MELIORANDI LAOTAMISE KONTROLLIMISE JUHEND
Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo 21.03.2005.a. juhend nr.2.

“Meliorandi
laotamise
kontrollimise
juhend“
(edaspidi
juhend)
kehtestatakse
Põllumajandusministri 13.12.2004.a. määruse nr.184 “Põllumajandusmaa lupjamise toetuse
taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile” (RTL 2004, 153, 2317)
alusel lähtudes Põllumajandusministri 16.08.2004.a. määruse nr.137 „Maaparanduse
Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo põhimäärus“ (RTL 2004, 113, 1776) § 7 lõike 4 punktist
2.
1.peatükk
ÜLDOSA
1. Kasutusala
Käesolev juhend on juhendmaterjal põllumajandustootjale makstava põllumajandusmaa
lupjamise toetuse kasutamise kontrollimiseks.
2. Mõisted
Käesoleva juhendi tähenduses on:
1) meliorant - väetis, mille abil parandatakse mulla füüsikalisi ja keemilisi omadusi, samuti
bioloogilist seisundit, ning mis soodustab taimede kasvu või parandab saagi kvaliteeti;
2) kogumispann - mõõtmisprofiilile asetatud ribirestidega anum meliorandi laotamise
kontrollimiseks;
3) mõõtmisprofiil - kõlviku iseloomulikku kohta paigutatud kogumispannide rida;
4) meliorandi kogus - kogumispanni laotatud meliorandi kaal väljendatuna grammides;
5) meliorandi annus - meliorandi kogus pinnaühiku kohta väljendatuna tonnides hektarile;
6) laotamise ebaühtlus - erinevate kogumispannidesse laotatud proovide kaalude hälve
keskmisest kaalust;
7) mõõtmispunkt - kogumispanni tsentri asukoht mõõtmisprofiilil;
8) arvutuspunkt - leppeline mõõtmispunkt, mille proovi kaal võib olla arvutatud
naaberpunktide alusel ja milles on arvestatud ka töökäikude ülekatet ning mille alusel toimuvad
arvutused;
9) laotur - traktori poolt käivitatav ja veetav meliorandi laotamise seadeldis;
10) agregaat - laoturist ja traktorist moodustuv kompleks;
11) töökäikude vaheline kaugus – agregaadi pikitelgede vaheline kaugus naabertöökäikude
vahel;
12) arvutuslik tööee laius – laoturi tööd iseloomustab näitaja, mis võrdub mõõtmiste
tulemusena arvutatud töökäikude vaheliste kauguste keskmisena.
3. Meliorandi laotamise kvaliteedinäitajad
3.1. Rahvusvahelise standardi kohaselt iseloomustavad meliorandi laotamise kvaliteeti:
1) meliorandi annuse vastavus ettenähtud kogusele;
2) meliorandi jaotamise ebaühtlus laoturi haardelaiuse ja liikumise ulatuses.
3.2. Instrumentaalse mõõtmise tulemusel arvutatud haritavale maale laotatud meliorandi
keskmine annus ei tohi olla üle 10 % väiksem põllumajandusmaa lupjamise toetuse saamise
taotluses märgitud meliorandi kogusest hektari kohta.
3.3. Meliorandi laotamise ebaühtlus ei tohi ületada 35 %.

4. Meliorandi liigid ja laotamise agregaadid
4.1. Põllumajandusmaa lupjamiseks kasutatakse järgmisi meliorante:
1) tolmjad meliorandid – klinkritolm, tolmpõlevkivituhk, puu-, õle- või turbatuhk;
2) nõrgalt tolmjad meliorandid – lubjakivijahu, dolomiidijahu, järvelubi ning kustutatud lubi;
4.2. Laoturi laotamisseadme konstruktsioonist lähtudes liigitakse laoturid järgmiselt:
1) torulaotamisseadmetega laoturid (näiteks KAPU);
2) ketas(tsentrifugaaltüüpi) laotusseadmetega laoturid (näiteks MVU, BREDAL, RUM);
3) pneumaatilised düüsi-tüüpi laotusseadmega laoturid (näiteks RUP)
4.3. Eelmises punktis nimetatud laoturid kasutatakse järgmiste meliorantide laotamiseks:
1) laotureid KAPU, MVU ja RUP kasutatakse klinkritolmu ja tolmpõlevkivituha laotamiseks;
2) laotureid BREDAL ja RUM kasutatakse lubjakivijahu ja dolomiidijahu laotamiseks.
4.4. Eesti Vabariigis meliorandi laotamise firmad omavad järgmisi laotureid:
1) laotur KAPU – OÜ Mateko, OÜ Metatron, AS Elva EPT, AS Põlva Maaparandus,
OÜ Rakvere Põllumajandustehnika, AS Valmap Grupp ja OÜ Vändra MP;
2) laotur MVU - OÜ Mateko;
3) laotur BREDAL – AS Nordkalk;
4) laotur RUP – AS Saare EPT, AS Valmap Grupp ja OÜ Vändra MP.
5) laotur RUM – OÜ Ari Kaup
2.peatükk
MELIORANDI LAOTAMISE KONTROLLIMISE KORD
JA KONTROLLIMISE VAHENDID
5. Meliorandi laotamise kontrollimise üldnõuded
5.1. Meliorandi laotamise vastavust tehnilistele tingimustele kontrollitakse Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt välja valitud põllumajandusmaa
lupjamise toetust saavate põllumajandustootjate (edaspidi taotleja) kõlvikutel.
5.2. Kontrollitava kõlvikud on märgitud PRIA poolt antud põllumajandusmaa lupjamise
toetuse kasutamise kontrollaktis.
5.3. Kontrollitakse meliorandi laotamistööde kvaliteeti taotleja kõikidel kõlvikutel.
5.4. Laotamistööde kontrollimisel teostatakse üks instrumentaalkontrollimise tsükkel (vt.
punkt 7) tööde tegemise perioodil.
5.5. Meliorandi laotamise instrumentaalkontrollimine teostatakse kõlvikul mille pindala on
vähemalt 5 hektarit;
5.6. Meliorandi laotamistööde tegemise perioodid on:
1) enne kevadkülvi (orienteeruvalt kuni 14.mai);
2) taimede kasvuperiood (orienteeruvalt15.mai kuni 31.august);
3) peale saagi koristamist (1.september kuni 15.november).
6. Meliorandi laotamistööde kontrollimine
6.1. Meliorandi laotamistööde kontrollimisel (visuaalne kontrollimine) kõlvikul vaadeldatakse
laotamistööde ühtlust, fikseeritakse meliorandiga katmata alad.
6.2. Laotamistööde kontrollimise tähelepanekud märgitakse meliorandi laotamise
kontrollimise akti. (lisa 1).
6.3. Põllumajandusmaa lupjamise kontrollimise tulemused ja järeldused kantakse PRIA
põllumajandusmaa lupjamise toetuse kasutamise kontrollakti. Kontrollakt saadetakse
lupjamistööde teostamise järel PRIA-sse.

7. Instrumentaalkontrollimise nõuded
7.1. Taotleja kõlvikul tuleb teostada vähemalt kaks instrumentaalkontrollimist (edaspidi
mõõtmine) erinevatel mõõtmisprofiilidel.
7.2. Kui ühel kahest mõõtmisprofiilist arvutatud tulemused (meliorandi annus, laotamise
ebaühtlus) ei vasta nõuetele, tuleb teostada kolmas (lõplik) mõõtmine.
7.3. Mõõtmine tuleb teostada vahetult enne töö algust laoturisse laaditud meliorandiga, et
vältida tihenemisest tingitud tõrkeid.
7.4. Mõõtmist ei tohi teha vihma, lörtsi ja tuisu tingimustes.
7.5.
Mõõtmise
tulemused
ja
arvutused
märgitakse
meliorandi
laotamise
instrumentaalkontrollimise protokolli (lisa 2) ja järeldused meliorandi laotamise kontrollimise
akti.
8. Mõõtmise vahendid
Mõõtmisel kasutatavad vahendid on:
1) ribirestidega varustatud kogumispannid;
2) Eesti Standardiameti tüübikinnitusega kaal;
3) mõõdulint;
4) käsihari;
5) taskukalkulaator;
6) nöör.
9. Nõuded mõõtmise vahenditele
9.1. Kogumispannid peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) püüdepind 0,25 m2 – ülaservade keskmine vahe 500±5 mm;
2) sügavus 100…150 mm;
3) proovi väljapuhumist vältivad ribirestid tihedusega vähemalt 80 x 80 mm, kõrgusega mitte
üle 30 mm allapoole kogumispanni servasid.
9.2. Kaal peab olema lugemitäpsusega 1 gramm, mõõtepiirkonnaga 0…5000 grammi.
9.3. Mõõdulint töökäikude vahekauguse määramiseks peab olema vähemalt 20 m pikkune.
9.4. Käsihari on vajalik meliorandi eemaldamiseks kogumispanniast.
9.5. Meliorandi mõõtmise komplektis peab olema vähemalt 20 kogumispanni.
9.6. Kogumispannid ja ribirestid peavad olema valmistatud plastmassist.
9.7. Mõõtmisel kasutatavad kogumispannid ning ribirestid peavad olema puhtad ja kuivad.
3.peatükk
MÕÕTMISE METOODIKA JA ARVUTAMISE ALUSED
10. Mõõtmise metoodika
Põllumajandusmaale laotatud meliorandi annus ja laotamise ebaühtlus määratakse
kaalumeetodil.
11. Meliorandi annuse ja laotamise ebaühtluse arvutamise valemid
11.1. Meliorandi laotamise ebaühtlus W väljendatuna ühe % täpsusega arvutatakse
standardhälbe S kaudu järgmiste valemite järgi:

___________
/ ∑ (Xi-Xk)²
S= / --------------√
n-1

S x 100
W= ----------Xk

kus Xk on arvutuspunktide keskmine meliorandikaal mõõtmisprofiilil grammides;
Xi on iga arvutuspunkti meliorandikaal grammides;
n on arvutuspunktide arv mõõtmisprofiilil.
11.2. Meliorandi annus A arvutatakse 0,1 t/ha täpsusega järgmise valemi järgi:
4 x Xk
A = --------100
4.peatükk
MÕÕTMISKOHA VALIK JA LAOTURI ETTEVALMISTAMINE
12. Mõõtmiskoha valik, laoturi ettevalmistamine mõõtmiseks
12.1. Meliorandi annuse ja laotamise ühtluse kontrollimiseks tuleb valida mõõtmisprofiil
kõlviku iseloomulikul alal, kus agregaat töötab normaalrežiimil.
12.2. Mõõtmisprofiil on soovitav valida kõlviku tasasel maal.
12.3. Agregaat peab töötama vähemalt 20 m enne mõõtmisprofiili normaalrežiimil.
12.4. Torulaotusseadmetega laoturi (KAPU) laotustoru kaitsvad elastsest materjalist katted
tuleb üles tõsta ja nööriga kinni siduda, et vältida kogumispannide ümber paiskumist.
13. Kogumispannide asetamine mõõtmisprofiilile
13.1. Kogumispannid paigutatakse ühte ritta tööeega ristiolevale (silmamõõduliselt) sihile nii,
et äärmised kogumispannid jääksid väljapoole agregaadi tööee ulatust. See võimaldab täpsemalt
fikseerida tegelikku tööee laiust ja töökäikude servade kattuvust, seejuures tuleb arvestada
tuulekannet.
13.2. Kogumispannide paigutamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et need paikneksid võrdsetel
vahekaugustel. See hõlbustab edaspidist arvutust. Ideaalsel juhul peaksid kogumispannide teljed
paiknema täismeetritel agregaadi teljest.
13.3. Ühtse süsteemi tagamiseks kõigil mõõtmistel peab kogumispannid paigutama nii, et
agregaadi teljele jääks kogumispann numbriga “0”, agregaadi liikumissuunas vasakule jäävad
numbrid 1...10 ja paremale 11...19
13.4. Kogumispann numbriga “0” asetatakse agregaadi liikumisteljele.
13.5. Agregaadi rataste liikumistee tuleb vabaks jätta.
13.6. Edasi jätkub kogumispannide rida mõlemale poole väljaspool agregaadi rataste ulatust.
Sõltuvalt laoturi tüübist ja rataste gabariitidest paigutatakse kogumispannid 1-19 järgmiselt:
1) Torulaotusseadmetega laoturi (KAPU) puhul paigutatakse kogumispannid “1” ja “11” nii
et agregaadi teljel oleva ja väljaspool agregaadi gabariiti oleva esimese kogumispannide servade
vahele jääks vabaks 3 või 4 kogumispanni laiust, vastavalt 1,5 või 2,0 m. Edasi paigutatakse
püüdepannid külg-külje kõrvale. See võimaldab arvutustes elimineerida näilist ebaühtlust, mis
tuleneb sellest, et mõne kogumispanni kohale satub üks, mõne kohale aga mitu laotamistiiva
väljalaskeava.

NÄIDE:
Kogumispann numbriga

R
A
5
4
3
2
1
T
T
Kaugus agregaadi teljest (m) A
D
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

0

R
A
T
T
A
D

0

11

12

13

14

15

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2) Ketas(tsentrifugaaltüüpi) laotusseadmetega laoturite (MVU, BREDAL, RUM) puhul
paigutatakse kogumispannid “1” ja “11” nii et agregaadi teljel oleva ja väljaspool agregaadi
gabariiti oleva esimese kogumispannide servade vahele jääks vabaks 3 kogumispanni laiust.
Edasi paigutatakse kogumispannid 1 meetri vahedega nende teljest teljeni, st. et servade vahele
jääb 0,5 m ehk ühe kogumispanni laius.
NÄIDE:
Kogumispann numbriga

R
A
3
2
1
T
T
Kaugus agregaadi teljest (m) A
D
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

0

0

R
A
T
T
A
D

11

2,0

12

2,5

3,0

13

3,5

4,0

14. Töökäikude vahekauguse mõõtmine
14.1. Ülekatte ulatuse määramiseks mõõdetakse naabertöökäikude vaheline kaugus
kontrollitaval kõlvikul 0,2 m täpsusega vähemalt 10 kohas. Mõõtmised tehakse liikumisel mõõda
kõlviku diagonaali.
14.2. Mõõdetud naabertöökäikude järgi arvutatakse laoturi arvutuslik tööee laius, mis
väljendatakse täismeetrites.
14.3. Samaaegselt töökäikude vahekauguse mõõtmisega hinnatakse ka laotamata alade (kui
neid esineb) pindala.

5.peatükk
PROOVIDE KAALUMINE JA MELIORANDI LAOTAMISE
INSTRUMENTAALKONTROLLIMISE PROTOKOLI VORMISTAMINE
15. Meliorandi kaalumine
15.1. Kogumispanni laotatud meliorandi kogus kaalutakse 1 grammi täpsusega.
15.2. Otstarbekas on enne esimest mõõtmist kõik kogumispannid koos juurde kuuluva
ribirestide komplektiga nummerdada ja tühjalt üks kord kaaluda. Hilisema töö käigus jääb sel
juhul ära korduv kogumispannide kaalu määramine.

16. Arvutuspunktide määramine
16.1. Mõõtmisandmete töötlemiseks tuleb arvutada proovide kaalud täismeetriste vahedega
arvutuspunktides.
16.2. Arvutuspunktide arv võrdub arvutuslik tööee laius meetrites pluss 1.
16.3. Arvutuspunktid võetakse sõltuvalt arvutusliku tööee laiusest:
1) paarisarv arvutusliku tööee laiuse korral 0; 1; 2; 3; ... jne meetri kaugusel agregaadi teljest
(vt. skeem 1);
2) paarituarv arvutusliku tööee laiuse korral 0,5; 1,5; 2,5; 3,5 ... jne meetri kaugusel
agregaadi teljest (vt.skeem 2).
17. Meliorandi keskmise kaalu arvutamine
17.1. Agregaadi rataste liikumisteele jääva arvutuspunkti proovi kaal arvutatakse agregaadi
liikumisteljel ja väljaspool ratast paikneva mõõtmispunkti proovi kaalude aritmeetilise
keskmisena. Rataste liikumisteele jäävad arvutuspunktid tähistatakse tähega “X” ja vastava
indeksiga.
17.2. Meliorandi keskmise kaalu määramisel juhinduda järgmisest:
1) Agregaadi rataste teelt ära jäetavate “mõtteliste (X)” kogumispannide kaalud arvutatakse
agregaadi teljel oleva ja väljapoole rattaid jäävate esimeste kogumispannide kaalusid
interpoleerides. Seejuures peab arvestama “X” kogumispannide paiknemist agregaadi telje (0kaugus) ja esimese kogumispanni vahel - tuleb arvestada proovi kaalu lineaarset muutumist
selles ulatuses.
NÄIDE:
1. kogumispann
2. kaugus teljest (m)
3. mõõdetud kaal (g)
4. keskmine kaal (g)

0
0m
160
160

X1
X2
X3
X4
1
2
0,5m 1,0m 1,5m 2,0m 2,5m 3,0m 3,5m.
(152) (144) (135) (128) 120
110
144
128
115

2) Laotur KAPU puhul on meliorandi kaalud fikseeritud 0,5 m vahedega kogumispannides.
Meetriste vahedega mõõtepunktide kaalude saamiseks arvutatakse keskmised kaalud lähtudes
mõõdetu ja mõlemapoolse naabri keskmisest, seetähendab kolme kaalu keskmine. Sellega
elimineeritakse viga, mis tekiks laotamistiiva erineva arvu väljalaskeavade sattumisest
konkreetse ühe kogumispanni kohale.
NÄIDE:
1. kogumispann
2. kaugus teljest (m)
3. mõõdetud kaal (g)
4. keskmine kaal (g)

X11
0
X1
X2
X3
1
2
3
4
0,5m 0m 0,5m 1,0m 1,5m 2,0m 2,5m 3,0m 3,5m
(132) 141 (136) (130) (125) 120
110
112 117
136
130
118
113

18. Ülekatte arvestamine
18.1. Väljaspoole arvutusliku tööee laiust laotatud meliorant satub laoturi ülekatte alale.
18.2. Mõõdetud keskmine töökäikude vaheline kaugus (Pos.3) on laoturi arvutuslik tööee
laius. Sellest mõlemas suunas üle ulatuvate arvutuspunktide väärtused liidetakse vastavatele
arvutusliku tööee äärmistele arvutuspunktidele.
18.3. Ülekatva meliorandi koguse arvestamisel juhinduda järgmisest:

1) Kui järgmine töökäik kulgeb samas suunas eelmisega siis järgmise töökäigu vasak serv
katab eelmise töökäigu paremat serva (skeem 1);
2) Kui agregaat liigub tööee samal serval edasi-tagasi, katab järgmise töökäigu parem serv
eelmise paremat serva ja vasak vasakut (skeem 2).
18.4. Eesti Vabariigis melioranti laotavad firmad teostavad tööd tavaliselt skeem 2 kohaselt.

19. Meliorandi laotamise instrumentaalkontrollimise protokolli vormistamine
Instrumentaalkontrollimise protokolli vormistamisel juhinduda järgmisest:
Peakiri

Märkida protokolli number ja koostamise kuupäev. Protokolli number märkida
näiteks järgmiselt: 2/II, kus 2 – protokolli nr. ja II – teine mõõtmine. Samuti
märkida PRIA põllumajandusmaa lupjamise toetuse kasutamise kontrollakti
number.

Pos. 1.

Taotleja andmed: maakonna ja valla nimetus ning kõlviku number ja tüüp
(näiteks põld, rohumaa, kesa, küntud jne.). Märgitakse põllumajandusmaa
lupjamises toetuse taotluses esitatud meliorandi kogus hektari kohta (t/ha).

Pos. 2.

Meliorandi laotaja andmed: firma nimetus, laoturi tüüp ja registrinumber ning
meliorandi nimetus.

Pos. 3.

Märgitakse 10 mõõtmise tulemusel saadud agregaadi naabertöökäikude
vahelised kaugused 0,2 m täpsusega ja arvutakse tööee laius 1 m täpsusega.

Pos.4.

Märgitakse kogumispannide numbrid vastavalt asetsusele mõõtmisprofiilil.
Tabeli keskossa kirjutakse kogumispann numbriga “0”. Agregaadi rataste teele
vabaks jäänud alad tähistatakse tähega “X” ja vastavate indeksitega.
Kogumispanni kaugus agregaadi teljest märgitakse 0,5 m või 1,0 m tagant.
Laotur KAPU puhul kogumispannid märgitakse 0,5 m tasgant. Ülejäänud
laoturitel märgitakse 1,0 m tagant.

Pos.5.

Pos.6.

Kogumispanni ja meliorandi kaal märgitakse1 grammi täpsusega.

Pos.7.

Kogumispanni tühikaal märgitakse 1 grammi täpsusega.

Pos.8.

Meliorandi kaal kogumispannis arvutatakse 1 grammi täpsusega järgmiselt:
Pos.6 – Pos.7.

Pos.9.

Keskmine meliorandi kaal arvutatakse punkt.14 juhiste kohaselt.

Pos.10.

Meliorandi kaalu ülekatte arvestamisel arvutuspunktis juhinduda punktist 18 ja
näidetest skeemidel 1 või 2.

Pos.11.

Meliorandi kogukaal arvutuspunktis Xi arvutakse 1 grammi täpsusega
järgmiselt: Pos.9 + Pos.10.

Pos.12.

Summaarne meliorandi kaal ( ∑Xi) mõõtmisprofiilil arvutakse 1 grammi
täpsusega valemiga:
∑ Xi = X1 + X2 +X3 +...+ Xn

Pos.13

Keskmine meliorandi kaal mõõtmisprofiilil Xk, väljendatuna grammi täpsusega,
arvutatakse järgmise valemi järgi:
(∑Xi)
Xk = -------n
kus Xk on arvutuspunktide keskmine meliorandi kaal mõõtmisprofiilil
grammides;
∑Xi on arvutuspunktide meliorandi kaalude summa grammides;
n on arvutuspunktide arv mõõtmisprofiilil.

Pos.14.

Arvutatakse iga mõõtmispunkti hälve järgmise valemiga Xi – Xk või järgmiselt:
Pos.11 – Pos.13

Pos.15.

Arvutakse iga mõõtmispunkti hälbe ruut (Xi – Xk)²

Pos.16.

Arvutatakse hälvete ruutude summa mõõtmisprofiilil ∑(Xi – Xk)².

Pos.17.

Standardhälve S väljendatuna 0,1 grammi täpsusega arvutakse järgmise
valemiga:
____________
/ ∑ (Xi – Xk)²
S =/ ------------------ = ……. g.
√
n–1

Pos.18.

Laotamise ebaühtlus W arvutakse ühe protsendi täpsusega järgmise valemiga:
S x 100
W = ------------ = ……… %.
Xk

Pos.19.

Meliorandi annus A arvutakse 0,1 täpsusega järgmise valemiga:
4xXk
A = ------------ = ………. t/ha.
100

Pos.20.

Märkuste lahtris märgitakse (vajaduse korral) ettepanekud töö kvaliteedi
parandamise abinõude rakendamiseks.

Pos.21.

Vastavalt laotamise meliorandi annusele ja laotamise ebaühtlusele fikseeritakse
protokolli otsuse lahtris hinnang tehtud tööle.

Pos.22.

Märgitakse kontrolli teostaja nimi ja asutus ning allkirjastatakse.

Meliorandi laotamise
kontrollimise juhendi
lisa1

MELIORANDI LAOTAMISE KONTROLLIMISE AKT nr. .............
Alus: PRIA põllumajandusmaa lupjamise toetuse kasutuse kontrollakt nr. ......
Käesolev akt on koostatud lupjamistööde kontrollimise kohta …………... maakonna …………
vallas „….“ ………….. 200…. a.
1. MELIORANDI LAOTAJA

2. TAOTLEJA

Nimi
Laotur
Laoturi reg.nr.
Meliorant

Nimi
Maakond
Vald
Küla
Meliorandi
kogus (t/ha)

Meliorandi laotamistöid kontrollisid:

Kontrollimise juures viibisid:

Meliorandi laotamistöid kontrolliti instrumentaalmõõdistusega kõlvikul nr. ……………………

number

Kõlviku
pindala
(ha)

liik

Kontrollija
arvamused

Tähelepanekud, otsus:

Lisad: Meliorandi laotamise instrumentaalkontrollimise protokollid nr. ……….

Akti koostas:

Laotur MVU
Arvutuslik tööee laius – 6 m
Meliorant - klinkritolm

5

4

3

2

1

5. Kogumispanni kaugus laoturi teljest (m) 6

5

4

3

2

R
A
T x
T
A
D
(1)

9. Keskmine meliorandi kaal (g)

5

43

70

112

142

4. Kogumispanni number

0

0

0
173

R
A
x T 11
T
A
D
(1)
2
124

74

12

13

14

15

16

17

18

3

4

5

6

7

8

9

48

38

35

13

6

5

0

Arvustuslik tööee laius – 6 m
10. Ülekatte meliorandi kaal (g)

48

38

35

13

6

11. Meliorandi kogukaal arvutuspunktis (g)

118 150

177

186

130

Skeem 1. Töökäikude ülekatte arvestamine agregaadi ringliikumisel

5
5
84

43
96

Laotur KAPU
Arvutuslik tööee laius – 11 m
Meliorant - klinkritolm

4. Kogumispanni number

9

8

7

6

5

4

5. Kogumispanni kaugus laoturist (m)

6,5 6

5,5 5

4,5

8. Meliorandi kaal kogumispannis (g)

0 29

65 73

97

106 183

56

92

146

9. Keskmine meliorandi kaal (g)

10

4

3

3,5

2

3

R
R
A
A
1 T x x x x O x x x x T 11 12 13 14 15 16 17 18
T
T
A
A
D
D
2,5
(1,5) (0,5) 0 (0,5)
(1,5)
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

149 148 (154) (166)
178
(146) (114) 99 83 92 120 57 125
(160) (172)
(162) (130)
73
152
160
172
162
130
104
98
83
66
Arvutuslik tööee laius - 11 m

10. Ülekatte meliorandi kaal (g)

56

10

11. Meliorandi kogu kaal arvutuspunktis (g)

112

102

66
146

Skeem 2. Töökäikude ülekatte arvestamine agregaadi edasi-tagasi liikumisel

152

160

172

162

130

104

98

83

132

0

MELIORANDI LAOTAMISE INSTRUMENTAALKONTROLLIMISE PROTOKOLL nr. ………
“…… ” ……………..…. 200..… a.

kontrollimise juhendi

Alus: PRIA kontrollakt nr. .........
1. Taotleja andmed
Taotleja nimi: …..…….....……………..
maakond: ……..…….....…………..
vald: ………..……........……..

Meliorandi laotamise
lisa 2

kõlviku nr: ..................…………
kõlviku tüüp: ………….........…..
meliorandi kogus …..........… t/ha

2. Meliorandi laotaja andmed
Meliorandi laotaja: ……………………....…..
laotur: ……………......, reg. nr. …..……..……
meliorant: ………………....………………...…

3. Naabertöökäikude vahemaa (m)
Arvutuslik tööee laius (m)

4. Kogumispanni number
5. Kogumispanni kaugus
agregaadi teljest (m)
6. Kogumispanni +
meliorandi kaal (g)
7. Kogumispanni tühikaal (g)
8. Meliorandi kaal
kogumispannis (g)
9. Keskmine meliorandi kaal (g)
10. Ülekatte meliorandi kaal (g)
11.AP meliorandi kogukaal Xi (g)
14. Hälve Xi – Xk (g)
15. Hälbe ruut (Xi –Xk)²

12. Meliorandi summaarne kaal mõõtmisprofiilil ∑ Xi = X1 + X2 + X3+ ... + Xn = ................ g;
13. Meliorandi keskmine kaal mõõtmisprofiilil Xk =(∑ Xi) : n = ……… : …… = ………… g;
16. Hälvete ruutude summa = ∑ (Xi-Xk)² = ………… ;
___________ ________
17.
/ ∑(Xi –Xk) ² /
18. Laotamise S x100
x100
19. Meliorandi
4 x Xk 4 x
Standardhälve S = / ----------- = / ------------ = …… g; ebaühtlus W= --------- = ------------ = …… %; annus
A = ------- = ---------- = ……… t/ha
√
n-1
√
Xk
100
100
20. Märkused:
21. Kontrollimise otsus:
22. Kontrollija nimi, asutus ja allkiri:

