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Töös käsitletakse statsionaarse torustikuga tehislumesüsteemi rajamise võimalusi 

Tähtvere dendroparki. Tähtvere Puhkepargil on olemas oma lumepuhur, millega 

haaratakse talvehooajal lume tootmiseks vett Tartu linna ühisveevärgist või ajutise 

süsteemi abil Emajõest, kuid puudub korralik väljaehitatud süsteem.  

 

Töö eesmärk on projekteerida läbimõeldud lumetootmissüsteem koos veehaardega 

Emajõest. 

 

Töö käigus võrreldakse kahte erinevat võimalikku varianti süsteemiosade 

projekteerimisel ning pakutakse välja omapoolne lahend koos selgitustega. Käsitletakse 

süsteemi rajamisel tekkida võivaid probleeme ning otsitakse neile lahendusi. Sobiliku 

projekteerimismeetodi valimisel pannakse rõhk sellele, et lund saaks toota võimalikult 

hajutatult. Pakutakse välja lahendus, kus lumekahurite jaoks on mitmeid vee 

väljavõtukohti, et minimaliseerida suusaradade rajamisel tekkivat lume transportimise 

maksumust.  
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This thesis deals with the solutions in order to establish an artificial snowmaking system 

with a stationary pipework into the Tähtvere dendrological park. Leisure park called 

Tähtvere Puhkepark has its own snow cannon used to produce snow during the winter 

season by taking water from the Tartu municipal water system or from river Emajõgi by 

means of a temporary system, but lacks a properly constructed system. 

 

The purpose of the thesis is to design a reasonable snowmaking system which includes 

water intake from river Emajõgi. 

 

Two various possible solutions are compared throughout the thesis for designing 

different parts of the system and a solution with explanations is proposed. Problems that 

may occur when establishing the system are dealt with and solutions for those are 

looked for. When choosing a suitable design method, the main emphasis is placed on 

trying to produce snow in the most scattered way possible. The thesis provides a 

solution, in which the snow guns have several water withdrawal appliances, to keep 

snow transportation costs that arise when constructing ski tracks to the minimum. 
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Sissejuhatus 

Eesti talved on ettearvamatud nii oma kestuse, sademete hulga, kui ka temperatuuri 

poolest. Püsiv lumikate on aastati varieeruva paksusega ning võib katta maapinda 

teadmata kuupäevadel. Mõningatel aastatel võib tekkida olukord, kus alalist lumekihti 

ei teki. Selline ebastabiilsus mõjutab oluliselt ka talvehooaja kestust, mis on üks tähtis 

osa turismiinfrastruktuurist, ning pakub samal ajal palju võimalusi rekreatiivset toimet 

omavateks tegevusteks. 

 

Kiiresti arenevas tehnoloogiale põhinevas maailmas muutub üha tähtsamaks aktiivne 

ning sportlik eluviis, mis omakorda aitaks inimestel aeg-ajalt argipäevast eemalduda 

ning maandada ühiskonnas tekkivat stressitaset. Paiknedes pika talveperioodiga 

geograafilises asukohas, on oluline pakkuda inimestele huvitavaid talviseid tegevusi 

ning võimaldada neil ennast välja elada. 

 

Üks traditsioonilisemaid rekreatiivseid tegevusi, mis püsib siiamaani oma kasulikkuse 

poolest tipus, on suusatamine. Selle spordiala teostamise suurimaks ohuks on 

ebastabiilne ilm ning ebapiisav lumevaru (Zilmer 2005). Selleks, et kindlustada 

suusahooaja nautimise võimalikkus, tuleb hoolimata klimaatiliste tingimuste tõttu 

tekkivatest raksustest leida vajaduse korral piisava lume tagamiseks lahendusi.  

Tänapäeval on enamus suusakeskustes olemas tehislik lumetootmissüsteem, mis tagab 

vähese lume korral puudujääva varu. Eestis on aasta lõikes väga palju päevi 

miinuskraadidega, kuid samal ajal ei pruugi sellega kaasneda lumikatte olemasolu. 

Sellised tingimused on ideaalsed tehislume tootmiseks, mis  aitab lumevaestel 

perioodidel tagada suusaradade olemasolu ning nende kasutamise. 
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Tartus asuval Tähtvere Puhkepargil on olemas lumekahur, millega toodetakse 

vajaminevat lund, võttes vett Emajõest või Tartu linna ühisveevärgist 

(Suusarajad...2014).  

Kuna puudub maa-alune hargnev torustikusüsteem, siis toodetakse Tähtvere 

suusaradade jaoks vajaminev lumevaru ühes kohas valmis ning veetakse hiljem laiali.  

Selleks, et lund ei peaks tootma ühe koha peal ning kulutama suurtes kogustes raha 

suusaradade rajamiseks vajaliku lume transportimise peale, milleks kulub mõningatel 

aastatel kuni 80 protsenti ülalpidamiskuludest (Teppan 2014), on mõistlik ehitada välja 

süsteem, mis võimaldaks käsitletaval alal toota tehislund hajutatult. Kuna ühisveevärgi 

vee kasutamine tehislume tootmiseks pole majanduslikult ratsionaalne, siis on mõistlik 

selle asemel rajada korralikult läbimõeldud veehaare (Viilu 2014). 

 

Käesoleva töö eesmärgiks on projekteerida Tähtvere dendroparki tehislumesüsteem, 

millega tagada talvehooajal piisav lumekogus suusaradade rajamiseks. Süsteemi 

koostamisel projekteeritakse veehaare nii, et see saaks oma vee Emajõest. Püütakse 

välja pakkuda lahendus, kus lumekahurite jaoks oleks olemas mitmeid 

veeväljavõtukohti, et lund saaks toota hajutatult ning väheneks lume transportimise 

vajadus. Vajalik on analüüsida asukohast tekkida võivaid probleeme ning leida nende 

lahendamiseks võimalusi.  

 

Magistritöö koostamisel on lähtutud Maa-ameti poolt väljastatud Tähtvere ala 

kujutavatest geoalustest, millest on projekteerimiseks kokku pandud vajalikku piikonda 

käsitlev geoalus. Geoalusele on kantud Tähtvere Puhkepargi andmetele tuginedes ka 

suusaradade asukoht, mille põhjal planeeritakse tehislumesüsteemi osade võimalik 

paiknemine. 

 

Töö tulemusena esitatakse võimalikult ratsionaalne lahendus tehislumesüsteemi 

rajamiseks. Arvutatakse suusaradade rajamise jaoks vajalik lumekogus, mille põhjal 

leitakse lume tootmiseks vajaminev veehulk. Arvutustele tuginedes võrreldakse 

erinevaid lumekahureid, mille seast valitakse välja parim variant. Töö käigus 

vaadeldakse peamisi veehaarde rajamise võimalusi ning pakutakse välja omapoolne 

lahend. Lumepuhuri tehniliste andmete ning geoaluse põhjal projekteeritakse 
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veetorustik koos hüdrantidega. Vastavalt vajalikule survele valitakse sobilik 

survetõsteseade. Hüdrandid püütakse paigutada võimalikult hajutatult, võttes arvesse 

suusaraja trajektoori ning lumekahuri tööraadiust. 

Uurimuse käigus arvestatakse Emajõe iseloomulikke veetasemeid ning vooluhulka. 

Pööratakse tähelepanu sellele, et projekteeritav maa-ala on liigniiske, mis teeb torustiku 

rajamise ja süsteemi tühjendamise keeruliseks. Sellest tulenevatele probleemidele 

otsitakse lahendusi. 

 

Töö käigus antakse ülevaade lume ning lumikatte olemusest ning selle 

esinemiskestusest Tartus.  Antakse ülevaade planeeritavast alast ning selle ääres 

voolavast Emajõest. Lisaks sellele käsitletakse lumetootmissüsteemi juurde kuuluvaid 

komponente ning selle rajamise põhimõtteid, võrreldakse tehislume omadusi loodusliku 

lumega. Suusaradade rajamiseks vajaliku vee- ning lumekoguse põhjal valitakse välja 

kõige sobilikum lumekahur. Tutvustatakse spetsiaalseid lumetootmissüsteemides 

kasutatavaid kõrgsurvetorusid ning dimensioneeritakse torustik kahe erineva plaanilise 

lahenduse kohta, mille hulgast valitakse majanduslikele kaalutlustele tuginedes välja 

ratsionaalsem variant.  

Erinevate pinnaveehaarete rajamise võimaluste võrdlemisel tuuakse välja nende 

positiivsed ja negatiivsed küljed. Analüüsimise tulemusena ning objektist tulenevaid 

probleeme arvesse võttes, jõutakse seisukohale, et kõige mõistlikumaks veehaarde 

lahenduseks sobib kalda ääres paikneva kaevpumpla rajamine, kuhu jõevesi voolab 

perforeeritud toru mööda. Kaevpumplast pumpab sukelpump vee edasi üleujutusohust 

väljaspool paiknevasse rõhutõstepumplasse, milles asuv pump tagab vajaliku vabarõhu 

lumetootmissüsteemi väljavõtuhüdrantides.  

Vastavalt vajalikule vooluhulgale ja tõstekõrgusele valitakse tööks sobilikud pumbad. 

Käsitletakse lumepuhurite tööks vajalikke hüdrante. Tuuakse välja põhilised objektist 

tulenevad probleemid, nagu näiteks hüdrantide külmumine ja ebapiisav surveklass, 

millele pakutakse välja lahendused. Tehakse juttu süsteemi jaoks valitud hüdrandist 

ning projekteeritavast hüdrandikaevust. 

Autor tänab meeldiva koostöö eest juhendajat Andres Maikovit ning avaldab tänu 

tehislumesüsteemide valdkonnaga kurssi viimise eest Tähtvere Puhkepark SA juhatajale 

Marti Viilule ja Eesti Terviserajad SA tegevjuhile Jaak Teppanile. 
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1. Lumi ja lumikate 

1.1 Terminid ja vaatlusandmed 

„Lumeks nimetatakse tahkeid sademeid, mis koosnevad jääkristallidest või nende 

kogumeist – helvestest. Lund moodustavaid jääkristalle nimetatakse sageli ka 

lumekristallideks. Jääkristallide kuju oleneb peamiselt õhutemperatuurist ja –niiskusest, 

milles nad tekivad ja millise tepmeratuuriga õhukihte nad langemisel läbivad. Ühest ja 

samast pilvest võib langeda erineva kujuga lumekristalle, kuid valdavalt on nad 

heksagonaalse struktuuriga. Lumehelbed  koosnevad kümnetest tuhandetest 

kristallidest“ (Doesken, Judson 1996, viidatud Tooming, Kadaja 2006: 18 kaudu). 

 

„Külmal ajal kujuneb keskmistel ja suurematel laiuskraadidel lumesadude tagajärjel 

maapinnale lumekiht, mida nimetatake lumikatteks“ (Aruksaar jt. 1964, viidatud 

Tooming, Kadaja: 18 kaudu). Esimese püsiva lumikatte ennustamine on väga keeruline, 

kuna üsna tihti sulab esimeste sadudega maale langenud lumi kiiresti. Lume edasise 

püsivuse võib määrata isegi paarikraadine temperatuuride vahe, sest lumikatte 

moodustumine on väga tundlik nii maapinna kui ka õhutemperatuuri suhtes, kui need 

asuvad 0 ˚C läheduses (Tooming, Kadaja 2006). Lumikate  jääb Eestis püsima tavaliselt 

detsembris, mõnel aastal  isegi alles jaanuaris (Ibid.). 

 

„Püsiva ehk stabiilse lumikatte all mõistetakse lumikatet, mis on maas olnud vähemalt 

30 päeva. Sealjuures võib selle perioodi jooksul olla kuni 3 lumeta päeva, mis ei 

katkesta püsivat lumikatet ja loetakse selle sisse“ (Kopanev 1978, viidatud Tooming, 

Kadaja 2006: 19 kaudu). 

 

Kesmiselt hakkab lumi Eestis sulama märtsi teisel dekaadil ja lõpeb enamasti märtsi 

lõpul või aprilli esimestel päevadel (Tooming, Kadaja 2006). 
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Talve keskmine lumikatte kestus Tartus  on 105 päeva (Tooming, Kadaja 2006: 204). 

Talve lumikatte kestuse ajaline standardhälve on 24 päeva (Tooming, Kadaja 2006: 

208). Tabelis 1.1 on toodud mõningad olulisemad lumikatte vaatlusandmed kuude 

lõikes. 

 

Tabel 1.1. Tartu lumikatte vaatlusandmed 

Kuu 
Keskmine lumikatte 

kestus päevades 

Lumikatte keskmine 

paksus, cm 

Erinev lumikatte paksus 50% ja 

80% tagatuse juures 

(Tartu-Tõravere) 

November 10 3 0 0 

Detsember 22 7 5 1 

Jaanuar 25 12 10 3 

Veebruar 24 18 15 4 

Märts 21 14 10 1 

Aprill 4 3 0 0 

 
Allikas: Eesti lumikatte teatmik...2006: 201-203; 232-234; 472. 

 

1.2 Järeldused 

Lumikatte kestus on Tartus talvekuudel keskmiselt 20 päeva ringis, mis pole piisav 

püsiva suusaraja tagamiseks. Esimene lumikate tekib tavaliselt alles novembris, mis 

muudab talvehooaja väga lühikeseks. Lumikatte keskmine paksus ulatub talvekuude 

lõikes 3-18 sentimeetrini, mis on kvaliteetse suusaraja tegemiseks liiga väike. Tartu 

lumikatte paksus on 80% tagatuse juures kõigest 0-4 cm (vt Tabel 1.1). 

Vaatlusandmete põhjal võib järeldada, et looduslik lumesadu pole piisav, et rajada iga-

aastaselt kvaliteetne suusarada. Selleks, et suusahooaeg oleks mõistlikult pikk ning igal 

aastal oleks korralik suusatamisvõimalus tagatud, tuleb lisaks olemasolevale 

naturaalsele lumele toota juurde tehislikku lund. 
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2. Objekti ülevaade 

2.1 Dendropark 

„Tähtvere dendropark on Tartu Linnamajanduse osakonna hallatav maa-ala, mis asub 

Eesti Maaülikooli hoonete taga, Tartu laululava ja Emajõe vahelisel alal, mille sissepääs 

asub Tuglase, Tähtvere ja Herne tn ristmikul, laululava juurest Emajõe ranna poole 

keerates“ (vt Joonis 2.1) (Dendropark...2014). 

 

 

Joonis 2.1. Tähtvere dendropark (Maa-ameti kaardirakendus X-GIS. 2014) 

 

„Dendropark on mitmekülgne vaba aja veetmise koht, mis rajati 1970-ndatel aastatel 

eriilmeliste ja ka haruldaste puude istutamisega Eesti Maaülikooli eestvedamisel. Kõiki 

istutatuid puid ei ole enam alles, kuid harulduste nimekirjast võib veel üles leida: must 
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kuusk, ameerika haab, paberikask, punane tamm, hall pähklipuu, kuriili lehis ning 

ameerika lehis“ (Dendropark...2014). 

„Umbes samal ajal, kui dendropark rajati, võeti see kasutusele ka suusatajate poolt. 

Dendropargi suusarajad on alguse saanud Eesti kuulsaima rajameistri  Arvo Küti käe 

all. Tänaseks on suusad ja suusatajad nii palju kiiremad, et ka suusaradade profiil on 

läbinud uuenduskuuri. Dendropargi 1-5 km suusarajad on hinnatud kui hea profiiliga, 

nii algajatele kui edasijõudnutele sobivaks, harrastuspaigaks. Suvel on rajad kasutusel 

jooksmiseks või jalutamiseks“ (Dendropark...2014). 

 

Kuna dendropark asub Emajõe ääres, siis on jõe kõrge veetaseme korral teatud 

piirkonnad üleujutatud (vt Joonis 2.2). See toob endaga kaasa kõrge pinnaveetaseme 

ning liigniisked lammimullad. Antud alal on enim levinud sügavad lammi-

madalsoomullad, kus hästi lagunenud turbakiht t3 ulatub kuni 1 meetri sügavusele 

maapinnast. 

 

 

 Joonis 2.2. Üleujutusohuga ala (Maa-ameti kaardirakendus X-GIS. 2014) 
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2.2 Emajõgi 

Kuna töös käsitletav objekt asub Emajõe kaldal ning kuulub üleujutusohuga 

piirkondade hulka, siis on oluline anda antud töös ülevaade ka Emajõe iseloomulikest 

andmetest. Emajõe andmeid on vaja ka seetõttu, et töö käigus projekteeritakse veehaare 

otse jõest tehislumesüsteemi veega varustamiseks. 

 

„Emajõgi ehk Suur Emajõgi Võrtsjärvest Peipsini oli 1927. aasta andmetel 117 km 

pikk, pärast õgvendamisi on ta lühenenud 100 kilomeetrini. Emajõgi on ainuke täies 

ulatuses laevatatav jõgi Eestis. Emajõgi kogub oma veed 9 960 ruutkilomeetri suuruselt 

valgalalt, mis moodustab ligikaudu 22% Eesti pindalast“ (Paju, Soover 2014). 

 

„Emajõe vooluhulk on keskmiselt 71,8 m
3
/s. Jõe laius on 20–145 m, suurim sügavus 11 

meetrit, kogulang 3,5 meetrit, voolukiirus keskmiselt 3,7 km/h. Emajõgi algab 

Võrtsjärve kirdenurgast Rannu-Jõesuust, suubub Praagal Peipsisse. Võrtsjärvest 

Kärevere sillani (40 km) on jõgi looklev ja soodirikas (vanajõed), Peipsi veeseisu 

paisutav mõju ulatub Tartuni. Rannu-Jõesuu ja Pede suudme vahel võib 

mõnikord suurvee ajal voolusuund muutuda vastupidiseks. Ülem- ja alamjooksul voolab 

jõgi soistel madalikel, keskjooksul lookleb ürgorus (laius Tartu kohal üks kilomeeter, 

mujal enamgi, sügavus kuni 20 m), kevaditi on suuri üleujutusi. Emajõel on üle 20 

lisajõe. Hüdroloogilisi vaatlusi on Tartus tehtud aastast 1867 samas kohas – Kivisilla, 

nüüd jalgsilla juures. Kõrgeim mõõdetud veetase on olnud 373 cm üle vaatlusposti nulli 

(6. V 1867), madalaim 47 cm alla nulli (13. XI 1939). Emajõgi on Eestis ainuke kogu 

ulatuses laevatatav jõgi“ (Emajõgi... 2014). 

 

2.3 Piirangud 

Käesolevas töös lähtutakse sellest, et antud objektile pole kehtestatud ehituspiiranguid. 

Kuna töö on teoreetiline ning täielik kooskõlastamine muudaks selle liiga mahukaks, 

siis keskendutakse pigem projekteerimisele ning sellega kaasnevatele objektist 

tulenevatele ehituslikele probleemidele. Samas püütakse projekteerimise käigus siiski 

vältida taimede kahjustamist ning süsteemiosad püütakse rajada geoalusel märgitud 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/v%C3%B5rtsj%C3%A4rv1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/praaga1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/peipsi3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/k%C3%A4revere_(t%C3%BCri_vald)2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/tartu1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/pede_j%C3%B5gi
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/suurvesi2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/madalik1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/%C3%BCrgorg1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/suurvesi2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/lisaj%C3%B5gi
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taimestikust kaugemale. Vajadusel saab antud töö põhjal muuta süsteemi paiknemist 

vastavalt Keskkonnaameti ning teiste vajalike instantside nõudmistele. 
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3. Tehislumesüsteemi põhimõtted 

3.1 Tehislume ja loodusliku lume erinevus 

Naturaalne lumi kujuneb oludes, kus veeaur pilvedes kondenseerub ning kukub seejärel 

maapinnale. Kui see juhtub toimuma piisavalt külmade temperatuuride juures, siis 

kondenseerunud niiskus moodustab väikesed kristalsed jäästruktuurid. Tehislumi 

toodetakse põhimõtteliselt samal moel: väikesed veepiisad külmuvad kristallideks enne 

lumena maha sadamist (Guido 1999). 

 

 

 

Lumekristallide struktuur on siiski üsna erinev. Naturaalsetel lumehelvestel on 6 väikest 

väljaulatuvat tippu, tuntud dendriitide nime all. Tehislumi moodustab aga kompaktse 

kuuekülgse struktuuri, mis laseb sel paremini pakkida ning sisaldab vähem õhku. See 

seletab seda, miks tehislumi on haakuvam ning säilitab vastupidavust paremini kui 

looduslik lumi (Ibid). 

 

3.2 Tehislume tootmine 

3.2.1 Sobilikud tingimused 

Tehislume tootmise juures on väga tähtis kasutatava vee ning õhu segu olemus. Vee ja 

õhu täpsest segust sõltub see, kui niiske või kuiv on toodetud lumi. Samuti oleneb nende 

vahekorrast ka see, kas veepiiskadel on üldse aega külmuda (Guido 1999).  

Õige vee ja õhu segu oleneb kahest faktorist: õhutemperatuurist ning -niiskusest. Need 

võivad asukohast või isegi lumekahurist olenedes suuresti erineda. Slavko Stanchak, 

(America Snowmaking Engineering at American Skiing Company) direktori sõnul on 
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lumetegemine iseenesest lihtne, kuid järjepidevalt kvaliteetse lume tegemine, sõltumata 

tootmise asukohast, on väga raske (Ibid). 

 

Kuna õhutemperatuuri ning –niiskuse vaheline seos on keeruline, siis on lund võimalik 

toota ka külmumispiirist kõrgemate kraadide korral. Samas, liiga niiske päeva korral on 

võimalik, et ei õnnestugi lund teha, isegi kui termomeeter näitab miinuskraade (Ibid.). 

 

Lumetegemine sõltub õhutemeperatuurist ning õhuniiskusest. Mida niiskem on õhk, 

seda külmemat temperatuuri on vaja. Lund saab toota juba –3°C kuni –4°C kraadi 

korral keskmise õhuniiskuse (60%) juures. Hea kvaliteediga lund saab toota keskmise 

õhuniiskuse korral alates –6°C kraadist (Breiling, jt 1997, viidatud Steiger, Mayer 2008: 

296 kaudu). 

 

Tehislume tegemiseks kasutatav vesi peab olema üle 0 kraadi Celsiuse järgi, et see 

mahutist lumekahuritesse liikumise jooksul ei jäätuks. See tähendab, et vee lumeks 

muutmiseks peavad vajalikud kristalltuumad olema eelnevalt tehislikult loodud, 

kasutades selleks atomiseeritud veejugasid, mis tulevad kahurite külge paigaldatud 

pihustitest välja. Lühikese aja jooksul, väljumisest maandumiseni, peavad veetilgad 

muutuma lumekristallideks (Ofner, Pauly 2006). 

 

Optimaalne temperatuur tehislume tegemiseks on -3 kraadi. Lumi peaks olema 

võimalikult kuiv ning kerge, et saavutada soovitud füüsikalised omadused: pikaaegne 

õhuspüsivusvõime, väike soojusjuhtivus ning minimaalne kalduvus jäätuda, väike  

temperatuur ning niiskus. Kui temperatuur langeb alla -5 kaadi siis läbib lumekahurit 

vähem vett ning toiming muutub majanduslikult ebaratsionaalseks (Ibid.). 

 

3.2.2 Varulumi 

Tänapäeva lumetootmine samas mahus garanteerib 1000 meetrist suurematel kõrgustel 

lumikatte detsembrist kuni veebruarini umbes 90% talvedest.  Kliima soojenemisel kahe 

kraadi võrra pole samaväärne lumetootmine alla 1500-1600 meetri kõrgustel aladel 
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enam piisav. Selleks, et suusakeskused jääksid samal moel avatuks, on vaja lund toota 

suuremas mahus või kasutada varulund (Steiger, Mayer 2008). 

 

Varulume tegemisel on 2 eesmärki: liustikutega suusakeskused kasutavad seda, et 

tagada kindel keskuse avamine võimalikult varasügisel. Tavalistes suusakeskustes on 

varu vaja selleks, et kindlustada suusatatavate nõlvade püsimine soojematel perioodidel, 

eriti ürituste ajal. Tavaliselt arvestatakse, et hooaja vältel on vajalik varulume kogus 

umbes 120-150 protsenti aluskihi tegemiseks kuluvast lumekogusest (Pröbstl 2006, 

viidatud Steiger, Mayer 2008: 295 kaudu). 

 

Eestis pole otsest vajadust mahukas koguses varulume tegemiseks, kuna suusakeskused 

on üsna väikesed. Siiski võib osutuda mõistlikuks mõningas mahus lume varumine, et 

soojematel talvepäevadel tagada radade püsivus ning kvaliteet. Samuti aitab varem 

valmis toodetud lumi vähendada rajamiskestust. Varulund on mõistlik toota 

piirkondades, kus viiakse läbi suusatamisüritusi. Kuna Tartus peetakse juba läbi aegade 

Eesti tuntuimat ning osavõtjaterohkeimat Tartu suusamaratoni, siis on otstarbekas toota 

selle ürituse tarbeks varulund, sest mitmetel aastatel on suusamaratoni korraldamine 

lumepuuduse tõttu osutunud keerukaks. 

 

3.3 Lumekahurid  

3.3.1 Kõrgsurvel töötavad lumekahurid 

Kõrgsurvel töötavad üldjuhul paiksed tehislund tootvad tornid. Lumetootmisseadmeid 

tootvate firmade kodulehekülgede põhjal jääb nende töörõhk tavaliselt 20-60 bar 

vahemikku.  

Lumetootmistorne kasutatakse tavaliselt järskudel nõlvadel või raskesti ligipääsetaval 

maastikul. Üldine tehnoloogia sisaldab endas kesksurvejaama ning lisaliinide kaudu 

varustatakse kahureid suruõhu ja kõrgsurvestatud veega üksteisest eraldi. Hüdrantidel 

on ühendus ainult õhu ja veega, eraldi pole elektivõrgu ühendust vaja (Ofner, Pauly 

2006). 
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Vesi paisub ja külmub pihustist väljudes põhimõtteliselt koheselt. Järsust külmumisest 

tekivad jäised tuumad, mille ümber saab kujuneda kristalne lumi. Selleks, et anda 

piisavat külmumisaega rajatakse tornpuhurid umbes 10 meetri kõrgused. Sellise 

süsteemi suureks miinuseks on see, et tugeva tuule korral ei pruugi lumi koguneda 

sinna, kuhu operaator soovib seda saada (Ofner, Pauly 2006). 

 

3.3.2 Madalsurvel töötavad lumekahurid 

Madalsurvel töötavatel lumekahuritel on soovitud suruõhu tootmiseks olemas 

individuaalsed  kompressorid. Seega nad vajavad hüdrantide juures nii survevee- kui ka 

elektriühendust. Suruõhu jaoks pole eraldi ühendust vaja, kuna kompressor toodab selle 

ise. Suruõhk ning survestatud vesi segatakse omavahel pihustis, kust väljudes suruõhk 

paisub ning jahutab nii enda ümber olevat vett kui ka õhku, mille tulemusena tekivad 

jäätuumad (Ofner, Pauly 2006). 

Samal ajal aitab pihustitest väljuv vesi tuumade ümber tekitada lumekristalle. Suure 

võimsusega puhur  lennutab segu kõrgele õhku, et maksimeerida külmumisprotsessiks 

vajalikku viibeaega. Enamus propellertüüpi puhuriga lumekahurid on transporditavad 

näiteks helikopteriga või lumeliikuritega. Maa-alused hüdrandid võimaldavad 

transporditavate lumekahuritega toota lund seal, kus vajalikuks peetakse (Ibid.). 

Madalsurvel töötavate lumepuhurite töörõhk võib erinevate firmade lumekahurite 

tootekataloogide põhjal ulatuda 12-50 baarini, olenevalt seadmest. 

 

3.4 Veevõtukoht 

Vett võetakse avatud veekogudest, veehoidlatest või otse veevärgist. Viimasest vett 

võttes, tuleb vett eelnevalt jahutada, kuna vesi on liiga soe. Seega on palju mõistlikum 

veehaare rajada kohta, kus vesi külmub iseseisvalt ning ei vaja lisatoiminguid. 

Tüüpiline tehislumesüsteem kulutab 30 cm paksuse tehislume kihi tootmiseks umbes 

0,25-2,80 kWh energiat ühe ruutmeetri kohta (Ofner, Pauly 2006).  

Seega on veehaarde rajamisel mõistlik lähtuda majanduslikest kaalutlustest ning 

eelistada ühisveevärgi asemel looduslikke veekogusid, milles oleks piisavalt vett. 

Arvestada tuleb ka sellega, et tarbimine ei pärsiks veekogu loomulikku toimimist. 
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Tehislund saab toota ka reoveest, kuid sel moel tehtud lumi erineb struktuurilt, 

tiheduselt ning puhtuselt. Lumi jääb kollaka värvusega ning tõstatab eetika seisukohast 

küsimusi (Sallanko, Haanpää 2010). Seega on veehaarde rajamisel mitmeid erinevaid 

võimalusi ning tuleb leida sobiv tasakaal nii majanduslike, tehniliste kui ka eetiliste 

kaalutluste vahel. 

 

3.5 Pumbad 

Pumba valik sõltub maastikust ning soovitud tõstekõrgusest. Samuti oleneb pumba valik 

vee puhtusest. Jõest võetud vesi on suure tõenäosusega saastatud liiva ja kruusa poolt. 

Sellistel tingimustel töötamises on ennast praktikas tõestanud imisüsteemiga 

protsessipumbad (Ofner, Pauly 2006). 

 

Pumpamiseks vajaliku vooluhulga arvutamiseks tuleb eelnevalt teada, kui palju lund on 

vaja toota. Vajaliku lumekoguse saab välja arvutada soovitud lumega kaetava ala 

pindala ning lumekihi paksuse kaudu. Hea suusarada eeldab 30-40 cm paksust 

lumekihti (Ibid.). Lumikate peaks olema vähemalt 30 cm paks, et olla kvaliteetselt 

suusatatav (Scott 2013, viidatud Tang, Jang 2011: 301 kaudu). 

Tehislume mahukaal on umbes 400-500 kg/m
3
. Vee tihedus on 1000 kg/m

3
. Sellest 

tulenevalt on vee/lume suhet näitav tegur umbes 2,0 kuni 2,5 (Ibid.). Marti Viilu (2014) 

sõnul näitab praktika, et tegelikkuses on see suhe umbes 1,5. Jagades vajaliku 

lumehulga (m
3
) eelkäsitletud teguriga, saadakse kätte vajalik veehulk (m

3
) (Ofner, Pauly 

2006). Antud töös kasutatakse arvutustes suhtarvu 1,5. Kuue kilomeetri pikkuse raja, 

laiusega 4,2 meetrit, varustamiseks 30 cm paksuse lumekihiga kulub arvutuste põhjal 

7560 m
3
 lund. Mis tähendab, et võttes suhtarvuks 1,5, on vajalik veekogus 5040 m

3
. 

 

Järgnevalt tuleb otsustada, mis aja jooksul peaks planeeritud lumekiht olema tagatud. 

Tavaliselt võtab see aega umbes 70-100 tundi (Ofner, Pauly 2006). Tähtvere Puhkepargi 

juhataja Marti Viilu (2014) sõnul võib 6 km pikkuse suusaraja rajamiseks kuluda mitu 

nädalat. Selleks, et suusarajad oleks võimalik kiiremini rajada, valitakse käesolevas töös 

projekteeritavaks vajaliku lume tootmisajaks 120 tundi. 
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Jagades vajaliku veehulga lume tootmiskestusega, leitakse vooluhulk, mida pump või 

pumbad peavad suutma tagada (Ofner, Pauly 2006).  Antud töös on arvutuste põhjal 

vaja lund 63 m
3
/h ning eeldatavaks vooluhulgaks, mida seadmed peavad suutma vastu 

võtta, on 42 m
3
/h. 

 

Lõpuks, et leida vajalik tõstekõrgus, tuleb omavahel summeerida vajalik geodeetiline 

tõstekõrgus, torustikus tekkivad hõõrde-ja survekaod ning lumekahuri jaoks soovitud 

töörõhk kõige kriitilisemas tarbimispunktis (Ofner, Pauly 2006): 

 

                          (3.1) 

 

kus, 

hvaj – pumba vajalik tõstekõrgus, 

hgeo – vajalik geodeetiline tõstekõrgus, 

htoru – torustikus tekkivad hõõrde-ja survekaod, 

hlumi – seadme vajalik lumetootmissurve. 

 

 

Kuna ilmastikuolud on väga muutlikud, siis ei saa pumbad töötada pidevalt samal 

võimsusel. Mida soojemad on ilmad, seda vähem saab veest lund toota, mis omakorda 

tähendab, et pumbad peavad töötama madala võimsusega. Kasuteguri vähenemine 

omakorda soosib pumpade kiiremat soojenemist, mis on välise külma õhutemperatuuri 

koosmõjul kahjulik pumba elueale. Seega on soovitatav kasutada paralleelselt mitut 

erineva võimsusega pumpa, mis saaksid töötada optimaalse kasuteguriga vastavalt oma 

võimsusele ja vajalikule vooluhulgale (Ofner, Pauly 2006). 

 

Mitme pumba kasutamise eeliseks on ka see, et kui ühe pumba töö peaks tehnilistel või 

muudel põhjustel peatuma, siis teised pumbad saaksid edasi töötada, nii et 

lumetootmine ei seiskuks täielikult. Mitme pumba paralleelne kasutamine on 

majanduslikult mõistlik alates vooluhulgast 40 l/s. Pumpade soojenemise vastu aitab 

abinõuna ka pumpadele lisatav kiiruse reguleerimissüsteem (Ibid.). 
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4. Lumepuhuri valik 

Sobiliku puhuri valikuks on koostatud tabel koos tehniliste andmetega (vt Tabel 4.1). 

Tabelis kajastatud tootjad on valitud Tähtvere Puhkepargi juhatajaga konsulteerimise 

põhjal. Nimekamate tootjate seast on tabelisse valitud need, kellel on vaba ligipääs 

vajalikele tehnilistele andmetele ning seadmete karakteristikutele.  

Lumepuhuri valikul on pandud rõhk sobilikule lumetootlikkusele ning võimalikule 

vooluhulgale, mida seade suudab vastu võtta. Samuti on võetud arvesse puhuri 

tööraadiust ning energiatõhusust. Kuna kõigil tabelis käsitletud seadmetel on olemas 

võimalus nende mobiilseks muutmiseks ning kohapealseks pööramiseks 360 kraadi, siis 

need näitajad lumepuhuri valikut otseselt ei mõjuta. 

 

Arvutuste põhjal on vajalikuks lumetootlikkuseks 63 m
3
/h ning nõutud vooluhulgaks, 

mida seadmed peavad suutma vastu võtta, 700 l/min. Võttes samal ajal arvesse kahuri 

töökaugust ning võimsust, osutuvad sobilikemaks DemacLenko puhurid TITAN, 

VENTUS ning EVO. TITAN on liiga võimas, kuna lahendusena on ette nähtud 

kaheseadmeline süsteem. Lõplikul valikul on võetud määravaks lumetootlikkuse ning 

võimsuse suhe, mis on VENTUS puhuril natuke parem kui EVO´l. Samuti on 

VENTUS´e tööraadius (60 m) suurem kui EVO´l (50 m). Kõige sobilikumaks seadmeks 

on valitud DemacLenko VENTUS puhur (vt Tabel 4.1) 

 

Süsteemis pannakse tööle 2 samasugust puhurit, kuna siis on neid lihtsam hooldada ning 

parandada. Kahurid pannakse tööle võrdse vooluhulga juures (350 l/min). Vajadusel 

saab mõlema kahuri tarbitavat vooluhulka suurendada 142 l/min võrra, mis annab 

võimaluse nõutud lumekogus erijuhtudel kiiremini valmis toota kui arvutustes käsitletud 

120 tundi.  
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Kuna seadme maksimaalsed näitajad on saadud 40 baarise rõhu juures ning käsitletavas 

süsteemis on vaja umbes poole väiksemat tootlikkust, siis valitakse edasistes arvutustes 

puhuri töörõhuks 20 baari, eeldades et lumetootlikkuse ja töörõhu vahel on seos. 

 

Tabel 4.1. Lumepuhurid 

Tootja Mudel 

Voolu-

hulk, 

l/min 

Lume-

tootlikkus, 

m
3
/h 

Töörõhk, 

bar 

Võimsus, 

kW 

Töö-

kaugus, 

m 

Lume-

tootlikkuse 

suhe 

võimsusse 

SUFAG 

Compact 

Peak 
602 61,0 8-40 23,4 40 2,61 

Compact 

Eco 
426 64,0 8-40 19,4 30 3,30 

Compact 

Power 
638 96,0 8-40 26,9 40 3,57 

Super Silent 426 64,0 8-40 19,4 30 3,30 

DemacLenko 

TITAN 660 105,0 12-50 20,5 70 5,12 

VENTUS 492 78,0 12-50 16,0 60 4,88 

EVO 360 57,0 12-50 11,7 50 4,87 

540 576 92,0 8-40 24,5 60 3,76 

380 408 65,0 8-40 19,5 50 3,33 

220 222 35,3 8-40 13,0 35 2,72 

Technoalpin 

TF-10 408 - 8-40 18,5 - - 

T60 408 - 8-40 18,5 - - 

T40 408 - 8-40 12,5 - - 

M-12 408 - 8-40 11 - - 
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5. Veetorustik 

5.1 Hargvõrgu arvutamine 

„Hargvõrgu arvutus seisneb torustikuosade läbimõõtude määramises ning vajaliku surve 

H selgitamises torustiku alguses, pumplas, hüdrofooris, veetornis. Määravaks osutub 

punkt, mille jaoks on vaja kõige suuremat survet“ (Maastik, jt. 1995): 

 

   ∑              (5.1) 

 

kus 

   on kogusurvekadu torustiku algusest (toitepunktist) arvutuspunktini, 

x – kohttakistusi arvestav tegur, 

z – torustiku kõrgusmärk arvutuspunktis, 

    torustiku kõrgusmärk toitepunktis (pumpla, hüdrofoori või veetorni juures), 

    nõutav vabasurve arvutuspuktis. 

 

„Vett võidakse võtta  võrgusõlmedes ja torustiku ulatuses. Arvutuse lähteandmeteks on 

tavaliselt võrgu plaanlahendus, torustike pikkused, maapinna kõrgusmärgid 

võrgusõlmedes ja veetarbimine“ (Ibid.). 

 

„Vajalik surve torustiku alguses määratakse peatorustikku pidi, mis algab toitepunktis ja 

lõpeb kõige raskemates oludes (suur vooluhulk, kõrge või kauge koht) oleva sõlmega. 

Kui on raske otsustada, milline on peatorustik või on kogemusi vähe, arvutatakse H 

mitme sõlme jaoks, lõplikuks jääb suurim H“ (Ibid.). 
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„Arvutus algab iga peatorustikulõigu arvutusvooluhulga määramisega ja see sünnib 

kaugemast lõigust toiteallika poole; vesi pääseb ju kaugematesse lõikudesse ainult 

süsteemi toitepoolsest otsast. Arvutusvalem on“ (Maastik, jt. 1995): 

 

                (5.2) 

 

kus 

     on arvutusvooluhulk, 

    torustikus voolav jaotuv vooluhulk, 

    järgmistesse torustikulõikudesse minev vooluhulk. 

 

„Kusjuures võimalusi on kolm: torustikulõiku võib läbida ainult transiitvooluhulk (siis 

    ), ainult jaotuv vooluhulk (      või mõlemad“ (Ibid.). 

„Kui vooluhulgad on teada, otsitakse valitud torumaterjalile soodsad läbimõõdud ja 

ekvivalentkaredus   , arvutatake Reynolds´i arvud Re ja suhtelised karedused      , 

leitakse Moody graafikult hõõrdetakistustegurid   ning arvutatakse hõõrdesurvekadu    

igas torustikulõigus“ (Maastik, jt. 1995). 

 

Peatorustiku jaoks vajalik surve toitepunktis H arvutatakse valemiga (5.1).  

Kui peatorustik on arvutatud, määratakse harutorustike läbimõõdud. Survekadu 

harutorustikus on teada:                  , kus   on surve sõlmes, millest 

harutorustik algab. Hargvõrku on mugav arvutada, kasutades selleks sobilikke 

arvutiprogramme (Ibid.). Arvutused on kirjeldatud peatükis 5.3. 

 

5.2 Kõrgsurvetorud 

Spetsiaalsete kõrgsurvetorude tootmisel sulatatakse vanaraud umbes 1550°C kuumuse 

juures kõrgsulatusahjus. Plastilise raua tootmiseks on vaja muunduri abil käsisetavasse 

rauda sisestada magneesium. Seejärel toodetakse kasutatavast sularauast 

tsentrifugaalvalu protsessi kaudu vajalikud torud (Ductile...2014). 
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Torud karastatakse valukojast väljudes pidevavoolulises ahjus 930°C kuumuse juures, 

et tsementiit (raua ja süsiniku ühend) saaks laguneda ferriidiks (metallkeraamiline 

magnetmaterjal) ja grafiidiks. Seejärel lisatakse kõigile torudele tsingikiht, vormitakse, 

pihustatakse tsingiga üle ning saadetakse survetaluvus testimisele ja visuaalsele 

ülevaatusele (Ductile...2014). 

 

Torusid koheldakse seejärel vastavalt nende eeldatud kasutusalale. Joogiveetorudele 

lisatakse tsementsegust sisevooder, mis tugineb sulatusahju tsemendil, ning 

reoveetorudele lisatakse kõrge alumiiniumisisaldusega tsemendist tehtud vooder (Ibid.) 

Vooderdis, mis on liiva, tsemendi ja vee segu, lisatakse väga kaasaegsetes 

tsentrifugaalseadmetes. Tsementseguvooder kuivatatakse seejärel kuivatuskambrites 

kindla õhuniiskuse ning temperatuuri juures. Märgistamiseks ning passivseks 

roostekaitseks lisatakse viimistluskiht – sinine joogiveetorudele, punakas-pruun 

reoveetorudele ning must erirakendusega torudele, nagu näiteks torud, mida kasutatakse 

lumetootmissüsteemides või turbiinide torustikes (Ductile...2014). 

 

Planeerijad, operaatorid  ning lumetootmisinsenerid on alati püüdnud leida 

vastupidavaid, usaldusväärseid ning kergesti käsitsetavaid torusüsteeme, mis suudaks 

taluda surveid kuni 100 baarini ilma probeemideta. Duktuse paindlikud raudtorud 

vastavad neile ootustele väga hästi. Plastilise raua omapära on selle kõrged 

mehaanilised näitajad ning Duktuse sisselükatavad ühenduskohad on täiesti lekkevabad 

isegi suurte koormuste all (Ibid.) 

Isegi 100 baariste rõhkude juures, patenteeritud BLS®/VRS®-T ühendus talub pinnase 

vajumeid, pesast välja liikumisi ning siserõhkudest tekitatud jõude suure varuga. Nurga 

võimalik kõrvalekalle paigaldamisel kuni 5 kraadi võrra, annab võimaluse säästa 

ühenduskohtadelt. Lihtne paigaldamine säästab maksumust ning seda saab korraldada 

igasuguste ilmaoludega, mis muudab torud majanduslikust küljest väga heaks 

(Ductile...2014).. 
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Duktus kõrgsurvetoru süsteemide eelised (Ductile...2014): 

1. töörõhk kuni 100 baari 

2. ohutu ning kindel ühendus muudab paigaldamise lihtsaks ja kiireks 

3. ebavajalikkus spetsiaalse järelevaataja  ning erivarustuse järgi 

4. tagasitäite materjal võib ulatuda kuni 100 mm läbimõõduga osakesteni 

5. suur võimaldatav nurga kõrvalekalle ühenduste juures  

6. pikk eluiga 

 

5.3 Torustiku dimensioneerimine 

Töös võrreldakse kaht erinevat plaanilist lahendust, millest valitakse lõpliku süsteemi 

välja töötamiseks ratsionaalsem variant. Dimensioneeritakse mõlema lahenduse torustik 

ning vaadeldakse kumma süsteemi rajamine on majanduslikult otstarbekam nii torude 

maksumuse, pumba vajaliku tõstekõrguse kui ka rajamise keerukuse osas. 

Torude vajalike läbimõõtude määramiseks on kasutatud programmi EPANET 2. 

AutoCAD´is loodud geoalus on programmi üle viidud, kasutades EpaCAD rakendust, 

mis töötleb geoalusel torustikku kujutava töökihi ümber nii, et see sobiks EPANET 2 

töökeskkonda edasisteks arvutusteks. Sel moel võrgustiku loomine säästab torupikkuste 

eraldi sissekandmisest.  

 

Torude otspunktides ning hüdrantide asukohtades leitakse maapinna kõrgusmärgid, mis 

on võetud geoaluselt. Seejärel on maapinna kõrgusmärgid kantud programmi 

parameetritesse. 

 

Seejärel sisestatakse torude karedustegurid, mille abil saab programm leida torustikus 

tekkivad hõõrdesurvekaod. Arvutustes kasutatakse Hazen-Williamsi koefitsenti. 

Projekteeritavas süsteemis kasutatavate tsementvoodriga Duktus torude puhul on 

vastavaks suuruseks 120. See vastab Darcy-Weisbach tegurile e = 0,10 mm (Martorano 

2006). 
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Kuna pikkade torustike puhul kohtsurvekadusid eraldi arvesse ei võeta, vaid lisatakse 

hõõrdesurvekadudele 10 protsenti juurde, siis tuleb programmis torude atribuutides 

märkida survekadude koefitsendiks 1,1.  

 

Esialgsel dimensioneerimisel valitakse kõik torud suurusega DN150, mille 

siseläbimõõduks on 150 mm. Siseläbimõõtu on vaja programmi õigeks opereerimiseks 

ning adekvaatseteks arvutustulemusteks. 

 

Kuna lumepuhurite vajalik töörõhk on 20 baari, siis peab süsteemi igas 

väljavõttepunktis olema vabasurve 204 meetrit. Selleks, et kontrollida vabarõhu 

tagatust, lisatakse programmis loodud torusüsteemile veeallikas, millele antakse ette 

surve  mõõdetuna meetrites. Survet muudetakse, kuni igas torustiku punktis on tagatud 

vajalik vabasurve 204 meetrit. Selleks, et kinnitada vajaliku surve olemasolu, 

arvutatakse läbi kõige raskemad olukorrad, kus 2 lumepuhurit töötavad samal ajal. 

Punktides, kus seadmed oletatavalt töötaksid, lisatakse parameetritesse nõutud 

vooluhulk, mis on mõlemal seadmel 350 liitrit minutis ehk 5,9 l/s.  

 

Analüüsi põhjal selgub, et torustiku siseläbimõõdu  muutmisel 150 mm asemel 125 

mm-le, suureneb vajalik survekõrgus veeallika juures 6 meetri võrra, mis ei ole 

suurusjärku arvestades väga märgatav erinevus. Seega on majanduslikult mõistlik 

dimensioneerida torustik võimalikes kohtades väiksema siseläbimõõduga kui 150 mm, 

proovides läbi erinevaid lumepuhurite paiknemise situatsioone. Minimaalsete 

läbimõõtude määramiseks piisab, kui asetada seadmed iga haru kaugeimaisse või 

kõrgeimaisse punktidesse, ning jälgida, et vajalik vabarõhk oleks tagatud ka pärast 

torustiku mõõtmete muutmist. Analüüsi käigus on näha, et kõige kriitilisem on olukord, 

kus lumekahurid töötavad korraga puntkides 12 ja 13 (vt kaust II, joonis 2).  

 

Mõlemate plaaniliste lahenduste esialgselt määratud torulõikude läbimõõdud on välja 

toodud tabelis 5.1. 
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Tabel 5.1. Torude dimensioonid kahe erineva plaanilise lahenduse korral 

I lahendus 
  

II lahendus 
 

Torulõik 
Pikkus, 

m 
DN 

 
Torulõik 

Pikkus, 

m 
DN 

1-2 268 125 
 

1-2 257 150 

2-3 20 125 
 

2-3 90 125 

3-4 65 116 
 

3-4 100 125 

4-5 59 125 
 

4-5 100 125 

5-6 10 125 
 

5-6 100 125 

6-7 100 125 
 

6-7 10 125 

7-8 100 125 
 

7-8 59 125 

8-9 100 100 
 

8-9 65 100 

9-10 90 100 
 

8-10 87 125 

4-11 87 125 
 

10-11 100 125 

11-12 100 125 
 

11-12 30 125 

12-13 30 100 
 

12-13 120 125 

13-14 120 100 
 

10-14 23 100 

11-15 23 100 
 

14-15 88 100 

15-16 88 100 
 

15-16 11 100 

16-17 11 100 
 

16-17 101 100 

17-18 101 100 
 

15-18 120 100 

16-19 120 100 
 

Kokku 1461 
 

Kokku 1492 
     

 

 

5.4 Torustiku plaanilise lahenduse valik 

Torustiku lõpliku variandi valikuks arvutatakse välja selle ligikaudne maksumus. Kuna 

tootjad ei esita oma kodulehtedel torude täpset maksumust, siis on antud töös hinnad 

arvutatud vastavalt torude massile. Internetist otsides on kõrgsurvetorude 1 tonni hind 

umbes 500-1000 USD. Töös on võetud nende hindade keskmine ning teisendatud see 

eurodeks. Tulemuseks on saadud, et 1 tonn kõrgsurvetoru maksab 540 eurot.  

Edasisteks arvutusteks on võetud Duktus torukataloogist vajalike läbimõõtudega torude 

massid. DN150, DN125 ja DN100 kuue meetri pikkuste torude massid on vastavalt 181, 

146 ning 115 kg (Ductile...2014). Jagades nende massid kuuega on saadud torude ühe 

meetrise lõigu massiks vastavalt 30, 24 ning 19 kg. Leitud on erineva läbimõõduga 

torude vajalik kogupikkus. Pikkus on korrutatud läbi ühe meetrise lõigu massiga, mis 
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annab tulemuseks torustiku erinevate läbimõõtudega osade massid. Saadud massid on 

korrutatud ühe tonni hinnaga ning jagatud tuhandega, sest torustiku mass oli eelnevalt 

arvutatud kilogrammides. Tulemuseks on saadud torustiku maksumus mõlema 

plaanilise lahenduse korral (vt Tabel 5.2). 

 

Tabel 5.2. Torustiku maksumuse võrdlus 

DN 
Pikkus, m Maksumus, eur 

I lahendus II lahendus I lahendus II lahendus 

150 0 257 0 4441 

125 709 796 9980 11204 

100 783 408 8478 4417 

Kokku 1492 1461 18457 20063 

 

 

Tabeli põhjal on näha, et torustiku ligikaudne maksumus erineb vaid 1606 euro võrra.  

Kuna esimese variandi puhul tuleks läbi kaevata mitmeid veejuhtmeid ning kanaleid (vt 

kaust II, joonis 1), millega kaasneksid lisanduvad takistused kaevetööde teostamisel, siis 

on antud töös valitud lõplikuks torustiku paiknemiseks variant 2 (vt kaust II, joonis 2). 

Võetakse seisukoht, et mõistlikum on maksta torustiku eest rohkem ning vältida seeläbi 

lisaprobleemide tekkimist. Projekteeritud torustiku pikiprofiil veehaardest kuni 

raskeima tarbimispunktini on kujutatud kaustas II joonisel 3.  

Torustiku kaevikud rajatakse vastavalt nõuetele, eeldatavalt tuleb kaevikud kindlustada. 

Sama kaevikut mööda veetakse ka elektrikaablid hüdrandikaevudesse ning pumplatesse. 

 

5.5 Torude ankurdamine 

Kuna torustik tuleb paigaldada üleujutusohuga alale, kus on eeldatavalt kõrge 

pinnaveetase, siis võivad torustikule hakata mõjuma pinnases sisalduva vee poolt 

tekitatud üleslükkejõud. Selleks, et vesi torusid paigast ei nihutaks, tuleb vajadusel 

torud ankurdada. Kuna torustiku läbimõõdud on üsna väikesed, siis ei pruugi 

ankurdamisvajadust tekkida. Vajaduse tekkimisel on üheks pakutavaks lahenduseks 

torude kruviankurdamine.  
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Selle meetodi puhul torud ankurdatakse, paigutades kahele poole toru kruviankrud, mis 

toru peale paigutatud sadula abil ei lase üleslükkejõul toru paigast liigutada. 

Kruviankrud kruvitakse maasse piisavalt sügavale, nii et need ulatuvad tugevamasse 

pinnasesse, mis suudab kruvid endasse ankurdada. (Pipeline...2014). Cyntech firma 

poolt pakutav tüüpjoonis on esitatud joonisel 5.1. 

 

Joonis 5.1 Cyntech firma torustiku standardne kruviankurdamissüsteem 
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Kuna Archimedese seaduse põhjal võrdub üleslükkejõud keha poolt välja tõrjutud 

vedeliku kaaluga ning on teada, et 6 meetrine DN125 toru mass on 146 kg, siis saame 

arvutada torule mõjuva üleslükkejõu.  

 

Üleslükkejõu ja raskusjõu võrdlemiseks kasutatakse töös valemit (Rõhk ja...2014): 

 

             (5.3) 

 

Kõigepealt leitakse 6 meetri pikkuse toru ruumala. DN125 toru välisläbimõõt on 

tootekataloogi põhjal 144 mm. Ruumalaks on seega: 

 

  
   

 
   

            

 
            

 

Kuna vee tihedus on umbes 1000 kg/m
3
 kohta, siis on torule mõjuv üleslükkejõud: 

 

                                      

 

Toru poolt tekitatav raskusjõud on: 

 

                       

 

Tulemuste põhjal on näha, et kõrgsurvetorusid pole vaja ankurdada, kuna raskusjõud on 

üleslükkejõust suurem. 

 

Samasugune arvutus tuleb läbi viia PE survetoru kohta: 

 

PE tihedus on 0,96 g/cm
3
 ehk 960 kg/m

3
 kohta (Tööstusplast...2014). De250 toru ühe 

meetri pikkuse lõigu ruumala on 0,05 m
3
, PE osa ruumala sellest on 0,01 m

3
. Sellise 

torulõigu mass on 10,49 kg. Ühe meetri pikkuse torulõigu poolt tekitatav raskusjõud on 

seega 103 N. Torulõigule mõjuv üleslükkejõud on 481 N, mis on toru poolt tekitatavast 

raskusjõust suurem. Torule mõjub veel omakorda raskusjõud selle peal oleva pinnase 

poolt kuid kuna antud alal on suuremas osas pinnase näol tegu turbaga, mille tihedus on 
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300 kg/m
3
 kohta (Turvas...2014), siis ei ole see piisav torude kindlalt maas püsimiseks. 

Selleks, et PE torud suudaksid üleslükkejõule vastu pidada, on vaja need ankurdada või 

kasutada tagasitäitepinnasena veest suurema tihedusega pinnast.  
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6. Veehaare 

Veehaarde projekteerimiseks on mitmeid lahendusvariante. Antud peatükis antakse 

ülevaade põhilisematest veehaarde tüüpidest, võrreldakse neid omavahel ning antakse 

igale variandile hinnang käesolevas töös kasutamise sobilikkusele. Võrdluste põhjal 

valitakse autori nägemuse läbi kõige mõistlikum  meetod, mida vajadusel muudetakse 

või kombineeritakse teiste võimalike lahenduskäikudega. 

Veehaarde projekteerimisel lähtutakse Emajõest. Projekteerimise käigus püütakse leida 

tasakaal majandusliku ning ehitusliku poole vahel.  

 

6.1 Põhilised veehaarde tüübid 

6.1.1 Kaldasse rajatud veehaare 

Tegu on kindlustatud veehaardega, mis kujutab endast püsivat rajatist jõe- või 

järvekaldal, kus vesi saab voolata kas tunnelisse või pumba imitorusse. Kasutatakse 

selleks, et kaitsta seadmeid kõrgvee poolt tekitatavate kahjustuste eest ning vähendada 

settest tulenevaid probleeme (Brikké, Bredero 2003). 

Kaldaveehaare rajatakse raudbetoonist ning paigaldatakse väljalaskeklapid või lüüsid, et 

uhtuda välja igasugune kuhjuda võiv sete. Tavaliselt koosneb käsitletav veehaare 

kalapääsust, liivapüünisest ning liigveelaskmest üleliigse vee väljutamiseks. Vajadusel 

konstrueeritakse mehaaniline võre ning ülevool. Sissevoolu ees kindlustatakse jõepõhi 

suuremate maakividega. Vajadusel kindlustatakse ka kaldaseina. Regulaatori 

seadistamiseks paigaldatakse teenindussild (Brikké, Bredero 2003). 

 

Konstruktsioon  vajab igapäevast ülevaatust. Tuleb kontrollida veeharde toimimist ning 

seadistada veetaseme regulaatorit. Aeg-ajalt tuleb puhastada mehaaniline võre jõevee 

poolt kaasa kantud sodist ning tühjendada veehaare settinud liivast. Iga-aastaselt on 
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soovitatav vajaduse tekkimisel roostekaitseks metallosad üle värvida ning 

betoonkonstruktsiooni parandada (Brikké, Bredero 2003). 

Ohtudeks on savi või muude osakeste poolt ummistamine, jõehoovuste õõnestav mõju, 

jõevee saastatus (Ibid.). Veehaare on kujutatud joonisel 6.1. 

 

 

Joonis 6.1. Kaldasse rajatud veehaare (Brikké, Bredero 2003). 

 

6.1.2 Veehaare jõepõhjast 

Lahendust kasutatakse tavaliselt väiksemates jõgedes, kus settesisaldus on madal. Vesi 

võetakse tarbimiseks pärast selle voolamist üle betoonist seina, mis on ehitatud  

jõesängi ning asetseb voolu suunas kalde all. Jämedamad vees ujuvad  osakesed jäävad 

kaldseina taha. Veehaarde kanalisse liikuv vesi läbib liivapüünise ning seejärel 

pumbatakse edasisse süsteemi. Imitoru otsas on tavaliselt võre ning filter. 

Konstruktsioon vajab samasugust hooldamist nagu kaldaveehaare (vt Joonis 6.1). 

Võimalikeks tekkivateks probleemideks on ummistumine saviosakeste poolt,  uhtumine, 
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jõevee saastatus, vähene veekogus kuival ajal (Brikké, Bredero 2003). Veehaare on 

kujutatud joonisel 6.2. 

 

 

Joonis 6.2. Veehaare jõepõhjast (Brikké, Bredero 2003). 

 

6.1.3 Ujuv veehaare 

Käesolev süsteem annab võimaluse võtta vett jõe veepinna lähedalt, mis aitab vältida 

raskema sette, mis liigub pigem veekogu põhja lähedal, sattumist veehaardesse. Imitoru 

ühendatakse pontooniga, mis on omakorda kinnitatud jõekalda või –põhja külge. Pump 

paikneb tavaliselt kas pontooni küljes või jõekaldal. Pumba asetsemisel pontooni küljes 

on pumba ja veetaseme kõrguste vahe väiksem ning on suurem eeldus vältida 

kavitatsiooni (Brikké, Bredero 2003).  

Vooluga kaasaskantavate okste ning muude suuremate osade kaitseks paigaldatakse 

tähtsamate ujuvate osade ümber soovituslikult metallrest või mõnest muust materjalist 

kaitsevõre (Ibid.). 
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Hooldamisel tuleb igapäevaselt kontrollida pontooni ja teiste osade kinnitusi, ning 

vaadata üle torustiku ühenduskohad. Vajadusel tuleb puhastada sissevoolu osa prahist 

ning teha parandustöid (Brikké, Bredero 2003). 

Probleemsed nähtused on suuremate ujuvate objektide pontoonile otsa sõitmine, 

painduvate torde ühenduskohad pontoonist kaldani, vee kehv kvaliteet (Ibid.) 

Veehaare on kujutatud joonisel 6.3. 

 

 

Joonis 6.3. Ujuv veehaare (Brikké, Bredero 2003). 

 

6.1.4 Kogumiskaevuga veehaare 

Vesi liigub mööda veealust toru kogumiskaevu, kust see pumbatakse edasi 

tarbimissüsteemi. Sissevoolutoru on kaitstud kividega/kruusaga ning varustatud 

kaitsevõrega. Kaev annab parema võimaluse settimisprotsessiks ning kaitseb pumpa 

jões ujuvate objektide eest. Puhastustoimingute jaoks ehitatakse vahel pumba jaoks mitu 

vee sissevõtutoru (Brikké, Bredero 2003).   
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Igapäevasel tuleb jälgida, et oleks piisavalt veevaru. Vajadusel tuleb puhastada 

kaitsevõre sodist ning viia läbi parandused. Piisava settehulga korral tuleb kogumiskaev 

settest tühjendada (Ibid.) 

Tekkida võivad  probleemid on toru ummistumine, voolu poolt tekitatav erosioon, vee 

kehv kvaliteet, kogumiskaevu meetod ei sobi madalate ning väikese vooluhulgaga 

jõgede korral (Brikké, Bredero 2003). 

Veehaare on kujutatud joonisel 6.4. 

 

 

Joonis 6.4. Kogumiskaevuga veehaare (Brikké, Bredero 2003). 

 

6.2 Variantide võrdlus 

Peatükis 6.1.1 käsitletud veehaare on väga efektiivne seadmete kaitsmise seisukohalt. 

Arvestades, et Emajõe keskmine voolukiirus on 3,7 km/h (Paju, Soover 2014), on üsna 

suur oht, et suuremad objektid võiksid vooluga kaasa liikudes vigastada veehaarde 

seadmeid. Selline lahendus võimaldab ka suuresti vähendada vees sisalduva sette 

kogust. Enne pumbani jõudmist saab mehaanilise võre abil kinni pidada suurema sodi.  
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Samas on sellise veehaarde rajamine mahukas töö. Tuleb arvestada sellega, kuidas 

rajada veehaare voolava veekogu kaldale, ilma et jões liikuv vesi takistaks ehitustöid. 

Ehitamise elluviimiseks on vaja teha palju eeltöid. Kuna betoon on kallis materjal, siis 

ei pruugi osutuda mõistlikuks sellist tüüpi veehaarde rajamine ainult tehislumesüsteemi 

veega varustamise jaoks.  

 

Peatükis 6.1.2 käsitletud veehaare jõepõhjast ei nõua nii mahukaid ehitustöid kui 

kaldasse rajatud betoonist veehaare, kuid siiski on vaja teha betoonitöid, mis tõstavad 

rajamismaksumust.  

Sellist tüüpi veehaaret kasutatakse väikeste jõgede korral, ka Eesti mastaabis, ning ei 

pruugi hästi toimida antud situatsioonis. Kuna Emajõe näol pole tegemist pisikese 

vooluveekoguga (71,8 m
3
/s), vaid laevatatava jõega, siis betoonist kaldseina ehitamine 

jõepõhja sette eemaldamiseks pole otsatarbekas. Kuna käesolev lahendus on oma 

olemuselt mõeldud väikeste veekogude jaoks, siis antud töös jäetakse sellist tüüpi 

veehaarde rajamine kõrvale. 

 

Peatükis 6.1.3 käsitletud pontooniga veehaarde plussiks on veevõtt veepinna lähedalt, 

kus settesisaldus on väiksem kui jõepõhjas. Sel moel ei oleks vaja ehitada spetsiaalseid 

süsteeme sette eemaldamiseks.  

Kuigi ujuvate osade ümber saab paigaldada kaitsvad osad, siis on ikkagi oht, et veega 

kaasa liikuvad objektid võivad süsteemi kahjustada. Samuti ei saa sellist tüüpi lahendust 

kogu jõe ulatuses kasutada, kuna Emajõel toimub laeva- ja paadiliiklus, mis võib 

kujutada endast ohtu veehaardele, mis asub veepinnale väga lähedal. 

Selline veehaare pole antud töös kasutamiseks ratsionaalne, kuna nõuab lisamahus 

igapäevast hooldust ning kontrolli, mis tekitab juurde palju kohustuslikke toiminguid. 

Lisaks sellele on vees paiknev paindlik torustik ebastabiilne ning ühenduskohad pole 

usaldusväärsed. Kuna on vaja töökindlat veehaaret, siis ei peeta käesolevat meetodit 

töös sobivaks. 

 

Peatükis 6.1.4 käsitletud kogumiskaevuga veehaare pakub head võimalust 

settimisprotsessiks. Samuti on sel moel pump kaitstud jões ujuvate objektide eest. 

Kaevuga süsteemi korral saab kogunenud sette hõlpsalt eemaldada kas tühjendamise või 
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tagasipesu teel. Jõkke ulatuv toru toestatakse maakividega, mis omakorda kaitsevad 

vees olevat torustikku ujuvate ojektide eest. Kuna käsitletud veehaarde tüüp on mõeldud 

väiksemate veekoguste ning käsipumba jaoks, siis täpselt sellisel kujul pole võimalik 

antud töös veehaaret projekteerida. Samas on sellist sorti süsteem sobilik just suurema 

vooluhulgaga jõgede jaoks, mis sobiks Emajõe puhul kasutamiseks hästi. 

 

Eelnevate kaalutluste põhjal on edasisel veehaarde projekteerimisel kombineeritud 

eelnevaid süsteeme muudetud kujul, kus sissevoolutorustik konstrueeritakse samal 

põhimõttel, mis on eelpool kujutatud (vt Joonis 6.4). Sel moel kasutatav perforeeritud 

toru töötab nii veehaarde kui ka esialgse filtrina.  

Kogumiskaevu asemel nähakse ette kaevpumpla, kuhu tuleb perforeeritud toru kaudu 

haaratud vesi. Esialgselt sobilikuks peetud süsteem, kus enne kaevpumplat oleks vesi 

läbinud settekaevu ning kaevpumplas oleks paiknenud kuiv rõhutõstepump, heidetakse 

töös kõrvale, kuna Emajõe veetase võib tõusta nii kõrgele, et mõlemad kaevud oleksid 

mitme meetri võrra vee alla uputatud.  

Veehaarde projekteerimise käigus kaalutleti settekaevu ära jätmist ning 

rõhutõstepumpla projekteerimist Emajõe maksimaalsest veetasemest kõrgemale, kuid 

sel moel ei suudaks pump kõrguste vahe ning torustiku pikkuse tõttu arendada piisavalt 

suurt vaakumit vee haaramiseks jõest. Lahenduseks oleks olnud torustiku täitmine, kuid 

kuna rõhutõstepumpla asub uputatuse vältimiseks 250 meetri kaugusel jõekaldast ning 

sobiliku imitoru läbimõõt oleks sel juhul De250, siis kuluks torustiku täitmiseks üle 12 

m
3
 vett. Sellise süsteemi rajamine oleks majanduslikult ebaratsionaalne. 

 

Eelnevate probleemide lahenduseks nähakse ette süsteem, kus kalda äärde rajatakse 

kaevpumpla reoveepumbaga. Reoveepump töötab uputatult ning seega ei kujuta kõrge 

veetase ning pumpla vee alla jäämine endast ohtu. Kaevpumplasse paigaldatud 

reoveepump aitab vee edasi transportida rõhutõstepumplasse, mis omakorda tagab 

vajaliku rõhu lumetootmissüsteemi torustiku osades. 
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6.3 Projekteeritav veehaare 

6.3.1 Perforeeritud toru 

Tehislumesüsteemi jaoks projekteeritav veehaare algab toestatud perforeeritud toruga. 

Sel moel on veevõtu pind hajutatum ning samal ajal töötab toru teatud määral filtrina, 

mis ei lase suuremal prahil edasisse süsteemi liikuda. Toru toestatakse armatuurvõrku 

paigutatud 15-30 cm-se läbimõõduga maakivide abil, mis kaitsevad toru vigastuste eest, 

fikseerivad selle vette ning ei lase suurematel ujuvatel objektidel torustikku siseneda.  

Selleks, et perforeeritud toru suudaks vajaliku veehulga vastu võtta, on vaja välja 

arvutada vajalik aukude arv, augurea samm ning toru pikkus. 

Eelnevalt tuleb määratleda kasutatava toru läbimõõt. Läbimõõdu määramisel on 

kasutatud plasttorustike arvutamiseks mõeldud nomogrammi (Saaremäe 2010), kus on 

soovitud voolukiiruseks valitud 0,3 m/s. Vajaliku vooluhulga 12 l/s puhul on sobilikuks 

siseläbimõõduks 250 mm. Kuna toru on vaja suurel määral augustada, mis omakorda 

nõrgestab toru tugevusomadusi, siis on toru valikust jäetud välja kanalisatsiooni- ning 

drenaažitorud, mis on väiksema vastupidavusega kui survetorud. Sobilikuks toruks on 

valitud Pipelife kataloogist (2014) PE100 survetoru, SDR17, PN10, De250, mille 

seinapaksus on 14,8 mm. 

Perforeemisel on toru läbilõikel asetsevate aukude arvuks valitud 12. Perimeetril olevate 

aukude keskmete kauguseks osutub sel juhul 65,4 mm. Augustatud ringide sammuks on 

valitud 50 mm. Kuna Emajõkke pole mõistlik toru väga kaugele rajada, siis ei saa augu 

läbimõõtu liiga pisikeseks teha. Proovimise meetodil on augu diameetriks valitud 8 mm. 

Arvestades, et augud võivad siiski aeg-ajalt ummistuda ning ka kivitoestus võib 

vähendada torustikku jõudvat vooluhulka, siis on lume tootmiseks vajalik vooluhulk 

läbi korrutatud varuteguriga, milleks on valitud 1,5. 

Eelpool toodud andmete põhjal osutub perforeeritud toru vajalikuks pikkuseks 4,84 

meetrit. Arvutuste lähteandmed ja tulemused on välja toodud tabelis 6.1. 

Perforeeritud toru läbilõige ning külgvaade on esitatud kaustas II joonisel 5. 
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Tabel 6.1. Perforeeritud toru arvutus 

Vajalik vooluhulk 12 l/s 

Varutegur 1,5 
 

Arvutuslik vooluhulk 18 l/s 

Voolukiirus 0,30 m/s 

Vajalik aukude kogu pindala 0,06 m
2
 

Augu ringide samm 50 mm 

Augu läbimõõt 8 mm 

Augu pindala 5,03E-05 m
2
 

1 ringi aukude pindala 0,0006 m
2
 

Vajalik ringide arv 97 
 

Vajalik toru pikkus 4,84 m 

 

 

Tuleb arvestada, et arvutatud pikkus kehtib ainult perforeeritud osa, mitte kogu vette 

ulatuva torustiku kohta, kuna vett ei saa hakata haarama kohe kaldast. Perforeeritud osa 

algus peab olema soovituslikult vähemalt 0,3 meetrit jõepõhjast kõrgemal, et torustikku 

ei satuks põhja lähedal liikuv sete. Samuti on soovituslik toru rajada vähemalt 0,3 

meetrit minimaalsest veetasemest allapoole, et tagada vajalik veekogus (Surface 

water...2014). Antud töös on toru projekteeritud paiknema vähemalt 0,5 meetri 

kõrgusele Emajõe põhjast. Torustiku paiknemise sügavus pole määratletud kõigest 

Emajõe minimaalse veetaseme järgi, vaid sellele on lisatud teoreetiliselt esineda võiva 

jää paksus, mis võib Emajõe puhul ulatuda isegi 0,5 meetrini. 

Perforeeritud toru ümber kindlustatakse kallas mõlemale poole toru kahe meetri 

ulatuses, toru pealt kindlustatakse nõlv kogu ulatuses. Kindlustamisel kooritakse kallas 

vajalikus ulatuses, paigaldatakse geotekstiil, mille peale laotakse maakivid. 

Perforeeritud toru paiknemine veehaardes on välja toodud kaustas II joonisel 4. 

 

6.3.2 Kaevpumpla 

Töös projekteeritud kaevpumpla eesmärgiks on transportida jõest võetud vesi edasi 

rõhutõstepumplasse. Kaevu sisenenev toru ulatub Emajõkke, mille ots on 4,84 meetri 

ulatuses perforeeritud. Ülejäänud osas kuni kaevpumplani kasutatakse sama toru, kuid 

augustamata kujul. Perforeerimata osa pikkus on ligi 13 meetrit. Sissevoolutoru põhja 
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kõrgus on maapinnast 3,4 meetri sügavusel. Sissevoolutoru läbimõõt on De250 ning see 

suubub jõest kaevu kaldega 1 cm ühe meetri kohta. Väljuv survetoru asub maapinnast 

1,8 meetri sügavusel, mõõdetuna toru peale. Survetoru läbimõõt on De125. Enne 

pumplat on torustik ühendatud maakraaniga. Maakraan on projekteeritud selleks, et 

vajadusel saaks sulgeda jõest kaevu tulev toru. See annab võimaluse vajaduse korral 

pumpla tühjaks pumbata ning teha hooldus- ja parandustöid. 

 

Kaevpumpla sügavus on valitud selle põhjal, et sissevoolutorule oleks tagatud piisav 

kalle isevoolseks toimimiseks. Samal ajal on arvestatud sellega, et pump ei paikneks 

sissevoolutorust kõrgemal. Sügavuse määramisel pole reguleerivat mahtu arvesse 

võetud, kuna kaevu paigaldatav pump on pidevalt uputatud ning ei pea hoidma kindlat 

veetaset. 

Emajõe minimaalne veetase asub kaevu sisepõhjast 2,9 meetrit kõrgemal. Kuna jõe ning 

kaevu vahel olev juurdevool töötab ühendatud anumate seaduse põhjal, kus anumate 

veetasemed ühtlustuvad kaevus pumpamisel tekkiva veetaseme alanemise ja jõe 

kõrgemast veetasemest tekkiva surve tõttu, siis on ka kaevus olev veetase pumba 

seiskamise korral võrdne Emajõe veetasemega (Maastik, jt 1995). See omakorda 

välistab pumba kuivaks jäämise. Kindluse mõttes on siiski pumplasse paigaldatud 

tasemeandur, mis peatab pumba, kui kaevus olev veetase langeb 0,3 meetrini. 

Eelnevatest sesisukohtadest lähtudes on saadud projekteeritava pumpla kõrguseks 4,35 

meetrit. 

 

Pumpla üldine ülesehitus on valitud Eccua tootekataloogi põhjal, mida on muudetud 

vastavalt objektist tulenevatele vajadustele. Pumpla laiuseks on valitud 1,5 meetrit, mis 

tagab piisava ruumi nii pumbale kui ka hooldustöödeks. 

Pumpla on varustatud rõhuanduriga ja sagedusmuunduriga,  et tagada konstantne rõhk 

survetorus.  

 

Projekteeritavale pumplale mõjub pinnases sisalduva vee üleslükkejõud. Selleks, et 

pumpla püsiks kohtkindlalt maa sees, tuleb see ankurdada. Et oleks tagatud piisav 

ankurdus, on tehtud arvutused vastavalt pumpla mõõtmetele ning paiknemisele. 
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Põhjaveetase on valitud maapinnaga võrdseks, et tagada püsivus ka ekstreemse 

veetaseme korral, eriti arvestades ala uputusohtu. 

Ankurdamise jaoks paigaldatakse pumpla põhja alla raudbetoonist ankurdusplaat, mille 

külge pumpla kinnitatakse. Ankurdusplaadi arvutus ning vastavad tulemused on toodud 

lisas 2.2. 

 

Kaevpumpla asukoht plaanil on kujutatud kaustas II joonisel 2 ning märgitud tähisega 

KP-1.  

Pumpla lõiked ning selle osad on välja toodud Kaustas II joonisel 6.  

Valitud pumbast tehakse juttu peatükis 7.1. 

 

6.3.3 Rõhutõstepumpla 

Rõhutõstepumplat on vaja selleks, et tagada lumekahurite töötamiseks 

väljavõttehüdrantides vajalik surve. Antud töös on rõhutõstepump ning kaevpumplas 

asuv reoveepump ühendatud jadamisi. Jadamisi ühendatakse pumbad tavaliselt siis, kui 

ühe pumbaga ei saa vajalikku survet (Maastik, jt 1995). 

Kuna reoveepumbad ei suuda arendada nii suurt tõstekõrgust nagu 260 meetrit, siis on 

lisaks kaevpumplale ette nähtud teine pumpla, kus asub võimsama tõstekõrgusega 

kuivalt töötav rõhutõstepump. 

Pumpla projekteerimisel on püütud lähtuda majanduslikust aspektist ning teha see 

võimalikult väikeste mõõtmetega. Rõhutõstepump peab arendama 260 meetrit survet, 

ning suutma läbi lasta vooluhulka 12 l/s. Sellistele parameetritele sobivate pumpade 

mõõtmed on üsna suured, mistõttu pole võimalik väga väikeste mõõtmetega pumpla 

projekteerimine. Valitud pumbast tehakse juttu peatükis 7.2. Samuti on pumplasse ette 

nähtud liivafilter, mis aitab eemaldada suurema osa jõeveega kaasa tulevast settest. 

Sette eemaldamine tagab nii rõhutõstepumba kui ka ülejäänud süsteemiosade 

töökindluse, kaasaarvatud lumekahurite. Liivafiltrist on juttu lisas 2.5. 

Selleks, et vajadusel pumplat hooldada või see talvehooaja lõppedes pumplast välja 

võtta, projekteeritakse pumplasse torustiku sulgemiseks kaks kummikiilsiibrit. Üks 

siiber paigaldatakse survetorustiku ossa pärast pumpa ning teine enne liivafiltrit. Pumpa 

tõstetakse rihmade abil, paigaldades need ümber mootoriosa. 
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Survetorustik väljub 1,8 meetri sügavusel mõõdetuna maapinnast toru peale. Väljuv 

toru on Duktus kõrgsurvetoru DN125, PN40. Pumplasse siseneva toru põhi asub, 3,1 

meetri sügavusel maapinnast. Sisenevat toru ei saa pumplasse kõrgemalt tuua, sest 

muidu ei mahuks vajalikud seadmed sissevoolu ning väljuva toru kõrguste  vahele 

jäävasse vahemikku.  

Vastavalt seadmete vajalikkusele ning mõõtmetele on projekteeritava pumpla kõrguseks 

3,55 meetrit ning laiuseks 2,50 meetrit. Pumpla lõiked ning selle osad on välja toodud 

kaustas II joonisel 7. Pumpla asukoht on sama kausta joonisel 2. 

Pumpla fikseerimiseks on projekteeritud selle põhja külge kinnitamiseks ankurdusplaat, 

mille arvutuskäik on toodud lisas 2.4. 
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7. Pumbad 

Pumplasse sobiva pumba valimiseks on vaja arvestada teenindatava objekti seatud 

nõudeid – pumba jõudlust ja tõstekõrgust. Pumba eeldatav asukoht võib määrata 

nõutava imemiskõrguse  (Maastik jt. 1995). Pumba võrgukarakteristiku koostamiseks ja 

pumba valikuks kasutatakse firma Grundfos WebCAPS abiprogrammi kuhu sisestatakse 

võrgukarakteristiku koostamiseks ja pumba valikuks vajalikud läheandmed.  

Jõe kaldal asuvasse kaevpumplasse KP-1 (vt kaust II, joonis 6) nähakse ette 

reoveepump ning rõhutõstepumplasse KP-2 valitakse sobiliku tõstekõrgusega kuivalt 

töötav mitmeastmeline tsentrifugaalpump (vt kaust II, joonis 7). 

 

7.1 Reoveepump 

Reoveepumba valikul lähtutakse sellest, et pumbatavaks vedelikuks on pinnavesi. 

Pumba vajalik jõudlus tehislumesüsteemi varustamiseks on 42 m
3
/h ehk 12 l/s. Vajalik 

tõstekõrgus arvutatakse valemiga (Maastik, jt 1995): 

 

        , (7.1) 

 

kus 

Hst – geodeetiline tõstekõrgus 

ht – imi-ja survetorus esinevad survekaod 

 

Geodeetiliseks tõstekõrguseks on antud töös võetud kõrguste vahe pumpla põhja 

absoluutkõrgusest kuni survetoru kõrgeima punktini. 

Survetorus esinevate hõõrdesurvekadude arvutus on toodud tabelis 7.1 ning imitorus 

tekkivad hõõrdesurvekaod tabelis 7.2. 
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Tabel 7.1. Survetoru hõõrdesurvekaod 

 

 

Tabel 7.2. Imitoru hõõrdesurvekaod 

L, m d, mm 
e karedustegur, 

mm 
Q, l/s Q, m

3
/h v, m/s Re l H, m 

18 221,4 0,05 11,67 42,00 0,30 51294 0,02 0,01 

 

Torustiku kohtsurvekadudeks on võetud 10% hõõrdesurvekadudest. Pumpla sisesteks 

survekadudeks on arvestatud 2 meetrit. Lõpliku vajaliku tõstekõrguse arvutus on välja 

toodud tabelis 7.3. 

 

Tabel 7.3. Pumba vajaliku tõstekõrguse arvutus 

Pumpla põhja absoluutkõrgus 26,82 m 

Survetoru kõrgeim punkt 31,48 m 

Geodeetiline survekadu 4,66 m 

Torustiku hõõrdesurvekaod 2,39 m 

Kohtsurvekadu 0,24 m 

Pumpla sisene survekadu 2,00 m 

Vajalik tõstekõrgus kokku 9,29 m 

 

Arvutuste põhjal on pumba valikul võetud vajalikuks tõstekõrguseks 10 meetrit. 

 

Grundfos WebCAPS programmi kalkulatsioonide põhjal osutub vooluhulga 12 l/s ning 

tõstekõrguse 10 meetrit juures kõige sobilikumaks pumbaks Grundfos reoveepump 

SE1.50.65.22.2.50D.B. Reovepumba parameetrid on toodud lisas 2.1 ning mõõtmed lisa 

2.1 joonisel 2.1. 

 

 

L, m d, mm e karedustegur, mm Q, l/s Q, m
3
/h v, m/s Re l H, m 

236 117,6 0,05 11,67 42,00 1,07 96569 0,02 2,38 



49 

 

7.2 Rõhutõstepump 

Rõhutõstepump valitakse samal meetodil, mis reoveepump peatükis 7.1. 

Survetorustiku kogupikkuseks on 1219 meetrit. Survetorus tekkivad hõõrdesurvekaod 

on arvutatud vastavalt Duktus torude tootekataloogis esitatud andmetele vastavalt 

torude läbimõõdule ning vooluhulgale 12 l/s. Hõõrdesurvekaod on esitatud tabelis 7.4. 

 

Tabel 7.4. Hõõrdesurvekaod rõhutõstepumplale järgnevas survetorustikus 

Läbimõõt Pikkus 
Hõõrdesurvekadu vooluhulga 12 l/s korral, 

m/km 

Hõõrdesurvekadu, 

m 

DN125 561 13,21 7,41 

DN100 658 44,21 29,09 

  
Kokku 36,50 

 

Kohttakistusteguriteks on võetud 10% hõõrdesurvekadudest, mis teeb kogu torustikus 

tekkivaks survekaoks 40,15 meetrit. Vajalikuks geodeetiliseks tõstekõrguseks on 9,72 

meetrit. Lisaks on arvestatud pumplas tekkivaid kohtsurvekadusid. Lõplikuks vajaliku 

tõstekõrguse arvutamiseks on summeeritud torustikus tekkivad survekaod, vajalik 

geodeetiline tõstekõrgus, pumplas tekkivad survekaod ning vajalik vabarõhk tarbija 

juures, milleks on 20 bar ehk 204 meetrit. Vajaliku tõstekõrguse arvutused on välja 

toodud tabelis 7.5. 

 

Tabel 7.5. Rõhutõstepumba vajaliku tõstekõrguse arvutus 

Survetorustiku kõrgeim punkt 41,20 m 

Pumba läbivoolutoru tsentri abs. kõrgus 31,40 m 

Vajalik geodeetiline tõstekõrgus 9,80 m 

Vajalik vabarõhk tarbija juures 204,00 m 

Survekaod torustikus 40,15 m 

Pumplasisesed survekaod 5,00 m 

Vajalik tõstekõrgus 258,95 m 

 

Pumpla valikul on võetud lähteandmeteks jõudlus 12 l/s ning vajalik tõstekõrgus 260 

meetrit. Grundfos WebCAPS programmi soovituste põhjal on kõige sobilikumaks 

pumbaks kuivalt töötav vertikaalne tsentrifugaalpump CR 45-12-2 A-F-A-E-HQQE, 
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mille maksimaalne tõstekõrgus on 306 meetrit. Rõhutõstepumba parameetrid on toodud 

lisas 2.3 ning mõõtmed lisa 2.3 joonisel 2.3. 
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8. Hüdrandid 

8.1 Otstarve 

Selleks, et tehislund toota võimalikult hajutatult, on töös ette nähtud hüdrantide 

süsteem. Sel moel on võimalik ettenähtud lumekogused toota kindlal ajahetkel ning 

konkreetselt vajalikes kohtades.  

Hüdrandid võimaldavad varustada lumekahureid vajaliku veehulgaga, juhtides 

veetorustikus paikneva vee maapinnal asuvasse väljavõtukohta, kust seda saab 

tootmisperioodil kasutada.  

 

8.2 Probleemid ja nende lahendused 

8.2.1 Külmumine 

Suurte miinuskraadide juures on hüdrantidel oht külmuda. Külmumise põhjuseks on 

hüdrantidesse jääv vesi, mis külma korral võib jäätuda. Kuna vesi jäätudes paisub, siis 

on oht, et hüdrant võib paisumise tagajärjel praguneda. Samuti takistab jäätunud vesi 

hüdrandi töötamist ning kasutamist, kuna jää ummistab tõusutoru ning seetõttu ei pääse 

vesi enam peatorustikust hüdranti (Savath, 2002). 

Selleks, et vältida tekkida võivaid ebameeldivusi, on tänapäevased hüdrandid varustatud 

automaatse tühjendusklapiga, mis kindla rõhu juures pärast hüdrandi sulgemist avaneb 

ning laseb hüdranti jäänud veel välja voolata. Tühjendusklapp ning ühenduskoht 

peatorustikuga asuvad külmumispiirist madalamal (Savath, 2002). 

 

Antud  ala, kuhu on planeeritud rajada tehislumesüsteem, asub Emajõele väga lähedal 

ning teatud perioodidel võib esineda olukordi, kus veetase maapinnas on 
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tühjendusklapist kõrgemal. Sellises olukorras ei saa hüdrant automaatselt tühjeneda 

ning suurema külma korral võib tõusutorru sisse jäänud vesi ikkagi külmuda. 

Geoaluselt on näha, et kõige madalamas kohas paiknev hüdrant asub punktis 9 (35,0 m). 

Kuna tühjendusklapp peab asuma külmumispiirist madalamal (1,8 m), siis on selle 

absoluutne kõrgusmärk 33,2 meetrit.  

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI...2014) andmetel on Emajõe 

maksimaalne veetase olnud 1939. aastal 3,73 meetrit üle jaama graafiku nulli (29,61 m). 

Seega on Emajõe veetase ulatunud viimase 75 aasta joooksul maksimaalselt 33,34 

meetrini. EMHI aastaraamatute andmetele tuginedes võib veetase olla ka talvekuudel 

päris kõrge, näiteks 1992. aastal oli veetase jaanuaris 235 cm üle jaama graafiku nulli. 

Teades tekkiva depressioonijoone põhimõtteid, on pinnases sisalduva vee tase Emajõe 

veetasemest kõrgem. Seega on väga tõenäoline, et mitmetes veeväljuvõtukohtades ei saa 

hüdrandid automaatselt tühjeneda. 

 

Selleks, et hüdrandid saaksid tühjeneda, nähakse töös ette hüdrandikaevud, kuhu 

lumetootmise peatamisel saavad hüdrandid tõusutorus oleva vee väljutada. Kaevust 

saab vajadusel vee imipumba abil välja pumbata. Hüdrandikaevuna kasutatakse Eccua 

standardset siibrikaevu, kuhu siibrite asemel paigaldatakse väljavõtuhüdrant.  

 

8.2.2 Surveklass 

Antud töös kujuneb lumekahurite vajaliku töörõhu (20 bar) tõttu seadmete vajalikuks 

surveklassiks PN25. Sellist rõhku peavad suutma taluda kinnisena ka hüdrandid.  

Eestis paiknevate tootjate vahel valides, on standardseks surveklassiks PN10 või PN16. 

Sellest ei piisa antud objekti jaoks. Välismaiste tootjate seas, nagu näteks Sufag või 

Rogers Hydrant Company, leidub piisava surveklassiga hüdrante. Konsulteerides Eccua 

firmaga selgus, et nad suudaksid toota eritellimusel ka Eestis vajaliku surveklassiga 

hüdrante, modifitseerides olemasolevat konstruktsiooni. 

Vajaliku hüdrantide surveklassi tagamiseks nähaksegi lahendusena ette eritellimuse 

koostamine Eesti firmale, või hüdrantide tellimine välismaisest firmast vastavalt 

majanduslikele kaalutlustele. 
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8.2.3 Valitud hüdrant ja hüdrandikaev 

Antud töös on kasutatud Eccua automaatselt tühjenevat maa-alust hüdranti TTS, mille 

surveklassiks on teoreetiliselt võetud PN25. Hüdrandi kõrgus on 1240 mm ning 

läbimõõt DN80. Hüdrant on varustatud spindelpikendusega, mille abil saab hüdrandi 

lumetootmise ajaks avada ning pärast lumekahuri tööprotsessi uuesti sulgeda. Pärast 

hüdrandi sulgemist tühjeneb see automaatselt, väljutades endas sisalduva vee kaevu. 

Hüdrandi lõiked on toodud kaustas II joonisel 9. 

 

Hüdrandikaevud on projekteeritud hüdrantidele automaatse tühjenemisvõimaluse 

tagamiseks ning hooldamistööde lihtsustamiseks. Selleks töös kasutatavate Eccua 

siibrikaevude standardne läbimõõt on 1200 mm ning kõrgus 2310 mm. 

Standardmõõduga kaeve kasutatakse nende väljavõttehüdrantide juures, mis asuvad 

torustiku otspunktides või on magistaaltorustikust toodud sellega 90 kraadise nurga all 

lõikuva 2 meetrise torulõigu võrra eemale. Magistraalil paiknev hüdrandikaev HK-1 (vt 

kaust II joonis 2) projekteeritakse vajadusel suurema läbimõõduga, et hüdrant koos 

spindliga ära mahuks. 

Kõigis hüdrandikaevudes on sisenev toru 1,8 meetri sügavusel mõõdetuna maapinnast 

toru peale, et tagada torustiku ning selle osade külmumise vältimine. Kui pikema aja 

jooksul koguneb kaevu hüdrandi tühjenemise tõttu liiga palju vett, siis pumbatakse kaev 

kaevu hooldamise eesmärgil imipumba abil tühjaks. Hüdrandikaevu lõiked on esitatud 

kaustas II joonisel 8. 
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Kokkuvõte 

Tähtvere dendropargis asuv suusarada on igal aastal pakkunud huvi paljudele 

suusatajatele. Talvisel ajal pakub suusatamisvõimalus inimestele lõõgastust ning aitab 

samal ajal olla füüsiliselt aktiivne. Selleks, et kvaliteetne suusatamisvõimalus oleks 

inimestele iga-aastaselt kättesaadav, tuleb muutlike ilmade tõttu vajadusel luua sobivad 

tingimused tehislikul moel. Tähtvere Spordipark on püüdnud dendropargis asuvaid 

suusaradu varustada tehislumega, kasutades selleks ajutisi süsteeme. Mõistlikum on aga 

rajada väljaehitatud süsteem, mis pikemas perspektiivis aitaks vähendada suuri lume 

transportimisest tekkivaid ülalpidamiskulusid, mis moodustab hooaja kuludest umbes 

80 protsenti. Kulusid saab vähendada ka lume tootmiseks looduslikku vett kasutades, 

kuna ühisveevärgi vett tuleb jahutada, mis vajab väga palju elektrienergiat. 

 

Käesolevas töös on antud ülevaade dendropargi suusaradade lumega varustamiseks 

mõeldud tehislumesüsteemist. Projekteerimise käigus toetatakse maa-aluse torustiku 

ning vee väljavõtuhüdrantide süsteemi rajamist, et toota lund mobiilselt ja vahetult 

ettenähtud kohtade läheduses. Veehaarde projekteerimisel lähtutakse soovist rajada see 

võtma tehislumesüsteemi jaoks vajalik vesi Emajõest, kuna objekt asub praktiliselt 

eelmainitud jõe kaldal.  

 

Töö tulemusena määratud vajalik vee kogus 6 km pikkuse suusaraja lumega 

varustamiseks on 5040 m
3
. Mõistlikuks 30 cm paksuse kihi rajamiskestuseks pakutakse 

välja 120 tundi, mis tähendab, et lume tootmiseks tarbitakse vett 42 m
3
/h. Arvutuste 

põhjal valitakse mõningate tuntumate lumekahurite tootjate seast välja kõige 

sobilikumaks seadmeks DemacLenko VENTUS. Süsteemis pannakse tööle kaks 

VENTUS lumekahurit, et toota lund korraga mitmes kohas. Kahurid soovitatakse valida 

samasugused, et lihtsustada nende käsitsemist ning seadmete hooldustööde teostamist. 
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Töös pakutakse esialgu välja kaks torustiku paiknemise plaanilise lahenduse varianti. 

Esimese variandi puhul oleks võimalik rajada sama veesurve juures teisest variandist 

väiksema läbimõõduga torustik, kuid kaevetöödel tuleks läbida mitmeid väiksemaid 

veejuhtmeid. Veejuhtmetest läbikaevamine raskendab kaevetöid ning muudab 

ehitusprotsessi oluliselt raskemaks ja seeläbi kallimaks. Torustiku maksumuse arvutuste 

põhjal jõutakse seisukohale, et mõistlikum on torustik rajada teise variandi põhjal, mille 

torustiku maksumus pole oluliselt kallim esimesest variandist, ning annab samal ajal 

võimaluse veejuhtmete läbikaevamise vältimiseks. Survetorudena kasutatakse töös 

spetsiaalseid kõrgsurvetorusid vajaliku surveklassi tagamiseks, mille vajadus tuleneb 

lumekahurite vajalikust töörõhust. Torustiku rajamise juures võib kerkida probleemiks 

kõrge veetase pinnases, mistõttu soovitatakse torustik vajadusel ankurdada. 

 

Töös pakutakse välja võimalus veehaarde rajamiseks Emajõest. Veehaare sooviti 

esialgu rajada ainult ühe pumpla abil, mis asuks jõe kaldal, kuid ala üleujutusohu tõttu 

paigutati rõhutõstepumpla Emajõe maksimaalsest veetasemest kõrgemale. Pumpla 

maastikul kõrgemale paigutamise tagajärjel on selle asukoht kaldast umbes 250 meetri 

kaugusel ning geodeetiline kõrguste vahe pumpla ning imitoru otsa vahel on liiga suur, 

et pump suudaks madala veetaseme korral vett vaakumi abil otse jõest imeda. 

Lahendusena kaaluti imitoru veega täitmist, kuid vajalikud täitmismahud kujuneksid 

liiga suureks, mistõttu heideti selline lahendus töös kõrvale. Selle asemel pakutakse töös 

lahenduseks jõe kaldal paiknev kaevpumpla, mis aitaks jõest võetud vee transportida 

kuni rõhutõstepumplani. Kaevpumplasse nähakse ette sisenev isevoolne toru, mis on 

jões paiknevast otsast arvutuste põhjal 4,84 meetri ulatuses perforeeritud. Perforeeritud 

osa kaudu toimub vajaliku vee haaramine. Sel moel hoitakse ära ka suurema prahi 

sattumine kaevpumplasse. 

 

Vastavalt pumplasisestele vajalikele osadele projekteeritakse töö tulemusena sobilikud 

pumplad. Kaevpumplasse nähakse ette reoveepump pumba ummistumiste vältimiseks. 

Kuna Emajõe veetase on kõrge, siis isegi minimaalse veetaseme korral on pumplas 

pumba tööks piisavalt vett. Igaks juhuks paigaldatakse pumplasse siiski tasemeandur, 

mis liiga madala veetaseme korral annaks juhtimiskeskusesse häire pumba seiskamise 

vajaduse kohta. Rõhutõstepumplasse valitakse kuivalt töötav rõhutõstepump, seega 
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tasemeandureid pole sellesse pumplasse vaja. Mõlemasse pumplasse soovitatakse 

paigaldada rõhuandur, mis juhiks pumpade tööd vastavalt vajalikule rõhule torustikus. 

Kuna Emajõe veest võib veehaardesse kaasa tulla ka setet, siis lahendusena nähakse ette 

rõhutõstepumplas paiknev mehaaniline filter, mida saab vajadusel puhastada ning sel 

moel eemaldada suurem sete. Pumplatesse paigaldatavad pumbad valitakse vajaliku 

tõstekõrguse ning vooluhulga järgi. Selleks tehakse vajalikud arvutused, mille käigus 

arvutatakse välja ka torustikus tekkivad survekaod. 

 

Selleks, et vee saaks maa-alusest torustikust kätte, nähakse töös ette vee 

väljavõtuhüdrandid. Tänapäevased hüdrandid on automaatselt tühjenevad, mis välistab 

talvel nende külmumise. Asukohast tingituna kerkis aga esile probleem, kus veetase 

pinnases on liiga kõrge ning hüdrandid ei saaks kuhugi tühjeneda. Lahendusena 

pakutakse töö käigus välja hüdrandikaevud, kuhu pinnases olev vesi sisse ei pääseks 

ning hüdrandid saaksid pärast kasutamist automaatselt tühjeneda. Kaevudes paiknevaid 

hüdrante on ka lihtsam hooldada. Hüdrante valides avastati, et Eesti tootjate seas ei 

pakuta tehislumesüsteemi jaoks vajaliku surveklassiga hüdrante. Üheks lahenduseks 

oleks välismaalt hüdrantide tellimine, kuid konsulteerides kodumaiste firmadega selgus, 

et eritellimuste korral on võimalik sarnaseid hüdrante toota ka Eestis. 
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 Lisa 1. EPANET tulemused plaanilise lahenduse 

variant 2 puhul 
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Lisa 2. Pumpla osad ja nende parameetrid 

Lisa 2.1 Reoveepumba parameetrid 

SE1.50.65.22.2.50D.B 

Tehnilised: 

Jooksev arvutatud vooluhulk:   12.4 l/s 

Pumba lõppsurve:   10.6 m 

Tööratta tüüp:   S-TUBE 

Maks. tahkise suurus:   50 mm 

Primaartihend:   SIC/SIC 

Sekundaartihend:   CARBON/CERAMICS 

Maks. hüdrauliline kasutegur:   66 % 

Tunnustused sildikul:   EN12050-2 

Karakt. tolerantsid:   ISO 9906:1999 Annex A 

  
 

Materjalid: 

Pumbapesa:   EN-GJL-200 

Tööratas:   EN-GJL-250 

  
 

Paigaldamine: 

Maks. töösurve:   6 bar 

Ääriku standard:   DIN 

Pumba surveava:   DN 65 

Surveklass:   PN 10 

Maksimaalne paigaldussügavus:   20 m 

  
 

Vedelik: 

Pumbatav vedelik:   Vesi 

Vedeliku temperatuurivahemik:   0 .. 40 °C 

Vedeliku temp.:   20 °C 

Tihedus:   1000 kg/m³ 

Kinemaatiline viskoossus:   1 mm²/s 
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Elektriandmed: 

Pooluspaaride arv:   2 

Tarbitav võimsus - P1:   2.8 kW 

Nimivõimsus - P2:   2.2 kW 

Vooluvõrgu sagedus:   50 Hz 

Nimipinge:   3 x 380-415 V 

Pinge tolerants:   +6/-10 % 

Käivitusviis:   otsekäivitus 

Maks. käivitusi tunnis:   20 

Nimivool:   5,1-5,0 A 

Nimivool 3/4 koormusel:   3.8 A 

Nimivool 1/2 koormusel:   3 A 

Käivitusvool:   37 A 

Nimivool ilma koormuseta:   2 A 

Cos fii - võimsustegur:   0,86 

Cos fii - koormamata:   0,21 

Cos fii - 3/4 koormusel:   0,81 

Cos fii - 1/2 koormusel:   0,72 

Nimikiirus:   2895 rpm 

Lühise väändemoment:   18 Nm 

Kokkuvarisemismoment:   23 Nm 

Inertsmoment:   0.0095 kg m² 

Mootori kasutegur täiskoormusel:   77 % 

Mootori kasutegur 3/4 koormusel:   76,6 % 

Mootori kasutegur 1/2 koormusel:   73,5 % 

Kaitseklass (IEC 34-5):   IP68 

Isolatsiooniklass (IEC 85):   F 

Plahvatuskindel:   ei 

Kaabli pikkus:   10 m 

Kaabli tüüp:   LYNIFLEX 

Kaablipistiku tüüp:   NO PLUG 

  
 

Juhtimisseade: 

Niiskuse andur:   ilma niiskuseanduriteta 

Vesi-õlis andur:   ilma vesi-õlis andurita 

Temp. andur:   N 

  
 

Muu: 

Netokaal:   87 kg 
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Joonis 2.1 Reoveepumba mõõtmed 

 

 

 

Joonis 2.2 Reoveepumba töögraafik 
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Lisa 2.2 Reoveepumpla ankurdusplaadi arvutus 

Andmed: 
   

    
Pinnasevee tase maapinnast H= 0 m 

Mahuti kõrgus H1= 4,35 m 

Mahuti diameeter D1= 1,50 m 

Mahuti mass (koos sees olevate detailidega) M1= 1000 kg 

Alusplaadi kõrgus H2= 0,30 m 

Alusplaadi diameeter D2= 2,10 m 

Betooni erikaal α2= 2000 kg/m
3
 

Täitepinnas (kild, liiv) erikaal α3= 1550 kg/m
3
 

Vee erikaal α4= 1000 kg/m
3
 

Pii π= 3,14 
 

    

    
1. Mahuti 

   

    
Mahuti põhja pindala S1=π*(D1/2)

2
 1,77 m

2
 

Mahuti ruumala V1=S1*H1 7,68 m
3
 

Mahuti mass M1= 1000 kg 

Üleslükke jõud mahutile P1=S1*(H1-H)*α4 7683 kg 

    

    
2. Betoonist B 20 alusplaat 

   

    
Alusplaadi pindala S2=D2*D2 4,41 m

2
 

Alusplaadi ruumala V2=S2*H2 1,32 m
3
 

Alusplaadi mass M2=V2*α2 2646 kg 

Üleslükkejõud alusplaadile P2=V2*α4 1323 kg 

    

    
3. Täitepinnas, mis asetseb alusplaadi peal 

  

    
Täitepinnase pindala S3=S2 - S1 2,64 m

2
 

Täitepinnase ruumala V3=S3*H1 11,50 m
3
 

Täitepinnase mass M3=V3*α3 17825 kg 

Üleslükke (max) jõud täitepinnasele P2=S3*(H1-H)*α4 11500 kg 
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Vastukaal peab olema suurem kui üleslükkejõud 
  

    
Üleslükkejõud kokku P=P1+P2+P3 20507 kg 

Vastukaal kokku M=M1+M2+M3 21471 kg 

 

 

Lisa 2.3 Rõhutõstepumba parameetrid 

CR 45-12-2 A-F-A-E-HQQE 

Vedelik:   

Pumbatav vedelik:   Vesi 

Vedeliku temperatuurivahemik:   -30 .. 120 °C 

Vedeliku temp.:   20 °C 

Tihedus:   998.2 kg/m³ 

Kinemaatiline viskoossus:   1 mm²/s 

  
 

Tehnilised: 

Kiirus pumba andmete jaoks:   2960 rpm 

Jooksev arvutatud vooluhulk:   42 m³/h 

Pumba lõppsurve:   260 m 

Võllitihend:   HQQE 

Tunnustused sildikul:   CE,TR 

Karakt. tolerantsid:   ISO 9906:1999 Annex A 

  
 

Materjalid: 

Pumbapesa:   Valumalm 

Pumbapesa:   EN-JS1050 

Pumbapesa:   ASTM 80-55-06 

Tööratas:   Roostevaba teras 

Tööratas:   DIN W.-Nr. 1.4301 

Tööratas:   AISI 304 

  
 

Paigaldamine: 

Maksimaalne keskkonna temperatuur:   55 °C 

Maks. surve antud temp-il:   33 bar / 120 °C 

Maks. surve antud temp-il:   33 bar / -30 °C 

Ääriku standard:   DIN 

Toruühendus:   DN 80 
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Surveklass:   PN 16 / PN 25 / PN 40 

Mootoriääriku mõõt:   FF400 

  
 

Elektriandmed: 

Mootori tüüp:   SIEMENS 

IE Efficiency class:   IE3 

Pooluspaaride arv:   2 

Nimivõimsus - P2:   45 kW 

Pumba tarvilik võimsus (P2):   45 kW 

Vooluvõrgu sagedus:   50 Hz 

Nimipinge:   3 x 220-240D/380-420Y V 

Nimivool:   140-130/81,0-74,0 A 

Käivitusvool:   690-690 % 

Cos fii - võimsustegur:   0,89 

Nimikiirus:   2960 rpm 

Efficiency:   IE3 94,0% 

Mootori kasutegur täiskoormusel:   94,0-94,0 % 

Mootori kasutegur 3/4 koormusel:   94,5-94,5 % 

Mootori kasutegur 1/2 koormusel:   94,4-94,4 % 

Kaitseklass (IEC 34-5):   55 (Protect. water jets/dust) 

Isolatsiooniklass (IEC 85):   F 

  
 

Muu: 

Minimum efficiency index, MEI ≥:   0.7 

Netokaal:   440 kg 

Brutokaal:   542 kg 

Tarnemaht:   0.88 m³ 
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Joonis 2.3. Rõhutõstepumba mõõtmed 

 

 

 

Joonis 2.4. Rõhutõstepumba töögraafik 
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Lisa 2.4 Rõhutõstepumpla ankurdusplaadi arvutus 

Andmed: 
   

    
Pinnasevee tase maapinnast H= 0 m 

Mahuti kõrgus H1= 3,55 m 

Mahuti diameeter D1= 2,50 m 

Mahuti mass (koos sees olevate detailidega) M1= 1500 kg 

Alusplaadi kõrgus H2= 0,30 m 

Alusplaadi diameeter D2= 3,40 m 

Betooni erikaal α2= 2000 kg/m
3
 

Täitepinnas (kild, liiv) erikaal α3= 1550 kg/m
3
 

Vee erikaal α4= 1000 kg/m
3
 

Pii π= 3,14 
 

    

    
1. Mahuti 

   

    
Mahuti põhja pindala S1=π*(D1/2)

2
 4,91 m

2
 

Mahuti ruumala V1=S1*H1 17,42 m
3
 

Mahuti mass M1= 1500 kg 

Üleslükke jõud mahutile P1=S1*(H1-H)*α4 17417 kg 

    

    
2. Betoonist B 20 alusplaat 

   

    
Alusplaadi pindala S2=D2*D2 11,56 m

2
 

Alusplaadi ruumala V2=S2*H2 3,47 m
3
 

Alusplaadi mass M2=V2*α2 6936 kg 

Üleslükkejõud alusplaadile P2=V2*α4 3468 kg 

    

    
3. Täitepinnas, mis asetseb alusplaadi peal 

  

    
Täitepinnase pindala S3=S2 - S1 6,65 m

2
 

Täitepinnase ruumala V3=S3*H1 23,62 m
3
 

Täitepinnase mass M3=V3*α3 36612 kg 

Üleslükke (max) jõud täitepinnasele P2=S3*(H1-H)*α4 23621 kg 
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Vastukaal peab olema suurem kui üleslükkejõud 
  

    
Üleslükkejõud kokku P=P1+P2+P3 44506 kg 

Vastukaal kokku M=M1+M2+M3 45048 kg 

 

 

Lisa 2.5 Liivafilter 

Keskmiste ja suurte tarbijate hulgas on tänaseni enim kasutust leidnud käsitsi 

tagasipesuga ODIS 2000 seeria filtrid. Filtri korpus on valmistatud tugevast ja 

vastupidavast metallist. Filterelement koosneb kahest osast: filtreerivast roostevabast 

materjalist sõelast (ava suurusega 100 μm) ja plastikust tugisõelast (ava suurusega 5 

mm). 

 

2000 seeria mehaanilised filtrid on saadaval 1”, 1 ´”, 2”, 3”, 4”, 6” ja 8” 

väliskeermestatud ühendustega (tellimisel flantsühendused). Komplekti kuulub ´” 

kanalisatsioonikraan. 

 

Filtri pesu toimub käsitsi. Avades kanalisatsioonikraani uhutakse lühiajaliselt 

filterelemendi filtreerivat pinda. Juhul, kui filtersõel on tugevalt ummistunud (näiteks 

on toimunud trassi survepesu), peab filterelemendi korpusest eemaldama ning sõela 

puhtaks pesema, kasutades selleks pehmet harjakest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2.5 Odis 2000 mehaaniline filter (Miridon kodulehekülg) 

http://www.miridon.ee/?l=15&k=est
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Lisa. 3 Vajalikud materjalid 

 

Materjali nimetus Kogus Ühik 

PE De250 survetoru 18 m 

PE De125 survetoru 236 m 

Duktus kõrgsurvetoru DN125 561 m 

Duktus kõrgsurvetoru DN100 658 m 

Maa-alune hüdrant PN25 12 tk 

Hüdrandikaev ∅ 1200 mm 12 tk 

Siibrikaev ∅ 1200 mm 1 tk 

DemacLenko lumekahur VENTUS 2 tk 

Kaevpumpla ∅ 1500 mm 1 tk 

Rõhutõstepumpla ∅ 2500 mm 1 tk 

Sukelpump Q=12 l/s, H=10 m 1 tk 

Rõhutõstepump Q=12l/s, H=260 m 1 tk 

Maakraan 3400 mm 1 tk 

Duktus DN125 kolmik 8 tk 

Duktus DN100 kolmik 3 tk 

Duktus üleminek DN80/DN100 5 tk 

Duktus üleminek DN80/DN125 7 tk 

Duktus üleminek DN100/125 2 tk 

Duktus põlv 90 DN125 2 tk 

Maakivid läbimõõduga 15-30 cm 15 m
3
 

Märkus: 

  Pumplate vajalikud osad on toodud kaustas 2, joonistel 6 ning 7. 

  


