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Loengu „Kandekonstruktsioonide arvutustulemuste või  kandevõime 
hindamisest lihtsate meetoditega“   teemad 

- Eriti olulised asjaolud, mida tuleb silmas pidada ja 
mis on seotud kandekonstruktsiooni 
kandevõimega nii projekteerimisel, ehitamisel kui 
ka konstruktsioonide ehitusjärgsel ülevaatusel; 

- Lihtsad soovitused ligikaudseks kontrolliks ja 
suurte vigade vältimiseks (sh talad, sõrestikud, 
katusekoorikud, telgid jne) 

- Kirjandusest. 

 



Eriti olulised asjaolud, mida tuleb silmas pidada ja 
mis on seotud kandekonstruktsiooni kandevõimega 

nii projekteerimisel, ehitamisel kui ka 
konstruktsioonide ehitusjärgsel ülevaatusel  

Kuidas hinnata ligikaudu kandevõimet? 

 



Mida eriti silmas pidada, mis on eriti olulised asjaolud? 

                                Jäme lähendus    Täpne arvutus     Teadus 

------------------------------------------------------------------------------- 
1. Koormused käsitsi (tasku   Normide-      Konk- 
2. M, N, Q,   arvuti)              kohane          reetse 
3. Materjalid                                                              konstr. 
4. Dimensioonid,                                                       uurimine 
         mõõtmed 
5. Stabiilsus,  
 püsivus (λ) 
6. Paigutised (deformatsioonid, sh suhtelised) 
7. Liited 



Soovitused suurte vigade vältimiseks 

Omaette küsimus on ka, millal täpsemate arvutuste puhul 
kasutada lineaarset ja millal mittelineaarset arvutusskeemi, 
millest tulenevalt võib tekkida suuri vigu tagavara kahjuks (kui 
kasuks siis OK). 

 
Normid näevad ette ka kuidas arvestada eba(mitte)täiuslikkuse – 

imperfections (valmistamise ja montaaži kõrvalekallete) mõju, 
mida me sageli kas unustame või lihtsalt ei viitsi tülikat 
lisatööd teha. 



Sellised seisundid (eriolukorrad) on põhjustatud: 
 
1) Projekti vigadest (harvem juhus) 
 
Näiteks: 
 Arvutusskeemi (mudeli) ebaõige valik 
 Valed koormused, või ei ole õigesti arvestatud ümbruskonna mõju, või kellegi  arvamuse järgi määratud 
 Dünaamiliste koormuste mittearvestamine, on ka liiga keeruline 
 Lihtsalt arvutusvead, või mingi eeskuju järgi dimensioneerimine, mis sellel  konkreetsel juhtumil ei sobi 
 Koormamisel tekkivate suurte deformatsioonide mittearvestamine, nt 

 
 
 
 
 
 
 

 Transpordi ja montaažiseisundi mittearvestamine 
 Nõrk sõlmede lahendus, või ei olegi sõlmede tugevust  kontrollitud 
 Vundamentidele mõjuvate masside erinevuse mittearvestamine 
 Erinevate deformatsiooniomadustega konstruktsiooniosade koostöö arvestamisel või mittearvestamisel 

tekkivad vead 
 Ebapiisav temperatuuri- ja niiskusevaheldusest tingitud   (takistatud) deformatsioonide  arvestamine jne.  



Vahesoovitused suurte vigade vältimiseks 

Igal võimalikul juhul tuleks arvutus(projekteerimis)tulemuste ja ka 
ehitusobjektil kasutatud elementide (kui tekib kahtlus) kontrollimiseks 
kasutada rusikareegleid, lihtsaid valemeid, milliseid saab praktiliselt 
arvutada ka peast. Millised need oleksid? 

 
- λ  = l/i (igal juhul surutud varrastel) 
- M = ql²/8 →     N = M/h  (sõrestike vööd, väände-  

   kinnitused, ka raudbetoon-  
   postide sarruse kontrolli-    
                  miseks, raudbetoonriivide    
                  kinnitus postile, sõrestikud   
   postile, jne) 

- N = ql²/(8f)            madalad kaared ja rippuvad   
   trossid (N= ql²/(8f)√(1+16(f/l)²)), maste  
   toetavate trosside sisejõud (eelpinge); 

- tavalise r/b tala tõmbesarrus, sisejõudude õla z  ≈ 7/8 h0, (0,8-0,9 kasulik 
kõrgusest), x ≤ 0,55 h0 ≥ 2 a’; 

 



Vahesoovitused suurte vigade vältimiseks 
- omavõnkesageduste ligikaudne määramine: 
    rippuva trossi  
    tõmbejõud                              T = ql²/(8f)√ (1+16(f/l)²) 
    omavõnkesagedus  f= nπ/l(√(Tg/q), 
       põhisagedus kui n = 1 
                                                      (Tallinna laululava kunagine arvutuslik 4,3 Hz) 
                                                       (Tartu lauluava mõõtmisel vahemikus 2,34…6.83 Hz) 
     tala  ov                                    f = 52,7 √(EJ/ml³)…., 5/( √wst)  
        
- koormuste ja konstruktsioonide käitumise (deformatsioonide) võimalikult reaalne 

hindamine (raamide deformeerumine, epüürid); 
- üsna palju annab ära teha kui oskame kasutada ε = σ/E; 
- sõrestikevaheliste sidemete jõudude määramine .....;  
- tala otsa või plaadi toeristlõike pöördumise mõju arvestamine; ............. 
- hüparkoorik S = p/(2kxy), kxy  = f/(2a²) 
Vt. näiteks: 
 - “Structural Engineering Handbook”,  Gaylord, ..McGraw-Hill Publ. Company, 1990; 
 - “Formulas for stress and strain”, Raymond J. Roark and Warren C. Young, McGraw-

Hill Publ. Company, 1975. 



Riputatud tross 

Lineaarse lahenduse puhul: 
 
H = ql²/(8f) rippuvad trossid     trossid 
(N= ql²/(8f)√(1+16(f/l)²))  
 
Mittelineaarsusse arvestamisel, so arvesse võttes  
∆f: 

H3 + 8EA/(3(l/f)2(s/l)3)H2 = EAD/(2l(s/l)3) 

D - koormuskarakteristik 

 

 
 
 
 

 



Hüpar 

Lameda hüpari (f/2a ≤ 1/5, joonis 13.11) 
membraaniteooria kohaselt sisejõudude määramisel tuleb lähtuda skeemist, mis on 
joonisel 

 
 
 

 
 
 
kus qz – ühtlaselt jaotatud vertikaalkoormus kN/m2 , 
S – nihkejõud, 
N1 ja N2 – ühe ja teise suuna laiusega b1 laudade normaaljõud kN/m, 
Ne – kontuuri survejõud ja 
T – kooriku madalamate nurkade vahele paigutatud tõmbi sisejõud, kN. 
Skeemi kohasel koordinaattelgede asendi ja a = b puhul on pinna võrrand 
z = f·x·y/(2a²).  
Nihkejõud 
S = - qz/(2·k12),  
kus k12 = f/(2·a²) on väändekõverus. 



Kuppelkoorik 

Kuppelkooriku (sfääriline või mittesfääriline pöördkuppel) sisejõudude määramisel 
lähtutakse kahest võrrandist: makrostaatilisest tasakaaluvõrrandist ΣY = 0 ja Laplace'i 
võrrandist 
T〈/R〈  + Tβ/Rβ = p, (13.1) 
kus T〈  – on meridiaanisuunaline jõud kN/m; 
Tβ – paralleelisuunaline (rõngas)jõud kN/m; 
R〈  ja Rβ – vastavad kõverusraadiused m-tes; 
P – pinna normaalisuunaline jaotatud koormus kN/m2. 
 
Makrostaatilisest tasakaaluvõrrandist ΣZ = 0 leitakse T〈  ja siis Laplace'i võrrandist Tβ. 
T〈  abil määratakse alumise tõmberõnga ja ülemise surverõnga (kui on olemas) 
sisejõud. 
 
Kui tegu on sfäärilise laudadest või ribidega kupliga, võib loobuda paindemomentidest, 
mis telgsümmeetrilisel koormusel on väikesed või lokaalsed (v.a äärehäired) 
ja arvestatakse ainult membraanjõudusid. Sfäärilise kupli pinna elemendi 
tasakaalust pinna normaali suunas (Laplace’i võrrand) saadakse T1 + T2 = R·p. (13.2) 
Kupli pinnakonstruktsioon tuleb dimensioonida nii jõule T1 kui T2, 
meridionaalsete ribidega tugevdatud kuplite puhul võtavad T1 vastu ribid ja rõngasjõu 
T2 laudis. 



 
Torni omavõnperiood T (sagedus n = 1/T) 
 



 
Torni omavõnkeperiood 

 Ligikaudu võiks omavõnke perioodi määrata ka järgnevat: 
 
T = ch2√(G/(EI)),  Sagedus f = 1/T 

kus  

G –torni (korstna) alumise jooksva meetri kaal, 

I - alumise ristlõike inertsimoment, 

c –võtab arvesse koonilisust, silindri puhul 1,79 

 

Teine võimalus (teraskorsten): 

f= 3,9 D/(h2) √(E/w) 

Kus w –kooriku ühiku kaal  kg/cm3 

D- diameeter 

NB Scruntoni spiraal 

 

 















Kaarel Siim 









Üks probleem on katuse kattekonstruktsiooni  ja trosside omavaheline nihkumine. Kui  suur ja 
millised on tekkivad nihkejõud, mis tuleb sidemetel vastu võtta. Kas suureneb ka katuse jäikus? 













 
Soovitatavat kirjandust.  

Käesoleva teemaga seoses soovitan vaadata:  
- minu raamatu “Varinguohtlikest ehitusvigadest”, teine trükk, 2014 materjale. 
- Анализ причин аварий и повреждений строительных 
    конструкций, Стройиздат, Москва, 1964 ....  
- Soome FISE materjalid - www.FISE.fi 
- STEP 2, Learning from failures 1 ja 2 
- ASCE (American Society of Civil Engineering) Publications: Study of 

Recent Building Failures in the United states ..... A total of 225 
building failures in the US from 1989 to 2000 were recorded in this 
study ..... 

- Matthys Levy and Mario Salvadori Why Buildings fall down, NY, 
London, 1992 

- James Douglas and Bill Ransom Understanding Building Failures (tõrge, rike), 
London, NY, 2007 

- Structural Engineering  Handbook, Fourth eddition, Edwin H. Gaylord, JR, Charles N. 
Gaylord, James E. Stallmayer. McCraw – Hill Publishing 

- Bauwerk. Tragwerk. Tragstruktur. Klassifizierung, Tragqualität, Bauwerkbeispiele 
(Band 2) Gebundenes Buch – 1984  von Oskar Büttner und Erhard Hampe 

 
 

http://www.fise.fi/
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Oskar+B%C3%BCttner&search-alias=books-de&field-author=Oskar+B%C3%BCttner&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Erhard+Hampe&search-alias=books-de&field-author=Erhard+Hampe&sort=relevancerank




Tänan tähelepanu eest! 
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