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ABSTRACT 

Drenkhan, R. Plucking rake for aquatic plants. – Tartu: 2014. 55 pages, 9 figures, 4 tables, 

format A4. In Estonian. 

The objective of this Bachelor’s thesis was to determine technically most suitable plucking 

rake for removing aquatic plants in small water bodies. The thesis assesses all types of 

plucking rakes discussed and aims at selecting the most suitable one. 

To achieve the objective, various methods of removing aquatic plants were studied and 

their advantages and disadvantages were described. Experiments were conducted on two 

water bodies from which aquatic plants were removed by using an experimental device 

chosen by the present author . The experimental device was also modified to improve 

experiment results, and detect the possible differences between plucking rakes. The 

plucking rake underwent product development based on the ideas generated and further 

shown in the figures of the present paper . To determine the most suitable plucking rake in 

a figure, the indicators of the modified experimental device were considered. The plucking 

rake handle cross-section dimensions and as well as cross-section dimensions suitable for 

the rake tine were calculated. 

The results of the experiment showed that the removal of single aquatic plants with an iron 

rake is complicated and requires a considerable pulling force, especially in case of a 

bulrush. The removal of larger quantities of plants requires less force and results in more 

plants removed. The removal of plants throughout the whole experiment was carried out 

with uniform force. The modified experimental device enabled removing larger quantities 

of plants with the same amount of uniform pulling force. The proper plucking rake was, 

thus, selected with the purpose of removing plants. The rake had to have a simple structure 

and be easy to use. The technically best-suited plucking rake was chosen based on 

empirical results. Since the experiments made use of a modified experimental device, the 

selected plucking rake had a similar structure. As the results of the experiments indicated 

large quantities of removed aquatic plants and weak pulling force, the selected analogous 

plucking rake was considered most suitable for the task. The selected plucking rake is 

shown in Annex A.5 figure. 

Key words: aquatic plants, plucking rake, manual methods, hand-pulling, cutting, raking, 

mechanical cutting, harvesting 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

ГОСТ      - venekeele tõlkest riiklik standard 

AAA        - liitium patareide suuruse tähis 

A            - alumiinium 

W           - deformeeritav sulam alumiiniumil 

6063      - alumiinium sulami keemiline koostis 

T5          - alumiinium sulam on termotöödeldud 
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SISSEJUHATUS    

 

Veekogude rohkuse tõttu Eestis on tekkimas ja tekkinud vajalikkus nende puhastamise 

järgi. Puhastamise all mõeldakse veetaimede eemaldamist, mille kasv on eriti intensiivne 

väikestel veekogudel. Taimede kasv on põhjustatud oluliselt madalast vee tasemest. 

Madalad veekogud on eluks vajalikud paljudele liikidele, eriti kaitsvatele liikidele nagu 

näiteks mudakonn, vesilik ja paljud putukad. Samuti kalakasvatuse ja reovee tiigid, mis 

oma eriti mineraalide rikka vee tõttu soosivad taimede kasvu. Veekogude taimede 

eemladamiseks on eriti sobilik töövahend reha, mis on kergesti kasutatav ja ei vaja erilisi 

teadmisi ning on suhteliselt odav. 

Antud lõputöös kajastatavale kaldarehale on tulevikus rakendust. Oma lihtsuse ja loogilise 

ehituse poolest sarnaneb see tavalisele rehale. Erinevus seisneb selles, et mõeldud ainult 

veetaimede eemaldamiseks, tänu suurematele harudele ja pisut tugevamale varrele.  

Töö läbiviimisel peaks välja kujunema arusaam, millised on veetaimede eemaldamise 

meetodid, meetodite eelised ja puudused ning milline on veetaimede eemaldamiseks 

sobivaim meetod. Samuti on oluline, kui suurt jõudu peaks rakendama reha kasutamisel 

taimede eemaldamiseks veest ning millised peaksid olema reha mõõdud, et saavutada 

kõige efektiivsem tulemus. Töös edendatakse kaldareha kui toodet ja kajastatakse sobivaid 

tootearenduse suundasid.  Katse meetodil saadakse teada kui suure jõuga tuleb taimi 

eemaldada. Erinevused on taimeliikide vahel olemas ning see sõltub sellest, kui tugevasti 

on taimed maa külge kinnitunud. Selgub sobilik kaldareha, mis on kõige sobilikum enamus 

taimede eemaldamiseks.  

Antud töö struktuur on üles ehitatud prktilise suunitlusega. Kirjanduse ülevaates selguvad 

veetaimede eemaldamise meetodid. Meetodid on: käsitsi rakendatavad, mehaanilised 

meetodid, kemikaale kasutades ja bioloogilised. Samuti on välja toodud meetodite eelised 

ja puudused. Edendatakse tootearendust kaldareha näitel. Materjal ja metoodikas 

kajastatakse katseid veetaimede eemaldamiseks, tuuakse veekogude iseloomustused, 

kasutatavad katseseadmed ning katsete teostus. Toote arendusese peatükis tuuakse välja 

kaldareha varre tugevusarvutused ning koostatakse joonistel erinevad kaldareha variandid. 

Tuuakse välja iga variandi eelised ja puudused. Tulemustes ja järeldustes analüüsitakse 

katse tulemusi kahes veekogus ning leitakse erinevused ja sarnasused. Tuuakse sisse 

võrdlus katsete teostus, kui teostati katset seadmega enne ja pärast modifitseerimist. 
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Antakse hinnangud kõige sobivamale kaldarehale, mis valitakse välja analüüsitud 

variandidest.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. UURIMUSTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

Antud lõputöö eesmärk on arendada (mudelleerida) kõige sobivama tehnilise lahendusega 

kaldareha ja anda sellele hinnang veetaimede eemaldamisel väike veekogudes. 

Lõputöö eesmärgi täitmiseks püstitatud  ülesanded on järgmised: 

1. Selgitada välja veetaimede eemaldamise meetodid ning nende eelised ja puudused. 

2. Leida sobilikud katseseadmed ja teostada katsed veetaimede eemaldamiseks. 

3. Arendada kaldareha tootearendust ja teostada tugevusarvutused. 

4. Genereerida erinevaid kaldareha lahendusi ja hinnata nende eeliseid (plusse) ja 

puuduseid (miinuseid). 

5. Analüüsida katsetuste tulemusi. 

6. Modelleerida  kaldarehade lahendused.  
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2. VEETAIMEDE EEMALDAMIS MEETODID 

2.1. Käsitsi teostatavad meetodid 

Käsitsi meetodid hõlmavad enda all käsijõul tõmbamist, veetaimede riisumist ja 

veetaimede lõikamist. Samuti tuuakse antud peatükis välja käsitsi meetodite peamised 

eelised ja puudused veetaimede eemaldamiseks.   

 

 

2.1.1. Käsijõul kitkumine 

 

Antud meetodi põhiliseks eesmärgiks on, et taimed eemaldataks veekogu puhastatavast 

alast kogu mahus. Elimineeritakse nii taime juured, lehed ja varred, kasutades selleks 

näiteks oma käsi või muid abivahendeid. Pikad ja rasked konksud on näiteks väga head 

vahendid, mis aitavad välja tõmmata hästi juurdunud taimi nagu näiteks vesiroos, penikeel 

ja hundinui. Käsijõul tõmbamist on mõistlik rakendada madalas vees, sest seal on sel viisil 

lihtsam ja parem taimi välja tõmmata kui sügavas vees. Eemaldatud taimed tuleks viia 

veekogu kaldast eemale, et välistada nende vette tagasi vajumist. Hea oleks taime jäänused 

transportida kaugemale veekogust, et nad ei jääks sinna vedelema. See hoiab ära 

eemaldatud taimedest toitainete sattumist puhastatud veekogusse. [1] [2] [3] [4] 

Käsijõul tõmbamise eeliseks on, et saab eemaldada ka üksikuid ebasoodsaid taimi ning 

jätta kasvama sobivad taimed. Mittesoovitud taimi on võimalik eemaldada ka puntide 

kaupa. Soodsate taimede all mõeldakse tavaliselt kaitsealuseid taimi. Antud meetod on 

küllaltki töömahukas ja aeganõudev, seega on ta sobilik kasutamaks veekogudel, mis on 

hõredalt taimedega kaetud. Seda meetodit on mõistlik kasutada väiksematel aladel nagu 

näiteks sadamates ja ujumis kohtades. [1] [3] [4] [6] 
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2.1.2. Käsijõul riisumine 

 

Riisumise peamine ülesanne on eemaldada veetaimi kogu põhjast või veepinnalt. Tegevus 

toimub kaldast ja selleks kasutatakse spetsiaalseid valmistatud rehasid. Kui riisumine 

toimub veest siis sellejuures jäetakse taimede juured puutumata. Kuna enamasti taimed 

tõusevad ise pinnale, siis on riisumist lihtsam teostada ja kogu taimne mass kokku koguda. 

Mõnel juhul kasutatakse ka meetodit, kus taimed lõigatakse vees katki ning jäetakse 

koristamata. Järgneval aastal teostataks riisumine ning eemaldatakse eelmise aasta taimede 

jäänused. Eesmärgiks on jätta teatud toitaineid vette. Riisumisega saab ka veetaimi 

eemaldata täies suuruses. Selleks peab olema teistsuguse ehitusega reha. Kasutatakse 

spetsiaalseid rehasid, millel on reha kohta mitu teravat piid. Samuti on rehadel 

pikendatavad käepidemed, et oleks võimalik taimi kätte saada ka kaugemalt kaldast. 

Riisumiseks saab kasutada ka tavalisi aiarehasid, kuid need ei pruugi anda piisavalt head 

tulemust. Eemaldades veetaimi riisumise meetodiga on vajalik teostada  antud tegevust 

mitu korda aastas. See sõltub taimede kasvu tempost ja intensiivsusest. Kuna 

riisumismeetod eemaldab kõik mis ette jääb, siis tuleb arvestada riisumise teostamisel ka 

ajafaktoriga. Soovitavalt on hea tööd läbi viia suve keskel, mil kalad ja konnad on 

kudenud. Siis on ka kullesed piisavalt suured ja neid ei vigastata. Kui eemaldatakse 

eelmise aasta taimseid jäänuseid, võib teostada seda ka vara kevadel. Samuti tuleb 

arvestada asjaolu, et vee põhjast ei eemaldataks liigset kivimeid ja pinnast. Sellega 

rikutakse veekogude kaldajoont ja sealsete organismide elupaiku. [2] [3]  [4] [7]     

 

 

2.1.3. Manuaalne lõikamine  

 

Lõike meetod erineb käsijõul tõmbamisest sellepoolest, et taimed lõigatakse varrelt läbi all 

pool vee pinda. Selle juures on oluline, et taimede juuri ei eemaldataks. Vastavaid 

lõikureid müüakse kaubanduses mitu erinevat liiki. Kasutuse mugavuse ja ehituse poolest 

on lõikavaid seadmeid  erinevaid. Peamiselt kasutatakse V-kujulist lohistatavat reha, mille 

eeliseks on, et ta on kinnitatud nööri külge. Antud lahendus tagab võimaluse, et teda saab 

visata kaldast kaugemale vette ning eemaldada taimi. V-kujuline lõikereha on kajatatud 

joonis 1.1.  [1] [2] [3] [4]     
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Joonis 1.1. V-kujuline lõike reha [5] 

Seade on sobilik just sügavama põhjaga veekogudele, kus ei ole mõistlik kasutada varre 

otsas rehasid ja kraabitsaid. Nööri küljes olevat reha saab kasutada ka paadi või muu 

veesõiduki taga vedades. Seadet on sobilik kasutada siis, kui veekogu on suurem ning 

eemaldatud taimede jäänuseid on võimalik ladustada kaldale. Antud meetodi eelised 

ilmnevad kui alustada taimede eemaldamist juba varakevadel. Kui taimede kasvu faas on 

jõudnud selleni, et varred on puitunud ja paksud, on selle seadmega probleeme nende 

lõikamisega. Tehnoloogia võib ka hiljem toimida aga see on kulukas ja aega nõudev. 

Vastavalt taimede kasvu tempole ja nende suurusele on tarvilik lõike meetotid korrata mitu 

korda aastas. Seda just suvel kui taimede kasv on kõige intensiivsem. Lõike meetodi hea 

omadus on, et saab eemaldada kohe ebavajalikud taimed veekogudel ja samas kulud on 

madalad. [1] [3]  [4] [7]  
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2.1.4. Käsitsi meetodi eelised ja puudused 

 

Käsitsi taimede eemaldamiseks saab välja tuua neli põhilist eelist. Esimeseks eeliseks on 

kasutuse lihtsus ja seda saadakse kasutada näiteks ujumis kohtades. Enamasti on 

ujumiskohad veetasemelt madalad ja puhastatav ala ei ole eriti suur. Teiseks oluliseks 

eeliseks on seadme odavus. Võrreldes mehaaniliste niidukite ja kraabitsatega on käsitsi 

kasutatavate rehade hind kordades odavam. Kolmandaks eeliseks saab välja tuua asjaolu, 

et käsitsi meetodi puhul saab eemaldada ebasoovitatavad taimed, jättes alles soovitavad 

taimed. Mõningatel veekogudel ei ole soovitatav eemaldada kõiki taimi, mis annabki 

käsitsi meetodile olulise eelise. Viimane eelistus on, et antud meetod on 

keskkonnasõbralik. Võrreldes mehaanilise meetodiga ei tekitata kahju veekogule ega vees 

elavatele organismidele. [2] 

Puudusteka antud meetodil saab välja tuua samuti 4 asjaolu. Esiteks taimed kasvavad vees 

küllaltki kiiresti ning seega on vaja neid eemaldada mitu korda aasta jooksul. Kuna suvel 

on taimede kasv kõige intensiivsem, siis just sel ajal on tarvis korrata taimede 

eemaldamist. Kuna antud meetod on töömahukas ei sobi ta väga suurtele aladele ja aladele, 

mis on taimede poolt juba väga kinni kasvanud. Suuremates veekogudes nagu näiteks 

järvedes, on antud meetod kasutamine ebaotstarbekas, kuna töömaht ja aja kulu on väga 

suur. Kolmandaks puuduseks on, et käsitsi meetodil ei saa alati eemaldada kõiki taimi, 

kuna mingi osa jääb alati alles. Seda just taimede juurte osas ning kui veekogu põhi on 

ebareljeefne. Mõningatel taimedel on tihked risoomid ja tänu selle on neid väga rakse käsi 

jõul veest eemaldada. Selliseks üheks taimeks on näiteks harilik kalmus, mis enamasti 

kasvab igasuguses veekogus. [2] 

 

 

2.2. Mehaanilised meetodid 

2.2.1. Mehaaniline lõikamine 

 

Mehaanilisi lõikemehhanisme saab kasutada taimede lõikamiseks. Antud meetodi puhul on 

tegu taimede eemaldamisega ainult lõike meetodil. Seejuures ei koguta taimi kokku, ega 
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transpordita koheselt ära. Samas on oluline, et eemaldatud taimed saaks veekogust 

kõrvaldatud ning selleks kasutatakse eraldi kogureid ja kraabitsaid. Enamasti on antud 

meetod kasutuses kohtades, kus taimkate on tihedam. Samuti on soovitatav  kohtades kus 

esineb rohkelt tuuli ja hoovuseid, mis lõigatud taimed koondaks selleks ette nähtud alale 

või veekogu soppi. Sealt on neid juba lihtsam kokku koguda ja kaldale transportida. 

Sellisteks suurteks aladeks on merega piirnevad alad nagu näiteks lahed ja väinad. 

Mehaanilisi lõikemehhanisme kasutatakse kõige enam paatidel ja väike praamidel 

lisaseadmena. [1] [3] [4] [8]  

 

 

2.2.2. Mehaaniline koristamine 

 

Mehaanilise koristuse all mõeldakse tegevust kus taimed lõigatakse ja eemaldatakse samal 

ajal. Võrreldes ainult lõike meetodiga, on koristuse meetod palju efektiivsem ja tõhusam. 

Koristus mehhanismid on oma ehituselt tavaliselt ühe horisontaalse ja kahe vertikaalse 

lõikur latiga masinad. Samas on sellel kaks konveiersüsteemi, mis on mõeldud koguma ja 

säilitama juba lõigatud ja eemaldatud taimestikku. Antud meetodi maksimaalne lõikamise 

sügavus on 1,5 kuni 2,4 meetrit. Töötamise laiuseks on tavaliselt 4 kuni 12 meetrit. Antud 

mehhanismi on sobilik  kasutada suurtel aladel. Kui koristusmasina kogumis kast täitub 

taime jääkidega siis need laaditakse kaldal maha. Enamasti kasutatakse ka siin mehaanilist 

tõstukit või koppa. Eemaldatud taimed komposteeritakse või kasutatakse mulda kündmise 

teel põllumajanduses. Mehaanilist koristust on õige teostada kahel viisil. Esiteks, kui suur 

veetaimed ehk makrofüüdid on oma kasvujärgu lõpp faasis või kasvufaasi algusjärgus. 

Makrofüüdite ulatus peaks olema piiritletud korjele eelnevalt kindlaks määratletud alal, et  

töö sujuks paremini. Antud meetodi puhul tuleb taimede koristust teha üks kuni mitu korda 

kasvuperioodi jooksul. See oleneb ka taimede kasvu intensiivsusest ja liigirikkusest antud 

veekogus. [1] [3] [4] [7] [8] [9]          
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2.2.3. Mehaaniliste meetodite eelised ja puudused 

 

Mehaanilise meetodi eeliseks on, et saab kasutada veealadel, mis on hästi avatud. 

Mehhaanilist meetodit saab kasutada hästi avatud veekogudel, näiteks sadamate ümbruses 

ja järvekallastel. Üheks eeliseks on, et meetodit saab kasutada madalas vees. Seda ainult 

mehaaniliste lõike masinatega, kuna koristus masinad on selle jaoks liiga suured. Kui 

mehaaniliste meetoditega ei lõigata taimi liiga madalalt, säilivad taimedele, kaladele ja 

muudele organismidele piisavad elupaigad elamiseks. Mehaanilised lõike masinad on 

oluliselt odavamad, kui koristus masinad. Mehaanilise koristuse puhul eemaldub teatud 

ajaks ka suures koguses vett, mis vähendab sealses vees toitaineid nagu näiteks lämmastiku 

ja fosforit. Mehaanilise meetodi üks olulisemaks eeliseks on, selle rakentatavus talvel, kui 

muid organisme on veekogus vähem. Töö teostamise eelduseks on mitte väga paksu jää 

olemasolu veekogul. Sel ajal on ka taimed puitunud ja neid on lihtsam eemaldada. [10] 

Peamiseks puuduseks nagu ka käsijõul meetodil on, et ära lõigatud taimed kasvavad tagasi 

ja protsessi on vaja korrata aasta jooksul. Kuna mehaaniline taimede lõikamine toimub 

suurel jõul siis taimede osasid võib paiskuda vette laiali ja selle tulemusena suureneb 

taimede leviku ala. Puudustena võib veel välja tuua masinate võimsa ehituse ning nendega 

ei saa töötada igal veekogul, eriti väikestel veekogudel. Koristus masinad vajavad ka maha 

laadimise alasid. Mehaanilised meetodid eemaldavad veest väga suurel osal organisme 

ning selle tulemusel organismid hukkuvad. Mehaanilised eemaldamis masinad on kallid ja 

vajavad palju hooldust. Koristus masinad saavad eemaldata taimi kalda äärsetelt aladelt 

kus ei ole suuri takistusi nagu näiteks kivisid, kände ja puit risu. [10]     

 

 

2.3. Kemikaalide rakendamine 

 

Kemikaalidena kasutatakse kõige enam herbitsiide. Herbitsiid on umbrohumürk, mida 

kasutatakse umbrohu ja soovimatute taimede hävitamiseks. Herbitsiidide eesmärk on 

häirida taimede kasvutsüklit ning sellega katkeb taimedel fotosüntees. Herbitsiidid 

imenduvad taime ja kanduvad kogu taime ulatuses laiali, hävitades taime lehed, varred ja 

juured. Herbitsiide saab jagada toime järgi. Toime oleks neil kas mõjuvspektriga toime või 
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valikuline toime. Mõjuvspektriga toime puhul hävitatakse või vigastatakse mitmesuguseid 

taimeliike. Valikulise toime puhul toimub see ainult teatud liikide puhul. Taimede 

hävinemine sõltub mitmest tegurist: rakentatavast doosist, teostamise ajast, tõrje meetodist, 

koostiset ning taimede kasvufaasist. Enne herbitsiidide kasutamist peab olema teada täpne 

taimede liigitus veekogu alal. Samuti peab olema teada kui suurt vee pindala tahetakse 

taimedest puhastada ning milline on konkreetne taimede eemaldamise eesmärk. Kui antud 

andmed on teada saadakse valida kõige õigem keemiline koostis ja kasutatav kogus. [1] [3] 

[11]   

Eesti mõistes ei ole soovitatav on antud kemikaali kasutada . Antud meetod hävitab nii 

taimed kui veekogus elavad kahepaiksed, kalad kui teised elusorganismid. Samas on 

võimalus kasutada eraveekogus kui seda omanik ise soovib.       
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3. VEETAIMEDE EEMALDAMISE KATSED 

3.1. Katsetes kasutatud veekogude iseloomustus 

 

Katsed teostati kahel taimkatte poolest erineval veekogul. Kaks väike veekogu liigitatakse 

tinglikult esimeseks veekoguks ja teiseks veekoguks. Nimetatud veekogud on rajatud 

looduskaitselistel eesmärkidel, et säilitada kahepaiksete ja eelkõige kaitsealuse mudakonna 

ja vesiliku asurkonda Karula rahvuspargis. Esimesel veekogul (Joonis 3.1.) oli esindatud 

ainult üksikud hundinuia taimed. Tegemist on tehisveekoguga, mis on rajatud mõned 

aastad tagasi ja taimede massilist vohamist veel ei ole näha. Antud veekogudel teostati 

ainult ühe või kahe taime eemaldamist koos juurtega. Esimese veekogu illustratsioon 

joonisel 3.1.  

 

Joonis 3.1. Esimene veekogu  

 

Antud veekogu on 25 m pikk ja 10 m lai ning savise põhjaga. Kalda ääred ei ole äkilised 

ning lähevad sujuvalt sügavamaks. Veekogu moodustab ovaalse kuju ja ei esine äkilisi 

nurki.   

Teine veekogu on 27 m pikk ja 14 m lai. Võrreldes taimkatet esimese veekoguga siis on 

see erinev. Antud veekogus oli esindatud nii hundinui, harilik luga, kalmus ja muud 

veetaimed. Teises veekogus on veetaimed intensiivsemalt kasvanud ning kalda äär oli 1 

kuni 1,5 meetri ulatuses taimkattega kaetud. Teise veekogu illustreeriv pilt on toodud 

joonisel 3.2.  
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Joonis 3.2. Teine veekogu 

 

Võrreldes esimesr veekoguga teisega ei ole teine veekogu nii sügav jaon rohkem liivasem. 

Teine veekogu on rajatud hiljem ja on liivase põhjaga ning see võib olla ka põhjuseks, 

miks antud veekogul on veetaimede osakaal suurem. Nii nagu ka esimeses veekogus on ka 

see rajatud elupaigaks kahepaiksetele ja kaitse all olevatele liikidele. 

 

 

3.2. Kasutatavad katseseadmed ja katsed 

 

Nimetatud tiikidest veetaimede eemaldamiseks kasutati käepäraseid ja kättesaadavaid 

vahendeid. Mõõteriistadena kasutati: dünamomeetrit, elektroonilist kaalu, mobiiltelefoni 

stopperit, kogumiseks prügikott ja mõõdulinti. Katsevahendina oli kasutusel tavaline aia 

raudreha. Katse meetodid on autori poolt välja mõeldud ja teostatud ning katsede 

tulemused on kajastatud tabelites.   

 

 

3.2.1. Katseseadmete kirjeldus 

 

Katsete käigus kasutatavad seadmed on järgmised:  
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1. Dünamomeeter ГОСТ 9409-60. Seadme mõõtepiirkond on 0-20 jõukilogrammi ja 

mõõtetäpsus 0,2 jõukilogrammi. Antud dünamomeeter on Eesti Maaülikooli 

Tehnikainstituudi katseseade. Dünamomeeter on toodud joonisel 3.3.     

 

 

Joonis 3.3. Dünamomeeter ГОСТ 9409-60 

 

Dünamomeeter  on mõeldud jõumomendi määramiseks. Dünamomeetreid jagatakse 

tööpõhimõte järgi: mehaanilisteks, elektrilisteks ja hüdraulilisteks. Antud katseseade 

pärineb 1965. aastast ning tema mõõte täpsuses võib esineda väikesel määral vigu. 

Katseseadme puhul on tegemist mehaanilise dünamomeetriga. [12] 

2. Elektrooniline kaal Soehnle mõõtepiirkonnaga 10 kg, mõõtetäpsus 2 grammi. Töötab 3 

AAA suurusel patareil. Mõõtetulemus on selgesti loetav digitaalselt ekraanilt ja tulemus 

kajastatakse grammides. 

3. Aia töödeks kasutatav raudreha. Varre materjal on kase puust ning varre pikkus on 1550 

mm. Varre läbimõõt on 50 mm. Metallist reha laius 335 mm ja piide arv rehal on 12. Iga 

pii vahe on 22 mm, piide pikkused 70 mm. Reha piid on varre suhtes poolkaares ja otsast 

ümarad.   

4. Stopperkell, mis on kasutusel mobiiltelefonis Nokia C2-05. Täpsusklassiga tuhandik 

sekundit.   
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5. Eemaldatud taimede kogumiseks prügikott, mahuga 25 liitrit.  

6. Mõõdulint pikkusega 15 m. Mõõtetäpsusega 5 mm.  

 

 

3.2.2.  Modifitseeritud katseseadmega taimede eemaldamine teises veekogus  

 

Antud katseseadmel parendati piide nurka 25° võrra varre suuna suhtes. Seejärel käiati 

piide otsad teravamaks, et tagada rehal vees parem liikuvus ja haaratavus. Sellega loodeti 

parandada taimede eemaldamist, et tõsta reha efektiivsust. Modifitseeritud katseseade on 

toodud joonisel 3.4.  

 

Joonis 3.4. Mehaaniliselt parendatud katseseade 

 

Katseseadme piisid painutati, seejuures jälgides, et piidele ei tekitataks mehaanilisi 

vigastusi. Piide painet teostati raud toruga ja kuna antud piid ei olnud väga jäigad, polnud 

tarvis kasutada eelnevat materjali kuumutamist. Katseseadme piide otsad käiati 45° 

teravnurga.  

Pii nurga muutus 25 

kraadi võrra 

Pii otsa  45 kraadise 

teravusega 
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3.3. Katsete teostus 

 

Katsed teostati 20.04.2014. kell 10:00 Võrumaal Antsla vallas Haabsaare külas Ränna talu 

kinnistul. Antud katse puhul otsustati teostada 16 katse kordust. Selline korduste arv annab 

piisava ülevaate, et näha seadme töö sarnasusi ja erinevusi.  

Teostati kolm katse seeriat ja iga katse juures kasutati samasuguseid katseseadmeid. 

Rehale kinnitati dünamomeeter, mille abil saadi teada tõmbejõud iga  taime 

eemaldamiseks. Kogu katseseadme  pikkuseks koos rehavarre ja dünamomeetriga kujunes 

1835 mm. Katseseade koos dünamomeeriga on joonisel 3.5.  

 

Joonis 3.5. Taimede eemaldamise reha koos dünamomeetriga 

 

Elektroonilise kaaluga mõõteti eemaldatud taimede massi. Kaalumise  hõlbustamiseks 

kasutati prügikotti, mahuga 25 liitrit. Kuna kaalumist teostati  maapinnal, siis mõõtetäpsuse 

säilitamiseks kasutati kaalu all puidust alust. Elektrooniline kaal koos eemaldatud 

taimedega on joonisel 3.6.   

Raudreha 

Raudreha  

vars 

Dünamomeeter 
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Joonis 3.6. Katse käigus eemaldatud taimede kaalumine 

Aega mõõdeti stopperiga, arvestades iga konkreetse taime eemaldamisele kulunud aega. 

Katse käigus süveneti dünamomeetri näidule, et fikseerida tõmbejõu väärtus. Iga tõmbe 

juures fikseeriti maksimaalne antud taime eemaldamiseks kulunud näit. 

Katsetes kasutatud reha valiti sellepärast, et ta on käepärane ja kättesaadav ning lihtne 

kasutada ning vajadusel võimalik modifitseerida. Eelistati metallreha, sest muudest 

materjalidest rehade piid ei oleks sellist tõmbejõudu talunud.   

 

 

3.3.1. Katsed esimeses veekogus 

 

Esimeses veekogus oli katse eesmärgiks eemaldata üksikuid hundinuia taimed. Katseseade 

kinnitati vees kindla taime või taimede külge. Jälgiti, et rehapiid kinnituksid korralikult 

taimede külge ja seejärel teostati tõmme. Kui esimesel korral katse ebaõnnestus oli vaja 

protsessi korrata. Katseseade koos eemaldatud taimega on toodud joonisel 3.7.   
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Joonis 3.7. Katserehale külge jäänud hundinui koos juurega 

 

Katse tulemused on koondatud (Tabelis 3.1.). Tabelis on kajastatud tõmbejõud, eemaldatud 

taimede mass ning katse teostamiseks kulunud aeg.  

 

Tabel 3.1. Esimese veekogu tehtud katsete tulemused 

Katse 

number 
Tõmbejõud, kg Eemaldatud 

taime/taimede mass, g 
Eemaldamise aeg, s 

1 2 3 4 

1 16 334 6 

2 10 674 5 

3 8 292 5 

4 14 398 8 

5 18 220 6 

6 16 748 10 

7 14 590 8 

8 14 224 8 

9 11 318 8 

10 8 280 9 

11 10 444 8 

12 16 290 7 

13 10 260 8 

14 16 184 10 
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1 2 3 4 

15 15 312 10 

16 12 390 9 

Keskmine 13 372,37 7,8 

 

 

3.3.2. Katsed teises veekogus 

 

Teise katse teostamisel kasutati analoogseid katsevahendeid nagu esimese katse puhul. 

Katse teostamisel ei kasutatud enam konkreetsete taimede eemaldamist, vaid kindla ala 

puhastamist taimedest. Katseseadmega läbi käidud ala oli umbes nelja meetri laiune. 

Teostati samuti 16 katse kordust ning tulemused koondati (Tabel 3.2.).  

 

Tabel 3.2. Teises veekogus tehtud katsete tulemused 

Katse 

number 

Tõmbejõud, kg 

 

Eemaldatud taimede 

mass, g 

Eemaldamise aeg, s 

1 2 3 4 

1 5 338 6 

2 6 390 7 

3 6 624 8 

4 4 352 7 

5 5 578 8 

6 7 904 12 

7 6 584 10 

8 7 634 11 

9 6 596 9 

10 7 512 10 

11 6 554 9 

12 8 458 12 

13 4 476 13 

14 7 440 10 
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Katse käigus sai vastavalt katseseadme laiusele eemaldatud taimset massi, mis osutus 

küllalt rakseks. Katsekäigu pikkuseks jäi enamasti 1 kuni 1,5 meetrit. Selle vahemaa 

jooksul fikseeriti katsetöö teostamiseks kulunud aeg. Kuna rakedatav tõmbejõud katse 

käigus nii suur ei olnud, oli katset lihtsam teostada.  

 

 

3.3.3. Katsed teises veekogus modifitseeritud katseseadmega 

 

Modifitseeritud seadme eesmärgiks on eemaldada rohkem taimi ühe tõmbega ja muuta 

tõmbejõudu väiksemaks. Katse tulemused kanti tabelisse nagu eelnevate katsete korral. 

Antud katse andmed on toodud tabelis 3.3.  

 

Tabel 3.3. Teises veekogus modifitseeritud katseseadmega saadud tulemused 

1 2 3 4 

15 7 454 11 

16 6 469 12 

Keskmine 6 522,69 9,6 

Katse 

number 

Tõmbejõud, kg 

 

Eemaldatud taimede 

mass, g 

Eemaldamise aeg, s 

1 2 3 4 

1 7 684 6 

2 6 648 7 

3 7 708 7 

4 8 942 7 

5 8 770 8 

6 7 752 7 

7 6 696 7 

8 7 670 6 

9 6 604 7 
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Katse teostati sarnastel tingimustel nagu varasemad kaks katset. Modifitseeritud seadme  

katsealaks oli teine veekogu. Antud katse teostati pisut kõrval eelmisest alast, mis sai 

veetaimedest eemaldatud. Taimkate teises veekogus oli ühesugune ja ühtlane.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

10 8 696 8 

11 7 719 7 

12 6 769 6 

13 7 753 6 

14 6 779 7 

15 7 691 8 

16 8 710 7 

Keskmine 7 724,44 6,9 



26 

 

4.TOOTE ARENDUS                 

4.1. Kaldarehale tootearendus 

 

Kavandatava kaldareha teostamiseks saab kasutada tootearenduse suundi: idee 

genereerimist, ideede sõelumist, kontseptsiooni väljatöötamist, majandusanalüüsi, 

turuteste, tehnilist teostamist, toote masstootmiste andmist ning üldotstarbelisi vahendeid. 

Kaldareha, kui toote arendus algab idee genereerimisest ja ideede sõelumisest ning 

võimalikult parima tehnilise lahenduse valikust, ja mida on võimalik reaalselt teostada. 

[13]  

 

4.1.1.  Ideede genereerimine kaldarehale 

 

Ideede genereerimise mõte on ideid koguda nii palju kui võimalik ja sellisel viisil, et neid 

oleks võimalik selekteerida. Ideede genereerimine hõlmab protsessi, kus mõeldakse välja 

suurel hulgal ideid ning kasutatakse loovat mõtlemist uue toote (kaldareha) välja 

mõtlemisel ja arendamisel. Ideid võib algselt olla palju ja need võivad näida mittetõesena. 

Kuid see ongi mõttetegevuse protsess teostada parim lahenduslik variant genereeritud 

kaldarehade variantidest. [13]         

Ideede genereerimis protsess peaks olema pidev ja konkreetse eesmärgiga. Pidevalt välja  

mõelda uusi ideid ja analüüsida nende kasutamise võimalusi. Samas kajastama ka uue 

tekkinud idee positiivseid ja negatiivseid külgi. Positiivne külg oleks kas reha kasutamise 

efektiivsus on hästi läbi mõeldud, vajalik ja sobiv. Negatiivne külg näitaks ära kas uus idee 

võiks reha muuta kuidagi halvemaks, kui ta ennem oli. Idee genereerimiseprotsessi käigus 

tuleks kasutada mitmesuguseid erinevaid meetodeid. Samuti on oluline, et ideid 

genereeritakse mitmekesi, siis tuleks arvestada ka teiste ideedega ja neid mitte kritiseerida. 

Kogu protsess peaks üldjuhul toimuma niinimetatud „vaba käigul“ ja genereerima nii palju 

ideid kui võimalik. [13]        
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Ajurünnak- ideede genereerimisel: 

Ajurünnaku meetod on sobilik tehnika probleemidele võimalike lahenduste otsimisel. 

Kaldareha genereerimisel ajurünnakut kasutades annab ta nii laialdasi, kui ka juhuslikke 

ideid. Ajurünnaku käigus ei kritiseerita ühtegi ideed, kuna antud meetod avab võimalusi ja 

murrab oletusi. Enam kasutatav on individuaalne ajurünnak, mis annab ulatusliku ideede 

valiku. Selle kasutuse puhul saab olla loomingulisem ja ei pea arvestama teiste vaadete ja 

arvamustega. Kaldareha puhul tuleb arvestada individuaalset ajurünnakut, kuna üks kindel 

isik pakub ideid välja. [13]      

Omadusi iseloomustav tabel kaldareha näitel: 

Morfoloogilise tabeli eesmärkiks on mõisteid genereerida. See aitab laiendada konkreetse 

toote  lahenduste otsimise piirkonda. Samuti aitab ta antud kaldarehale leida  vormilist 

konfiguratsiooni ja alternatiivseid disainilahendusi. Antud tabel on viis näidata vajalikke 

funktsioone  kaldarehale ning erinevad võimalusi nende funktsioonide saavutamiseks. 

Tabel võimaldab väljendada funktsioonidele mitu erinevat lahendust ja võimalusel kaaluda 

erinevaid kombinatsioone. Tabel võib aidata visualiseerida kujundatava kaldareha ehitust 

erinevate alam-lahenduste genereerimise abil. [13] 

Morfoloogiline tabel on koostatud kavandatavat kaldareha. Tabel kajastab kaldareha 

olulisemaid funktsioone ja nendega seotud erinevaid variante. Morfoloogiline tabel 

kaldareha näitel on esitatud tabelis 4.1.      

Tabel 4.1. Kaldareha funktsioonid ja variandid 

Funktsioon Variandid 

Reha piid Sirged Kõverad Poolkuu 

Piide otsad Tömbid Kumerad Teravad 

Piide pikkus Pikad Keskmised Väikesed 

Reha laius Lai Keskmine Kitsas 

Reha kuju Tavapärane V- kujuline Erikujuga 

Varre pikkus Pikk Keskmine Väike 

Reha otstarve Veetaimede 

eemaldamiseks 

Veetaimede 

lõikamiseks 

Veetaimede 

riisumiseks 
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Arendatava kaldareha piid võiksid olla kas sirged või kõverad ehk „poolkuu“ kujulised. 

Kõverad piid on teatud nurga all piide ja reha varre vahel. Ühtlaselt poolkuu kujulised 

peaksid olema piid juhul, kui nad on pikad ja jäigad. Pikkus peaks algama vähemalt 15 cm. 

Kaldareha piide otsad võiksid olla tömbid, kumerad või teravad. Tömbiliste rehaotste all 

mõeldakse sama ristlõikega, mis piid rehal. Reha piide pikkused saaksid olla kas pikad, 

keskmised või väiksed. Väikeste piide olemasolu oleks mõeldav teistsuguse otstarbega 

rehale. Kaldarehal oleks kriteeriumid- lai, keskmine või kitsas. Keskmise laiusega reha 

sõltub suurima ja vähima pikkusest. Reha kuju võiks olla kas tavapärane (sirge), V-

kujuline või erikujuga. Kuju sõltub reha konkreetsest otstarbest, kas on näiteks taimi lõikav 

reha, või taimi eemaldatav reha. Kaldareha varre pikkused jagunevad- pikk, keskmine või 

väike. See oleneb reha kasutamise valdkonnast. Väike varre pikkus kui kasutatakse nööri 

otsas viskavat reha. Reha otstarve sõltubki tema kasutuse valdkonnast. Kas ta oleks siis 

veetaimede eemaldamiseks, lõikamiseks või riisumiseks. Tuleks koostada eemaldatav  

reha, kuna töös katsete teostamisel kasutati niinimetatud veetaimi eemaldatavat reha. 

Kaldareha valiku puhul peaksid olema variandid, kui tal on kõverad piid, siis peaks olema 

piide otsad teravad ja piid keskmise pikkusega. Reha kuju peaks jääma tavapäraseks ning 

reha laius olema keskmise suurusega. Sellistel tingimustel oleks ta veetaimi eemaldav reha. 

Kui tegu oleks veetaimi lõikava rehaga peaks ta olema lühikese varrega ja reha tööosa V-

kujuline ning võimalikult lai. Niimodi oleks tagatud kõige efektiivsem taimede lõikus vees. 

Riisuva reha jaoks oleks kõige olulisemad sirged ja pikad piid, reha peab olema  

võimalikult lai ning reha vars võimalikult pikk.   

 

 

4.1.2. Ideede sõelumine kaldarehale 

 

Ideede sõelumine kujutab varasemalt kokku kogutud parimaid (elujõulisi) ja korrastatud 

ideid. Seejärel toimub sõelutud ideede edasi arendus, mis teostub uurimisega ning ideede 

hindamisega. Antud etappidest saab valida ühe tooteidee ja selleks on veetaimi eemaldatav 

kaldareha. [13] 
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SWOT- analüüs kaldarehale: 

Swot- analüüsi eesmärk on kindlaks määrata kaldareha tugevad ja nõrgad küljed ning 

uurida võimalusi ja ohte. Analüüsi teostades võib kasutada analüüsi tulemusi uute 

tooteideede sõelumiseks ning lähtuda strateegilistest sihtidest. Küsimused võiksid olla 

üldistavad.  [13] 

Kaldareh tugevad küljed. Antud toote tugevaks küljeks oleks selle kindel eesmärgipärasus- 

see on mõeldud kindla tegevuse teostamiseks. Temaga saab eemaldada veetaimi väikestest 

veekogudest. Ta on lihtsasti kasutatav ja ei vaja kasutamiseks olulisi teadmisi. Kuna 

kasutajaid oleks palju on tootel ka realiseerimise võimalused. Samuti on tootel rohkelt 

kasutus alasid. Kaldareha on võimalik ise käepäraste vahenditega valmis teha. Samuti on 

tavarehasid võimalik ümber ehitada viisil, et see oleks kasutatav ka veetaimede 

eemaldamiseks. Enne peaks teadma millistele kriteeriumitele seade peaks vastama, s.t. 

milleks seda hiljem kasutama hakatakse.  

Kaldarehale on ka nõrgad küljed. Kõige suurem puudus antud toote puhul on, et see vajab 

pidevalt täiustamist. Kuna tema kasutus valdkonna tingimused ei ole ühesugused ja on 

muutuvad. Veetaimestik igas veekogus on erinev ja seega oleks vaja antud toodet muuta 

nii, et see sobiks igasse veekogusse taimi eemaldama. Selle juures tuleks arvestada ka 

asjaolu, et antud toodet tuleks kasutada õigel ajal. Seda just siis kui veetaimede 

eemaldamiseks on kõige sobivam aeg. Puuduseks võib pidada ka seda, et antud toodet 

hakatakse kasutama muudel eesmärkidel. Muud kasutusalad võiksid olla veekogudest 

setete ning ojadest ja kraavidest sinna kogunenud okste ja raksete kivide eemaldamine. 

Need tegevused võivad toodet lõhkuda ja rikkuda. 

Kaldarehal oleks erinevad kasutusvõimalused. Peamine võimalus oleks tema põhiline 

kasutus ala, veetaimede eemaldamine veekogudest. Kuna veekogude arv on suur ja vajadus 

sealsete veetaimede puhastamise järgi on olemas. Kasutusvõimalused jääks ainult 

veetaimede eemaldamiseks aga samas oleks võimalik tööd teostada erinevatel aegadel. 

Alustades sellest, kui veekogudes ilmneb juba algne taimede kasv ja ka siis kui veekogu on 

taimi juba tihedalt täis. Siinkohal oleks tarvilik kasutada erinevaid rehade tüüpe, vastavalt 

taimede vohavusele ja tihedusele.  

Kaldarehale on mõningad ohud miinuseks. Antud toote kõige peamine oht oleks, et seda 

on võimalik järele teha. On võimalik tava rehast muuta sobivaks ja sarnaseks tooteks, et 
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eemaldada veekogutest veetaimi. Siinkohal muutuvad toote juures oluliseks selle tugevus 

ja elastsus, et tagada toote hea kvaliteet. Samuti on ka ohuks, et kuna kasutusala 

tingimused on muutuvad siis tuleb ka antud toodet pidevalt muuta. Esialgne saadud toode 

ei ole kõige efektiivsem ning seega võib kujuneda selle kasutusel probleeme.           

 

 

4.2. Kaldareha varre tugevuse arvutus 

 

Rehaga eemaldades veetaimi tekib olukord, kus reha otsa jääb teatud kogus taimset massi. 

See eeldab, et reha vars oleks piisavalt tugev ja ei painduks läbi. Rehaga tõmbamisel tekib 

samuti varrele pinge, mis tekitab varre kinnituskohas rehale mingil määral painet. 

Arvutuste käigus leitakse, tugevusõpetust arvestades, varre sobilikud ristlõike mõõtmed, 

kui tegemist on alumiinium materjalist vardaga. Kaldareha varrele mõjuv koormus on 

kujutatud skeemil ja tähistatud tähega F ning varre pikkus tähega l. Joonisel 4.1. on 

esitatud varda (varre) toe ja koormuse mõjumise skeem. 

          

  

 

 

 

Joonis 4.1. Varrele toe ja koormuse mõjuv skeem 

 

Varre ristlõige leitakse nii ümar- kui ristkülikulise profiiliga torule. Valitud on üldine 

alumiiniumsulam ja talle lubatav pinge on 13 MPa. . Varre pikkuseks võetakse 2 m. 

Mõjuvaks jõuks on varre otsale 15N. Arvestades etteantud näitajaid on teada 

tugevustingimus, siis valemis 4.1. abil arvutatakse tegelikud pinged vardas. [14] [15] 

 

                                                           

                                                  ,                                              (4.1) 

Mõjuv jõud F  
Varre pikkus l  

pikkus 
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  kus    

         - alumiiniumvardale mõjuv tegelik pinge MPa; 

         - varda paindemoment N*m;    

         𝑊- varda telgtugevusmoment cm³; 

         [𝜎]- lubatav pinge Mpa. 

 

Teades vardale mõjuvat jõudu F ja jõu õla pikkust l, saadakse arvutada vardas mõjuva 

paindemomendi M. Varda põikpinna tugevusmoment avaldub varda põikpinna ja 

inertsiraadiuse suuruses. [14]   

                                             

                                                         ,                                                      (4.2)                          

                                                         ,                                                       (4.3) 

                                                

kus   - varda paindemoment N*m; 

         F- koormus varda otsale N; 

         l- varda pikkus m; 

        W- varda ristlõike telgtugevusmoment cm³; 

        d- varda läbimõõt cm.  

 

Valemit 4.1 kasutades avaldub varda ristlõike telgtugevusmoment. 

                                               (4.4) 
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Avaldades valimist 4.3 väärtuse d, milleks on ümara varda läbilõige, saadakse kujul 

 

                                                           (4.5) 

                                

Leidmaks ristkülikukujulise varda ristlõike mõõtmeid, arvestati, et ristküliku pikem külg 

on tähisega h ja lühem külg b. Arvestatakse olukorda kus ristküliku lühem külg on pool 

pikemast küljest. Antud tingimuse kohta on teada valem [14] 

 

                                         ,                                     (4.6) 

                             

kus     W- vardaristlõike telgtugevusmoment cm³; 

            b- ristküliku lühema külje pikkus cm;  

             h- ristküliku külje pikem pikkus cm. 

                

Avaldades valemist 4.6 pikema külje h saame valemi arvulisel kujul 

             

                                                       (4.7) 

                    

Kui arvestatakse, et ristküliku lühem külg on pool pikemast küljest, saadakse arvuline 

tulemus 

                         

                                                                             (4.8) 
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Seega saab öelda, et alumiinium varda puhul peab olema ümara varda suurim läbimõõt 

2,86 cm ja ristküliku kujulise varda suurimad mõõdud 3,02 cm ja 1,51 cm. 

 

 

4.3. Kaldareha pii tugevuse arvutus 

 

Sirgete piide korral kaldarehal, on vajalik teada, millised peavad olema reha pii ristlõike 

vähimad mõõtmed et pii ei painduks läbi koormuse all. Reha piile kasutatakse alumiinium 

sulami materjali tähisega EN-AW 6063 T5. Antud materjalil on teada suurim tõmbepinge 

ja voolavuspiir. Nõnda saab leida materjalile lubatud koormuse. Kaldareha piile mõjuv 

koormus on kujutatud skeemil mõjuva jõuna. Tähistatud tähega F ja pii pikkus tähega l. 

Skeem kajastub joonisel 4.2. 

 

 

 

Joonis 4.2. Kaldareha piile mõjuv koormus 

 

Kaldareha pii ristlõike arvutamisel arvestatakse, et ta on ristküliku kujuline. Arvestades et 

lühem külg on 0,9 cm pikkune. Pii otsale mõjuva jõu F suurus on 7 N ja pii pikkus l on 15 

cm. Antud reha piile saab leida lubatud pinge valemiga 4.9 ja esitada arvulisel kujul.  

                                 

                                             ,                                           (4.9) 

 

kus  [𝜎] - alumiiniumpiile lubatud koormus MPa; 

        -  voolavuspiir N/mm². 

  jõud F 

Pii pikkus l 
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Valemite 4.2 ja 4.4 abil leitakse kaldareha pii ristlõike telgtugevusmoment.  

                      

                                                     (4.10) 

 

Andes ette pii ristlõike lühema külje pikkuse, milleks on 0,9 cm, saame leida pikema külje 

pikkuse eespool toodud valemiga 4.6. Antud valemist avaldatakse põikpinna pikema külje 

pikkus h.  

                                                  

                                                                 ,                                             (4.11) 

                                  

                                                                        (4.12) 

Seega on kaldareha sirgete piide korral pii ristlõike suurimad mõõtmed 1,2 cm ja 0,9 cm.  

 

 

4.4. Kaldareha erinevad tehnilised võimalused 

 

Veetaimede eemaldamiseks on palju erinevaid võimalusi. Üks lahendusi oleks riisumise 

meetodi kasutamine. Selleks kasutatav reha on toodud joonisel (Lisa A.1), milles 

iseloomulikuks tunnuseks on tema piklikud reha piid. Kuna riisumiseks ei ole vajalik 

rakendada erilist jõudu, siis ei pea olema ka reha piid tugevast materjalist.  Piide otste 

teravus tagab veepinna ja põhjast hea taimede haaramise  ning sirgete piide abil on 

võimalik  piisavalt suures koguses taimi kaasa tõmmata. Suhteliselt kerge reha võimaldab 

edukalt ja lihtsalt sooritada riisumist. Puuduseks (miinuseks) oleks antud reha puhul 

peenikesed piid. Kui juhtub vees olema takistusi, on suur oht piide murdumiseks või 

kõverdumiseks. Pikkade piidega reha on mõeldud juba eelnevalt lõigatud veetaimede 
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riisumiseks veekogust ja veepinnalt. Rehal võib kasutada ka ristküliku kujulist vart, mis 

peaks olema 2-3 m pikk. Sellega tagatakse riisumise tulemuslikkus. 

Kui tegemist on veekoguga, kus ei ole kive ega puu roikaid, oleks võimalik eemaldada 

veetaimi sarnase rehaga. Reha on sarnane nagu eelnevalt nimetatud, kuid piide vahel 

asuvad terad (Lisa A.2). Lõiketerad on piidega võrreldes paralleelsed ja teravad. Antud 

terad tagavad olukorra, kui tõmmata veetaimi, siis taimed, mis satuvad piide vahele, 

eemaldatakse lõike meetodil. Antud reha kasutus hõlmab alasid, kus taimestik on 

suhteliselt noor ja kergesti rebitav või lõigatav. Kasutada saaks varakevadisel ajal, mil 

taimede kasvufaas on algusjärgus. Samas peab antud reha olema tugevamast materjalist, et 

tagada õhukeste piide piisav tugevus. Antud reha eelis oleks nii taimede eemaldamise, aga 

ka riisumise võimalus. Kuid oma ehituselt jääb ta ikkagi riisumise rehaks, olgugi et 

lõiketerad tagavad veetaimede lõikamise, kui taimed on  veekogu põhjas. 

Kõverpiidega reha on oma ehituselt palju vastupidavam ja tugevam, võrreldes sirgete 

piidega rehaga. Kõverate piidega rehal (Lisa A.3) on piide otsad teravad ja 90° nurgaga 

varre suhtes. Samas on jäänud reha üldine kõrgus maapinna suhtes samaks. Antud reha hea 

omadus on, et taimede eemaldamise käigus saadakse koguda oluliselt rohkem taimi ühe 

tõmbega. Samas on piide vahel lõike-tera, mis ei ole sama nurga all, vaid veel rohkem ette 

poole suunatud. Sellega tagatakse veelgi efektiivsem taimede läbi lõikamine, kui taimed 

satuvad piide vahele. Halvaks omaduseks on varre jäikus reha suhtes. Vars peaks rehale 

olema kinnitatud jäigalt ja ei tohiks liikuda, kui piide otsale satub „äkiline takistus“. Raske 

takistuse olukorras on rehal varre liidese koht kõige õrnem ja võib antud kohast puruneda. 

Kui sarnasele rehale lisada vastaspoole samasugused piid, saadakse mõningal määral 

universaalne reha. Antud reha (Lisa A.4) eeliseks olekski, et temaga saab nii üht kui 

teistpidi veetaimi eemaldada. Antud rehaga ei pea arvestama, et vette asetades oleks tal 

piid tõmmatavas suunas. Veetaimede eemaldamisel saadakse eemaldada oluliselt suuremas 

koguses taimi, võrreldes eelnevate rehade võimalustega. Vastamisi asuvad piid hoiavad 

vastu takistust ning seega tagatakse efektiivsem lõige ja kogumine samaaegselt. Kuna ka 

vastas piidel on terad piide keskel, siis mingil määral tekitatakse ka seal lõike efekt. Tänu 

sellele, et rehal on vastas-piid sama suured ning kogutav ja eemaldatav taimede kogus on 

suur, siis see muudab antud reha märgatavalt raksemaks. Kui vars on rehale jäigalt 

kinnitatud tekib kas tõmbamisel või koos taimedega reha tõstmisel purunemise võimalus 

liite-kohast. Suurte raskustega on antud rehaga tülikas töötada.  
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Võrreldes eelmises lõigus kirjeldatud kaldareha lahendusega on parem lahendus toodud 

(Lisa A.5). Reha vastas-piid asuvad tõmmatavate piide vahel. Vastaspiid on oluliselt 

suurema nurgaga, kuid lühemad. Teravam nurk on vastas-piidel tõmmatava suuna suhtes 

ning see peaks tagama olukorra kus eemaldatavad taimed keeratakse (põimuvad) lõike- 

terade vahele. Lõiketerad asuva pikemate piide vahel ja vastaspiid peaksid soodustama 

lõikamist. Reha kaal on mõnevõrra väiksem ja see on tingitud vastaspiide väiksemast 

suurusest. Samas võimaldab antud reha koguda ühe tõmbega oluliselt rohkelt taimi. Tänu 

suuremale nurgale vastaspiidega tekitatakse niinimetatud kogumise efekt. Piide vahelised 

terad tagavad taimede lõikamise, mis piide vahelt välja jäävad. Vars on antud rehale 

kinnitatud liigendiga, mis tagab liikuvuse kinnituse kohas. Vastutakistusele annab liigend 

liikuda ning ei tekita varre otsale purunemise võimalust. Varre pikkus (2 meetrit) peaks 

tagama piisavalt kerge tõmbamise ja lihtsuse. Nõrgaks kohaks oleks antud reha puhul 

rehale kinnitatud varre liite koht, mis ei ole piisavalt tugev olukorras, kui reha tõstetakse 

veekogust välja koos eemaldatud taimedega. Selleks peaks reha vart tõstma võimalikult 

reha juurest et tagada väiksem jõuõlg reha suhtes.  

Eemaldamaks taimi mitte ainult rebimise teel, vaid lõikamise meetodil, oleks võimalikuks 

lahenduseks (Lisa A.8) lõikav reha. Antud reha eesmärk on lõigata veetaimi juurte 

lähedalt, lohistades (liikudes) reha mööda veekogu põhja. Iseloomulik on antud rehale 

terade paigutamise võimalus kolmes erinevas astmes. Lõike efekti saab teostada kas 45°, 

90° või 135° nurga all tõmmatava suuna suhtes. Lõiketera nurga suhet on mõistlik muuta 

vastavalt taimede suurusele ja tihedusele. Mida tihedamalt on taimi, seda teravamaks oleks 

vaja nurka seadistada. Kui taimi on hõredalt, siis võib olla ka suurem lõike-nurk. 

Loomulikult oleneb see ka taimede omadusest ning peamiselt sellest, kui hästi nad on 

lõigatavad. Antud rehale on tarvilik (soovitatav) kasutada nööri, mis kinnitatakse väiksema 

varre külge. Nööri olemasolu tagab olukorra, kus reha saab visata kaldast kaugemale ning 

nöörist tõmmades kaldale tagasi sikutada. Antud võimalusega saab eemaldata taimi 

veekogudest, milles taimede kasv ulatub kaldast kaugemale ning sel juhul ei peaks rehaga 

töötamisel vees olema. Nööri pikkust saab ise valida vastavalt sellele, kui kaugele 

otsustatakse (suudetakse) visata. Antud reha negatiivseks küljeks oleks, et teda saab 

kasutada ainult veetaimede lõikamiseks. Lõigatud taimed jäävad vette ning selleks on 

tarvis kasutada eelpool mainitud riisumise reha, et taimed veekogust kokku koguda.  

Lõikaval rehal kasutatav lõiketera (Lisa A.6) peab olema piisavalt terav, et tagada piisavalt 

suur taimede lõike-efekt. Lõiketera on paksusega 5mm ja on kogu tera laiuse ulatuses 
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terav, mis tagab antud terale eriti suure lõike teravuse. Tera kinnitub kahe auguga reha 

plaadile ning tagab reha jäikuse ja liikumatuse. Terad koos moodustavad 90° nurga all 

piisava lõike laiuse ulatuse. Antud tera negatiivseks küljeks on tema kiire nürinemise 

võimalus. Kuna veekogu põhjas leidub takistusi nagu näiteks kive ja ebareljeefset pinda, 

siis tera ei püsi kogu töö vältel terav. Nürinenud tera puhul ei ole taimede lõikeefekt kõige 

parem. Samuti on lõikamisel ebasoositavaks teguriks vastutakistuse puudumine, see ei  

taga efektiivsemat lõikamist. Selle puudumisel tekib olukord, kus taimi hakatakse maha 

lohistama ning lõike-efekti ei toimu. See on eriti iseloomulik hõredalt kasvavate ja 

peenikeste ning nõrkade vartega taimede puhul.          
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5. TULEMUSED JA JÄRELDUSED 

5.1. Katsetulemuste analüüs 

 

Veekogudes taimede eemaldamist hinnati nelja hindamiskriteeriumi alusel: 

A-  hea (veekogu kaldaäärses puhastatud osas veetaimed 90% ulatuses eemaldatud); 

B-  rahuldav (veekogu kaldaäärses puhastatud osas veetaimed 60% ulatuses 

eemaldatud); 

C-  kasin (veekogu kaldaäärses puhastatud osas veetaimed 40% ulatuses eemaldatud); 

D-  halb (veekogu kaldaäärses puhastatud osas veetaimed 20% ulatuses eemaldatud) 

 

 

5.1.1. Hinnangud taimede eemaldamisele esimeses veekogus 

 

Antud katsete juures ei täheltatud tõmbejõu osas väga suuri erinevusi. Tulemused jäid siis 

vastavalt 8 kuni 18 kg. Keskmiseks tõmbejõuks jäi 13 kg. Mõningased erinevused 

tulenesid sellest, kas reha külge haakus üks taim või mitu taime. Samuti oli oluline kas 

veetaim eemaldus koos suurte juurtega või õnnestus eemaldada taim juure pealt rebides. 

Enamasti saavutati eemaldamine koos juurega, aga juhtus ka, et taim tuli juure küljest lahti. 

Seda juhtub tavaliselt varakevadel, kui taimed on veel haprad. Katse käigus täpsustati, et 

jõu rakendamisel 8 kuni 12 kg oli eemaldamine suhteliselt kerge. Kui jõu-näit oli suurem 

kui 12 kg, siis oli eemaldamine raskem. Katseseadmel miinuseks oli asjaolu, et tegevust 

pidi tegema ühe käega, kuna katseseadmel ei võimaldanud kasutada kahte kätt. Samuti oli 

komplitseeritud kinni hoida dünamomeetri ühest otsast.   

Eemaldatud taimede mass on varieeruv, jäädes vahemikku 184 kuni 748 grammi. 

Keskmiseks väärtuseks tuli 372,37 grammi. Erinevus on tingitud samuti asjaolust, kas taim 

eemaldati koos juurtega või ilma. Samuti annab kaalu juurde ka taime külge jäänud pinnas. 

Nimetatud veekogu savine pinnas on raske ja keeruline eemaldada.  

Katse tulemused näitasid, et mida suuremat jõudu tuli rakendada, seda suurem kogus taimi 

eemaldati. Kogus väljendatakse massiga kg-des. Samas esines ka vastupidist efekti, kus 

näiteks teise katse juures oli rakendatav jõud 10 kg  ja eemaldatav taime mass 674 grammi. 
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(Tabel 3.1.) Seda saab põhjendada, et antud taim oli tagasihoidlikuma juurestikuga ning 

reha piid jooksid hästi pinnasesse. Selle tulemusena jäi piisavalt suur kogus pinnast reha 

külge. Katse number 15 teostamisel rakendati tõmbejõudu 15 kg,  aga eemaldatav taimede 

kogus oli 312 grammi. (Tabel 3.1.) Antud katsega eemaldati taim juurtega ja seega 

rakendus suurem jõud. Kõik katsekorduste massid sisaldavad ka prügikoti kaalu 60 

grammi. 

Iga katse jaoks kulunud aeg on enamvähem võrdne, jäädes vahemikku 5 kuni 10 sekundit. 

Keskmiseks ajaks jäi 7,8 sekundit. (Tabel 3.1.) Aega arvestati sellest hetkest kui alustati 

tõmbamist ja lõpetati kui taim oli veest välja tõstetud.  Antud katse tulemustele on hinnang 

C, ehk ala sai puhastatud taimedest 40% ulatuses. 

 

 

5.1.2.  Hinnangud taimede eemaldamisele teises veekogus 

 

Antud katse käigus selgus tõsiasi, et tõmbejõud oli äärmiselt madal. Tõmbejõud jäi 

vahemikku 4 kuni 8 kg. Keskmiseks väärtuseks tuli 6 kg. (Tabel 3.2.) Kuna veekogu 

pinnas ei olnud savikas, vaid pigem liivane. Tänu sellel oli ka katseseadmega lihtsam 

tõmmata. Kuna ei esinenud keerukalt põiminud juurtega taimi oli tõmbejõud ka väiksem. 

Samas mõne katse seeria puhul jäi ka ette hundinuiasid, mis muutsid tõmbamise 

raskemaks. Antud tulemus on näha saadud katse andmetes. Oluliselt suurem on saadud 

taimede mass, mis varieerub 338 ja 904 grammi vahel. Keskmine väärtuseks on522,69 

grammi. (Tabel 3.2.) Pinnast koos taimedega kaasa ei tulnud või esines väga minimaalselt. 

Taimede juuri ei eemaldatud ühegi katse seeria juures, sest taimede juured on sügavamal 

kui reha ulatus. Iga katseseeria jaoks kulunud aeg oli võrdne, jäädes vahemikku 6 kuni 8 

sekundit. Keskmiseks väärtuseks kujunes 6,9 sekundit. (Tabel 3.2.) Mõningad erinevused 

tulenesid sellest, et kas katse käigus jäi ette mõni raskesti eemaldatav taim või veekogu 

pinnasel olev takistus. Välja võiks tuua loogilise tõsiasja, mis oli ka esimese veekogus, et 

mida suurem tõmbejõud seda suurem ka eemaldatav taimede mass. Kuna antud katse 

seeriate juures oli tõmbejõud väikesem, siis ei ole siin olulisi erinevusi võrreldes esimesel 

veekogul tehtud katsetega. Suur osa taimsest massist jäi katseseadme külge nind need olid 

eelkõige vanemate taimede jäänused. Samas eemaldus ka mõne korduse puhul värsket 
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rohelist taimemassi. Antud kaste tulemustele on  hinnang C ehk puhastuse tase oli 40%. 

Antud hinnang on antud visuaalsel vaatlusel.  

 

 

5.1.3. Hinnangud teises veekogus parentatud katseseadme kasutamisel 

 

Võrreldes eelnevate katsetega samas veekogus on näha erinevust eemaldatud taimede 

massis. Antud katse puhul jäid need vahemikku 604 kuni 942 grammi. Keskmiseks 

väärtuseks kujunes 724,44 grammi. (Tabel 3.3.) Seejuures tõmbejõud iga katsega oli 

stabiilsem kui eelnevalt, jäädes vahemikku 6 kuni 8 kg. Keskmiseks väärtuseks on 7 kg. 

(Tabel3.3.) Samuti jäi ka aeg iga katse seeria juures stabiilsemaks ning nii suuri erinevusi 

ei esinenud. Kuna taimkate oli sarnane eelnevaga, siis selle katse käigus toimus tõmbamine 

oluliselt ühtlasemalt, mis väljendub tõmbejõus. Enne katseseadme modifitseerimist oli 

tõmbejõud vahemikus 4 kuni 8 kg aga modifitseeritud katseseade andis tõmbejõu 

vahemikuks 6 kuni 8 kg. Ühtluse tagas piide teravus, mida teravamad on piid, seda 

ühtlasemalt on võimalik taimi eemaldada. Eemaldatud taimede massi mõningane 

varieeruvus on tingitud asjaolust, kas pinnast tuli kaasa või mitte. Seda on näha näiteks 

neljanda katseseeria puhul, kus välja tõmmatud taimede mass oli 942 grammi. (Tabel 3.3.) 

Üldjoontes oli pinnast taimede küljes vähesel määral. Taimede oluliselt suurema massi 

tagas piide nurga muutus 45 kraadi. See tagas olukorra, et antud katseseadme külge mahtus 

oluliselt rohkem taimi ning eemaldatav pind jäi puhtamaks. Kuna katseseadme laiust ei 

muudetud, vaid ainult piide nurka, näitab et reha laius ei pea olema väga suur, pigem on 

oluline piide nurga suhe varrega. Antud katseala võrreldes eelnevaga sai hinnata hindele B 

ehk eemaldatud taimede ulatus oli 60%. Antud hinnang on antud visuaalsel vaatlusel. 

 

 

5.2. Kaldarehale hinnanguliselt kõige sobilikum lahendus 

 

Leides erinevaid lahendusi kaldarehale ning kaaludes  miinuseid ja plusse, leiti, et kõige 

sobilikum lahendus kaldrehale oleks (Lisa A.5)  toodud kaldareha. Kuna eesmärgiks on 
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eemaldada veetaimed, siis peab ta olema rebimise toimel töötav reha. Kuna lõikav reha 

ainult lõikab, siis vajab ta ka teist töö protsessi, milleks oleks veetaimede riisumine. Antud 

reha on hea tänu oma lihtsusele ja kergusele. Kõverad piid tagavad hea veetaimede 

eemaldatavuse igasuguses veekogus ja mistahes taimede puhul. Rehal toodud vastas piid 

tagavad rehale suurema taimede eemaldamise koguse ning suurendavad taimede lõikamise 

efekti piide vahel. Reha liikuvus liigendi abil varre otsas tagab rehale purinemis kindluse 

takistuste tabamisel. Reha on sobilik väike veekogudele ja tänu oma piisavalt laiale 

haarduvusele võimaldab ka suuremat ala puhastada kiiremini.      
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli arendada (modelleerida) kõige sobivama tehnilise 

lahendusega kaldareha ja anda sellele hinnang veetaimede eemaldamisel väike 

veekogudes. Hinnati kõiki kaldareha variante ja valiti nende seast kõige sobivam lahendus.  

Eesmärgi täitmiseks uuriti erinevaid veetaimede eemaldamise meetodeid ning kajastati 

nende eelised ja puudused. Teostati katsed kahel veekogul, millest eemaldati veetaimi ise 

valitud katseseadme abil. Samuti modifitseeriti katseseadet, et parandada katsetulemusi ja 

näha võimalikke erinevusi. Kaldarehale teostati tootearendusideede kogumine ja ideede 

modelleerimine joonistel. Joonisel kõige sobilikuma kaldareha variandi leidmiseks 

arvestati modifitseeritud katseseadme näitajatega. Arvutati kaldareha varre ristlõike 

mõõtmed ja reha piile sobiliku ristlõike mõõtmed.   

Katse tulemustest selgus, et katsetel kasutatud raudrehaga üksikute veetaimede 

eemaldamine on keerukas ja suurt tõmbejõudu vajav tegevus, näiteks kui tegu on 

hundinuiaga. Keskmiseks tõmbejõuks tuli 13 kg. Rohkemate taimede eemaldamisel on 

tarvis rakendada suuremat jõudu ning eemaldatav taimede kogus on mahukam. Kogu 

taimede eemaldamine katse käigus toimus tõmbamine ühtlase jõuga. Keskmiseks 

tõmbejõuks kujunes 6 kg eemlatatav taimede kogus oli 522,69 grammi. Modifitseeritud 

katseseadmega saavutati suurem taimede eemaldamise kogus ning  sellejuures jäi 

tõmbetugevus samale tasemele ning oli ühtlane. Modifitseeritud katseseadmega teostati 

katsed samadel tingimustel ja samal veekogul nagu modifitseerimata sedmetega. 

Keskmiseks tõmbejõuks kujunes 7 kg ja  eemaltatud taimede kogus oli 724,44 grammi.  

Võimaliku kaldareha lahenduse leidmiseks kajastati erinevaid võimalikke variante ideede 

genereerimise faasis. Hinnati iga reha tugevaid ja nõrku külgi. Kajastati nii veetaimede 

riisumiseks, veetaimede eemaldamiseks, kui ka veetaimede lõikamiseks mõeldud rehasid 

lähtudes autori enda ideedest. Samas arvestati ka iga reha võimalikke ja reaalseid tehnilisi  

võimalusi. Sobilik kaldareha valiti eelkõige selline, mis võimaldaks taimede eemaldamist 

ning oleks oma ehituselt lihtne ja kergesti kasutatav.  Kõige parema kaldareha tehniline 

valik sooritati lähtudes katsete tulemustest. Kuna katsetes kasutati modifitseeritud 

katseseadet siis on olemasolev kaldareha analoogse ehitusega. Katse tulemused näitasid, et 

eemaldatav veetaimede kogus on suur ja tõmbejõud sellejuures väike, siis on antud 

analoogne kaldareha kõige sobilikum. Valitud kaldareha on joonisel Lisa A.5.  
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Valitud kaldarehale on antud ideeliselt sobilik lahendus ning see vajaks edaspidi rohkem ja 

täpsemaid tehnilisi arvutusi. Samuti oleks edaspidi vajalik leida ka antud kaldareha 

tootmiseks sobilik protsess ja hinnata kui suure materjali kuluga antud toodet oleks 

võimalik valmistada. 
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Lisa A.1 Kaldareha variant 1 
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Lisa A.2 Kaldareha variant 2 
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Lisa A.3 Kaldareha variant 3 
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Lisa A.4 Kaldareha variant 4 
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 Lisa A.5 Kaldareha variant 5
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Lisa A.6 Lõiketera 
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Lisa A.7 V-kujuline reha plaat ja vars 
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Lisa A.8 Kaldareha variant 6 



55 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja/või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

 

 

Mina, Rain Drenkhan  

(isikukood 39004296511) 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

Kaldareha veetaimede eemaldamiseks, mille juhendaja on lektor Lemmik Käis, 

           1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

           1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

           1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  

  allkiri 

 

Tartus, 27.05.2014  

                                                                                                                                                 

 

 


