SuperCor®

SuperCor®

SuperCor® konstruktsioonid on mõeldud kõigile
maantee ja raudtee koormusklassidele, mis on loetletud standardis Eurokoodeksis EN 1991-2:2003 või
riiklikes standardites.

Kasutusalad
SuperCor® konstruktsioone kasutatakse maanteedel
ja raudteedel ning tööstuslahendustes, aga ka selleks,
et tugevdada ja rekonstrueerida olemasolevaid
konstruktsioone, näiteks:
•
•
•
•
•
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sillad
ülekäigud
tunnelid
truubid
jalakäijate tunnelid
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•
•
•
•

ökoloogilised ühendusteed, angaarid
varjualused
maa-alused hoiuruumid
lintkonveierite kaitse

SuperCor®
Heakskiidud ja sertifikaadid:

SuperCor® sildade rajamise etapid:

●● SuperCor®-il on olemas CE tootmisohje sertifikaat nr. 1023-CPD-0447 F

●● vundamendi ehitus
●● konstruktsiooni tarne

vastavalt standardile EN 1090-1:2012
●● AT/2005-03-0879

●● montaaž
●● tagasitäide
●● viimistlustööd

SuperCor® konstruktsioonidel on traditsiooniliste
sillakonstruktsioonidega võrreldes mitmeid eeliseid:
●● projekteerimine on lihtne, kuna detaile on vähe ja on olemas jooniste
ning arvutuste andmebaas standardlahenduste jaoks
●● lihtne ja kiire paigaldus
●● montaažitöid saab teostada miinuskraadide juures
●● konstruktsioonide paigaldamiseks ei pea liiklust seiskama
●● võimalik on teostada konstruktsiooni täielik või osaline eelmontaaž
●● kergeid laineprofiiliga plaate saab lihtsalt ja säästlikult transportida ka
raskesti ligipääsetavatesse paikadesse
●● konstruktsioonide ehitamine on kiirem ja odavam

SuperCor® tootmisprotsess koosneb lamedate terasplaatide mehaanilisest vormimisest laineprofiiliga
kumerateks plaatideks, mis seejärel kuumtsingitakse. Augustamine ja lõikamine tehakse enne tsinkimist. Laineprofiiliga plaadid võib soovi korral katta ka
epoksiidvärviga. Kogu protsess toimub siseruumides.

SuperCor®-i valmistamiseks kasutatav teras vastab
standarditele EN 10149-2 või -EN 10025-2, terase klass
S315MC. Sellise terase voolavuspiirt on vähemalt 315
MPa.

[mm]

[mm]

Joonis 2. SuperCor® terasplaadi ristlõige

Joonis 1. SuperCor® terasplaadi geomeetria (aukude vahekaugus S=406,4 mm)

Tabel 1. SuperCor® terasplaadi parameetrid.

Terase paksus
[mm]

Pindala
[mm2/mm]

Inertsmoment
[mm4/mm]

Vastupanumoment
[mm3/mm]

5,5

6,968

17 141,15

235,62

7,0

8,867

21 897,45

297,92

Saadaval on ka muud plaadikonfiguratsioonid. Plaadi paksuse valik sõltub konstruktsiooni kujust, mõõtmetest,
katendi paksusest ja sellele rakenduvatest koormustest. Enne SuperCor® konstruktsiooni projekti koostamist,
soovitame nõuannete ja abi saamiseks pöörduda ViaConi konsultandi poole.
www.viacon.ee
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SuperCor®
Poldid, mutrid,
ankrupoldid, põhjakanalid
• Laineprofiiliga terasplaadid ühendatakse omavahel
poltidega M20 (klass 8.8).

• Poltide pikkus sõltub ühendatavate plaatide

[mm]

[mm]

paksusest ja arvust.

Joonis 3. Ankrupoldid taldmikule ja betoonäärisele

• Valikus on kahte tüüpi poldipead: ovaalsed ja

koonuselised, mõõtmetega 50 mm, 63 mm ja 70 mm.

• Kõik nimetatud kinnituselemendid tarnitakse

Augud

märgistatud karpides koos konstruktsiooniga.

[mm]

Joonis 4. Ankruprofiil taldmikule kinnitamiseks

Ovaalne polt

Ovaalne polt

Koonuseline polt

Joonis 5.Tugevdusribide ühendamine konstruktsiooniga

Korrosioonikaitse
Kuumsukeldusmeetodil galvaniseerimine on kõige vastupidavam korrosioonikaitse tehnoloogia. SuperCor®
konstruktsioonide vastupidavuse suurendamiseks, eriti
agressiivsetes keskkondades, saab soovi korral kasutada ka täiendavat korrosioonikaitset.

Värvikihi paksust saab kontrollida vastavalt EN ISO
2178. Värvi/vaigu minimaalne adhesioon tsinkalusele
(mõõdetuna tõmbemeetodil) peab olema vähemalt 4
MPa, vastav kontrolltest peab olema läbi viidud vastavalt standardile EN ISO 4624.

SuperCor® konstruktsioonide korrosioonikindlaks
muutmine toimub vastavas tehases ja protsess ise
koosneb järgmistest etappidest:

Õige adhesiooni saavutamiseks töödeldakse galvaniseeritud pindasid enne värvikihi pealekandmist pritspuhastusega. Õige kaitseefekti saavutamiseks tuleb
värvi-/vaigukihid peale kanda kindlates tingimustes, st
kinnistes, kontrollitud temperatuuri ja niiskusega ruumides. Õige tehnoloogilise protsessi järgimine on tõhusa kaitsesüsteemi saavutamiseks ülioluline.

●● terasplaatide ja muude elementide kuumtsinkimine
●● epoksiidvärvi kihi pealekandmine tsingitud plaatidele (kui see on eraldi tellitud)

SuperCor® konstruktsioone kaitstakse standardlahendusena kuumtsinkimise teel, elementidele kantav tsingikiht vastab standardile EN ISO 1461. Eritellimusel on
võimalik peale kanda ka teistsuguse paksusega tsingikiht. Pindade kaitsmine kuumtsinkimise ja vaiguga/
värviga töötlemise teel moodustavad ViaCoat süsteemi,
mis vastab standardile EN ISO 12944-5.
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Tabel 2. Tsinkimine

Nõuded vastavalt EN ISO 1461
Vähim lokaalne
tsingikihi paksus
[μm]

Vähim keskmine
tsingikihi paksus
[μm]

Terase paksus:
≥6 mm
≥3 mm kuni <6 mm
≥1,5 mm kuni <3mm

70
55
45

85
70
55

Mutrid ja poldid

40

50

Ankurdusprofiil

55

70

Parameetrid

SuperCor®

Projekteerimise algoritm
SuperCor® konstruktsioonid on mõeldud kõigile
maantee ja raudtee koormusklassidele, mis on
loetletud standardis Eurokoodeks EN 1991-2 või riiklikes
standardites. Samuti vastavad need AASHTO, CHBDC ja
muude riiklike standardite nõuetele.

Katendi paksus
Katendi paksuse definitsioon teekonstruktsioonide
jaoks:
Vertikaalsuunaline vahemaa teraskonstruktsiooni ülaosa
ja tee kulumiskihi ülaosa vahel, k.a kulumiskiht.
Katendi paksuse definitsioon raudteekonstruktsioonide jaoks:
Vertikaalsuunaline vahemaa teraskonstruktsiooni ülaosa ja raudtee liiprite alaserva vahel.

Tabel 3. Katendi paksus

Profiili tüüp

Vähim katendi paksus

Karpsillad

0,45 ≤ H ≤ 1,5 [m]

Teised profiilid

H = 0,1 × B* [m]

Minimaalne katendi paksus sõltub ka asfaldi paksusest
(Gn) ja see ei tohiks olla väiksem kui:

H = Gn + 0,15 [m]
Lubatud on kasutada ka väiksemat katendi paksust, eeldusel et on tehtud vastavad staatilisi koormusi puudutavad arvutused. Maksimaalne katendi paksus projekteeritakse alati konkreetse projekti tingimustest lähtuvalt.
Kui konstruktsiooni peal on oodata ehitusega seotud
(tehniliste seadmete) liiklust, tuleb katendi paksus
kooskõlastada ViaConi esindajatega.

* B = SuperCor® sildeava

www.viacon.ee
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SuperCor®
Konstruktsiooni pikisuunaline geomeetria
SuperCor® konstruktsiooni põhja pikkus peab vastama
järgmisele valemile:

Ld = 38 + n × 762 + 38 [mm]
kus, n – pikisuunas asetsevate täisringide arv
SuperCor® konstruktsioonide otsad võivad olla
vertikaalsed või kaldus vastavalt nõlva kaldenurgale
(Joonis 6). Kaldus otste puhul on minimaalne X-samm
0,16 m.

1:n

x

x1
1:n
x2
Joonis 6. SuperCor® konstruktsiooni
sisenemis- ja väljumisavade viimistlused

Ristumisnurk tee teljega
Minimaalne lubatav ristumisnurk kaldus otsa puhul
on 55°. Suuremate nurkade puhul kasutatakse
betoonääriseid. Kaldus ala kindlustamiseks võib
kasutada ka SuperCor® konstruktsiooni külge kinnitatud
terasvõrke.
Pöörduge konsulteerimiseks meie konsultandi poole.

Joonis 7. Ristumisnurk tee teljega
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SuperCor®
Tugevdusribid
Kui ületatakse konstruktsiooni lubatud paindetugevus,
tuleb kasutada tugevdusribisid. Ribisid saab kasutada
igasuguse kujuga konstruktsiooni juures.
Tugevdusribid:
ristlõikes (Joonis 8)
●● kaartel ja tipuosas
●● kogu perimeetril pikilõikes (Joonis 9)
●● pidevad – paigutatud konstruktsiooni lae peale terves ulatuses
●● intervalliga 762 mm, 1143 mm või 1524 mm

Tugevuse
suurendamiseks
võib
põhitoru
ja
tugevdusribide vahelise ruumi täita betooniga (EC ribid).
EC ribide kasutamine võib osutuda vajalikuks
suuremõõtmeliste konstruktsioonide juures. Täitmiseks
kasutatakse betooni C25/30, vastavalt standardile
EN 206-1:2000. Sellise lahenduse kasutamisel
kaarkonstruktsioonide puhul saavutatakse suurem
ristlõike pindala, mis tähendab väiksemat kokkusuruvat
jõudu terasseintele.
Karbikujuliste konstruktsioonide puhul saavutatakse
suurem paindetugevus nii, et ribid ühendatakse
põhielementide külge.

Laeribid

Ribide vahe 1524 mm (iga teine ring)
Põhikonstruktsioon

Lae- ja küljeribid

Põhikonstruktsioon

Ribide vahe 114 mm (iga 1,5 ring)

Tugevdusribid terve perimeetri ulatuses

Põhikonstruktsioon

Joonis 8. Tugevdusribide paigutus konstruktsiooni ristlõikes

Ribide vahe 762 mm (täies ulatuses)

Joonis 9. Tugevdusribid konstruktsiooni pikisuunas

www.viacon.ee
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Mitme konstruktsiooni paigaldus
Mitme konstruktsiooni paigaldamisel peab kõrvuti
asuvate konstruktsioonide vahele jääma piisavalt ruumi
pinnase paigaldamiseks ja tihendamiseks.
Minimaalne vahemaa sõltub konstruktsioonide kujust
ja mõõtmetest. Kui nõutud vahemaad saavutada ei

Aluspõhi

õnnestu, tuleb konstruktsioonide vaheline ruum täita
C10/15 betooniga või tsemendiga täidetud pinnasega
kuni tasemeni, kus konstruktsioonide vaheline kaugus
ei ole väiksem kui 10% konstruktsiooni pikkusest.
Konsulteerimiseks võtke palun ühendust meie ettevõtte
esindajaga.

SuperCor® terasplaat

Kinnise vormiga SuperCor® konstruktsioonid paigaldatakse aluspinnasele järgmiselt:

20x50 poldid ja mutrid

●● pinnasest aluspõhja paksus: min. 60 cm
●● aluspõhja ülaosa tuleb vormida nii, et see vastab konstruktsiooni

SuperCor® ankruprofiil

Betoontaldmik

Mört

põhjaplaatide vormile
●● eriti hoolikas tuleb olla pinnase tihendamisel põhja ja külgede
vahelises alas
●● aluspõhja ülemine 15 cm paksune kiht pinnast peab jääma suhteliselt

Sildeava

190
Ankrupolt 20x100x225

lahtiseks, et laineprofiil saaks sellesse sisse vajuda
Joonis 10. SuperCor® konstruktsiooni kinnitus taldmikule
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SuperCor®

SuperCor® konstruktsioon

Ankru profiil

Avatud vormiga SuperCor® konstruktsioonid (kaared,
karbid) paigaldatakse betoonvundamendile, terasest
alusplaatidele või täisulatuses terasest alusele.
Konstruktsiooni kinnitamine betoonvundamendi külge
toimub ankrupoltide abil, arvestades järgmist:
●● enne SuperCor® konstruktsiooni tarnimist peavad ankrupoldid olema
paigaldatud betoonvundamendi külge
●● ankrupoldid ei tohi aluspõhja ülapinnast välja ulatuda rohkem kui

Terasest alusplaadid

40 mm
●● ankrupoltide paigutus peab vastama montaažijoonisele; lubatud hälve
on ±3 mm pikisuunas ja ±2 mm ristisuunas
●● eksimisvõimaluse minimeerimiseks tuleb iga ankru asukoht välja
mõõta alguspunktist (esimesest ankrust) alates

Joonis 11. SuperCor® konstruktsiooni kinnitus terasest taldmikule

www.viacon.ee
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SuperCor®

Alus- ja
täitematerjal

Konstruktsiooni kaitsmine
sademevee eest

●● alus- ja täitematerjalina võib kasutada kruusa, liiva-kruusa segu,

Kaitsmaks
laineprofiilterasest
konstruktsiooni
sademevee eest, mis võib valguda läbi valli pinnase,
on soovitatav kasutada kolmekihilist “vihmavarju” (500
g/m2 mittekootud geotekstiil + 1 mm geomembraan
+ 500 g/m2 mittekootud geotekstiil) konstruktsiooni
kohal, mis aitab tõhusalt vihmavee edasivalgumist
peatada.

igasugust teralist pinnast ja killustikku
●● kasutatava pinnase teraläbimõõt sõltub terase laineprofiili mõõtmetest
ja 380 x 141 mm profiili puhul peab tera läbimõõt konstruktsiooni
vahetus läheduses olema vahemikus 0-120 mm;
●● kleepuvat, orgaanilist ja igikeltsa sisaldavat pinnast kasutada ei tohi
●● konstruktsiooni ümbritsev täitepinnas tuleb paigaldada 30 cm
paksuste kihtide kaupa, tihendades kihte sümmeetriliselt kummalgi
pool truupi
●● ebaühtluse koefitsient ehk lõimistegur Cu ≥ 4
●● kumeruse koefitsient 1 ≤ Cc ≤ 3
●● täitematerjal tuleb tihendada vähemalt 0,98x standard Proctor
tiheduseni, toruga külgnevas osas on aktsepteeritav ka 0,95x standard
Proctor tihedus

Neist reeglitest kõrvale kaldumisel tuleb konsulteerida
meie ettevõtte konsultandiga.
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Geomembraan tagab veeisolatsiooni ja selle peal ning
all asuvad mittekootud geotekstiili kihid kaitsevad
geomembraani täitmise ja pinnase tihendamise ajal
kahjustuste eest. Membraani võib otse konstruktsiooni
peale paigaldada juhul, kui sellega koos paigaldatakse
ka vajalikud kaitsekihid.
Konstruktsioonidelt vee ärajuhtimiseks soovitame
kasutada mõlemas otsas, paralleelselt konstruktsiooni
teljega drenaažitorusid.

SuperCor®
Otste töötlus
(sissevool ja väljavool)

Betoonääris
Betoonäärist kasutatakse:

Otste töötlus sõltub sellest, kuidas konstruktsiooni
otsad on lõigatud.
Kaldus otste puhul saab nõlvad
maakividega, kiviplokkidega jms.

viimistleda

●● kaldus otstega SuperCor® konstruktsiooni sissevoolu ja väljavoolu
jäigastamiseks
●● viimistluselemendina, mis moodustab aluse lõppviimistlusmaterjalile

Peamised betoonäärise kasutuskohad on näiteks:
●● konstruktsioonid, mis on tee telje suhtes kaldnurga all, kui kaldnurk

Gabioonmattidega lahendatud kaldus otste puhul
tuleb kasutada veekindlaid lahendusi.
Betoonist otsaseinte asemel võib kasutada ka
mehaaniliselt stabiliseeritud pinnasest (MSE) seina, nt
ViaWall või ViaBlock® süsteem või gabioone.

on sissevoolu ja väljavoolu juures ≤ 65° ja konstruktsiooni sildeava on
> 3,5m
●● konstruktsioonid, mille sildeavad on suuremad kui 6,0 m
●● suured kaldenurgad

Muudel juhtudel võib betoonkraed kasutada nõlva
sillutise aluspõhjaks.

Nõlvakindlustus

Hüdroisolatsioon
Tagasitäide

Armeeritud betoonääris C25/30

Geotekstiil min. 500g/m2
Geomembraan 1,0 mm
Geotekstiil min. 500g/m2

SuperCor®

Joonis 12. Betoonäärise näide

www.viacon.ee
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Kasutusiga
Põhiline SuperCor® konstruktsioonide juures kasutatav korrosioonitõkke meetod on kuumtsinkimine.
SuperCor® konstruktsioonide eluiga võib olla üle 100
aasta.

Epoksiidvärvi kasutatakse enamikul juhtudel korrosioonitõkkeks järgmistes kohtades:

SuperCor® konstruktsioonide kuumstsinkimine toimub
standardi EN ISO 1461 järgi.

●● seespool, kuni 0,5 m üle keskmise veetaseme

●● konstruktsiooni välis- ja/või sisepinnal täies ulatuses
●● konstruktsiooni sisse- ja väljavoolu juures (1,5 m konstruktsiooni
ulatuses)

Vajadusel on võimalik SuperCor® konstruktsioonidele
kaitseks peale kanda täiendav tsingikiht või katta
need korrosiooni tõkestava värviga. Neid lahendusi
kasutatakse agressiivsetes keskkondades.

●● kombinatsioonina eelnimetatutest

Soovituslik värvikihi paksus on 200 μm, kuid võib
kasutada ka muid paksusi.
Konstruktsiooni eluiga mõjutavad järgmised
tegurid:
●● keskkonna agressiivsus
●● konstruktsiooni kasutusviis
●● drenaažilahendused
●● abrasioon
●● paigaldamise käigus saadud kahjustused
●● korrosioonikaitse
●● terasplaadi paksus
●● konstruktsioonide hooldamise kvaliteet ja tihedus nende töö ajal
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SuperCor®
SuperCor® konstruktsioonide
eluea arvutamise protseduur:
●● määratlege konstruktsiooni funktsioon

●● määratlege kaitsekihtide aastane kulumine konstruktsiooni ülemises

●● määratlege konstruktsiooni nõutud vastupidavus (eluiga)
●● määratlege keskkonna agressiivsus (vesi, täitepinnas, õhk)

ja alumises osas
●● arvutage konstruktsiooni vastupidavus, võttes arvesse korrosiooni

●● valige konstruktsiooni tüüp
●● määrake

staatiliste

koormuste

edasiliikumist konstruktsiooni tööea vältel
arvutuste

(Sundquist-Pettersoni

meetodil) põhjal plaadi paksus

●● võrrelge kalkuleeritud vastupidavusaega soovitud näitajatega
●● vajadusel muutke korrosioonikaitse lahendust ja korrake arvutust

●● määrake korrosioonikaitse (tsinkkatte paksus, värvkate, värvkatte
ulatus, värvimisprotseduur)

Juhul kui SuperCor® konstruktsiooni vastupidavus
ei ole piisav, soovitame teha järgmist:
●● muutke korrosioonikaitse lahendust (tsingikihi paksus, värvikiht)
●● suurendage terasplaadi paksust
●● muutke konstruktsiooni vormi ja ristlõike jäikust, et saaksite lubada
suuremat korrosioonireservi

Kattekihid võivad konstruktsioonidetailide transpordi ja
paigaldamise käigus kahjustuda. Sellised kahjustused
parandatakse pärast konstruktsiooni montaaži.

ViaCoat süsteemi vastupidavus on suurem kui kõigi
kihtide vastupidavuste summa ning seda saab välja
arvutada järgmise valemi abil:

SD = α (SC+SZ)
kus,
●● SD – tõkkekihi koguvastupidavus [aastates]
●● SC – tsingikihi vastupidavus [aastates]
●● SZ – epoksiidvärvi kihi vastupidavus [aastates]
●● α – sünergiategur (1,5 kuni 2,5) 200 μm paksuse värvikihi puhul α = 1,5;
400 μm paksuse värvikihi puhul α = 1,75

Vooderdamine (ingl k. Relining)
SuperCor® konstruktsioone kasutatakse tihti ka
vanade sildade parandamiseks kohtades, kus uue silla
ehitamine ei ole võimalik. Seda meetodit nimetatakse
vooderdamiseks.

Olemasoleva konstruktsiooni ja uue teraskonstruktsiooni
vahelise ruumi betoneerimise kontrollimiseks tuleb teha
kontrollaugud. Betooni valamise ajal tuleb kontrollida
SuperCor®-i võimalikku deformeerumist.

Laineprofiiliga teraskonstruktsioon paigaldatakse olemasoleva konstruktsiooni (silla/truubi/läbipääsu) sisse
ja olemasoleva konstruktsiooni ning uue teraskonstruktsiooni plaatide vaheline ruum täidetakse betooniga
C16/20. Selle meetodiga saab konstruktsioone tugevdada ilma liiklust seiskamata, samuti kaob vajadus vana
konstruktsiooni lammutamiseks.

Juhul kui vooderdamisel kasutatakse nn “avatud” vormi
(teraskaar konstruktsioonid), tuleb sellele rajada betoonist vundament, mille võib siduda olemasoleva vundamendiga/sambaga. Kasutada võib ka olemasolevat vundamenti/sammast, kuid sellisel juhul tuleb eelnevalt läbi
viia vastav analüüs või ekspertiis.
Aastatel 2000-2007 tehtud uuringud näitasid
vooderdatud konstruktsioonide kandevõime kasvu.

Lisadetailid
SuperCor® konstruktsioonidele saab kasutusotstarbest
lähtuvalt lisada täiendavaid detaile, näiteks:
●● ventilatsiooni

●● laeaknaid

●● radasid loomade jaoks

●● ühendustorusid

●● tehnilisi avasid

●● jpm

www.viacon.ee
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VIACONI VALDKONNAD

TEEDEEHITUS

RAUDTEED

METSATEED
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PARGID

KAEVANDUSED

KAITSEVÄE SEKTOR

ERINEVAD LAHENDUSED
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I N N O VA AT I L I S E D L A H E N D U S E D
SuperCor®

Geovõrgud

Ajutised sillad

Geotekstiilid

Gabioonid

Kaevud

