nii tootlikkust, kui ka ülalpidamiskulusid, peab
uus kuivati tulema võimalikult tõhus. Sellega seonduvalt tuleb välja valida ka kõige odavam
kütteallikas kuivatile.
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3.2 Taimekasvatus Habemiku Grupi ettevõtetes

Kasvatatakse nii teravilja, rapsi ja kaunvilju. Kahe möödunud aasta kõlvikuline koosseis
koos toodangu mahuga on kujutatud alljärgnevas tabelis Tabel 1.
Tabel 1. Habemiku Grupi ettevõtete taimekasvatus 2015 ja 2016. a

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kultuur
Tritikale
Oder
Talinisu
Taliraps
Hernes
Suvinisu

7.
8.

Ristik
Rohumaad
Koristuspind

KOKKU

Külvipind Külvipind Toodang 2015 Toodang 2016
2015 (ha) 2016 (ha) (t)
(t)
255
244,6
1957
1467
300
236,5
1419
710
256
236
1792
1180
234
223
892
602
0
133,2
0
386
50
44,6
240
134
190
62
1095
1347

180 Haljasväetiseks Haljasväetiseks
92
0 (niitmine)
0 (niitmine)
1118
1390
6300
4479

Võrreldes kahe majandusaasta näitajaid võib ühise nimetajana välja tuua koristuspinna
sarnase suurusjärgu, kuid erineva toodangu mahu. Võrreldav 2015.a paistis üle Eesti silma
kui üks rekordiline aasta oma toodangu ja saagi poolest. Suurtes saaginäitajates mängis
olulist rolli just ilmastik. Tänu soodsale ilmale talvitusid taliviljad hästi ja talvekahjustusi oli
vähe, aktiivsel kasvuperioodil jätkus ka piisavalt vajalikke sademeid taimede arenguks.
Ilm soosis edukalt ka järgnenud koristusperioodi ja saak õnnestus ära koristada õigeaegselt.
Järgnenud 2016. aasta osutus aga eelneva tootmisaastaga üsna erinevaks. Oma roll oli sellel
kanda jällegi ilmastikul. Taliviljade talvitumine oli halvem, esines suuri külmakahjustusi.
Suviviljadel oli kasvuaeg põuane, saak väike. Koristusaeg kujunes vihmaseks, see põhjustas
omakorda saagikvaliteedi olulise languse.
Uue kultuurina on 2016. a külvikorda võetud hernes. Selline valik tehti lähtudes heast
kokkuostu hinnast kui ka herne kui liblikõielise kultuuri kasulikest omadustest teraviljade
eelviljana. Liblikõielistest kultuuridest kasvatatakse veel ka ristikut, mille osatähtsus
külvipinnast on üpriski suur. Põhjuseid on mitmeid.
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Kuna ettevõtte praegune kuivatustehnoloogia seab tootmismahtude suurenemisele teatud
piirangud, on üheks võimalikuks variandiks just külvipinnast välja jääva maa kosutamine
haljasväetisega.
Teiseks põhjuseks on ristiku kui liblikõielise kultuuri suur kasulikkus. Nimelt seovad
liblikõielised mügarbakterite abil õhust lämmastikku (150–250 kg N), samuti parandavad
mulla struktuuri, soodustades järgnevate kultuuride juurte sügavamale tungimist. Tänu oma
sügavale juurestikule toovad ka K ja P paremini haritavasse mullakihti (Lauringson, Talgre,
2015).
Ettevõtete omandis on ka looduslikke rohumaid, mida teatud aja tagant hooldatakse
(niitmine). Osa rohumaid oleks võimalik ka teraviljakasvatuseks kasutusele võtta, kuid on
jäänud erinevatel põhjustel tootmisest välja.

3.3Kasutatavad kuivatid

3.3.1

Terikeste kuivati

Esimene kuivati valmis 1999. aastal. Selleks oli Arska 20 m3 portsjonkuivati koos 200 t
punkerlaoga. Ettevõtte tootmismahtude suurenedes vahetati tehnoloogia peagi võimsama
vastu välja. Arska 20 m3 kuivati asendati 2004. aastal 45 m3 kuivatiga. Kuna tegemist on
portsjonkuivatiga, on sellele omane vilja ühtlane ringlemine kogu kuivatusprotsessi vältel,
see omakorda tagab viljas ka ühtlase niiskuse. Vilja niiskusest oleneb ka kuivati tootlikkus.
Kuivati keskmine tootlikkus on 3-4 t/h, võimalik ka üle 4 t/h kuivema vilja korral.
Tähtis tööorgan on kuivatis elevaator. Elevaatori abil toimub kuivati täitmine ja
tühjendamine, samuti kuivatusprotsess. Kasutusel on tehase soovitusest võimsam elevaator,
et kiirendada sisse- ja väljalaadimisprotsessi. Mida kiiremini antud protsessid toimuvad,
seda lühem on kuivatusaeg kokkuvõttes. Hetkel on kasutusel elevaator, mille tegelik
laadimiskiirus jääb vahemikku 60-70 t/h.

17

Prahi eemaldamiseks kasutatakse läbivoolupuhasteid. Selle käigus eemaldatakse õhu abil
kergem praht, õhk läbib tsükloni, tsüklonis eraldatakse tolm ja praht õhust. Kuivatusõhk
soojendatakse soojusvahetiga kuivati ahjus. Kütteainena kasutatakse põlevkiviõli, millega
töötavad kaks katlaahju, kummagi võimsuseks 300 kW. Keskmiselt kulub ühe niiskuse %
alandamiseks 1 h, seega 20% lähteniiskusega vilja kuivatamiseks 13% lõppniiskuseni kuluks
aega 7 h, lisades veel jahutamise ja väljalaadimise protsessi (ca 2 h ). Ühe kuivatitäie
suuruseks on u. 25-30 t, ööpäevas suudab kuivati ära kuivatada kolm kuivatitäit,
hinnanguliselt 80-85 t. Oma näitajate poolest on kuivati igati sobilik väiksemasse tallu (200300 ha külvipinnaga ettevõte), kuid antud hetkel jääb kompleks tootmismahtude suurenedes
ajale jalgu.

3.3.2

Aravu kuivati

Ettevõtte teine kuivati asub esimesest ligikaudu 20 km eemal ja valmis 2008. aastal.
Kasutatav kuivati on 30 m3 MEPU JUNIOR 300 portsjonkuivati. Kuivati kütteallikaks on
500 kW ahi, mis töötab põlevkiviõli baasil. Vilja vastuvõtt toimub maa sees süvendis,
vastuvõtu mahutuvuseks on kuni 25 m3. Kuivati täitmiseks ja tühjendamiseks kasutatakse
elevaatorit, mille tegelik võimsus on 50 t/ h. See kuivati on võimeline läbi töötlema ööpäevas
samuti umbes 3 kuivatitäit, koguseliselt ligikaudu 62 t. Keskmiselt teeb see tunnikiiruseks
2,58 t /h.
Teise kuivati suureks eeliseks on tema täisautomaatne juhtimine. Et automaatika toimiks,
selleks on vaja, et vastuvõtt oleks pidevalt täidetud. Vastuvõtu täituvuse tunneb ära selleks
vastav täitumisandur. Täitumisandur on paigaldatud nii vilja vastuvõtu süvendis oleva
kraapelevaatori lähedale. Kui täituvusandur annab signaali, et vastuvõtu augus on vili,
alustab kuivati enda täislaadimist. Kui vili on jõudnud kuivati tipus oleva ülemise taseme
andurini, lõpetatakse laadimine ja algab kuivatusprotsess..
Peale kuivatusprotsessi alustab kuivati automaatselt jahutamisega. Kui jahutamine on
lõppenud, toimub automaatne vilja väljalaadimine kindlaks määratud kuiva vilja punkrisse.
Võimalik on valida kolme erineva punkri vahel, punkrite kogumahutuvuseks on 1100 t.
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Täituvusandur on paigaldatud ka viljapunkri tippu. Kui punker hakkab viljast täituma,
tunneb andur täituvuse ära ja vilja juurdevool peatatakse.
Kuivati automaatikas on palju erinevaid reguleerimisvõimalusi, näiteks on võimalik
seadistada viiteaegu tööprotsesside vahel ja lõpus. Kui veetav vili on kallutatud kärudega
vastuvõtupunkti, saab kuivati uksed puldist sulgeda ja minna kiirelt tagasi põllule uut
laadungit korjama.
Antud hetkel on võimalik kahe eelpool mainitud teraviljakäitluskompleksiga ära kuivatada
umbes 150-200 t päevas, ettevõttes olevad kaks New Holland CX 8080 kombaini oleksid
võimelised aga oluliselt rohkem vilja päevas ära koristama. See seab ette ettevõtte arengule
omad piirangud, mida püütakse likvideerida võimsama kuivati ehitamisega esimese
kirjeldatud kuivati asemele. Planeeritav uus teraviljakäitluskompleks peab olema suuteline
vähemalt 300 t vilja kuivatamiseks 12 h jooksul, sõltuvalt vilja niiskusastmest. Ettevõtte
teine kuivati, automaatne portsjonkuivati jääb esialgu alles, seda saab kasutada
seemnekuivatina, kus on võimalik madalamal temperatuuril vilja kuivatada.

3.4 Uue kuivati valik

Sobiva kuivati valikul tuleb arvestada ettevõtte tootmismahtudega, et valitav kuivati oleks
tootmismahtudega vastavuses. Tähtis on vaadata ka kuivati tunnitootlikust. Tunnitootlikus
oleneb oluliselt vilja niiskusest. Kui on niiskem vili, on tootlikkus madalam., kuivema vilja
puhul on tootlikkus kõrgem. Tavaliselt on 5% niiskuse eraldamisel tunnis tootlikkus 30 t ,
5-10% niiskusega vilja kuivatamisel võib kuivatuse tootlikkus langeda 20-12 t/h. Vilja
kuivatamisel suudavad kindlad teraviljaliigid taluda erinevaid temperatuure.Ostetud kuivati
peab tagama sellle, et vili saaks kuivatatud kõige optimaalsemal ajal, sellega hoitakse
kuivatusprotsessi kulud võimalikult madalad. Otsustatud on valida läbivoolukuivati. Valikus
on hetkel kaks kuivatit, üks neist püstine, teine lamav (Alvan Blanch Group).
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3.4.1

Alvan Blanch DF 26500

Kuivati on horisontaalse läbivooluga ja on võimeline kuivatama pidevtoimega režiimil.
Tänu mehhaanilisele vilja edasikandmisele liigub vili edasi sujuvalt ja kuiveneb ühtlaselt.
Kuna vili on pidevas liikumises, välistab see ka kuumkohtade tekke ja ei teki tihenemise
ohtu. Erinevate viljasortide vahetamisel pole kuivatusprotsessis pikki ooteaegu, see teeb
võimalikuks pausideta kuivatamise. Käesoleva toote teeb ökonoomseks väljuva õhu uuesti
ringlemine jahutussektsioonis (Alvan Blanch Group). Kõik on elektrooniliselt kontrollitav
ja puudub otsene tarvidus eeltäitmise või tühjendamise järele. Tootja kinnitusel on tegu väga
paindliku kuivatiga, see väljendub nii kuivatusniiskuse piirangute puudumises kui ka
võimaluses kuivatada kõrge prahi- ja umbrohusisaldusega vilja (Alvan Blanch Group).
Lamavkuivatite kasuks räägib asjaolu, et nad on komplekteeritud ¾ ulatuses, seega on nende
eeliseks madalamad paigaldamiskulud ja paigaldusaeg võib võtta kõigest paar päeva.
Kuivati käima panemiseks piisab väiksemast viljakogusest, on lihtsa viljavaheldusega. See
tähendab seda, et kuivatit on võimalik jooksvalt ümber seadistada teisele kultuurile või
sordile (Põllumajandus). Kõnealuse kuivati valiku korral puuduks vajadus sügava
vundamendi järele, mis oleks ka rahaliselt väikene võit (Alvan Blanch Group).
Alvan Blanch kuivati erinevatest parameetritest annab hästi aimdust Tabel 2. Tabeli abil on
võimalik välja arvutada näiteks kuivati töömehhanismide elektritarbe. Läbi matemaatiliste
tehete arvutas autor selleks 85,1 kW elektritarvet. See on oluliselt suurem kui valikus oleval
teisel Petkuse kuivatil. Tabeli põhjal saab luua seose tunnitootlikkuse ja alandatava niiskuse
% vahel. Mida suurem on teraviljas olev niiskus ja mida rohkem on vaja niiskushulka
alandada, seda aeglasemaks muutub kuivati tunnitootlikkus.
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Tabel 2. Alvan Blanch DF 26500 tehnilised näitajad (Werneco).
Tehnilised näitajad

Alvan Blanch
DF 26500

Tootlikkus odra kuivatamisel niiskuselt 20%-15%, t/h

29

Tootlikkus nisu kuivatamisel niiskuselt 20%-15, t /h

32

Tootlikkus odra kuivatamisel niiskuselt 25%-15%, t/h
Tootlikkus rapsi seemnete kuivatamisel niiskuselt 13% - 9%,
t/h

16
18

Vilja kogu kuivatis, kg

14000

Kuuma õhu ventilaator, kW

2 x 30

Jahutusõhu ventilaator, kW

2 x 9,2

Põleti mootor, kW

2 x 1,5

Veoketi mootor, kW

1,5

Väljalaadimistigu, kW

2,2

Põleti suurus, kW

3.4.2

2 x 1000

PETKUS 4000-12 DS

Tegu on püramiidkambritega šaht-kuivatiga, mis on tehtud tsingitud terasplekist saagi
ökonoomsemaks kuivatuseks. Terasid kuivatatakse kasutades säästlikke ja efektiivseid
võtteid. PETKUS kuivatite suureks eripäraks on sektsioonipõhine moodulsüsteem. Nii
jahutus- kuivatus- kui ka ettevalmistumissektsioon on paigutatud konstruktsiooni alusele.
Kuivatamis- ja jahutamissektsioonidesse on tehtud ühe külje pealt suletud vastastikku
paiknevad koonilised õhu kanalid. Õhu liikumisvoolu kanali laes paiknevad aksiaalsed
väljatõmbe režiimiga töötavad ventilaatorid. Tänu väljatõmbe režiimile tekib kuivatis
alarõhk, selle abil voolab õhk läbi kuivatatava saagi. Väljavoolava õhu kanalisse on tehtud
lisaõhu siibrid, mille abil saab õhu edasiliikumist muuta vastavalt kuivatava vilja sordile
(Agriland)
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Peale aksiaalventilaatoreid tulevad žalusiiklapid, mille ülesandeks on sulguda kuivatatava
saagi

väljutuse

perioodil.

Sellega

hoitakse

ära

tolmu

ja

prahi

eraldumise.

Aksiaalventilaatorid ja koonilised õhukanalid tagavad madala elektrienergia vajaduse antud
kuivatil. Kuivatatava õhu saamiseks on võimalik kasutada otsepõletiga ahjusid või kaudsel
kuumutuse teel olevaid õli- ja gaasipõletiga soojusvaheteid (suitsevad gaasid liiguvad läbi
korstna). Ahi või soojusvaheti paigutatakse kuivatusõhu kuumutamistsooni (Agriland).
Võimalik on valida kahe erineva õhu juhitavussüsteemi komplekteerimise vahel.
Standardversioonina on kuivati otsepõletiga kuumutatav õhk ja järeljahutatav õhk liigub
kuivatis asetsevate aksiaalsete ventilaatorite abil kuivatisse ning suunatakse seejärel
ümbruses olevasse keskkonda. Teine võimalus on kuumutatava õhu segamine järeljahutuses
oleva õhuga, seda tehakse soojusvahetiga kuivatites. Taoline meetod kannab õhu ringvoolu
printsiibi nimetust (Agriland). Kõnealuse teraviljakuivati põhilised näitajad on ära toodud
alljärgnevas tabelis (vt. Tabel 3).
Tabel 3. PETKUS 4000- 12 DS tehnilised näitajad. (Agriland).

Kuivatusvõimsus, t/h
Lähteniiskus, %
Lõppniiskus, %
Välisõhu temperatuur, °C
Suhteline õhuniiskus, %
Kuuma õhu temperatuur,
°C
Maks. tera temperatuur,
°C
Väljuva tera temperatuur,
°C
Küttevõimsus, Mcal/h
Vee eraldamine t/h
Energiakulu, kcal/kg vesi
Kütteaine
Kuivati mahutavus, t nisu
Ettevalmistussektsioone
Kuivatussektsioone
Jahutussektsioone
Elektrikulu, kW
Tolmu eraldus õhku

32,1 (nisu)
19
15
15
75

21,5
(nisu)
20
13
15
75

95

95

45

45

25
1576
1 ,51
1041.78
Hakkepuit
ca.47.4
1
7
4
51.0
alla 50 mg
tolmu/m³

22,6
1801
1,73

1
8
3
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Tabelist kajastub hästi kuivati tunnitootlikkus erineva niiskusega vilja kuivatamisel. Tähtis
on tabelis tähelepanu pöörata lähteniiskusele ja lõppniiskusele. Näiteks kui lähteniiskuseks
on 19% ja lõppniiskuseks saadakse 15% s.t. niiskust alandatakse 4% võrra, on kuivati
tunnitootlikkuseks 32,1 t/h. Kui lähteniiskuseks on aga 20% ja nisu soovitakse kuivatada
lõppniiskuseni 13% on tunnitootlikkuseks juba 21,5 t/h. Tabeli põhjal võib järeldada,et
tunnitootlikkus langeb oluliselt kui soovitakse kuivatada märjemat vilja. Tabelist kajastub
ka PETKUS kuivati oluliselt madalam elektrikulu võrreldes Alvan Blanchiga.
PETKUSE läbivoolukuivati lihtsast tööpõhimõttest annab hästi lahti seletatud Joonisel 4.
Joonisel oleva kuivati ülemistes kuivatuskärgedes toimub vilja kuivatamine (Tähistatud
punaste nooltega), siniste nooltega on tähistatud tsoon, kus toimub vilja jahutamine. Kollane
nool tähistab vilja väljalaskeava.

Joonis 4. PETKUS DS kuivati tööpõhimõte (Agriland).
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3.5 Rajatava kuivati kütuste alternatiivid

Ettevõtte arengukava näeb ette teravilja toodangu suurenemiseni 7000 t- ni, mis käesoleva
rajatava teraviljakuivatiga plaanitakse ära kuivatada 6000 t. Sellega seonduvalt tuleb välja
selgitada sobiv kütteaine, mida kasutada kuivati kütteks vajaliku soojushulga saamiseks.
Selleks on arvutatud välja kütusekulud erinevate kütteainete valikul 6000 t vilja
kuivatamiseks. Kütteainena analüüsitakse põlevkiviõli, maagaasi, LPG gaasi ja hakkepuitu.
Erinevate kütuseliikude kasutamise eelised ja puudused on välja toodud alljärgnevas
loetelus.
Põlevikiviõli
+ Eesti kohalik toode.
+ Diiselkütusest oluliselt odavam.
- Hind sõltuv naftatoodete maailmaturuhinnast. Maailmaturuhind pikas perspektiivis
pigem tõusev.
- Kohalik riiklik aktsiisipoliitika (aktsiisid pikas perspektiivis pigem tõusevad).
- Kütus sisaldab peenikesi tahkeid osakesi, mis võivad sadestuda ja ladestuda kütusemahutis
ja võivad pikema aja jooksul tekitada põleti probleeme.
- Õli kasutamisel vajavad põletid pidevat hooldust.
Maagaas
+ Puhas ja efektiivne kütus.
+ Jääke praktiliselt ei teki, ei esine sadestumisi ja ladestumisi.
+ Gaasipõletite hinnad on suhteliselt odavad ja remondivajadus väikene.
+ Kiire ja mugav tarne, gaasimüüjaid on turul mitmeid.
- Maagaasi trassid kohapeal puuduvad.
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- LPG gaasi kasutamine eeldab mahutite rentimist, mis on oluline rahaline väljaminek igal
aastal. Mahuti ostmine pole põhjendatud.
- Gaasi hind võib tulevikus tõusta (riiklik aktsiisipoliitika).
- Hind sõltuv maailmaturu hinnast, toorainete hinnad tõusutrendis.
-

Gaasi otsepõletite kasutamisel võib tekkida probleem kuna osad vilja kokkuostjad

nõuavad, et nt. raps oleks kuivatatud soojusvahetiga kuivatis.
Hakkepuit
+ Kontroll tooraine hinna üle. Kuigi tasuvuarvutustes on arvutatud, et hakkepuit ostetakse
turuhinnaga, saadakse tegelikult vajalik tooraine ettevõtte siseselt ja ostuks teoreetiliselt
kulutatav raha jääb ettevõtetesse alles.
+ Ettevõtete ja ettevõttete omanike omandis olevate metsade ja põllu äärtes olevate kraavide
korrashoiul saadav materjal.
+ Hakkepuidu tooraine kogumine annab lisatööd ettevõtete töötajatele hooajaväliselt.
+ Omanike omanduses on ca. 150 ha metsamaad, millega on tagatud vajaliku tooraine kogus
pidevalt aastateks.
+ Ettevõtete metsade majandamisel saadav paberi- ja küttepuud ei müüda ettevõtetest välja,
vaid hakitakse ja saadakse pidevalt kontrollitud ja hea kvaliteediga tooraine.
+ Tegu on loodusliku varaga,mis kuulub taastuva energia hulka. Võrreldes fossiilsete
kütustega on ka CO2 eritus madalam. Puidust saadavad produktid (nt. hake) teenivad igati
ökoloogilisi väärtusi ja on tänapäevases olukorras väga teretulnud (Eurostat, 2012).
- Hakkepuit on ebaühtlase kvaliteediga, kütteväärtus sõltub oluliselt hakkepuidu
kvaliteedist.
- Tahke kütuse katlad vajavad rohkem hooldust, puhastamist ja ka nende remondivajadus
on suurem.
- Suure võimsusega (üle 2 MW) hakkepuidu katelde ja põletite valik on väike.
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Et leida sobivaim kasutatav kütus uuele kuivati ahjule, selleks on koostatud spetsiaalsed
tabelid vastavate väärtustega, (vt. Tabel 4 ja Tabel 5). Vaatlusesse on võetud 4 erinevat
kütust. Kuna maagaasiga liitumisvõimalus puudub, tuleb antud kütus välistada. Seetõttu
saab gaasikütustest arvestada LPG gaasiga. Õlikütuse all võeti vaatlemisele põlevkiviõli,
sest diisli baasil olev õlikütus oleks oluliselt kallim lahendus.
Antud tabel on koostatud põhimõttega arvutamaks välja 6000 t teravilja kuivatuskulud. Kuna
teada on PETKUS kuivati tunnitootlikused erinevate niiskuste suhtes, lähtuti tabeli
koostamisel just neist parameetritest. Tabelis olev kütuse kogus on võetud edasimüüja
tehnilisest andmestikust. Kuna hakkepuidu andmed kuivatitootjal puudusid, tuli see ise välja
arvutada.
Hakkepuidu kütteväärtus on leitud arvestuslikult järgmise valemiga: Arvestades, et
põlevkiviõli ühe tonni kütteväärtus on 10,8 MWh ja hakkepuidu 1 m3 kütteväärtus on 0,
8MWh, siis jagades 10,8/0,8 = 13,5 MWh. See tähendab, et antud kütteväärtus on võrdne 1t
põlevkivi kütteväärtusega (Starfeld). Kasutatud kütteväärtuste tabel on nähtav Lisa 1
leheküljel töö lõpus.
Töötundide aastaseks välja arvutamiseks lähtuti kuivatatava vilja kogusest (6000 t) ja jagati
see kuivati tunni tootlikkusega. Sellega saadi ühtne töötundide hulk, mis eri kütuste puhul ei
muutunud.
Leidmaks vajamineva kütuse kogust, selleks tuli korrutada tunnis vaja mineva kütuse kogus
kuivatamiseks kulutatud töötundide hulgaga. Kütuste hind võeti 01.05.2017 seisuga
kütusemüüjate andmetel.
Tabel 4. lähteandmeteks on tehasepoolsed arvutused. Näiteks on teada PETKUS 4000-DS
tunnitootlikkus, milleks on 32,1 t /h. Saadud tootlikkus on leitud nisu kultuuriga ja arvestatud
niiskuse kuivatamisel 19%-lt 15%-le, ehk niiskust on alandatud 4% võrra.
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Tabel 4. Kütuste võrdlus

Kütuseliik
Õliküte
(põlevkiviõli)
Maagaas
LPG gaas
Hakke

Kogus
(kg)/h

Töötunde
aastas

Kütuse
kogus t/ m3

Kütuse
hind t/ m3

Kütuse
kulu aastas,
€

156
140
143,3
Arvutuslik

187
187
187
187

29,17 t
26,18 t
26,79 t
394 m3

353 €/t
410 €/t
450 €/t
10 € / m3

10 297 €
10734 €
12055 €
3940 €

Tabel 5. lähteandmeteks on samuti tehasepoolsed tehnilised näitajad. Seekord on soovitud
alandada niiskust 21%-lt 13%-le ehk niiskuse alandamist 8% võrra. Soovitavate suuruste
põhjal on tunnitootlikuseks saadud 21, 2 t/h, mis on küll tunduvalt madalam võrreldes Tabel
4. parameetritega. Kuna aga alandatava niiskuse suurus on ka kaks korda esimesest suurem,
on tootlikuse langus põhjendatud.
Tabel 5. Kütuste võrdlus

Kütuseliik
Õliküte
(põlevkiviõli)
Maagaas
LPG gaas
Hakke

Kogus
(kg)/h

Töötunde
aastas

Kütuse
kogus t/ m3

Kütuse
hind t/ m3

Kütuse
kulu
aastas, €

200,6
180
184
Arvutuslik

283
283
283
283

56,77 t
50,94 t
52,07 t
766 m3

353 €/ t
410 €/t
450 €/t
10 € /m3

20 040 €
20 885 €
23 431 €
7 660 €

Kahe tabeli arvutuste ja analüüsi tulemusena õnnestus välja selgitada kõige odavam kütus.
Selleks on hakke, mis arvutuslikul teel kujunes ligikaudu kolm korda soodsamaks
võrreldes mõne teise kütusega. Arvestades Eesti klimaatilisi tingimusi ja pikaajalist
kogemust on sobilik arvutuste aluseks võtta Tabel 5., sest Eestis tavaliselt ei õnnestu
koristada nii kuiva vilja, et saaks piirduda 4% niiskuse vähendamisega.
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3.6 Küttelahenduste amortisatsiooniperioodi kogukulude analüüs

Arvutamisel on hinnatud katelde võimalikku eluiga amortisatsiooniga ligikaudu 7% aastas,
arvestamata remondifondi kulusid. Kuna üheaastase perioodi põhjal enamasti uue seadme
soetamisel probleeme ei esine, ei saa ka remondifondi summat selleks arvestada. Seega on
ühe aasta baasil leitud kulunäitajad arvestuslikult puudulikud ja ei saa piisava täpsusega
hinnata perioodi võimalikke kulusid (Tabel 6.).
Tabel 6. Küttelahenduste amortisatsioon ja kogukulud 1 aasta kohta

Ahjud

Hind,
€

1. Õlipõleti
76 600
2,2 MW
2.
Gaasipõletid 23 000
2,5 MW
3. Hakkeahi
variant 1
140000
2,5 MW
4. Hakkeahi
variant 2
400000
2,0 MW

5362 €

Kütuse
hind, 1
a
Hooldus
20 040
€
300 €

1610 €

23 431
€

100
€

Gaasimahuti
rent
2000 € /a

9800 €

7 660 €

400 €

-

17 860
€

28000 €

8 660 €

400 €

-

37 060
€

7%
amortisatsioon

Lisakulud
-

Kokku
25 972
€
25 141
€

Põhjalikuma ülevaate saamiseks võttis autor efektiivseks seadmete elueaks 15 aastat ja tegi
selle põhjal kogukulude arvutused. Küttelahenduste tegelik kasulik eluiga on tõenäoliselt ka
pikem, kuid arvestades tehnoloogia arengut ja automatiseerimise taset ja remondivajadust
on arvutused tehtud seadmete 15 aastase kasuliku eluea baasil. Seetõttu otsustati hinnata
amortisatsiooniperioodi kogukulu arvestamist valitud perioodi vältel. Kogukulude
arvutamise põhimõte valiti, sest kütuste hinnad on väga erinevad. Samal ajal on ahjude ja
põletite hinnad ka väga erinevad. Alljärgnevas tabelis Tabel 7. on arvestatud ka seadmete
remondifondiga.
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Tabel 7. Küttelahenduste amortisatsiooni ja kogukulude 15 aasta prognoos

Ahjud
1. Õlipõleti
2,2 MW
2.
Gaasipõletid
2,5 MW
3. Hakkeahi
variant 1
2,5 MW
4. Hakkeahi
variant 2
2,0 MW***

Märkus.

38 300 €

Kütuse
hind, 15 a
15x 20040=
300 600 €

Hooldus
15 a x 300
= 4500 €

23000

11 500 €

15 x 23431
= 351 465 €

15 a x 100
= 1500 €

140000

70 000 €

400000

*80 000 €

Hind,
€

Remondifond
15 a 50%

76600

15 x 7660 =
114 900 €

15a x 400
= 6000 €

15 a x 400
15 x 8660 = = 6000 €
**129 900 €

Lisakulud
-

Kokku
420 000
€

Gaasimahuti 417 465
rent
€
2000 € x 15 =
30 000 €
330 900
€

-

615 900
€

* Hakkeahjus variant 2 kasutatakse soojuse üleandmiseks vett ja sellepärast sisaldab selle hind ka

hoonet ja kallimat soojusvahetit. Katla remondifondiks arvestati sellel variandil 20% üldmaksumusest.
** Hakkeahjus variant 2 on hakke kulu ca. 15% suurem, sest selle ahju üleskütmine on pikaajalisem ja
puhkerežiimis (tulehoidmisrežiimis) kasutatakse oluliselt rohkem kütust.
*** Variant 2 ahi on arvestuslikult ehitatud hakkepuidu põletamiseks niiskusesisaldusega kuni 45%. Kuna
Habemiku Grupp kasutaks oma haket, mis on eelnevalt toodetud kuivatatud puidust, mille niiskusesisaldus
jääb vahemikku 20-30%, siis on selle tegelik kasutegur suurem.
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4 JÄRELDUSED
1. Gaasi- ja põlevkivi õli baasil küttelahendused on kogu tasuvusaja perioodil
suhteliselt lähedases hinnaklassis ja sellepärast tuleks eelistada nende puhul
gaasikütet, sest gaas on väga puhas ja efektiivne kütteaine. Lisaks on põletite
hooldusvajadus väike ja kuivatusprotsessi automatiseerimise tase kõrge.
2. Hakkepuidu baasil toimivatest küttelahendustest tuleks eelistada varianti 1, sest
variant 2 sisaldab küll väga kvaliteetseid ja pikaajalisi seadmeid, kuid
koguinvesteering on väga kõrge.
3. Gaasi-

ja

hakkekütuse

omavahelises

võrdluses

oleks

Habemiku

Grupil

perspektiivikas kasutatada kuivati kütmiseks haket variant 1 baasil, sest:
a) Saab väärindada ettevõtete omandis olevat metsa ja võsaalasid, tooraine omast
käest. Tänu sellele ei pea küteainet mujalt ostma ja kogu raha jääb ettevõtetesse.
b) Kontroll tooraine hinna üle.
c) Hakkepuidu tooraine kogumisega antakse lisatööd ettevõtete töötajatele
hooajaväliselt
d) Metsade majandamisel saadav paberi- ja küttepuud hakitakse ära ja saadakse
pidevalt kontrollitud hea kvaliteediga tooraine
e) Ettevõtete omanike omandis on piisavalt metsa ja võsastunud alasid, millega
tagatakse küttematerjali varu pikkadeks aastateks.
4. Käesolevas lõputöös ei jõutud konkreetse kuivatimudeli välja valimiseni, kuid
otsustati,

et

vajalik

kuivatusvõimsus

saadakse

läbivoolukuivati

abil.

Läbivoolukuivateid on turul mitmeid nt. Cimbria, Petkus, Alvan Blanch, Mepu,
Tornum jne. Sama võimsuse ja tunnitootlikkusega läbivoolukuivatite hinnad jäävad
+- 10% kõikumise piiridesse. Järelikult on otstarbekas alustada kuivatimüüjatega
läbirääkimisi, selle käigus valitakse välja kõige soodsam kuivati.
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KOKKUVÕTE
Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade Habemiku Grupi teraviljakuivati
hetkeolukorrast, valida välja ettevõttele sobilik uus kuivati või kuivatitüüp ja leida analüüsi
teel kõige efektiivsem küttelahendus kuivatusprotsessis vajaliku sooja saamiseks.
Analüüsi käigus selgus, et põlevkiviõli ja gaasipõletite võrdluses tuleks eelistada
gaasipõleteid, kuna gaas on ühtlase kvaliteediga kütus ja ei kahjusta põleti sisemust.
Ettevõtte jaoks kõige sobilikumaks kütuseks osutus hakke kütus, kõige sobilikumaks
põletiks osutus hakkepõleti variant nr 1.
Arvutuste tulemustena selgus, et hakkekütuse ja hakkeahju kasutamine on põhjendatud, kui
hakkeahju ja põleti hind jääb alla 200 000 €. Kõrgema hinnaga hakkeahju ostmine pole
majanduslikult otstarbekas. Põleti valikul osutus määravaks tema hinnaerinevus teiste
põletitega, ahju võimsus ja kohaliku tooraine kättesaadavus.
Jäädes hakkekütuse toorainele puudub tarvidus kütuse ostmiseks mujalt ja ettevõted
suudavad väljamineva kütte raha hoida grupi siseselt alles. Lisaks on võimalik anda
ettevõtete töötajatele hooajaväliselt täiendavat tööd. Bakalaureusetöö käigus selgus,et
praegu kasutusel olev portsjonkuivati tuleks asendada suuremat tootlikkust tagava
läbivoolukuivatiga, mille tootlikkus on 7% niiskuse eraldamisel minimaalselt 20 t/h. Sellise
tootlikkuse tagavad mitmed läbivoolukuivatid. Habemiku Grupi teine portsjonkuivati jääb
töötama seemnevilja kuivatina.
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SUMMARY
The aim of the thesis at hand is to give an overview of Habemiku Group’s grain dryer’s
current situation, to choose a new suitable type of dryer for the company and to find the most
efficient fuel solution through analysis to produce necessary heat from the drying process.
Analysis showed that gas burners should be the prefferred choice in comparison of shale oil
and gas burners, because gas is a fuel with balanced quality and it doesn’t damage the burner
from the inside.The most suitable fuel for the company turned out to be the woodchip fuel
and the most suitable burner the woodchip burner option nr 1.
The results of the calculations showed that woodchip fuel and woodchip oven usage is
reasonable when the price of the oven and the burner remains under 200 000 €. Buying a
woodchip oven for a higher price is economically impractical. The choice of the burner was
highly influenced by the price difference in comparison with the other burners, by the
capacity of the oven and by the availability of local raw material.
Choosing the woodchip fuel excludes the need to buy fuel from elsewhere and companies
are able to keep the necessary funds for fuel within the group. In addition it is possible to
give the employees of the companies a complementary work off season. The bachelor’s
thesis shows that the current stacked grain dryer should be replaced with a cross flow dryer
with a bigger production capacity, productivity of which is 7% in humidity emission per
minimal 20 t/h. Several cross flow dryers provide such productivity. Habemiku Group’s
second stacked grain dryer will remain working as seed grain dryer.
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LISA 1
Kütteväärtuste tabel (Starfeld)
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