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SISSEJUHATUS 

 

Eesti Vabariigis toimub igal aastal keskmiselt 2000 – 2500 inimkannatanutega 

liiklusõnnetust. Neis hukkub ligikaudu 100 - 150 inimest, mis paneb päästetöötajaid 

mõtlema olukorra parandamisele (Ülevaade...01.04.2010.). 

Olukorra lahendamiseks on kaks võimalust: 

1. tugevdada liiklusõnnetuste ennetustööd. See peab olema süstemaatiline ja 

pidev, kuid tulemuse annab alles mõne aja möödudes; 

2. parandada päästjate oskusi ja tegutsemist päästetöödel liiklusavariide 

likvideerimisel ning inimelude päästmisel. 

Viimast saab parandada pideva päästealase treeninguga ja väljaõppega ning  

päästeseadmete kasutamisoskuse arendamisega. Tänapäevase päästetehnika arengu 

analüüs ja pidev varustuse uuendamine on professionaalse päästesüsteemi üks 

põhiprintsiipe. 

 

Päästeala varustatus ja tehnika areneb pidevalt. Pääste põhiautode varustuses on 

vintsimisseadmed ja muu lisavarustus, mis oluliselt tõhustavad päästjate tööd. 

Vintsimisseade avardab võimalusi päästetööde läbiviimiseks. Oskuslik, kiire ja 

professionaalne vintsimisseadme kasutamine võib olla liiklusavariil 

päästeoperatsiooni peamine võtmefaktor sündmuse lahendamiseks. Oskuslik 

vintsimiseadmete ja plokisüsteemide kasutamine suurendab päästetöödel 

liiklusavariide lahendamise efektiivsust ja päästab kindlasti mõnegi inimelu.  

 

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgnevad ülesanded: 

1. tutvustada lihtsamaid vintsimiseadmete ja plokisüsteemi kasutamise võimalusi 

päästetöödel liiklusavariide näitel; 

2. näidata päästetöödel vintsimisseadmete ja plokisüsteemide kasutamisel 

efektiivsuse suurenemist; 

3. selgitada välja minimaalne vajaminev lisavarustus pääste põhiautodel, et 

efektiivselt ära kasutada vintsimisseadmeid päästetöödel. 
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Eelnimetatud ülesannete täitmiseks püstitatakse järgmised hüpoteesid:  

1. kasutades vintsimisseadmeid ja plokisüsteeme on võimalik suurendada 

päästetööde efektiivsust liiklusavariide likvideerimisel; 

2. päästetöötaja oskuslik vintsimiseadmete ja plokisüsteemide kasutamine 

tõhustab päästetöid, tõstab päästetööde ohutust ja suurendab operatiivsust. 

 

Lõputöös tõestatakse praktiliste katsetega, et kasutades vintsimisseadmeid ja 

plokisüsteeme on võimalik tõhustada päästetöid liiklusavariide likvideerimisel. 

Vintsimisseadmete ja plokisüsteemide oskuslik kasutamine tõstab oluliselt 

päästetöötaja võimekust, ohutust ning kokkuvõtteks suureneb päästetööde 

operatiivsus.  

 

Töö autorina tänan SKA Päästekolledži päästekooli SP XI ja SP XII õppegrupi 

õpilasi, kes osalesid praktilistel katsetel ja intervjuul uurimistöö valmimiseks 

adekvaatsete tulemuste saavutamisel.  
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1. VINTSIDE JA PLOKISÜSTEEMIDE TUTVUSTUS 

 

Polüspast – (kr. polyspaston < poly `palju` + spaō `tõmban`), liitplokk, tali, raskete 

koormiste tõstmise seade, milles köis (või tross) käib üle mitme liikuva või liikumatu 

ploki. Olenevalt plokkide arvust jaguneb tõstetava koormise kaal köie (trossi) mitme 

haru peale, mistõttu köie (trossi) tõmbeotsale võib rakendada suhteliselt väikese jõu. 

Andes jõuvõidu, vähendab polüspast vastavalt tõstekiirust. Polüspasti kasutatakse 

tõstemasinate (vintside jms.) tööseadisena ning iseseisva tõsteseadmena. Polüspast 

jaguneb: kordseks ja astmeliseks (Artobolevski 1981:385). 

 

Polüspastideks nimetatakse liikumatute ja liikuvate plokkide süsteeme, ühendatuna 

paindliku ühendusega (tross või kett), eesmärgiga suurendada tõstejõudu – 

jõupolüspastid või tõstekiirust – kiiruspolüspastid (Александров 1985:115). 

 

1.1. Vintside ja plokisüsteemide ajalugu 

 

Vanimad kirjalikud teated vintside kasutamisest on leitud aastatest 480 e.m.a. kui 

väepealik Herodotus Halicarnassusest kasutas Pärsia sõdade ajal vintsimissüsteeme 

vedamaks köisi üle Hellesponti jõe, et ehitada oma vägede jaoks pontoonsilda. 

Arvatavasti kasutati vintse juba varem ka assüürlaste poolt. Ehituses võeti vintsimine 

esimest korda teadaolevalt kasutusele 4. sajandil e.m.a kreeka teadlase Aristotelese 

poolt (A History … 17.03.2009.). 

 

Universaalse aurumasina loomise protsessi tulemusena 18. sajandi 

kaheksakümnendatel aastatel inglise mehaaniku James Watti (1736 – 1819) poolt 

algas vintsimissüsteemide ja tõste-transpordi mehhanismide kiire areng (Morgatšov 

1967:3-5). 

 

Esimene teadaolev tsiviilisikute päästeoperatsioon vintsi abil toimus 29. novembril 

1945. Ameerika ranniku läheduses sattusid merehätta laevaga karile sõitnud 

meremehed, keda tormise ilma tõttu päästelaevaga päästa polnud võimalik. 

Sündmuskohale lendas helikopter SIKORSKI-R5 kaheliikmelise meeskonnaga ning 
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päästis meremehed vintsi abil ja toimetas nad lähedal asuvale rannikule ( Today in … 

17.03.2009.). 

 

Tänapäeval kasutatakse vintsimisseadmeid väga laialdaselt erinevates 

eluvaldkondades. Vintsimissüsteeme kasutatakse ehitus- ja metallurgiatööstuses, 

autotööstuses, laevanduses jne. Vintsimisseadmeid on nende mitmekesisuse tõttu, 

arvestades konstruktsioonilisi, tehnoloogilisi ja muid erinevusi, raske klassifitseerida. 

Välja võib tuua aga mõningad ühised tunnused. Seadistuse poolest võivad seadmed 

jaguneda liikuvateks ja paikselt kinnitatuteks. Päästeteenistuses kasutatakse enamjaolt 

liikuvaid vintsimisseadmeid - paigaldatuna päästeautodele. Paikselt kinnitatud 

seadmeteks võib lugeda seinale või põrandale kinnitatud vintse. Lisaks võib 

vintsimisseadmeid eristada ajami tüübi järgi: 

• käsivintsid, 

•  elektrilised,  

• hüdraulilised,  

• pneumaatilised, 

• sisepõlemismootorilt  käivitatavad. 

 

Käsitsi töötavatel vintsidel on suhteliselt väike tõstevõime ja –kõrgus. Seevastu 

mehaanilise ajamiga vintside tõstevõime ja töökiirus on tunduvalt suurem. Vints 

koosneb tavaliselt raamist, ajamist, trumlist, tõkestus- ja pidurdusseadmest. 
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Joonis 1. Vints (ilma raamita) (Tartan parts…. 17.03.2009.) 

 

Tavaliselt vintside trumlid ei ole soonestatud ja painduvat tõsteelementi võib kerida 

mitmekihiliselt. Käsivintsid on varustatud enamjaolt tõkestusseadmega, mille 

ülesandeks on tõkestada raskuse tagasi või alla liikumist. Kaasaegsete vintside 

jõuülekanne teostatakse peamiselt hammasülekandega. Vintsi tõstevõime ja sellega ka 

mõõtmed olenevad ajami ülekande arvust. Jõuagregaadina kasutatakse enamlevinud 

vintsides elektrimootorit. 

 

1.2. Plokisüsteemide tööpõhimõtted 

 

Plokisüsteemide korral on tegemist füüsikaliste lihtmehhanismidega. Lihtmehhanism 

on seade, mida kasutatakse koormuseks nimetatava jõu ületamiseks. Koormus on 

rakendatud keha ühes punktis, mehhanism aga mõjub jõuga, mis on rakendatud keha 

mõnes teises punktis (Oxlade, Stockley & Wertheim 1997:20). Näiteks, vintsi trossile 

rakendatav väike jõud suudab ületada vintsiga tõmmatava keha kaalu. 

Enimkasutatavad on plokisüsteemid, mis jagunevad lihtplokkideks ja liitplokkideks. 

 

Plokk – tõmbe- või tõstemasina mehaaniline koostisosa, mis on kettakujuline väikese 

süvendiga ääres trossi või keti fikseerimiseks kettale. Plokke kasutatakse masinatel ja 

mehhanismidel raskuste liikumise suuna muutmiseks ühendatuna omavahel 
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paindeühenduse (tross, kett) abil. Eristatakse liikuvaid ja liikumatuid plokke (Богорад 

1989:133). 

Ploki korral väljenduvad jõud, plokiratta liikumisel näiteks kellaosuti suunas, on 

samas suunas mõjuv jõud (tõmbejõud tõmbF ) ja vastujõud (tõmmatava keha 

raskusjõud ja takistusjõud vastuF ). Ploki pöörlemine on võimalik ainult juhul kui 

tõmbF  > vastuF  ja jõudude erinevuse määrab plokiratta südamiku takistusjõud ning 

trossi jäikusest tekkiv takistus. 

 

Jagades omavahel tõmbF  / vastuF  saame tulemuseks η – kasutegur. Kasutegur on 

kasuliku töö ja kogu kulutatud töö suhe. 

Liugelaagritega plokirataste puhul, 

 η = 0,95 −0,96 ja 

veerelaagritega plokirataste puhul, 

η = 0,97 −0,98  

(Александров 1985:115). 

 

Trossi jäikus sõltub tema diameetrist, konstruktsioonist, traatide arvust keermes, 

keermete arvust, trossi südamiku materjalist, trossi kiudude mehaanilistest omadustest 

ning trossi kiudude ja keermete omavahelisest hõõrdumisest. Trossi liikumisel 

plokirattal arvestatakse veel suure diameetri ja jäikusega trosside puhul jäikust kuid 

pääste põhiautodel kasutatavate vintsimisseadmete ja plokkide puhul pole selle jõu 

suurus vajalik tema väiksuse tõttu (Александров 1985:116). 

 

Tabel 1. Trossi diameeter, 1 meetri kaal ning tõmbejõud (Штремель 1980:72) 

Trossi diameeter, mm 
1 meetri trossi arvestuslik 

mass kilogrammides 

Tõmbejõud 

 kN 

7,8 

10,8 

12 

16,5 

0,2205 

0,3875 

0,530 

1,0 

30,55 

53,75 

73.50 

138,0 
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Joonis 2. Lihtplokk, kus s- teepikkus, h- tõstekõrgus, F2- rakendatav tõmbejõud ja FL- 

kehale mõjuv raskusjõud (Power pulley`s…17.03.2009.) 

 

Lihtploki (vt joonis 2) puhul on trossi mõlemas harus jõud võrdsed ja mõlemad 

läbivad ühepikkuse tee,             sh =  ja 2FFL =     (1) 

 

Liitplokkideks ehk polüspastideks nimetatakse liikuvate ja liikumatute plokkide 

süsteeme, mille abil vähendatakse vajalikku tõmbejõudu. 

Raskuse tõmbamiseks vajalik jõud vintsile minevas liitploki trossis oleneb 

plokkidevaheliste trosside nn tööniitide arvust. Mida rohkem on liitplokkides tööniite 

(so mida rohkem on plokirattaid), seda väiksemat jõudu vajatakse raskuse 

tõmbamiseks. 

 

Kui plokiratastel puuduks hõõrdumine ja kui trossi painutamiseks üle plokiratta ei 

vajataks jõudu, väheneks jõud liitploki trossis nii mitu korda, kui palju on tööniite. 

Näiteks viie tööniidiga liitploki korral oleks siis teoreetiliselt vajalik jõud liitploki 

trossis, 

5:2F         (2) 

 

so üks viiendik tõmmatava keha kaalust, kuueniidilise liitploki korral üks kuuendik 

jne. 

 

Liitplokiga tõmbamisel aga kulub osa jõudu plokirataste hõõrdumise ületamiseks ja 

trossi painutamiseks. Tegeliku jõu määramiseks tuleb korrutada teoreetiliselt vajalik 
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jõud vastava teguriga. Viimase väärtus oleneb sellest, kas plokirattad pöörlevad veere- 

või liugelaagritel. 

 

Veerelaagritel pöörlevate plokiratastega liitplokkide tegeliku tõstejõu saamiseks tuleb 

tõmmatava raskuse kaal G korrutada kaheniidilise liitploki korral teguriga 0,514, 

kolmeniidilise korral 0,353, neljaniidilise korral 0,273, viieniidilise korral 0,224, 

kuueniidilise korral 0,192 ja seitsmeniidilise korral 0,169 (Veski 1975:39). Näiteks 

kui on vaja tõmmata 50 kN raskust 5-niidilise liitplokiga, on vajalik jõud vintsile 

minevas trossis 50 x 0,224 = 11,2 kN. 

 

Liitploki (vt joonis 3) puhul peab koormuse tõstmiseks lühendama trosse vastavalt 

plokisüsteemis olevate plokkide arvule (Oxlade, Stockley & Wertheim 1997:21). 

 

Joonis 3. Liitplokid, kus s- teepikkus, h- tõstekõrgus, F2- rakendatav tõmbejõud ja FL- 

kehale mõjuv raskusjõud (Power pulley`s…17.03.2009.) 

Ehk (vt joonis 3) arvplokkidehs _×=  ja 
arvplokkide

F
F L

_2 =   (3)       

 

Tõmbejõu valem  

natõmb GF
ηη

η

)1(

1

−

−
=  ⇒  

( )
η

ηη

−

−
=

1

1 na
tõmbF

G  , kus    (4) 

 
      G- tõmmatava raskuse kaal (kN), 

  η – ühe ploki kasutegur, 

  n – trossi suunavate rullide arv, 

  a – trosside e tööniitide arv polüspastis 

(Богорад 1989:135). 
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See on kooskõlas mehaanika kuldreegliga. Lihtmehhanismide abil töös võitu ei 

saavutata, sest niipalju kui võidame jõus, kaotame teepikkuses ja vastupidi. 

 

1.3 Vintsimisseadmetega pääste põhiautod 
 
 

1.3.1. SCANIA P94GB 4x2NA 220 (TLF-2700) „Kärmas Katariina“ 

vintsimisseade Ramsey RE-8000 tehnilised andmed 

 
Tabel 2. Tehnilised andmed (Scania…1997:11) 

Tross pikkus 45,0 m, Ø 10,8 mm 

Max. lubatud tõmbejõud 36 kN 

Juhtimine kaugjuhtimisseade, juhe 3 m 

Lubatud pidev kasutusaeg max 60 s 

Jahutusaeg / veokord 10 min 

 

Joonis 4. Ramsey RE-8000 vints ja paigaldatuna põhiautole Scania P94GB 4x2NA 

220 (TLF.2700) (Ramsey offroad…17.03.2009.) 
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1.3.2. SCANIA „Saurus“ P94GB 4x2/3900 vintsimisseade Warn 9DC tehnilised 

andmed 

 

Tabel 3. Tehnilised andmed (SCANIA „Saurus“…2005:10) 

Tross pikkus 38,4 m, Ø 13 mm 

Max. lubatud tõmbejõud 41 kN 

Juhtimine kaugjuhtimisseade, juhe 10 m 

Lubatud pidev kasutusaeg max 30 s 

Jahutusaeg / veokord 10 min 

 

Joonis 5. Warn 9DC vints ja paigaldatuna põhiautole SCANIA „Saurus“ P94GB 

4x2/3900 (Warn fire & rescue…18.03.2009.) 

 

1.3.3. MAN TGM 18.330 4x2BL (TLF3000/200/50) vintsimisseade Ramsey RE-

12000 tehnilised andmed 

 
Tabel 4. Tehnilised andmed (MAN TGM…2007:55) 

Tross pikkus 30 m, Ø 9,0 mm 

Max. lubatud tõmbejõud 54 kN 

Juhtimine kaugjuhtimisseade, juhe 3 m 

Lubatud pidev kasutusaeg max 60 s 

Jahutusaeg / veokord 10 min 
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Joonis 6. Ramsey RE-12000 vints ja paigaldatuna põhiautole MAN TGM 18.330 

4x2BL (TLF3000/200/50) (Ramsey offroad…17.03.2009.) 

 

Vintsimisseadmete kasutusvaldkonnad on üsnagi piiramatud. Vintse ja erinevaid 

plokisüsteeme on võimalik kasutada lisaks päästetööde liiklusavariidel veel näiteks 

nööripäästes kannatanute päästmisel sügavustest, tulekustutustöödel 

konstruktsioonide avamiseks ja varisemisohtlike hoone osade (seinad) maha 

tõmbamiseks jne. 

 

1.4. Plokisüsteemide koostamisel kasutatavad lisaseadmed 
 

Plokisüsteemide koostamisel kasutatakse lisaseadmetena plokirattaid. Plokirataste 

kinnitamiseks D-karabiine, trosse või kette ja kalde all vintsimise korral trossi 

tugirulle. Tugirullidena võib kasutada spetsiaalseid rullikuid (vt joonis 10) või nende 

puudumisel alusmatti või –tekki. Kõik kasutatavad lisaseadmed peavad vastama 

ohutusnõuetele ning nende maksimaalne lubatud koormus peab olema võrdne või 

suurem kasutatava vintsimisseadme maksimaalsest lubatud tõmbejõust. 

Plokisüsteemide koostamisel kasutatavate lisaseadmete näited on toodud ära joonistel 

8, 9 ja 10. Uurimistöö katsete läbiviimisel kasutati lisaks trossis tõmbejõu mõõtmiseks 

dünamomeetrit ДПУ-05/2 (vt joonis 7). 
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Joonis 7. Dünamomeeter ДПУ-05/2 maksimaalse tõmbejõuga 5 kN 

 

Joonis 8. Veerelaagritega plokirattad 

 

Joonis 9. D-karabiin 
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Joonis 10. Trossi tugirull 

 

2. UURIMISTÖÖ PROBLEEMIASETUS JA 

UURIMISMEETODID 

2.1. Uurimistöö eesmärk ja ülesanded 

 

Käesolevas uurimuses tutvustatakse vintsimisseadmete ja plokisüsteemide lihtsamaid 

ja efektiivsemaid kasutusvõimalusi päästetöödel, kasutades pääste põhiautode 

varustuses olevat vintsimisseadet ja lisavarustusena erinevaid plokke. 

 

Uurimismeetodina kasutab käesoleva lõputöö autor intervjuud, eksperimentaalseid 

meetodeid (praktilisi katseid)ja teisest analüüsi (saadud informatsiooni töötlemist). 

 

Intervjuu eesmärgiks oli selgitada välja vintsimisseadmete kasutamise sagedus ja 

koolituse vajadus. Intervjueeritavateks olid SKA Päästekolledži päästekooli 

päästespetsialisti kursuse SP XII 23 kursuslast. 

 

Katsete läbiviimiseks kasutati kolme pääste põhiautot. Scania „Kärmas Katariina“ ja 

Scania „Meite Mathilde“ pääste põhiautosid mis kuuluvad SKA Päästekolledži 

päästekooli varustusse ja kolmandaks MAN „Teele“ pääste põhiautot mis on Ida- 

Eesti päästekeskuse Tapa Päästekomando esimene põhiauto. Valitud pääste tehnika 

on soetatud Eesti päästeteenistustesse viimase kümnendi jooksul ja annavad ülevaate 
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vintsimisseadmega varustatud pääste põhiautodest. Valitud päästeautod on esindatud 

kõikides päästekeskustes. 

 

Katsed on tehtud lihtsaimate ning efektiivseimate plokisüsteemide väljaselgitamiseks, 

kasutades pääste põhiautode vintsimisseadmeid, plokke, D-karabiine ja trossi tugirulli. 

Katsete vajadus on tingitud asjaolust, et päästetöödel liiklusavariidel ei kasutata 

piisavalt vintsimisseadmeid. Seadmete kasutamise efektiivsus ja ohutus ei ole 

sündmusel osalevatele päästjatele selge ja kujutab endast pigem lisaohtu päästjatele 

ning päästetavatele. 

 

Katsete eesmärk on saada ülevaade vintsimisseadmete ja plokkide tõhususest ja 

efektiivsusest päästetöödel liiklusavariidel. Tõestamaks selle vajalikkust töövahendina 

(varustuse osana) ning näidata ära minimaalse varustuse hulk kasutamaks 

maksimaalselt ära pääste põhiautodele paigaldatud vintsimisseadmeid. Vintsimise 

katsete läbiviimisel kasutati joonistel 7, 8, 9 ja 10 näidatud lisavarustust. 

 

2.1.1. Intervjuu läbiviimine ja tulemused. 

 

Intervjuu eesmärgiks oli saada läbilõige vintsimisseadmete ja plokisüsteemide 

kasutamisealastest oskustest ja teadmistest Eesti Päästekeskustes. Intervjuu viidi läbi 

SKA Päästekolledži päästekooli päästespetsialisti kursuse SP XII kursuslastega. 

Intervjueeritavad esindavad kõiki Päästekeskusi: 

- Ida-Eesti Päästekeskus 5 intervjueeritavat; 

- Põhja-Eesti Päästekeskus 6 intervjueeritavat; 

- Lõuna-Eesti Päästekeskus 6 intervjueeritavat; 

- Lääne-Eesti Päästekeskus 6 intervjueeritavat. 

Kõik osalejad omavad päästealast töökogemust päästjatena, meeskonnavanematena ja 

operatiivkorrapidajatena vahemikus 3- 15 aastat. Intervjuu viidi läbi küsitluse vormis, 

kus kursuslased vastasid iseseisvalt kirjalikult esitatud küsimustele. Intervjuu viidi 

läbi SKA Päästekolledži päästekooli õppehoones 30.04.2010. Kursuslastele intervjuu 

käigus esitatud küsimused ja vastuste kokkuvõte. 
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1. Kas Sinu töökohas on kasutusel vintsimisseadmega pääste põhiauto? 

Tabel 5. Intervjuu 1 küsimuse vastused tabeli kujul 

Vintsimisseadmega põhiauto päästekomandos

1

2

20

0 5 10 15 20 25

Hetkel pole

Ei ole

Olemas

 

 

2. Millal viimati kasutasid vintsimisseadet päästetöödel, liiklusavariil? 

Tabel 6. Intervjuu 2 küsimuse vastused tabeli kujul 

Vintsimiseadme kasutamine päästetöödel, liiklusavariidel

1

3

8

0 2 4 6 8 10

3 aastat tagasi

2 aastat tagasi

1 aasta tagasi

 

      3. Millal viimati kasutasid plokisüsteeme päästetöödel, liiklusavariidel? 

Intervjuul osalejatest ainult üks intervjueeritav vastas, et on kasutanud plokisüsteemi 

päästetöödel. Liiklusavariidel ei olnud keegi vastanutest plokisüsteeme kasutanud. 

       4. Kas vajaksid vintsimisseadmete ja plokisüsteemide alast koolitust? 

Intervjuul osalejatest kõik vastasid, et soovivad saada vintsimisseadmete ja 

plokisüsteemide alast koolitust. 

5. Millist alternatiivi oled kõige rohkem kasutanud vintsimiseadme asemel? 

Kõik intervjueeritavad oskasid välja tuua ainult kraana kasutamise alternatiivi. 23-st 

vastanust 17 lisas aga, et kraana sündmuskohale saabumise aeg on pikk ja kindlasti on 

efektiivsem kasutada vintsimisseadmeid ja plokisüsteeme päästetöödel. 
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2.2. Vintside ja plokisüsteemide kasutusvõimalused päästetöödel 

 

Vintsimisseadme kasutamisel päästetöödel on enimkasutatavaks meetodiks 

otsetõmme. Plokkide olemasolu korral päästeautol saab kasutada ka lihtsamaid 

plokisüsteeme: tõmme üle liikuva/liikumatu ploki, tõmme üle kahe ploki, tõmme üle 

kolme ploki jne. Võttes aluseks lihtsamad plokisüsteemid on nende põhjal võimalik 

päästetöödel üles ehitada keerukamaid plokisüsteeme. Plokisüsteemi ülesehitamisel 

on kõige tähtsamaks teada tõmmatava raskuse ligilähedast massi, pinnase 

hõõrdetakistust ja vintsimisseadme ning sellele paigaldatud trossi maksimaalselt 

lubatud tõmbejõudu. Plokkide arv oleneb tõmmatavast raskusest ja päästeautole 

paigaldatud vintsimisseadme tehnilistest näitajatest. 

 

Joonis 11 . Otsetõmbe korral tõmmatavale raskusele mõjuvad jõud; 

     htõmb FF =  , 

GFN = , kus 

     NF  - normaalreaktsioon, 

     hF  - hõõrdejõud, 

     G- tõmmatava raskuse kaal. 

 

Päästetöödel on otsetõmme enimkasutatav moodus vintsiga raskuse liigutamiseks. 

Otsetõmbe plussiks on kindlasti kiire ja lihtne paigaldus. Otsetõmbe puhul piisab 

ainult vintsimisseadmest ja kinnituskonksust. Plussiks on võimalus vintsimisseadmel 

paiknev tross kogu pikkuses ära kasutada. Peab teadma, et vintsimisseadmel 

trossikeerdude arvu suurenedes kaugeneb tross vintsi rulliku südamikust ja sellega 

muutub vintsi töökiirus aeglasemaks (Вайнсон 1989: 95). 
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Miinuseks võib lugeda trossile mõjuvat suurt koormust ning  trossi tõmbetugevuse 

ületamise võimalust. Väga tõenäoline on tõmmatava raskuse ebaühtlane nö hüppeline 

liikumine, mis omakorda suurendab veelgi trossile mõjuvat tõmbejõudu. 

 

 

Joonis 12. Otsetõmme vintsimisseadmega varustatud pääste põhiautoga 

 

Otsetõmme üle ühe liikuva ploki on võimalus tõmmata raskusi samamoodi, kui 

otsetõmbe korral ja plussiks on kindlasti tõmbamise suurem sujuvus. Lisaks 

otsetõmbel vajaminevale varustusele on vajalik ühe plokiratta ja kinnitusvahendi 

näiteks D-karabiini olemasolu. 

 

Miinuseks võib aga lugeda, et trossile mõjuvale tõmbejõule lisandub trossi 

hõõrdetakistus plokirattal ning trossi painutamiseks vajalik jõud. 

 

 

Joonis 13. Otsetõmme vintsimisseadmega varustatud pääste põhiautoga üle ühe 

liikuva plokiratta 

 

Otsetõmme üle kahe liikuva/liikumatu plokirattaga plokisüsteemi plussiks on kindlasti 

tõmmatava raskuse sujuv ja ohutu liikumine. Varustuse hulka peavad kuuluma vajalik 

arv plokirattaid ja nende kinnitusseadmeid. Kindlasti on plussiks plokkide arvu 
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suurenemisel trossipinge vähenemine, mille tõttu saab järjest suuremaid raskusi 

liigutada. 

 

Miinuseks saab lugeda plokisüsteemi ehitamise keerukust, ajakulu ning kogu 

kasutatava trossipikkuse juures vähenevat vahemaad vintsimisseadme ja tõmmatava 

objekti vahel. 

 

 

Joonis 14. Otsetõmme vintsimisseadmega varustatud pääste põhiautoga üle kahe 

liikuva/liikumatu plokiratta 

 

Otsetõmme kalde all üle kahe liikuva/liikumatu plokirattaga plokisüsteemi. 

Tõmbamisel peab arvesse võtma, et vintsimisseadmega põhiauto ette jääks piisavalt 

ruumi tõmmatava raskuse tasapinnale tõmbamiseks. Tõmbamisel nurga all peab 

arvestama hõõrdetakistuse suurenemisega. Soodsama tõmbenurga saamiseks ja trossi 

määrdumise ning kahjustuste vältimiseks tuleb paigaldada trossi tõmbamisel üle serva 

trossi tugirull, alusmatt vms. 
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Joonis 15. Otsetõmme vintsimisseadmega varustatud pääste põhiautoga üle kahe 
liikuva/liikumatu plokiratta nurga α  all 
 

 
 
Joonis 16. Otsetõmbel kalde all mõjuvad jõud, kus 
 

RF - tugirulli rektsioonijõud, 

NF  - normaalreaktsioon, 

G- tõmmatava raskuse kaal. 
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Joonis 17. Trossi tasakaal vintsimisel kalde all 
 

2.2.1. Vintsimisseadmete ja  plokisüsteemide katsete tingimused 

 

Katsed korraldati SKA Päästekolledži päästekooli harjutusväljaku territooriumil. 

Kaasatud olid kuus päästjat SKA Päästekolledži päästespetsialisti SP XI kursuselt, 

käesoleva lõputöö autor ja SKA Päästekolledži päästekooli kutseõpetaja Enn Eberg. 

Praktilisi katseid tehti kokku  nelikümmend. 

Katsete tüübid: 

1. etteantud raskuse tõmbamine asfaldil vintsimisseadmega kasutades 

otsetõmmet; 

2. etteantud raskuse tõmbamine asfaldil vintsimisseadmega kasutades 

otsetõmmet üle ühe ploki; 

3. etteantud raskuse tõmbamine asfaldil vintsimisseadmega kasutades 

otsetõmmet üle kahe ploki; 

4. etteantud raskuse tõmbamine õhust tühjendatud rehvidega, käigukasti 

ja käsipiduri rakendamisega; 

5. etteantud raskuse tõmbamine vintsimisseadmega kolmel erineval 

pinnasetüübil (kruus, lumi, asfalt) kasutades otsetõmmet ja otsetõmmet 

üle kahe ploki; 

6. etteantud raskuse tõmbamine kalde all maanteekraavist Päästekolledži 

päästekooli harjutusväljakul kasutades otsetõmmet ja otsetõmmet üle 

kahe ploki. 

 

Kõiki katseid viidi läbi kolm korda. Tulemustest võeti aritmeetiline keskmine. Katsete 

läbiviijad jälgisid ohutustehnika reegleid. Katsete tulemused fikseeriti fotoaparaadiga 

(vt Lisa 2), visuaalsel vaatlusel ja kanti tabelisse (vt tabel 9 ja 10). Katsetest 30 viidi 

läbi asfaltkattega sõiduteel, kolm katset viidi läbi lumel ja seitse katset kruusasel 
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pinnasel. Enamus katseid viidi läbi asfaldil selle materjali kõige suurema 

hõõrdetakistuse tõttu, et vintsimisseadme töö oleks võimalikult raskendatud. 

Erinevate materjalide hõõrdetakistused on ära toodud tabelis 7. 

 

Hõõrdumise põhjuseks on pinnakonaruste haakumine. Hõõrdetegurite usaldatavad 

väärtused määratakse katseliselt. 

 

Hõõrdejõudu saab arvutada korrutades normaaljõu hõõrdeteguriga 

  µ×= Nh FF  , kus       (5) 

 
             hF  – hõõrdejõud, 

  NF  – normaaljõud, 

  µ – hõõrdetegur. 
 
Tabel 7. Seisuhõõrdeteguri ligikaudsed väärtused (Beer, Johnston, Vector 1988:575) 

Metall – metall 0,15 – 0,60 

Metall – puit 0,20 – 0,60 

Metall – kivi 0,30 – 0,70 

Metall – nahk 0,30 – 0,60 

Puit – puit 0,25 – 0,50 

Kumm - betoon 0,60 – 0,90 

 

Liugehõõrdeteguri väärtused on ligikaudu 25% väiksemad. 

 

Katsete läbiviimisel arvutatud liugehõõrdeteguri väärtused asfaldi ja rehvikummi 

vahel olid 0,2 – 0,3. Tulemused on tunduvalt väiksemad tabelis 7 toodud kummi ja 

betooni vahelise liugehõõrdeteguri väärtustest 0,45 – 0,68. Seda võib seletada 

asjaoluga, et katsetel rehvikummi ja asfaldi pind oli tavaolukorras ega polnud 

spetsiaalselt puhastatud. 
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2.2.2. Katsete läbiviimise kohtade kirjeldus 

 

Katsed viidi läbi Sisekaitseakadeemia päästekolledži päästekooli õppeväljakul, kus on 

olemas väljaehitatud asfaltkattega sõiduteed. Katsed erinevatel pinnastel ja raskuse 

tõmbamisel kalde all  viidi läbi päästekooli harjutusväljaku varingusimulatsiooni 

platsil. Katsete läbiviimiseks valiti selge ja kuiv ilm, et asfaldi hõõrdetakistus oleks 

suur ja vintsimisseadme koormus oleks võimalikult maksimaalse lubatud tõmbejõu 

lähedal. 

 

Joonis 18. Katsete läbiviimise skeem 

 

Tõmmatavaks raskuseks oli Mercedes-Benz „Vito“ väikebuss mille registrimass on 2 

tonni. Tegemist on Politseiameti käsutuses olnud tehnikaga mis on amortisatsiooni 

tõttu maha kantud ning toodud Väike-Maarjas asuvale Päästekolledži päästekooli 

õppeväljakule kasutamiseks tehniliste päästetööde liiklusavariide õppetundides. 

Katsetel paigutati tõmmatav raskus pääste põhiauto ette 6 meetri kaugusele ja igal 

katsel vintsiti raskust 1 meetri võrra põhiauto suunas (vt joonis 18).  

 

Otsetõmbe korral oli maksimaalne trossi pikkus 5.2 meetrit millele lisandusid 

dünamomeetri pikkus ja D-karabiinide pikkused, kokku 6 meetrit. 

 

Otsetõmbel üle ühe ploki oli plokisüsteemi pikkuseks 6 meetrit, 11,4 meetrit trossi 

pikkus, 0,9 meetrit dünamomeeter ja 2 D-karabiini. 
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Otsetõmbel üle kahe ploki oli plokisüsteemi pikkuseks 6 meetrit, 17,6 meetrit trossi 

pikkus, 1 meeter dünamomeeter ja 3 D-karabiini. 

 

3. VINTSIMINE PÄÄSTETÖÖDEL LIIKLUSAVARIIDE 

OLUKORRAS 

3.1. Päästjate võimalik  tegutsemine päästetöödel liiklusavariil 

meeskonnakoosseisuga 1+4. 

 

Liiklusseaduse § 56 järgselt on liiklusõnnetus juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel 

liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada või surma või tekib 

varaline kahju (Liiklusseadus, 14.12.2000). 

 

Päästeseaduse § 3 p.1 järgselt on päästetööd inimese ja vara päästmiseks ning 

keskkonna kaitseks tehtavad tööd tulekahjude, loodusõnnetuste, katastroofide, 

avariide, plahvatuste, liiklusõnnetuste ja muude õnnetuste korral, samuti õnnetustega 

kaasnevate ohtude likvideerimiseks tehtavad tööd (Päästeseadus, 23.03.1994). 

 

Kannatanute päästmine liiklusvahenditest kujutab endast otsuseid ja tegevusi, kus 

maksimaalselt kiiresti püstitatakse ülesanded ja tegutsetakse maksimaalse efektiivsuse 

ning kiirusega. Olulise tähtsusega on selle juures kindlasti kannatanud, päästmise 

tehnika ja meeskonnatöö. Meeskonnatöös annab parima tulemuse kui kõik meeskonna 

liikmed teavad oma ülesandeid ja spetsiifilisi tegevusi (Morris 2006:43). 

Optimaalseks võib lugeda liiklusavariil 5-6 päästjat. Vintsimistööde läbiviimise 

otsustab päästetööde juht ja/või vastava töölõigu juht saades selleks loa päästetööde 

juhilt. Vintsimistööde läbiviijaks päästetöödel võib olla päästetöötaja, kes on saanud 

vajaliku teoreetilise ja praktilise päästealase väljaõppe. Vintsimistööde ohutuse eest 

vastutab antud töölõigu juht ja /või päästetööde juht. Enne vintsimisseadme 

kasutamist ja plokisüsteemide ehitamist peab eelnevalt tutvuma seadme ja plokkide 

tehniliste näitajatega ning vintsimise ohutustehnikaga (vt Lisa 1). 
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Meeskonnavanem – päästetööde juhi rollis. Vastutab päästetööde koordineerimise, 

juhtimise ja meeskonna tegutsemise eest. Peab päästetööde liiklusavariil omama 

ülevaadet sündmusest ja mõtlema sündmuse käigust tegevusi ettepoole. 

Väikesearvulistes komandodes täidab ka teisi funktsioone nagu näiteks päästeauto 

juhi ülesandeid. Päästetööde juht vastutab sidepidamise eest häirekeskusega ja temale 

alluvad sündmuskohal viibivad teised teenistused. Samuti on päästetööde juhi 

ülesandeks jälgida päästjate ohutust. 

 

1 päästja - täidab päästetööde juhi korraldusi. Töötab paaris koos 2 päästjaga. 

Kannatanute olukorra kontrollimine. Vajamineva varustuse toomine päästetööde juhi 

poolt määratud kohta. Seejärel ühendab lahti avariilise auto akujuhtmed. Stabiliseerib 

2 päästjaga sõiduki jälgides samal ajal lekkeid avariilisest sõidukist, teravaid servi ja 

purunenud klaase. Vabastab kannatanud avariilisest sõidukist koos 2 a 3 päästjaga 

kasutades hüdraulilisi töövahendeid. Päästetöödel liiklusavariil vintsimisseadme ja 

plokisüsteemide kasutamisel paigaldab ja kinnitab trossikinnituse ning plokisüsteemid 

koos 2 päästjaga (vt Lisa 3). 

 

2 päästja - täidab päästetööde juhi korraldusi. Töötab paaris koos 1 päästjaga. 

Vajamineva varustuse toomine päästetööde juhi poolt määratud kohta. Stabiliseerib 1 

päästjaga sõiduki jälgides samal ajal lekkeid sõidukist, teravaid servi ja purunenud 

klaase. Vabastab kannatanud avariilisest sõidukist koos 1 ja 3 päästjaga kasutades 

hüdraulilisi töövahendeid. Päästetöödel liiklusavariil vintsimisseadme ja 

plokisüsteemide kasutamisel paigaldab ja kinnitab trossikinnituse ning plokisüsteemid 

koos 1 päästjaga (vt Lisa 3). 

 

3 päästja - täidab päästetööde juhi korraldusi. Võtab päästeauto pealt vajamineva 

meditsiini varustuse. Valmistab ette kannatanute kogumiskoha. Tegeleb 

kannatanu(te)ga tagades neile meditsiinilise abi kiirabi saabumiseni. Vabastab 

kannatanud avariilisest sõidukist koos 1 ja 2 päästjaga. Päästetöödel liiklusavariil 

vintsimisseadme ja plokisüsteemide kasutamisel vastutab vintsimisseadme ja trossi 

tööpiirkonnas ohutuse ja kõrvaliste isikute viibimise eest. 
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4 päästja-autojuht - täidab päästetööde juhi korraldusi. Teostab päästetöödel 

liiklusavariil hargnemised süttimisohu likvideerimiseks. Tegeleb sündmuskoha 

piiramisega politsei saabumiseni ja seejärel töötab hüdrauliliste töövahendite 

hüdropumbaga. Päästetöödel liiklusavariil vintsimisseadmete ja plokisüsteemide 

kasutamisel töötab vintsimisseadme juhtpuldiga ja vastutab päästeauto 

stabiliseerimise eest (Morris 2006:44). 

 

Tabel 8. Meeskonna 1+4 tegutsemine liiklusavariil vintsimisseadmete ja 

plokisüsteemide kasutamisel (Wargclou 2007:34) 

  A         B          C      

Meeskonnavanem – 

päästetööde juht 

- sündmuskoha 

luure (kannatanud, 

autode asukohad) 

- käsklused 

meeskonnale 

- sidepidamise 

korraldus 

- ohutus 

- käsklused teistele 

teenistustele 

- sündmuskoha 

uurimine koostöös 

politseiga 

- jätkuvad 

tegevused 

- vintsimise 

tegevuskava välja 

töötamine 

- vintsimis-

operatsiooni eest 

vastutamine 

1 päästja 

- kannatanute 

olukord 

- vajaminev 

varustus 

- akujuhtmed 

- stabiliseerimine 

- kannatanute 

päästmine 

- ohutus  

- vintsitrossi 

kinnitus 

- plokisüsteemi 

ehitamine ja 

paigaldus 

2 päästja 

- vajaminev 

varustus 

- stabiliseerimine 

- lekked 

- avanemata 

turvapadjad 

- kannatanute 

päästmine 

- ohutus 

- vintsitrossi 

kinnitus 

- plokisüsteemi 

ehitamine ja 

paigaldus 

3 päästja 

- med. varustus 

- kannatanute 

kogumiskoht 

- kannatanute 

turvamine 

- esmaabi 

 

- vintsimisseadme 

töö piirkonna 

ohutus 
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4 päästja-autojuht 

- vahuliini 

hargnemine 

- sündmuskoha 

piiramine 

- töötamine 

hüdropumbaga 

- päästeauto 

stabiliseerimine 

- töötamine 

vintsimisseadme 

juhtpuldiga 

 

4. KATSETE TULEMUSED JA ANALÜÜS 

4.1. Katsetused vintsimisseadmega ja plokisüsteemidega 

 

Kasutades tõmbejõu valemit (4) arvutatakse välja mitu plokki läheb vaja, et koostada 

plokisüsteem pääste põhiauto enda vintsimiseks. Näidatakse ära „rusikareegel“ mille 

järgi saab arvutada plokkide arvu plokisüsteemi koostama hakates päästetöödel teades 

tõmmatava raskuse ligikaudset massi ja vintsimisseadme tõmbejõudu. Selleks 

arvutatakse näiteks mitu plokki on vaja pääste põhiauto SCANIA P94GB 4x2NA 220 

(TLF-2700) „Kärmas Katariina“ massiga ligikaudu 15 tonni väljatõmbamiseks kui on 

teada päästeauto külge kinnitatud vintsimisseadme tõmbetugevus 3,6 tonni. Trossi 

pikkuseks on 45 m ja diameeter on 10,5 mm. 

 

Trossi kaal 3G  maksimaalpikkuse 45 m korral (vt tabel 1) 

kg5,173875,045 =×  

 
    ehk =×= gmG3 kNN 17,05,1718,95,17 ==× . 

 
Arvutatakse välja auto kaal 1G  kN 

   kNgmG 1478,91511 =×=×= . 

Maksimaalse lubatud tõmbejõu 2G  saame tabelist 2 ja 

      kNG 362 =  
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Pääste põhiauto kaalu ja tõmbejõu jagatis peaks andma seega plokkide arvu 

kavandatavas ploki süsteemis, 

ehk =
6,3

15
2,4

36

147
=  plokki. 

Ülesse ümardades järeldub, et pääste põhiauto SCANIA P94GB 4x2NA 220 (TLF-

2700) „Kärmas Katariina“ massiga ligikaudu 15 tonni väljatõmbamiseks vajatakse 

plokisüsteemi kus on kasutusel 5 plokiratast, seejuures trossi suunavate rullide arv 

1=n  ja trossiniitide arv plokisüsteemis 5=a . 

  

Kontrollitakse tõmbetugevuse arvutamise valemist (4), 

 
( )

=
−

−
=

natõmb GF
ηη

η

1

1 ( )

( ) ( )
kN5,31

14,0

41,4

97,086,01

03,0147

97,097,01

97,01147
15

==
−

×
=

−

−
. 

 

Siit nähtub, et kNkN 365,31 〈  seega saab pääste põhiautot vintsida plokisüsteemiga 

milles on 5 plokiratast. Saadud tulemusele kN5,31  lisandub plokisüsteemi kaal ja 

hõõrdetakistus. 

Keha massiga 15 tonni vintsimise korral vintsiga mille tõmbejõud on kN36  saame 

vajalike plokkide arvu plokisüsteemis kN1478,915 =×  ja 52,4
36

147
≈=  plokki. 

Järelikult plokisüsteem milles on 5 plokiratast võimaldab pääste põhiautot SCANIA 

P94GB 4x2NA 220 (TLF-2700) „Kärmas Katariina“ massiga ligikaudu 15 tonni 

vintsida ja kasutades ära trossi maksimaalse pikkuse (vt tabel 2) saame seda teha 

9545 =÷ meetri kauguselt millest tuleb maha arvestada 5-6 trossi keerdu mis tuleb 

jätta vintsi poolile ja plokiratastele kuluv tross. Seega ligikaudu 7 meetri kaugusele 

tuleb leida pääste põhiauto vintsimiseks plokisüsteemi kinnituspunkt. 

 

4.2. Vintsimisseadmete ja plokisüsteemide katsete analüüs 

 

Uurimistöö katsed viidi läbi 2009 ja 2010 aastal. Kõik katsete tulemused salvestati ja 

dokumenteeriti. Katsete tulemused on esitatud tabelis 9 ja 10 ning lisas 2 fotodena. 

Katsete läbiviimist jälgis vähemalt neljaliikmeline meeskond ja katsete tulemused 

fikseeriti visuaalselt ja fotografeeriti (vt Lisa 2). Katseid viidi läbi kokku 

nelikümmend, neist vintsimisseadmega otsetõmbega 16 katset, kahe lihtsama 

plokisüsteemiga 24 katset ja 53º nurga all 4 katset. 
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Tabel 9. Katsete tulemused asfaldil 

Katsete tulemused 

Katsed asfaldil 
Keha mass m (kg) 

Tõmmatava 
raskuse kaal G 

(kN) 

Tõmbejõud 
Ftõmb (kN) 

Kalde-nurk α 

0,64 
0,66 

0,62 

Otsetõmme 1 m 
asfaldil 

2000 20 0,64 0º 

0,52 
0,48 
0,5 

Otsetõmme 1 m 
üle 1 ploki 

asfaldil 
2000 20 0,5 0º 

0,24 
0,25 
0,28 

Otsetõmme 1 m 
üle 2 ploki 

asfaldil 
2000 20 0,26 0º 

3,3 
2,8 
3,2 

Otstetõmme 1m 
asfaldil 

tühjendatud 
rehvidega 2000 20 3,1 0º 

1,9 
2,1 
2,1 

Otsetõmme 1 m 
üle ühe ploki 

asfaldil 
tühjendatud 
rehvidega 2000 20 2 0º 

1 
0,95 
1,1 

Otsetõmme 1 m 
asfaldil üle 
kahe ploki 

tühjendatud 
rehvidega 2000 20 1,05 0º 

4 

3,9 

4,15 

Otsetõmme 1 m 
asfaldil 

tühjendatud 
rehvidega ja 

käsipiduri ning 
käiguga 

blokeeritud 2000 20 4,05 0º 

2,5 

2,9 

2,75 

Otsetõmme 1 m 
asfaldil üle ühe 

ploki 
tühjendatud 
rehvidega ja 

käsipiduri ning 
käiguga 

blokeeritud  2000 20 2,75 0º 

1,15 

1 

1,25 

Otsetõmme 1 m 
asfaldil üle 
kahe ploki 

tühjendatud 
rehvidega ja 

käsipiduri ning 
käiguga 

blokeeritud 2000 20 1,15 0º 

 



 32 

 

Tabel 10. Katsete tulemused lumel, kruusal ja kaldpinnal 

Katsete tulemused 
Katsed 
lumel ja 
kruusal Keha mass m (kg) 

Tõmmatava raskuse 
kaal G (kN) 

Tõmbejõud 
Ftõmb (kN) 

Kaldenurk α 

0,28 
0,31 
0,32 

Otsetõmme 
1 m lumel 

2000 20 0,3 0º 

0,44 
0,4 
0,39 

Otsetõmme 
1 m 

kruusal 
2000 20 0,41 0º 

0,23 
0,27 
0,25 

Otsetõmme 
1 m 

kruusal üle 
kahe ploki 2000 20 0,25 0º 

Otsetõmme 
1 m 

kruusal 
kaldpinnal 2000 20 >5 53º 

1,95 
1,95 
2,1 

Otsetõmme 
1 m 

kruusal üle 
kahe ploki 
kaldpinnal 2000 20 2 53º 

 

Esmalt mõõdeti vintsimisseadmega otsetõmbe korral trossile mõjuvat tõmbejõudu. 

Katsete tulemustest on näha, et liikuva auto otsetõmbeks on vaja viis korda väiksemat 

jõudu kui lisada takistusteks tühjaks lastud rehvid. Kui blokeerida auto liikumine veel 

käigu sisselülitamisega ja käsipiduri rakendamisega suureneb jõud esialgsest seitse 

korda. 

 

Teiseks katsete seeriaks oli vintsimisseadmega üle ühe liikuva ploki trossile mõjuva 

tõmbejõu mõõtmine. Katsete tulemusel on näha, et liikuva auto tõmbamiseks 

rakendame neli korda väiksemat jõudu kui tühjaks lastud rehvidega takistatud autot. 

Käigu rakendamise ja käsipiduri lisamisega suureneb tõmbejõud aga viis korda 

esialgsest. 

 

Kolmandas katsete seerias mõõdeti vintsiga otsetõmmet üle kahe liikuva ploki. 

Tulemustest on näha, et tõmbejõud suureneb otsetõmbe ja tühjendatud rehvidega 
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vahel neli korda kuid lisades auto blokeerimiseks käsipiduri ja käigu suureneb jõud 

trossile vaid 0,1 kN võrra. 

 

Neljandas katsete seerias mõõdeti tühjendatud rehvidega, käsipiduri ja käiguga 

pidurdatud sõiduauto Mercedes Benz „Vito“ takistust erinevatel pinnastel. Tulemusi 

mõõdeti kolmel erineval pinnasel – lumi, kruus ja asfaltkate. Katsed tehti otsetõmbega 

ja otsetõmbega üle kahe liikuva ploki. Tulemused mõõdeti otsetõmbel järgnevalt: 

lumi 0,3 kN, kruus 0,41 kN ja asfaltkate 1,15 kN. 

 

Viiendas katsete seerias mõõdeti vintsiga otsetõmmet ja otsetõmmet üle kahe 

liikuva/liikumatu ploki maksimaalselt takistatud sõiduautoga Mercedes Benz „Vito“ 

53 o  nurga all kruusakattega pinnasel. Otsetõmbe korral ületas takistus kasutatud 

mõõteseade maksimumnäidu 5 kN ja otsetõmbe korral üle kahe liikuva ploki oli 

tulemuseks 2,0 kN. 

 

Kontrollitakse tulemust eeldusest, et tasapinnalise tõmbe tulemusele tuleb lisada 45 o  

nurga all otsetõmbe korral o45cos . 

 

Otsetõmbe korral lisandub kNkN
o 81,0705,015,1

2

2
15,145cos15,1 =×=×=×  ja 

kN0,296,181,015,1 ≅=+   

 

Katsete tulemustest saab järeldada, et kasutades päästetöödel liiklusavariidel 

plokisüsteeme vähendame seeläbi koormust trossile ja vintsimisseadmele. Väiksema 

koormusega trossile ja vintsimisseadmele saame kasutada vintsimisseadet pikema aja 

jooksul. Kui otsetõmbe korral maksimaalse trossipingega on vintsimisseadme tööaeg, 

et vältida seadme üle kuumenemist, 30 sekundit. Kasutades plokisüsteemi vähendame 

koormust vintsimiseadme ajamile ja pikendame seeläbi tööaega kuni kahe minutini. 

 

Kasutades plokisüsteeme muutub vintsimine päästetöödel kindlasti turvalisemaks. 

Vintsimisseadmega otsetõmbe korral, kui tõmmatava raskuse liugehõõrdetegur µ on 

kindlasti suur siis on suur oht, et keha liigub vintsides ebaühtlaselt  ning seeläbi 

suureneb veelgi trossipinge. Kasutades plokisüsteeme muutub raskuse liikumine 
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tõmbamisel ühtlasemaks ja on kindlasti turvalisem ning paremini vintsimistööde 

läbiviijate poolt kontrollitav. 

 

Oskuslik plokisüsteemide kasutamine kiirendab päästetöid liiklusavariide 

likvideerimisel vähendades vajadust kaasata sündmuse likvideerimiseks rasketehnikat 

kraanade ja traktorite näol. Liiklusavariidel, kus on vajalik sõidutee kiire vabastamine 

liikluseks, võib vintsimisseadme ja plokisüsteemide kasutamine anda suure ajalise 

võidu. Abijõuna kaasatava rasketehnika tellimine läbi häirekeskuse ja sündmuskohale 

saabumine võib viibida tunde. 

 

Katsete analüüsi tulemustest ja järeldustest teeb autor järgmised soovituslikud 

ettepanekud. Suurendada vintsimisseadmetega pääste põhiautode varustatust. 

Varustusse tuleks lisada plokid, D-karabiinid ja ketid või trossid plokkide 

kinnitamiseks, et oleks võimalik ehitada plokisüsteem mis võimaldaks pääste 

põhiauto massiga võrdset raskust vintsida. 

 

Põhiauto SCANIA P94GB 4x2NA 220 (TLF-2700)  „Kärmas Katariina“ massiga 

ligikaudu 15 tonni(tühjendatud veepaagiga) väljatõmbamiseks on vajalik varustusse 

lisada 5 plokki ja plokkide kinnitused.  

 

Põhiauto MAN TGM 18.330 4x2BL (TLF3000/200/50) „Teele“ massiga ligikaudu 

14,5 tonni (tühjendatud veepaagiga) väljatõmbamiseks on vajalik varustusse lisada 3 

plokki ja plokkide kinnitused. 

 

Põhiauto SCANIA „Saurus“ P94GB 4x2/3900 „Meite Mathilde“ massiga ligikaudu 

12 tonni(tühjendatud veepaagiga) väljatõmbamiseks on vajalik varustusse lisada 4 

plokki ja plokkide kinnitused  

 

 Vintsimiseadmete kasutamise efektiivsuse suurendamiseks lisada vintsi kasutamise ja 

plokisüsteemide koostamise harjutused iga-aastasesse komandode 

väljaõppeprogrammi. 



 35 

KOKKUVÕTE 

 

Väljakutsed liiklusavariidele on tulekahjude järel teisel kohal päästjate väljasõitude 

arvust. Eesti Vabariigis toimub igal aastal keskmiselt 2000 – 2500 inimkannatanutega 

liiklusõnnetust milles hukkub 100 - 150 inimest. See paneb päästetöötajaid mõtlema 

olukorra parandamisele.  

 

Päästeala varustatus ja tehnika areneb pidevalt. Pääste põhiautode varustuses on 

vintsimisseadmed ja muu lisavarustus, mis oluliselt tõhustavad päästjate tööd. 

Vintsimisseade avardab erinevatel päästetöödel võimalusi päästmiseks. Oskuslik, kiire 

ja professionaalne vintsimisseadme kasutamine võib olla liiklusavariil 

päästeoperatsiooni peamine võtmefaktor sündmuse lahendamiseks. Kiiremaks kui 

alternatiivina kasutada abijõuna kraanat või muud tõsteseadet. 

 

Lõputööle püstitatud eesmärgid tutvustada vintsimisseadmeid, lihtsamaid 

plokisüsteeme ja nende kasutusvõimalusi sai täidetud. Püstitatud hüpoteesid leidsid 

kinnitust läbi praktiliste katsete ja  katsetulemuste analüüsimisega. 

Uurimistöös on kirjeldatud vintsimisseadmete ja lihtsamate plokisüsteemide 

kasutusvõimalusi, tehtud praktilisi katseid, intervjueeritud SKA Päästekolledži 

päästekooli SPXII kursuslasi ja analüüsitud saadud tulemusi.  

 

Oskuslik vintsimiseadmete ja plokisüsteemide kasutamine suurendab päästetöödel 

liiklusavariidel sündmuse lahendamise efektiivsust ja päästab kindlasti mõnegi 

inimelu. 
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SUMMARY 

 
The paper consists of 40 pages which contains 18 figures, 10 tables and 3 appendixes. 

It is written in Estonian and a summary in a foreign language is in English. While 

writing the thesis 23 sources were referred to. 

 

The keywords for the covered subjects are winching equipment, block systems and 

their effectively in rescue works connected with traffic accidents. 

 

The aim of the thesis is to introduce the winching equipment, simpler block systems 

and their usage. The paper describes study winches blocking systems and simpler 

applications, interviews, doing practical tests and analysis of the results obtained 

using winching equipment. 

 

The work is divided into four parts. The first chapter provides an overview of the 

winches, simpler block systems and the compelling forces and their potential use 

during rescue works. It provides an overview of commonly used winches on the fire 

trucks in rescue services. The second part describes the research methodology, 

practical tests and the conditions for testing equipment. It is describes a methodology 

for carrying out an interview and results. The third part provides an overview how to 

conduct winches and block systems during traffic accidents. The fourth part is the 

practical comparative analysis of winching equipments and block systems. 

 

Practical tests and their analyses showed that the use of winching equipment and 

additional equipment can enhance the rescue operations during traffic accidents. 

Winching block systems and skillful using of them, can significantly increase the 

capability of rescue workers safety and efficiency improve during the rescue 

operations. 
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LISA 1. 

Üldine vintsimiseadmete kasutus- ja ohutusjuhend päästetöödel. 

 
Vintsimisseadmete kasutus- ja ohutusjuhend on koostatud SCANIA P94GB 4x2NA 

220 (TLF-2700) vintsimiseadme Ramsey RE-8000, MAN TGM 18.330 4x2BL 

(TLF3000/200/50) vintsimiseadme Ramsey RE-12000 ja SCANIA „Saurus“ P94GB 

4x2/3900 vintsimisseadme Warn 9DC kasutus- ja hooldusjuhendite põhjal ning on 

mõeldud üldiseks kasutamiseks päästetöödel. 

 
ÜLDNÕUDED 
 
Vintsimistööde läbiviijaks päästetöödel (edaspidi: vintsija) võib olla isik, kes on 

saanud vajaliku teoreetilise ja praktilise päästealase väljaõppe. 

Vintsija peab tundma vintsimisseadme ehitust ja teadma selle tõste- ning tõmbejõudu 

sõltuvalt plokirataste arvust. 

Vintsija peab olema tutvunud vintsimiseadme(te), kasutusjuhendiga ja  teadma 

seadmete kasutamise piirväärtusi ning ohutustehnikat. 

Oskama valida tööks vajalikke plokke ja teisi lisaseadmeid olenevalt teisaldatava 

eseme kaalust ja paiknemise iseloomust. 

Oskama määrata plokkide, lisaseadmete ja kinnituskohtade kõlblikkust ning oskama 

tõmmatavat objekti õigesti kinnitada. 

Töökoht peab olema hästi valgustatud, töövahendid paigutatud selliselt, et oleks 

tagatud ohutus ja käepärasus. 

Ohutuseeskirjade rikkumisel teiste päästetöötajate poolt või muu ohu korral, peab 

vintsija viivitamatult võtma tarvitusele abinõud ohutuse tagamiseks või vintsimistööd 

katkestama. 

 

ENNE TÖÖ ALUSTAMIST 

 

Vintsimistööde läbiviija(d) peavad olema riietatud päästja kaitseriietusse. Keelatud on 

töötada ilma päästja kaitseriietuseta, kinnasteta, kiivrita. 

Enne tööd peab vintsija valima vintsitava eseme kaalule ja iseloomule vastavad 

lisaseadmed, trossi pikkust arvestades plokkide arvu ning korrastama töökoha. 

Mittevajalikud materjalid tuleb eemaldada. 

Kõikidest märgatud puudustest teatama otsesele juhile, enne tööd mitte alustada. 
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TÖÖ AJAL 

 

Vintsitav ese  tuleb kinnitada või haakida vastavalt vintsimiseks kasutatavale 

skeemile. Vintsi turvaliseks tööks peab poolil olema keritud vähemalt viis täiskeerdu 

trossi. 

Päästeauto paigaldatakse võimalikult kindlale pinnale, lülitatakse sisse käsipidur ning 

rataste alla asetatakse tõkiskingad. 

Tuleb kontrollida vintsimisseadmega teisaldamiseks ettenähtud eseme võimalikult 

täpset kaalu eseme dokumentatsiooni või esemel oleva markeeringu järgi. 

Ärge kunagi kasutage vintsi inimeste tõstmiseks või tõmbamiseks. 

Vintsimisel peavad konksud kinnituma vintsitava eseme põhimassiivi (raami, 

karkassi, kere jne.) ja olema ilma sõlmedeta ja keerdudeta. Eseme kinnituskohtade 

vahele tuleb panna vastavad vahetükid, mis kaitsevad kinnituskonkse võimalike 

vigastuste eest. 

Objekt või ese tuleb vintsida selliselt, et teisaldamisel ei kukuks üksikud osad välja ja 

oleks tagatud eseme stabiilsus. 

Objekti või eseme vintsimisel kahe vintsiga samaaegselt tuleb kinnituskohad 

paigutada nii, et koormus jaguneks mõlemale poolele võrdselt. 

Enne tõmbamist tuleb veenduda, et objekt on kindlalt kinnitatud ja ei ole millegi 

külge või sisse kinnitatud. 

Esemeid kinnitades ja haakides on vintsijal keelatud vintsida esemeid , mille kaalu ta 

ei tea või mille kaal ületab vintsimisseadme tõmbejõu. Vintsimisseadme trossi ei tohi 

kasutada puksiirtrossina. 

Keelatud on kasutada vigastatud või markeerimata esemete haardeseadiseid, siduda 

kokku trosse või kohendada haamri või kangi löökidega kinnituskonkse vintsitava 

eseme küljes. 

Vintsitava eseme läheduses, trossi ohutsoonis või vintsitava eseme ja vintsimisseadme 

vahel ei tohiks olla teisi päästjaid ja kõrvalisi isikuid. 

Enne eseme vintsimist peab vintsija andma märguande vintsi(de) pingutamiseks, et 

kontrollida kinnituse õigsust, kinnituse ühest pingsust, vintsimisseadme püsivust ja 

pidurite tööd, ning alles pärast seda andma märguande eseme vintsimiseks. 

Vintsija peab eseme teisaldamisel jälgima, et see ei liiguks teistele päästjatele lähedale 

ega jääks mingi kõrvalise eseme taha kinni. Keelatud on viibida pinge all oleva trossi 

lähedal või astuda üle selle. 
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Koormuse vedamisel riputage kustutusjakk, tekk või present trossi peale, konksust 

paari meetri kaugusele. See aeglustab lahti tulnud konksu tagasilöögi kiirust. 

Peatage võimalusel tõmbamine iga meetri järel ja veenduge, et tross ei kuhju ühte 

pooliserva. 

Vintsi tõmbejõud on suurim, kui võimalikult palju trossi on poolilt maha keritud 

(poolile peab siiski jääma vähemalt viie täiskeeru jagu trossi). Kui seda pole võimalik 

teha, kasutage plokke ja kinnitage tross kahekordselt. 

Veojõudu võib suurendada, kasutades plokke nii, et veojõud oluliselt ei lange. See 

vähendab märkimisväärselt ka kulutatavat vooluvõimsust ja mootori kuumenemist. 

Trossi ebaühtlane poolile kerimine koormuse tõmbamise ajal ei ole probleem, kui 

tross ei kuhju ühte pooliserva. Kui see juhtub, laske trossi tagasi, et see pinge alt 

vabastada, ja siirake kinnituskohta rohkem auto keskele. Kui töö on tehtud, võite 

trossi poolilt maha ja uuesti korralikult poolile kerida. 

Kasutage vintsi võimalikult lühiajaliselt. Kui mootor kuumeneb, laske vintsil paar 

minutit jahtuda. Ärge kasutage vintsi piirkoormusel või selle lähedasel koormusel üle 

paari minuti. Elektrilised vintsid on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks ega sobi 

püsivate rakenduste jaoks. Võtke kaugjuhtimislüliti kasutusväliseks ajaks vintsi 

küljest lahti. 

Eseme teisaldamisel hoonete, ehitiste ja objektide peal peab vintsijal olema vajadusel 

kaitsevarustus kõrgustes töötamiseks. 

Kui vintsimisseadme töötamise ajal märkab vintsija ohtu tööpiirkonnas peab ta andma 

märguande töö peatamiseks. 

Enne eseme vabastamist vintsimisseadme küljest on vintsija kohustatud üle vaatama 

määratud koha ja veenduma, et ese ümber ei kuku ega libise. 

Vintsija peab kinnituse vabastama eseme või konksu küljest ära alles pärast seda, kui 

ese on korralikult kohale paigutatud või vintsimine on lõpetatud. 

 

PÄRAST TÖÖD 

 

Trossi nõuetekohaseks tagasikerimiseks tuleb tross hoida kerge pinge all. Selleks 

hoidke ühe (kinnastatud) käega trossi ja teise käega kaugjuhtimislülitit, hoidke trossi 

vintsist võimalikult kaugel ja liikuge otse vintsi suunas. Ärge laske trossil läbi käe 

libiseda ning ärge minge vintsile liiga lähedale. 
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Kontrollige vintsi sidurit vähemalt kord kuus ja veenduge, et seda on võimlaik 

täielikult ühendada ja vabastada. Kerige tross iga kord pärast kasutamist korrapäraselt 

trumlile. Kontrollige tross üle ja vahetage välja, kui selles esineb katkenud kiude. 
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LISA 2 

Läbiviidud katsete pildid 

 

 
 
Joonis 1. Põhiauto Scania „Saurus“ on Mercedes-Benz Vito sõiduauto vintsimiseks 
valmis (otsetõmme) 
 

 
 
Joonis 2. Põhiauto Scania „Saurus“ rataste blokeerimine liikuma hakkamise 
vältimiseks 
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Joonis 3. Põhiauto Scania TLF-2700 on Mercedes-Benz Vito sõiduauto vintsimiseks 
valmis (otsetõmme) 
 

 
 
Joonis 4. Põhiauto Scania TLF-2700 rataste blokeerimine liikuma hakkamise 
vältimiseks 
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Joonis 5. Otsetõmme sõidukorras autoga asfaltkattega tasapinnal. Tulemus 0,64 kN 
 

 
 
Joonis 6. Otsetõmme üle ühe ploki 
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Joonis 7. Otsetõmme üle ühe ploki sõidukorras autoga asfaltkattega tasapinnal. 
Tulemus 0,50 kN 
 

 
 
Joonis 8. Otsetõmme üle kahe ploki 
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Joonis 9. Otsetõmme üle kahe ploki sõidukorras autoga asfaltkattega tasapinnal. 
Tulemus 0,26 kN 
 

 
 
Joonis 10. Tühjendatud rehvidega sõiduauto Mercedes-Benz Vito 
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Joonis 11. Otsetõmme tühjade rehvidega tasapinnalisel asfaltkattel. Tulemus 3,1 kN 
 

 
 
Joonis 12. Otsetõmme tühjade rehvidega üle ühe ploki tasapinnalisel asfaltkattel. 
Tulemus 2 kN 
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Joonis 13. Otsetõmme tühjendatud rehvidega üle kahe ploki tasapinnalisel asfaltkattel. 
Tulemus 1,25 kN 
 

 
 
Joonis 14. Tühjendatud rehvidega, käsipiduri ja käiguga blokeeritud sõiduauto 
Mercedes-Benz Vito 
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Joonis 15. Otsetõmme täielikult blokeeritud autoga tasapinnalisel asfaltkattel. 
Tulemus 4,05 kN 
 

 
 
Joonis 16. Otsetõmme üle ühe ploki täielikult blokeeritud autoga tasapinnalisel 
asfaltkattel. Tulemus 2,75 kN 
 



 53 

 
 
Joonis 17. Otsetõmme üle kahe ploki täielikult blokeeritud autoga tasapinnalisel 
asfaltkattel. Tulemus 1,15 kN 
 

 
 
Joonis 18. Otsetõmme üle kahe ploki täielikult blokeeritud autoga 53º kruusakattega 
kaldpinnal 
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LISA 3 

Näited vintsimisseadmete ja plokisüsteemide kasutusvõimalustest liiklusavariidel 

 
 

 
 
Joonis 1. Fikseeritud sõiduki vintsi abil tõmbamine. Ülestõstmise kergendamiseks 
peavad kinnituspunktid olema maapinnale võimalikult lähedal 
 

 
 
Jooni 2. Fikseeritud sõiduki vintsi abil tõmbamine koos külje ja katuse 
eemaldamisega laiendab kiireimalt tööruumi 
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Joonis 3. Avariiline sõiduk võib olla ebakindlas asendis. Pehmel või ebatasasel 
pinnasel kasutage fikseeritud vintse koos plokisüsteemidega 
 

 
 
Joonis 4. Vintsiga tõmbamise ajal sõiduki külglibisemise vältimiseks 
kinnitage/fikseerige tagasipainutatud uksepost liikumatu eseme külge 
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Joonis 5. Fikseeritud veoki vintsi abil veoki esiosa tõmbamine laiendab tööruumi 
 

 
 
Joonis 6. Kontrollitud ümberpööramise teostamine vintside abil. Mõlemat vintsi tuleb 
kasutada kooskõlas ja suhteliselt pinges 


