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lisapontoone, nende parameetreid ja vastupidavust. Palmet OÜ poolt läbi viidud projekt 

teostati ilma tehniliste joonisteta ning läheneti projektülesandele eksperimentaalselt, 

mistõttu on oluline tehtud tööle anda tagasisidet. Sellest lähtuvalt seati töö eesmärgiks 

analüüsida Palmet OÜ’s ehitatud lisapontoonide lahendust. Mõistmaks pontoonide 

konstruktsioonilist lahendust oli vajalik uurida erinevaid pontoone ja nende lahendusi. 

Sealhulgas anti ülevaade Palmet OÜ lisapontoonide ehitusprotsessist, leiti pontoonide 
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joonised. Lisapontooni analüüsi tulemusena saadi teada, et vastavalt pontooni massile 

rakendades 26000N on pontooni raamkonstruktsiooni tugevusvaru 15 kordne ning ühe 

pontooni kogumass ja kandevõime tuli vastavalt 2671 kg ja 6629 kg. Ankrujala 

hüdrosilindri maksimaalne jõud rakendamisel on 349352N. Tulemustest lähtudes on 

võimalik raamkonstruktsiooni optimeerida vastavalt tugevusvarule. Konstruktsiooni 

edasiarendusel tuleks arvesse võtta hermeetiliste kambrite vajalikkust. Võttes arvesse 

erinevaid ankrujala lahendusi, tuleks ümber projekteerida ankrujala hüdrosilindri kinnitus. 
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The present bachelor thesis did a research about building additional pontoons for an 

amphibious excavator and examined its parameters and endurance based on Palmet LLC’s 

experience. The project which was carried out by Palmet LLC was made without any 

technical drawings and was approached experimentally, that is why it is important to give 

feedback to this present work. Due to previously mentioned circumstances the aim of the 

present paper was to analyse the solution of the additional pontoons which were built by 

Palmet LLC. To understand the construction of the pontoons it was neccessary to study 

different pontoons and their construction solutions. This paper also gives an overview of 

the Palmet LLC’s additional pontoons construction process. The 3D model and technical 

drawings were made in the Solid Edge 2015 program. The results of the additional 

pontoon analyse shows that utilising 26000N according to the pontoon mass, the 

pontoon’s frame construction’s strength reserve is fifteen-fold and one pontoon’s whole 

mass was 2671 kg and the load-bearing capacity was 6629 kg. When utilising the 

anchorleg’s hydrosylinders the maximum strength is 349352N. When evolving the 

construction the hermetic chamber’s necessity should be taken into consideration. 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida Palmet OÜ poolt ehitatud ujuva 

ekskavaatori lisapontoonide lahenduse toimivust. Lähtudes eesmärgist on antud töö 

ülesanneteks anda ülevaade erinevatest pontoonidest ning nende lahendustest, kirjeldada 

Palmet OÜ lisapontoonide koosteprotsessi, teostada raamkonstruktsioonile FEM-analüüs ja 

valmistada konstruktsiooni mõõtmeid iseloomustavad tehnilised joonised. Lisaks tuuakse 

välja erinevad lisapontoone iseloomustavad parameetrid ja pakutakse võimalikke parendusi. 

Selleks, et antud aspekte uurida, tuli teha Solid Edge 2015 keskkonnas 3D mudel ja 

tehnilised joonised. 

 

Ujuva ekskavaatori lisapontoonide näol on tegemist seadeldisega, mis paigaldatakse ujuva 

ekskavaatori põhipontoonide külge. Seadme ülesandeks on tagada kaevetöödel stabiilsus ja 

maksimaalne ujuvusvõime. Lisapontoonid kinnitatakse Case CX130B tüüpi 

koppekskavaatorile. Antud tüüpi ekskavaatori massiks on 13 tonni ning on algselt ehitatud 

ujuvaks ekskavaatoriks Soome ettevõtte REMU Oy poolt. Ujuvaks teeb antud ekskavaatori  

kaks põhipontooni mille peal liiguvad ekskavaatorit edasi kandvad roomikud. Ekskavaatori 

tööülesandeks on sooritada kaevetöid esktreemsete pinnastiku tingimuste korral. Näiteks 

rabad, sood ja veekogud, mille sügavus ei ületa lisapontoonidega kaevates viite meetrit. 

Pontoonide põhiosadeks on S355J2 konstruktsiooniterasest valmistatud 

raamkonstruktsioon, S355 lehtmetallist korpus ja hüdraulilised tugijalad, millega 

rakendatakse ekskavaator kaeveasendisse.  

 

Kuna projekt on valmistatud Palmet OÜ ettevõtte kogemuste põhjal ning  puudusid ehituseks 

vajalikud tehnilised joonised, siis läheneti projektülesandele katsetuslikult. Kuigi lahendus 

töötab praktikas, on vajalik analüüsida tehtud tööd ning anda tagasiside ettevõttele.  
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1. ERINEVAD PONTOONLAHENDUSED 

 

1.1. Pontoonide kasutusalad 
 

Pontoonideks nimetatakse seadeldisi, mis on enamasti mõeldud laialdaseks kasutamiseks 

veekogudel ning märgaladel. Eesmärgi täidab antud seadeldis oma ujuvusomadustega, mille 

tagab õhukindla objekti sees olev rõhk, mis loob tingimused veepinnal püsimiseks. Samuti 

on tähtis eseme pindala ning tema otsene kasutusala. Pontooni veel püsimist seletatakse  

Archimedese seadusega, mille korral kehtib printsiip, et kui vedeliku üleslükkejõud on 

suurem kui vees oleva eseme raskusjõud, siis keha on vees ujuv [1]. 

 

Pontoonide kasutusalad on väga laialdased ning antud seadme põhimõtte rakendamine on 

osutunud effektiivseks. Ujuvaid pontoone saab rakendada sadamate, ujuvkraanade, sildade, 

paatide, ujuvehitiste, vesilennukite ning erinevate amfiibsete masinate ehituses [2]. 

 

Üheks laialdasemaks kasutusalaks on sildade ning paadisadamate ehitus. Pontoon sildu on 

kasutatud iidsetest aegadest saadik, et ületada laiu jõgesid. Tänapäeval kasutatakse ujuvaid 

konstruktsioone nii sõjaväe otstarbeks kui ka tavaelus. Üks vanimaid ja tuntumaid pontoon 

sildu asus Euroopas, milleks oli Istanbulis asuv sild, mis ületas Bosporose väina ning ehitati 

20. sajandi alguses. Veel mainimist väärt ujuvad sillad on Lacey V. Murrow’i sild, mis asub 

Ameerika ühendriikides ja Bergsoysundet ujuv sild Norras. Mõned nende eelised võrreldes 

tavapärase struktuuriga on väike keskkondlik mõju, võimekus neid ümber paigutada ning 

märkimisväärne madal maksumus veealuste struktuuride ehituses [3]. 

 

Ujuvate sildade ehituses on seni vastu võetud kaks erinevat strukturaalset vormi: 

1) Pidev pontoon tüübist sild, mis on tehtud üksteise lähedale paigutatud pontoonidest ning 

seejärel kinnitatud veekogu pankadele ankruga [3]. 
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Joonis 1.1 Ankruga pidev pontoonsild [4] 

 

2) Diskreetne pontoon tüüpi sild, millel on taladest tekk ning mõningad liikuvad pontoonid, 

toimib nagu kai [3]. 

 

 

 

Joonis 1.2 Ankruta kai tüüpi pontoonsild [5] 

 

Mõlema meetodi puhul on tugisüsteem püsiv ning liikumiskoormus sillal on tingitud 

pontoonide ujuvusest vees [3]. 

 

Sõidukitel kasutatakse pontoone kõige levinumalt vesilennukitel ning paatidel. Mõlema liigi 

ühiseks tunnuseks on pontooni põhimõttel töötav ujuv alus. Erinevaks teeb mõlema seadme 

pontoonide  disain, mis on tulenev nende kasutusesalast.  

 

Vesilennukite puhul on olemas kaks põhitüüpi, milleks on lendav paat ehk kere vesilennuk 

ja ujuvlennukid. Lendava paadi puhul on lennukikere teliku asendus, kuna lennukikere on 

ehitatud ujuva pontoon phimõttel. Täiendavaks abinõuks on lisatud tiibade alla väiksemad 

pontoonid, mille eesmärk on hoida lennukit maandumise ajal stabiilselt vee kohal ning ära 

hoida lennuki küljele vajumise effekti. Samuti annavad lisapontoonid õhkutõusmisel juurde 

aerodünaamilisust [6]. 
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Ujuvlennukina on tegemist lennukiga, mille põhikere mahutab piloodid, reisijad ning 

transporditava kauba. Olemuselt on sarnane eelnevale paat tüüpi lennukile. Väljanägemiselt 

on tegemist tavalise maalennukiga, millele on rataste asemele asetatud kaks eraldiseisvat 

ujuvpontooni. Erinevalt kere vesilennukist on antud tüüpi lennuki kere toetatud kõrgemal 

veepinnast, nagu on omane tavalistele maalennukitele [6]. 

 

Mõningad paatlennukid kui ka ujuvlennukid on varustatud sissetõmmatavate ratastega, mida 

kasutatakse kuival maal maanudmiseks. Selliseid lennukeid nimetatakse amfiibideks, mis 

tähendab, et opereerimine on võimalik nii vees kui ka maismaal. Paatlennukitel asetsevad 

rattad lennukikere külje peal. Vees maandumise ajal on rattad taskutes ülevalpool veepiiri 

ning maismaale maandumise ajaks liiguvad lennukikerest alla poole. Ujuvlennukite puhul 

asetsevad rattad vees maadumise ajal ülevalpool pontoone, kohe lennukikere alla. Maismaal 

maandumiseks lastakse rattad allapoole pontooni põhja [6]. 

 

 

Joonis 1.3 Paatlennukid, ujuvlennukid ja amfiiblennukid [6] 
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Ujuvlennukitel kasutatavate pontoonide disaini on läbi aastate palju arendatud. 

Konstruktsioon ning materjalid on muutunud, võttes arvesse tugevust ja kaalu, mis on ka 

lennukite ehituses tähtis aspekt. Pontoonid on disainitud väga täpselt, lähtudes hüdro- ja 

aerodünaamilistest omadustest. Pontoonidel on enamasti alumine pool, küljed ja pealmine 

osa. Alumise poole põjas jookseb tugev kiil mööda pontooni põhja algusest lõpuni. Kiilu 

eesmärk on paadile sarnane, juhtida sõidukit veel sirgelt ning vältida külglibisemist suurtel 

kiirustel. Ujuki põhja ja külje kokkupuute punkti nimetatakse selgrooks. Põhi ja külg on 

omavahel ühendatud järsu nurgaga, mis eraldab need teineteisest ning annab liitepunktile 

omaduse, mille ülesanne on vett külgedele juhtida, vähendata pritsimist ning tagab lennukile 

hüdrodünaamilise ülestõuke. Hüdrodünaamilised jõud tulenevad liikumisest vedelikus. 

Lisaks põhikiilule on külgedel veel lisakiilud, mis annavad ujuki konstruktsioonile juurde 

tugevust. Selgroo külge on kinnitatud pritsmeäär, mis hoiab ära pontooni alt pritsitava vee 

sattumist lennuki propelleritesse. Pontooni pealmine osa on tavaliselt siledapinnaline, 

madala kaldega külgedele. Pealmist osa kasutatakse lennukisse sisenemiseks ning kabiinist 

väljumiseks. Samuti on peal pilsi pumba avad, mille kaudu pumbatakse vajaduse korral 

pontoonist välja vesi. Lisaks on pealmisel osal sidumisklambrid, mida kasutatakse lennuki 

sildamiseks. Pontoonide eesotsas on tavaliselt kummist kaitsepuhver, mis hoiab ära 

kahjustused kokkupuudel sadamasillaga [6, 7]. 

 

Pontoonide konstruktsioon on ehitatud kambrisüsteemil. Ujuk on jagatud veekindlateks 

sektsioonideks. Antud konstruktsiooni vajalikkus seisneb selles, et kui mingi osa pontooni 

kerest saab vigastada, siis ei täitu terve ujuk veega. Lisaks on igasse sektsiooni paigaldatud 

pilsipump, mis käivitub automaatselt vee taseme tõusmisel pontooni põhjas. Antud 

konstruktsiooni lahendus muudab vesilennuki praktiliselt uppumatuks, kuna sektsioone 

kuhu vesi ei pääse võib mõningatel juhtudel olla seitse [6, 8]. 
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Joonis 1.4 Ujuvlennuki pontooni skeem [6] 

 

Kuna pontoonlahendus on oma olemuselt lihtsasti ära kasutatav erinevateks otstarbeteks, siis 

on olemas pontoonid, mis on mõeldud eriotstarbeliseks kasutuseks. Tegemist on kõrgete 

siledapinnaliste ujukitega, millel on palju multifunktsionaalseid kasutusalasid. Üheks 

näidiseks võib tuua Hollandi firma poolt toodetavad Waterking pontoonalused, mida on 

võimalik kasutada erinevateks töödeks veepinnal, või rasketehnika transpordiks üle jõgede. 

Viimast varianti kasutatakse tihti sõjatehnika transpordiks üle veekogude. Lisavarustusena 

kasutatakse antud seadmel tugijalgu, mis fikseerivad pontoonid veekogu põhja ning tagavad 

stabiilsuse erinevate tööülesannete täitmiseks [10, 11]. 

 

Käesolevate pontoonide konstruktsiooni ehituses kasutatakse terasraami, mis on kaetud 

külgedelt plekiga ning pealt paksu kabariitse terasega. Olenevalt mudelivalikust võib 

küljeplekkide paksus olla  3mm-6mm ja pealmise teki materjali paksus 10mm. Selleks, et 

vältida pontoonide uppumist, on konstruktsioon jagatud veekindlateks sektsioonideks. 

Pontoone on erinevate suuruses ja kandevõimega. Oluliseks omaduseks võib pidada 

pontoonide liidetavust, mis tähendab, et kaks või enam ujukit saab omavahel ühendada. See 

võimalus muudab kandepinna suuremaks ning on kohandatav vastavalt töö iseloomule. 

Näiteks on võimalik kasutada liidetud pontoonide süsteemi kaevetöödeks jõgedel või 

järvedel, mille korral paigaldatakse pontoonidele ankrujalad ning paigutatakse peale 

ekskavaator. Antud lahenduse efektiivsus seisneb süsteemi odavuses, tänu millele pole vaja 

eraldi ujuvat ekskavaatorit [11, 12].  
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Joonis 1.5 Ekskavaator Waterking pontoonidel [11] 

 

1.2. Ujuv ekskavaatorid ja lisaseadmed 
 

Ujuvaks ekskavaatoriks nimetatakse koppekskavaatorit, mis on spetsiaalselt disainitud 

selleks, et sooritada manöövreid ning teha kaevetöid soistel ja pehmetel pinnastel. Lisaks on 

neil omadus ujuda veepinnal. Ujuvat ekskavaatorit nimetatakse ka amfiibseks seadmeks, mis 

tähendab seda, et ekskavaator on võimeline liikuma nii vees kui ka maismaal. Amfiib 

ekskavaatori põhimõte tugineb kahele hermeetiliselt tihendatud pontoonile, mille disain 

põhineb Archimedese printsiibile. Ekskavaator omab kahte põhipontooni, mille peal 

liiguvad hüdromootorite abil masinat edasi kandvad roomikud. Kuna pontoonide nöol on 

ekskavaatori roomikute kandepind küllaltki suur, siis avaldatakse maapinnale madalat 

survet. Masin on võimeline liikuma kuivadel, pehmetel kui ka soistel aladel, omades 

minimaalset või olematut võimalust kinni jäämiseks. Seega on eelis tavaliste roomik 

ekskavaatorite ees, mis avaldavad pinnasele kõrget survet ning ei ole mõeldud liikumiseks 

soistel aladel [9]. 

 

Ujuv ekskavaatoriga on võimalik teostada järgmiseid töid [9]: 

1) Muda ja jäätmete koristamine veekogu põhjast 

2) Veekanalite puhastamine/süvendamine 

3) Veekogu puhastamine taimedest 

4) Soiste pinnaste planeerimine 

5) Veekogude kallaste puhastamine puudest ja põsastest 
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Amfiibseid ujuvekskavaatoreid on olemas erinevaid mudeleid. Mudelivalik varieerub 

ekskavaatori kaalu kui ka noole pikkuse vahel. Pontoonlahendus on optimeeritud vastavalt 

masina raskusele ning selle raskuskeskme punktile. Põhipontoonide tehnilisi lahendusi on 

olemas kahte põhitüüpi [9]. 

 

Kõige levinuima variandina kasutatakse süsteemi, kus peab ekskavaatorit ja pontoone 

transportimisel eraldi käitlema. See tähendab, et pontoonid kui ka ekskavaator tuleb objektile 

kohale viia eraldi autotreileritel. Antud pontoone iseloomustab lai konstruktsioon ning tervet 

pontooni katvad roomikud. Roomikuid veab edasi hüdromootorid, mida on kahe pontooni 

kohta neli tükki. Mõlemal pontoonil on kaks mootorit, ees ja tagaotsas. Ekskavaator seatakse 

töövalmidusse kraana abiga, mis tõstab masina omavahel ühendatud pontoonide peale. 

Samuti kasutatakse kraanat ka pontoonide paika tõstmiseks. Tavaliselt on pontoonidel kaks 

töölaiust, mis kohandatakse vastavalt vajalikkusele. Töölaius tuleb valida ennem tööle 

asumist, kuna töölaiuse muutmine nõuab kraana olemasolu [9]. 

 

Süsteemi plussid: 

1) Antud süsteemi plussiks on tehnoloogia odavus, kuna kõik komponendid on 

eraldiseisvad.  

 

Süsteemi miinused: 

1) Miinuseks on transpordile kuluv ressurss, kuna pontoonid kui ka kopp vajavad eraldi 

transporti ning see muudab ühelt objektilt teisele liikumise kulukaks. 

2)  Miinusena võib välja tuua ka tööasendisse monteerimiseks kuluva aja, kuna kõik 

komponendid on massiivsed, on vajalik kraana olemasolu, mis jällegi muudab 

komplekteerimise kulukaks. 

 

 

Joonis 1.6 Ujuv ekskavaator [9] 
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Vähem levinud ujuvekskavaatori põhipontoonide arendus on patendeeritud Soomes asuva 

ettevõtte REMU Oy poolt. Erinevalt levinud lahendusest, mille korral on ekskavaator ning 

pontoonid eraldi seisvad ning raskesti transporditavad on REMU leidnud lahenduse, kuidas 

hoida kokku tööaega ning transpordikulusid. Süsteemi põhimõte sesineb selles, et 

ekskavaator ning pontoonid on pidevalt üks terviklik osa. See tähenda seda, et kaob ära 

vajadus transportida kõiki komponente eraldi. Selle muudab võimalikuks hüdrosüsteemiga 

muudetav pontoonide töö- ja transpordi laius. Lihtsaks muutub ekskavaatori transportimine 

ühelt objektilt teisele, kuna nupuvajutusega kabiinist on võimalik pontoonid üksteise 

lähedale kokku pakkida, tänu millele jääb transpordi laiuseks 3m. Kõige suurema mudeli 

puhul Remu tootevalikust on transpordi laiuseks 3,5m. Eesti Vabariigis on avalikel teedel 

ilma eriloata lubatud transpordi laiuseks 3m. Peale transporti on ekskavaator koos 

põhipontoonidega valmis koheselt kasutamiseks, ilma kraana ja koosteprotsessita [13, 14]. 

 

 

Joonis 1.7 REMU põhipontoonide transpordi- ja töölaius [13] 

 

Lisaks pontoonide laiuse muutmise võimalusele, on REMU lahendanud roomikute süsteemi 

konkurentidest teisiti. Kõige laialdasemalt on levinud tervet pontooni katvad roomikud, mis 

on edasi veetavad nelja eraldiseisva hüdromootori abil. REMU puhul on roomikutena 

kasutatud lülidega plaate, mis on veetavad ekskavaatori standartse planetaar ülekande 

mootoritega, millel on kaks kiirusastet. Mootorid asetsevad pontoonide eesotsas ning 

omavad omavad väändemomenti 56 kNm ühe mootori kohta. Kui nelja mootoriga süsteemi 

puhul kasutatakse hammasülekandeid, mis asetsevad pontooni mõlemas otsas, siis antud 

roomikuid veab edasi kettmehhanism [13]. 
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Süsteemi plussid: 

1) Hea transporditavus 

2) Hea läbipääsevus kitsaskohtades 

3) Odav transport 

4) Aega säästev transport ja tööks valmidus 

 

Süsteemi miinused: 

1) Kallis 

 

 

Joonis 1.8 REMU Big Float 2200 [15] 

 

Ujuv ekskavaatori peamise eesmärgi täidab tema kaks põhipontooni, kuid on olemas hulk  

lisaseadmeid, mis on rakendatavad vastavad töö iseloomule ning kohale. Saadaval on 

erinevaid kühvleid, millega sooritada erinevaid kaevetöid veekogude põhjas. Veekogude 

kühvlid on sõeltega, mis jätavad koppa ainult liiva või setted ning eraldavad vee. Lisaks 

iseärastele kühvlitele kasutatakse erinevaid pumpasid, millega puhastatakse veekogude 

põhja kogunenud setted ning muda. Muda eemaldamise operatsiooniks paigaldatakse 

ekskavaatori masti otsa pump koos ajamiga, mis keerab veekogu põhjast settinud jäätmed 

pumba suudmesse ning seejärel pumbatakse mööda torustikku kaldale. Rehasid ja niidukeid 

kasutatakse kühvlite asemel veetaimede eemaldamiseks veekogudest ning kallastelt [13]. 
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Lisaks põhipontoonidele on ujuvale ekskavaatorile võimalik külge monteerida 

lisapontoonid. Antud seadme paigaldamiseks on põhipontoonid valmistatud lisapontoonide 

külge haakimise valmidusega. Lisapontoonid kinnitatakse põhipontoonide välimisele 

küljele. Külge haagitavate pontoonide ülesanne on lisada ekskavaatorile stabiilsust ja 

ujuvust. Põhipontoonide abil võib sooritada kaevetöid kuni 1,5 meetri sügavusel, kuid 

lisapontoone kasutudes on võimalik töötada ligi 5 meetri sügavuses vees. Selleks, et 

sügavates vetes kaevetöid teha, on lisabontoonidele ette nähtud ankrujalad, mis kinnitatakse 

veekogu põhja. Ankrujalgu on erinevas pikkuses, vastavalt vajadusele. Lispontoone saab 

paigaldada ekskavaatori noole abil [9, 13]. 

 

 

Joonis 1.9 REMU Big Float 12.24 lisapontoonidega [18] 

 

Lisapontoonide lahendusi on erinevaid. Valmistatud on pontoonid raamkonstruktsioonile 

ning kaetud väliskülgedelt plekiga veekindlasse keskkonda. Pontoonide disain võib erineda 

vastavalt tootjale. Raamkonstruktsioon ülesanne on täita konstruktsiooni vastupidavuse 

nõuet. Pontoonid on seest mitme või enam kambrilised, selleks, et vee sisse lekkimise korral 

ei täituks terve pontoon veega ning ei viiks ekskavaatorit põhja. Põhi kui ka lisapontoonid 

peavad olema hermeetilised ning 0,4 bar rõhu all. Selleks, et tuvastada lekkeid, peab olema 

manomeetri paigaldamise võimalus [9]. 

 

Lisapontoonid on varustatud ankrujalgadega, mille rakendamisel ei liigu ekskavaator 

kaevepositsioonilt ära. Ankrujalgade lahendusi on erinevaid. Kõige levinum lahendus on 
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ankrujalgade paigaldamine pontoonide taskutesse ekskavaatori noole abil. Jalgade ankrusse 

seadmise võimaldab hammaslatt süsteemi, mille korral hüdromootor käitab hammasratast, 

mis liigutab ankrut ülesse ja alla. Teiseks võimaluseks on kasutada hammaslati asemel 

hüdrosilindrit, mis võimaldab seada ankru tööasendisse ning sealt eemaldada [9]. 

 

 

Joonis 1.10 Hammaslatt ankrujalg [17] 

 

Lisaks on kasutusel süsteem, mille korral ankrujalgu ei pea eraldi pontoonide taskusse 

tõstma, vaid on statsionaarselt lisapontoonide küljes. Sellisel  juhul töötavad ankrujalad 

mehhanismiga, mis jalgade välja tõstmise ajal pakitakse horisontaalselt pontooni peale või 

alla. Viimane lahendus on kasutusel REMU uut tüüpi lisapontoonidel. Sügavates vetes 

paremaks liikumiseks saab lisana kasutada propellerit, mille abil saab ekskavaatorit juhtida 

vajalikele tööpositsioonidele. Ankrujalgad kui ka propeller on ekskavaatori kabiinist juhitav 

[13, 16]. 

 

 

Joonis 1.11 Erinevad ankrujala tüübid [9, 13] 
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1.3. REMU Case CX130B ujuvekskavaator ja lisapontoonid 
 

2011. aastal soetas MTÜ Peipsi ühendus endale ujuvekskavaatori Case CX130B, mis on 

modifikatseeritud Soome ettevõtte REMU Oy poolt ujuvaks ekskavaatoriks. 

Ujuvekskavaatori täpsem nimetus on Big Float 12.24. Põhibaasil on tegemist 2010. a 

toodetud 13 tonnise pöördkoppekskavaatoriga, mis on modifikatseeritud ujuvatele 

pontoonidele. Antud ekskavaatori tehasepoolne noole pikkus on 9m, kuid veekogudes 

kaevetööde hõlpsamaks sooritamiseks kasutatakse 13m pikkust noolt [19]. 

 

REMU ujuvekskavaatoritele omaselt, kasutatakse ka antud ekskavaatoril kompaktseid 

põhipontoone. Selle tähendus seisneb REMU Oy poolt patendeeritud lahendusel, mille 

korral saab valida ekskavaatori töö ja transpordi laiust kambiinist juhitavatest 

hüdrosilindritest. Ekskavaatori transpordi laiuseks on 3m, mis sobib Eesti avalikel teedel 

ilma eriloata transportimiseks. Põhipontoonid on valmistatud raamkonstruktsioonile ning 

varustatud kolme hermeetilise kambriga, vältimaks vee sattumist tervesse pontooni. 

Roomikutena kasutatakse lülidega ühendatud plaate, mis on edasi veetav ekskavaatori 

planetaar ülekannet omavate hüdromootoritega. Põhipontoonid on valmistatud 

lisapontoonide külge monteerimise valmidusega [14, 19]. 

 

 

Joonis 1.12 MTÜ Peipsi ühenduse REMU Case CX130B 
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Kuna objekte, mis vajasid korrastamist oli palju ja erinevaid, siis tekis vajadus töövõimekust 

laiendada. Kuna enamus objektideks olid sadamate süvendamine, tekkis nõudlus 

lisapontoonide järele. Esialgu üritati sügavates vetes hakkama saada ilma ankrujalgadeta ja 

lisapontoonideta, kuid see osutus ebaeffektiivseks ning aeganõudvaks protsessiks. Kuna  

sügavamas vees kui 1,5m ei puutu ekskavaatori põhipontoonid vastu veekogu põhja, siis 

puudub kaevamiseks tugi. Toe puudumisel kaevetöödel tõmbab kühvel ekskavaatorit mööda 

vett kaevatava objekti suunas, lisaks sellele on ekskavaator sügavas vees ebastabiilne, kuna 

pole piisavalt ujuvat pinda. Kõigi nende probleemida lahendamiseks oli vaja 

ujuvekskavaatorile lisapontoone. Kuna REMU tehasest osutus lisapontoonide 

hinnapakkumine väga kalliks, siis otsustati Peipsi äärse kohaliku metallitöö ettevõtte Palmet 

OÜ kasuks.  

 

Palmet OÜ on Jõgevamaal, Pala vallas, Assikvere külas asuv väikeettevõte, mis asutati 1989 

aastal. Ettevõtte tegeleb metallkonstruktsioonide ehitusega, katlaahjude tootmisega ning 

teostab rasketehnika remonti. Kuna ettevõttel on pikaajaline kogemus 

metallkonstruktsioonide vallas ja lisapontoonide põhiosa koosnebki just selles, siis leiti, et 

kõige kasulikum on usaldada projekt potensiaaliga kohalikule ettevõttele [20]. 

 

Kuna varem teadaolevalt pole Eestis ükski metallitöö ettevõte sarnast seadeldist ehitanud ja 

vahetu kogemus puudus, siis seisti silmitsi huvitava eksperimendiga. Kuna pontoone taheti 

võimalikult odavalt ehitada, siis puudusid ka tehnilised joonised. Ka väiksel ettevõttel 

polnud joonestajat ja projekteerijat. Seega ennem tööle asumist puudusid detaile 

iseloomustvad joonised ning konstruktsiooni optimeeriv analüüs. Ettevõttest asus projekti 

eestvedama ettevõtte tegevjuht Aivo Kikkas, kes teostas põhipontoonidelt vajalikud 

mõõtmised ning tegi vastavalt mõõtmetele raamkonstruktsiooni põhiosadest eskiisi. Töö 

käik toimus etappidena ning kahte pontooni ehitati paralleelselt. Töö käigus esines algse 

plaani muudatusi ning täiendusi. Kuna polnud teada, kuidas raam vastu hakkab pidama, siis 

üritati materjaliga konstruktsiooni üledimensioneerida. Pontoonid ehitati 

raamkonstruktsioonile, mida hakkas katma 4 mm paksune plekk. Ankrujalgade süsteem 

tugines hüdrosilindritele ning olid eraldi taskutesse tõstetavad. Tööga alustati 2015.aasta 

juuni algul ning lõpetati kaks kuud hiljem augustis.    
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Joonis 1.13 REMU Big Float 12.24 koos Palmet OÜ lisapontoonidega 

 

Eestis on ujuvate ekskavaatorite valdkond veel arenemisjärgus. Taolisi masinad leiab terve 

Eesti peale kolm, kuid ainult kahel on olemas lisapontoonid. Kuna valmistatud ekskavaatori 

lisapontoonide lahendus toimib, siis on tarvilik tehtud tööd analüüsida ja anda täpsem 

ülevaate konkreetsetest lisapontoonide olemusest ning ehitusprotsessist.   
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2. LISAPONTOONIDE KOOSTEPROTSESS 

 

2.1. Kasutatud seadmed ja materjal 
 

2.1.1. Kasutatud seadmed 

 

Ekskavaatori lisapontoonide ehitamine nõuab metallitööalaseid teadmisi ning seadmeid. 

MTÜ Peipsi ühendusele valmistatud lisapontoonide ehituseks kasutati mitmeid tööks 

vajalikke põhiseadmeid ning hulk lisaseadmeid. Põhiseadmeteks olid rauasaag, keevitus ja 

plasmalõikur. Antud seadmetega oli võimalik teha põhilised objektialased tööülesanded. 

Lisaks kasutati kahveltõstukit, erinevaid ketaslõikureid ning väiksemaid metallitööks 

vajalikke üldtarvilikke seadmeid ja tööriistu.  

 

Metallisaeks kasutati Imet BS 280 PLUS SH lintsaagi. Raamkonstruktsiooni ehitusprotsessis 

tehti enamus lõiketööd metallisaega. Imet poolautomaatsed rauasaed võimaldavad lihtsalt ja 

kiirelt lõiketöödelda erineva suuruse ja kujuga metallprofiile. Imet 280 PLUS SH võimaldab 

90 kraadi nurga all lõigata erinevas suuruses detaile. Ümardetailide puhul on maksimaalseks 

lõikediameetriks 230 mm. Nelikkanttoru maksimaalne lõikediameeter on vastavalt 230 mm 

ja ristkülik profiiliga materjali mõõtmed peavad mahtuma 280x150 mm lõikealasse. Lisaks 

täisnurgale on võimalik lõigata nurgaprofiile nii horisontaalses kui ka diagonaalses asendis 

[21]. 

 

 

Joonis 2.1 Imet BS 280 PLUS SH maksimaalsed lõikeparameetrid [21] 
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Joonis 2.2 Palmet OÜ Imet BS280 PLUS SH 

 

Lisapontoonide ehituseks kasutatud Imet lintsaega oli võimalik teha peaaegu kõik lõiketööd, 

mis olid seaotud raamkonstruktsiooni detailidega. Siiski ühel juhul polnud võimalik antud 

metallisaagi kasutada, kuna üheks raami komponendiks oli 300x300x10 nelikanttoru, mis ei 

mahtunud lintsae lõikeala parameetritesse ning oli tarvilik kasutada ketaslõikurit. 

 

Teiseks põhilise seadmena kasutati Fronius TransPuls Synergic 2700 MIG/MAG keevitust. 

Samat tüüpi keevitusmasinaid oli töös kaks. Keevitusaparaate võib pidada antud töö juures 

üheks oluliseimaks seadmeks, kuna raamkonstruktsiooni kui ka ülejäänud detailide ehituse 

põhietapiks oli keevitusprotsess. Froniuse puhul on tegemist Austria ettevõttega, mis 

pidevalt töötab välja uudseid lahendusi energia jälgimise ja kontrollimise valdkonnaks. 

Nende põhitegevuseks on keevituste, päikesepaneelide kui ka laadimisseadmete tootmine. 

Ettevõte rajati 1945. aastal ning on oma pädevust keevitusvaldkonnas tõestanud juba 70 

aastat. Palmet OÜ’s kasutatava Transpuls Synergic 2700 mudeli puhul on tegemist 

aparaadiga, mille maksimaalne keevitusvool on 270A. Lisaks on aparaat varustatud 

vesijahutusega keevituse põhiagregaadile kui ka põletile. Keevitustöödeks kasutati 1,2mm 

diameetrilise läbimõõduga keevitustraati [22]. 

 

Ettevõttes kasutati kahte samasugust masinat, mis võimaldas teostada keevitustöid kahel 

töötajal korraga. Kuigi mõlemad masinad olid sama mudeli tüübiga, siis üks neist oli Alu 

Edition. Antud masina ainuke erinevus oli alumiinium programmide olemasolu. 

Alumiiniumist detaile selle antud juures ei kasutatud. 
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Joonis 2.3 Palmet OÜ Fronius TransPuls Synergic 2700 

 

Kuna ettevõttes puudus giljotiin, mis suudaks lõigata 6m pikkust plekktahvlit, siis kasutati 

lõikamiseks käsitsi opereeritavat plasmalõikurit Hypertherm powermax 85. Plasmalõikuriga 

lõigati raamkonstruktsioonile sobivates mõõtudes küljeplekid ning tehti neile vajalikud 

sisselõiked.  Hyperthermi puhul on tegemist Ameerika Ühendriikidest pärit ettevõttega, kes 

tegeleb plasma- ja vesilõikus seadmete arendamise ja müügiga. Ettevõttel on 50. aastane 

kogemuse lõiketehnika valdkonnas ning pakub kõrge kvaliteediga seadmeid. Powermax 85 

mudeli maksimaalne vooluvõimsus on 85A. Soovitatud materjali paksus puhtaks lõikuseks 

on 25mm lõikekiirusega 500mm/min. Maksimaalne paksus materjali lõikamiseks on 38mm 

kiirusel 125mm/min. Põletina kasutati 57˚nurga all olevat käsipõletit [23]. 

 

 

Joonis 2.4 Palmet OÜ Hypertherm powermax 85 
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2.1.2. Kasutatud terasmaterjal 

 

Raamkonstruktsiooni detailid on tehtud S355J2 mittelegeerkonstruktsiooniterasest, mis 

vastab standardile EN10025-2. Tegemist on suure tugevuse ja madala süsiniksisaldusega 

Euroopa standardile vastava konstruktsiooniterasega. S355 on kasutatav erinavates 

ehitusvaldkondades, mis hõlmab konstruktsioone. Kasutatav on S355 sellepärast, et antud 

materjalil on hea keevitatavus ja garanteeritud tugevus [24, 25]. 

 

Raamkonstruktsioon kaeti kuumvaltsitud lehtmetalliga S355J2, paksusega 4 mm. Enamus 

pontooni põhiosasid hõlmavaid detaile tehti S355J2 konstruktsiooniterasest, küll aga 

kasutati jalgade ehituses väheses koguses Hardox 450 tüüpi materjali. Kuna Hardox on 

abrasioonikindel ja madala kulumisastmega kõva struktuuriga materjal, siis kasutati antud 

materjali ankrujalgade teravike tegemiseks ja ankrujalgade tasku kulumisplaatidena [26]. 

 

Tabel 2.1 Raamonstruktsiooni materjali kogused vastavalt profiilile: 

 

Nr. Profiil Terase mark Kogus (m) 

1. Nelikanttoru 60x60x4 S355J2 91 

2. Nelikanttoru 50x50x4 S355J2 11 

3. Nelikanttoru 40x40x4 S355J2 18 

4. Nelikanttoru 100x40x5 S355J2 12 

5 Nelikanttoru 250x250x12 S355J2 9,6 

6. Nelikanttoru 300x300x10 S355J2 1,2 

 

Tabel 2.2 Raamkonstruktsioni katva pleki kogus: 

 

Nr. Profiil Paksus (mm) Terase mark Kogus (m2) 

1. Kuumvaltsitud leht 4 S355J2 73 

2. Hardox 10 Hardox 450 1 

 

 

 

 



24 

 

2.2. Raamonstruktsiooni ehitusetapid 
 

2.2.1. Raamkonstruktsiooni põhiosa 

 

Raamkonstruktsiooni ehitusel valmistati mõlema pontooni detailid paralleelselt. See tagas 

töö sujuva kulgemise, kuna kõik samad operatsioonid said korraga tehtud. Konstruktsiooni 

ehitus jagati kolme põhietappi. Esmalt valmistati raami põhiosa, mis koosnes 60x60x4 

nelikanttorust. Teises ehitusjärgus tegeleti põhikonstruktsiooni sõrestiku tugevdamisega, 

lisati vajalikud diagonaalid ning täiendused. Kolmandas etapis lisati raamkonstruktsioonile 

küljeplekid ning valmistati ankrujalad. 

 

Raamkonstruktsiooni põhiosa valmistati 60x60x4 nelikanttoru profiilist. Lisapontooni raam 

koosnes kahest sektsioonist, milleks oli põhisektsioon ning küljele ulatuv lisasektsioon. 

Esmaslt lõigati valmis põhisektsiooni toetavad raami detailid ning seejärel keevitati kokku. 

Ühele pontoonile oli vaja valmistada kaks identset põhiraami toetavat osa. 

 

 

Joonis 2.5 Lisapontooni raami toetav osa 
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Raami toetava osa keevitamisel pidi silmas pidama, et väljaspoole raami jäävad 

keevitusõmblused tuleb maha käiata, kuna vastasel juhul pole võimalik asetada 

konstruktsiooni katvat plekki tihedalt. Kui kaks identset põhiraami osa valmis sai, siis lõigati 

lisasektsiooni detailid ning põhiraami siduvad detailid. Korraga lõigati valmis kahe pontooni 

ehituseks kuluv materjal. Põhikonstruktsiooni ehituseks kuluv materjal lisas nr 1. 

 

 

Joonis 2.6 Valmis raamkonstruktsiooni põhiosa 

 

2.2.2. Raamkonstruktsiooni täiendav osa 

 

Raamkonstruktsiooni täiendava osa ehitusjärk algas, kui mõlema lisapontooni 

põhikonstruktsioon oli valmis. Täiendava osa eesmärk oli põhiraamile lisada tugevdavad 

diagonaalid ning raami ülejäänud komponendid. Käesolevas ehitusjärgus polnud esialgu 

täpselt teada, palju raam vastupidamiseks lisatuge vajab. Kuna tugevuse analüüsi polnud 

teostatud, siis jõuti järeldusele, et raam tuleb üledimensioneerida, vältimaks hilisemaid 

probleeme vastupidavusega.  

 

Esmalt, kui hakati paigutama konstruktsiooni tugevdavaid diagonaale, oli tarvilik keevitada 

100x40x5 materjalist pontooni konksude kinnitusprofiilid, mille sisse käivad kinnitused, mis 

hoiavad lisapontooni põhipontooni küljes kinni. Alumised neli konksu on statsionaarsed, ja 

ülemised neli teisaldatavad ning paigaldatakse hiljem lisapontoonide kinnitamisel 

põhipontooni külge. Ülemised konksud on sidusalt keevitatud M24 pika keermelati otsa, mis 

ulatub läbi 100x40x5 profiiliga toru sisemuse terve pontooni laiuses. Edasiselt juba toimub 

lisapontooni ülemiste konksude pingutus põhipontoonide külge stoppermutri ja seibklotsi 
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abil. Üldisemad detailid paigutati põhiraami vertikaalpostide vahele, mis pakkus tuge 

välimisele küljeplekile ja vähendas deformatsiooni võimalust horisontaalselt liikuva 

koormuse korral.  Diagonaalideks kasutati 40x40x4 nelikanttoru. Lisaks raami tugevdusele 

tehti pontooni sisemisele küljele tasku, mille kaudu hakkasid põhipontooni küljest jooksma 

hüdrovoolikud lisapontooni ankrujala silindrile. Vajalik oli valmistada ka silindi kui ka 

ankrujala pesa ning see põhiraamile külge monteerida.  

 

 

Joonis 2.7 Raamkonstruktsiooni tugevdavad diagonaalid 

 

Kõige olulisemaks detailiks antud ehitusjärguks võib pidata pesa, kuhu sisse hakkab käima 

ankrujalg. Antud pesa ehitati ennem raammonstruktsioonile külgemonteerimist ning seejärel 

kinnitati raamile. Ankrujalg on valmistatud 250x250x12 nelikanttorust, mida hakkab 

toetama 300x300x10 nelikanttoru pesa. Lisaks on suuremale nelikanttorule keevitatud külge 

tasku, mille sisse käib hüdrosilinder. Hüdrosilinder kinnitatakse ankru pesa küljes olevatele 

kõrvadele, mis jäävad pontooni alumisest tasapinnast allapoole.  

 

 

Joonis 2.8 Ankrujalgade ja hüdrosilindri pesa 
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Selleks, et ankrujalad ei hakkaks liigselt pesas loksuma, keevitati pesa sisemiste seinte 

äärtesse 10mm paksusest Hardox 450 materjalist toetusriba. Hardoxit kasutati selleks, et 

tagada võimalikult suur kulumiskindlus, kuna ankrujalad on pesas pidevas liikumises. 

Hardoxiga tugevdati ka silindi pesa ümbrus, kuna sinna kandub enamus koormus jalgade 

tööasendisse seadmisel. Lisaks on pesa toestatud 100x40x5 profiilist nelikanttorudega, et 

tagada võimalikult suur tugevus koormuse rakendumisel. Raamkonstruktsiooni täiendava 

osa ehituseks kuluv materjal on antud lisas nr 1. 

 

 

Joonis 2.9 Ankrujalgade tasku altvaade 

 

2.2.3. Lisapontoonide koosteosa 

 

Lisapontoonide koosteosa protsess algas, kui mõlema lisapontooni raamkonstruktsioonid 

olid valmis. Viimane tööjärk kujutas endas konstruktsiooni katmist lehtmetalliga ja 

lisajalgade valmistamist. Esmalt lõigati sobivas mõõdus ja kujus küljeplekid. Kuna 

plekitahvlid oli mõõduga 6000x1500x4, siis kasutati lõikamiseks plasmalõikurit. Lõikamisel 

tuli arvestada,  et täisnurga alla jäävad plekkide liitekohad tuleb lõigata 4mm kitsamad, kui 

pontooni enda kabariidid. See aspekt oli tähtis sellepärast, et pleki serv jääks nelikanttoru 

profiili raadiuse alumise servaga tasa. Antud positsioon tagas pleki parem läbikeevitatavuse 

raamkonstruktsiooni külge. Plekid lõigati ühele pontoonile korraga, kuna plekid olid suured 

ning tekkis probleem nende liigutamisega. Plekkide paikatõstmisel oli abiks kahveltõstuk. 

Enne plekkide kinni keevitamist, tuli kõik ääred plasmalõikurist tekkinud räbust puhtaks 

käiata. Esmalt kinnitati plekid tihedate keevispunktidega pontooni seest 

raamkonstruktsiooniga. Kõik plekiga kontaktis olevad konstruktsiooni osad tuli iga 50mm 

tagant kinni keevitada. See tagas pleki jäikuse kogu külje ulatuses. Kui plekid olid seest 



28 

 

kinnitatud, siis viimaseks operatsiooniks oli välisäärte keevitus. Välisäärte keevitusõmblus 

oli olulise tähtsusega, kuna pontoon pidi jääma veekindel. Pontoonide põhja tehti kork, mille 

kaudu on võimalik lekke tekkimisel väljutada vesi. 

 

 

Joonis 2.9 Raamkonstruktsioonile pleki paigaldamine 

 

Ankrujalgade ehitusel oli tegemist 250x250x12 nelikanttoruga, mille otsa keevitati Hardox 

450 materjalist teravik. Kuna teraviku ots on ankrujala juures kõige kuluvam osa, siis oli 

tarvilik, et see oleks raskesti kuluvast materjalist. Ankrujalgade ülemisse otsa keevitati 

10mm paksune plaat, millele peale keevitati konks, kust jalgu ekskavaatori noole abil tõsta 

saab. Ankrujalgade maasse ulatuvust saab reguleerida kahe nimikõrgusega. Jalad 

kinnitatakse hüdrosilindri külge kõriga, kus ankrujalg on fikseeritult . Kinnituskõri on samuti 

tehtud 10mm paksusest Hardox 450 materjalist, et tagada maksimaalne tugevus. 

Viimase asjana lisati trepp ja pontoonide otstesse tõstekohad. Trepp ja tõstekohad valmistati 

50x50x4 profiiliga nelikanttorust.  Kui kõike lisapontoonide osad olid valmis, siis viimaseks 

ettevõtmiseks oli värvimine. Esmalt töödeldi plekkide pindu lamellkettaga, et eemaldada 

keevituspritsmed. Seejärel kaeti lisapontoonide kui ka ankrujalgade pind värviga. 

Koostedetailide mõõtmed on saadaval lisas nr 1. 



29 

 

 

Joonis 2.10 Ankrujala valmistamine 

 

 

Joonis 2.11 Ankrujala ja hüdrosilindi ühendus 

 

 

Joonis 2.12 Lisapontoonid valmis 
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3. RAAMKONSTRUKTSIOONI ANALÜÜS 

 

3.1. FEM-analüüs 
 

Määramaks raamkonstruktsiooni tugevuse ja jäikuse, loodi Solid Edge keskkonnas 3D 

mudel. Raamkonstruktsiooni analüüsiks vajalikke fikseerimispunktide määramine käis 

konstruktsiooni tööasendist lähtuvalt, kus lisapontooni sisemine külg on fikseeritud 

põhipontooni välimise küljega ning raami osadele avaldab survet konstruktsiooni kogumass, 

milleks on ligikaudu 2600 kg jõuavaldusega 26000 N.  

 

 

Joonis 3.1 Lisapontooni küljeplekita 3D mudel Solid Edge keskkonnas 

 

Raamonstruktsiooni tugevuse arvutamisel lähtutakse materjali voolavuspiirist. 

Konstruktsiooniterase S355 voolavuspiiriks on 355N/mm2. Konstruktsioon peab vastu, kui 

ei teki plastset deformatsiooni, ehk maksimaalne paindepinge ei tohi ületada 355Mpa. 

Maksimaalne läbipaine näitab ära raamkonstruktsiooni jäikuse [25]. 
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Joonis 3.2 Raamkonstruktsiooni maksimaalne paindepinge 

 

Tulemustest võib järeldada, et konstruktsioon on piisavalt tugev, et pidada vastu 26000N 

suurusele jõule. Maksimaalne paindepinge konstruktsiooni kõige kriitilisemas kohas on 

23,4Mpa, millest võib järeldada, et plastset deformatsiooni ei teki ning konstruktsiooni 

tugevus on ehitatud suure varuga.

 

Joonis 3.3 Raamkonstruktsiooni maksimaalne läbipaine 

 

Maksimaalseks läbipainde tulemuseks on 0,541 mm raami kõige kriitilisemas läbipainde 

punktis. Antud tulemusest võib järeldada, et raamkonstruktsioon on jäik ning otsest 

läbipainet ei teki.  
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3.2. Lisapontooni mass ja ankrujalgade võimsus 
 

Pontoonide ning selle põhikomponentide mass on oluline, kuna pontooni ehitusel kui ka 

töösse seadmisel on vaja valida seadmeid, millega pontoone liigutada. Lisaks on mass 

oluline pontoonide ujuvuse aspektist. Mida raskemad on pontoonid, seda vähem suudavad 

nad rakendada kandevõimet. Lisapontoonide massi arvutamiseks oli vaja teha 3D mudel 

Solid Edge keskkonnas. 

 

Tabel 3.1 Lisapontooni põhidetailide masside nimistu 

 

Nr. Nimetus Mass (kg) 

1. Raamkonstruktsioon 1002 

2. Küljeplekid 1101 

3. Ankrujalg 437 

4. Ankrujala ja hüdrosilindri kinnitus 57 

5. Muud detailid 74 

 

Lisapontooni kogumass on 2671 kg.  

 

Ankrujalgade surumisjõu tagavad hüdrosilindrid. Ankrujalg kinnitub maasse tänu 

hüdrosilindri rakendamisel ankrujalale. Selleks, et teada saada maksimaalset jõudu, mida 

ankrujalgadele rakendatakse, on vaja teha arvutus. Kuna hüdrosilinder töötab vastupidises 

asendis, ehk ankrujalg viiakse tööasendisse silindri sisse tõmbasmisel, siis arvutatakse jõud 

kolvi pealmisest pinnast. Ankrujala hüdrosilindri süsteemirõhk on 210 bar, mis tähendab, et 

210 bar’i mõjub 1 cm2 hüdrosilindri kolvi pinnale. 

 

Ankrujalgade maksimaalse jõud: 

 

Kus  p – hüdrosüsteemi rõhk bar; 

        r1 – silindri siseläbimõõdu raadius cm; 

        r2 – kolvivarre läbimõõdu raadius cm; 

        S2 – kolvivarre põhjapindala cm2; 

        S1 – kolvi põhjapindala cm2; 

        S – pindala millele rõhk mõjub cm2; 
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        F – kolvivarre maksimaalne jõud N; 

        Fank – Mõlema ankrujala kombineeritud jõud N; 

 

Kolvivarre põhjapindala arvutatakse valemiga: 

       S2=π · r2
2=π · 32 =28,274 cm2                                                                              (3.2.1) 

Kolvi põhjapindala arvutatakse valemiga: 

       S1=π · r1
2=π · 62 =113,097 cm2                                                                             (3.2.2) 

Pindala millele rõhk mõjub arvutatakse valemiga: 

       S= S1 – S2= 113,097 – 28,274=84,823 cm2                                                               (3.2.3) 

Kolvivarre maksimaalne jõud arvutatakse valemiga: 

       F=210 Bar/cm2 * 84,823 cm2=17812 kg=174676N                                             (3.2.4) 

Mõlema ankrujala maksimaalne jõud arvutatakse valemiga: 

       Fank=F · 2=174676N · 2=349352N                                                                        (3.2.5) 

 

3.3. Lisapontoonide kandevõime vees 
 

Pontoonide kandevõimest oleneb nende ujuvus vees. Mida raskemad on pontoonid, seda 

väiksema kandevõimega nad on. Ujuvus toetub Archimedese printsiibile, mille kohaselt 

igale kehale mõjub üleslükkejõud, mis on võrdne selle keha poolt väljatõrjutud vedeliku või 

gaasi kaaluga.  Sellest  

 

Kandevõime arvutus: 

 

Kus  m – pontooni mass kg; 

        mvesi – 1m3 vee mass kg; 

        mpon
 – pontooni ruumala vee massina  kg; 

        K – pontooni kandevõime kg; 

        Vpon – pontooni ruumala m3; 

Pontooni mass: 

       m=2671 kg                                                                                                                 (3.3.1) 

1m3 vee mass arvutatakse valemiga: 

       mvesi=1m3 · 1000 kg/m3=1000 kg                                                                                 (3.3.2) 

Pontooni ruumala vee massina arvutatakse valemiga: 

       mpon= Vpon · mvesi=9,3 m3 · 1000 kg/m3=9300 kg                                                               (3.3.3) 
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Pontooni kandevõime arvutatakse valemiga: 

       K=mpon – m=9300 kg – 2671 kg=6629 kg                                                                (3.3.4) 

 

Arvutustes lähtuvalt kannab üks lisapontoon enne põhja vajumist 6629kg. Mõlemad 

lisapontoonid annavad ujuv ekskavaatorile kokku 13258kg. Kuna ekskavaatori ujuvusvõime 

on juba eelnevalt tagatud põhipontoonidega, siis lisapontoonid annavad kaevates juurde 

veelgi stabiilsust.  
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4. TULEMUSED 

 

Töö tulemusena jõuti järeldusele, et raamkonstruktsioon peab vastu. Võttes arvesse raami 

maksimaalset pinget konstruktsiooni kõige kriitilisemas punktis, osutus tugevusvaru 

deformatsiooni tekkimiseni ligi 15 kordseks. Uurides erinevaid pontoonlahendusi jõuti 

selgusele, et antud lahendust oleks võimalik täiendada. Kuna enamustel levinutel 

pontoonlahendustel kui ka ujuv ekskavaatori pontoonidel on õhukindlad vahekambrid, siis 

oleks võinud ka antud pontoonide puhul seda kasutada. Pontooni kaaluks ja ruumalaks 

osutus vastavalt 2671 kg  9,3 m3. Kaalu ja ruumala suhe annab ühele pontoonile 

kandevõimeks 6629kg, mis mõlemat pontooni rakendades teeb kokku 13258kg. 

Hüdrosilindri võimsuseks on 174676N, mis avaldab kahe silindri rakendumisel 

maksimaalset jõudu 349352N. Saadud võimsus suudab  ankrujalgu suruda maasse 35625kg 

raskusjõuga, mis ületab ekskavaatori kogukaalu, milleks on 24000kg. 

 

Toetudes ekskavaatori lisapontoonide uuringule, selgus, et ankrujagalde rakendumise 

süsteemi võib lahendada mitmeti. Antud töö puhul on kasutatud hüdrosilindrit, mis on 

kinnitatud pontooni põhjast all pool asetsevate kõrvade külge. Autori omapoolne soovitus 

oleks lahenduse täiendamisel kinnituskoha asetus uuesti läbi mõelda, kuna kinnituskõrvad 

võivad pontooni alla jäävale pinnasele ette jääda ning võib tekkida ekskavaatori liikumisel 

takistus. 

 

Kuna pontooni raamkonstruktsiooni tugevusvaru oli ligi 15 korda, siis oleks tarvilik antud 

raamkonstruktsiooni optimeerida, mille tulemusel oleks võimalik kokku hoida materjali kui 

ka kaalu pealt, mis teeks pontooni omahinda odavamaks ja lisaks täiendavat ujuvusvõimet.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas lõputöös analüüsiti Palmet OÜ ehitatud ujuva ekskavaatori lisapontoonide 

lahendust. Mõistmaks pontoonide konstruktsioonilisi lahendusi uuriti erinevaid pontoone 

ning nende kasutusalasid. Leiti, et kõige tavapärasemalt kasutatakse pontoone sildade, kaide 

ja muude ujuvaluste ehitusel. Harvem kasutatakse pontoonlahendust eriotstarbeliselt, mille 

näitena võib tuua ujuvekskavaatori põhipontoonid kui ka lisapontoonid. Töös tutvustati ka 

erinevaid ujuvekskavaatorite ja lisapontoonide lahendusi.  

 

Uurimisel selgus, et enamasti kasutatakse kahte põhitüüpi ekskavaatoreid, mis erinevad 

põhipontoonide lahenduselt. Lisapontoonide ankrujala süsteeme on kolme põhitüüpi, 

hammaslatt, hüdrosilinder ja statsionaarsed. Palmet OÜ ehitatud lisapontoonid leiavad 

kasutust Case CX130B ujuvekskavaatori põhipontoonide küljes.  

 

Koosteprotsessis anti ülevaade Palmet OÜ lisapontoonide ehitusest ning selleks vajalikest 

seadmetest. Pontoonide ehituses kasutati kolme põhiseadet, milleks olid MIG/MAG Fronius 

Transpuls Synergic 2700 keevitus, iMET BS280 rauasaag ja Hypertherm powermax 85 

plasmalõikur. Koosteprotsess toimus kolmes ehitusjärgus, mis oli toimus vastavalt 

konstruktsiooni eripärasusele. Esmaseks protsessiks oli koostada raami põhiosa, seejärel 

täiendav osa, kus lisati raamoonstruktsiooni toestavad lisaelemendid. Viimaseks tegeleti 

koosteosaga, kus valmistati ja paigaldati lehtmetallist küljeplekid ning eraldiseisvad 

pontooni detailid. 

 

Raamkonstruktsiooni vastupidavuse analüüsiks valmistati 3D mudel Solid Edge keskkonnas 

ning teostati FEM-analüüs. Vastupidavuse määramiseks lähtuti maksimaalsest 

paindepingest raamkonstruktsioonile. Analüüsiks vajalike fikseerimispunktide määramine 

käis konstruktsiooni tööasendist lähtuvalt, kus lisapontooni sisemine külg on fikseeritud 

põhipontooni välimise küljega ning raami osadele avaldab survet konstruktsiooni kogumass. 

Selles lähtuvalt rakendati jõudu 26000N.  
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Lisapontooni analüüsi tulemusena saadi teada, et vastavalt pontooni massile rakendades 

26000N on pontooni raamkonstruktsiooni tugevusvaru 15 kordne ning ühe pontooni 

kogumass ja kandevõime tuli vastavalt 2671 kg ja 6629 kg. Ankrujala hüdrosilindri 

maksimaalne jõud rakendamisel on 349352 N. Lisaks valmistati tehnilised joonised, 

näitamaks ära konstruktsiooni ning selle juurde kuuluvate põhidetailide mõõtmed. 
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ADDITIONAL PONTOON SOLUTION FOR A AMPHIBIOUS 

EXCAVATOR 

 

SUMMARY 

 

The present paper contains the analysis of additional pontoon solutions for an amphibious 

excavator which was built by Palmet LLC.  Different pontoons and their usage was studied 

to understand the construction solutions of a pontoon. It was found that mostly the pontoons 

are used for bridges, dockages and for other floating bases consturction. Infrequently it is 

used for special purposes, for example the amphibious excavator’s main and additional 

pontoons. Different amphibious excavators and additional pontoons are introduced in this 

present paper.  

 

The research shows that two main types of escavators are mainly used and they differ from 

each other by the main pontoon solutions. There are three main types of additional pontoon 

anchorleg systems: cogbar, hydrosylinder and stationary. Additional pontoons that were 

built by Palmet LLC are used on Case CX130B amphibious excavator and they are located 

on the main pontoons.  

 

The mounting process gave an overview of the construction of additional pontoons built by 

Palmet LLC and also from the needful appliances. In the construction of pontoons there were 

used three main appliances which were MIG/MAG Fronius Transpuls Synergic 2700 

welding, iMET BS280 hacksaw and Hypertherm powermax 85 plasmacutter. The mounting 

process consisted of three construction ranks, which was made according to construction’s 

trait of character. In the first process the main part of frame was made, then the additional 

part where the supporting additional elements were added to the frame construction. Lastly 

the mounting part was handled, where tinmetals from sheetmetal and other particular 

pontoon details were made and put on.  

 

To analyse the frame construction endurance a 3D model in the Solid Edge program and also 

the FEM-analysis were made. The maximal bending tension to frame construction was used 



42 

 

to assign the endurance. Necessary fixating points for analysing were appointed according 

to the work position, where additional pontoon’s inner side was fixated with the main 

pontoons external side and the construction’s whole mass exerts pressure to the frame parts. 

According to that the strength that was applied was 26000N. The results of the additional 

pontoon analysis show that according to pontoon’s mass, exerting 26000N, the pontoon 

frame construction strength reserve is fifteen-fold and the whole mass of one pontoon was 

2671 kg and the load-bearing capacity was 6629 kg. The anchorleg hydrosylinder’s maximal 

strength while exerting is 349352N. In addition some technical drawings were made to show 

the construction and the main detail’s measurements that go along with the construction. 
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