Vesilennukite ongoorid Tollinnos on nrhvusvohelise
tdhtsusego viiljopaistvomaid ehitisi. Angooride
renoyeerimise dokumentobioon ia vortavod

etteponekud on esitotud k6r'ge k6rgemol toserneL
Angaaride logunemine ago toimib suureneyq
okiivsusego edosi.

Roostekohjustused yokus(ventitdtsioon-)

iohti

ddres

BETOONTARINDITE
keswuse probleemid
tulemusena muutub ehitiste kasutamise
tddkindlus/usaldatavus, tekivad praod,
Rahvusvahelise Betooni
Fdderatsiooni.iED (CEB-FIP)

N6ukogu liige,

oU ETUI BetonTEst
juhatuse esimees

koffosioon, lagunemine, mis v6ivad muutuda avariiohtlikeks. Piltlikult voib neid

miiaratleda "viitstitikuga ehitisteks",

milles "viitsiitik" on sisse program

meeritud 25-50 aasta peale, ja mis vajab

pidevat kontlollimjst. iimberseadistamist

ja renoveerirnisr. Kaesolevaks ajaks

on
kogunenud paiju rosiseid olukordi ehitiste

tdbkindluse kindlustamisel ja need
probleemid on muurunud p oriteetseteks
nii Eestis. Euroopas kui maailma mastaabis.

Kasutusea siindroom
Sisseiuhatus
Vananemine

ja halvenernine on loo

mulik ja vAltimatu protsess k6igi ehitiste
Peamiseks
probleemiks ei ole see. et nad halvete-

ja ehitusmaterjalide jaoks.
vad, vaid kuidas

ja millise kiirusega.

Tuleb miirkida. et berooni lralrreet ja
toimimine ei ole teada, vaid on projekteerimisel eeldatud ja tegelikud omadused ilmnevad ehitamise ja kasutuse
protsessis. Valmis rajatis ei ole konser
veerunud, vaid pidevalt muutuv, koos
meiega vananev. Ehitis peab kaasa
tegema igapeevased ja igaastased kesk

konna/kliima muutused, materjalide
vananemise ja halvenemise. Koige selle
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eHltusxren sszosos

TARIN-DITE KASUTUSIGA YALJENDAB SELLE KESWUST
JA MAARATUD JAncursre osApoor_re xbosioobr,
OMANIK (KLIEND,
kes maaratleb oma noudmised ja soovid.

PROIEKTEERUA,
kes valmistab

ette projekti, tehnilised andmed ja tingimused.

LEPINGUOSALINE,
kes peab jargima omaniku ja projekreerija n6udmisi ehitamisel.

KASUTAJA
(tihti, kuid mitte alati omanik voi valdaja), kes on vastutav tarindi
oigeaegse hooldamise eest, er kindlustada seda, et plaanitud kasutus_
iga on saawetav ilma ettenagematute korgete kulutusteta.

Igaiiks nendest ncijast osapoolest v6ib
(tegutsemise v6i taihelepanu puudumisel)
kaasa aidata tarindi kestvuse mitterahul-

.A.

B

C

D

Vanus

davale seisukorrale. Ka kahe poole
vaheliste suhete probleemid v6ivad
p6hjustada vigu ning omada vastakaid
efekte kestvusele. Niisiis igaiiks nendest
osapooltest omab hasti maitatletud vastulu.i bctoonlarindile loomi.-, tbotamir- ia
hooldami sprotsesside piirides.

Aktsepteeritud piir

Omaniku kohustused
Inimelu ja heaolu seotuse k6ryal on
ehitiste hooldamise, remondi ja asendamise majanduslik tehtsus oluline omanike
ol.usle tegemi5el. Ma jandu.lrke analiiir
side kaudu tuleb maarata alternatiivsete
otsuste tagaiilrjed. Omanik peaks otsus.
tama igale olukorrale kdige paremini
sobiva lahenduse ja arYestama:

-

tchnilisi ja funktsionaalseid aspekte,
majandusliktu otstarbekust,
sotsiaalseid (poliitilisi) seaduslikke

Kujutis

I

: BETOONTARINDITE KASUTUSEA MUDEL.

Kasutusiga (de Sitter, I 983) v6ib jaotada nelia erinevasse faasi:

AlgfaasA:
Algfaas B:
Alg{aas
Levifaas

C:
D:

Projekteerimise.ehitamisejahooldusPerioodEsmased protsessid kasutusel, kahjustuste
levimine pole veel alanud.
Lagunemise levimine on just alanud.
LagLrnemise arengu ja levimise Piirkond.

n6udeid.

ekyiyalentne viie dollariga faasis B, kahekiimne Yiie dollariga
faasis C, saja kahekiimne viie dollariga faasis D."

Vdiks eristada kahte erinevat omanikku:

See tiihendab, et sama eluiga vbib olla saavutatud viiikese tahelepanuga "hea inseneripraktikaga" laasi A kestel, vSrreldes vaga
kuluka ldhenemisega tuleviku hooldamisel, remontimisel ja teostamisel, et tagada noutud kasutusiga. Sel viisil v6ib kokku hoida
palju raha, mida saab kasutada paremateks eesmifkideks.

- ilksikomaniku

olukorras (omanikuks nditeks riik, iihiskond, avalik
teenisrus vdr crai'il; omctakse tarin
ditja scllega tegeletakse tihe omaniku
poolt "hallist hauani". Sellises olukorras lahtutakse tarindite pikaaegse

Projekteeriia kohustused

kasutusca liihenemisviisist, milles projckieerimine. ehiramine ja hooldamine

cEB FIP TUUPKOODEKS MC 90 [1] on esimene Praktika
Koodeks, mis esitab spetsiifilisi kasutusea noudeid uutele projektidele ja nziitab, kuidas see peaks olema saavutatud projekteerimisprotsessis. Projekteerimise p6hin6udeks on: Betoontarindid

on suunatud ndutava kasutusea saavutamiseie ja eiutsiikli maksumuse opti-

-

miscerimisele.
Tcine olukord on see. et tarindit omatakse ja kasutatakse mitme jiirjestikuse eraomaniku poolt, kellel igal on
kitsas majanduslik silmaring. Mitne

peaksid olema projekteeritud, ehitatud ja haldatud sellisel
moel, et etteniihtud keskkonnam6jude all nad siiilitaksid oma

ohutuse, kasutuskdlblikkuse ja YastuY6etaYa Ydlimuse otsese
vdi mdeldava ajaperioodi jooksul, ilma ettenagematute kdrgete hooldus- ja remondikulude ndudmiseta".

ornrnilu korral ci rohi piLaajalrne
hooldamine sellest s6ltuda. Tugevad
algprojckrid on seerdrlu ainut r its
tagamaks jgakiilgset kaitset noutava
ajalise perioodi jaoks.

K6igepealt peab omanik n6udma
kvaliteeti, ta peab seda kvaliteeti
kontrollima, ta peab tarindit hooldama ja ta peab maksma esmaseid

kulutusi, samuti ka kulusid tarindi
hooldamiseks, mis teda rahuldavad.
Pdhinedes aastatepiklustele katsetele,
on koostatud nn. "viieste seadus". mida
tuleks eriti arvestada tarindite omanikel/

Tabel

l:

EHITISE PROJEKTEERITAYA KASUTUSEA
KLASSI

Klass

kasutusea modelleerirnisl.

"vllESTE SEADUS" deklareerib:
"Uks dollar. mida kulutati faasis A, on

ITSE

E

RIM I N E,

Proiekteeritud

Naited
kasutusiga

l-5

a

Ajutised ehitised

25^

Asendatavad tarindiosad. naiteks kandetalad
v6i nende toed

50a

Ehitised ia tavalised rajatised, va. allpool
nimetatud

valdajatel. Lihtne kover kujutisel I
!iiljendab betoontarindite kahefaasilise

F

100 a

Monumentaalehitised ja teised erilised voi

tihtsad tarindisListeemid

l20a

Sillad

errusurn s.o/ogeg 15

MC90 tutvustab kolme uut iseArasust projekteerimisprotsessis, need on:
Kasurusperioodi mdju Lasutuseale:

-

Vajadus sAilitada vastuvoetav vdlisilme, pidades silmas seda, et tarindid
peaksid "meeldivalt vananema", seega

betooni maine t6stmist avalikkuse

-

silme ees;

Kulutused siiilitamaks tadndit rahuldavas haldamises, mis suundub juurd€pii.iisetavate, inspekteeritavate, hool-

datavate, remonditavate ja asendatavate tarindite prcjekteerimisele.

Ehitiste projekteeritav kasutusiga
peaks olema maaratud omaniku poolt.
Tabelis nr. 1 on nAiteks toodud andmed
Inglismaa riiklikust dokumendist (NAD).

Tingituna betooni loomuse.t ja vdga
individuaalsest viisist betooni ja betoontarindite tegemisel, on vdltimatud nende
omadurle erine\ ad rariat5ioonid. Mini
maalsed nouded, mida tuleb taita. on
kindlals miiiiratud rahvuslike. koodeksites

ja standardites (teatud erinevusega).
Ometi ei saa standardid iseenesest

kvaliteeti kindlustada, isegi mitte head

standardid, kuna nad maArayad yaid
kindlaks minimaalsed n6uded. Stan-

dard saab olla ainult kui abiralmis
"titiiriist" spetsiililis€mate soovituste
koostamisel ja omaniku nduete tditmise tagamiseks arendatayas projektis.
Standardist kinnipidamine on soovituslik,
vAlja arvatud iiklikud, ohutusn6uete

omad. Selle kasutamist v6iks vdrrelda

'lcibriistaga lnailek!

haamer ). Ameeri
ka pral<tikas tehak"e haalnriga liidk. mis
maksab 1 dollar, aga arvele lisatakse 99
dollarit selle eest. et meisterregi haamri
Idr;gi ainudiBes\e kohra. mi\ tulenes tbdriista kasutamise praktikast (kui aga
tehakse laiiik valesse kohta?).

P6hin6uded lepinguosalistele

TAKENAKA korpomtsioon (Jaapan)
titdtas m6ni aeg tagasi viilja nn. Kvaliteedi konbolli siisteemi (TQC) ehitiste
teostamisel, mis vdimaldas suurendada
lepingute mahtu (autoriteedi ja kvaliteedi tousust) -3 korda ning t6sta tootlikkust 3,27 korda. Lillehammeds Vision
!.ureka konverentsil andir Tapiu J. Koi
vu asoome VTT) oma eltekandes posi
tiivse hinnangu TQC siisteemi kohta
P6hjamaades ta t6i aga Am ka tehelepanuv,iitse mOtte (DR. Ioseph M. Juranilt)

"Kvaliteedi juhtimise standardid on
iihvarduseks kvaliteedile. See 6nnetu
areng on tulemas Euroopasse. Pole

mingit t6endit kinnituseks, et iiks
kompanii, kes on tditnud ISO 9000
1lB trtrusxl,ln sozoesg

n6uded (v6i omab tdendit selle kohta), oleks parem teistest

kompaniidest",
Teostamise meisterlikkus kujutab endast k6ige olulisemat
sammu betoontarindite noutud kvaliteedi saavutamisel. Kestvuse

vaatenurgast on teostamisprotsessi hiidavajalik osa tagada
korrektne betooni kvaliteet ja berootkaitsekihi paksus. Viimane
koos hoiduritegaon olulise rdisusega, kuid tihti hooletusse jaetud
osa. Samrse peamiseks kaiseks on betoonkaitsekihi kvaliteerja
paksus. Betoonkaitsekihr agressiivsetes keskkondades peab
tavaliselt olema minimaalselt 50mm. vastavalt erinevatele koodeksiteleja standarditele. Omeri r divad spetsiaalsed agressiivsed
tingimused nagu tdus-m66n ja pritsimistsoonid viia suurematele
kattekihtidele veepealses tsoonis. 75mm \ ii:irtused on muutunud
pikaealiste (100...120 kasutuseaga ) mererarindite j aoks normaalseks. Lihtne piiidlareegel, mida kutsutakse ruutjuure seaduseks, s6nastab, et suurendades kaitsekihti kahekordseks, suureneb kasutusiga neli korda (\ 6ib olla isegi seitsmekordne).
Seetottu kohapealne kontrollimine rellija jiirelevalve poolt on olulise tdltsusega. Betooni j iirelhootdLs on kd\ enemisprotsessi osa,
mis kindlustab viirske, dsja valarud berooni optimaalset muutumist tugevaks, tihedaks, kestvaks beroonils- kaitsekihi tsoonis,

mis on vaba plastilise mahukahanemise ning temperatuud
pragudest.

BETOONT ALGSTAADTUMT VALTEL ON VAJALTK;

-

Kasutada sobivat kivistumisprotsessi. \alamine peab olema

planeeritud nii, et ndutud tugevus oleks saavutatud vormi

-

iiravdtmise ajaks.
Tagada vastupanu kuivarnisest rinsrrud kahjustustele. Betooni pinnakihi enneaegne drakuir amire peaks olema vdlditud,

kuna see v6ib viia suurtele piasrilise mahukahanemise

-

pragudele.
Tagada vastupanu varajase jdirumtre kahjustustele. Betoon
ei tohi kiilmuda enne, kui on saa\lrarud ndutud kdvenemise
minimaalne aste.
Tagada vastupanu temperatuuripinseie kahjustustele. Tempe-

ratuurierinevused sektsioonide rdi ehitusr,uukide vahel,
kivinenudja uuesti valatud betooni r aiel ei rohiks viiapmgudeni. N?iitels maksinaarselr :CP( lerrpcraruLflerinevas ri.tldikes j ahtumise

aj

al peale rakerisesr \ abasramist

ja

10.
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ednevus tarindi iihendustes ja suunes muutu\'ate m66tmetega tarindi pdikl6igetes vdiks olla lubarar.

Liihidalt, hea jArelhooldus on \.ajalik. et heast betoonisegust 6iget kasu saada. Halb jerehooldus aga vastupidi hiivi-

Nii v6i teisiti, kvaliteedi kontroll
on vajalik. Et selle omandamine
pole kerge, illustree.ib s6bralik
ZarZ, kus firma Oras leidis, et
"kui nad esmakordselt said
kvaliteedi kindlustamise
lepingulised kohustused
(QA PLAN), tundsid nad end,
nagu oleksid kinni p0 dnud
"ptjksid rebadel" ja et nende
kvaliteedi kindlustamise td6
sarnaneb t6usuga k6rgest ja
jersust trepist.

-_-...---:_-

tab hea betoonisegu. Ja
hea jirelhooldus ei suu-

da halba betoonisegu
kompenseerida.
Vlilimise "betooninil
ha ' kvaliteedi dominee-

riva Jndju tunnustamine
(kaitsmaks nii betooni
kui sarrust agressiivse
aine ldbirungimise vastu)

on viinud spetsiaalse
raketise
voodri vllj aar€nda-

libilaskva

miseni. nis vilib olla
painduv ja kootud matcrjalist vdi.jdik

Yesi

nrgu plastikvooder. Sellised voodrid on

Angooride raud-

v6imelised parandarna betoonkaitsekibti
n]6r]e viilise cll1 ulatuses vesi/tsement

betoonkoorikud on
qyoriieelses seisundis.

reguleerinisega ja jirelhoolduse pare

Fotodel

.i.;-Juse t(Jlu\a rlurnulecri

''al\

-.e j-

lennukite

o n goorid.

muurni:,epJ. Serlt tehnnl,'u!iJt

Fermi surveviii5 (kdor)

peetakse iiheks parenaks kestvust suu
rendavaks saavutuscks viimasel aj ll.
Et dokumenteerida proj ekti tingimus

jo logunenud diafrog-

toimimist. peab projekteerimise ja tcostamise Kvaliteedi Kindlustamise (QA)
.lokumentatsioon olerna laiendatLld. et

roostekohjustused.

tc taitmist ja kontrollida jiirgncvat

I

mod.

It
:

Kaldtugedel poxide

r

kaasata informatsiooni, mida on kogrLtrLd

t-rittJi toirni nisclr

\i.ul..r

rj:rl. Toimi-

mise ja Hooldamise Kdsiraamatu aren

damine. mis on spetsiifiline iga tarindi
jaoks, suudab seda telra. See klisiraamat

aiulrsell teeninduscst maha. tingituna nditeks hooldamise ja
rcmoncli vajadusest, pdhjustab see kdrgcid kulusid kasutajatele
ning ka iihiskonnale.
Tarindite minimaalse kasutusea kincllustamine, viltimaks lii
ga lnhikesi tcgelikke kasutusigasid, kus siis iihiskond peab
iile v6tna vastutusc ennatlike remondikulude kohta.
Tarindi nii limitccritud terviklikc kui ka kesktonna m6jus
tuste an cstamine nii chitamisei, renovccrimisel kui kajdrgneVa kasutuse ning hooldamjse kcstel.
Tarindi mininlaalsctc csteetiliste lduetc rahuldamine ja nende
mdju keskkonnale.

p. r ks olema etter a lm i,rat -d pr, 'jckteerr
pooltja peab kaasarna kogu informat
-ja
siooni konstruktj jvsest projekteerimisest

ja ehitamisest, olles seotud tuleviku prorkteeri'nr.e 1a houldu.es.r. See Tor
mimise.ja Hooldamise Kdsiraamat pcab
samuti sisaldama soovitusi. hinnates tu
leviku inspektsioonide liiki .ja sagedust
ning peaks valgustama tarirdi tundlikke
\ 6i kiitilisi osi. mida oletatakse vajavat
erilist tihelepanu kasutarnisaja viiltel. Kui
taiind on onranikule iile antud. siis moodu.trh cr'rrrne loirnirnr.e Jr Honldrnrr
ie k.isiraamat tarindi'lsiinnitunnistuse".

SELLEKS, ET TAITA UHISKONNA NOUDMISI, PEAB

KASUTAJA (VALDAJAJOMANTK) OLEMA VOtMELtNE
JARGMISTE KOHUSTUSTE REALISEERIMISEKS:

L
Kasutaia kohustused

Lagunel11isc pdhjuste ettendgcmine,

kontrolliminc ja

mrilramine:
2. l'arindite seisukorra hindamine. ekspetiisid;

Uhiskonnal on paijLr esmaseid vajadLF
peavacl olema teidetud tarindites
'i. mis
hou irn.rra.ellcst. La. ncid on.rrrk.e lh .

i.

\"-dlr,ult rni f|1vrrr.elr. Olul'.ed rrju-

4. Nirusturnine omanikuga eelistatud sekkumiseks ning valitud

Jed kasutajale on:
OIrur rr ninitnaaita:eme ho.rlJ.r. rarirr-

iiooldamisc vdi renrondi projektide arendantiseks ning finan1-

di vdi selle konponentide kokku
\ arisemise vastu (globaalne oht). kui

-

Alternatiivscte sekkumiste naAramine hooldamiscl v6i
Itihikese /pikaajalise ohutuse kindlustamisel ning teostamisel
taga jdrgede hindaminc;

ja nendc rnajanduslike

seerirniseks:
-5.

Hooldamise vdi rcmoncli projektide tdideviimine ning
adckvaatnc juhendamine;

ka minirnaalne kaitse hooldamisel

6. Valikulise inspekteerilnisc organiseerimine hooldatudtremon

kukkuvate rusude vastu (lokaalrre oltt).
Katkematu nhiskondlik tccnushool-

ditud tarinditc seisundi n ing jiirivkasutusea hindamjsel, "Siinnitunnistuse" uucndanisel:
7. Kvaliteedi kindlustamisc skccmi otnandamine. mis onkolran,
datud hindamis , hooldamis- ja remondiprotscssi alusel ning
nende protsesside \rastavd kvaliteedi kontrolli takendamine;

dus. mis on ettenehtud tarinditel.
Ydtles irlfraslrukluurid nagu sillad.
'rr.r- e(,1. tttttneliJ. .r d" trrr d j n

efrrusxe,cn s eroaeg
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8. lnspekteerilllise organiseeriminc. Talindeid tulcks inspekteerida ja hooldada nii sageli ja nii hoolikaLt kui vdimalik. nii et
nad tiiidaks jiirjckindlalt nende kasutamiseksja ohutuseks vaja-

ankmd. kandjad, iihenduss6lmed jne.
Hinnates pragude mojuja vdimalikku

-

betoonr 1o

.arr-.e ''rlrcnctnr.t logt

tarindi ohuusele.ja toimimisele.

likkc n6udeid. Normaalsetes keskkonnatingimustes asuvate
tavapiraste betoontarindite kohta pakub MC90 viilja ajava
heniktLd. n.rille jdrel on vaja tarindeid kompetentselt ins-

Tingilurla ohutuse tagamisest. mida
peab arvcstama, pcirks hindamine olema

pekteerida;
hooned. kontorid jne ..... l0 aastal

labi viidud inseneli pooll, kel on ulatuslikud teadmised.ja kogenlused materjali

16ostusehitised .............. 5 .. 10 aastat
maanteesi11ad ................ 4 aastat

Je le\n, ' no9iJ. lJ.iu nemi.mc'rha n ittr iJe
tarirldi omadLrste. projekteerimise ja chi

raudteesillad................ . 2 aastat

tamisc protsesside alrl. On selge, et

vliksemad sillad ........... 6 aastat

hi-drrr.ttt.rnr'

Kui t.ihcldatakse tdsist kahjustust vdi kahtlustataksc

o'cnrr r orncline

pe.rLr

vilstutama ebakolTektsete hirldamiste kor-

suure

ral. Polc tOenliollne. et hindamisprol-

mrie delektide teket (v6imalike konstruktiivsete taga.iargedeSr)'
tuleks ettc v6tta vastav tarindi olukorra hindamine ja jiitgnev

seduulide juhcndid v6i koodeksid oleks

reeclrkulr

iimbelpro.jektcer.imine.

rbil. .c'1c..-hte...umutt

ei

saa nad asendada prolessionaalsc eksper-

tiisi ter\iklikkust. Mida on vaja, on
mdisl m inc

Keskkonna agressiivsus
Tingituna keskkonna karrnusesl ja mikrokliima domineeri!ast
mojust, vOivad tarindi etinevad osad olla kategorisecritud erine

tingib vaiaduse tarind/keskkord vastastikusc mojustamise teadliku hindamise jiirele.

vatesse klassidesse, mis

L6petuseks
Eesti on tunnustatud traditsioonidega
ehitusmaa. Meil on paliu vtiljirpaistvaid

l.

KESKKONNA OLULISEMAD M6JURID ON:
VESI

-

Agressiivsed ained, mis v6ivad niiskuses (vees) eslneda. on:

V6l NIISKUS

hapnik. mis on vaialik korrosioonrks:

e n i I is i / |

r

ia

I

i\ i . V:ior

p-ljrrJ nei.t vatr\rd ko\e.l hindLrmist.
sbilitamist. renoveelimist. Hiljuti Berlii
rustegevuse riiklikust eraldusest llheb
!,1(Lr'r:nle\ rlr eh.li.t. .-i irrrrLi-c1.. Fe.ti
olukord orl lnitnleski halrern neist. Millised summad aga craldalaksc meie rii-

l(lori,d!d. mis soodusravad korrosiooni:
happed, mis lahustuvad tsementi:
sulfaadld, mis p6hjustavad Paisuva reaktsioonl tsernendis;

gi vahenditest, kasloi ainult riiklike

leelised, mis annavad Paisuva reaktsiooni agregaadiga

ehitustc/rajatiste sdilitamiseks, reno-

veerimiseks? Ja millised riiklikud

ATMOSFAAR Agressiivsed ained, mis v6ivad atmosfaaris esineda, on:

ametkonnad peaksid r astutama vastava ehituspoliitika keivitamise, koordi-

silsihappegaas, mis on vajalik karbonisatsiooniks

neerimise. realiseerimisc, rahastamise.
kontrollimise eest? Nleil on suur hulk

vaaveldioksiid. mis soodustab betooni neutraliseerumist

TEMPERATUUR TemPeratuuri agressiivsed efel<tid voivad olla jirgmised:

-

r*ninr .brlunuo

nis toirnnnud siimpoosjumil teatas Saksa
FV ehitLLsn'rinister. el -'10 '/i nende ehi

srisihappegaas, mis on vajalik karbonisatsiooniks;

-

kliendija hindnmisinseneri

rahel. respeklecrides selgct ri\kidt ia
\ astutuse jaotust.

kr.jlmumiseta olukorras

kijlmumise korral

-

peamine lagunemise kiirust maarav tegur;

- temperatuur

erinevused maaravad kijlmakahi!stuste

tiitbi

rahr usr ahelisc tiihtsusega \':iljapaistvaid
ehiti:i. \ (ir,1lne ka.!\a)i 85-aastase kasu
ru:ea5a \ e.ilennukite angaarid Tallinnas.
Ang:Leridc- raudbeloonkoorikud on ava
nieeLse' ieiiundi\ r\ t. totosid). lga aasta-

\ahetui \irib neile kujuncda kurb
N6uded hindamisinsenerile

ij

ber hin
Hindanisinsenerid omavad viiga olulist tilesannet
ja
viiltitarindeid
aeSunud
voi
funktsionaalselt
nates lagunenud
ette
rlliiiirates
kasutusest.
viilja
langemast
tarindejd
selliseid
des

panekuicl voimiiiike meetmcte kohta. et kohandada tarind
ieesolcra aia vaiadLrste ja nouetcga. Hindamisinsener seisab
silmitsi hulga ainulaadscte ja laskete lehniliste probleemidega
nagu:

-

-

lehcs

niiii<liseagsete koonnuste realisllikku hindamistja nende

v6imalikku arengut ttLlevikus
MAardtes tarindi vdimaliktu ebahariliku toimimise sisemisi
voi viiLiseid pohjusi, iilerrli.iraseid deiomatsioone vdi paigutusi. lagunemist vdi halvcnenlist
Uuridci spetsiifilistc tairldielemenlide olttlisust, mis mdjulab
tarindi tddkindLust ja kestvuse astet. nagu eelpingcstirminc'
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rF rLrsrdrn

saiseog

nlinguk\. Toimub letargiline protsess
rnrJ*riJ( ^rI:rtl'\.1 \ -.ill 1.... Anlilri
.lc rerr^rcurrn' ,. 6u1,up'.11'11.r'ron ja
\:r-l:r\Jo ('1. f.,n(lLJ ^n .\llirtLld kiipe
\or!ern r l.r.(lrr( \_gJrlidr llSunrlllilrc
toimib \uurcne\ a aktiivsrrsega edirsi
NIis teha. kui pole midagi teha!?
aga

Markus:

Keesolevas artiklis on kasutatud fib

rCfB-clol eestt l.eelde tollirud mater
jale: Tur.ipkoodeksit MC-90, tolkevihiku c ERr - LHrndanine. sail'tami'1e
remon.) ja ERL-2 (Keswus), millised on
saada..al Eesti Ehituskeskuses (Rdvala 8)
..r.

ip r/\{r!!1'. For.
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