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Eesti maaparandussüsteemidele nii metsas kui ka põllu-aladel on püstitatud vajalikke rajatisi 

(sillad, truubid, purded) kokku üle 66 tuhande.  Nendest 65 tuhat on truubid, mis on üheks 

suurimaks maaparandussüsteemide kraavivõrkude amortiseerumise kohaks.  

 

Töö eesmärgiks on uurida ja analüüsida laborikatsete põhjal truubi taguses kraavis tekkivaid 

voolukiiruseid ning erosiooniohtu olenevalt vooluolukorrast, vooluhulgast ning truubi 

läbimõõdust.  

 

Laborikatsed viidi läbi Eesti Maaülikooli Veemajanduse osakonna laboris, kus klaasrennis 

hinnati poolsurvelise ja surveta DN 200 ja DN 300 truubitoru taguses kraavis tekkivaid 

voolukiirusi ning kindlustise püsivust.  

 

Katsetest selgus, et suurte vooluhulkade ja poolsurveliste truupide juures on truubi tagune 

kraavkindlustis vajalik. Kinnitust leidis ka lõputöös püstitatud hüpotees: mida stabiilsem 

kindlustis truubi tagusesse kraavi on rajatud, seda väiksem on erodeerumise oht kraavi 

nõlvadel ja põhjas.  

 

Kuna truubi taguse kraavi kindlustise vajalikkust ning erodeerumise mõju pikkust 

kraavisängis on vähe uuritud, on edasiste uuringute tegemine vajalik. Mahulisemad uuringud 

oleks vaja läbi viia nii looduses kui ka laboratoorselt.  

Märksõnad: truup, põhja ja nõlva kindlustis, erosioon, uhtumise pikkus. 
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More than 66,000 essential structures (bridges, culverts, plank bridges) have been erected on 

soil improvements in Estonia both in the forests and field areas. 65,000 of them are culverts 

that are one of the greatest amortisation points within the ditch network of soil improvement 

system.  

 
The aim of this paper is to study and analyse the flow velocity and erosion danger that occur 

in the ditch behind the culvert depending on the flow situation, the quantity of current and the 

diameter of the culvert based on lab experiments. 

 
The laboratory experiments were conducted in the laboratory of the Department of Water 

Management in the Estonian University of Life Sciences where in the glass flumes the flow 

rate that occurs in the ditch behind the semi-pressurised and unpressurised DN 200 and DN 

300 culvert pipe and the durability of the channel lining were evaluated. 

 
It followed from the experiments that large quantities of current and semi-pressurised culverts 

necessitate a channel lining behind the culvert. The hypothesis posited in the thesis was also 

confirmed: the more stable channel lining built into the ditch behind the culvert, the smaller 

the likelihood of erosion on the banks and in the bottom of the ditch. 

 
As the need for a channel lining behind the culvert and the duration of the influence of 

erosion in the ditch bed have been studied little, further research is required. It would be 

necessary to conduct more voluminous research both in the field and in the lab. 

Keywords: Culvert, channel lining of the bottom and the banks, erosion, scouring length 
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SISSEJUHATUS  

Seoses maaparanduse arenemise ja suuremahuliste tööde algusega rajati Eestis pea 40 

aastat erinevaid kuivendussüsteeme alates 1950 aastatest kuni 1990 aastateni. Enamus neist 

süsteemidest on tänaseks amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. 

Maaparandussüsteemidele nii metsas kui ka põllu-aladel on püstitatud vajalikke rajatisi 

(sillad, truubid, purded) kokku üle 66 000, nendest 65 000 on truubid [1].  

 

Kraavivõrgus on üheks suurimaks maaparandussüsteemide amortiseerumise kohaks 

truubid. Arvestades ehituskvaliteeti ja –materjali on need tänaseks päevaks lagunenud ning 

ei täida vajalikul määral oma eesmärki. Kraavid, millel rajatised asuvad ja mida pidevalt ei 

hooldata, võib lugeda juba 15-20 aastaga amortiseerunuks. Truubi tööiga (üldjuhul 50 

aastat [2]) väheneb oluliselt nende hooldamata jätmisel.  

 

Truubi põhiülesandeks on veevõrkude ühendamine kraavi- või teemulde kaudu [3]. 

Valgala, vooluhulk ja voolukiirus on tegurid, mis mõjutavad truubi töökindlust. Truubi 

läbilaskvusele avaldab mõju ka truubi vooluolukord, milleks võib olla surveta, 

poolsurveline ja surveline truup. Vastavalt hüdraulika käsiraamatule projekteeritakse truup 

surveta või poolsurveliseks [4]. Olenevalt truubi vooluolukorrast, vooluhulgas ning 

läbimõõdust muutuvad voolukiirused truubi väljavooluava taga olevas kraavis, mis 

tavapäraselt kindlustatakse vastavalt nõuetele. 

 

Truubi aladimensioneerimisel, vale kindlustise tüübi või liiga lühikese kindlustise pikkuse 

valikul võib tekkida truubi taga olevas kraavis suur voolukiirus, mis suurendab uhtumist 

truubi taguses kraavis . Suured kiirused põhjustavad ka uhteprotsesse nii enne kui ka pärast 

truupi olevas kraavis [5]. Üheks voolusängi deformeerumise põhjuseks on lubatavate 

voolukiiruste ületamine sängi põhjas ning nõlvadel. Lubatud voolukiiruste ületamisel 
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põhilisteks kohtadeks, kus erosioon toimub, on kraavi põhi kohe pärast truubi 

väljavooluava ning kraavi nõlv, kuhu vool suundub esimesena. Erosiooniohtu truubi sisse- 

ja väljavoolus aitavad ära hoida kindlustise kvaliteetne ehitus ning õige kindlustise tüübi ja 

pikkuse valik vastavalt pinnasele, voolukiirustele ja vooluhulgale [6].   

 

Truubi projekteerimisel on oluline määrata truubile õiged mõõtmed: läbimõõt, pikkus, 

lang. Enamik truupe on dimensioneeritud voolunomogrammide või modelleerimistarkvara 

põhjal. Truubi otsakud ja sisse- ning väljavoolu kindlustised valitakse maaparanduse 

tüüpjooniste (2013) alusel [7] vastavalt vooluhulgale ja pinnase omadustele.   

 

Truubi taguse kraavi kindlustise projekteerimise käigus tuleb arvestada teatud riskidega. 

Ebakorrektsete hüdroloogiliste ja hüdrauliliste arvutuste ning vale kindlustise valiku korral 

võib kindlustis stabiilsuse kaotada ning ei toimi enam eesmärgi kohaselt [8]. Kraavisängi 

kindlustis kogu perimeetri ulatuses jaguneb kolmeks: nõlvapinna, -jalami ja põhja 

kindlustiseks [9]. Valdavalt tekivad truubi taga asuvas kraavi kindlustises kogu perimeetri 

ulatuses probleemid seoses lühikese või vale kindlustise valikuga, mis ei taga kraavinõlva 

või -põhja stabiilsust ning kraav kaotab ajapikku oma kuju ja püsivuse [6]. 

 

Eestis pole truubi taga oleva kraavi kindlustise pikkust põhjalikult uuritud ning käesoleva 

töö eesmärgiks on truubi taga oleva voolukiiruse uurimine mõjutatuna kindlustise tüübist, 

truubi diameetrist, vooluolukordadest ning -hulkadest. Suuremad vooluhulgad ja 

voolukiirused tekitavad truubi taga oleva kraavi kindlustamata jätmisel tugevaid 

erosioonikahjustusi nii kraavi nõlvale kui ka põhjale. Tuginedes kirjandusele ja 

mõõtmistulemuste analüüsile, uuritakse DN 200 ja DN 300 läbimõõduga truubi taga olevas 

kraavis voolukiirusi ning erinevate kindlustistüüpide pikkusi. Eesmärgiks on pakkuda välja 

lahendusi suurte vooluhulkade korral tekkiva erodeerumisohu vähendamiseks truupide DN 

200 ja DN 300 puhul.  

 

Truubi taga asuva kraavi voolukiiruse uurimiseks viidi läbi katsed Eesti Maaülikooli 

Veemajanduse osakonna laboris. Selleks rajati klaasrenni 1% kaldega kraavi imiteeriv 

trapetsikujuline voolurenn (sisse- ja väljavool), mis ehitati vastavalt katsetele 4 meetrise 
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kaldotsaga DN 200 või DN 300 läbimõõdu plastist truubiga kokku. Katsete käigus muudeti 

vastavalt käsiraamatutele vooluolukordi, milleks olid surveta ja poolsurveline truup[4]. 

 

Töö autor tänab juhendajat Mihkel Grossi asjakohaste nõuannete eest. Magistritöö 

valmimisel olid toeks ja abiks Toomas Timmusk, Toomas Tamm, Rauno Lõiv ning autori 

perekond. Samuti soovib autor tänada Eesti Maaülikooli Veemajanduse osakonda ning OÜ 

Ülenurme Teed katsetes kasutatud materjalide eest.  
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1. TRUUPIDE ÜLDISELOOMUSTUS 

 

1.1. Truubi definitsioon ja vajalikkus  

 

Truubiks nimetatakse rajatist, mis on veevõrgu lühike torust või torudest kulgev osa, mille 

kaudu suunatakse vesi kraavi- või teemulde alt läbi [3]. Maaparanduses on truup kasutusel 

peamisel kraavimuldest vee läbijuhtimiseks ning teeehitusel kasutatakse truupi teemuldest 

vee või loomade ohutuks ümbersuunamiseks läbi teetammi. Truupide põhieesmärgiks on 

veevõrkude ühendamine või vee juhtimine läbi mulde, vältimaks vee kahjulikku mõju 

muldele [8].  

 

Maaparanduse tüüpjooniste (2013) järgi käsitletakse truupidena 300 - 1600 mm 

läbimõõduga torusid [7]. Suuremaid truupe nimetatakse juba torusildadeks ning neid 

kasutatakse suuremate veejuhtmete juures [4]. Torusildu ehitatakse ka kohtadesse, kus 

tahetakse loomasid ohutult läbi teetammi juhtida.  

 

Väiksemat truupi läbimõõduga DN 200 ja DN 300 nimetatakse veeviimariks. Veeviimar 

on pinnavee ärajuhtimissüsteem ning selle ülesandeks on metsa- või põllualalt vee 

juhtimine kraavidesse, ennetamaks olukorda, kus vesi jääb seisma mulde või väljakaevatud 

pinnasvalli taha ja hakkab lõhkuma mullet, kraavi nõlva või perve [2].  
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1.2. Truupide dimensioneerimine ja projekteerimine 

 

Truupe kasutatakse maaparanduses kui ka teeehituses vee juhtimiseks läbi mulde. Truupide 

dimensioneerimine ja projekteerimine oleneb vooluolukorrast - surveta, poolsurveline ja 

surveline [4]. Täpsemalt kirjeldab jaotust joonis 1.1, kus on toodud välja erinevad truupide 

vooluolukorrad. Skeemil a on kirjeldatud survelise truubi tööpõhimõtet. Skeemil b on ära 

toodud vee voolamine poolsurvelises olukorras ning skeem c kirjeldab rõhuta ehk surveta 

truubi töötamist.  

 

 

Joonis 1.1 Truubi vooluolukorrad (a- surveline; b- poolsurveline; c- surveta truubitoru) 

kus  H - vee sügavus enne truupi, sissevoolus; 

t - vee sügavus pärast truupi, väljavoolus. 

 

Vaba- ehk surveta voolamine truubis kujuneb juhul, kui truubis esineb vaba veepind ning 

truubi otsad pole uputatud olekus [10]. Surveta truubis võivad tekkida sarnased 

vooluolukorrad kui lailäviülevoolu lävel, kus truubist väljuv veevoolu tase on kõrgem 
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kraavi täitest [4]. Jooniselt 1.1 on näha poolsurvelise truubi tööpõhimõtet, skeem b, kus 

veetasemed kõiguvad suurtes vahemikes.  

 

Veetasemete erinevuse tõttu muutuvad ka voolukiirused ristlõigetes. Poolsurveliseks saab 

lugeda voolamist, kui truubi sissevool on uputatud, kuid truubis esineb veel vaba veepind. 

Surveliseks nimetetatakse truupi, kus toru sisse- ja väljavoolu otsad on uputatud ning 

vabapinda ei esine [9]. 

 

Kuna truupide dimensioneerimine valemite järgi on tülikas, projekteeritakse truupe 

nomogrammide alusel [9] või modelleerimistarkvaraga. Truupide projekteerimisel tuleb 

arvestada teatud riskidega. Üheks olulisemaks mõjuriks on truupide ummistumine 

voolutakistustega (oksarisu, lamapuit, prügi), mis tõstavad veetaset truubi ees. See 

omakorda hakkab mõjutama teetammi ning võib sootuks ära lõhkuda. Suurem surve võib 

kaasa tuua mulde või lausa teekatendi uhtumise [5]. Seega on oluline valida õige 

läbimõõdu ja hüdrauliliste omadustega truup. Samuti on riski kohaks ebakorrektne 

hüdraulika või hüdroloogiline arvutus, mis võib kaasa tuua truubi aladimensioneerimise 

[8]. 

 

Hüdroloogilised karakteristikud maaparandussüsteemi projekteerimisel on valgala pindala, 

äravoolumoodul ja äravoolu maht, mille järgi arvutatakse vooluhulk [11]. Truup 

dimensioneeritakse truubi ees oleva valgala ning äravoolumooduli alusel [12]. 

Dimensioneerimisel arvestatakse, et truup peab läbi laskma kevadise tippvooluhulga. 
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Truubi läbilaskvust arvutatakse uputamata ehk surveta olukorras järgmise valemiga: 

 

             (1.2.1) [4] 

 

kus   Q – vooluhulk m3 /s; 

m – vooluhulgategur, mille väärtus sõltub truubi päise konstruktsioonist; 

bk – ahasristlõike keskmine laius m; 

g –  raskuskiirendus m/s2; 

H0 – dünaamiline surve m. 

 

Maaparandusseaduse projekteerimisnormide kohaselt tuleb tuubid projekteerida vähima 

kaldega 1 % [11]. Väiksema või lausa vastukalde tõttu võib tekkida ummistusoht ning 

truup ei pruugi eesmärgi kohaselt töötada. Suure truubi kalde puhul tuleb jälgida ka 

truubitorule eelnevat ja järgnevat kraavi- kas kraav vajab kindlustamist. 

 

Oluline roll on truupide kindlustistel, kus truubi läbimõõt ja otsaku tüüp määrab ära 

maaparanduse tüüpjooniste (2013) [7] põhjal truubi väljavoolus oleva kraavi kindlustise 

pikkuse ning materjali. Truubi taguse kraavi kindlustamine oleneb vooluhulgast, 

vooluolukorrast, truubi läbimõõdust ning pinnase omadustest [4;12].  

 

 

1.3. Truupide ehitus ja hooldamine  

 

Maaparanduse käsiraamatute järgi projekteeritakse truup töötama surveta või 

poolsurveliselt. Olenevalt vooluolukorrast kindlustatakse truubi taga ja ees olev kraav ning 

paigaldatakse sisse- ja väljavoolu otsakud [11]. Nii truubi ees kui ka taga tuleb kindlustada 

truubi otsakud ja kraavi põhi ning nõlvad, et suurte vooluhulkade korral ei tekiks seal 

pinnase ärauhtumist [13].  
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Truubi materjali valikul lähtutakse materjali vastupidavusest, kulukusest ja tööea 

pikkusest, samuti keskkonnast, kuhu truup paigaldatakse. Enamasti ehitatakse plast- või 

terastruupe, kuid mõnikord kasutatakse ka betoonist truubitorusid, mis on raskemad, 

vajavad korraliku aluse ettevalmistust ning seetõttu on nende paigaldamine keerukam [14].  

 

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse juhendile tuleb enne truupide ehitust teostada 

vajalikud ettevalmistustööd maaparandussüsteemil. Ettevalmistustöödena on vaja truupide 

ehitusel esmalt raiuda puittaimestik ja määrata kraavitrassi asukoht. Seejärel puhastada 

kraavitrassid. Raiutud metsamaterjal ning juuritud kännud tuleb paigutada väljapoole 

trassiriba vastavalt kinnistuomaniku kooskõlastusele. Tähistada tuleb mahasõidu korral ka 

truubi asukoht puitvaiadega [2]. 

 

Mullete ehitusel truupide peale tuleb jälgida, et pinnasesse ei jääks kände ega suuremaid 

kive, mis võivad truupi muljuda ja põhjustada nii truubi läbilaskevõime vähenemist. 

Hoolikas tuleb olla truubi paigaldamisel ja truubitoru lähiümbruse tihendamisel. Truubi 

paigaldamisel ei tohi toru või truubi elemente vigastada, tuleb jälgida tootja poolt antud 

juhiseid [2].  

 

Tähtis osa maaparandussüsteemi toimimisel on eesvoolu korrashoiul. Kraavi ja truubi 

hooldamata jätmisel võib tekkida truubis ummistumine. Vastavalt Põllumajandusameti 

hooldamise juhendile, tuleb hooldamise käigus veenduda, et truup on tehniliselt korras, ei 

ole vajunud rohkem kui 10 cm. Tähtis on jälgida ka, et truubitoru kalle oleks üle 0 promilli. 

Hooldamise käigus tuleb eemaldada kraavist ja truubist sete [15]. 

 

Truubi sisse- ja väljavoolu kindlustised on enamasti puudulikud (lühike või vale kindlustis, 

halb ehituskvaliteet). Suurte voolukiiruste korral võib truubi taga olevas kraavis esineda 

põhja või nõlvade erodeerumise tunnuseid [6].   
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1.4. Truupide väljavoolu kiirus  

 

Truubi vooluhulk oleneb valgalast, mis määratakse truubi dimesioneerimisel [10]. Kui 

rajatis aladimensioneerida, mis tähendab, et ei tagata piisavat vee äravoolu tänu väiksele 

truubi ristlõikele, tekib suurte vooluhulkade korral olukord, kus truup töötab surveliselt või 

poolsurveliselt. Selline olukord, kus voolukiirus tänu väiksele ristlõikele ja suurele 

vooluhulgale on suur, võib kaasa tuua nii kalda- kui ka põhjaerosiooni, kus vesi tekitab 

endale rahunemiseks koha. Kraavi ja truubi üleminekukoha piirkonnas ahaneb vee vool 

ning seetõttu truubi taga kraavis voolukiirus suureneb [16]. Suur voolukiirus omakorda 

põhjustab truubi taguses voolusängis uhtumisprotsessi, mis kahjustab peamiselt kraavi 

põhja ja nõlva jalameid [17].  

 

Väljavoolu kiirus truubist oleneb paljudest teguritest nagu vooluhulk, truubitoru karedus, 

ristlõike pindala, toru pikkus, kalle, ristlõike kuju ning truubi taga olevas kraavis 

alaveetaseme kõrgus. Plastmassist siledaseinalise toru karedus jääb Manning´i 

karedusskaalal 0,012 ja 0,024 vahele [18]. Ristlõike pindala, mis on arvutatav suurus, 

oleneb toru läbimõõdust ning ristlõike kujust. Kõige paremini laseb vett läbi kaarja 

ristlõikega truubitoru ning sellele järgneb ümar ristlõige, mida töös ka käsitletakse. 

Läbilaskevõime juures on tähtsaks teguriks ka truubitoru ning kraavi kalle, mis mõjutab 

vee voolukiirust oluliselt. Suurema kalde korral on ka truubi läbilaskevõime suurem ning 

samuti voolukiirused. Kõrge alaveetase avaldab truubi taga oleva kraavi voolukiirustele 

mõju. Voolukiirus väheneb oluliselt, kui alaveetase truubi taga olevas kraavis on kõrgem 

kui truubist väljuva veejoa kõrgus [17].  

 

Mitmes hüdraulika õpikus ja projekteerimisjuhendis [16, 19] on käsitletud truubi 

voolukiiruse arvutamise metoodikat väljavoolul, kuid praktikas väljavoolu kiirust ei 

arvutata. Joonisel 1.2 on toodud voolu suund truubi taga olevas kraavis ideaalsetes 

tingimustes. Ebaühtlane vool truubi väljavoolus kutsub esile kiiruste järsu muutumise 

voolusängis, kus vool paiskub truubitorust välja. Ristlõikes A-C väljub truubist voolujuga 

kiirusega v ja täitega h, mis jaotub kraavi ristlõikesse laiali. Jooniselt on näha, et kiirused 

on kõige suuremad punktides B ja D, kus toimub voolu esmane põrkumine vastu kraavi 
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nõlva. Seega on kraavil punktides B ja D kõige suurem uhtumise oht. Pärast põrkumist 

kraavi nõlvaga hakkavad voolukiirused vähenema. Alates punktist E pole truubi taga oleva 

kraavi kindlustamine vajalik, kuna voolukiirus on väiksem lubatud voolukiirusest [16].  

 

Joonis 1.2. Voolukiiruste jaotus kraavi ristlõikes [16] 

 

Truubi taga oleva kraavi põhja ja nõlvasid mõjutab ka sissevoolu ees olev veetase ja 

vooluolukord. Väljavoolu kiirus truubist on kõige tähtsam suurus, mis võimaldab 

prognoosida potentsiaalset erosiooni truubi taga. Kriitilises olukorras võivad voolukiirused 

truubist väljumisel  küündida 3-9 m/s. Sellises situatsioonis on mõistlik vähendada 

voolukiirust suurendades truubi läbimõõtu või vähendades ühe truubi valgalalist koormust 

[19].  

 

 

1.5. Kraavisängi deformeerumine - erosioon, voolukeerised ning nende 

mõju truubi tagusele kraavile 

 

Kraavisängi deformatsioonid jagunevad looduslikuks ja kunstlikuks. Kunstliku 

deformatsiooni põhjustajaks on peamiselt projekteerimis- või ehitusvead, kus kraavisäng 
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rajatakse ebaõige laiuse, järsu nõlvusega või jäetakse voolusäng üldse kindlustamata. 

Voolusängi erosiooni põhjustab lubatava voolukiiruse ületamine [9]. Erosiooniks 

nimetatakse olukorda, kus pinnaseosakesed paigutuvad ümber voolava vee toimel, mille 

tagajärjel pinnas ära kandub [6]. 

 

Truubi taga kraavis toimuvat uhtumist ja pinnase ärakannet saab jagada kolmeks tsooniks:  

- ärauhte tsoon, kus toimub pinnaseosakeste ärakanne ja kraavi pinnasesse tekkinud 

erosiooniaugu süvenemine, sest kiirus on liiga suur; 

- pinnase edasikandumise tsoon, kus vool suudab pinnaseosakesi kaasase kanda. 

Selles tsoonis hakkab voolukiirus vähenema, kuid ei vähene sellisele tasemele, et 

hakkaks toimuma settimine; 

- settimise tsoon, kus voolukiirus väheneb sellisele tasemele, et pinnaseosakesed 

hakkavad välja settima ning kuhjuma [13].  

 

Settimise tsoonis moodustunud vall tekitab paisutust ning surve suurenemisel hakkab vesi 

settinud vallist läbi murdma. Valli tekitatud paisutus takistab voolu ja kraavi 

läbilaskevõime väheneb. [20]. Täpsemalt kirjeldab olukorda joonis 1.3.  
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Joonis 1.3. Põhjaerosiooni tsoonid  [13] 

 

Truubi taga olevas voolusängis moodustuvad horisontaalsed keerisvoolud on üheks 

kaldaerosiooni tekke põhjuseks. Voolukeerised tekivad voolukiiruste ebaühtlasel 

jaotumisel truubi taga olevas voolusängis, mille tulemusel hakkab vool keerlema. Sellises 

olukorras on oluline, kuhu truubist väljuv voolujuga suundub. Reeglina kaldub vool ühele  

poole kõrvale, põrkub sängi nõlvaga ja  valgub laiali. Vastaskaldal toimub vee tagasivool 

ning seetõttu tekivad seal keerisvoolud. Sellist olukorda on kirjeldatud joonisel 1.4 [16].  
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Joonis 1.4. Keerisvool truubi taga olevas kraavis [16] 

 

Keerisvoolud võivad truubi taga olevas kraavis tekkida voolukiiruste ja voolujoa 

ebaühtlase jagunemise tõttu, kus vool paiskub truubist välja kord ühele, kord teisele poole, 

mis tähendab, et voolusuund pole väljavoolus ühtne [16]. Samuti soodustab keeriste teket 

kraavis olev veetase, mis suunab osa veest tagasi. Voolujoast kõrgem veetase on takistus, 

tekib vooluhüpe ja koos sellega keerised. Välja võib kujuneda omanäoline voolusäng, kus 

üks kraavi kallas on ära uhutud ja teise kaldasse kuhjuvad setted [20] 

 

Truubi taga oleva kraavi põhja- ja nõlvaerosiooni aitab ära hoida piisav kraavi 

kindlustamine, õige kindlustiste ehitustehnoloogia ning vastavalt vooluhulgale ja 

vooluolukorrale dimensioneeritud truubitorud, kus voolukiirused ei ületa lubatud kiiruseid 

[13].  
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1.6. Truubi  taguse kraavi kindlustamine 

 

Kraavisängi deformeerumisega kaasneb kraavi ristlõike muutus ja seega muutub ka 

voolukiirus truubi taguses kraavis. Nähtavad kahjustused võivad tekkida kohe pärast kraavi 

rekonstrueerimist ebapüsivates pinnastes, kuid deformeerumine võib kesta ka mitu aastat 

pärast kaevetööde lõppu. Truubi taga oleva kraavi kindlustis kogu kraavi perimeetri 

ulatuses koosneb kolmest erinevast osast: nõlvapinna, -jalami ja põhja kindlustis, mis õigel 

ehitusel ja projekteerimisel tagavad kraavi kuju püsivuse [9].  

 

Truupide nii sisse- kui ka väljavoolu kindlustamise vajadus tekib suurte vooluhulkade ning 

voolukiiruste korral, kus truubist välja paiskuv voolujuga pikeneb ning seepärast suureneb 

ka truubi taga oleva kraavi kindlustise pikkuse vajadus [3]. Kui kraavi sängi piisavalt ei 

kindlustata ja pinnasele lubatud piirkiirused ületatakse, tekib suure voolukiiruse tõttu 

sängis erodeerumine [13].  

 

Truubi taguses kraavis põhja- ja kaldaerosiooni vältimiseks tuleb kraavisäng vastavalt 

pinnasele kindlustada [13]. Suuremate vooluhulkade ja -kiiruste ohu korral ehitatakse 

tugevam kindlustis. Selleks kasutatakse kivikindlustist, kus kivide läbimõõt on 15-30 cm. 

Need laotakse tihedalt üksteise kõrvale, et vältida nihkumist [2].  

 

Maaparanduse tüüpjooniste (2013) kohaselt kindlustatakse kraav või nõlv kuni 3 meetri 

ulatuses alates väljavooluavast [7]. Üha enam kasutatakse kraavide kindlustamisel 

killustikkindlustist, mis on asetatud geokärje sisse. Geokärje ülesandeks on nõlvade 

stabiliseerimine ning killustiku paigalhoidmine. 

 

Truubi taga oleva kraavi kindlustamine jaguneb nii põhja- kui ka nõlvakindlustiseks, kus 

nõlvade puhul tuleb pöörata tähelepanu voolusängi nõlvusele, mis on vastavalt pinnasele 

toodud Maaparandusseaduse lisas 1 [21]. Kindlustise puhul tuleb jälgida, et valitakse õige 

kindlustise tüüp vastavalt kraavi pinnasele ja voolukiirusele. Maaparandusseaduse lisas 1 

on voolukiiruste ülempiirid toodud kolme pinnasgrupi kohta: sõmerpinnased, sidus- ja 
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kaljupinnased ning turbapinnased. Näiteks jämeliiva puhul, mille pinnaseosakeste läbimõõt 

on 0,5-1,0 mm, on 0,3 m voolu sügavuse juures kiiruse ülempiir 0,5 m/s, kuid kruusase 

pinnase korral samal sügavusel on ülempiir juba 0,7 m/s. Truubi väljavoolu kindlustamisel 

võivad olla voolukiirused tunduvalt suuremad kui seda on kindlustamata kraavis. 

Voolukiiruse ülempiir oleneb pinnaseosakeste läbimõõdust ning voolu sügavusest 

alaveesängis- kui sügavus suureneb, võib olla suurem ka lubatud kiiruste ülempiir [21].  

 

Voolukiirused olenevad truubi paiknemisest kraavi suhtes. Maaparandus tüüpjoonised 

(2013) näevad ette, et mulletelt mahasõitude ehitamisel tuleb truup ehitada mahasõidu 

pöörderaadiuse lõppu [7]. See tähendab, et truup tuleb nihutada kraavi teljelt kõrvale ja 

olemasolev kraav on vaja  kõveraks kaevata. Kraavi käänakud tuleb kindlustada nii põhjast 

kui ka nõlvadelt, et vältida nõlvade uhtumist truubist  siseneva ja väljuva poolt [13]. 

 

Tabelis 1.1 on näha, et voolukiirus võib olla veeristega kindlustise korral 1,0 m/s, kui 

veerise läbimõõt on 10-50 mm ning voolu sügavus on 0,3 m. Samas tõusevad lubatud 

voolukiirused kuni 1,2 m/s, kui kindlustises kasutada killustikku läbimõõduga 40-75 mm 

[21]. Siit võib järeldada: mida püsivam kindlustis luuakse, seda suurem võib olla lubatud 

voolukiiruse ülempiir ning seda väiksem on võimalus, et tekib erosioonioht nii kraavi 

põhjas kui ka nõlvadel. 
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Tabe l.1 Kraavi kindlustiste voolukiiruste ülempiir [21] 

Kindlustise tüüp Kiiruse ülempiir m/s 

Veeris (läbimõõt 10-50 mm) 1,0 

Killustik (läbimõõt 40-75 mm) 1,2 

Veeris või killustik kruusalusel 1,4 

 

Kindlustise puudumisel peab voolukiirus olema lubatud voolukiiruse ülempiirist väiksem, 

mis tähendab, et truup tuleb valida suurema läbimõõduga või kasutada mitut truupi, et 

truubi valgalaline koormus oleks väiksem. Need abinõud vähendavad voolukiiruseid truubi 

taga olevas kraavis ning minimeerivad erosiooniohtu.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Objektide valik  

 

Truupide dimensioneerimise puhul tuleb lähtuda asjaolust, et truup tekitab voolu 

ahenemist, mistõttu voolukiirused truubis kasvavad. Voolukiirus on üks peamistest 

teguritest, mis mõjutab truubi sisse- ja väljavoolu kindlustisi. Kui truubi taga olevas 

kraavis voolukiirus kindlustise alguses ületab lubatud voolukiiruse ülempiiri, tuleb kraav 

kindlustada [21].  

 

Uuritavaks objektiks on valitud poolsurvelised ja surveta truubi taga oleva kraavi 

kindlustis, mille pikkus laboris oli 2,5 meetrit. Käesolevas töös uuritakse truubist 

väljavoolava vee mõju kraavi kindlustisele, et selgitada, milliste kiiruste juures on 

erosioonioht kõige suurem. Eesmärgiks on uurida ja analüüsida kraavkindlustise 

voolukiirusi olenevalt vooluhulgast, -olukorrast ning truubi läbimõõdust ja kindlustise 

tüüpidest. Samuti võrreldakse tulemusi projekteerimisnormides- ja käsiraamatutes toodud 

lubatud voolukiirustega. Uuringus tehtavas katses kasutati truupe läbimõõduga DN 200 ja 

DN 300. 

 

Maaparanduse tüüpjooniste (2013) kohaselt valitakse truubile, mille läbimõõt on 30 cm, 

MAO ehk mattotsak. Truubile, mille läbimõõt on suurem kui 30 cm, valitakse põhiliselt 

maaparanduses MAOK ehk mattotsak kivikindlustisega, mille kindlustise pikkus 

väljavoolul on ette nähtud 250 cm. Antud otsaku puhul kasutatakse kive läbimõõduga 15-

30 cm. Samuti on kasutusel ka teised otsakute kindlustised, mis on toodud maaparanduse 

tüüpjoonistes (2013) [7]. 
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2.2 Katseseadme ja – renni kirjeldus 

 

Käesoleva töö kõik katsed on viidud läbi Eesti Maaülikooli Veemajanduse osakonna 

laboris, kus katseseade ehitati pleksklaasist külgede ja terasplekist põhjaga renni, mille 

mõõtmed olid 1,0x 0,845x 21,5 meetrit. Katsete eesmärgiks oli truubi taga oleva kraavi 

voolukiiruste uurimine ning seetõttu imiteeriti väljavoolus ka kraavi ristlõiget. Samuti oli 

sissevoolurenni ehitatud vineerist voolurenn. 

 

Katserenni kalle oli 1 %, mis peab olema projekteerimisnormide kohaselt minimaalne 

truubitoru kalle [11]. Katserenni lõpus oleva varjaga tekitati piisav veetase truubi taga 

olevas kraavis, mis tagas, et mõõtmised saaksid toimida ning mõõteseade oleks vees. 

Mõlemad truubitorude (DN 200 ja DN 300) sissevoolu otsad olid kaldu (45 kraadise 

nurgaga lõigatud ära), et suurendada truubi läbilaskevõimet ja ühtlasi katsetada 

maksimaalseid voolukiiruseid, mis truubi taga olevas voolusängis võivad tekkida.  

 

Kraavi mudel ehitati veekindlast karedapinnalisest vineerist. Vineer ühendati omavahel 

sanitaarsilikooniga, et tagada veepidavus truubi sisse- ja väljavoolu otsaku juures. Samuti 

kasutati plaatide kinnitusel montaaživahtu. Vineerplaadi nõlvus katsemudelis oli 1:1.5, kus 

põhja laiuseks oli 0,4 meetrit ja nõlvade kõrgus 0,3 meetrit. Plaatide ühenduseks kasutati 

metallist ühendusplaate, mis kinnitati kruvidega.  

 

Kraavi ristlõige oli imiteeritud 2,5 meetri ulatuses alates truubi väljavoolust. Sisse- ja 

väljavoolule kinnitati risti vineerist plaat, mis takistas vee voolamist läbi konstruktsiooni. 

Sissevoolu plaat, mis oli vooluga risti oli nõlvusega 1:1,5, kuid väljavoolu plaat oli 

täisnurga all. Täpsem väljavoolu joonis on toodud joonis 2.1.  
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Joonis 2.1. Truubi tagune kraav (Autori foto) 

 

Truubitorude pikkus on seotud nende läbimõõduga. Toru, mille pikkus on vähem kui 20 

kordne läbimõõt, nimetatakse lühikeseks truubiks. Lühikese truubi pikkus ei hakka 

mõjutama truubitoru läbilaskevõimet hüdrauliliselt [4]. Käesoleva töö katsetes kasutati 

lühikesi truubitorusid, mis olid 4 meetrit pikad.  

 

Katsete käigus kasutati DN 200 ja DN 300 plastist truubitorusid, millede eeldatav 

karedustegur jääb 0,009 ja 0,015 vahele [18]. Truupide läbimõõdu valikul lähtuti 

katserenni laiusest (1 meeter). Samuti pöörati tähelepanu, et mudel sarnaneks tegeliku 

kraavi põhjale.  
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2.3 Voolukiiruste mõõtmine 

 

2.3.1 Mõõteseadme töö ja truubi taguse kraavi voolukiiruse mõõtmise kirjeldus 

 

Truubi taga oleva kraavi kindlustise pikkus ning materjali püsivus sõltuvad vee 

voolukiirusest truubi taga olevas kraavis ja vooluolukorrast truubis. Sooritatud katsetes 

mõõdeti voolukiiruseid kiirusmõõturiga Vectrino+, mis kasutab kiiruse mõõtmieks 

Doppleri efekti. See on elektromagnetlainete sageduse sõltuvus vee liikumise kiirusest ja 

suunast. Vectrino + seade mõõdab X, Y ja Z suunas kiiruskomponente, mille analüüsil 

saadi teada ka veevoolu liikumise täpne suund. Vectrino+ mõõturiga kasutati tarkvara, mis 

salvestas kõikides punktides mõõdetud katsetulemused iseseisvate failidena. Töös kasutati 

Vectrino+ mõõturi kasutusjuhendit, mis käsitles mõõturi eripärasid ning tema 

tööpõhimõtteid. Hiljem töödeldi failid ümber MS Excel failitüübiks, et need oleksid üheselt 

mõistetavad ja saaks teostada analüüsi ning koostada vajalikud joonised.  

 

Kokku mõõdeti igas punktis, mida oli katserenni põhjas 13 tükki, voolukiiruseid 50 korda. 

Seejärel teostati kontrollkatsed, samuti 50 korda. Kuna mõõtmised tehti erinevate truupide 

(DN 200 ja DN 300) ja voolamisolukordadega (poolsurveline ja surveta truup) ning 

erineva vooluhulga ja veetasemega, sooritati mõõtmisi kokku ühes punktis 1100 korda, mis 

teeb kõigis punktides kokku 14 300 korda. Täpseid mõõtepunktide asukohtasid kirjeldab 

joonis 2.2. Imiteeritud kraavi põhja külgedel asuvad punktid olid nõlva algusest 0,5 cm 

kaugusel, kuna mõõtekäpaga polnud võimalik lähemalt mõõta.  
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Joonis 2.2. Truubi taga olev imiteeritud kraavi skemaatiline lahendus koos 

mõõtepunktidega 

 

Käesolevas töös uuriti kareda vineeriga imiteeritud truubi taga asuvas kraavi põhjas 

esinevaid voolukiiruseid. Katsete käigus täideti truubi tagune kraav 2,5 meetri ulatuses 

alates truubitoru lõpust erineva fraktsiooni killustikuga. Antud töö katsetes kasutati 

killustikku fraktsiooniga 16-32 mm ning 32-64 mm (joonis 2.3). Samuti mõõdeti 

voolukiiruseid karedapinnalises voolurennis ilma killustikuta.  
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Joonis 2.3 DN 200 truubi tagune kraav täidetuna 16-32 mm fraktsiooni killustikuga (Autori 

foto) 

 

16-32 mm fraktsiooniga killustik paigaldati väljavoolurenni põhja ühtlase kihina. 16-32 

mm fraktsiooniga killustikku paigaldati katsetel 2 cm kihina ning 32-64 mm fraktsiooniga 

killustik laoti ühe kihina truubi tagusesse kraavi põhja.  

 

Voolukiirusi hinnati iga 50 cm tagant alates truubi väljavoolust. Voolukiirusi mõõdeti 

kokku 13-s punktis, kus truubi väljavooluavast alates olid mõõtmispunktid 3 reas 4 veerus. 

Voolukiiruste mõõtmisi tehti surveta ja poolsurveliste DN 200 ja DN 300 truupidega 

samades punktides.  

 

Täpne truubi taguse kraavi skeem on toodud joonis 2.2, kus on märgitud ära mõõdetud 

punktide asukohad ning voolusuund ja truubitoru ots.  
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Voolukiiruste mõõtmised katserennis viidi läbi tingimustes, et oleks tagatud vee pinnal 

vähemalt null lang või väike lang äravoolu suunas, kusjuures voolurenni põhjas oli lang 

1%. Katserenni alaveetaset reguleeriti vastavalt vajadusele varjaga, mis asus klaasrenni 

lõpus. Maksimaalne veetase katserennis oli 2,5 meetri kaugusel väljavooluavast 30 cm 

kõrgune. Tähele tuleb panna, et ei tekitatud paisjoont, mis oleks tulemusi hakanud kiiruste 

vähenemise suunas mõjutama.  

 

Vooluhulgad DN 200 truubi korral olid 22,4 l/s ja 28,9 l/s ning DN 300 truubi korral olid 

38,1 l/s ja 54,9 l/s. Suuremate vooluhulkadega (28,9 l/s ja 54,9 l/s) tekitati poolsurveline 

olukord truubis vastavalt käsiraamatule toodud tingimustele [10]. Täpsemalt kirjeldab 

olukorda joonis 2.4 . 

 

 

Joonis 2.4 Poolsurvelise truubi sissevool  

 

Poolsurvelise truubi sissevoolu paisutustase pidi olema katsete käigus vähemalt 1,2 

truubitoru diameetrit, et oleks täidetud poolsurvelise truubis vee voolamise tingimus [10]. 

Paisutustasemeks poolsurvelise truubi puhul võeti DN 200 ja DN 300 truubitoru juures 6 

cm. Pidevalt tuli voolukiiruste mõõtmiste käigus jälgida, et veetase ei kõiguks truubi 
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sissevoolus liiga palju ning oleks enam-vähem ühel tasemel. Vastasel korral oleks 

veetaseme muutus kajastunud ka voolukiiruse muutusena truubi väljavoolus.  

 

 

2.3.2. Kolmnurkülevoolud ja vooluhulga arvutus 

 

Kolmnurkülevoolud on mõeldud väikeste vooluhulkade mõõtmiseks, kuna vooluhulga 

vähenedes vooluaava ahaneb. Lihtsustatud valemid kolmnurkülevoolude jaoks annavad 

hea ülevaate vee surve ja vooluhulga vahel [4;12]. Samuti võivad mõjutada mõõdetavat 

vooluhulka ülevoolu karedus või mõned muud väiksemad takistused, seetõttu ei pruugi 

mõõtmistulemused täpsed olla. Täpsemate tulemuste saamiseks tuleb võtta arvutustes ka 

arvesse karedustegurit, mida lihtsustatud valemid ei käsitle.  

 

Enamasti kasutatakse vooluhulga mõõtmiseks täisnurkset kolmnurk ülevoolu, mille 

arvutusvalem on Kingi kohaselt: 

 

             (2.2.1) [4] 

kus Q- vooluhulk m3/s; 

H- surve, veetaseme kõrgus alates kolmnurkülevoolu tipust m. 

 

Käesoleva töö raames mõõdeti vooluhulkasid kolmnurkülevooluga, mis oli paigaldatud 

enne truubi sissevoolu 5 meetrit. Ülevoolu tipunurk oli 125°, mis tähendas, et ülevoolu 

laius oli 92 cm ning selle sügavus 24 cm. Paremini kirjeldab ülevoolu joonis 2.5, kus on 

toodud ülevool ning selle taha paigaldatud mõõtevarras, et oleks võimalik veetaseme 

kõrgust mõõta. 
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Jooni 2.5. Katserenni kolmnurkülevool (Autori foto) 

 

Ülevool ehitati 12 mm paksusest vineerist ja 50x50 mm prussidest, mis olid ühendatud 

nurkraudadega. Püsivuse tagamiseks kinnitati ülevool nii alt kui ka külgedelt 

sanitaarsilikoniga ning ülemine osa oli omakorda ühendatud metallist kahe kruustangiga. 

See tagas piisava püsivuse, et kolmnurkülevool paigalt ei nihkuks ja mõõtmistulemusi ei 

mõjutaks. Veetaset mõõdeti enne ülevoolu mõõtevardaga, mis oli paigaldatud 0,96 meetrit 

enne ülevoolu algust. Hüdroloogia õpiku järgi tuli paigaldada mõõtevarras 3-4 Hmax 

kaugusele ülevoolust, mis antud juhul oli 0,24 meetrit. Mõõtevarrast reguleeriti kettaga, 

mis liigutas tugipostil mõõtevarrast stabiilselt üles ja alla. Et saaks õigeid veetaseme 

sügavusi mõõta, reguleeriti mõõtevarda tipp veetasemega ühele joonele.  
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Kuna antud katsete kolmnurkülevoolu tipunurk , siis vooluhulga arvutamise 

valem on järgmine:  

                                                        (2.1.1][12] 

kus Q-vooluhulk l/s; 

- ülevoolu nurk ; 

H- surve m. 

Antud valemid kehtivad uputamata ülevoolu korral, mis tähendab, et mõõtülevool ei tohi 

olla uputatud. Kui ülevool on siiski uputatud, tuleb valemisse võtta uputustegur, mille 

valemit ning arvutust on lähemalt käsitletud hüdroloogia ja hüdromeetria õpikutes [4;12].  

 

Mõõteandmeid koguti kahe erineva truubi (DN 200 ja DN 300) kahe erineva vooluolukorra 

järgi (surveta ja poolsurveline). Kuna labori vooluhulgamõõtur ei näidanud korrektseid 

tulemusi, arvutati vooluhulgad kolmnurkülevoolu kõrguste baasil, milleks saadi 22,4 l/s,  

28,9 l/s, 38,1 l/s ja 54,9 l/s. Vooluhulgad pandi vooluolukorra järgi paika ehk kui taheti 

poolsurvelist truupi, tuli suurendada vooluhulka seni kuni truubitoru sissevool oli vähemalt 

6 cm uputatud olekus. Samuti tuli jälgida, et surveta truubitoru puhul jääks truubi torusse 

veel õhku sisse.  
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3. KATSETULEMUSTE ANALÜÜS  

 

3.1 Vooluhulga mõju  truubi taguse kraavi voolukiirusele ja kindlustisele 

 

Truubi taguses kraavis voolukiirus oleneb paljudest mõjuritest nagu truubitoru ristlõike 

pindala, karedus, pikkus, kalle, kuju ning alaveetase kraavis. Suurendades truubi ristlõiget, 

suureneb ka truubitoru läbilaskvus ning samade vooluhulkade korral vähenevad ka 

voolukiirused.  

 

Mõõtmistulemustest selgus, et vooluhulga kasvades suurenesid ka kiirused truubi taguses 

kraavis. Voolukiirused ületasid lubatud voolukiiruseid ning hakkas toimuma truubi taguses 

kraavis kohe pärast truubiava lõppu erosioon. Ära kantud killustik settis raskusjõu ja 

voolukiiruste vähenemisel kraavisängis allavoolu ning tekitas sinna voolutakistust.  

 

Sarnaselt joonisele 1.4 tekkisid truubi taguses kraavis voolukiiruste mõõtmisel 

voolukeerised, mis põhjustasid vastasnõlval suuremat erosiooni ning voolukiiruste 

ümberpaiknemist ristlõikes. Voolukeerised tekkisid voolukiiruste vähenemisega ühes 

kraavi osas, kus hakkas toimuma vastuvool äravoolu suunas ning see omakorda hakkas 

uhtuma ära kraavi nõlvasid. Kui kraavi nõlvad on korralikult kindlustatud vastavalt 

voolukiirusele ja -hulgale, ei tekita keeriste olemasolu kraavi sängile mingit mõju. 

Vooluhulgad ning -kiirused kraavi ristlõikes kõikusid vastavalt katsete 

mõõtmistulemustele, mis on kajastatud tabelina lõputöö lisades (lisa 1 ja lisa 2). Antud 

tabelis on toodud kõikide mõõtmiste ja kontrollkatsete keskmised tulemused, mis 

laboritingimustes mõõdeti.  
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Vooluhulga mõju truubi tagusele kraavi kindlustisele ja voolukiirustele on uurinud ka 

teised autorid. Mustaffa, Madzlan ja Rasool (2013) viisid läbi kriitilises olukorras truubi 

taguse kraavi voolukiiruste katsed, kus paigaldati truubi taha olevasse kraavi voolutõkestid 

ning see vähendas oluliselt truubi taga olevas kraavis erodeerumist [22]. Erodeerumise 

vähenemine toimus tänu veejoa esmasele põrkumisele voolutõkestitega, kus voolukiirus 

järsult muutus väiksemaks ja jagunes ühtlaselt ümber. 

 

Rohkem on uuritud kaarja või ruudukujulise ristlõikega truupe, kus erodeerumine truubi 

taguses sängis on toimunud sarnaselt ümara ristlõikega truubi taguses sängis. Samuti on 

katsete käigus selgunud, et erodeerumist vähendab killustikkindlustise paigaldus truubi 

tagusesse kraavi [23].  

 

 

3.2 Vooluhulga mõju DN 200 truubi taguse kraavi voolukiirusele ja 

kindlustisele  

 

Voolukiirus, mis DN 200 truubist surveta olukorras väljus, oli 1,17 m/s ning vooluhulgaks 

mõõdeti 22,4 l/s. Kuna truubi taga asuvat kraavi mõjutab ka kraavi kalle risti- kui ka 

pikisuunas, näeb jooniselt 3.1, et voolu suund on paremal kraavi nõlvas suurem kui 

vasakul. See on tingitud ebaühtlasest voolukiiruste jaotumisest ning väiksest voolurenni 

kaldest voolusängi parema nõlva suunas. Vasaku nõlva pool tekkis vastuvool ning 

keerised, mis tõid endaga kaasa osa veest ja panid selle uuesti ringlusesse. Pärast voolujoa 

väljumist truubist hakkasid voolukiirused vähenema ning 1,8 meetrit vooluavast olid 

kiirused alla 0,75 m/s. Kuna voolukiirused olid üle lubatud kiiruste maaparanduse 

projekteerimisnormide [21] kohaselt, oli vaja kraav kindlustada.  
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Joonis 3.1. Voolukiirused DN 200 surveta truubi taga olevas  kindlustuseta kraavis  

 

Järgmise laborikatsena teostati surveta DN 200 truubitoru taguses kraavis voolukiiruste 

mõõtmine, mis oli 2,5 meetri ulatuses  alates väljavoolust kindlustatud killustikuga 

fraktsiooniga 16-32 mm.  

 

Sarnaselt kindlustuseta kraavis tehtud katsetega, sooritati ka kolmeteistkümnes punktis 

mõõtmised killustikuga kindlustatud kraavis (igas punktis tehti 50 mõõtmist ning 50 

kontrollmõõtmist). Mõõtmisandmetest selgus, et 50 cm pärast truubi väljavoolu olid 

voolukiirused kraavipõhjas nulli lähedased (tabel 3.1). Selliste voolukiiruste korral ei 

toimu erosiooni ning kraavkindlustusest piisaks juba väljavoolu kraavis 1,0 meetrist alates 

truubi väljavoolu lõpust. Siinkohal tuleb tähele panna, et kindlustada tuleks lisaks põhjale 

veel kraavi nõlvad, kuhu vee vool esmajoones suundub ning kindlustuse olemasoluta võib 

hakata lõhkuma kraavi sängi.  
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Tabel 3.1 Voolukiirused surveta DN 200 truubi tagused 16-32 mm fraktsiooni killustikuga 

kindlustatud kraavi põhjas 

 Voolukiirused killustik 16-32 mm 
fraktsiooniga, surveta truup 

Vooluhulk 22,4 l/s 

Katse nr Katse kontroll- katse 

Jrk 1-50 51-100 

1 -1,17 -1,17 

2 0,01 0,00 

3 -0,06 -0,05 

4 0,02 0,00 

5 0,04 0,05 

6 -0,02 -0,01 

7 0,00 0,00 

8 0,00 0,01 

9 0,00 0,00 

10 -0,01 -0,01 

11 0,00 0,00 

12 -0,01 -0,01 

13 0,00 0,01 

 

Katsete põhjal võib järeldada, et truubitorust väljuv voolukiirus suudeti 16-32 mm 

fraktsiooniga rahustada kohe pärast põrkumist killustikuga, sest kiirused killustiku pinnal 

olid minimaalsed. Killustiku ülesanne kraavi kindlustise puhul on suunata põhiline vee 

vool veetaseme pinnale ning hoida ära erosiooni kahjulik mõju.  
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3.3 Vooluhulga mõju poolsurvelise DN 200 truubi taga olevale kraavi 

kindlustisele ja voolukiirustele 

 

Käesoleva lõputöö katsete puhul nimetati poolsurveliseks truupi, mille sissevooluava oli 

vähemalt 6 cm uputatud olekus ning silmnähtavaid keeriseid truubi sissevoolus ei 

tekkinud. Voolutingimused oli täidetu juhul, kui veetase oli vähemalt 1,2 diameetrit alates 

truubi põhjast. DN 200 truubi puhul pidi see olema vähemalt 4 cm ning DN 300 puhul 6 

cm. 

 

Voolukiirused poolsurvelise DN 200 truubi taga asuvas kraavis kohe pärast väjavooluava 

lõppu olid 1,6 m/s ning vooluhulk antud katsete puhul oli 28,9 l/s. Katsed sooritati nii 

killustikuga kui killustikuta vineeriga imiteeritud kraavisängis. 

 

Poolsurvelise DN 200 truubitoru puhul kraavi väljavoolus esines voolu põrkumist ühest 

kraavi nõlvast teise, kus voolukiirused kõikusid piki kraavi ristlõiget. Seda võib näha 

jooniselt 3.2 a variandis, kus vastavalt mõõdetud kiirustele on joonestatud välja 

kiiruskombinatsioonid. 100 cm pärast voolujoa ahenemist tekivad paremal pool kallast 

keerisvoolud seoses voolukiiruste ebaühtlase jaotumise pärast ning põhivoolu kandumisega 

paremalt nõlvast vasakule nõlvale. Voolukiirused on alla 1 m/s alles 60 cm pärast 

väljavooluava lõppu.  Voolukiiruste vähendamiseks paigaldati imiteeritud väljavoolu 

kraavi 16-32 mm fraktsiooniga killustik, mis laoti 2 cm kihina kraavi põhja. Kiiruseid 

järgnevateks katseteks mõõdeti kohe killustiku pealt.  
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Joonis 3.2 Voolukiirused DN 200 poolsurvelise truubi taguse kindlustuseta ja 16-32 mm 

fraktsiooni killustikuga kraavi põhjas (a- kindlustuseta; b- 16-32 mm fraktsiooni 

killustikkindlustusega) 

 

Poolsurvelise DN 200 truubitoru killustikuga kindlustatud väljavoolus toimusid olulised 

muutused voolusuunas ning voolu jaotumises kraavi põhjas. Jooniselt 3.2 on näha, et voolu 

ahenemine ning edasikanne toimub ühtlaselt kraavi pikitelje suunas 1,2 meetri ulatuses 

pärast väljavooluava lõppu. Jooniselt 3.3 on näha, et voolukiirused truubi taguses kraavis 

väljavoolu ava ees on suured, mis põhjustasid killustiku ärakannet just truubi  taguses 

kraavis 60 cm ulatuses. Väljavoolu kraavi põhja tekkis süvik, kus killustik uhuti ära ning 

see paisati kraavi allavoolu suunas (joonis 3.3).  

 



37 

 

Joonis 3.3. DN 200 poolsurvelise truubi taguses kraavis tekkinud killustikust vall (Autori 

foto) 

 

Truubi väljavoolu ava ees tekkis 16-32 mm fraktsiooniga killustikkindlustuses  

erosiooniauk, mis hiljem tekitas killustiku ärakandel nii põhjast kui ka nõlvadelt 

killustikust valli allavoolu. Vall oli 60-120 cm kaugusel väljavooluavast ning keskmise 

kõrgusega 17 cm. Killustikust vall hakkas tekkima voolurenni vasakust äärest, kus  

ärakanne oli kõige suurem ning see laienes tänu veevoolu suuna muutusele ka kraavi 

paremale serva.  Tekkinud tõkend paisutas veetaset ning ka vähendas mingil määral 

voolukiiruseid.  

 

Kuna ärakanne antud katse puhul toimus, jääb selliste voolukiiruste ja -hulkade juures 16-

32 fraktsiooniga killustikkindlustiseks väheseks. Järgnevalt paigaldati voolusängi suurema 

fraktsiooniga killustik, mis oli suurem ning raskem väiksemast killustikust.   
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Killustik paigaldati ühekordse kihina ning kivid laoti tihedalt üksteise vastu sortimata 

järjekorras. Katsetulemuste põhjal saab öelda, et poolsurvelise DN 200 truubitoru 

kindlustamiseks piisab 32-64 mm fraktsiooniga killustikust, kuna voolukiirused jäid pärast 

väljavooluavast väljumist ning killustikuga kokkupõrget nulli lähedaseks (tabel 3.2).  

 

Maaparandus projekteerimisnormide [21] kohaselt võib 30 cm veetäitega kraavis, mis on 

kindlustatud veerisega (läbimõõduga 10-50 mm), olla lubatud voolukiirused alla 1 m/s. 

Katsetest selgub, et killustikuga kaetud kraavipõhjas ärakannet ei toimunud ning kindlustis 

jäi püsima, kuigi voolukiirused esimeses kontrollpunktis olid suuremad kui 1 m/s.  Seega 

piisab poolsurvelise DN 200 truubi väljavoolu kindlustamiseks 32-64 mm fraktsiooniga 

killustikust.  

 

Tabel 3.2 Voolukiirused poolsurvelise DN 200 truubi 32-64 mm fraktsiooniga kindlustatud 

kraavi põhjas 

 Killustik 32-64 mm, poolsurveline  truup 

Vooluhulk 28,9 l/s 

Katse nr Katse kontrollkatse 

Jrk 1-50 51-100 

1 -1,59 -1,58 

2 -0,04 -0,03 

3 -0,10 -0,12 

4 0,08 0,07 

5 -0,03 -0,03 

6 -0,16 -0,20 

7 0,19 0,20 

8 0,05 0,04 

9 -0,17 -0,16 

10 0,00 0,01 

11 -0,01 0,00 

12 -0,02 -0,02 

13 0,09 0,08 
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Looduslikus olukorras on vee vool ebaühtlane ning suurvete ajal võib tekkida olukord, kus 

voolukiirused on suuremad, kui 1,6 m/s. Sellest tulenevalt oleks vaja antud truubi taga 

asuva kraav kindlustada 1,0-1,5 meetri ulatuses nii põhjast kui nõlvadelt pärast 

väljavooluava, et ei tekiks erosiooniohtu.  

 

 

3.4 Vooluhulga mõju surveta DN 300 truubi taga olevale kindlustisele ja  

voolukiirusele 

 

Suurema truubitoru kasutuselevõtuga vähendame voolukiiruseid truubi sisse- kui ka 

väljavooluavas, kus vooluhulgad jäävad samaks. Samuti vähendame suurte kiiruste mõjul 

tekkivat erosiooniohtu. Katsete käigus suurendati vooluhulkasid, kus surveta DN 300 

truubi vooluhulgaks saadi 38,1 l/s. 

 

Surveta DN 300 truubi taga asuvas kraavis tõusid voolukiirused 1,8 m/s. Katseandmete 

põhjal koostatud joonis 3.4. on näha, et voolukiirused rahunevad kiiremini maha kui 

poolsurvelise DN 200 truubitoru korral. Järelikult põrkuvad voolukiirused vastu 

kraavinõlva kiiremini, kuid lagunevad väiksemateks osadeks ehk kiirusteks ristlõike 

ulatuses. Samuti tekib vastuvool vasakul kraavi nõlva pool voolusängis, kus valdavad 

voolukiirused on vastupidise suunaga truubist väljuvale voolule.  Keerised tekitavad 

suuremat erosiooniohtu, kuna põhivool on suunatud ühele poole kraavinõlva.  Joonise 3.4 

skeemi a põhjal saab öelda, et kraavisängi on vaja kindlustada piirini, kus erosioonioht 

hakkab vähenema või üldse puudub.  
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Joonis 3.4. Surveta DN 300 truubi taguse kraavi põhja voolukiirused (a- kindlustuseta; b- 

16-32 mm fraktsiooni killustikkindlustusega; c- 32-64 mm fraktsiooni 

killustikkindlustusega) 

 

Lisades kraavi põhja ja nõlvadele killustikku fraktsiooniga 16-32 mm muutub voolusuund 

kraavis (joonis 3.4 skeem b), kuna veevool kandis killustikku kraavi põhjast ja nõlvadelt 

allavoolu ning tekitas pea 20 cm kõrgusega vall, mis omakorda hakkas suunama voolu. 

Kirjeldavat pilti võib näha jooniselt 3.5.  
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Joonis 3.5 Surveta DN 300 truubi taguses kraavis tekkinud vall (Autori foto) 

 

Joonisel 3.5 on kujutatud surveta DN 300 truubi tagune väljavoolu kraav, mis oli 

kindlustatud 16-32 fraktsiooniga killustikuga. Suurte voolukiiruste mõjul tekkis 

voolukraavi põhja killustikust vall. Imiteeritud põhjaga kraavis toimus voolukiiruste 

ebaühtlasel jaotumisel uhteprotsess, kus killustiku osakesed olid liiga kerged või 

voolukiirused liiga suured selle fraktsiooni killustiku jaoks.  Voolukiiruste mõju tagajärjel 

tekkinud killustikust vall oli väljavooluavast 60-115 cm kaugusel, maksimaalse kõrgusega 

20 cm.   

 

Käsitletud olukorda, kus vool tekitas killustikust valli voolusängi, ei tekkinud fraktsiooni 

32-64 mm killustiku puhul, kuna vool aeglustus vastu suuremat killustikku põrgates ning 

rahunes kiiremini maha. Jooniselt 3.4 c variandis, kus on skeem 32-64 mm fraktsiooni 

katsetulemustest, on näha, et vool on peaaegu täielikult rahunenud väljavooluavast 1,6 

meetri kaugusel. Sellest tulenevalt oleks vaja kindlustada truupi DN 300, mis töötab 
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surveta olekus ja mille väljavoolukiirus ei ületa 2,0 m/s, 2,0 meetri ulatuses alates 

väljavooluavast, kuid selle kindlustise pikkus ei tohi jääda alla 1,5 meetrit. 

 

 

3.5 Vooluhulga mõju poolsurvelise DN 300 truubi taga olevale kraavi 

kindlustisele ja voolukiirustele  

 

Vooluhulgast sõltub väljavoolu kiirus, mis antud juhul DN 300 truubi korral oli 2,2 m/s, 

vooluhulgaga 54,9 l/s. Võrreldes surveta DN 200 truubiga on kiirusjaotus kindlustuseta 

väljavoolu kraavis sarnane poolsurvelises olukorras toimuvale.  Vool jaotub ühtlaselt terve 

ristlõike ulatuses. Alates 1,10 m väljavooluavast on voolusuund paremale poole 

kraavinõlva, mis on tingitud labori katseseadme renni väiksest kaldest. Sarnane olukord 

võib tekkida ka looduses, kus kraavi ei kaevata ideaalselt ning tekib risti suunas 

kõrvalekaldeid, mis võivad soodustada hiljem erosiooni mõju kraavisängile. Sellest 

tulenevalt oleks vajalik antud kraavi väljavoolu puhul kindlustada ka kraavi nõlvad, kus 

uhtumisoht on suurem.  

 

Mõõteandmed koguti kolme erineva katsevariandi põhjal, kus esimesed mõõtmistulemused 

olid võetud ilma kindlustiseta kraavisängist. Järgmised mõõtmised viidi läbi nii 16-32 mm 

kui ka 32-64 mm killustikuga. Mõõtmistulemuste põhjal koostati Joonisel 3.6 asuvad kolm 

skeemi, mis kirjeldavad voolukiiruste muutuseid kraavi sängis.  
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Joonis 3.6 Voolukiirused poolsurvelise DN 300 truubi taga oleva kraavi põhjas (a- 

kindlustuseta; b- 16-32 mm killustikkindlustisega; c- 32-64 mm killustikkindlustisega) 

 

Jooniselt 3.6 a variandis on näha, et truubi taga paiknevas voolukraavis, mis pole 

kindlustatud, selgesti eristatav keeriseline liikumine väljavoolu vasakus kraavinõlvas. Vool 

suundub esmalt põrkudes paremale poole kraaviserva ning hakkab siis vähehaaval 

rahunema. Rahunemine kestab ka pärast 2,5 meetri kraavimitatsiooni lõppu, kus kiirused 

jäävad paremal pool sängi põhjas -0,75 ja -1 m/s vahele. Sellest olenevalt tuleks kraavisäng 

kindlustada, kuna uhtumisoht nii kraavi nõlvadel kui ka põhjas on liiga suur. Samuti võib 

sellises olukorras kaaluda suurema truubitoru paigaldamist, mis vähendab kindlasti 

voolukiiruseid väljavoolus ja ka kindlustise vajalikkuse pikkust.  

 

Poolsurvelise DN 300 truubi taguses kraavis, mis oli kindlustatud 16-32 mm fraktsiooni 

killustikuga (joonis 3.6 skeem b), toimus tugev killustiku ärakanne. Tekkinud 

uhtumisprotsess põhjustas allavoolu killustikust valli, mille kaugeim tipp asus 1,55 meetri 
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kaugusel väljavooluavast ning lähim tipp 1,10 meetri kaugusel voolu ahenemisest. 

Täpsemalt kirjeldab olukorda joonis 3.7, kus  killustikust valli maksimaalne kõrgus oli 22 

cm.  

 

 

Joonis 3.7. Poolsurvelise DN 300 truubi taga olevas kraavis 16-32 fraktsiooni 

killustikkindlustise ärakanne (Autori foto) 

 

Kinnitust leidis hüpotees, et suuremad vooluhulgad ja voolukiirused tekitavad kraavi 

kindlustamata jätmisel tugevaid erosioonikahjustusi kraavi nõlvale kui ka põhjale. 

Jooniselt 3.6 näeme, et selline olukord võib tekkida 16-32 mm fraktsiooni 

killustikkindlustuse puhul (skeem b) kuni 1,70 meetrini väljavooluavast just paremas 

voolukaldas, kus voolukiirused ületavad 1,0 m/s, mis on toodud maaparandus 

projekteerimisnormide kohaselt maksimaalseks veerisega 10-50 mm lubatud ülempiiriks 

[21]. 

 

Suurendades killustiku läbimõõtu, kasvab ka killustiku kivi raskus ning vesi ei jõua kas 

üldse või nii kaugele osakest kanda. Lõputöö raames viidi läbi ka DN 300 poolsurvelise 

truubitoru mõõtmiskatsed, kus kraavkindlustuseks oli 32-64 mm fraktsiooniga killustik. 
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Katsetulemustest selgus, et antud killustik jäi kraavi põhja ning nõlvadele pidama, mis 

näitab, et sellise vooluhulga, -kiiruse ja truubitoru läbimõõdu korral piisab juba 1,5 

meetrisest kindlustusest, kuna voolukiirused jäävad sellises piirkonnas alla 0,75 m/s, mis 

on piisavalt väike voolukiirus, et tagada kindlustise püsivust.  

 

Poolsurveliste DN 300 truupide korral  lähevad voolukiirused olenevalt truubi ees tekkivast 

survest suuremaks. Kuna käesolevas lõputöös on mõõtmised tehtud survega, kus veetase 

ületas truubitoru 6 cm ulatuses, siis suuremate survete puhul võib veevool ning -surve 

hakata mõjutama teetammi. Samuti  võib vool hakata suurte survete mõjul kahjustama 

teemulde kandevõimet, püsivust kui ka mulde kindlustisi, mis on paigaldatud tavaliselt 

truupide otsakutesse.  
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4. JÄRELDUSED 

 

Katsete käigus selgus, et hüpotees sai kinnitatud: suure vooluhulga  korral esineb truubi 

taguses kraavis ka suur voolukiirus, mis avaldab kraavi nõlvadele ja põhjale mõju. 

Voolukiiruste ületamine lubatud ülempiirist toob endaga kaasa erodeerumise, killustikust 

vallide tekke, kui kraav on killustikuga kindlustatud, ning kraavi kuju stabiilsuse kadumise.  

 

Surveta DN 200 truubi puhul rahustas killustik  fraktsiooniga 16-32 mm voolukiiruse juba 

50 cm kaugusel väljavooluavast. See näitab, et otsest erosiooniohtu kindlustusega kraavis 

pole, kui kiirused jäävad alla 1,17 m/s truubi taguses kraavis kohe pärast väljavooluava 

lõppu.   Poolsurvelise DN 200 truubitoru korral kasvasid väljavooluava kiirused 1,6 m/s 

ning voolukiiruste rahunemine toimus 1,5 meetri kaugusel, kuigi kiirused ka 1 meetri 

kaugusel truubi lõpust olid väikesed ehk jäid alla 0,3 m/s. Poolsurveliste DN 200 truubitoru 

korral toimus truubi taguses kraavis kohe pärast väljavooluava lõppu 50-120 cm ulatuses 

16-32  mm fraktsiooniga killustiku ärakanne. Sellist olukorda saab kirjeldada kui uhtumis-

settimis olukorda, kus truubi väljavooluava  eest uhutakse killustik minema ning see settib 

kaugemal allavoolus. Sarnane olukord tekib ka looduses vähekindlustatud või 

aladimensioneeritud truupide korral, kus voolukiirused on suured ning uhuvad pinnase 

truubi taguses kraavis väljavooluava juurest minema.  

 

Suure vooluhulga korral on voolukiiruste mõju truubi taga olevale kraavi kujule suur. 

Katsete ja teooria põhjal selgus, et mida suuremast materjalist stabiilsem kindlustis kraavis 

suurte vooluhulkade korral tehakse, seda väiksem on võimalus, et kindlustuse all tekib 

erodeerumisprotsess, mis võib mõjutada ka teetammi kui ka mullet ning samuti truubi 

otsakuid. Kuna suuri vooluhulkasid ehk suurvee hulka pole võimalik täpselt kindlaks 

määrata, tuleks valida kindlustise puhul stabiilsem kindlustis. Kindlustise tüübi ja materjali 

valikul tuleks lähtuda valgala pindalast, lubatud voolukiirustest ja truubitoru diameetrist.  
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KOKKUVÕTE 

  

Maaparandussüsteemidele ehitatud rajatistest enamus moodustab truupe, mis on veevõrgu 

pikendajaks ja vee suunamiseks läbi teetammi või - mulde. Nende töökindlust mõjutavad 

erinevad tegurid, sealhulgas vooluhulk ning -olukord. Olenevalt voolamise olukorrast 

projekteeritakse ning ehitatakse sisse- kui ka väljavoolu otsakud. Kindlustise tüübi ja 

materjali valikul tuleb lähtuda olemasolevast olukorrast, valgalast, truubi läbilaskevõimest 

ning pinnastest. Kraavi kindlustamine pärast tuubi lõppemist on vajalik suurte 

vooluhulkade, kergete pinnaste ja suurte truupide korral. Õige kindlustise tüübi ja materjali 

valik hoiab ära uhtumisprotsessi kahjulikke mõjusid.   

 

Käesoleva magistritöö peamiseks eesmärgiks oli truubi taguse kraavi voolukiiruste 

uurimine, mille käigus viidi läbi katsed Veemajanduse osakonna laboris. Mõõtmisandmete 

analüüsi tulemusena selgus, et vooluhulgast ning truubi läbimõõdust olenevad 

voolukiirused, mis hakkavad mõjutama truubi taguses kraavis kindlustise püsivust. Suurte 

voolukiiruste korral oli erodeerumise ehk uhteprotsesside oht suur ning tuli paigaldada 

stabiilsem kindlustis, mis vähendaks voolukiirusi truubi taga asuvas kraavis ning ei 

tekitaks killustikvalle.  

 

Mõõtmisandmete kogumisel uuriti surveta ja poolsurvelise DN 200 ja DN 300 4 meetri 

pikkuse truubi taguse kraavi voolukiiruseid, mis olenesid vooluolukorrast ning samuti 

sõltus kindlustise pikkus ja erodeerumise mõju suurus voolukiirustest ja killustikkindlustise 

fraktsiooni suurusest. Katsed viidi läbi nelja vooluhulga juures, milleks olid 22,4 l/s, 28,9 

l/s, 38,1 l/s ja 54,9 l/s. Vooluhulkade juures lähtus autor vooluolukordade tingimustest, kus 

poolsurveliseks truubiks nimetatakse olukorda, kui veetase truubi ees on 1,2 kordne 

diameetri läbimõõt [10]. Mõlema truubi ja kõigi poolsurveliste katsete korral oli veetase 

sissevoolus 6 cm kõrgemal truubitoru ülemisest äärest.  



48 

 

Uhtumise mõju pikkust kraavis mõjutavad vooluhulk ja - kiirus, samuti kindlustise tüüp. 

Antud lõputöö käsitleb voolukiiruste uurimist surveta ja poolsurveliste truupide taga 

asuvas kindlustiseta kui ka killustikkindlustisega kraavis. Killustikkindlustiseks kasutati 

kahe erineva suurusega killustikku, milleks olid 16-32 mm ja 32-64 mm jämedusega 

killustik.   

 

Katsetulemustest selgus, et suurte vooluhulkade ja poolsurveliste truupide juures on 

väljavoolu kindlustise olemasolu vajalik vastavalt katsetulemuste analüüsi tulemustele, kus  

4 vooluolukorda vajasid kindlustist. Katsetulemuste  alguses püstitatud hüpotees leidis 

kinnitust: mida stabiilsem kindlustis truubi tagusesse kraavi rajada, seda väiksem on 

erodeerumise oht kraavi nõlvadel ja põhjas.  

 

Mõõtmistulemuste ja teooria kokkusobitavusel järeldati, et maaparanduse tüüpjoonistes 

(2013) käsitlemata truup DN 200 ning käsitletud truup DN 300 vajavad poolsurvelises 

olukorras töötamisel kindlustisi. Samuti on vajalik truubi taguse kraavi kindlustis, kui 

voolukiirused tõusevad truubis suureks tänu pideva vooluhulga kasvule, olukorras, kus 

tekib aladimensioneeritud truubitoru, millel ei ole piisavat läbilaskevõimet.  Voolukiirused 

hakkavad tekitama truubi taguses kraavis väljavoolu ava ees kraavisängi põhjas kui ka 

nõlvadel uhtumist. Erosiooniprotsessi vältimiseks tuleb kraav kindlustada vastavalt 

lõputöös antud soovitustele, mis põhinevad truubi taga oleva kraavi mõõdetud 

voolukiirustel, vooluhulgal, määratud vooluolukorral ning toru diameetrile.   

 

Truubi väljavoolu kindlustamiseks on erinevaid meetodeid ja tüüplahendusi, mida on 

käsitletud maaparandus tüüpjoonistes (2013) [7]. Vastavalt voolutingimustele,  -olukorrale, 

valgalale, pinnasele ja kasutusotstarbele tuleks valida õige kindlustise tüüp. Samuti tuleb 

tähele panna, et ei aladimensioneeritaks truubitoru, sest vastasel korral tekitab see 

veetaseme tõusu ja väljavoolu kiiruste kasvu, mis omakorda suurendab erosiooni 

negatiivset mõju väljavoolu kraavile.  
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Kuna Eestis kui ka Euroopas on truubi taguses kraavis vooluhulga ja –olukorra mõju 

voolukiirustele ja kindlustise tüübile vähe uuritud ning selle teema kohta leidub vähe 

kirjanduslikku materjali, tuleks täpsemate järelduste tegemiseks viia läbi mahulisemaid 

uuringuid nii looduses kui laboratoorselt. Samuti tuleks uurida väljavoolu kindlustise 

uhtumist vastavalt aladimensioneeritud truupidele ning uhtumisprotsessi negatiivset mõju, 

mis on ohtlikud nii teetammi kui ka muldele.  
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The study of the flow velocity and channel lining behind the 

upstream of a culvert 

SUMMARY 
 

In the forests and field areas more than 66,000 essential structures (bridges, culverts, plank 

bridges) have been erected to improve soil  in Estonia. 65,000 of them are culverts, which 

are one of the greatest amortization points within the ditch network of soil improvement 

system. 

  

There are some risks which affect culvert reliability and permeability to consider to design 

the ditch behind the culverts. The sizes of the culverts determined by hydrological and 

hydraulical calculations. The diameter of the culvert, catchment and type of soil fixed on 

channel lining type and length. 

 

The purpose of this thesis is to research, study  and analyze the flow velocity and erosion 

dangers that occur in the ditch behind the culvert depending on the flow situation, the 

quantity of current and the diameter of the culvert based on lab experiments. The 

laboratory experiments were conducted in the laboratory of the Department of Water 

Management in Estonian University of Life Sciences. 

  

The ditch bed behind the culvert was reinforced with the different fractions of crushed 

stone (16-32 mm and 32-64 mm). In the glass flumes the flow rate that occurs in the ditch 

behind the semi-pressurized and unpressurized DN 200 and DN 300  4 meters length 

culvert pipe and the durability of the channel lining was evaluated. Flow velocity was 

measured by Doppler meter Vectrino+, figures and tables, which explain the experimental 

data, were composed. 
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Based on the results of the experiment it can be concluded that large quantities of current 

and semi-pressurized culverts  (DN 200 and DN 300) necessitate a channel lining behind 

the culvert, when the flow velocity is bigger than permissible flow velocity. The hypothesis 

posited in the thesis was also confirmed: the more stable the channel lining built into the 

ditch behind the culvert, the smaller the likelihood of erosion on the banks and in the 

bottom of the ditch. 

 

In Europe and in Estonia there are too little studies carried out to investigate  the need for a 

channel lining behind the upstream of a culvert and the duration of the influence of erosion 

in the ditch bed. Further research is required. It would be necessary to conduct more 

voluminous research both in the field and in the laboratory. 
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LISAD 



 

Lisa 1. Voolukiirused DN 200 truubitoru taguse kraavi põhjas mõõtepunktides 1-13 
 

 Surveta truup Poolsurveline truup 

 
Kindlustiseta kraav  Killustikkindlustis    

Ø 16-32 mm 
Kindlustiseta kraav  Killustikkindlustis           

Ø 16-32 mm   
Killustikkindlustis         

Ø 32-64 mm   

 22,4 l/s 22,4 l/s 28,9 l/s 28,9 l/s 28,9 l/s 
Katse 

nr 
katse kontroll- 

katse 
katse kontroll- 

katse 
katse kontrollkatse katse kontrollkatse katse kontrollkatse 

Jrk 1-50 51-100 1-50 51-100 1-50 51-100 1-50 51-100 1-50 51-100 
1 -1,17 -1,15 -1,17 -1,17 -1,62 -1,60 -1,58 -1,57 -1,59 -1,58 
2 0,44 0,43 0,01 0,00 -0,09 -0,10 0,13 0,13 -0,04 -0,03 
3 -0,27 -0,26 -0,06 -0,05 -0,28 -0,33 -1,29 -1,25 -0,10 -0,12 
4 -0,72 -0,71 0,02 0,00 -1,04 -1,01 0,06 0,08 0,08 0,07 
5 0,42 0,41 0,04 0,05 -0,88 -0,90 0,07 0,08 -0,03 -0,03 
6 -0,32 -0,31 -0,02 -0,01 -0,19 -0,16 -0,27 -0,26 -0,16 -0,20 
7 -0,80 -0,81 0,00 0,00 0,34 0,32 0,07 0,06 0,19 0,20 
8 0,33 0,33 0,00 0,01 0,29 0,31 0,01 0,00 0,05 0,04 
9 -0,51 -0,49 0,00 0,00 -0,31 -0,30 -0,03 -0,02 -0,17 -0,16 
10 -0,78 -0,78 -0,01 -0,01 -0,78 -0,75 -0,06 -0,05 0,00 0,01 
11 -0,28 -0,27 0,00 0,00 -0,45 -0,46 -0,01 0,00 -0,01 0,00 
12 -0,47 -0,47 -0,01 -0,01 -0,22 -0,22 0,16 0,16 -0,02 -0,02 
13 -0,73 -0,72 0,00 0,01 -0,59 -0,62 -0,02 -0,02 0,09 0,08 

 

 



 

Lisa 2. Voolukiirused DN 300 truubitoru taguse kraavi põhjas mõõtepunktides 1-13 
 
 Surveta truup Poolsurveline truup 

 
Kindlustiseta kraav  Killustikkindlustis  

Ø 16-32 mm   
Killustikkindlustis    

Ø 32-64 mm 
Kindlustiseta kraav  Killustikkindlustis    

Ø 16-32 mm   
Killustikkindlustis  

Ø 32-64 mm   
 38,1 l/s 38,1 l/s 38,1 l/s 54,9l/s 54,9 l/s 54,9 l/s 

Katse 
nr 

katse kontroll- 
katse 

katse kontroll- 
katse 

katse kontroll- 
katse 

katse kontroll- 
katse 

katse kontroll- 
katse 

katse kontroll- 
katse 

Jrk 1-50 51-100 1-50 51-100 1-50 51-100 1-50 51-100 1-50 51-100 1-50 51-100 
1 -1,81 -1,81 -1,77 -1,77 -1,78 -1,77 -2,27 -2,28 -2,20 -2,20 -2,20 -2,19 
2 0,27 0,28 0,44 0,45 -0,32 -0,35 0,42 0,43 0,32 0,32 -0,46 -0,43 
3 -1,42 -1,42 -0,47 -0,48 -1,25 -1,26 -1,10 -1,11 -0,83 -0,84 -1,56 -1,62 
4 -0,72 -0,72 -1,53 -1,52 -0,30 -0,32 -1,69 -1,64 -1,83 -1,84 -0,01 -0,01 
5 0,32 0,32 0,01 0,01 -0,11 -0,12 0,43 0,42 0,49 0,49 0,17 0,20 
6 -0,56 -0,57 -0,98 -0,99 -0,62 -0,58 -0,28 -0,24 -0,20 -0,20 -0,38 -0,37 
7 -1,09 -1,10 -1,27 -1,28 -0,32 -0,36 -1,03 -1,06 -1,03 -1,02 -0,32 -0,27 
8 -0,01 -0,01 0,02 0,02 0,08 0,09 0,29 0,30 0,22 0,22 0,14 0,16 
9 -0,28 -0,28 -0,56 -0,56 -0,27 -0,25 -0,29 -0,38 -0,34 -0,33 -0,59 -0,58 

10 -0,78 -0,79 -0,85 -0,84 -0,17 -0,21 -1,02 -1,03 -0,99 -0,99 -0,05 0,04 
11 0,21 0,21 0,13 0,13 0,09 0,10 0,22 0,22 0,21 0,21 0,11 0,13 
12 -0,26 -0,26 0,14 0,15 -0,14 -0,12 -0,19 -0,20 -0,38 -0,38 -0,07 -0,08 
13 -0,05 -0,05 -0,16 -0,15 0,04 0,05 -0,99 -0,99 -0,51 -0,53 0,06 0,08 

 


