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M õ i s t e d
Sild – rajatis, mida mööda tee, torustik vms kulgeb
üle veekogu. Sildu eristatakse otstarbe, sildeehitise
konstruktsiooni, arvutusskeemi, sõidutee asukoha ning
materjali järgi.
Viadukt – kuivamaasild, mida mööda tee kulgeb üle
teise tee, oru või muu objekti.
Tunnel – allmaakäik raudtee, maantee või jalgtee,
veejuhtme, kaablite, torustike vms tarvis. Otstarbe järgi
eristatakse liiklus- ja hüdrotehnilisi tunneleid.
Truup – vee või loomade tee alt läbijuhtimiseks raudtee
või maantee muldes olev rajatis, mille puhas ava on
alla 3 meetri.
Ökodukt – metsloomade käiguradadele tee ohutuks
ületamiseks rajatud spetsiaalne viadukt.
Ökotunnel – metsloomade käiguradadele tee ohutuks
ületamiseks rajatud spetsiaalne tunnel.
Allikas: Maanteede projekteerimisnormid (2005)
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1

Sissejuhatus

Iga elusolend kõnnib oma teed.
Teed viivad meid asustatud ja asustamata paikadesse,
läbivad metsi, orgusid, mägesid. Vette visatud puuront
viib meid teisele kaldale, õlekõrrest võib saada pääsetee lilleõiele. Me loome endale silla, et minna, rajame
endale tunneli, et jõuda. Me loome ja ehitame iga päev.
See on meie tee jätk. Kivist, puust, rauast, betoonist
tekib tähendusrikas vorm üle veekogu, üle mäe, üle
teise tee. Sild annab meile tee sinna, kus seda varem
polnud. Ja mitte ainult...
Sild ühendab meid. Sild ühendab lähedasi inimesi,
erinevaid mõtteviise, riike, rahvaid.
See on meie omavahelise suhtlemise sild.
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Eestis on pikaajalised traditsioonid monteeritavast
raudbetoonist sildade ehitamisel.

Tänapäeva ühiskonnas on oluline kiirus – mis mõjuks
inimestele häirivamalt ja ebamugavamalt, kui liikluseks suletud tänavad ja ummikud? Ja mis rõõmustab
neid rohkem, kui turvaline, mõnus ja probleemideta
kulgemine läbi elu...
E-Betoonelemendil on palju kogemusi kaasaegsete
sillalahenduste pakkumisel. 2000. aastal sai TartuJõgeva maanteel valmis eelpingetaladel põhinev monteeritavast raudbetoonist ühesildeline Kärkna sild,
mis oma ligi 33 meetriga on Eesti taasiseseisvumise
järel seni meie kõige pikem sild. Järgmised sillad
püstitati Ida-Virumaale, Narva ja Sirgala karjääride
vahele ning Eesti Elektrijaamale. Esimesed ZIPtalad monteeritava silla ehitamiseks toodeti siinmail
2006. aastal ning neid kasutati Kobratu ja Puurmanni
sildade ehitusel.
Eestis täna kasutuselolevad monteeritavast raudbetoonist silla ning teised ViaPlus™ toodete lahendused pärinevad Consolis SAS ettevõtetest Hollandist
ja Prantsusmaalt.
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ViaPlus™ Sillad, viaduktid ja
tunnelid

ViaPlus™ lahenduste kasutusalad:

viaduktid ja tunnelid
-

mitmetasandilised ristmikud maanteedele ja
raudteedele;

-

tunnelid kergliiklus-, jalg- ja suusateedele;

-

ökoduktid ja –tunnelid;

-

jne.

sillad ja truubid
-

sillad maanteedele ja raudteedele;

-

sillad ja truubid kuivendussüsteemidele;

-

mitmesildelised sillad prügilatele,
kaevandustele jms.
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Suureavalised sillad kuni 50 meetrit

monolitne plaat

ZIP tala
pikkusega kuni 50 m

ääretala
piirdeelement

ZIP-tala on tagurpidi T-kujulise ristlõikega tala sildadele ja viaduktidele, mille vaba ava on kuni 50
meetrit.
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Tüüpsed ristlõiked ja mõõdud

Tumesinisega on skeemidel märgitud silla monoliitbetoonist osa, mis betoneeritakse ehitusplatsil peale
talade paigaldust.

nx1200 mm

ZIP-taladega sildeehitis

1200
240

h1

h1

1180

ZIP-tala koos monoliitbetoonist plaadiga

240

h1

max 500

h1

Ääretala koos monoliitbetoonist plaadiga
Selline sild on suure kandevõimega ja talub hästi külgsuunalisi avariikoormusi. ZIP-talad on projekteeritud
selliselt, et silla monoliitbetoonist plaadi valamine
oleks lihtne ja minimaalse raketise vajadusega.
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Sildeehitise kõrgus (mm)

Maksimaalsed sildeavad ZIP-talaga lahendatud
sildadele ja viaduktidele

30,0
44,0
39,5
43,0
26,6
41,0
27,7
39,0
26,3
36,0
25,4
34,0
24,0
31,0
22,3
29,0
19,6
26,0
17,0
23,0
14,4
20,0
12,6
18,0

1955
1855
1755
1655
1555
1455
1355
1255
1155
1055
955
855
755

10,0
0

5

10

Sildeava (m)

15,0
15

20

25

30

35

40

45

Sildeava (m)

liikluskoormus – maksimaalne sille tavaliikluskoormuse korral
eriveok – maksimaalne sille eriveokilt tulenevate liikluskoormuste korral

-

käesolevat graaﬁkut kasutada ainult esialgseks
sildeehitise ristlõike kõrguse määramiseks

-

kasutatud koormusmudelid vastavad Eesti
projekteerimisnormidele EPN-ENV 1.3.

-

sildeehitise kõrgus sisaldab sillatala ja
monoliitset betoonplaati

Väikeseavalised sillad kuni 20 meetrit
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-

võimalik puhas sille kuni 20 m;

-

sildeehitise paksus 200 kuni 700 mm ja laius 1,2 m;

-

sildealune kõrgusgabariit kuni 6 m;

-

sillasammaste (kandeseinte) vertikaalsus mitte väiksem kui 70°

laeplaadid
Massiivplaadiga väikeseavalised sillad, viaduktid ja
tunnelid

muldkeha tugiseinad

monoliitne põhjaplaat

Sildeehitise kõrgus (mm)

L-kujulised sillasambad

-

käesolevat graaﬁkut kasutada ainult esialgseks
sildeehitise ristlõike kõrguse määramiseks

-

kasutatud koormusmudelid vastavad Eesti
projekteerimisnormidele EPN-ENV 1.3.
11,6
11,1
10,6
9,8

700
650
600
550

20,7
20,2
19,7
19,2
18,5

8,9

500

8,2
7,4

450
400

17,7
16,6

6,7

350

15,0

5,5

300

4,1

250

2,7

200

0

13,0
9,5

6,9
5

10

15

20

25

Sildeava (m)

liikluskoormus – maksimaalne sille tavaliikluskoormuse korral
kergliikluskoormus – maksimaalne sille ainult kergliiklusest tuleneva
koormuse korral
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ääretalad

T-kujulised sillasambad
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Tüüpsed ristlõiked ja mõõdud

Tumesinisega on skeemidel märgitud silla monoliitbetoonist osa, mis betoneeritakse ehitusplatsil peale
talade paigaldust.

200...700

1200

Massiivplaadiga sildeehitis

200...
700

h

600
VI
200...300

b

200...300

Betoonist raam, mis ehitatakse tugisammastest,
massiivplaatidest ja monoliitsest põhjaplaadist
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3

Elementlahenduse eelised

-

lihtne staatiline mudel ja konstruktsioon;

-

standardiseeritud tooted ja sõlmed;

-

kiire ehitustöö mõju liiklusele on lühiajaline;

-

ehitus on vähesõltuv ilmast;

-

tehasetöö täpsus;

-

esteetiline ja sale konstruktsioon;

-

silla plaadi ehitamisel on minimaalne
raketisetööde vajadus;

-

hüdroisolatsiooni ja sadevete ärajuhtimise
lihtne teostus.

Kvaliteet

Elementlahendus annab hea ja kvaliteetse lõpptulemuse,
sest tehases on aastaringselt tunduvalt paremad tingimused
kui ehitusplatsil. Tehase tingimustes on lihtne valmistada
kõrgemargilist betooni ja kontrollitud valutingimustes
tagada materjali soovitud omaduste saavutamine. Betoon
on aga omakorda väga hea vastupidavusega keemiliselt
agressiivses keskkonnas.
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Paindlikud lahendused

-

sildeehitise ja põhjaplaadi kalded nii piki–
kui põikisuunas;

-

avade võimalikkus mitmesildelise silla
vahesammastes;

-

elementidesse valatavad kommunikatsioonitarvikud;

-

lisaväärtust loovad tooted – servaplaadid,
karniisid jms.

Palju erinevaid viimistlusvõimalusi
Betooni kui materjali võimalused on väga mitmekesised.
Erinevad reljeefsed vormid, kivivärvid ja töötlused muudavad
betoonpinna huvitavaks ja omanäoliseks.
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E-Betoonelement: sillad planeerimisest
ehituseni

E-Betoonelement võtab endale projektis tegevusvastutuse
elemenditöövõtu osas.

ViaPlus™ pakutav täistöövõtu maht:
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-

konsultatsioon esmase kavandamise staadiumis;

-

lahenduse koostamine ja konstruktiivne
projekteerimine;

-

elementide tootmine ja transport objektile;

-

paigaldustööd;

-

teised vajalikud ehitustööd objektil rajatise
terviklikkuse saavutamiseks.

Sellega võtab E-Betoonelement enda kanda suure
osa ehitusriskidest ja vastutuse rajatise teostuse
eest. Tähtis on kaaluda erinevaid võimalusi ja leida
parim lahendus.

Töid alates projekteerimisest kuni monteeritavast
raudbetoonist konstruktsioonide üleandmiseni juhib
E-Betoonelemendi projektijuht. Selliselt on tagatud
info kiire liikumine ja kliendil on võimalik kõigi
küsimustega pöörduda ühe inimese poole.

E-Betoonelement kuulub rahvusvahelisse kontserni
Consolis SAS, kes on betoonelementidest lahenduste
ja nendega seotud teenuste pakkuja enamuses
Euroopa riikidest. Grupi ettevõtetel on rohkem kui
50-aastane kogemus elementsildade ja -tunnelite
projekteerimisel ning ehitamisel. Kogu maailmas
laialt kasutust leidnud üle- ning läbisõitude lahendusi
teostab Eestis E-Betoonelement.
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MÄRKMED
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Tammi tee 51
76902 Harku
Harju maakond
tel 671 2500
faks 671 2555
e-post ebe@betoonelement.ee

kujundus piret mikk / inox dm

www.betoonelement.ee
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