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Aastatuhandeid on inimkond iiletanud veekogusid
vaqa erinevate vees6idukitega. Tasapisi on need
arenenud aina suuremaks, erikujulisemaks ja voim-
samaks. /gasuguseid laevu on nabtud, aga nuiid
kavatseb Hydro Lance meid allatada hoopis uut
Wapi laevadega. V6i siiski?
Tormi Soorsk
Fotod: Hydro Lance Co.
Kaubomat« Hydro Lance TM HARTHTM Technology kuulub kogu ulatuses Hydro Lance
Corporation'ile ja Hydro Lance Engineering, Inc. -le. K6ik oiqused kaitstud.

Enamik tanapiieva laevu
jiiiib kiirustelt alia

18.-19.sajandi klipperitele.
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Lennukikandjad, millelt tousevad
ohku ja millel maanduvad len-
nukid, on hirrnuaratava suuruse-

gaoSupertankerid voi konteinerlaevad
on kolossid, mis paljudele veeteedele
voi sadamatesse ei taha ara mahtuda.
Kruiisilaevad on kui ujuvad linnad. Lisa-
gem miljonid vaiksernad alused ja siis
jaab kusida, mida siin veer muuta an-
nab?

Kuidas nad selle peale tulid?
Veerand sajandit on Californias paik-
nevad korporatsioonid Hydro Lance
(edaspidi HL)ja Hydro Lance Enginee-
ring,lnc.teinud uurimistbid uute laeva-
de loomiseks. Eesmargid on olnud kor-
gelennulised ja oilsad; kiirendada kau-
pade ja inimeste transporti, vahenda-
da meretranspordi riske, kahandada
laevade kutusekulu kaubatonni voi
reisijakohta kuni 7 korda ja vahendada
seelabi keskkonna saastamist, anda
inimestele kiirem ja mugavam reisi-
rnisvoimalus jne. Ulimalt tore, eks?

Vordlernisi tavaline, 634 kajutiga
kruiisilaev Stattendam, mis reeglina
soidab Hollandi-Ameerika vahet, kaa-
lub 55 451 tonni; reisijaid votab peale
1266,meeskonnas on 704 inimest. Nii
tuleb iga inimese kohta ei vahem ega
rohkem kui 28 tonni laeva! Paraku
peabki tavakonstruktsiooniga laev ras-
ke olema, sest naiteks luksuslaeva tu-
leb mahutada tantsusaalid, sviidid, res-

toranid ja basseinid, see aga tahendab
toekaid kerekaari jm tugevdusi, vage-
vaid tekke ja vaheseinu ning tugevat
korpust.Kas neid tonne inimese kohta
ei anna siisvahendada?

Traditsiooniline kaubalaev on kor-
gepardaline murakas - kuidas muidu
mahutada sinna tuhandeid tonne
kaupa ja panna ta toime tulema
ookeani raskeja korqe lainetusega. Nii
ta rullabki seal lainernaqede vahel,
korstnast paksu musta suitsu valja aja-
des,sest suqavalt vees istudes peab ta
voitlerna suure veetakistusega ja laine-
te jouqa Meresoidu ajalugu teab kul-
lalt juhtumeid, kus laev sellele stressile
lopuks jarele annab ning uhel paeval
lopuks pooleks rnurdub.Voiks ju ehita-
da veelgi paksema kerega, korqerna
voi pikema laeva, aga igal asjal on
moistlikkuse piir. Siis oleks vaja veel
voirnsarnaid mootoreid, mis poletaks
veel rohkem kutust ja saastaks veel
rohkem ohku laev ise oleks palju kal-
lim, aga kusitavaks jaaks, kas kaup ka
kiiremini kohale jouab.

Ookeani korglaines on igati mood-
ne reisilaev paljudele vastuvoetamatu
- korgete parraste ja vaikese suvise
tottu kipub ta tuules ja lainetes lenger-
dama,nii et lobusoidu asemel on reisi-
jad hoopis merehaiged ...

Laevad ja lennukid saastavad uhes-
koos atmosfaari rohkem kui kogu au-
totransport kokku - tavaliselt raagitak-



'" Ameerika korporatsioon Hydro Lan-
ce™ tahab lahitulevlkus maailma Gliata-
da uut tGGpi laevadega, millistel on
kaks Glipikka vaikese ristl6ikega keret ja
nende vahel k6rgel6hus pealisehitis.

~ Katamaraane ja SWATH-tehnoloo-
gial p6hinevaid laevu iseloomustav
skeem,

Hydro Lance plaanib ehitada
ka luksusjahte.

se just viimase osast.Parast terrorirun-
nakut New Yorgi WTC-tornidele lope-
tati rnoneks ajaks lennuliiklus USA
ohuruurnis ja laevaliiklus sadamaisse.
Nadala parast kandis NASA satelliitide
vaatlusandmeile tuginedes ette, et
"see on esimene kord sellest ajast ala-
tes, kui vaatlussatelliidid on kasutusel,
et kogu Ameerika on saastevinest va-
ba, kaetud labipaistva kristallselge
ohuqa kaldast kaldani" Motlemapa-
nev fakt, kas pole? Jarelikult oleks vaja,
et laevad vahern tossaksid (Iennukid
muidugi ka).

Kui jatta korvale tuurraioul liikuvao
lennukikandjad, tuumaallveelaevad ja
rnoned muud,siis liiguvad laevad me-
redel mine kiiremini kui purjekad 18.ja
19.sajandil oma 32solmese (klipperid)
tippkiirusega. Kuson progress?

Kasv6ti on HARTH?
Konealused firmad on aastate jooksul
votnud uute laevade ehitamiseks juba
hulgaliselt patente ja litsentse, kuid
votmeroll on HARTHlM-tehnoloogial
(High Aspect Ratio Twin Hum.Maakeeli
tahendaks see kahte (tavaliselt) vaga
pikka ja kitsast (ehk vaikese ristloikeqa),
teineteisest kaugel asetsevat laevake-
ret,millevahel on veepinnastvaga kor-
gel kaupade voi reisijate veoks moe 1-
dudosa.

Siin laheb mote katamaraanidele,
SWATH-tehnoloogial (Small Water-

plane Area Twin Hum ehitatud laeva-
dele voi hydrofoi(idele. HLvaidab kate-
gooriliselt,et HARTHon hoopis midagi
muud.

Katamaraanide kaks keret on kui
kaks iseseisvat laeva oma pikkuste-
laiuste-suviste suhtega, mis uhenda-
tud tekiehitisega, vees istuvad need
kered nagu tavalised laevakered - osa
vees, osa veest valias, Katamaraanidel
on inimeste jaoks palju ruumi, sest ka-
sutada on nii kerede siseruumid kui te-
kiehitise omad. Leebemas meres on
katamaraan suhteliselt stabiilne, kuid
karmides oludes volb asi toslseks min-
na. Tanu pikkuse-Iaiuse suhtele voib
aarrnuslikes oludes juhtuda,et kui suur
laine ta umber virutab, siisurncerpoo-
ratuks ta kajaab. Lisaksrammivad kata-
maraani kered vastu voi poolpoiki tu-
levaid laineid taie rinnaga.

SWATH-Iaevad on katamaraanide-
ga sarnased, kuid nende puhul taga-
vad ujuvuse kaks veepinna alia jaavat
pontooni. Seetottu on nad rankades
mereoludes stabiilsemad. Nii on ka
paljud okeanograafilised uurimis- voi
paastelaevad sellise konstruktsiooni-
ga.SWATH-laevade ideega tuli valja ka-
nadalane Frederick G.Creed 1938.aas-
tal, kuid laevaehituses hakkasid seda
tuupi laevad levima alles 1960.-1970.
aastatel.

Veealuste tiibadega purjekad ehk
hydrofoi(id tousevad piisava tuuletu-
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gevuse juures veealustele tiibadele
toetudes veepinna kohale, vabanedes
niiviisi suurest veetakistusest.Trimaraa-
ni I'Hydroptere (TM, 4/2008) kiiruseks
saadi 2007. aastal maakeeli 90,2 krn/h,
kuid suurteks kauba- v6i reisilaevadeks
ei saaselliseid aluseid kasutada,ka suu-
remate veealuste tiibade puhul mitte.

Laevade stabiilsuse suurendami-
seks on reisilaevadele lisatud tasakaa-
lustavaid uimi jm - mingil maaral on
neist abi, aga aluse maksumust suu-
rendavad nad ka uksjagu.

Aga mida siis pakub HARTH? Firma
kodulehel www.hydrolance.net on
mitmeid videoid. Uhel neist vorreldak-
se nende laevakeret pliiatsiga. Kui kere
on ulipikk ja samas kitsas (vaikese rist-
16ikega), siis ei hakkavat need laineid
rammima, vaid 16ikavad neist labi.Ta-
nu pikkusele oleks kere(d) uheaeqselt
mitte uhe-kahe laine meelevallas, vaid
16ikaksid uheaeqselt kurnrnet-kahte-
kumrnet, sellega oleks kohe tagatud
pikistabiilsus.Ja kui need kaks keret on
uksteisest piisavalt kaugel,siis peaks fir-
ma arvates ka kulqsuunas olema sta-
biilsus palju parem kui praegustellae-
vade!. Stabiilsust lisavat ka see,et need
kered oleksid ookeanidele m6eldud
variantide puhul suures osas vees (vee
ali).Tanu kere kitsusele olevat ka kere
veetakistus ehitajate vaitel vaike, sest
nad loikaks vett nagu nuga v6i uisk
Seet6ttu usutakse,et uued laevad hak-
kavad Iiikuma merel paliu kiiremini
ning vajavad edasiliikumiseks vaikse-
maid ja vahem kutust p61etavaid
mootoreid.

Loodetavad plussid ja arvata-
vad miinused
Uhteqi n--6taism66dus laeva ei ole fir-
ma paraku veel valmis ehitanud. Rrma
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vaidab enesekindlalt,et aastakurnnete
jooksul on nad tundma 6ppinud k6igi
seniste laevade plusse-miinuseid ja
nende k6rvutamisest teinud omad ja-
reldused. Lisaks on tehtud arvutisimu-
latsioone ning katseid 9 m pika, pool
tonni kaaluva mudeliga. Kas nende
optimismi jagada v6i mitte, jaagu iga-
uhe arvata, aga nad usuvad suutvat
pakkuda:

- mugavalt liuglevat, pusikiircseqa
kulgemist ka vaga tormisel merel;

- rullamise, lengerdamise, sukeldu-
mise, lainelet6usmise kadumist (ini-
mesed ei jaa enam merehaigeks);

- reisikiiruste kasvamist 60--150 561-
meni (111-278 km/h)!;

- kutusekulu vahenernist kaubaton-
ni/inimese kohta kuni 7 korda;

- atrnosfaari mittesaastavate kurus-
te kasutamist;

- laeva kerele m6juvate pingete ka-
dumist, kuna laev ei rammi laineid;

- pea olematuid vbbrilkiilulaineid,
mis enam ei kahjusta kaldaid ja ei hairi
vaikesi vees6idukeid;

- v6imalust ehitada samal viisil nii
kerglaevu kui suuretonnaazilisi;

- v6imalust luua stabiilseid aluseid
naftapuurijatele, teadlastele, avasada-
matele, ujuvasulatele;

- suuremat reisiulatust, -kiirust, oko-
noomsust,ohutust;

- v6imalust ehitada laevu, mis ran-
duvad vaga madalas vees otse rannale
jne.

Muidugi on foorumites s6na vot-
nud hulk skeptikuid, kes ei usu selle
tehnoloogia eelistesse ega teostata-
vusse. P6hiliste vastuvaiderena on ko-
lanud,et nii pikkade kerede ehitamine
v6tab liiga palju materjali,ajades laeva
maksumuse suureks. Kere pikkuse
t6ttu kardetakse,et seejaab konstrukt-

• Arvutisimulatsioon selgitab, miks HL-
laevad ei karda tormist merd.

.... HL-Iaevade ornaparast peaks see
pealtvaade andma hea iilevaate.

Leiutamine on sageli millegi ammu teadaoleva
esiletoomine uue nurga all

http://www.hydrolance.net


Kuisee pilt tegelikkuseks saaks,siis poleks ju iildse
paha sellega mOOda maailma seigelda.

Firma loodab tulevikus ehitada
ka hiigelsuuri, viljadusel omal

joul ringi liikuvaid tehisobjekte
nagu lennuvaijad, naftapuurimis-

alused, ujuvsadamad voi
siis elamiseks kohased linnakud.



Eksperdi arvamus

• Meri on loputute fantaasiate alli-
kas,eriti nendele, kes pole mere te-
gelikkusega palju kokku puutunud
voi on teinud seda vaid ilusa ilmaga.
Kunagises L Meri etnograafilises fil-
rn'kavandis.Paat" on mote, et Euroo-
pa ja Aasia eri paigus valmistatud
iidsed paadid on pohirnotteliselt va-
ga samased, sest ebasobivad katse-
tused hukkusid koos nende autori-
tega.

Tanapaevased virtuaalsed katse-
tused on autoritele ohutud ja see-
tottu palju mitmekesisemad. Iseasi,
mis nende virtuaalmaailmas loodud
toodetega juhtub siis,kui need tege-
likkuseks tehakse.

Autorid, kes vaidavad, et nad on
leiutanud laevatUUbi, millel on en-
neolematud eelised, kas eiravad
koolis opitud fUUsikaseadusi voi on
opitu unustanud. Nende hulka
kuuluvad teadmised ujuvate keha-
de pUstuvusest ja vedelike takistu-
sest liikumisele ning isegi Archime-
dese seadus ja selie rakendused.
Raakimata veel laevade meresoi-
duomadustest, merekindlusest ja
konstruktsioonide vastupidavusest
merejoududele, vasivusele ja soola-
sele veele, mis pannakse merel mit-
mekUlgselt proovile.

Sellest projektist raakides margiks
ara moned koige Uldisemad eba-
reaalsused.

Peale laine- ja keeristetakistuse
(Uheskoos vormitakistuse), mida
saab vahendada laeva kere saleda-
maks muutmise teel, mojub laevale
ka vee viskoossusest tulenev hoor-
detakistus. Selle osatahtsus suure-
neb pika ja saleda kere puhul ega
voimalda vahendada lootuspara-

selt laeva liikumiseks vajalikku
voirnsust,

Kahe kerega laev, mille kered on
vee all ja ehitised korgel Uleval,ei ole
stabiilne ei sUvise ega pUstuvuse
poolest. Laeva sUviserinevatel koor-
mustel ja pUstuvus soltuvad veeliini
pindala suurusest, pUstuvus ka vee-
liini kujust. Kui veeliini pole oliagi, siis
pole laeval ka kandejoudu ega pus-
tuvust. Seda teab iga meremees ka
ilma teooriata, et laev, mis lainetel
enam ei ootsu laheb varsti Umber.
Kui need veeliinid on aga Uksteisest
eemal, on pUstuvus siiski voimalik,
ent stabiilse sUvisega soitrniseks
peaks laev olema kogu aeg taislastis.
Taislastist vaiksernat raskust peaks
kompenseerima ballastvee votmi-
sega, nagu seda teevad allveelae-
vad, muidu touseksid kered pinna Ie.

Suuri kahtlusi tekitab selliste lae-
vade mehaaniline vastupidavus. Ku-
na lainetest tulenevad merekoor-
mused on perioodilised, siis ei ole
tahtis ainult konstruktsioonide vas-
tupanu maksimaalsetele esineda
voivatele joududele, vaid ka vasimi-
sele. Selleks peavad konstruktsioG-
nid olema piisavalt jaigad ja sujuvad,
ilma pingeid kontsentreerivate koh-
tadeta. Ka tavalistel kahe kerega lae-
vadel on hulganisti probleeme, mis-
tottu neid polegi palju.

Selliste laevade majanduslik ots-
tarbekus on nahtavas tulevikus
enam kui kahtlane.

Heino Levald, laevaehitusinsener (na-
val architect), tehnikakandidaat lae-
vade projekteerimise alai ja majan-
dusdoktor tehnilise arengu ja loodus-
kasutuse okonoomika 0101.
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Hydro Lanceusub,et nende Iaevad v6tavad endale ka olulise turuosa nn ebastandard-
sete kaupade transpordis - nagu niiiteks lennukikered jms.

sioonilt norqaks. Suuruse tottu hakka-
vad laevad naiteks terase kasutamisel
kaaluma vaqa palju ja hulk energiat la-
heb nende Iiikumasaamiseks.Lisaks ta-
hendab piki pardaid liikuv veemass
suurt hoordejoudu mis tuleb Uletada.
Arvatakse,et kahte keret ei saaehitada
Uksteisest vaqa kaugele ilma konst-
ruktsiooni tugevust ohtu seadmata
ning kui tugevust silmas pidades jaa-
vad kered lahestikku kaob stabiilsus
kUlgsuunast tulevate lainete suhtes.

Arvatakse ka,et pikad kered on hOG-
limata sUgavalt veesistumisele kUlglai-
netele ikkagi heaks ekraaniks,mille kal-

lal oma joudu proovida.Arusaamatuks
jaab ka see,et kord istuvad kered just-
kui sUgavalt vees, siis jalie, et sUvis on
vaga vaike, Muidugi saab keredesse
lasta ballastvee ja selle vajadusel valja
pumbata,aga kas see on nii rnoeldud
ei tea - igatahes nouaks seegi palju
energiat jne.

Ka siinkirjutaja kaldub skeptikute
poolele, kuid loodetavasti pakub lugu .
vahernalt kaasarnotlernise voirralust
- motelda on ju tore.~

NBI Firma vastused enim esitatud kusi-
mustele leiad TMi veebivaljandestl

... Firma nagemuses peaks nende jahtidega saama iiletada ookeane, et j6uda just
selle palmisaare randa, kuhu soovitakse.

.. See ujuvlennuvali pole Hydro Lance'i nagemuses pelgalt fantaasia.


