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Truup on rajatis vee või loomade tee alt läbijuhtimiseks. Kasutatakse erineva ristlõikega 

truupe: ringi-, ristküliku-, ellipsikujulisi ja binokkeltruupe, kus kaks ümara ristlõikega toru 

on kõrvuti. 

Töö peaeesmärk oli leida binokkeltruubile alternatiivne lahendus, mida saab asendada ühe 

truubitoruga. Selleks võrreldi kolme erineva ristlõike kujuga truupe: binokkel, poolkaar 

(Pipe Arch) ja rõhtne ellips, mida katsetati Eesti Maaülikooli Veemajanduse osakonna 

hüdraulika laboris. Katsed viidi läbi labori betoonrennis, kuhu ehitati trapetsikujulise 

ristlõikega kraavi jäljendav lõik koos katsetava truubiga, mida sai vahetada. 

Binokkeltruup tehti plasttorudest, poolkaartruup ja rõhtne ellipsikujuline truup valmistati 

metallist. Truupi läbiva vooluhulga mõõtmiseks paigaldati renni täisnurkne 

kolmnurkülevool. 

Laboris sooritati kolme erineva ristlõikekujuga truubitoruga 42 katset, kahe erineva otsa 

kujunduse ja kahe erineva vooluolukorra juures. 

Katsetulemustest järeldub, et uputamata olukorras oli mõlema truubi otsa kujundusega 

suurema läbilaskevõimega poolkaartruup võrreldes binokkeltruubiga ja rõhtsa 

ellipsikujulise truubiga. Uputatud vooluolukorras oli sirge otsaga truupidest suurim 

vooluhulk binokkeltruubil ja kaldotsaga truupidest ellipsikujulise ristlõikega truubil. 
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Töö teine eesmärk oli truupide katsetes mõõdetud vooluhulkade võrdlemine 

modelleerimise tarkvaraga HY-8 arvutatud vooluhulkadega. Kokkulangevus oli hea, 

keskmised erinevused sirge otsaga truupidel olid 6% ja kaldotsaga truupidel 8%. 

Töö tulemused on praktikas kasutatavad, nende põhjal saab valida reaalse projekti jaoks 

hüdrauliliselt sobivama truubi ristlõike. Truubi dimensioneerimiseks saab kasutada 

modelleerimise tarkvara HY-8, mis andis katsetulemustega võrreldes küllaltki täpseid 

tulemusi. 

Märksõnad: maaparandus, truup, truubi ristlõike kuju 
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Culvert is facility under the road to pass through water or animals. Different culvert cross-

sections are used: circular, rectangular, elliptical and double barrel culvert which has two 

circular cross-section barrels next to each other. 

The main objective of this master's thesis was to find alternative solution for double barrel 

culvert, which can be replaced by single-barrel culvert. By comparing three different 

cross-section shape culverts: double barrel, pipe arch and horizontal ellipse, which were 

experimented in the laboratory of Water Management. The tests were conducted in 

concrete flume where trapezoidal cross-sectional ditch imitation was installed with culvert 

barrel, which can exchanged. For double barrel culvert were used plastic pipes, pipe arch 

and horizontal ellipse shape culvert were prepared from steel sheet. Right-angled triangle 

weir was mounted in flume to measure flow through barrel. 

In the laboratory performed with three different cross-sectional shape culvert barrels 42 

experiments, with two different edge designs and at two different flow situation. 

The experimental results show in unsubmerged conditions with both culvert edge design 

that pipe arch had better capacities than double barrel and horizontal ellipse culvert. In 

submerged conditions with thin edge projecting culvert was largest flow for double barrel 

culvert and with mitered edge horizontal ellipse shape culvert. 
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Second objective of this master's thesis was to compare results of the obtained experiment 

with modeling software HY-8 computed flows. Concurrency was good, differing 

moderately of the test results with thin edge projecting 6% and mitered edge 8%. 

The results can be used in practice, based on results it is possible to choose for project 

hydraulically suitable culvert cross-section. For culvert dimensioning can use modeling 

software HY-8, as compared to the results of the test it provides fairly accurate outcomes. 

Keywords: melioration, culvert, culvert cross-section shape 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolevas töös uuriti truupide hüdraulilisi parameetreid, survet ja vooluhulka erinevate 

sissevoolu kujunduse ja vooluolukordade juures. Katsetatavad truubitorud olid järgmiste 

ristlõigetega (vt Joonis 3.2):  

1) binokkel; 

2) rõhtne/horisontaalne ellips; 

3) poolkaar (Pipe Arch). 

Katses võrreldi binokkeltruupi rõhtsa ellipsikujulise ja poolkaartruubiga surveta ja 

poolsurvelises vooluolukorras. Survelise truubi vooluolukorda ei uuritud, kuna normid ei 

luba selliselt töötavat truupi projekteerida. 

Truupide katsetamisel saadud tulemusi võrreldi mudeltarkvaraga HY-8 tulemustega. 

Tarkvara ajalugu ulatub 1960-te algustesse ning on tänapäevani tuntud truubi hüdraulilise 

analüüsi programmina. Eesmärk oli võrrelda, kas Ameerikas välja töötatud programm sobib 

ka Eesti oludesse ja kas selle abil saab erineva ristlõikega truupe dimensioneerida. 

Kõigi mõõdetud katsetulemuste ja modelleerimise tarkvara HY-8 tulemuste võrdluseks 

koostati surve-vooluhulga suhet iseloomustavad graafikud, millel vertikaalne telg 

iseloomustab survet (mm) ning horisontaalne telg vooluhulka (l/s). 

Binokkeltruubid koosnevad kahest kõrvuti asetsevast torust, mis on täitepinnase või 

vaheseinaga eraldatud. Vaheseina vahele tekitab probleeme sinna kogunev ujuvpraht, mis 

on voolutakistus, muudab sissevoolutingimused kehvemaks ja tekitab kraavis paisutuse. 

Sellise probleemi vältimiseks on mõistlik kaks toru asendada ühe toruga. Ühe toru puhul 

kandub vooluga ujupraht kaasa ning üldjuhul truupi see ei ummista. 

Antud töö eesmärgiks oli leida binokkeltruubile alternatiivne lahendus, mis koosneb ühest 

truubitorust ning oleks sellega võrdväärse läbilaskevõimega. 

Kui ümarristlõikega truupide dimensioneerimiseks on arvutusseosed olemas, siis teistsuguse 

ristlõikekujudega truupide kohta neid pole. Seepärast otsiti ja võrreldi truupide arvutamiseks 
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sobivaid tarkvaralahendusi, millest valiti välja HY-8, mis on vabavarana kättesaadav, lihtne 

kasutada ja mitmekülgsete omadustega. 

Ülevaate truupide kohta annab raamat „Hüdraulika ja pumbad“ (Maastik jt 1995), kus 

iseloomustatakse erinevaid voolutingimusi, töös kasutatud kolmnurkülevoolu vooluhulga 

arvutamise valemeid, torude karedustegureid jpm. Truubitoru otsakute rajamist 

iseloomustab „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Maaparandusraja... 2013). Metoodika 

poolt toetavad erinevad Eestis kehtivad normid ja seadused, mille alusel valiti laboris 

ehitatud trapetsikujulise ristlõikega kraavi nõlvade nõlvustegurid ja põhja lang ning 

truubitoru pikikalle. 

Katsed viidi läbi Eesti Maaülikooli Veemajanduse laboris, kus kõigepealt tehti 

ettevalmistused mõõtmisteks. Katsetamine toimus betoonist rennis, kuhu paigutati 

kolmnurkülevool ja trapetsikujulise ristlõikega kraavi imitatsioon. Trapetsikujulise 

ristlõikega kraavi nõlvad ja otsasein rajati 1:1,5 nõlvusega. Trapetsikujulise ristlõikega 

kraavi lang oli 0,5 promilli ning truubitorude pikikalle 1 protsent. Binokkeltruubina kasutati 

plastmasstorusid, rõhtsa ellipsikujulise ja poolkaartruup valmistati metallist. Truubitorude 

otste kujundused olid sirge ots ja kaldots, viimane lõigati trapetsikujulise ristlõikega kraavi 

otsaseinaga 1:1,5 nõlvusega tasa. Sissevoolutoru kaudu pumbati vesi betoonrenni, kusjuures 

juurdevoolavat vooluhulka reguleeriti pumba sagedusmuunduriga. 

Töö esimene peatükk annab ülevaate truupidest ja nende erinevustest, voolutingimustest ja 

ristlõigetest. Järgmine peatükk keskendub hüdraulilise analüüsi programmile HY-8, millest 

antakse ülevaade ja selgitused, kuidas tarkvara antud töös kasutati. Kolmandas peatükis 

kirjeldatakse metoodikat, kus üksikasjalikult tutvustatakse, kuidas katsed läbi viidi. Neljas 

peatükk keskendub katsetulemuste analüüsile ning viimane viies peatükk võrdleb 

katsetulemusi modelleerimise tarkvara HY-8 arvutustega. 

Mõistliku suhtumise ja juhendamise eest tänab autor Mihkel Grossi. Eesti Maaülikooli 

Veemajanduse labori kasutamise ja katsemudeli ehitamiseks kulunud materjalide eest tänab 

autor Veemajanduse osakonda. 
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1. TRUUP 

 

1.1. Üldjoontes truupidest 

 

„Truup on vee või loomade tee alt läbijuhtimiseks tee muldkehas olev rajatis, mille läbimõõt 

on alla 3 meetri“ (Maanteede projekt... 1999: 7). Truup tuleb projekteerida rõhuta või osalise 

rõhu all töötavana, sisse- ja väljavoolu otsakutega ning kindlustatuna olenevalt 

voolurežiimist. Truubi vähim pikikalle võib olla 1 %. Kui voolusängi looduslik kalle on 

suurem kui 1%, siis tuleb truubi kalle projekteerida loodusliku kaldega võrdseks. 

(Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid 2005, § 31 lg 3,4,5) 

Eestis rajatavate truupide eesmärk on enamjaolt vee tee alt läbijuhtimimine. Truup peab 

töötama surveta või poolsurveliselt ja ei tohi tekkida survetruubi olukorda, selleks on vaja 

projekteerida õige kuju, pikkuse ja läbimõõduga truubitoru. Truubi valiku tegemisel peab 

arvestama järgmiste teguritega: vooluhulk, tee muldkeha kuju, kraavi karakteristikud, 

üleujutuste kahju hindamine, ehitus- ja hoolduskulud ja hinnang kasutusea kohta.  

Truupe on erinevate ristlõigetega ja nii suletud toru, kui ka lahtise põhjaga. Enamlevinud 

suletud toru kujud on: 1) ümar, 2) ristkülik, 3) poolkaar ja 4) ellips, mille näited on toodud 

joonisel 1.1, vähem kasutatakse ellipsikujulist, sest tema koormustaluvus on väike. Lahtise 

põhjaga truupe on väga erinevate kujudega nt. karp, kaar (vt Joonis 1.2), 

madalakonstruktsiooniga jne. Eestis kasutatakse neid kujusid pigem sildade või tunnelite 

ehituses, kus nende ristlõiked olenevad ehituskonstruktsiooni spetsiifikast. 
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Joonis 1.1. Enamlevinud truubitorud: 1) on ümar, 2) ristkülik, 3) poolkaar (Pipe Arch), 4) 

rõhtne/horisontaalne ellips 

 

 

Joonis 1.2. Tunnel, ühe raadiusega teraskaar Allikas: (Helically... 2012: 8) 

 

Maaparandussüsteemi tehnilised nõuded näevad ette, et truubi põhjal ei tohi olla vastukallet, 

truubi kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema vähemalt 0,5 meetrit, kui 
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ehitusprojektis ei ole ette nähtud väiksemat paksust ning truubitoru ümbruse tagasitäide 

tihendatakse kihtidena (vt Joonis 1.3) mõlemal pool truubitoru. (Maaparandussüsteemi 

ehitamise tehnilised nõuded 2009, § 11 lg 1,3,4) 

 

 

Joonis 1.3. Truubitoru muldkeha ja katendi tüsedus ning truubitoru tagasitäide 

 

Olukordades, kus ei suudeta tagada minimaalset tee muldkeha ja katendi paksust, 

kasutatakse alternatiive nt. binokkeltruup (vt Joonis 1.4), poolkaartruup või rõhtsa 

ellipsikujulist truupi. Selliste lahenduste ja toru ristlõigetega saab tagada vähemalt 0,5 

meetrise tee muldkeha ja katendi paksuse. Siinkohal peab jälgima, et peale truubitoru 

paigaldamist poleks toru läbivajumist tootja poolt kehtestatud määral (Maaparandussüsteemi 

ehitamise tehnilised nõuded 2009, § 11 lg 5). 

Joonisel 1.4 on näha binokkeltruupi, mis on ehitatud kahest 1,6 meetriste läbimõõtudega 

terastruupidest. Taustal paistab üks terastruup 1,5 meetrise läbimõõduga, millest tuleva 

vooluhulga peab läbi juhtima binokkeltruup. Muldkeha paksus binokkeltruubi peal on 

ligikaudu minimaalne lubatud. Ülesõit on mõeldud põlluharimise masinate ligipääsuks ühelt 

maalapilt teisele. Siinkohal oleks alternatiivseteks lahendusteks poolkaartruup või rõhtne 

ellipsikujuline truup. 
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Joonis 1.4. Binokkeltruubi (2x1,6 m) vaade alumise bjefi poolt (Jänese kraav, 11.05.2016, foto: 

T. Vanaveski) 

 

Maaparandussüsteemi tehniliste nõuete kohaselt ehitatakse truubi otsakud vastavalt 

„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” kogumikus toodud konstruktsioonide alusel. Otsakute 

tüüpjoonised iseloomustavad teemulde ja kraavi erinevat kindlustamist (Maaparandusraja... 

2013: 54-67): 1) MAO - truubi mattotsak, 2) MAOK - truubimattotsak kivikindlustusega, 3) 

KOK - truubikiviotsak kivikindlustusega, 4) BKOK – binokkeltruubi kiviotsak 

kivikindlustusega (vt Joonis 1.4). Kirjeldab töömahtude ja materjali vajadust, mis on 

arvutatud etteantud ehitusandmetel. Truubi otsakute ja nõlvade kindlustamise eesmärk on 

erosiooni vältimine, sest suurvee ajal ja suurte sadude korral võib vesi pinnase minema 

uhtuda nii kraavi nõlvadelt, kui teemuldelt (vt Joonis 1.5). 
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Joonis 1.5. Erosiooni mõju tee muldkehale, kus sademevesi on teepeenra ära uhtunud 

Allikas: (Hydraulic... 2012: 170) 

 

Truubi hooldamiseks on esitatud nõuded, mis reguleerivad truubi settest puhastamist ning 

korrastamist. Põhilised nõuded, millega tuleb arvestada on järgmised 

(Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded 2003, § 13 lg 1, 5, § 14 lg 1): 

 Sette eemaldamine truubist, kui see takistab maaparandusrajatise nõuetekohast 

toimimist. 

 Hooldama truubi sisse- ja väljavoolu otsakust vähemalt 4 meetri kaugusele kraavi ja 

nõlvakuid. 

 Truubi otsaku lagunemise korral taastada ehitusprojekti või „Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised” kogumiku alusel täielikult kahjustada saanud kohad ja elemendid. 

Vanemate truupide (betoon/raudbetoon) hooldamine on tülikas ning nõuab rohkem aega ja 

suuremaid hoolduskulusid. Üldiselt levinud probleemid on: 1) betooni lagunemine otsakute 

juurest, 2) betoonrõngaste nihkumine üksteise suhtes, 3) sette kuhjumine liiduste vahele. 

Tänapäeval asendatakse amortiseerunud betoontruubid teiste truubitorude vastu. 
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Levinuimad kasutusel olevad truubitoru materjalid on: 1) betoon (nii armeeritud, kui 

armeerimata), 2) gofreeritud teras (laineline), 3) plastik (suure tihedusega polüetüleen - 

HDPE, polüpropüleen - PP või polüvinüülkloriid - PVC). Loetelust kaks viimast on 

tänapäeval leidnud üha suuremat kasutust just materjali töötlemise lihtsuse ja vastupidavuse 

pärast.  

Betoontruupe enam ei kasutata, vaid vajadusel rekonstrueeritakse või uuendatakse. Eestis ei 

kasutata enam ka betoonist truubipäiste konstruktsioone (portaalpäis, lehterpäis jne.). See 

väljendub „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ kogumikus peatükis 3, kus otsaku 

kindlustused rajatakse mattide või kivide abil. Neid on lihtsam rajada ning hooldada, kui 

betoonist päiseid, mis lagunemise korral vajaksid uuesti väljaehitamist. Hõlpsam on rajada 

ka kaldotsaga toru kindlustust mattide või kivide abil. 

Torude otsa konstruktsiooni juures on levinumad kolm kujundust (vt Joonis 1.6): 1) sirge 

ots, 2) astmega kaldots, 3) kaldots. Sirge otsaga toru leiab kõige rohkem kasutust, sest toru 

ei pea lõikama ega töötlema ning paigaldamine on sellevõrra lihtsam. Astmega kaldots ja 

kaldotsaga torude otste kujundused sobitatakse tee muldkeha languga, mis annab eelise 

võrreldes sirge otsaga. Eelis seisneb suuremas truubi sissevooluava ristlõikes, mis on risti 

voolujooni lõikav pind. Astmega kaldotsa aste on toru põhjast 1/3 · 𝐷𝑖  kõrge, kus 𝐷𝑖 on 

truubi siseläbimõõt (Maaparandusraja... 2013: 56). 
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Joonis 1.6. Truubi otste kujundused: 1) sirge ots, 2) astmega kaldots, 3) kaldots 

 

Projekteerimisnormides on toodud, et truup tuleb projekteerida rõhuta või osalise rõhu all 

töötavana. Joonis 1.7 iseloomustab nelja olukorda, kus kaks esimest on surveta ja kolmas 

poolsurveline olukorda. Neljas olukord on survetruup, mida normid ei luba projekteerida, 

kuid selline vooluolukord võib tekkida suurvee ajal või hooldamata voolusängi tõttu. 
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Joonis 1.7. Teetruubid (Maastik jt 1995: 198): 1) on uputamata surveta truup, 2) uputatud 

surveta truup, 3) poolsurvetruup, 4) survetruup 

 

Joonisel 1.7 on esimesena välja toodud vooluolukord, mis on uputamata survete truup. 

Surveta on vool, kui surve truubi ees 𝐻 ≤ 1,2ℎ𝑡𝑟, kus ℎ𝑡𝑟 on truubi kõrgus. Oluline on, et 

truubi lagi oleks ümartruubil vähemalt ℎ𝑡𝑟/4 ning ristkülikulisel ℎ𝑡𝑟/6 veepinnast kõrgemal. 

Truubi uputamata olukorda mõjutab alumise bjefi vee sügavus 𝑡, kui 𝑡 ≤ (1,2 … 1,5)ℎ𝑘𝑟 ja 

𝑡 < (0,75 … 0,77)𝐻0 siis on tegemist uputamata truubiga, kus ℎ𝑘𝑟 on kriitiline sügavus 
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truubi sees ning 𝐻0 = 𝐻 + 𝛼𝑣0
2/(2𝑔) on dünaamiline surve (𝛼 on Coriolisi e. kineetilise 

energia tegur, 𝑣0 kiirus ülemise bjefi voolusängis m/s ja 𝑔 raskuskiirendus m/s2). Joonisel 

1.7 teine olukord iseloomustab uputatud surveta truupi, kus vee sügavus truubi sees on 

niisama suur, kui alumises bjefis. Surveta voolutingimustes võib truubi sees tekkida 

samasugused vooluolukorrad kui lailäviülevoolu lävel. (Maastik jt 1995: 197-201) 

Poolsurvetruubi vooluskeem on nagu vabalt voolamine varja alt. Surve truubi ees peab 

olema 𝐻 > 1,2ℎ𝑡𝑟, seda iseloomustab joonis 1.7 kolmas olukord. Surveline truup töötab, kui 

lühike survetoru, kus alumise bjefi vee sügavus t on uputanud truubi väljavoolu, joonis 1.7 

neljas olukord. (Maastik jt 1995: 197-201) 

 

 

1.2. Truubitorude ristlõigete võrdlus 

 

Truubitorude valik tänapäeval on mitmekülgne ja igal ristlõikel on omad positiivsed ja 

negatiivsed küljed. Selles peatükis võrreldaks nelja erinevat ristlõiget, mis on esitatud 

joonisel 1.8. Neli ristlõiget on koostatud autori poolt, et piltlikult näidata voolu ristlõigete 

erinevusi. Põhiline voolamine truubitorus toimub surveta ja uputamata olukorras, seega peab 

projekteerima toru võimalikult vabavoolsena. Muidugi tuleb arvestada aasta maksimaalseid 

vooluhulkasid, kui võib tekkida poolsurveline vooluolukord. 

Ümartoru ristlõige on lihtne ning ühe raadiusega, ristkülikul ja ellipsikujulisel valitakse 

truup laiuse ja kõrguse järgi, poolkaartruup on üldjuhul kolme erineva raadiusega , kuid 

samuti valitakse laiuse ja kõrguse suhte alusel. Poolkaartruubil eristatakse ülaraadiust (R1), 

põhja nurga raadiust (R2) ja põhja raadiust (R3), seda seletab joonis 1.8 4).  

Joonisel 1.8 on välja toodud sama suurte ristlõigetega neli erinevat truubi ristlõike kuju. 

Ristlõigetele on märgitud truubi põhjast 0,4 ja 0,73 meetri kõrgusele kriipsjoonega vee 

sügavus truubi sees. Veepinna kokkupuutejoont truubi seinaga nimetatakse märgpiirdeks e. 

märgperimeetriks, mis on voolava vedeliku kokkupuutejoon elavlõike liikumatu piirdega 

(Maastik jt 1995: 51). Veepinna ja õhuga kokkupuutejoont nimetatakse vabapinnaks. 
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Joonis 1.8. Nelja erineva truubitoru ristlõigete võrdlus võrdsete pindaladega 

 

0,4 meetrise vee sügavuse juures truubi sees on märgpiirde pikkused järgmised: 

 ümaral ristlõikel – 1,61 m; 

 ristkülikul – 2,54 m; 

 poolkaarel – 2,27 m; 

 rõhtsal ellipsil – 2,15 m. 

Mida suurem on märgpiire seda suurem on voolu ristlõige, mis omakorda tähendab suuremat 

truubi läbilaskevõimet. Näite põhjal on suurima voolu ristlõikega ristkülik, kuid 

teetruupidena seda tüüpi ristlõiget ei kasutata (varem kasutati raudtee muldkeha läbivatel 

truupidel). Sellele järgneb poolkaartruup, siis rõhtsa ellipsikujuline ja lõpuks ümar truup. 

Elavlõike võrdluses levinuima ümara ristlõikega truubiga on ristkülik 46 %, poolkaar 39 % 

ja ellips 34 % suurema voolu ristlõikega. Suurema vee sügavuse juures, toru põhjast 0,73 
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meetrise veepinnaga on teiste ristlõikekujude elavlõiked ümarast ristlõikest näitajad 

suuremad 34,5; 31; 30,5 protsenti. Seega on ristlõike kuju oluline. Võrreldes ümartoru 

ristlõiget teistega, on sama surve juures suurim läbilaskevõime ristkülikul, seejärel 

poolkaarel ja siis rõhtsal ellipsil. 

 

 

1.3. Truubi koormustaluvus 

 

Koormustaluvus on eelkõige oluline toru deformatsioonide vältimiseks. Kuna truup on tee 

muldkehas olev rajatis, mis töötab kas surveta või poolsurveliselt on ta ikkagi seest tühi toru, 

mis võib koormuse all kokku variseda. Kokkuvarisemiseks on mitmeid põhjuseid: 1) truubi 

ringjäikuse või seina paksuse aladimensioneerimine, 2) ebapiisav muldkeha ja katendi 

paksus jne. Truubid dimensioneeritakse sõltuvalt koormustest, mis neile peale surub: 1) 

tagasitäite omakaalust toru kohal ja ühtlasest statsionaarsest pinnakoormusest, 2) 

dünaamilisest koormusest, mida põhjustab liikluskoormus (või muu löök, vibratsioon jms.). 

Plastiktorude koormustaluvust iseloomustab toruklass ehk ringjäikus (tähis SN), mis näitab 

palju toru koormust kannatab. Üldiselt on tee alt läbiviidava plasttoru ringjäikus SN8, mis 

tähendab, et toru kannatab 8 kN/m2 kohta, kuid ringjäikus võib varieeruda vastavalt toru 

läbimõõdule. Plastist toru on vastupidav löökide (ka madalatel temperatuuridel), söövitavate 

ainete (happed, õlid jt.) ja UV-kiirguse eest. Plastmasstoru suurim pluss on toru 

korrosioonikindlus.  

Terastruubid valmistatakse terasplaatidest või –lehtedest 0,5 – 3,5 mm paksusest terasest, 

vastavalt koormuse suurusele, monteeritakse kokku mitmest plaadist vastavalt pikkuse 

vajadusele. Koormust aitab paremini vastu võtta gofreering ja truubi eluiga pikendab 

kaitsekiht (tsingitud või alumiiniumtsingitud, lisakaitsena epoksüüd-, või 

polümeerpinnakate). 

Poolkaartruup truubil tekivad radiaalsed surved nurgas, mis on suuremad, kui rakendatud 

surved toru lae konstruktsioonile. Seega võtab alumine nurk suure osa survest enda kanda 

(vt Joonis 1.9), ümaral truubil tekivad surved põhiliselt toru külgedele, mida rakendatud 

surve üritab lapikuks suruda. Surve vastu võtmiseks on oluline pinnase tagasitäite 

homogeensus ja tihedusaste, mis jaotab surve ühtlaselt piki toru seina. 
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Joonis 1.9. Suuremate koormuste mõjumise suunad: 1) ümartruup, 2) poolkaartruup Allikas: 
(Handbook of... 2007: 219) 

 

Joonisel 1.9 on näha, kuidas staatilisest koormusest kandub ümartruubil suurem surve edasi 

külgedele, poolkaartruubil seevastu alumistele nurkadele. Staatilisest koormusest tekkivad 

koormusepüürid on sümmeetrilised, kuid dünaamilise koormuse lisandudes võivad need 

muutuda suuremateks ja ebakorrapärasemateks, sest dünaamiline koormus muutub 

suuruselt, sihilt, suunalt või asukohalt.  

Üldiselt tekitavad koormused deformatsiooni toru ristlõikes. Kuigi tarnija või tootjate poolt 

on lubatud toru moondumine standardis määratud suuruste järgi, oleks mõistlik seda vältida 

või hoida minimaalsena. Ühe uurimuse kokkuvõttes selgub, et deformatsioonid olid 

väiksemad toru pealse tagasitäite suurenemisega, kuid mittelineaarselt. Nii staatilise, kui 

dünaamilise koormuse all kasvasid märgatavalt deformatsioonid ja pinged truubitorudes, kui 

muldkeha ja katendi paksus langes alla 0,9 meetri (Sezen jt 2008). Võib järeldada, et 

minimaalse muldkeha ja katendi paksuse juures peab eriti tähelepanelik olema truupide 

koormustaluvuse hindamise suhtes, muidu võib toru kokku variseda nagu on näha joonisel 

1.10. 
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Joonis 1.10. Kokkuvarisenud terastruubi üks osa Allikas: (Service... 2015: 45) 

 

Terastruubil võib kokkuvarisemise põhjusteks veel olla korrosiooni teke, mis vähendab 

tunduvalt terasplaadi vastupanuvõimet koormusele ning plaadi liideste ühenduskohtade 

kehv monteerimine. Maksimaalse truubi eluea tagamiseks tuleb eelpool nimetatud põhjuseid 

vältida. 
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2. HY-8 TRUUBI ANALÜÜSI PROGRAMM  

 

HY-8 on arvutipõhine truubi hüdraulilise analüüsi programm, mis käsitleb erinevaid truubi 

projekteerimise meetodeid, protokolle, väljundandmeid jne. ning on arendatud  FHWA 

(Federal Highway Administration) sponsorluse abiga alates esimesest HY-1 (1960-te algus) 

loomisest kuni tänapäevani. HY-8 näol on tegemist vaba tarkvara programmiga, mis töötab 

edukalt operatsioonisüsteemi Microsoft Windowsiga. Ajaga käiakse kaasas ja arendused 

programmi täiuslikumaks muutmiseks on tarkavara muutunud järk-järgult ainult paremaks 

ja täpsemaks. Vaba tarkvara allalaadimisel ja kasutamisel peab kasutaja nõustuma, et FHWA 

ei toeta programmi assisteerimist, pole mingeid garantiisid ning programmi mistahes 

analüüside põhjal tehtud otsused truubitoru projekteerimisel võtab vastutuse täielikult 

kasutaja. 

Antud töös kasutati HY-8 verisoon 7.4 tarkvara, et võrrelda programmi raporteid 

katsetulemustega ning leida sarnasusi ja erinevusi ning teha järeldusi. Selleks, et programmi 

õigesti käsitleda, peab tutvuma kasutusjuhendiga (HY-8 kasutus... 2015).  

Joonisel 2.1 on näha programmi akent (Crossing data), kus saab defineerida truubi 

parameetrid: tee ristprofiili iseloomustavad andmed, vooluhulgad, alumise bjefi kraavi 

ristlõike, toru pikkuse(d), langu jne. 

Esiteks sisestatakse vooluhulgad (Discharge data): 1) miinimum, projekteeritav ja 

maksimum, 2) kasutaja defineeritud, 3) tsüklilisuse alusel. Esimese puhul on tegu kõige 

levinuma valikuga, kus miinimum võib olla defineeritud suuremaks nullist, projekteeritav 

on vooluhulk, mille järgi soovitakse truup rajada ning maksimum näitab ära suurvee 

maksimaalse vooluhulga. 

Teiseks on alumise bjefi andmed (Tailwater data), kus valitakse kanali ristlõike kuju: 

ristkülik, kolmnurkne, trapets või korrapäratu kujuga (defineeritav). Edasi saab sisestada 

voolusängi põhjalaiuse, nõlvuse ja sängi karedusteguri n Manning-i järgi. 
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Järgmiseks saab sisestada andmeid sõidutee profiili kohta (Roadway data), muldkeha laiust, 

kõrgust, katendi tüüpi jms. - need andmed ei mõjuta hüdraulilist analüüsi, kuid näitab ära 

kuna tekib olukord, kus üle tee võib uputus tekkida (Overtopping). 

Truupide andmetes (Culvert data) saab ära defineerida nime, valida toru ristlõike, kusjuures 

valikus on 10 erinevat ristlõiget. Võimalus on ristlõike kuju defineerida ka koordinaatide 

kaudu. Materjali valikus on võimalik valida betooni, alumiiniumi, terase ja plastiku vahel, 

kusjuures plastikutest saab valida PVC-d, HDPE-d ja PE-d. Ette tuleb anda toru diameeter, 

täite sügavus torus (puudumise korral on väärtus 0) ja Manning-i n väärtus vastavalt toru 

materjali karedusele. Truup võib olla sirge, murtud (kahekordselt murtud) või sissevool 

kitseneva otsaga (ümara ja ristküliku puhul). Oluline on truubi otsa kujundus, kus saab valida 

nii sirge otsa, kaldotsa, kui ka ruudu kujulise lehterpäise vahel. Saab märkida, kas tekib 

sissevoolu tingimustes depressiooni. 

 

 

Joonis 2.1. Modelleerimise tarkvara HY-8 tööaken parameetrite sisestamiseks Allikas: (HY-

8 kasutus... 2015) 
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Viimaseks saab sisestada truubi asukoha muldkehas, kus saab positsioneerida toru asukoha 

ja pikkuse. Rippmenüüst saab sisestada truubi asukoha kõrgusmärgid ja truubi pikkuse, mida 

kasutatakse kui on olemas täpsed koordinaadid või kirjeldatakse truubi asukohta 

projekteeritud muldkeha järgi, mille järgi tarkvara arvutab truubi pikkuse ja langu. Saab 

sisestada kõrvuti asuvate truupide (nt. binokkeltruup) arvu ning sisestada nende paiknemise 

üksteise suhtes (nii vertikaalselt, kui ka horisontaalselt). 

Kui sisestada kõik andmed korrektselt saab truubi kohta teha analüüsi, mida iseloomustab 

programmis tabel, mis sisaldab järgmiseid andmeid: 1) summaarne vooluhulk, 2) truubi 

vooluhulk, 3) ülavee kõrgusmärk, 4) sissevoolu sügavus, 5) väljavoolu sügavus, 6) voolu 

tüüp, 7) normaalne sügavus truubis, 8) kriitiline sügavus truubis, 9) alavee sügavus 

voolusängis, 10) voolukiirus väljavoolu juures, 11) voolukiirus kanali allavoolus. 

Etteantud andmete põhjal ja tulemuste põhjal, mis loetletud ülevalpool, saab väljavõtteid 

teha tabeli kujul (pdf, rtf, xls formaatides) ja graafikute kujul, kas siis jõudlus või veepinna 

kõverjoonena (vt Joonis 2.2).  

 

 

Joonis 2.2. Vasakpoolne graafik iseloomustab läbilaskevõimet (Performance Curve) ja 

parempoolne graafik veepinna kõverat (Water Surface Curve) Allikas: (HY-8 kasutus... 2015) 

 

HY-8 on vaba tarkvarana hea programm, mis teeb projekteerijatel truubi dimensioneerimise 

lihtsamaks. Pikaajalised kogemused, arendus ja artiklite uuringud aitavad programmi 

arengule kaasa ning nii muutub tarkvara kasutamine üheks osaks projekteerimisel.  
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Torude karedusteguri n väärtused tarkvaras HY-8 sai valitud binokkeltruubile 0,001 ning 

rõhtsa ellipsikujulise ja poolkaartruubile 0,01 (Maastik jt 1995: 85). „Ekvivalentkaredus Δe 

defineeritakse kui sellist ühtlast liivkaredust, mis põhjustaks vaadeldava läbimõõduga torus 

tegelikuga võrdse survekao“ (Maastik jt 1995: 84). Alumise bjefi trapetsikujulise ristlõikega 

kraavi jäljendi Manning-i väärtuseks valiti n=0,025, mis on sarnane katsemudeli sängi 

karedusele ehk sile, sirge pind ilma lõhede ja takistusteta (Maastik jt 1995: 397). 
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3. METOODIKA 

 

3.1. Katsete ülesehitus 

 

Katsed viidi läbi labori tingimustes betoonrennis, mida iseloomustab katseskeem 

(vt  Joonis 1. Betoon katserenni pealtvaade ja lõige). Katse ülesehitus ja mõõtmised tehti 

Eesti Maaülikooli Veemajanduse laboris, kus betoonrenni rajati niiskuskindlast 10 mm 

paksusest vineerist trapetsikujulise ristlõikega kraavi jäljendav lõik. Vooluhulka mõõdeti 

trapetsikujulise ristlõikega kraavi ette paigaldatud kolmnurkülevooluga. Kasutati kolme 

erineva ristlõikega truupi (binokkel-, poolkaartruup ja rõhtsa ellipsikujuline truup). 

Veetaseme mõõtmiseks kasutati mõõtenõela. 

Kolmnurkülevoolu ees oleva veetaseme kõrguse H mõõtmine oli täpne, sest stabiliseerunud 

veepind oli põhimõtteliselt lainetuseta. Kolmnurkülevooluga mõõdetud tulemused olid 

seega usaldusväärsed. 

Trapetsikujulise ristlõikega kraavi jäljend ehitati põhjalaiusega 0,4 meetrit, kraavi nõlvad ja 

otsasein olid nõlvusega 1:1,5, et tagada võimalikult sarnased olud tegeliku olukorraga. 

Jooniselt 3.1 on näha 3D mudelit, mis kujutab trapetsikujulise ristlõikega kraavi jäljendavat 

lõiku. Toru ümbrused ja liitekohad tihendati sanitaarsilikooniga või montaaživahuga ja kaeti 

veekindla teibiga. Niiskuskindel vineer ühendati elementide vahel naelutusplaatidega, 

stabiilsuse ja kuju korrapära säilitamiseks rajati toestus, millega tekitati sängile lubatav 

miinimum lang 0,5 ‰ ning torudele 1 % lang. Toru sisepõhi asetati sissevoolu juures kraavi 

põhjaga tasa. 
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Joonis 3.1. Trapetsikujulise ristlõikega kraavi jäljendav lõik binokkeltruubi ees 

 

Kõik katsed tehti samades tingimustest vahetades ainult kraavi otsaseinu vastavalt toru 

ristlõikele, kogu pikkuseks trapetsikujulise ristlõikega kraavil kujunes 2,85 ja pealtlaiuseks 

1,2 ning kõrguseks ca 0,27 meetrit. 

 

 

3.2. Katsetatavad truubitorud 

 

Eesmärk oli katsetada ja võrrelda kolme, erineva ristlõike kujuga, kuid sama 

ristlõikepindalaga truupi. Need olid binokkeltruup, poolkaartruup (Pipe Arch) ning 

horisontaalne ellipsikujuline truup. 
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Katsetav binokkeltruup tehti PVC torudest De 110 x 3,4 mm, mis teeb kahe toru ristlõikeks 

0,017 m2. Mõlema toru pikkus oli 2,064 meetrit. Torud asetsesid kõrvuti, tsentrite 

vahekaugus oli 170 mm.  

Poolkaartruubi ja ellipsikujulise truubi valmistamisel võeti arvesse, et ristlõiked oleksid 

võrdsed binokkeltruubi ristlõikega ning toru materjaliks valiti külmvaltsplekk. Joonisel 3.2 

on näha kõigi kolme toru ristlõikeid. Truupide kõrgus valiti samuti binokkeltruubi järgi, 

kuna eesmärk antud töös on binokkeltruubi asendamine ühe toruga. Nii kujundati 

külmvaltsplekist poolkaartruup ja rõhtne ellipsikujulise truup nii, et nende ristlõiked olid 

pindalaga 0,017 m2, laiuse ja kõrguse suhtega 𝑏/ℎ = 1,8 ja torude pikkus 2,5 meetrit. 

 

 

Joonis 3.2. Katsetatavad truubid: 1) binokkeltruup, 2) horisontaalne/rõhtne ellipsikujuline 

truup, 3) poolkaartruup 

 

Nagu peatükis 1.2 kirjeldati, on surveta voolamise olukorras rõhtsal ellipsikujulisel ja 

poolkaartruubil eelis binokkeltruubi ees, kuna nende vooluhulk on sama surve juures 

suurem. Teine eelis on ühe toru kujundus, kuna binokkeltruubil on torude vahel vahesein ja 

täitepinnas, kuhu võib koguneda ujuvpraht tekitades nii lisapaisutuse kraavis või koguni 

truubitoru ummistuse. Joonisel 3.3 on näha binokkeltruup, mille sissevoolu juurde, kahe toru 

vahele on kogunenud liiva, muda, oksi jms., mis muudab normaalset voolamist ja põhjustab 

kraavis paisutuse. 
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Joonis 3.3. Binokkeltruubi halvad sissevoolu tingimused (Ilmatsalu jõgi, 10.08.07, foto: M. Gross) 

 

Binokkeltruup paigaldatakse üldjuhul kohtadesse, kus kraavi sügavus ja katendi paksus seda 

nõuavad. Samas võimaldavad tänapäevased terastruubi lahendused kahe toru asemel 

paigaldada ühe ristlõikega toru (rõhtne ellipsikujuline, poolkaartruup jt.). Ühe toru korral 

võib truubi läbilaskevõime küll teatud olukordades binokkeltruubi omast väiksem olla, kuid 

selle kompenseerib suudme ummistumise võimaluse puudumine. 

Katsetati kahe sissevoolukujundusega truupe: sirge otsaga torud ja kaldotsaga torud. 

Viimased saadi nii, et sirge otsaga torude katsetamise järel lõigati need viltuseks, 1:1,5 

nõlvusega kraavi otsaseinaga tasa. Truubi sissevoolu tingimused muutusid paremaks sest 

sissevoolu ristlõige suurenes 43 %, 0,017 ruutmeetrilt 0,03 m2-i. 

Kõiki katseid alustati väikese vooluhulgaga. Kui veetase (surve) truubi ees stabiliseerus, 

mõõdeti surve ja truupi läbiv vooluhulk. Seejärel suurendati vooluhulka pumba 

sagedusmuunduri sagedust tõstes. Kui vool ühtlustus ja veetasemed stabiliseerusid, fikseeriti 

surve ja vooluhulk. Kuni surveni 110 mm oli tegemist surveta truubi vooluolukorraga. Kui 
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aga veetase truubi ees tõsteti üle 110 mm, oli tegemist poolsurvelise truubiga. Alumise bjefi 

veetase hoiti kõikides katsetes madal, et truubi taga toimuv truupi läbivat vooluhulka ei 

mõjutaks. 

 

 

3.3. Vooluhulga mõõtmine kolmnurkülevooluga 

 

Vooluhulga mõõtmiseks kasutati kolmnurkülevoolu. Mõõteülevoole on mitmesuguseid: 1) 

nelinurk, 2) kolmnurk, 3) trapets, 4) ring jms. Katse vooluhulgad polnud suured ning seega 

valiti kolmnurkülevool, mis sobib hästi väikeste vooluhulkade mõõtmisteks - ülevooluava 

kitseneb vooluhulga vähenedes. Kolmnurkülevool lõigati välja niiskuskindlast vineerist, 

väljalõige oli täisnurkne, seega tekkis Thomsoni ülevool (vt Joonis 3.4). Ülevool paigaldati 

vooluga risti. 

 

 

Joonis 3.4. Kolmnurkülevool dimensioonidega uputamata olukorras varjabaasi kinnitatult 

(vaade alumise bjefi poolt) 
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Kolmnurkülevool asetati betoonrenni varjabaasi sisse, et võimalikult vee- ja kohtkindlalt 

oleks mõõteülevool kinnitatud (lisaks tihendati sanitaarsilikooniga). Joonisel 3.4 on näidatud 

tähtsamad mõõdud ja trapetsikujulise ristlõikega kraavi jäljendi asukoht kolmnurkülevoolu 

suhtes. 

Kui alumise bjefi veetase ei sega ülemise bjefi vee voolamist üle mõõteülevoolu, on tegu 

uputamata olukorraga. Ülevool ei tohigi mõõtmistel uputatud olla. Vooluhulka saab arvutada 

James Thomsoni valemiga (Maastik jt 1995: 187) 

𝑄 =
4

5
𝜇√2𝑔𝐻

5

2 = 1,4𝐻
5

2, (3.1.) 

kus 𝑄 on vooluhulk m3/s; 

𝜇 – James Thomsoni (1822 - 1892) katsete kohaselt 𝜇 = 0,395; 

𝑔 – raskuskiirendus 𝑔 = 9,81 m/s2; 

𝐻 – surve m. 

Täpsemaks peetakse Horace Kingi (1874 - 1951) valemit, mida kasutati antud töös 

vooluhulkade arvutamiseks (Maastik jt 1995: 187) 

𝑄 = 1,343𝐻2,47 (3.2.) 

Kolmnurkülevool asetati piisavalt kõrgele, et vältida uputamist alumise bjefi poolt ning 

piisavalt madalale, et vältida trapetsikujulise ristlõikega kraavi jäljendile lisaelemendi 

(voolurahusti) paigaldamist. Seega oli voolamine ülemises ja alumises bjefis ühtlane. 

 

 

3.4. Surve mõõtmine 

 

Surve mõõtmine ülemises bjefis enne kolmnurkülevoolu toimus mõõtenõela abil (vt Joonis 

3.5). Ülemise bjefi surve enne kolmnurkülevoolu mõõdeti 1 meetri kauguselt läve esiservast 

ja eksimus oli väike ± 1 millimeetrit. Toimus ühtlane voolamine ning lainetus oli 

minimaalne. 
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Truubi surve enne vee sissevoolu truupi mõõdeti ca 0,5 meetri kauguselt truubi otsast, kus 

oli lainetus väike ning mõõtmise eksimus ±1 millimeeter. Kuna vooluhulgad olid väiksed 

ning kolmnurkülevoolust kukkuv vesi rahunes kiiresti, võib katsetulemused lugeda 

usaldusväärseteks.Enne kolmnurkülevoolu mõõdetud veetaseme järgi arvutati ülevoolu 

surve ja selle alusel Horace Kingi valemi järgi (3.2) vooluhulk. Teise mõõtnõelaga mõõdeti 

veetase (surve) enne truubi sissevoolu. Katsetulemuste põhjal koostati läbilaskevõime 

graafikud, mida analüüsitakse peatükis 4. 

 

 

Joonis 3.5. Mõõtenõel surve mõõtmiseks (foto: T. Vanaveski) 

 

Eespool oleval joonisel 3.5 on näha lihtsa ehitusega mehhaanilist mõõtenõela, mis koosneb: 

 varrest;  

 nõelast;  

 nooniusest. 

Mõõtenõelad kinnitati prusside külge ning paigaldati betoonrennis varjabaasidesse, kus need 

pandi loodi ning fikseeriti kolmnurkülevoolu tipu null ja kraavi põhja null.  
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4. KATSETULEMUSTE ANALÜÜSIMINE 

 

4.1. Kolme erineva ristlõike ja sirge otsaga truupide hüdrauliline võrdlus 

 

Nagu peatükis 3.2 kirjeldati olid katsetavateks torudeks binokkeltruup, rõhtne ellipsikujuline 

ja poolkaartruup. Mõõdetud tulemused on toodud lisa 1-s. Joonisel 4.1 on graafik, mis näitab 

vooluhulga sõltuvust survest. Graafikule on peale kantud kolme truubi katseandmed. 

 

 

Joonis 4.1. Kolme erineva ristlõike ja sirge otsaga 1% pikikaldega truubitorude 

läbilaskevõimed 
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Graafikult on näha, et vooluhulga vahemikus 2…6 l/s on poolkaartruubi surve teiste truupide 

omast väiksem. Siit saab järeldada, et selle ristlõike läbilaskevõime on surveta 

vooluolukorras teistest suurem. Kõige väiksema läbilaskevõimega on ellipsikujuline truup, 

mille surve on väikeste vooluhulkade  korral suurem või võrdne teiste truupide survetega. 

Protsentuaalselt on 54 mm surve juures poolkaartruubi vooluhulk 5% suurem, kui 

binokkeltruubil ning 13% suurem, kui rõhtsa ellipsikujulise truubi vooluhulk. 

Kui vooluhulk on 7 l/s, siis on surved peaaegu võrdsed kõigi kolme truubi puhul. Vooluhulga 

suurenedes üle 7 l/s, muutub vooluolukord poolsurveliseks. Graafikult on näha, et suuremate 

survete korral suudab binokkeltruup rohkem vett läbi lasta. 

Poolsurve vooluolukorras, 150 mm surve korral, on binokkeltruubi vooluhulk 6 % suurem 

ellipsikujulise truubi omast ja 5,5 % suurem poolkaartruubi vooluhulgast. 

 

 

4.2. Kolme erineva ristlõike ja kaldotsaga truupide hüdrauliline võrdlus 

 

Teine seeria katseid tehti samade ristlõigetega torudega, mida kirjeldati alapeatükis 4.1. 

Erinevus on truubitoru otsa kujunduses. Kaldotsa korral on vee sissevoolu tingimused truupi 

paremad, sest truubi sissevooluava ristlõige on suurem võrreldes sirge otsaga truubiga. 

Katses mõõdetud tulemused on toodud lisas 2. 

Graafikult, mis on joonisel 4.2, on näha kolme olukorda, mis iseloomustavad vooluhulga-

surve suhet. Vooluhulga 2...7 l/s juures on poolkaartruubi surved madalamad, kui rõhtsal 

ellipsikujulisel ja binokkeltruubil. Vooluhulga 3 l/s juures on poolkaartruubi surve 5 

millimeetrit väiksem, kui binokkeltruubil. Seega on poolkaartruubi vooluhulk sama surve 

juures 9% suurem binokkeltruubi omast. 

Umbes 7 l/s vooluhulga juures hakkavad binokkeltruubi ja poolkaartruubi kõverad kattuma 

ja kuni vooluhulgani 12 l/s on nende surved ligikaudu samad. Ellipsikujulisel truubil on 

väiksemate vooluhulkade korral suurem surve võrreldes teise kahe truubiga, mis kestab kuni 

9 l/s-ni. Vooluhulga suurenedes eemaldub teistest ellipsikujulise truubi kõver. Vooluhulga 

12 l/s juures on rõhtsa ellipsikujulise truubi surve 4 mm väiksem, kui binokkeltruubil ja 3 
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mm väiksem kui poolkaartruubil. Siit saab järeldada, et suuremate vooluhulkade korral, 

poolsurvelises vooluolukorras on ellipsikujulise truubi läbilaskevõime kõige suurem. 

 

 

Joonis 4.2. Kolme erineva ristlõike ja kaldotsaga 1% pikikaldega truubitorude 

läbilaskevõimed 

 

Siingi saab välja tuua, et väikeste vooluhulkade korral on parem poolkaartruup, mis suudab 

surveta vooluolukorras läbi lasta suurema vooluhulga. Keskmistel survetel, kui 

vooluolukord on üle minemas surveta truubilt poolsurveliseks, on kõikide ristlõigete 

vooluhulgad praktiliselt võrdsed. Poolsurvelises vooluolukorras oli aga kõige suurema 

läbilaskevõimega rõhtne ellipsikujuline truup. See on kasulik teadmine, kuna sellesse 

vooluolukorda truubid dimensioneeritakse. 
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4.3. Kolme erineva ristlõike, sirge otsa ja kaldotsaga truupide 

hüdrauliline võrdlus 

 

Eelnevates alapeatükkides 4.1 ja 4.2 välja toodud andmete põhjal saab öelda, et kolmest 

ristlõikest parimaks osutus surveta voolutingimuste juures poolkaartruup, millel on kaldots 

ja kaldotsaga rõhtne ellipsikujuline truup, millel on läbilaskevõime poolsurvelise 

voolutingimuste juures kõige suurem. Graafikul 4.3 on välja toodud nii sirge otsa, kui ka 

kaldotsaga katsete mõõtmise tulemused, kus saab võrrelda truubi otste kujunduse mõju 

läbilaskevõimele. 

Vooluhulga 4 l/s juures on väikseima survega poolkaartruup: kaldotsaga truubil 61 mm ja 

sirge otsaga truubil 65 mm. Binokkeltruubil on need vastavalt 66 ja 67 mm ning rõhtsa 

ellipsikujulisel truubil on mõlema otsa korral 68 mm. 

Kui uputamata ja surveta olukorras töötab paremini poolkaartruup, siis poolsurvelises 

vooluolukorras on kaldotsaga rõhtne ellipsikujuline truup kõige suurema läbilaskevõimega. 

Tulemuste põhjal võib öelda, et truubi otsa kujundus mõjutab läbilaskevõimet nagu ka toru 

ristlõike kuju, mida on tutvustatud peatükis 1.2 ja 3.2. 
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Joonis 4.3. Kolme erineva ristlõike, sirge otsa ja kaldotsaga 1% pikikaldega truubitorude 

läbilaskevõimed 

 

Kuna binokkeltruup koosneb kahest kõrvuti asetsevast torust on selle truubi miinuseks 

ujuvprahi kogunemine torude vahelise sissevoolu ava juurde, mis võib tekitada lisapaisutust. 

Seega on mõistlikum paigaldada ühetoruline truup samasuure ristlõike pindalaga, mis tagab, 

et suurveeaegne vool mahub sellest läbi, samuti vooluga kaasaujuv praht. 

Kui valida binokkeltruubi asemele rõhtne ellipsikujuline truup on eeliseid juba kolm: 1) 

ujuvpraht ei takista vee liikumist ja ei teki lisapaisutust, 2) hoolduskulud on väiksemad, kuna 

ei ole vaja prahist puhastada, 3) poolsurvelises olukorras on suurema läbilaskevõimega. 

Kuna truubid projekteeritakse kraavi suurima vooluhulga järgi, siis saab katsete põhjal 

soovitada binokkeltruubi asemele rõhtsat ellipsikujulist truupi töötama poolsurvelises 

olukorras.  
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5. KATSETULEMUSTE KOMPARATSIOON TARKVARA 

PROGRAMMI HY-8 TULEMUSTEGA 

 

Vabavarana kättesaadav truubi hüdraulilise analüüsi programm HY-8 annab 

andmeväljundid, mis iseloomustavad ülavee kõrgust (Headwater elevation) ja vooluhulka 

(Total discharge). Lähemalt seletab programmi kasutamist peatükk 2. Jooniselt 5.1 on näha 

erinevaid jooni, neist kolm pidevjooned ja kolm katkendjooned. Pideva joonega on märgitud 

katsetulemused ja katkendjoonega tarkvaraga HY-8 arvutatud tulemused. Joonise 5.1 

graafikud iseloomustavad sirge otsaga truupe. 

Graafikult on näha, et binokkeltruubi tulemused on katsetes paremad, see tähendab, et 

samade vooluhulkade juures on katsetes saadud väiksemad surved. Sarnaselt käitub 

poolkaartruup, väikse erinevusega, kus väiksemate vooluhulkade juures on nii tarkvaraga 

arvutatud kui ka katsetulemused võrdsed kuni 4,5 l/s. Suuremate vooluhulkade juures on 

katsete vooluhulgad suuremad, kui HY-8 arvutatud vooluhulgad. 

Ellipsikujulise truubi vooluhulgad on katsetes suuremad, kui programmiga arvutatud 

vooluhulgad. 
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Joonis 5.1. Kolme erineva ristlõike ja sirge otsaga 1% pikikaldega katsetulemuste ja tarkvara 

HY-8 läbilaskevõimete võrdlus 

 

Protsentuaalselt saab välja tuua, et suurim keskmine erinevus katsetulemuste ja programmi 

HY-8 tulemuste vahel on binokkeltruubil 10 %, poolkaartruubil ja rõhtsa ellipsikujulisel 

truubil jääb keskmine erinevus 4 % juurde. Poolkaar- ja binokkeltruubil on modelleerimise 

tarkvara andnud väiksema läbilaskevõime, mis on hea, kuna truupi dimensioneerides 

programmi abil peaks olema väike varu, et vältida toru läbimõõdu aladimensioneerimist. 

Rõhtsa ellipsikujulise truubi puhul on programm alahinnanud tulemusi võrreldes 

katsetulemustega, mis pole väga hea, sest pole tagavara ja võib tekkida oht truubi läbimõõdu 

aladimensioneerimiseks. 

Joonis 5.2 iseloomustab läbilaskevõimet kaldotstega truupide kohta. Binokkeltruubi 

katsetulemuste erinevus tarkvaraga HY-8 saadud tulemustega on väikesed. Tarkvara 

arvutused annavad vahemikus 2...4 l/s madalamad surved, kuid teiste vooluhulkade puhul 

on katsetulemused vähesel määral parema läbilaskevõimega. Erinevus programmi ja katsete 

vahel on 4 %, mis on üpris täpne tulemus. Rõhtne ellipsikujuline truup on keskmiselt erinev 

9 %, mis pole samuti väga halb tulemus, kuid uputatud olukorras on näha läbilaskevõime 
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kahanemist võrreldes katsetulemustega. Survete vahemikus 120...200 mm tekkisid 

suuremad vooluhulga erinevused katsetulemuste ja tarkvaraga arvutatud andmete vahel. 

 

 

Joonis 5.2. Kolme erineva ristlõike ja kaldotsaga 1% pikikaldega katsetulemuste ja 

tarkvara HY-8 läbilaskevõimete võrdlus 

 

Graafikult (vt Joonis 5.2) on näha poolkaartruubi puhul, kuidas katsetulemustega koos 

tõusevad ka tarkvara HY-8 tulemused. Programmi tulemused on keskmiselt 7 mm suuremate 

survetega kuni vooluhulgani 9 l/s. Suuremate vooluhulkade puhul vahe läbilaskevõimes 

suureneb katsetulemuste ja tarkvara HY-8 vahel järk-järgult. Keskmine erinevus on suur 

12%, mis eelkõige tuleneb poolsurvelise vooluolukorra läbilaskevõimete erinevustest. 

Siinkohal võiks teha programmis parandused vooluhulga arvutamisel poolsurvelises 

vooluolukorras poolkaartruubi ja rõhtsa ellipsikujulise truubi puhul. Poolsurvelise 

voolamise juures tekivad suured vooluhulga erinevused, see võib projekteerimisel tekitada 

olukorra, kus programmi HY-8 abil truubi läbimõõt üledimensioneeritakse. 
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Täpsemaid tulemusi annab programm HY-8 sirge otsa kujunduse puhul. Keskmine erinevus 

katsetulemustest on 6%. Kaldotsa kujundusega saadud tulemused erinesid katsetulemustest 

keskmiselt 8%. Tulemused võib lugeda heaks, sest erinevus ei ole suur, jäädes alla 10 

protsendi. 
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KOKKUVÕTE 

 

Töös kasutati kolme erineva ristlõike kujundusega truupi: binokkel, poolkaar (Pipe Arch) ja 

rõhtne ellips. Truubid olid võrdsete ristlõike pindaladega ja kahe erineva otsa kujundusega: 

sirge ots ja kaldots. Eesmärk oli leida binokkeltruubile alternatiivne lahendus, mida saab 

asendada ühe truubitoruga. Käesolevas töös uuriti truupide hüdraulilisi parameetreid, survet 

ja vooluhulka erinevate sissevoolutingimuste juures. 

Katsetulemuste mõõtmisteks rajati Eesti Maaülikooli Veemajanduse labori betoonrenni 

trapetsikujulise ristlõikega kraavi jäljendav lõik enne truubitoru sissevoolu. Kraavi nõlvad 

ja otsasein rajati nõlvusega 1:1,5-le, põhja languga 0,5 ‰ ja truubitorud pikikaldega 1 %. 

Vooluhulga mõõtmiseks paigaldati betoonrenni, kraavi ja truubi ette täisnurkne 

kolmnurkülevool. Surveid mõõdeti mõõtenõelaga enne kolmnurkülevoolu ja enne truubi 

sissevoolu. Katseseadmesse juhitavat vooluhulka reguleeriti pumba sagedusmuunduriga. 

Katsetulemuste põhjal saab võrrelda kolme erineva ristlõikega truubi läbilaskevõimeid. 

Sirge otsaga, surveta truupide läbilaskevõime oli suurim poolkaartruubil, võrreldes 

binokkeltruubi ja rõhtsa ellipsikujulise truubiga. Poolsurve vooluolukorras oli suurima 

vooluhulgaga binokkeltruup, millele järgnesid poolkaartruup ja rõhtne ellipsikujuline truup. 

Kaldotsaga truupide puhul oli surveta voolutingimustes suurema läbilaskevõimega 

poolkaartruup, järgnedes binokkeltruup ja rõhtne ellipsikujuline truup. Vooluhulgaga 3 l/s 

on poolkaartruubil 5 millimeetrit madalam surve, kui binokkeltruubil. Seega suudab 

poolkaartruup 9% suurema vooluhulga torust läbi juhtida sama surve juures. Poolsurve 

vooluolukorras oli kaldotsaga truupidest suurima vooluhulgaga rõhtne ellipsikujuline truup. 

Uurimus näitas, et parim läbilaskevõime oli surveta tingimustes poolkaartruubil ja 

poolsurvelises vooluolukorras rõhtsa ellipsikujulise kaldotsaga truubil. Kui sirge otsaga 

truubi surve oli 54 mm, oli binokkeltruubi vooluhulk 5% ja rõhtsa ellipsikujulise truubi 

vooluhulk 13% väiksem kui poolkaartruubil. 
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Üldiselt projekteeritakse truubid surveta vooluolukorrale, kuid maksimum vooluhulga 

läbilaskmisel võib truup töötada poolsurvelisena ja seda peab arvestama truubi läbimõõdu 

dimensioneerimisel. Binokkeltruubi asendamiseks on parim lahendus rõhtne ellipsikujuline 

truup, kuna ei teki ujuvprahi kogunemist sissevoolu ava juurde erinevalt binokkeltruubist. 

Modelleerimise tarkvara HY-8 arvutustulemusi võrreldi katsetulemustega. Täpsemaid 

tulemusi näitasid sirge otsaga truubid võrreldes kaldotsaga. Sirge otsaga poolkaartruubi ja 

rõhtsa ellipsikujulise truubi katsetulemused erinesid programmi tulemustest keskmiselt 4 %, 

binokkeltruubi puhul oli see suurem – 10 %. Kaldotsaga truupide puhul saadi täpsemad 

tulemused binokkeltruubile (4%) ja ellipsikujulisele truubile (9%). Keskmine erinevus 

katsetulemustega oli kaldotsaga poolkaartruubil 12 % . 

Kokkuvõttes olid tarkvara HY-8 tulemused küllaltki täpsed, erinevused katsetulemustega 

olid keskmiselt alla 10 %. Sirge otsaga torude puhul oli erinevus katsetulemustest keskmiselt 

6 % ja kaldotsa puhul 8 %. 

Käesoleva töö eesmärk sai täidetud. Tulemuste põhjal saab järeldada, et binokkeltruubi 

asendamiseks sobivad nii poolkaartruup kui ka rõhtne ellipsikujuline truup. Poolkaartruubi  

koormustaluvus on suurem, kuid hüdraulilised karakteristikud on paremad rõhtsal 

ellipsikujulisel truubil. 

Edasi võiks autori arvates uurida truubitorude koormustaluvust, mõõta deformatsioone ja 

nihkeid binokkeltruubi, poolkaartruubi ja rõhtsa ellipsikujulise truubi puhul. 
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HYDRAULIC ANALYSIS OF DOUBLE BARREL CULVERT, 

PIPE ARCH AND HORIZONTAL ELLIPTICAL CULVERT 

 

SUMMARY 

 

In this research was used three different cross-sectional culvert: double barrel, pipe arch and 

horizontal ellipse. The objective of this master's thesis was to find alternative solution to 

replace double barrel culvert, which can be replaced by single-barrel culvert. By comparing 

three different cross-section shape culvert capacities with two different edge design: 1) thin 

edge projecting, 2) mitered edge. 

Experiments were conducted in the laboratory of Water Management, where trapezoidal 

cross-sectional ditch imitation was installed on concrete flume before culvert inlet. 

Trapezoidal cross-sectional ditch slope was 0,5 ‰ and culvert slope was 1 %. Right-angled 

triangle weir was mounted in flume to measure flow. Measuring needle was used to measure 

head (mm) before triangle weir and culvert inlet. For double barrel culvert were used plastic 

pipes with lenght 2,064 m. Pipe arch and horizontal ellipse shape culvert were prepared from 

steel sheet with lenght 2,5 m and all cross-sections were equal. 

Three different cross-section shape culvert capacities were compared. The test results gave 

the expected results for free flow conditions, where pipe arch gave better results compared 

to double barrel culvert and horizontal ellipse shape culvert. With 54 mm pressure before 

inlet, thin edge projecting design pipe arch had 5 % better capacity than double barrel culvert 

and 13 % greater than horizontal ellipse shape culvert. 

Partly full (free surface) flow conditions showed better results with thin edge projecting 

double barrel culvert and with mitered edge design horizontal ellipse shape culvert. 

Research showed that the greater capazities in free flow conditions was pipe arch culvert 

with both edge design and partly full flow conditions horizontal ellipse shape culvert with 

mitered edge design. 
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As generally culverts are designed free flow surface, but in maximum flow conditions 

culvert runs partly full, then it must take into consider to culvert diametere dimensioning. 

Best replacement for double barrel culvert is horizontal ellipse shape culvert, since there is 

no accumulation of floating debris before inflow opening differently double barrel culvert. 

Modeling software HY-8 calculations was used to compare test results. Overall, the software 

HY-8 results were fairly accurate remaining below the 10 % limit of error compared to the 

results of test. Thin edge projecting design differing moderately from test results 6 % and 

mitered edge design for 8 %. 

The main objective of this master's thesis was accomplished. Alternative solutions for double 

barrel culvert would be horizontal ellipse shape culvert or pipe arch culvert. Based on this 

research, horizontal ellipse culvert is better replacement because it´s hydraulic performance 

is superior than pipe arch culvert, but pipe arch has greater load capacity. 
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Lisa 1. Kolme erineva ristlõike katseandmed sirge otsa kujundusega 

 

Katse 

nr. 

Surve 

truubi ees 

(mm) 

Surve 

kolmnurkülevoolu 

ees (mm) 

Vooluhulk 

kolmnurkülevoolust 

(l/s) 

Toru 

pikikalle 

(%) 

Truubitoru 

otsa kujundus 

Binokkeltruup     

1 27 0.9 52 1 sirge ots 

2 51 2.5 79 1 sirge ots 

3 77 5.0 104 1 sirge ots 

4 99 7.6 123 1 sirge ots 

5 125 10.3 139 1 sirge ots 

6 157 13.0 153 1 sirge ots 

7 192 15.2 163 1 sirge ots 

Rõhtne ellipsikujuline 

truup     

8 43 1.6 66 1 sirge ots 

9 61 3.2 87 1 sirge ots 

10 83 5.8 110 1 sirge ots 

11 109 8.2 127 1 sirge ots 

12 140 11.0 143 1 sirge ots 

13 170 13.2 154 1 sirge ots 

14 208 15.9 166 1 sirge ots 

Poolkaartruup (Pipe 

Arch) 
    

15 43 2.1 73 1 sirge ots 

16 66 4.1 96 1 sirge ots 

17 88 6.4 115 1 sirge ots 

18 111 8.5 129 1 sirge ots 

19 135 10.8 142 1 sirge ots 

20 167 13.0 153 1 sirge ots 

21 200 15.4 164 1 sirge ots 
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Lisa 2. Kolme erineva ristlõike katseandmed kaldotsa kujundusega 

 

Katse 

nr. 

Surve truubi 

ees (mm) 

Surve 

kolmnurkülevoolu 

ees (mm) 

Vooluhulk 

kolmnurkülevoolust 

(l/s) 

Toru 

pikikalle 

(%) 

Truubitoru 

otsa kujundus 

Binokkeltruup         

22 31 1.3 60 1 kaldots (1:1.5) 

23 47 2.2 75 1 kaldots (1:1.5) 

24 69 4.4 99 1 kaldots (1:1.5) 

25 88 6.8 118 1 kaldots (1:1.5) 

26 112 9.5 135 1 kaldots (1:1.5) 

27 142 11.8 147 1 kaldots (1:1.5) 

28 177 14.3 159 1 kaldots (1:1.5) 

Rõhtne 

ellipsikujuline truup 
        

29 36 1.4 62 1 kaldots (1:1.5) 

30 60 3.2 87 1 kaldots (1:1.5) 

31 81 5.6 109 1 kaldots (1:1.5) 

32 102 8.2 127 1 kaldots (1:1.5) 

33 122 10.8 142 1 kaldots (1:1.5) 

34 154 13.2 154 1 kaldots (1:1.5) 

35 185 15.4 164 1 kaldots (1:1.5) 

Poolkaartruup (Pipe 

Arch) 
        

36 41 2.0 72 1 kaldots (1:1.5) 

37 61 4.1 96 1 kaldots (1:1.5) 

38 82 6.3 114 1 kaldots (1:1.5) 

39 104 8.5 129 1 kaldots (1:1.5) 

40 125 10.6 141 1 kaldots (1:1.5) 

41 154 12.8 152 1 kaldots (1:1.5) 

42 186 15.4 164 1 kaldots (1:1.5) 
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