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Ievads

Lai Latvijā pilnveidotu tiltu inventarizācijas datu un tiltu tehniskā stāvokļa reģistra bāzi, Latvijas
Valsts ceļu (LVC) administrācija atzina par nepieciešamu ieviest mūsdienīgu tiltu pārvaldīšanas
sistēmu (TPS) efektīvai informācijas apstrādei. Lai taupītu laiku un izmaksas, LVC nolēma pielā-
got vienu no Eiropā pastāvošām TPS. Pēc vairāku sistēmu izvērtēšanas par piemērotāko atzina
Norvēģijas TPS, to precizējot atbilstoši Latvijas tiltu stāvoklim un normatīviem.

Šī TPS izstrādāta kā sadarbības projekts starp Latvijas Valsts ceļu administrāciju un Norvēģijas
ceļu administrāciju. Papildus rokasgrāmatām TPS ir atbilstoša datorizēta sistēma inventarizācijas,
inspekcijas un uzturēšanas darbu datu apstrādei un glabāšanai. 
Pilnīga, precīza, lietotājam draudzīga un savietojama datu bāze ir pamats efektīvai tiltu pār-
valdīšanas sistēmai.

Šī inspekcijas rokasgrāmata ar izsmeļošiem un detalizētiem ieteikumiem bojājumu novērtēšanā
kalpo tiltu inspekcijās iesaistītā personāla vajadzībām. Īpaši skaidroti dažādu konstrukciju dažādi
bojājumu tipi, pievienojot fotogrāfijas ar tekstu. Fotogrāfiju plašais lietojums sekmē labāku
izpratni.

TPS visus datus paredzēts glabāt digitālā formā. Lai novērstu kļūdas un lai padarītu sistēmu kon-
sekventi atbilstošu datorizēšanai, ieviesti numuru kodi bojājumu tipiem un to rašanās cēloņiem.
Tie sniegti šīs rokasgrāmatas 5. nodaļā. 
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Pateicība

Šī rokasgrāmata ir viens no Latvijas Tiltu pārvaldīšanas sistēmas "LatBrutus" četriem pamatizde-
vumiem. Kopumā TPS ietver šādas rokasgrāmatas: "Tiltu pārvaldīšanas vadlīnijas", "Tiltu inven-
tarizācijas rokasgrāmata", "Tiltu inspekcijas rokasgrāmata" un "Tiltu specifikācijas". "Tiltu
inspekcijas rokasgrāmata" ir trešais šīs sērijas izdevums, ko sadarbības projektā izveidoja
Norvēģijas nacionālās ceļu administrācijas un Latvijas Valsts ceļu administrācijas apvienotā
darba grupa. Tajā strādāja inženieri Oto Klepe (Otto Kleppe), Bore Stensvolds (Borre Stensvold)
un Ods Ronestads (Odd Ronnestad) no Norvēģijas nacionālās ceļu administrācijas un inženieri
Ilmārs Jurka un Laila Ādamsone no Latvijas Valsts ceļu administrācijas.

Darba grupa izsaka pateicību par priekšlikumiem un ierosinājumiem, kurus saņēma "Tiltu
inspekcijas rokasgrāmatas" lietošanas kursu laikā un ņēma vērā šā izdevumā sagatavošanā.

Darba grupa pateicas Norvēģijas Karaliskajai ārlietu ministrijai par tās finansiālo atbalstu
Latvijas Valsts ceļu administrācijai, lai radītu Latvijas Tiltu pārvaldīšanas sistēmu.
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Priekšvārds

Tiltu inspekcijas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, ar kuru Latvijas Valsts ceļu administrācija
grib sakārtot valsts autoceļu tiltu drošu pārvaldīšanu, ekspluatāciju un uzturēšanu. Galvenie vis-
pārīgie nosacījumi par tiltu inspekcijām noteikti dokumentā "Tiltu pārvaldīšanas vadlīnijas".

Šajā rokasgrāmatā aprakstītas tiltiem veicamās visa tipa kārtējās inspekcijas. Tiltu inspekcija
definēta šādi: "Inspekcija ir tilta vizuālā pārbaude, kas kombinēta ar mērījumiem un materiālu
pārbaudēm, lai noteiktu tilta stāvokli un drošības līmeni. Inspekcijai jānosaka galvenās
vajadzības pēc labošanas pasākumiem, uzturēšanas darbiem un nepieciešamo pastiprināšanu vai
pārbūvi jebkuram Latvijas Valsts ceļu administrācijas jurisdikcijā esošam tiltam."

Rokasgrāmatas mērķis ir dot ieteikumus, lai nodrošinātu pastāvīgu un vienotu sistēmu tiltu
inspekcijām visā valstī.

Latvijas Valsts ceļu administrācija nolēma lietot uz "Brutus" (Norvēģijā lietota tiltu pārvaldīšanas
sistēma) bāzes veidotu tiltu pārvaldīšanas sistēmu, kas nosaukta par "LatBrutus". Tās datu bāzē
ierakstītie tiltu inspekciju rezultāti var kalpot tiltu darbu plānošanai, ekspluatācijai un
uzturēšanai. Ar tiltiem nepieciešamo pasākumu un uzturēšanas darbu aprakstu var pamatot
prasībās, veidojot LVC budžetu. 

Tiltu inspektors inspekcijas darbu izpildes laikā pakļauts daudziem riskiem, piemēram, auto
triecieniem, nokrišanai no tilta apakšbūves vai virsbūves utt. Tādēļ svarīgi šajā rokasgrāmatā un
inspekcijas procedūrās iekļaut drošības aprīkojumu un drošības prasības. 

Latvijas tiltu inspekcijas rokasgrāmata veidota, galvenokārt izmantojot Norvēģijas tiltu inspekci-
jas rokasgrāmatu, bet darba grupa tekstu arī laboja un papildināja.

Rokasgrāmatas izdevumu latviešu valodā sagatavoja tiltu būvinženieris Ilmārs Jurka.
Konsultants - tiltu būvinženieris Māris Dūzelis.
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1.Tiltu inspekcijas
1.1. Ievads
Rokasgrāmata izstrādāta atbilstoši dokumentam "Tiltu pār-
valdīšanas vadlīnijas", kurā dotas vispārējās norādes tiltu pār-
valdīšanai Latvijas Valsts autoceļos. Lai izpildītu tiltu pār-
valdīšanas prasības, datorizēta "LatBrutus" tiltu pārvaldīšanas
sistēma (TPS) ir paredzēta kā palīgrīks vadlīnijās noteikto
pienākumu vadībai.
Lietojot "LatBrutus" TPS, inspekcijas var plānot, ievadīt datorā
veikto inspekciju rezultātus, tāpat sastādīt tiltam veicamo būtisko
pasākumu sarakstu.

1.2. Inspekciju tipi 
Inspekciju tipus raksturo inspekciju izpildes saturs un biežums.

Tilta inspekciju cikls sākas tad, kad būvniecība pabeigta. Tad jā-
veic šādas inspekcijas:

* pieņemšanas inspekcija;
* garantijas inspekcija.

Pēc tilta nodošanas ekspluatācijā visā būves kalpošanas laikā jā-
veic kārtējās inspekcijas. Tās ietver šādus inspekciju tipus:

* vispārējā inspekcija;
* galvenā inspekcija;
* galvenā kabeļu inspekcija;
* galvenā zemūdens inspekcija.

Vispārējo inspekciju paredzēts veikt arī garantijas perioda laikā.

Lai papildinātu iepriekš minētās inspekcijas, tāpat ārkārtas noti-
kumu gadījumā var būt nepieciešama

* speciālā inspekcija.

Turpmāk dots inspekciju nolūka vispārīgs apraksts. Sīkāks ap-
raksts atrodams šīs rokasgrāmatas 6. nodaļā vai dokumentā
"Tiltu pārvaldīšanas vadlīnijas".

Pieņemšanas inspekcija ir pirmā inspekcija, kas jāveic pēc  tilta
būvniecības pabeigšanas. Tās nolūks ir dot pamatojumu par bū-
ves gatavību, lai to nodotu pasūtītājam vai ne. Inspekcijai jāpār-
bauda, vai tilts uzbūvēts atbilstoši projektam, jānosaka trūkumi,
bojājumi vai defekti, kuri radušies būvniecības laikā, tāpat nosa-
kāmi neatbilstošie projekta risinājumi un katrs bojāšanos izrai-
sošs faktors, kas varētu nozīmīgi ietekmēt uzturēšanu nākotnē.

Vadlīnijas

Pirmās inspekcijas 

Kārtējās inspekcijas

Papildu inspekcijas

Inspekciju nolūks

Pieņemšanas inspekcija



Pieņemšanas inspekcija jāveic arī esošam tiltam pēc lieliem at-
jaunošanas un uzturēšanas darbiem.

Garantijas inspekcijas nolūks ir pārbaudīt, vai visi būves laikā
veiktie darbi vai arī remontdarbi pēc pieņemšanas inspekcijas ir
pieņemami un vai tiltam nav radušies jauni bojājumi vai trūku-
mi.
Jānosaka katrs jauns bojāšanās cēlonis, kas var ietekmēt uzturē-
šanu nākotnē. 

Vispārējās inspekcijas nolūks ir pārbaudīt, vai tiltam nav parā-
dījušies nopietni bojājumi, kuri ietekmē nestspēju, satiksmes
drošību, uzturēšanu nākotnē un vidi/estētiku.

Galvenās inspekcijas nolūks ir noteikt, vai tilts pilda savas funk-
cijas, kā arī noteikt visus nepieciešamos uzturēšanas darbus un
to izmaksas. Nepieciešamības gadījumā inspekcija ietver arī mē-
rījumus un materiālu pārbaudes.

Galvenās kabeļu inspekcijas nolūks ir noteikt, vai visi kabeļi,
piekari, skavas un noenkurojumu punkti pilda savas funkcijas,
kā arī noteikt nepieciešamos uzturēšanas darbus un to izmaksas.

Galvenās zemūdens inspekcijas nolūks ir novērtēt visus zem
ūdens esošos tilta elementus, lai pārbaudītu to funkcionalitāti.
Jāpārbauda arī upes gultne tilta tuvumā. Jānosaka arī
nepieciešamie uzturēšanas darbi un to izmaksas.

Speciālās inspekcijas nolūks ir detalizētāk izpētīt iepriekšējās
inspekcijās atzīmētos bojājumus, to rašanās cēloņus un sagatavot
materiālus dārgu un/vai sarežģītu paredzamo pasākumu aprak-
stam.
Speciālās inspekcijas neveic regulāri, bet tās plāno, ievērojot
šādus apsvērumus:
* iepriekšējo galveno inspekciju prasības;
* negadījumus, piemēram, auto trieciena radītus bojājumus;
* pārslodzi;
* plūdus;
* iepriekšējā pieredze ar līdzīgiem tiltu tipiem un vides fakto-

riem.
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Garantijas inspekcija

Vispārējā inspekcija

Galvenā inspekcija

Galvenā kabeļu inspekcija

Galvenās zemūdens
inspekcija

Speciālā inspekcija



2. Terminoloģija
2.1.Dislokācijas sistēma
2.1.1.Ievads
Ir svarīgi, lai visi vienādā veidā atzīmētu vietas, kur tiltiem atro-
das bojājumi un kur veikti mērījumi un materiālu pārbaudes. Šā
mērķa sasniegšanai ieviešama tiltu apzīmējumu sistēma. 

Nākamajās nodaļās izskaidrots, kā šāda sistēma veidojama, lieto-
jot asis, siju numerāciju, apakšbūves un virsbūves projekcijas
utt. 

Ja tiltam šāda sistēma ir jau izveidota, tad tā jāturpina vai arī
jāiekļauj jaunajā sistēmā.

2.1.2. Asu sadalījuma koncepcija
Visi tilti sadalāmi ar asīm, tās iezīmējot katram balstam un
attiecīgi numurējot (no Nr. 1 līdz…). Asu sadalījums jāieraksta
"LatBrutus", un tam jāparādās inspekciju veidlapās. 

Pamatnoteikums ir turpmāk visās inspekcijās un izpildzīmēju-
mos lietot tikai šo asu sadalījumu. 

Ja zīmējumos nav jau izveidota asu sistēma, tad asis jānumurē
ceļa kilometrāžas virzienā, sākot no Nr. 1. Zīmējumos asij Nr. 1
jābūt kreisajā pusē. Atsaucēs jālieto, piemēram, starpbalsta ass 2,
virsbūve asīs 2 - 3 utt. 

Pie gala balstiem jālieto arī asu ģeogrāfiskās orientācijas
apzīmējums. To veido, pievienojot debesu pušu virzienus vai
tuvākās (kartēs esošas) apdzīvotās vietas nosaukumu. Lielākiem
tiltiem atbilstošās asis atzīmējamas arī dabā. To var izdarīt ar
krāsu aerosoliem, taču tas jādara tā, lai nebojātu tilta izskatu.

2.1.-1. att. Asu numerācijas piemērs.

Dislokācijas sistēma

Asu sadalījumas

Asu numerācija
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2.1.3. Lielu tiltu asu sadalījums
Loku, kopņu, iekārto un vanšu tiltiem bieži nepieciešams gal-
veno laidumu sadalīt sīkāk ar zemāka līmeņa sadalījuma asīm
nekā dots galvenajā asu sadalījumā. Šis sadalījums lietojams,
aprakstot bojājumus, mērījumus un pētījumus, un "LatBrutus"
sistēmā ievadāms apraksta teksta veidā.

Loku tiltiem var būt kolonnas un/vai piekaru stieņi, kas pārnes
slodzi uz loku. Numerāciju ieteikts veikt, kā parādīts 2.1.-2. zī-
mējumā. 

Kopņu tiltiem mezglu numerācija, ja iespējams, jālieto tāda pati
kā projekta zīmējumos. Ja tas nav iespējams, tad jālieto sistēma,
kāda parādīta 2.1.-3. zīmējumā.

Iekārtiem tiltiem piekaru asis apzīmējamas tādā pašā veidā kā
loku tiltiem. Numerāciju ieteikts veikt, kā parādīts 2.1.-4. zīmē-
jumā. Atsevišķu kabeļu numerācija saišķī jāizpilda, kā parādīts
2.1.-5. zīmējumā.

Vanšu tiltiem var būt aktuāla kabeļu un virsbūves savienojumu
mezglu numerācija. Paraugs parādīts 2.1.-6. zīmējumā. 

Visiem šiem tiltiem parasti ir divas galvenās slodzi nesošās kon-
strukcijas, kuras var apzīmēt ar labo/kreiso attiecībā pret asu nu-
merācijas pieauguma virzienu un augšteces/lejteces, vadoties no
upes straumes virziena vai arī debess pušu virzieniem.

2.1.-2. att. Asu numerācijas loka tiltiem.

2.1.-3. att. Asu/mezglu numerācijas kopņu tiltiem.

Loku tilti

Kopņu tilti

Iekārtie tilti

Vanšu tilti

Slodzi nesošās 
konstrukcijas

Loku tilti

Kopņu tilti
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2.1.-4. att. Asu/piekaru numerācija iekārtiem tiltiem.

2.1.-5. att. Kabeļu kūļu numerācija iekārtiem tiltiem.

2.1.-6. att. Asu numerācija vanšu tiltiem.

2.1.4.Siju dislokācijas sistēma
Visi šķērsgriezumi jāzīmē, skatoties asu numerācijas pieauguma
virzienā. 

2.1.-7. att. Siju numerācijas paraugs.

Iekārtie tilti

Kabeļu kūļi

Vanšu tilti

Šķērsgriezumi

Siju numerācija
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Šķērsgriezumu apzīmē atkarībā no tā atrašanās vietas, piemēram,
5 m aiz ass 3 (3 + 5 m). Piemēru sk. 2.1.-7. zīmējumā.

Kreisās vai labās puses virzienus var norādīt, lai precizētu detaļu
novietojumu šķērsgriezumā. Kā alternatīvu var lietot apzīmēju-
mu augštece/lejtece vai debespuses.

Šķērsgriezumā sijas apzīmējamas ar burtiem vai numuru, sākot
no kreisās uz labo pusi.

2.1.5.Virsbūves virsmas izklājuma plāns
Dažreiz, lai atzīmētu defektu un testēšanas vietu dislokāciju, var
būt svarīgi uzzīmēt tilta virsbūves apakšējo virsmu izklājuma
plānu. Siju tilta izklājuma plāna piemērs parādīts 2.1.-8. zīmē-
jumā. 

2.1.-8. att. Siju tilta izklājuma plāna piemērs.

2.1.6.Kolonnu un pamatu virsmas izklājuma
plāns

Taisnstūrveida šķērsgriezuma kolonnām priekšējai 1. virsmai
jāliek zemākais ass numurs. Pārējās virsmas numurējamas pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam. Izklājuma plānam jābūt tādam, lai
skaldnes savienotos ar tām pašām malām kā dabā. Izklājums ir
veidots pa šķautni starp 1. un 4. malu pulksteņa rādītāja virzienā.
Sk. 2.1.-9. zīm.

Virsbūves virsmas izklājuma
plāns
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2.1.-9. att. Taisnstūra šķērsgriezuma kolonnas virsmu numerāci-
jas un izklājuma piemērs.

Cilindriskas kolonnas virsma sadalīta atbilstoši pulksteņa rādī-
tājiem kā parādīts zīmējumā 2.1.-10. Izklājums veidots, "atverot"
kolonnu 12.00 plānā pa kreisi un pabeidzot 00.00 plānā pa labi

2.1.-10. att. Cilindriskas kolonnas virsmas numerācijas un izklā-
juma piemērs.

Taisnstūra šķērsgriezuma
kolonnas virsmas  izklājuma
plāns

Cilindriskas kolonnas 
virsmas  izklājuma plāns

19



20



3. Inspekciju 
plānošana

3.1. Ievads 
Inspekciju plānošana ietver visus būtiskos darbus no inspicējamo
tiltu noteikšanas līdz inspekcijas izpildīšanai. Ir pieņemts, ka
lielākā daļa sagatavošanās darbu jāizpilda ar tiltu pārvaldīšanas
sistēmas datorizēto daļu "LatBrutus". Plānošanas darbi ietver:

* inspekcijas plāna sagatavošanu;
* inspekcijas programmas sagatavošanu;
* inspekcijas formu izdruku;
* inspekcijas darbarīku (instrumentu) izvēli;
* piekļūšanas iekārtu (palīgiekārtu) izvēli;
* nepieciešamā darbaspēka, ceļa zīmju un citu drošības prasību

plānošanu un sagatavošanu.

Inspekcijas darbarīku un piekļūšanas iekārtu piemēri pilnīgāk
aplūkoti 4. nodaļā. Pārējie plānošanas darbi aplūkoti šajā nodaļā. 

Plānojot jāatsaucas arī uz 6. nodaļu "Inspekciju izpilde" un 7.
nodaļu "Uzmērīšana, materiālu izpēte un instrumentēšana". 

Lietderīgi inspekcijas izdarīt pavasarī unvasarā, jo tad ir vairāk
gaismas un labvēlīgāki apstākļi lauku darbiem pie tilta. 
Tilta zemūdens daļu galveno inspekciju ieteicams veikt vispie-
mērotākos apstākļos, t.i., kad ūdens līmenis ir zems, straumes
ātrums - mazs un redzamība zem ūdens ir laba. 

3.2. Inspekciju plāns
Visiem tiltiem jābūt inspekciju plāniem TPS datorizētajā daļā,
kuros ir iekļauts:

* kādi inspekcijas veidi jāveic;
* kad un kādas inspekcijas jāveic, proti - datums, gads un inter-

vāls; 
* kādi elementi kādās inspekcijās jāpārbauda;
* kādi mērījumi, materiālu pētījumi un instrumentu nolasījumi 

jāveic, kādā apjomā un kādos termiņos;
* kādiem elementiem un bojājumiem pievēršama īpaša uzmanī-

ba;
* kāds ir nepieciešamo piekļūšanas aprīkojumu dažādām 

inspekcijām.

Plānošanas darbi

Inspekciju plāns
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Jauniem tiltiem inspekcijas plāns sākas ar pieņemšanas inspekci-
ju. Taču praktiskā pieredze rāda, ka vairākumā gadījumu inspek-
cijas plānu izstrādā pēc tilta nodošanas procesa un plānu balsta
uz pieņemšanas inspekcijas ziņojumu. Tomēr pieņemšanas ins-
pekcija jāplāno inspekciju plānā un rezultāti jāieraksta.

Galvenajai inspekcijai jākalpo par pamatu, izstrādājot inspekci-
jas plānu esošajiem tiltiem, ja tāda iepriekš nav bijis. Ja inspek-
cijas plāns ir aizpildīts neapmierinoši, galvenās inspekcijas dati
jālieto kā papildinājums vai labojums.

3.3. Inspekciju programma
Inspekciju programma ir noteiktā gada visu inspicējamo tiltu sa-
raksts. Inspekcijas programma ietver arī mērījumus, materiālu
pētījumus, līmetņošanu utt., kas jāveic konkrētajam tiltam plā-
notās inspekcijas laikā. Inspekcijas programmā jāparedz, lai tiltu
inženieri un vadība būtu nodrošināti ar pārskatu par konkrētajā
gadā inspicējamiem tiltiem.

Inspekcijas programmu var sadalīt inspekcijas apakšprogram-
mās, grupējot atsevišķi inspekciju tipus, ceļu numurus, tiltu ti-
pus, rajonus utt. Katram tiltam inspekcijas statuss programmā ir
vizualizēts ar kolonnā dažādi iekrāsotiem lauciņiem pašreizējam
inspekcijas gadam, proti:

balts - jūs varat aizpildīt vajadzīgo inspekcijas tipu un gadu;

oranžs - tiltu pašlaik inspicē, t.i., ka tiltam ir izdrukāta inspekci-
jas veidlapa;

zaļš - inspekcija ir izpildīta plānotā laikā un datums ir ievadīts;

sarkans - inspekcijas termiņš ir beidzies, un jūs nepildāt grafiku
(nav ievadīts datums).

3.4. Inspekciju veidlapas 
Pamatojoties uz inspekcijas programmā pieņemto lēmumu, pro-
gramma var izdrukāt inspekcijas veidlapas katra tilta aktuālam
inspekcijas tipam. 

Izdrukājot katram tiltam inspekcijas veidlapas, ir iespējams dot
komandu drukāt vai nedrukāt iepriekšējās inspekcijas datus.

Jauniem tiltiem

Esošajiem tiltiem

Inspekciju programma

Apakšprogrammas

Inspekciju veidlapas
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3.5. Inspekcijas personāls un 
drošības pasākumi

3.5.1. Galvenās prasības inspektoriem
Lai iegūtu ticamus inspekcijas datus, ir svarīgi sistēmā ievadīt
datus, cik vien precīzi iespējams. Inspekcijas dati būtībā sakņo-
jas inspektoru izdarītajos spriedumos, un to kvalitāte lielā mērā
ir atkarīga no inspektoru prasmes un pieredzes darbā ar tiltiem.
Tādēļ ir svarīgi, lai inspektoriem būtu speciāla kvalifikācija un
to darbs - precīzs, ar augstu ticamību. Turklāt inspektoram jābūt
rūpīgam darbiniekam, ar labu veselību un jāstrādā bez nevajadzī-
ga riska.

Ļoti svarīgi, lai pirms inspekcijas uzsākšanas inspekcijas grupas
vadītājs - inspektors - izskaidrotu pienākumus un atbildību vi-
sam inspekcijas procesā iesaistītajam personālam. Katrai inspek-
cijā iesaistītajai personai jāzina savi pienākumi. Inspektora pie-
nākums ir apgādāt visu inspekcijā iesaistīto personālu ar atbils-
tošiem inspekcijas instrumentiem un drošības aprīkojumu.

Inspekcijas grupas vadītāja - inspektora - atbildībā ir pareizi ap-
mācīt un apgādāt inspekcijas personālu visos inspekcijas proce-
dūras aspektos un nodrošināt drošību, kā arī apgādāt personālu
ar atbilstošu aprīkojumu. Kopumā inspekcijas grupas vadītājs -
inspektors - ir atbildīgs par veselības, drošības un dabas
aizsardzības nodrošināšanu inspekcijas vietā.

3.5.2. Inspekcijas instrumenti
Dažādu inspekcijas veidu veikšanai lieto dažādus instrumentus.
Tie var būt parasti, vienkārši instrumenti un speciāli instrumenti
īpašu, specifisku darbu veikšanai. Šeit nav norādīti instrumenti
un aprīkojums neformālai inspekcijai, bet citām inspekcijām no-
rādes dotas 4. nodaļā. 

3.5.3. Drošības pasākumi
Inspekcijas izpildes laikā grupas vadītājs ir atbildīgs par inspek-
cijas personāla un tilta lietotāju drošību.
Vadītājam ir svarīgi atkārtoti iepazīstināt ar drošības pasāku-
miem, it īpaši, ja grupā iesaistīti jauni darbinieki. 
Negadījumus galvenokārt var izraisīt: 

* satiksmes līdzekļi uz tilta brauktuves vai pieejās;
* krišana no tilta virsbūves upē vai uz zemāk esošā ceļa;
* tilta zonā esošie indīgie augi, insekti, reptiļi un dzīvnieki 

(suņi).

Apmācība
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Lai mazinātu šīs briesmas, inspekciju vajadzētu veikt vismaz
divatā. Viens varētu būt strādnieks, kurš palīdz veikt mērījumus.
Vienmēr jālieto drošības aprīkojums sev un uz ceļa. Tas jādara
pat tad, ja uz ceļa ir niecīga satiksme. Inspicējot tiltus pāri strau-
jām upēm, svarīgi ir lietot peldvesti un drošības virvi. 
Vienmēr jāatceras, ka negadījumi notiek negaidot.
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4.Inspekciju darbarīki
un aprīkojums 

Inspicējot tiltus, inspektoram vienmēr jāņem līdzi speciāls aprī-
kojums un instrumenti. Vajadzīgais aprīkojums ir atkarīgs no
inspicējamā tilta tipa un veicamā inspekcijas veida.
Tālāk doti saraksti ar šāda aprīkojuma piemēriem. Tomēr inspek-
toram pašam jāizlemj, kāds aprīkojums katrā konkrētā gadījumā
nepieciešams.

4.1. Inspekciju aprīkojums 
4.1.1. Personāla aprīkojums/drošības līdzekļi 
Ieteicams inspektoru apgādāt ar šādu personisko aprīkojumu:

* silts apģērbs;
* kombinezons;
* apģērbs pret lietu;
* darba cimdi;
* gumijas zābaki;
* glābšanas veste.

Inspektors papildus jāapgādā ar šādu individuālu aizsardzības
aprīkojumu:

* ķivere;
* luminiscējoša veste;
* aizsargkurpes;
* aizsargbrilles;
* ausu aizsargi.

Ja pastāv briesmas nokrist no augstuma, inspektoram jālieto at-
bilstošs preventīvais aprīkojums. 4.1.-2. zīm. parādīts šāda aprī-
kojuma piemērs. Tam jābūt tādam, lai stiprinājuma vietas neaiz-
ķertos.

Ja jāinspicē lielāks skaits tiltu, inspektoram vienmēr jābūt
apgādātam ar visu sarakstos doto personisko aprīkojumu un indi-
viduālajiem drošības līdzekļiem. Citkārt aprīkojuma tipu var ko-
riģēt atbilstoši konkrētam tiltam un inspekcijas nolūkam.
Dažreiz aprīkojuma tips jāmaina atbilstoši aktuālajam tilta tipam
un inspekcijas veidam. 

4.1.2. Parastais inspekcijas aprīkojums
Parastie inspekcijas palīglīdzekļi/aprīkojums:

* inspekcijas veidlapa ar iepriekšējiem inspekcijas rezultātiem;
* tilta izpildzīmējums;

Personāla aprīkojums

Personāla drošības 
aprīkojums

4.1.-2. attēls. Aprīkojums
pret nokrišanu.

Parastie inspekcijas
palīglīdzekļi
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* citi svarīgi zīmējumi;
* kartes, ceļa numerācija, kilometrāža;
* āra darbiem piemēroti rakstāmpiederumi (zīmuļi, tušas 

pildspalvas);
* rakstāmpaliktnis (planšete);
* tiltu inspekcijas rokasgrāmata;
* mobilais telefons.

4.1.3.  Vispārējās inspekcijas aprīkojums
Vispārējai inspekcijai nepieciešamais aprīkojums:

* kabatas lukturis;
* fotoaparāts ar zibspuldzi un datumu pierakstu;
* tālskatis;
* kompass;
* metramērs;
* mērlente;
* nazis;
* veseris;
* cirtnis;
* krīts;
* krāsu aerosols.

4.1.4. Galvenās inspekcijas aprīkojums 
Lai atbilstoši veiktu galveno inspekciju, inspektoram jābūt apgā-
dātam ar vispārējās inspekcijas instrumentiem un vēl papildus ar
šādiem instrumentiem:

* satiksmi brīdinošām ceļa zīmēm;
* diktofonu;
* videokameru;
* svērteni;
* termometru;
* lupu;
* plaisu platuma mērītāju;
* bīdmēru.

Galvenās inspekcijas laikā parasti arī veic dažādus mērījumus un
materiālu izpēti. Parasti veic betona izpēti. 

Betona izpētei un mērījumiem ir nepieciešami šādi instrumenti
un ierīces:

* neliels līmeņrādis;
* nivelieris;
* lata;
* mērķīlis;
* ierīce betona virsmas stiprības noteikšanai (piem., Šmita 
āmurs);

* stiegrojuma aizsargkārtas mērītājs;
* fenolftaleina šķīdums;

Vispārējās inspekcijas
aprīkojums

Galvenās inspekcijas 
aprīkojums

Mērinstrumenti
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* tērauda birste;
* elektriskais kalts;
* elektriskais triecienurbis;
* mazi plastmasas maisiņi betona pulverim;
* ūdensdroši marķieri;
* strāvas ģenerators;
* sausa cementa java un/vai šuvju aizpildītājs;
* javas maisīšanas ierīce;
* ūdens.

4.1.5. Speciālās inspekcijas aprīkojums
Papildus aprīkojumam, kurš nepieciešams galvenajām inspekci-
jām, speciālajām inspekcijām var būt nepieciešamas speciālas
iekārtas, lai veiktu materiālu izpētes bojājumu iemeslu un apjo-
mu noteikšanai. Šis aprīkojums ir:

* universāls instruments elektroķīmiskā potenciāla un pretestības
mērīšanai;

* ierīce virsmas pārklājuma izpētei (biezuma, saistes mērīšana 
utt.);

* betona serdeņu urbis;
* magnētiskā pulvera iekārta;
* ultraskaņas iekārta;
* rentgenstaru iekārta.

Speciālo inspekciju iekārtu lietošana reizēm prasa tādu speciālu
kompetenci, ka šie pakalpojumi jāpasūta īpašās firmās vai serti-
ficētiem speciālistiem. Sk. 7. nod. "Mērījumi, materiālu izpēte
un instrumentēšana".

4.1.6. Galvenās zemūdens inspekcijas aprīko-
jums

Ūdenslīdējam jālieto ūdenslīdēja aprīkojums atbilstoši nacionāla-
jiem noteikumiem.

Galveno zemūdens inspekciju veikšanai var lietot šādu aprīkoju-
mu:

* zem ūdens lietojamu fotokameru;
* zem ūdens lietojamu videokameru;
* mērlineālu;
* 50 m neilona mērlenti;
* salokāmu metramēru;
* līmetņošanas ierīci; 
* veseri;
* cirtni.

Dažreiz zemūdens inspekciju veikt traucē nosedzošie veidņi,
apaugums u.c. šķēršļi, tāpēc jālieto šādas speciālas iekārtas:

* ceļamkrāns vai vinča;
* hidrauliskās ierīces;

Speciālās inspekcijas 
aprīkojums

Zemūdens inspekcijas
aprīkojums

Pārklājuma novākšanas
iekārtas
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* ūdens strūklas iekārta;
* mizojamā lāpsta;
* lauznis;
* ķīlis;
* cirvis.

4.1.7. Galvenās kabeļu inspekcijas aprīkojums 
Izpildot kabeļu galveno inspekciju, vairākumā gadījumu pietiek
ar galvenajai inspekcijai paredzēto (pamata) aprīkojumu. 

4.2. Piekļūšanas iekārtas
Piekļūšanas iekārtu izvēle ir atkarīga no inspekcijas tipa un tilta
konstrukcijas, tāpat no satiksmes intensitātes un inspekcijai
atvēlētajiem līdzekļiem.

4.2.1. Vispārējā inspekcija
Vispārējo inspekciju veikšanai nav nepieciešams izmantot dārgas
piekļūšanas iekārtas, kā tiltu liftu u.c., bet var būt vajadzīgs
vienkāršs aprīkojums, lai vizuāli apskatītu svarīgus konstrukciju
elementus:

* atslēgas durvīm vai ejām;
* ierīce apskatei zem ūdens;
* nepieciešamā piekļūšanas ierīce, lai piekļūtu tilta atsevišķām 

daļām un elementiem.

4.2.2. Citas inspekcijas
Veicot visas citas inspekcijas, ir noteikts, ka inspektoram jāpie-
kļūst pie konstrukcijām rokas sniedzamības attālumā. Vairākumā
gadījumu var būt nepieciešams šāds aprīkojums:

* kāpnes;
* parasts pacēlājs;
* tilta lifts;
* laiva, pontons, plosts;
* iekārta darba platforma;
* profesionāls alpīnista aprīkojums.

Vietējie apstākļi var noteikt lietojamo piekļūšanas iekārtu izvēli.
Lielākoties labākā izvēle ir tilta lifts. Taču šaura tilta vai intensī-
vas satiksmes gadījumos tilta lifts var radīt lielas problēmas sa-
tiksmei. Tādos gadījumos, ja iespējams, inspekcija jāveic no
laivas, pontona, plosta vai pacēlāja no zemtilta zonas. Noteiktos
apstākļos var lietot iekārtas darba platformas.

Iespējams kombinēt dažādus piekļūšanas iekārtu tipus.
Piemēram, parasto pacēlāju var lietot, to novietojot uz pontona.

Piekļūšanas iekārtu izvēli var ietekmēt tiltam tuvu novietotas

Piekļūšanas iekārtas - 
vispārējā inspekcija

Piekļūšanas iekārtas - 
citas inspekcijas
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elektropārvades līnijas vai dzelzceļš zem tilta.

Ziemā inspekcijas var veikt no ledus. Tādā gadījumā svarīgi ir
pārbaudīt ledus drošumu.

Turpmākajās nodaļās aprakstītas dažādas piekļūšanas iekārtas.

4.2.3. Kāpnes
Maziem vai zemiem tiltiem daudzos gadījumos piekļūšanu ie-
spējams nodrošināt ar pieslienamām kāpnēm. Pieslienamās kāp-
nes, kas garākas par 4 m, ir atbilstoši jānodrošina. Vienatnē strā-
dājošs inspektors nedrīkst lietot pieslienamās kāpnes.

4.2.4. Parasto pacēlāju tipi
Ar tiem domāti pacēlāji, kuru grozi/platformas pārvietojas no
pamata līmeņa uz augšu. Šādus pacēlājus var lietot, piemēram,
inspicējot augšējos kopņu elementus un ceļu pārvadus, kā arī
tiltus, kuriem iespējams pabraukt apakšā. 
Parastākie no tiem ir:

* paralelogrampacēlājs;
* vieglai automašīnai piekabināms groza pacēlājs;
* kravas auto - groza pacēlājs.

Paralelogrampacēlājiem parasti ir liela darba platforma, kura
pārvietojama vertikāli. Pacelšanas augstums parasti ir no 5 līdz
10 m.

Vieglajai automašīnai piekabināmais groza pacēlājs, kas atkarībā
no pacēlāja konstrukcijas vertikāli var pacelt 10 līdz 20 m augs-
tumā, kā arī horizontāli pārvietot to 5 līdz 10 m. Šie pacēlāji ir
lietošanā mobilāki par paralelogrampacēlājiem un spēj pacelt 2
personas vai vienu personu ar aprīkojumu.

4.2.-2. attēls. Groza pacēlājs uz pontona.

4.2.-1. attēls. Inspekcija no
kāpnēm.

Paralelogrampacēlāji

Groza pacēlāji
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Uz kravas auto uzmontētais groza pacēlājs vertikāli var pacelt 10
līdz 45 m un horizontāli pārvietot 5 līdz 20 m.

4.2.-3. attēls. Mazs groza pacēlājs uz automašīnas.

4.2.5. Tiltu apskates mašīnu tipi
Tiltu apskates mašīnas ir speciāli pacēlāji, kuri, atrodoties uz
tilta, spēj pārvietot grozu vai platformu zem tilta virsbūves. Tiltu
apskates mašīnām jāatbilst visām darba drošības prasībām, un
tām jānodrošina šādas minimālas tehniskās prasības:

1) minimālai sniedzamībai uz leju jābūt lielākai par 6 m, hori-
zontālai sniedzamībai zem tilta jābūt vismaz 6 - 7 m;
2) ierīcei jābūt aprīkotai ar vienu grozu, kura celtspēja mini-
mālas izlices gadījumā ir vismaz 300 kg. Tajā jābūt vietai divām
personām un atbilstošam aprīkojumam. Grozam jābūt aprīkotam
ar automātisku vertikālā stāvokļa nodrošinātāju; 
3) jāspēj manevrēt kā no groza, tā arī no vadības pults automa-
šīnā. Grozam jābūt aprīkotam ar avārijas "STOP" iekārtu, lai
momentā varētu apturēt jebkuru pārvietošanos;
4) jābūt pastāvīgām sakaru ierīcēm starp grozu un vadības pulti
uz automašīnas;
5) automašīnai jāspēj pārvietoties inspekcijas laikā;
6) maksimālais pieļaujamais spiediens no riteņiem un atbalstiem
ir 0,4 N/ mm². Maksimālā ass slodze - 8 t;
7) tilta apskates mašīnai jāspēj strādāt no tilta ar garenkritumu
līdz 10%;
8) grozam jābūt aprīkotam ar elektropieslēgšanas kontaktu un
apgaismojumu.

Ir divu tipu tiltu lifti, kuri atbilst minētajām prasībām:

Minimālas tehniskās
prasības groza pacēlājiem
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* tiltu apskates mašīna ar grozu;
* tiltu apskates mašīna ar platformu.

Tiltu apskates mašīna ar grozu ir parastākais tips (4.2.-4. līdz
4.2.-6. att.). Sniedzamība zem tilta parasti ir 8 līdz 10 m, bet tas
ir atkarīgs no tā, cik zemu grozs nolaists un cik tālu no tilta
malas novietota mašīna.

Lielākajām šī tipa mašīnām sniedzamība lejup var būt 20 līdz 25
m, bet parasti mašīnas sniedz lejup tikai apmēram 10 m. Vairums
šī tipa tiltu apskates mašīnu var arī sniegties augšup (4.2.-7. att.).
Tipiska tiltu apskates mašīnu darba diagramma redzama 4.2.-8.
attēlā.

4.2.-4. attēls. Mazs groza pacēlājs uz automašīnas.

4.2.-5. attēls. Vidēja lieluma groza pacēlājs uz automašīnas.

Tilta groza pacēlājs
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4.2.-8. attēls. Tipiska pacēlāja darba diagramma.

Tipiska pacēlāja darba dia-
gramma
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Tilta apskates mašīnas piemērs ar platformu redzams 4.2.-9.
attēlā. Šī tipa mašīnu sniedzamība uz leju ir aptuveni 7,5 m, plat-
formas garums apmēram 12 m.

4.2.-9. attēls. Tilta apskates mašīna ar platformu.

Svarīgi ir zināt par ierobežojumiem, kādos tiltu apskates mašīnai
būs jāstrādā, lai izvēlētos atbilstošu pacēlāja tipu. Ierobežojumi
galvenokārt attiecināmi uz šādiem apstākļiem:

* tilta tips;
* braucamās daļas platums;
* margas un apgaismes stabi;
* balstu augstums;
* tilta nestspēja (dažādām tilta daļām).

Lielāko kastveida siju konstrukciju augstums pie balstiem var
būt līdz 15 m. Lai inspicētu šādās vietās konstrukcijas apakšējo
daļu, ir nepieciešama attiecīgas sniedzamības tiltu apskates mašī-
na (4.2.-10. att.). Tādi paši noteikumi var būt nepieciešami, ar
tiltu apskates mašīnu inspicējot loku tiltus (4.2.-11. att.).

Tādas pašas prasības kā iepriekš derīgas loka tiltu inspekcijai
(4.2.-11. att.). 
Inspicējot iekārtos, kopņu un loku tiltus, ļoti svarīga ir tiltu

apskates mašīnas manevrēšanas spēja. Grozam jāspēj vienkārši
un brīvi pārvietoties starp tilta vertikālajiem un slīpajiem ele-
mentiem (4.2-12. att.). Inspicējot neliela augstuma slēgto kopņu
tiltus, augšējās šķērssaites var nopietni traucēt tilta apskates
mašīnas darbību. 

Tilta apskates mašīna  ar
platformu

Ierobežojumi  tiltu apskates
mašīnām

Dažādu tipu tiltu inspekcija
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4.2.-10. attēls. Konsolsijas tilta inspekcija.

4.2.-11. attēls. Loka tilta inspekcija.

4.2.-12. attēls. Kopņu tilta inspekcija.
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Tiltu apskates mašīnām izliekot balstus, var būt dažādi platumi,
un tas jāizvērtē, īpaši, ja inspicē šaurus tiltus, lai radītu pēc
iespējas mazākus traucējumus satiksmei.  

Ja tilta ietves no braucamās daļas ir atdalītas ar barjerām, jāiz-
vērtē apstāklis, ka tiltu apskates mašīna varēs lietot tikai brau-
camo daļu. Arī pārvietošanās gar apgaismes stabiem var būt ap-
grūtinoša. Taču dažu tipu tiltu apskates mašīnas šo darbu var
veikt bez aizkavēšanās (4.2.-13. att.).

4.2.-13. attēls. Karoga mastu apiešana.

Dažreiz piekļūšana augstiem balstiem var radīt problēmas, jo arī
lielāko tiltu apskates mašīnu sniedzamība ir ierobežota. Taču da-
žas mašīnas ir aprīkotas ar vieglu iekārtu platformu vai līdzīgu
ierīci zem galvenās darba platformas vai groza (4.2.-14. un 14.a
att.).

Tilta platums

Margas/apgaismojuma stabi
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Tilta nestspēja noteiktos gadījumos var būt par iemeslu tilta ap-
skates mašīnas lietošanas ierobežošanai vai aizliegšanai.
Jāatzīmē, ka ietve nevar uzņemt tādu pašu slodzi kā tilta brau-
camā daļa. Tilta apskates mašīna vai tās balsti nedrīkst atrasties
uz ietves, pat ja pārbaudīts, ka tā iztur doto slodzi.

4.2.6. Citi piekļūšanas iekārtu tipi
Daži tilti ir aprīkoti ar īpašiem piekļūšanas un uzturēšanas
ratiņiem, kas var pārvietoties zem tilta (4.2.-15. att.). 

4.2.-15. attēls. Inspekcija no uzturēšanas ratiņiem.

Arī iekārtas darbu platformas var lietot inspekciju veikšanai
(4.2.-16. att.). Šādas ierīces var būt kā alternatīva, kad nedrīkst
traucēt satiksmi. Taču ar šādām ierīcēm nevar veikt inspekciju
tik ātri kā ar atbilstošām tiltu apskates mašīnām, īpaši gadīju-
mos, kad tās pārvietošanu traucē apgaismes stabi un citi elementi
tilta malās.

4.2.-16. attēls. Inspekcija no darba platformas.

Lai piekļūtu pietiekami tuvu tilta elementiem ekonomiski izdevī-
ga alternatīva dažreiz var būt speciāla montāžas aprīkojuma lie-
tošana inspekcijās. Tā gan nav ieteicama normāliem inspekcijas

Tilta nestspēja

Uzturēšanas ratiņi

Iekārtas darbu platformas

Montāžas aprīkojums

36



uzdevumiem. Šāds montāžas aprīkojums ir uzskatāms par per-
sonīgas drošības aprīkojumu, un par tā lietošanu un uzturēšanu ir
atbildīga persona, kura to lieto. 

4..2-17. attēls. Inspekcija, lietojot profesionālu alpīnista aprīko-
jumu.
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5. Bojājumu novērtē-
šanas pamati

5.1. Ievads
Novērtējot tilta bojājumus, jānosaka:
* bojājuma tips;
* bojājuma ietekmes sekas uz tiltu;
* bojājuma cēlonis.

Vairākumā gadījumu bojājuma novērtēšana ir vizuāla novērtē-
šana, kurai dažreiz seko mērījumi un materiālu pārbaudes.
Tomēr dažos īpašos gadījumos var būt nepieciešams aprēķināt
konstrukciju nestspēju un izdarīt ekonomisko analīzi, kā arī veikt
tiltam ilglaicīgu instrumentālo novērošanu, lai iegūtu ticamu in-
formāciju pareizai bojājuma novērtēšanai.

Lai ieviestu vienotu bojājumu aprakstu, jālieto 5.2. nodaļā dotie
bojājumu tipi.

Dokumentējot jebkuru bojājumu, tas jānovērtē ar atbilstošu
bojājuma pakāpi un bojājuma sekām.

Kā daļa no pilna bojājumu novērtējuma arī jādefinē bojājuma
rašanās cēlonis. Biežāk sastopamie bojājumu cēloņi doti 5.6.
nodaļā.

5.2. Bojājumu tipi
Biežāk sastopamie "Bojājumu tipi" doti turpmāk kopā ar īsu
paskaidrojošu tekstu par katru no tiem. Plašāks un vispusīgāks
apraksts par katru bojājuma tipu ar pievienotiem piemēriem dots
9. nodaļā - bojājumu novērtēšanas katalogā.

Katrs bojājumu tips dots ar trīsciparu kodu; pirmais cipars norā-
da uz atbilstošu materiālu vai elementu, bet otrais un trešais
cipars - uz bojājumu tipu. Tas darīts, lai vienkāršotu bojājumu
reģistrāciju datu bāzē un ļautu datus nolasīt to apstrādei un
analīzei.
Jāatzīmē, ka viens defekts var iekļauties vairākos bojājuma
tipos.

Bojājuma novērtēšanas 
princips

Bojājumu tipi

Bojājuma pakāpe/sekas

Bojājuma cēlonis

39



1. Pamatnes tipiskie bojājumi

Upes gultnes bojājumi
101 Pamatnes/uzbēruma sēšanās - pamatnes/uzbēruma vertikāla pārvietošanās.
102 Ūdensteces aizsprostojums - ūdenstece ir daļēji vai pilnīgi aizdambējusies.
103 Upes gultnes izskalojums/erozija - ūdens straume izskalojusi grunti upes gultnē.
104 Neatbilstoša iztīrīšana/novākšana - visa veida veģetācija, akmeņi, smilts u.c. upes 

gultnē vai dažādas lietas, kas atrodas zem tilta.
105 Piesērēšana - dūņu/smilts nosēšanās upes gultnē.
106 Neatbilstoša caurlaides spēja - tiltam ir nepietiekama ūdens caurteces kapacitāte.
107 Upes gultnes maiņa - upe plūst ārpus dabiskās gultnes.

109 Citi upes gultnes bojājumi - jebkurš cits iepriekš neaprakstīts bojājums.

Aizsardzības aprīkojuma bojājumi
111 Aizsardzības aprīkojuma aizskalošana - aizskalots nostiprinājuma akmens krāvums.
112 Aizsardzības aprīkojuma izskalošana - izskalota pamatne zem aizsardzības aprīkojuma.
113 Aizsardzības aprīkojuma pārvietošanās - aizsardzības aprīkojums pārvietojies vertikāli vai 

horizontāli.
114 Aizsardzības aprīkojuma daļa defektīva - daļa no aizsardzības aprīkojuma nedarbojas kā 

paredzēts.
119 Citi aizsardzības aprīkojuma bojājumi - jebkurš cits iepriekš neaprakstīts bojājums.

2. Betona elementu tipiski bojājumi
201 Betona elementa sēšanās - elementa vertikāla pārvietošanās.
202 Betona elementa pārvietošanās - elementa rotācija/novirze no sākotnēja stāvokļa.       
203 Betona elementa deformācija - sākotnējās formas vai ģeometrijas maiņa, 

ieskaitot ļodzi, lieci utt.
204 Plaisas betona elementā - ietver visa veida plaisas.
205 Betona elementa sagrūšana - sabrucis betona elements.
206 Bojāts virsmas pārklājums - bojāts jebkurš virsmas pārklājums.
207 Caursūkšanās/mitrums betona elementā - elementam sūcas cauri šķidrums.
208 Betona elementa noplukšana - noplukusi betona elementa virsma.
209 Neatbilstoša/bojāta betona aizsargkārta - betona elementam plānāka aizsargkārta nekā 

paredzēts.
210 Betona elementa nodilums (sadēdēšana)- parasts nodilums, sadēdēšana.
211 Betona elementa šūnainums - radušās, piemēram, neatbilstoši iestrādājot betonu, 

utt.
212 Betona elementa slāņošanās - sadalīšanās betona slāņos.
213 Betona elementa atslāņošanās - atdalījušies un nokrituši betona virskārtas gabali.
214 Stiegrojuma korozija - stiegrojums bojāts korodējot.
215 Izskalojumi betona elementā - betona sastāvdaļu izskalošana ar ūdeni.
216 Betona elementa neatbilstoša tīrība - no elementa nav novākti būvgruži, netīrumi, 

veģetācija utt. 
217 Neatbilstoša novākšana - nav novākti veidņi, stieņi utt.
218 Slikta betona kvalitāte - betona kvalitāte zemāka nekā pieļaujams.
219 Betona elementa paskalojums - upes gultnē zem betona elementa izskaloti tukšu-

mi. 
220 Betona elementa daļas(u) trūkums - trūkst sākotnēji projektēta elementa daļas.

290 Citi betona elementa bojājumi - jebkurš cits iepriekš neaprakstīts bojājums.
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3. Tērauda elementu tipiski bojājumi
301 Tērauda elementa sēšanās - elementa vertikāla pārvietošanās.
302 Tērauda elementa pārvietošanās - elementa rotācija/novirze no sākotnēja stāvokļa.
303 Tērauda elementa deformācija - sākotnējās formas vai ģeometrijas maiņa, 

ieskaitot ļodzi, lieci, vērpi utt.
304 Plaisas tērauda elementā - ietver visa veida plaisas.
305 Tērauda elementa sabrukšana - daļa no elementa sabrukusi.
306 Bojāts tērauda elementa virsmas - bojāts krāsojums, galvanizējums utt.

pārklājums 
307 Caursūkšanās, mitruma iedarbe uz - mitrs tērauda elements.

tērauda elementu 
308 Tērauda elementa noplukšana - noplukusi elementa virsma.
309 Vaļīgs tērauda elementa savienojums - vaļīgas bultas kniedes vai citas tērauda elementa 

daļas.
310 Tērauda elementa korozija - virsmas sairums korodējot.
311 Tērauda elementa nodilums berzē - nodilums, daļām beržoties.
312 Kabeļa stieples pārrāvums - pārtrūkusi kabeļa stieple.
313 Tērauda elementa neatbilstoša tīrība - no elementa nav novākti būvgruži, netīrumi, 

veģetācija utt. 
314 Tērauda elementa daļas(u) trūkums - trūkst sākotnēji projektētās elementa daļas.
315 Neatbilstoša notīrīšana/novākšana - nav novākti veidņi, stieņi utt.
316 Neatbilstošs materiāls tērauda elementā - neatbilstoša materiāla kvalitāte.

390 Citi tērauda elementa bojājumi - jebkurš cits iepriekš neaprakstīts bojājums.

4. Akmens/mūra elementu tipiski bojājumi
401 Akmens/mūra elementa sēšanās - elementa vertikāla pārvietošanās.
402 Akmens/mūra elementa pārvietošanās - elementa pārvietojums no sākotnēja stāvokļa.
403 Akmens/mūra elementa deformācija - sākotnējās formas vai ģeometrijas maiņa, 

ieskaitot ļodzi, lieci utt.
404 Plaisas akmens/mūra elementā - ietver visa veida plaisas.
405 Caursūkšanās, mitrums akmens/mūra - elementam sūcas cauri šķidrums.

elementā 
406 Akmens/mūra elementa noplukums - noplukusi akmens elementa virsma.
407 Izkustējušies akmeņi mūrī - izslīdējuši akmeņi no elementa.
408 Akmens mūra sabrukums - sabrucis elements vai tā daļa.
409 Akmens/mūra elementa neatbilstoša - no elementa nav novākti būvgruži, netīrumi, 

tīrība veģetācija utt.

410 Neatbilstoša novākšana - nav novākti veidņi, stieņi utt.
411 Izdilis izšuvojums - sabrukusi java šuvēs.

490 Citi akmens/mūra elementa bojājumi - jebkurš cits iepriekš neaprakstīts bojājums.
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5. Koka elementu tipiski bojājumi
501 Koka elementa sēšanās - elementa vertikāla pārvietošanās.
502 Koka elementa pārvietošanās - elementa pārvietojums no sākotnēja stāvokļa.
503 Koka elementa deformācija - sākotnējās formas vai ģeometrijas maiņa, 

ieskaitot ļodzi, lieci utt.
504 Plaisas/plīsumi koka elementā - ietver visa veida plaisas.
505 Koka elementa sabrukums - sabrucis elements vai tā daļa.
506 Koka elementa virsmas pārklājuma - bojāts krāsojums, impregnējums utt.

bojājumi 
507 Caursūkšanās, mitrums koka elementā - neparedzēta sūce no vai cauri elementam.
508 Koka elementa noplukšana - noplukusi elementa virsma.
509 Koka šķelšanās - koka virsmas šķelšanās.
510 Koka trupe - kokmateriāla sabrukums.
511 Koka elementa neatbilstoša tīrība - būvgruži, netīrumi, veģetācija utt. uz elementa.
512 Koka elementa daļas(u) trūkums - trūkst sākotnēji projektētās elementa daļas.
513 Vaļīgs koka elementa savienojums - vaļīgas bultas, kniedes vai citas elementa daļas.
514 Koka elementa delaminācija - sadalīšanās slāņos.

590 Citi koka elementa bojājumi - jebkurš cits iepriekš neaprakstīts bojājums.

6. Klāja segas tipiski bojājumi
601 Plaisas segumā - ietver visa veida plaisas.
602 Sūkšanās cauri segumam - ūdens sūkšanās cauri virsmas daļai.
603 Risas dilumkārtā - tekņveida pazeminājums dilumkārtā riteņu sliežu 

vietās.
604 Seguma nelīdzenums - iesēdumi/pacēlumi dilumkārtā.
605 Plaisas/bedrītes dilumkārtā - saplaisājuši vai neregulārās formās sairuši apgabali

dilumkārtā.
606 Burbuļi (čulgas) segumā - parasti tie rodas hidroizolācijā. 
607 Atslāņošanās segumā - no virsmas vaļīga daļa. 
608 Neatbilstoša segas tīrība - netīrumi, smilts, grants utt. uz dilumkārtas.
609 Izsvīdumi uz virsmas - bitumens izsūcas uz virsmas un padara dilumkārtu 

slidenu.
690 Citi seguma bojājumi - jebkurš cits iepriekš neaprakstīts bojājums .

7. Balstīklu/šuvju tipiski bojājumi

Balstīklu bojājumi 
701 Balstīkla nav vietā - neatbilstošs balstīklas novietojums.
702 Balstīklu deformācijas - neatbilstoša balstīklas deformācija.
703 Plaisas un šķēlumi balstīklās - ietver visa veida plaisas.
704 Balstīklas daļas lūzums - balstīklas daļa salūzusi.
705 Bojāts balstīklas virsmas pārklājums - bojāts krāsojums, galvanizējums utt.
706 Balstīklas korozija - virsmas sairums korodējot.
707 Neatbilstoša balstīklas/balstīklas - netīrumi, smilts, grants u.c. uz balstīklas plaukta.

plaukta tīrība 
708 Trūkst balstīklas daļas - trūkst daļas no oriģinālās balstīklas.

709 Citi balstīklas bojājumi - jebkurš cits iepriekš neaprakstīts bojājums.
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Šuvju bojājumi
711 Neatbilstoša šuves darbība - izplešoties un saspiežoties, šuve nedarbojas kā 

paredzēts.
712 Plaisas un šķēlumi šuvē - ietver visa veida plaisas.
713 Šuves daļas lūzums - šuves daļa salūzusi.
714 Caursūkšanās šuvē - šuve nav ūdensnecaurlaidīga.
715 Šuves korozija - virsmas sairums korodējot.
716 Šuves nelīdzenums - augstuma starpība starp šuvi un piegulošo segu.
717 Plaisas/dobumi šuvē - plaisāšana parasti notiek asfalta šuvēs.
718 Neatbilstoša šuves tīrība - netīrumi, smilts, grants u.c. šuvē.
719 Vaļīgas šuves daļas - vaļīgas bultas, nosedzošā plātne vai citas šuves 

daļas
790 Citi šuvju bojājumi - jebkurš cits iepriekš neaprakstīts bojājums.

8. Drenāžas, pieeju un aprīkojuma tipiski bojājumi

Drenāžas sistēmas bojājumi
801 Bojātas drenāžas caurules - caurules nefunkcionē kā paredzēts.
802 Sūce drenāžas caurulēs - sūce caurulē vai šuvē starp cauruli un klāju.
803 Drenāžas cauruļu korozija - caurules sabrukums korodējot.
804 Drenāžas sistēmas neatbilstoša tīrība - netīrumi, smilts, grants u.c. drenāžas sistēmā, to 

pilnīgi neaizsprostojot.
805 Drenāžas sistēmas aizsprostojums - ūdens caurtece bloķēta.
806 Trūkst drenāžas sistēmas daļas - trūkst sākotnējās detaļas.

809 Citi drenāžas sistēmas bojājumi - jebkurš cits iepriekš neaprakstīts bojājums.

Tilta pieeju bojājumi
811 Tilta pieeju sēšanās/sablīvēšanās - pieeju brauktuves segas pazemināšanās.
812 Bedrītes tilta pieejās -  neregulāras formas sairuši apgabali dilumkārtā.
813 Tilta pieeju erozija - materiāls noņemts no uzbēruma nogāzēm, parasti 

ar ūdens straumi.
814 Plaša veģetācija - veģetācija samazina satiksmes drošību.
815 Defektīvs drenāžas novadgrāvis - drenāžas novadgrāvis nefunkcionē kā paredzēts.
816 Defektīvs ceļa šķērsprofils - nepareizs ceļa šķērskritums.

819 Citi pieeju bojājumi - jebkurš cits iepriekš neaprakstīts bojājums

Aprīkojuma bojājumi
821 Defektīvas ceļa zīmes vai to trūkst - ceļa zīmes ir bojātas vai to trūkst. 
822 Bojāta aprīkojuma instalācija - bojāti stiprinājumi caurulēm, kabeļiem utt.

829 Citi aprīkojuma bojājumi - jebkurš cits iepriekš neaprakstīts bojājums.

990 Citi tilta bojājumi - jebkurš cits šajā nodaļā neaprakstīts konstrukcijas 
bojājums.
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5.3. Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpi lieto, lai apzīmētu bojājuma nopietnību, kas
atkarīga no tā attīstības ātruma, un smaguma pakāpi inspekcijas
laikā katram atsevišķam bojājumam vai bojājumu grupai. Četri
raksturojumi apzīmē šādus bojājumu nopietnības līmeņus: 

1: Niecīgs bojājums vai defekts, kad nav nepieciešami 
remonta darbi nākamo 10 gadu laikā.

2: Vidējs vai mazs bojājums vai defekts - nepieciešami 
remonta darbi nākamo 4 - 10 gadu laikā.

3: Nopietns bojājums vai defekts - nepieciešami 
remonta darbi nākamo 1 - 3 gadu laikā.

4: Kritisks bojājums vai defekts - nepieciešami 
remonta darbi 0 - 1/2 gada laikā.

9: Nav inspicēts.

Šo raksturojumu mērķis ir ļaut inspektoram, balstoties uz savu
profesionālo spriedumu, norādīt novērotā bojājuma nopietnību
un nepieciešamā remonta izpildes laiku.
Ja bojājums var ietekmēt nestspēju, tad varbūt jāveic rūpīga sta-
tiskā aplēse, lai noteiktu bojājuma smagumu, pirms noteikt bo-
jājuma pakāpi.
Ja bojājums ievērojami ietekmē uzturēšanas izdevumus un tie
strauji pieaug, tad vēlams veikt tiltam remontdarbu izmaksu iz-
devīguma analīzi, pirms noteikt bojājuma pakāpi.

Inspicējot tiltu, inspektors nosaka, vai pašreizējā stāvoklī tiltam
uzturēšanas darbi ir būtiski vai nav. Tā noteikšanai inspektoram
jāvadās no šādiem apsvērumiem.

Bojājuma pakāpe 1 ir stāvoklis, ko var pieņemt neiesakot nekā-
dus pasākumus.
Bojājuma pakāpe 2 - 4 ir stāvoklis, kas prasa pasākumus.
Inspektoram jānosaka bojājuma pakāpe, izvēloties 2, 3 vai 4
apvienojumā ar ieteikto pasākumu izpildes gadu, lai novērstu
nopietnu ietekmi uz nestspēju, satiksmes drošību utt.

Bojājuma sekas norāda, kādas var būt sekas, ja bojājumu laikā
neizlabos. Sekas raksturotas un apzīmētas ar burtiem.

C: Bojājums vai defekts, kas ietekmē nestspēju.
T: Bojājums vai defekts, kas ietekmē satiksmes drošību.
M: Bojājums vai defekts, kas ietekmē uzturēšanas izmaksas.
A: Bojājums vai defekts, kas ietekmē vidi/estētiku.

Šīs ietekmes parādītas svarīguma kārtībā. Bojājumi, kas ietekmē
nestspēju, ir ar augstāku prioritāti nekā tie, kuri ietekmē vidi vai
uzturēšanas izmaksas.

Vienam bojājumam var būt vairākas sekas.
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Tilta elementa tehnisko stāvokli novērtē atbilstoši bojājuma no-
pietnībai un ietekmei uz apskatāmo elementu. Tādēļ novērtējums
ir bojājuma pakāpes un seku apvienojums.

Šīs kombinācijas rezultātā iegūst galīgo bojājuma novērtējumu: 
1 C = Niecīgs bojājums/defekts, kas ilgākā periodā var radīt 

draudus konstrukcijas nestspējai. Bojājumu nav nepie- 
ciešams labot nākamo 10 gadu laikā.

2 C = Vidējs bojājums/defekts, kas var samazināt konstrukcijas 
nestspēju, ja neveiks remontdarbus nākamo 3 - 10 gadu 
laikā. Bojājums jāizlabo 3 - 10 gadu laikā.

3 C = Nopietns bojājums/defekts, kas var samazināt konstrukci-
jas nestspēju, ja neveiks remontdarbus nākamo 1 - 3 gadu
laikā. Bojājums jāizlabo 1 - 3 gadu laikā.

4 C = Kritisks bojājums, kas ir samazinājis konstrukcijas nest
spēju vai ir tuvu konstrukcijas nestspējas samazināšanai. 
Bojājums jāizlabo nekavējoties vai pusgada laikā, ja dro-
šības apdraudējumu novērš. 
Ziņojums par konstatēto nekavējoties jāiesniedz tilta 
pārvaldītājam.

5.3.-1. att. Bojājums, kurš ietekmē nestspēju.

1 T = Niecīgs bojājums/defekts, kas ilgākā periodā var apdrau-
dēt satiksmes drošību. Bojājumu nav nepieciešams labot 
nākamo 10 gadu laikā.

2 T = Vidējs bojājums/defekts, kas var samazināt satiksmes 
drošību, ja neveiks remontdarbus nākamo 3 - 10 gadu 
laikā. Bojājums jāizlabo 3 - 10 gadu laikā.

3 T = Nopietns bojājums/defekts, kas var samazināt satiksmes 
drošību, ja neveiks remontdarbus nākamo 1 - 3 gadu 
laikā. Bojājums jāizlabo 1 - 3 gadu laikā.

4 T = Kritisks bojājums, kas ir samazinājis satiksmes drošību 
vai ir tuvu satiksmes drošības samazināšanai. Bojājums 
jāizlabo nekavējoties vai pusgada laikā, ja drošības ap-
draudējumu novērš. 
Ziņojums par konstatēto nekavējoties jāiesniedz tilta 
pārvaldītājam.
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5.3.-2. att. Bojājums, kurš ietekmē satiksmes drošību.

1 M = Niecīgs bojājums/defekts, kas ilgākā periodā var ietekmēt
uzturēšanas izmaksas. Bojājumu nav nepieciešams labot 
nākamo 10 gadu laikā.

2 M = Vidējs bojājums/defekts, kas var progresēt tādā veidā, ka 
būs nepieciešami apjomīgāki, sarežģītāki un dārgāki 
remontdarbi, ja neko nedarīs nākamo 3 -10 gadu laikā. 
Bojājums jāizlabo 3 - 10 gadu laikā.

3 M = Nopietns bojājums/defekts, kas var progresēt tādā veidā, 
ka būs nepieciešami apjomīgāki, sarežģītāki un dārgāki 
remontdarbi, ja neko neveiks nākamo 1 - 3 gadu laikā. 
Bojājums jāizlabo 1 - 3 gadu laikā.

4 M = Kritisks bojājums, kas var progresēt tādā veidā, ka būs 
nepieciešami apjomīgāki, sarežģītāki un dārgāki remont
darbi, ja remontu neveiks nekavējoties vai pusgada laikā.

5.3.-3. att. Bojājums, kurš ietekmē uzturēšanas izdevumus.

1 A = Niecīgs bojājums/defekts, kas ilgākā periodā var ietekmēt
vidi/estētiku. Bojājumu nav nepieciešams labot nākamo 
10 gadu laikā.

2 A = Vidējs bojājums/defekts, kas var progresēt tādā veidā, ka 
var kaitīgi ietekmēt vidi/estētiku nākamo 3 - 10 gadu 
laikā. Bojājums jāizlabo 3 - 10 gadu laikā.

3 A = Nopietns bojājums/defekts, kas var progresēt tādā veidā, 
ka var kaitīgi ietekmēt vidi/estētiku nākamo 1 - 3 gadu 
laikā. Bojājums jāizlabo 1 - 3 gadu laikā 
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4 A = Kritisks bojājums, kas kaitīgi ietekmē vidi/estētiku vai 
kas ietekmēs tuvākajā pusgadā, ja remontu neveiks neka-
vējoties vai pusgada laikā.

5.3.-4. att. Bojājums, kurš ietekmē vidi/estētiku.

Piemēram, bojājumi/defekti, kas ietekmē vidi/estētiku, var būt
trokšņainas šuves, grafīti krāsojumi utt.
Novērtējot bojājumu un nosakot sekas ietekmei uz vidi/estētiku,
bojājumu tipu reti vērtē ar 4.

5.4. Bojājuma novērtēšana
5.4.1. Primārie un sekundārie bojājumi
Dažreiz bojājumi (primārie bojājumi) var izraisīt cita tipa bojāju-
mus (sekundāros bojājumus).
Tālāk doti daži piemēri ar tipiskiem primāriem bojājumiem, kuri
izraisījuši sekundāros bojājumus.
* Sēžoties nepārtraukto tiltu gala balstiem vai starpbalstiem, 

parasti deformējas virsbūve.
* Plaisājot betonam, parasti seko ūdens caursūkšanās, mitruma 

iefiltrēšanās, krāsas maiņa utt.
* Plaisājot kokam, var sekot trupēšana.
* Neatbilstošs pārklājums parasti izraisa tērauda koroziju.

Ir ļoti svarīgi, lai izprastu primāro un sekundāro bojājumu savs-
tarpējo saistību, novērtējot bojājumu un nosakot remonta tipu.
Vairākumā gadījumu nosaka primāro bojājumu, pirms izstrādā
remontdarbu aprakstu. Remonts, kas novērš sekundāro bojājumu
rašanos, ir ļoti izdevīgs.

5.4.2. Bojājuma attīstība
Parasti ir vienkāršāk konstatēt nopietnus bojājumiem, kuri jau
samazinājuši nestspēju vai satiksmes drošību un kad steidzami
veicami labošanas pasākumi.
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Grūtāk ir novērtēt bojājumus to attīstības stadijā. Šādā gadījumā
ir svarīgi noskaidrot divus jautājumus:

1. Cik ilgs laiks pagājis kopš konstatēts attīstībā esošais bojā-
jums?

2. Kāda būs tā iespējamā attīstītība nākotnē?

Iepriekšējās inspekcijas novērojumu pieraksti salīdzināmi,
vērtējot, cik ātri bojājums attīstās.

Lai novērtētu bojājuma attīstību, jāveic attiecīgi mērījumi un
materiālu izpēte. Piemēram, jāveic līmetņošana, lai noskaidrotu
sēšanās attīstību, tāpat veicami karbonizācijas dziļuma mērījumi
un jānosaka hlorīdu saturs, lai prognozētu stiegrojuma korozijas
risku nākotnē.
Papildus praktiskajai pieredzei pastāv teorētisks modelis, lai no-
vērtētu ātrumu, ar kādu, karbonizācijai un hlorīdiem izplatoties,
konkrētais bojājums attīstīsies turpmāk.

Novērtējot bojājumu postījumu ātrumu, jāatzīmē, ka dažādi bo-
jājumu veidi attīstītās dažādi:

* neprogresē;
* samazinās attīstība;
* stabilizējusies attīstība;
* paātrināta attīstība.

5.4.-1. zīmējumā ilustrēta bojājumu attīstība. Tālākajās apakš-
nodaļās dots izvērsts apraksts par bojājumu attīstības gaitu.

Piemēram, betons var atslāņoties transporta trieciena ietekmē.
Šāds bojājums var būt nenozīmīgs un labošanas pasākumi nav
nepieciešami, bet var arī būt tik nopietns, ka nepieciešami tūlītēji
pasākumi. Ja bojājumu ilgi nenovērš, tad pat niecīgs transporta
trieciena radīts bojājums betonam un tēraudam var vēlāk izraisīt
sekundārus bojājumus, piemēram, koroziju.

Piemēram, sēšanās parasti sākumā attīstās ātri, bet vēlāk sāk
mazināties. Tomēr jāņem vērā, ka sēšanās var uzrādīt kā stabilu,
tā paātrinātu attīstību. 

Piemēram, risu veidošanās attīstība parasti notiek lineāri, bet
jārēķinās, ka nodilums var būt dziļāks satiksmes koncentrācijas
vietās.

Šāda veida bojājuma piemērs ir neatbilstošs vai bojāts virsmas
pārklājums, kā rezultātā sekundārais bojājums var būt korozija
vai atslāņošanās. Kopš pārklājums karbonizējies vai piesātinājies
ar hlorīdiem, sākas stiegrojuma korozijas process plānākā pār-
klājuma vietā, kas izraisa sekojošu atslāņošanās attīstību korodē-
jošā stiegrojuma zonā. Pieaugot karbonizācijai vai hlorīdiem
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Neprogresē

Samazinās attīstība

Stabilizējusies attīstība

Paātrināta attīstība
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iefiltrējoties dziļāk betonā, pieaug korozijas attīstība, un tā izpla-
tās tālāk uz tuvāko stiegrojumu. Sekas - stiegrojuma korozija un
paātrināta atslāņošanās.

5.4.-1. att. Bojājuma attīstība.

5.4.3. Salikts bojājums
Viens bojājums bieži vien ir salikti no vairākiem bojājumu ti-
piem. Stiegrojuma korozija bieži gadās reizē ar atslāņošanos un
neatbilstošu/bojātu pārklājumu.
Jebkurš ieraudzīts bojājuma tips jāapraksta, bet novērtējums
jāveic kopumā. Piemēram, sk. 5.4.-2. foto.

5.4.-2. att. Neatbilstoša/bojāta aizsargkārta. Stiegrojuma korozi-
ja un atslāņošanās.



5.4.-2. foto ilustrētie bojājumi sastāv no neatbilstoša/bojāta pārk-
lājuma, stiegrojuma korozijas un atslāņošanās. Šāds salikts
bojājums var nozīmēt dažādas bojājuma pakāpes nestspējai,
uzturēšanas izmaksām, ietekmei uz vidi un tilta vispārējo
izskatu. Tabulā parādīts piemērs, kā aprakstīts bojājums.

Parādītā bojājumu novērtējums:

Ir notikusi konstruktīvā stiegrojuma korozija, bet tās attīstības
ātrums ir tik lēns, ka nestspēja saglabāsies nemainīga nākamajos
10 gados. Bojājuma pakāpe 1 atzīmēta attiecībā uz nestspēju
(C). Nokrītošais betons neietekmē satiksmes drošību (T), ja sa-
tiksme nenotiek zem tilta. Tad šo kolonnu neaizpilda.

Tomēr pat tad, ja korozija izplatās lēni, pastāv iespēja, ka tā
izplatīsies uz citu stiegrojumu, tā palielinot atslāņošanos. Tāda
bojājuma attīstība palielinās uzturēšanas izdevumus. Bojājuma
pakāpe 2 atzīmēta attiecībā uz uzturēšanas izmaksām (M).

Tā kā tilts atrodas apdzīvotā vietā, tā vizuālais izskats ļoti nepa-
tīkami ietekmē tilta lietotājus. Bojājuma pakāpe 3 atzīmēta at-
tiecībā uz vidi/estētiku (A).

5.5. Uzturēšanas prioritizācija
Novērtējot bojājumus, kā aprakstīts 5.3. un 5.4. nodaļā, ir iespē-
jams noteikt prioritātes nepietiekama finansējuma gadījumā,
proti, kurš bojājums jāremontē vienīgi tad, kad ir zināmas sekas
kuras izraisīs aizkavētie uzturēšanas darbi.

Ja bojājums ietekmē nestspēju vai satiksmes drošību tad uzturē-
šana jāveic tad un tā, kā aprakstīts inspekcijas ziņojumā.
Uzturēšanas darbus var aizkavēt nepietiekamas finanses. Tādā
gadījumā sekas var būt satiksmes ierobežojumi un ieviesti drošī-
bas pasākumi.

Plānojot prioritizētos uzturēšanas darbus, jāņem vērā tas, ka ma-
zāk nopietnus bojājumu remontus jāplāno kopā ar nopietniem
bojājumu remontdarbiem, ja to novietojums pieļauj izmantot vie-
nu un to pašu takelāžu vai sastatnes.

5.5.-1. tabulā parādīts prioritizācijas un uzturēšanas uzdevumu
grupēšanas piemērs, kā šajā paragrāfā norādīts.
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Salikta bojājuma
novērtēšana

Bojājuma apraksts C T M A

Neatbilstošs/bojāts pārklājums, stiegrojuma
korozija un atslāņošanās klāja apakšpusē

1 2 3



Tabula 5.5.-1. Uzturēšanas darbu prioritizēšana/grupēšana

5.6. Bojājumu cēloņi
Parastākie bojājumu cēloņi apkopoti un sistematizēti, lietojot
divu ciparu kodus, kā aprakstīts šajā nodaļā.

Var būt dažādi bojājumu rašanās cēloņi.

5.6.-1. att. Plaisu/plīsumu rašanās cēlonis - 25 Alkali -
reaktīvs aizpildītājs.
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Priori-
tāte

Elements - bojājums Bojājuma
pakāpe un
sekas

Uzturēšanas darbu
izpildes laiks

1 Margas
- gala daļa
Šuves
- trūkstošās skrūves

4T

4T

Nekavējoties vai
vēlākais 6 mēnešu
laikā

2 Dilumkārta 
- risas 3M, 2T

Vajadzētu veikt 3
gadu laikā, bet var arī
nedaudz atlikt

3 Sijas
- krāsojuma
bojājums
Šķērssijas
- stiegrojuma korozi-
ja.
Balstīklas
- netīras;
- izregulējušās.

2C, 3M

2C, 3M

3M
2M

Vajadzētu veikt 3
gadu laikā, bet var arī
atlikt uz 4 līdz 10
gadiem.Visiem šiem
elementiem jāveic
uzturēšana vienlaikus,
jo nepieciešamas sas-
tatnes zem tilta.



5.6.-2. att. Stiegrojuma korozijas cēlonis - 32 Nepareizi izvie-
tots stiegrojums, 34 Neatbilstošs nobeigums.

5.6.-3. att. Plaisu/plīsumu rašanās cēlonis - 61 Satiksmes
slodzes.

5.6.-4. att. Bojājuma rarašanās cēlonis - 71 Satiksmes iedarbe. 
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Vizuāla inspekcija, papildināta ar mērījumiem un materiālu pār-
baudēm, ir galvenais veids bojājumu cēloņu noteikšanai. Tomēr
svarīgas ir arī pamatīgas zināšanas tiltu projektēšanā, būvniecībā
un pārvaldīšanā. Veiksmīgs remonts bieži ir atkarīgs no pareizi
noteikta primārā bojājuma cēloņa.
Nav prasības noteikt bojājuma cēloni neformālas inspekcijās, bet
bojājuma cēloņi, kad vien iespējams, jādod visu citu tipu inspek-
cijās. 
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Bojājumu cēloņi
1. Kļūdas projektā
11 Neatbilstoša materiāla izvēle - izvēlēts nepareizs materiāls.
12 Kļūdaini aprēķini - nepareizi vai kļūdaini aprēķini.
13 Slikts projekta risinājums - slikts projekts uzturēšanai.
14 Atkāpe no standarta - atkāpe notikusi būvēšanas laikā.
15 Neatbilstoši noteikumi - piemēram, piejūras tilti, kas būvēti atbilstoši 

iekšzemes tiltu noteikumiem.

19 Citas kļūdas projektā.

2. Materiāla bojājums/defekts
21 Slikta materiālu kompozīcija - nepareiza vai neatbilstoša materiālu komponēšana 

vai nepareizs betona maisījums.
22 Neatbilstoša stiprība - piemēram, materiāls slikti uzņem spiedi, mazāka 

stiepes pretestība nekā paredzēts, mazāka pretestī-
ba šķērsspēkiem utt.

23 Slāņošanās - materiāla sadalīšanās slāņos.
24 Hlorīdi, kas ievadīti maisīšanas procesā - hlorīdi aizpildītājā vai piedevās, gatavojot betona 

maisījumu.
25 Alkali-reaktīvs aizpildītājs - aizpildītājs satur Alkali-reaktīvus minerālus.
26 Materiāla vaina - pielietots neatbilstošs materiāls.

29 Citi materiālu defekti.

3. Kļūdas būvniecībā
31 Turu sēšanās - turu vertikāla pārvietošanās.
32 Nepareizi izvietots stiegrojums - stiegrojums nav izvietots pieļaujamās noviržu 

robežās.
33 Kļūdas betona iestrādē - nepareiza vibrēšana, pārāk blīvs stiegrojums utt.
34 Neatbilstošs nobeigums - virsma neatbilst prasībām.
35 Neatbilstošs cietēšanas process - trūkumi cietēšanas procesā rada plaisas, sliktu 

kvalitāti utt.
36 Priekšlaicīga slogošana - slogošana, pirms betons sasniedzis noteikto 

stiprību.
37 Montāžas kļūda - komponenta nepareiza montāža.
38 Būvniecības kļūda - atkāpe no specifikācijām.

39 Citas kļūdas būvniecībā.

4. Neatbilstoša uzturēšana
41 Pārmērīga veģetācija - upes gultnē augošā veģetācija aizsprosto ūdens 

teci.
42 Neatbilstoša ledus novākšana - trūkumi ledus novākšanā.
43 Neatbilstoši aizsardzības pasākumi - nepareiza materiāla aizsardzība.
44 Neatbilstoša uzturēšana - uzturēšanas darbi nav izpildīti saskaņā ar noteiku-

miem/procedūrām.
49 Cita neatbilstoša uzturēšana.
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5. Vide
51 Hlorīdu iedarbe - no apledojuma novēršanas sāls, jūras vai citiem 

sāls avotiem. 
52 Sulfātu iedarbe - bojāšanās no sērskābi saturošiem materiāliem.
53 Karbonizācijas iedarbe - reakcija starp gaisa oglekļa dioksīdu un konstruk-

cijā esošo kalcija hidroksīdu. Samazinās betona 
spēja aizsargāt stiegrojumu pret koroziju. 

54 Izskalošanās - no betona izskalots kalcijs nosēžas uz virsmas kā 
kaļķis. 

55 Sala iedarbe - sasalšanas/atkušanas cikli, kas var izraisīt atslāņo-
šanos; tas parasti notiek ar porainiem materiāliem.

56 Nodilums - satiksme vai ūdens nodeldē vai noberž virsmas 
materiālu.

57 Bioloģiskā iedarbe - piemēram, sūnas, kāpuri utt.
58 Ķīmiskā iedarbe - piemēram, skābes utt.

59 Citas vides iedarbes.

6. Aktuālās slodzes
61 Satiksmes slodzes - bojājumi radušies no satiksmes slodzes.
62 Grunts spiediens - bojājumi radušies no grunts spiediena.
63 Straumes iedarbe - bojājumi radušies no ūdens straumes.
64 Vēja iedarbe - bojājumi radušies no vēja slodzes.
65 Ledus iedarbe - bojājumi radušies no ledus iedarbes.
66 Temperatūra - bojājumi radušies no temperatūras maiņas.
67 Rukums/šļūde - laika gaitā attīstījies defekts, kurš parādās kā ruku-

ma plaisas un šļūdes deformācijas.

69 Citas slodzes.

7. Negadījums
71 Satiksmes iedarbe - bojājumi radušies no satiksmes iedarbes.
72 Kuģu iedarbe - bojājumi radušies no kuģiem, notiekot navigācijai 

zem tilta.
73 Plūdu iedarbe - bojājumi radušies no plūdiem.
74 Zemes nogruvums - bojājumi radušies no zemes nogruvuma.
75 Eksplozija - bojājumi radušies no eksplozijas.
76 Uguns iedarbe - bojājumi radušies no uguns.

79 Citi negadījumi.

8. Ekspluatācijā radušies bojājumi
81 Nodilums - piemēram, nodilusi dilumkārta, virsmas pārklā-

jums utt.
82 Sekas/sekundārais bojājums - piemēram, virsbūves deformācijas no sēšanās, 

noplukšana no mitruma utt.
83 Iedarbe no sniega novākšanas ierīces - bojājumi radušies no greidera, sniega novākšanas 

mašīnas.
84 Vandalisms - bojājumi radušies no vandalisma.

89 Citi ekspluatācijā radušies bojājumi.

9. Citi/nezināmi bojājumu cēloņi
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6. Inspekciju izpilde
Pirms veikt inspekciju, izņemot neformālo inspekciju, caurlūko-
jami visi ar objektu saistītie inspekciju ziņojumi un rasējumi.

Inspekcijas veikšanai nepieciešamais piekļūšanas un drošības ap-
rīkojums jāieraksta "LatBrutus" datu bāzē.

Inspekcijas veidlapās iekļaujami "LatBrutus" datu bāzē ierakstīto
tiltu elementi un atbilstošas asis.
Inspekcija jāveic asu numerācijas secībā, sākot ar mazāko numu-
ru. Ja "LatBrutus" datu bāzē nav asu numuru, tad tie jāpiešķir
inspekcijas laikā.

Inspicējot tiltus, svarīgi visus tā elementus pārbaudīt pēc noteik-
tas sistēmas. Piemērā parādīta iespējamā kārtība, kā jāpārbauda
liela tipveida tilta elementi:

1. Pamatne.
2. Apakšbūves elementi ar piekļūšanu no zemes.
3. Apakšbūves un virsbūves elementi, kuriem inspekcijas veik-

šanai nepieciešams pacēlājs.
4. Virsbūves elementi, kurus iespējams inspicēt no tilta vai 

zemes.
5. Klājs, dilumkārta un piederumi.

Pacēlāju lietošanas nepieciešamība jāvērtē līdzīgi kā iepriekš do-
tā piemērā.

Mērījumi un materiālu pārbaudes jāveic vienlaikus ar vizuālo
pārbaudi vai skaidri jāapraksta uzdevumā, ja tie jāveic kādam
citam. Ja mērījumi un materiālu pārbaudes inspekcijai ir plāno-
tas, tad tas jāizpilda un jāiekļauj vizuālās pārbaudes datos.

Dažādu inspekciju mērķi aprakstīti dokumenta "Tiltu uzturēša-
nas vadlīnijas" B nodaļā. Turpmākajās nodaļās aprakstīts, kā vei-
camas inspekcijas.

6.1. Pieņemšanas inspekcija
6.1.1. Ievads
Pieņemšanas inspekcija ietver visa tilta vizuālo pārbaudi,
ieskaitot arī visas zemūdens daļas (sk. 6.6. nodaļā). Iekārtiem un
vanšu tiltiem jāpārbauda arī kabeļi un pakari (sk. 6.5. nodaļu).
Pieņemšanas inspekciju var papildināt ar mērījumiem un materi-
ālu pārbaudēm (sk. 7.1.-1. tabulā un 7.2. līdz 7.7. nodaļā). 

Īpašnieks var nepaziņot par katru oficiālā pieņemšanas proce-
dūrā vai arī kārtējā inspekcijā atklāto trūkumu, tomēr vēlāk ne-
drīkst tos ignorēt. 

"LatBrutus" datu bāze

Sistemātiskā pārbaude

Mērījumi/materiālu 
pārbaudes

Inspekcijas mērķis
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Bojājumi, kļūdas un defekti jādokumentē, norādot to atrašanās
vietu. Par šādu ziņojumu sagatavošanu sk. 7.1. nodaļā.

6.1.2. Vizuālā pārbaude
Vizuālā pārbaude jāveic tuvā distancē, kā aprakstīts 6.4.2. noda-
ļā, ietverot vismaz zemāk dotās pārbaudes par katru elementu.
Bojājumu novērtēšanai izmantojama 9. nodaļa. 

* Uzbēruma sēšanās pie balstiem.
* Aizpildījuma erozija pie gala balstiem vai atbalstiem lietus 
ūdens iedarbības ietekmē.

* Uzbērtās grunts materiāla atbilstība projektam.
* Vaļņu un/vai preterozijas nostiprinājumu atbilstība projektam.
* Apzaļumoto apgabalu atbilstība projektam.
* Piegulošo zonu sakārtojums sākotnējā kvalitātē.
* Tīrīšanas kvalitātes atbilstība.

* Balstu sēšanās.
* Deformācijas - elementa formas pareizība, piemēram, tais-

nums/līdzenums, ieliece utt.
* Pieļaujamās ,,matu“ plaisas/plaisas. 
* Kvalitāte - konstrukcijas biezums un līdzenums, kā arī virsmas

pārklājuma krāsa.
* Noplukums no caursūkšanās, mitruma ietekmes un kalcija 

izskalojumiem.
* Virsmas pārklājuma kvalitātes atbilstība.
* Šūnainība vai delaminēšanās.
* Atslāņošanās mehāniskas iedarbes ietekmē.
* Uz betona virsmas esošo konstrukciju atbilstība.
* Nenovākti veidņi virs un zem ūdens.
* Nenovāktas veidņu savilces un naglas.
* Savilču vietu aizpildījuma pareizība.

6.1.-1. att. Betona šūnainība

Pamatne

Betona elementi
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* Sēšanās vai pārvietošanās, piemēram, virsbūvei.
* Deformācijas - elementa formas pareizība, piemēram, tais-

nums/līdzenums, ieliece utt.
* Plaisas. 
* Virsmas pārklājuma kvalitātes un krāsas atbilstība.
* Virsmas pārklājums montāžas šuvēs.
* Skrūvju un savienojumu instalācijas pareizība.
* Metālu un cita materiāla savienojumu pareizība.
* Koka elementu gala daļu aizsardzība.
* Mitruma pēdas, kas var izraisīt trupi koka elementā.
* Konstrukcijas pareizība, lai koks izžūtu pēc mitruma iedarbes.

* Dilumkārtas un hidroizolācijas atbilstība projektam.
* Biezuma atbilstība - novērtēšanai jāveic mērījumi.
* Pareizība savienojumos ar šuvēm.
* Iesēdumu esamība - novērtēšanai jāveic mērījumi.
* Drenāžas cauruļu funkcionalitāte.
* Plaisu esamība.

* Nenovākti veidņi vai savilces. 
* Zem balstīklām veiktā pabetonējuma pareizība.
* Balstīklu novietojuma pareizība, piemēram, vai pareizi 

pagrieztas attiecībā pret pārvietošanās virzienu.
* Balstīklu novietojuma/deformācijas pareizība attiecībā pret 

aktuālo temperatūru.
* Nosedzošā apvalka instalācijas pareizība. 
* Virsmas pārklājuma atbilstība. 

* Šuves tīrība.
* Šuves atvēruma atbilstība temperatūrai.
* Ūdens necaurlaidība.
* Šuves augstuma pareizība.

6.1.-2. att. Šuves slieksnis par zemu

Tērauda un koka elementi

Dilumkārta

Balstīklas un balstīklu 
plaukti

Šuves un šuvju konstrukcija
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* Atbilstība vertikālam un plāna novietojumam.
* Piestiprināšanas pareizība.
* Krāsas un gluduma atbilstība.
* Tilta un ceļa barjeru savienojuma kvalitāte.

* Apakšējo malu līmeņu pareizība.
* Noblīvējuma kvalitāte ap drenāžas caurulēm.
* Pietiekams cauruļu pagarinājums, lai nepakļautu mitrumam
elementus zem klāja.
* Pareizi pievienoti drenāžas cauruļu izvadi un noblīvētas šuves. 
* Sildīšanas kabeļi darbība atbilstoši projektam.

6.2. Garantijas inspekcija
6.2.1. Ievads
Garantijas inspekcijai jāietver visu tilta konstrukciju vizuālā pār-
baude tāpat kā pieņemšanas inspekcijā (sk. 6.1.1. nodaļu).
Parasti jāveic arī tie paši mērījumi un materiālu pārbaudes, kādas
paredzētas pieņemšanas inspekcijā. Ja bojājums radies garantijas
periodā, tad jāpārvērtē mērījumu un materiālu pārbaudes saturs
atbilstoši 7.1.-1. tabulai un 7.2.- 7.7. nodaļai. Ziņojums jāsagata-
vo atbilstoši 8.1. nodaļas norādēm.

6.2.2. Vizuālā pārbaude
Vizuālā pārbaude jāveic tāpat kā galvenā inspekcijā (sk. 6.4.2.
nodaļu). Katra kabeļu vai zemūdens daļu inspekcija jāveic
saskaņā ar norādēm 6.5.2 un 6.6.2. nodaļā.

6.3. Vispārējā inspekcija
6.3.1. Ievads
Vispārējā inspekcija ietver vienkāršu pārbaudi visiem tilta ele-
mentiem virs ūdens līmeņa. Pamatu pārbaude zem ūdens līmeņa
jāveic bez niršanas. Papildus jāveic jebkura pārbaude, kura no-
rādīta inspekcijas veidlapā. Vispārējā inspekcijā nav jāveic mē-
rījumi un materiālu pārbaude, tomēr nopietnu risu gadījumā var
būt nepieciešami mērījumi, lai noteiktu hidroizolācijai mitruma
caursūkšanās sākšanās risku.

Vispārējā inspekcijā jāpieraksta bojājumi, kuri būtu jāizlabo
pirms nākamās inspekcijas, tie parasti ir 3. un 4. pakāpes bojāju-
mi (sk. 8.2. nodaļā par ziņojumu sastādīšanu).

6.3.2. Vispārējās inspekcijas būtība (pamat-
principi)

Pēc būtības šī ir vizuāla pārbaude, nelietojot piekļūšanas iekār-
tas, t.i., vairums elementu lieliem tiltiem jāpārbauda no attāluma.
Ja nepieciešams kādu detaļu aplūkot tuvāk, tad jālieto tālskatis. 

Margas un barjeras

Drenāžas sistēma
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Zemūdens tālskatis var palīdzēt, pārbaudot konstrukcijas zem
ūdens līmeņa.

Lai konstatētu nopietnus bojājumus, vizuālo pārbaudi veic, pār-
baudot katru elementu atbilstoši tālāk dotajiem ieteikumiem.
Bojājumus novērtējot, jāvadās pēc bojājumu novērtēšanas kata-
loga (sk. 9. nodaļu). 

* Grunts sēšanās zem brauktuves gala balstu tuvumā.
* Virsmas ūdens izraisīta grunts erozija gala balstu tuvumā.
* Nopietnāka grunts erozija zem ūdens līmeņa, ko var konstatēt 

bez niršanas.
* Uzbēruma atbalstsienu bojājumi.
* Neparedzēti grunts zudumi vai papildinājumi pie balstu 

pamatiem.
* Peldošu koku radīts aizdambējums, samazinot caurteci.
* Nevēlama veģetācija un koki.
* Ugunsnedrošu materiālu uzkrāšanās zem tilta.
* Pāļu bojājumi mainīga ūdens līmeņa zonā.

6.3.-1. att. Zaru un zāles uzkrāšanās

* Nopietna sēšanās, pārvietošanās un deformācijas.
* Atslāņošanās, daļu salūšana vai citi bojājumi satiksmes ietek-

mē.
* Virsmas noplukšana no mitruma vai grafīti.
* Nevēlama veģetācija uz elementa.
* Nenovākti veidņi vai savilces.
* Vispārēja tīrība.

* Nopietna sēšanās, pārvietošanās un deformācijas.
* Deformācijas, plaisas vai lūzumi satiksmes ietekmē.
* Virsmas noplukšana no mitruma vai grafīti.
* Vispārēja tīrība.

Pamatne

Betona elementi
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6.3.-2. att. Lūzums betona šķērssijā

6.3.-3. att. Tērauda elementa lūzums

* Nopietna balstu sēšanās/pārvietošanās.
* Akmens arku deformācija utt.
* Akmens izslīdēšana, izkrišana vai izkustēšanās.
* Plaisas mūrī.
* Virsmas noplukšana no mitruma vai grafīti.
* Nevēlama veģetācija uz elementa.
* Vispārēja tīrība.

Akmens elementi
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6.3.-4. att. No mūra izkrituši akmeņi

* Nopietna balstu sēšanās/pārvietošanās.
* Koka virsbūves deformācijas.
* Vaļīgi/trūkst stiprinājumi, detaļas utt.
* Trupes radīti bojājumi.
* Plaisas vai lūzumi satiksmes ietekmē.
* Virsmas noplukšana no mitruma, rūsas vai grafīti.
* Vispārēja tīrība.

6.3.-5. att. Koka apmales trupe

* Risas.
* Plaisas vai plīsumi, īpaši pie šuvēm.
* Plaisājumi vai dobumi.
* Plānas dilumkārtas atslāņošanās, piemēram, epoksīda kārta.
* Plīsumu un trupes radīti bojājumi (koka klājiem).
* Izcēlušies dēļu gali vai naglas (koka klājiem).

Koka elementi

Dilumkārta

63



6.3.-6. att. Izdilums risā

* Plaisas vai plīsumi balstīklu daļās.
* Balstīklas tīrība.

* Šuvju daļu vaļīgums.
* Konstrukcijas mehāniski bojājumi, plaisas un lūzumi, kas 

radušies, novācot sniegu vai vispārēji nolietojoties.
* Šuvju stūru stāvoklis un to darbība; iespējams, stūru vaļīgums.
* Šuves konstrukcijas tīrība.

6.3.-7. att. Izkustējusies šuves daļa

* Deformācijas satiksmes ietekmē.
* Plaisas vai lūzumi.
* Vaļīgas vai trūkst skrūves, bultas u.c. daļas.
* Stabiņu noenkurojums.
* Gala sekcijas un pārejas/savienojumu ar ceļa barjerām atbilstī-

ba noteikumiem.
* Vispārēja tīrība.

Balstīklas un balstīklu 
plaukti

Šuves un šuvju konstrukcija

Barjeras
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6.3.-8. att. Margu stabiņa sabrukums

* Darbība. 
* Caurules un smilšu uztvērēji ir tīri, nav aizdambējušies.
* Mitruma un caursūkšanās iedarbe.

Par katru tiltu jāaizpilda īpaša ziņojuma veidlapa.

6.4 Galvenā inspekcija
6.4.1. Ievads
Galvenā inspekcija ietver vizuālu pārbaudi visām tilta konstruk-
cijām virs ūdens līmeņa, izņemot kabeļu galveno inspekciju,
kura aprakstīta 6.2. nodaļā. Kad vien uzskata par nepieciešamu,
mērījumi un materiālu izpēte pievienojama vizuālai pārbaudei,
un tā kalpo kā bāze atklāto bojājumu attīstības prognozēšanai
nākotnē.
Mērījumu un materiālu izpētes saturs atbilstoši 7.1.-1. tabulai un
7.2.-7.7. nodaļai. 

Kad galvenās inspekcijas laikā atklāta liela nepieciešamība pēc
remonta vai arī iegūtā informācija nav pietiekama, lai izlemtu,
kāda tips, pakāpe, sekas, izplatība vai cēlonis ir atklātajam
bojājumam, tad jāparedz speciālā inspekcija. Norādījumus sk.
6.7. nodaļā un arī 6.7.-1.attēlā. 

Ziņojumā jāfiksē, kuram elementam, kāda veida un apjoma
mērījumi un materiālu izpēte jāveic.
Par ziņojumiem sk. norādījumus 8.2. nodaļā. 

6.4.2. Vizuālā pārbaude
Vizuālā pārbaude jāveic kā tuvā vizuālā pārbaude, tas nozīmē,
ka inspektoram jādarbojas pie pārbaudāmā elementa rokas
sniedzamības attālumā. Šo noteikumu var neievērot tad, ja iespē-
jamo defektu noteikti var atklāt no lielākas distances. Tas var
būt, pārbaudot vienveidīgus metāla vai betona apgabalus. Tādā
gadījumā raksturīgi apgabali jāizvēlas tuvai vizuālai pārbaudei
un pārējie jāatstāj novērošanai no tālākas distances. Apgabali,
kur darbojas lieli spriegumi, piemēram, balstīklas un šuves,

Drenāžas sistēma, kabeļi un
citas iekārtas
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pakļaujami tuvai vizuālai pārbaudei. Nopietni bojājumi un rak-
sturīgie defekti jāilustrē ar fotodokumentiem un/vai skicēm.

Nepieciešams lietot piemērotu piekļuves veidu, lai nonāktu pār-
baudei nepieciešamā attālumā. Norādes sk. 4.2. nodaļā
"Piekļūšanas iekārtas".

Veicot vizuālo pārbaudi, jāapskata visi tilta elementi, vai nav
sastopami kādi no tālāk minētajiem bojājumiem vai defektiem.
Norādes sk. 9. nodaļā "Bojājumu novērtēšanas katalogs".

* Grunts sēšanās pieejās balstu vai gala balstu tuvumā.
* Piebērtas grunts erozija pieejās balstu vai gala balstu tuvumā,

ko izraisījis lietus ūdens.
* Upes gultnes izskalojumi.
* Nogāžu nostiprinājumu bojājumi.
* Pāļu bojājumi virs ūdens līmeņa.
* Rievsienu nostiprinājuma konstrukciju bojājumi virs ūdens 

līmeņa.
* Neparedzēti aizpildījuma materiāla zudumi vai uzkrāšanās 

pamatu tuvumā.
* Sanesu uzkrāšanās upes gultnē, samazinot ūdens caurteci.
* Pārmērīga veģetācija, koki utt.
* Ugunsnedrošu materiālu uzkrāšanās zem tilta.

6.4.-1. att. Uzbēruma erozija

* Balstu, virsbūves un citu elementu sēšanās vai pārvietošanās. 
* Balstu, virsbūves un citu elementu deformācijas, ko izraisījusi 

nevienmērīga sēšanās, pārslodze vai turu sēšanās būvniecības
laikā.

* Plaisas un caursūkšanās caur tām. (Tas izvērtējams, arī 
reģistrējot plaisu platumu un plaisu tipu.) Īpaša vērība 
jāpievērš, pārbaudot plaisu esamību saspriegtā stiegrojuma
enkurojuma zonās.

* Virsmas pārklājuma defekti.
* No mitruma vai grafīti noplukusi virsma.
* Samazināta vai bojāta betona aizsargkārta ar iespējamiem 

Pamatne

Betona elementi
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korozijas bojājumiem nākotnē (karbonizācija, hlorīdi, savilces,
distanceri utt.).

* Sairšana no sala vai sadēdēšanas. 
* Betonēšanas defekti vai apgabali ar acīmredzamu sliktu darba 

kvalitāti, apgabali ar iespējamu mitruma caursūkšanos, poras  
virsmā utt.

* Saistes trūkums un/vai atslāņošanās betona konstrukcijā, pār-
traukumi betonēšanā, remontēti apgabali utt.

* Atslāņošanās, sagrūšana vai sadursmes radīti bojājumi.
* Atsegtas stiegras vai atslāņošanās korodējot vai arī iebetonēti 

koka gabali utt.
* Saskatāma stiegrojuma korozija vai arī par notiekošo korozijas

procesu liecina plaisas virs ārējā stiegrojuma vai rūsas planku-
mi.

* Saspriegtā stiegrojuma enkuru apbetonējums.
* Pārmērīga veģetācija, koki utt.
* Nenovāktas turas vai atsaites u.c. pagaidu konstrukcijas.
* Elementa vispārējā tīrība.  

6.4.-2. att. Stiegrojuma korozija un betona atslāņošanās

* Virsbūves vai citu elementu deformācijas, ko izraisījusi ne- 
vienmērīga sēšanās, pārslodze vai sadursme.

* Virsbūves vai citu elementu relatīva pārvietošanās.
* Plaisas vai defekti materiālā, metinājumos, bultās vai kniedēs.

6.4.-3. att. Defekts krāsojumā un korozija 

Tērauda elementi
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* Defekti pretkorozijas aizsardzības sistēmā (krāsojums, galva-
nizējums, pārklājums).

* Mitruma vai grafīti ietekmē noplukusi virsma.
* Vaļīgas bultas vai kniedes.
* Trūkst bultu vai kniežu.
* Nodilumi un noberzumi starp elementiem tilta kustības dēļ.
* Detaļas un profili ar netīrumu un mitruma uzkrāšanos.
* Elementa vispārējā tīrība.  

* Balstu un atbalstu sēšanās/pārvietošanās.
* Akmens plīsumi mūrī.
* Caursūkšanās un mitrums arkās, balstos utt.
* Virsmas noplukšana no mitruma vai grafiti.
* Mūra akmeņu pārvietošanās.
* Mūra akmeņu izkrišana.
* Mūra šuvju javas sairšana vai izskalošanās.
* Pārmērīga veģetācija, koki utt.
* Elementa vispārējā tīrība.  

6.4.-4. att. Plīsumi mūrī 

* Koka balstu/atbalstu sēšanās vai pārvietošanās.
* Koka virsbūves deformācijas.
* Plaisas koka elementos.
* Triecienu izraisīti šķēlumi vai lūzumi.
* Defekti virsmas pārklājumā.
* Mitruma, rūsas vai grafīti dēļ noplukusi virsma. 
* Trupes vai insektu izraisīta koka sabrukšana.
* Daļas izkrišana, vaļīgums utt.
* Defekti pretkorozijas aizsardzības sistēmā (krāsojums, galvani-  

zējums, pārklājums) tērauda bultām un stiprinājumiem ar se- 
kojošu koroziju.

* Elementa vispārējā tīrība.  

Akmens elementi

Koka elementi
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* Risas, īpaši deformācijas šuvju tuvumā.
* Caursūkšanās vai mitrums dilumkārtas nepietiekama biezuma 

dēļ. (Var būt mitros apgabalos un ar izskalota kaļķa nosēdu-
miem zem tilta klāja.)

* Radžotu riepu u.tml. radīts nodilums. Jārēķinās ar veicamiem
mērījumiem.

* Nelīdzenums.
* Plaisu apgabali, bedrītes vai izsvīdumi.
* Plānas dilumkārtas atslāņošanās.
* Saistes trūkums starp pamatkārtu un dilumkārtu.
* Blīvējuma trūkums starp apmali un šuvi.
* Krituma trūkums virzienā uz drenāžas caurulēm un izvadiem.
* Pareizs dilumkārtas biezums, lai novērtētu prasītos mērījumus.
* Plīsumi un trupes bojājumi koka dilumkārtai.
* Izcēlušies dēļu gali vai naglas koka klājiem.
* Elementa vispārējā tīrība.  

6.4.-5. att. Radžotu riepu radīts nodilums 

* Balstīklu elementu stāvoļa atbilstība aktuālai temperatūrai.
* Elastomēru balstīklu bloku defektīva deformācija.
* Plaisas vai plīsumi balstīklu daļās.
* Defekti pretkorozijas aizsardzības sistēmā (krāsojums, galva-

nizējums, pārklājums) un iespējamā balstīklu korozija.
* Balstīklu daļu atbalsta virsmu kontakta trūkums.

6.4.-6. att. Lūzums balstīklā

Dilumkārta

Balstīklas un balstīklu 
plaukti
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Šuves un šuvju konstrukcija

Margas un barjeras

* Nosedzošo daļu bojājumi.
* Enkurbultu bojājumi.
* Javas spilvena bojājumi, t.i., plaisas, sadrupšana utt.
* Betona atbalsta plaukta bojājumi. (Visbiežāk tie rodas zem 

neblīvām deformācijas šuvēm.)
* Elementa vispārējā tīrība.  

* Šuvju atvērums atbilstoši temperatūrai.
* Konstrukcijas mehāniski bojājumi, plaisas un lūzumi, kas 

radušies, novācot sniegu vai vispārēji nolietojoties.
* Sūce blīvajās šuvēs.
* Sliekšņu bojājumi vai trūkums.
* Šuves daļu trūkums.
* Troksnis šuvē pārbraucot transportam.
* Šuves konstrukcijas tīrība.

6.4.-7. att. Šuves daļu trūkums

* Trieciena izraisītas deformācijas.
* Plaisas vai lūzumi.
* Defekti pretkorozijas aizsardzības sistēmā (krāsojums, galva-

nizējums, pārklājums) un iespējamā korozija. Iebetonētie 
stabiņi ir viegli ievainojami. 

* Noplukšana.
* Vaļīgas vai trūkst bultas.
* Neapmierinošs piestiprinājums pie stabiņiem.

6.4.-8. att. Bojāts krāsojums/korozija

70



* Remonta vai pastiprinājuma pareizība.
* Augstuma atbilstība aktuāliem noteikumiem. 
* Gala sekcijas un pārejas/savienojumu ar ceļa barjerām atbilstī-

ba standartam.
* Elementa vispārējā tīrība.  

* Cauruļu un uztvērēju tīrība. 
* Virsas līmeņa pareizība. 
* Noblīvējums ap caurulēm. 
* Cauruļu pagarinājuma pietiekamība, lai nepakļautu mitrumam 

elementus zem tilta klāja.
* Cauruļu bojājumi, kā plaisas, korozija utt.
* Drenāžas cauruļu piekare.
* Savienojumu blīvējums.

6.4.- 9. att. Drenāžas caurules bojājums/korozija

* Piekares bojājumi.
* Izolācijas bojājumi.
* Sūce caurulēs.
* Nelietotas caurules un kabeļi, kuri jānovāc. 

* Jālieto īpaša pārbaudes lapa.

Drenāžas caurules un izvadi

Caurules un kabeļi

Cits aprīkojums
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6.5. Kabeļu galvenā inspekcija
6.5.1. Ievads
Inspekcijai jāpārbauda slodzi nesošie kabeļi, pakara stieņi un to
darbību nodrošinošie noenkurojuma elementi. Kad vien uzskata
par nepieciešamu, mērījumi un materiālu izpēte pievienojama
vizuālai pārbaudei, un tā kalpo kā bāze atklāto bojājumu attīs-
tības prognozēšanai nākotnē.
Mērījumu un materiālu izpētes saturs atbilstoši 7.1.-1. tabulai un
17.2. nodaļai. 

Ieteicams speciālo inspekciju veikt tad, kad kabeļu galvenā
inspekcija atklāj remonta nepieciešamību vai kad pēdējā inspek-
cija nav spējusi pietiekami kvalitatīvi noteikt bojājuma veidu,
cēloni, izplatību un sekas. Norādījumi 6.7. nodaļā "Speciālā
inspekcija". Ar mērījumiem/materiālu inspekcijām jākonstatē
bojājumu apjoms un dislokācija. Par ziņojumu sagatavošanu sk.
8.2. nodaļā. 

6.5.2. Vizuālā pārbaude
Vizuālajai pārbaudei jābūt tuva tipa (sk. 6.4.2. nodaļā par gal-
veno inspekciju).
Tā ietver tuvas vizuālās pārbaudes veikšanu visiem kabeļiem no
noenkurojuma līdz noenkurojumam, visā šķērsgriezumā un visos
iekārto stieņu mezglos. Īpašos apstākļos šīs speciālās prasības
var neievērot, ja iespējamo defektu var noteikti atklāt no lielākas
distances. Tas var būt, pārbaudot kabeļus un stieņus skaidri
pārredzamā attālumā. Šajā gadījumā raksturīgi apgabali jāizvēlas
tuvai vizuālai pārbaudei un pārējie jāatstāj novērošanai no
tālākas distances. Nopietni bojājumi un raksturīgie defekti jāilus-
trē ar fotodokumentiem un/vai skicēm.

Nepieciešams lietot piemērotu piekļuves veidu, lai nonāktu pār-
baudei nepieciešamā attālumā. Norādes sk. 4.2. nodaļā
"Piekļūšanas iekārtas".

Inspicējot tiltus, svarīgi ir sistemātiski pārbaudīt visus tā elemen-
tus. Kabeļi, enkurojumi, piloni un pakaru stieņi jāmarķē ar
numuru, kas atbilst pieņemtajai marķēšanas sistēmai. Norādes
sk. 2.4.3. nodaļā. 

Veicot vizuālo pārbaudi, jāapskata visi elementi, vai nav sastopa-
mi kādi no tālāk minētajiem bojājumiem vai defektiem. Norādes
sk. 9. nodaļā "Bojājumu novērtēšanas katalogs".

* Pārtrūkusi stieple. Kabeļos parasti stieples pārtrūkst pie 
apskavām, sedliem un enkuriem. Pārtrūkušas stieples var 
noteikt pēc garenvirziena plaisām krāsotā virsmā gar 
pārtrūkušas stieples malām. Jauni pārrāvumi jāatzīmē skicē, 
norādot kabeļa numuru un aptuveno attālumu no pilona,  

Slodzi nesošie kabeļi
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pakara vai citas daļas.
* Korozija. Jāpārbauda, vai kabeļus nav skārusi ārējā korozija un

vai nav pazīmju par iekšējo koroziju. Tas īpaši svarīgi, ja ir 
neaizsargāti kabeļi. Būtisks iekšējās korozijas rādītājs var būt 
palielināts kabeļa diametrs.

* Nodilums un noberzums. Kabeļi parasti nodilst vai noberžas 
pie pakaru skavām, kad izregulējušies pakaru stieņi.

* Ievīta materiāla izslīdējums no kabeļa iekšpuses.
* Jānovērtē pārklājuma materiāla stāvoklis.
* Jāpārbauda, vai kabeļi neslīd pa sedliem. 
* Sedlu aizsardzība. Jāpārbauda, vai sedli ir pilnībā nosegti ar

aizsardzības materiālu, ja tādi paredzēti, vai tie ir nostiprināti 
un labā stāvoklī. Aizsardzības materiālam jābūt sausam, 
elastīgam, bez plaisām un citu bojājumu pazīmēm.

6.5.-1. att. Kabelī pārtrūkusi stieple

* Vaļīgas/trūkst bultu, uzgriežņu vai sastiprinājuma plātņu.
* Pārvietojums.
* Plaisas.
* Korozija.
* Virsmas pārklājuma stāvoklis.
* Putnu ligzdas vai cita veida virsmas piesārņojums.

* Jāpārbauda, vai enkuru uzgaļi atrodas paredzētās vietās un vai 
kabeļu slīpuma leņķis ir pareizs.

* Jāpārbauda, vai cementa javas aizpildījums starp kabeli un 
kabeļa uzgali nav bojāts. Javas aizpildījums jānoņem pāris 
kabeļa uzgaļiem katrā noenkurojumā. Ja atklājas korozija kādā
aizpildījumā, tad jāpārbauda visi mezgli. Jālieto jauns tāda 
paša tipa cementa javas aizpildījums, iepriekš rūpīgi notīrot.

* Jāpārbauda enkura iebetonētā konusa sēšanās. Spraugai pie 
kabeļa ieejas kabeļa uzgalī jābūt noblīvētai, aizlejot ar atbil-
stošu materiālu.

* Daži kabeļu noenkurojumi konstruēti tā, ka kabeļu galvas un 
daļa no kabeļa ir iebetonēti. Šis betons jānoņem līdz enkuram,
lai atsegtu kabeli inspekcijai.

* Kabeļi/saites iegrimuši irdenā gruntī; tie daļēji jāatrok, lai 
noteiktu to stāvokli. Tomēr rakšanas darbi nekādā veidā 
nedrīkst vājināt grunts enkuru noturību.

Galveno kabeļu 
sedli/balstīklas

Enkuru uzgaļi

Kabeļu noenkurojums
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6.5.-1. att. Iebetonēts kabeļa enkurs

* Kustība. Jāpārbauda, vai piekaru stieņi nav izkustējušies; 
jāpārbauda arī, vai piekaru stieņi nav pārvietojušies tā, ka tie 
pieskaras vai beržas pie kabeļiem.

* Kustība. Piekaru stieņu atslābums var rasties arī no atslābuma 
starp piekaru stieņa kabeli un tā enkuru. Ielietais metāls var 
izspiesties kā plāna plēksne savienojumā starp kabeli un 
kabeļa uzgali.

* Deformētas bultas, skavas utt.
* Saplaisājušas vai salūzušas bultas, skavas utt.
* Virsmas pārklājuma bojājumi.
* Vaļīgas vai trūkst skrūvju, uzgriežņu, skavu, tapu, plātņu utt.
* Korozija.
* Izdilumi un nolietojums no tilta kustības, it īpaši tilta vidū, kur

piekaru stieņi ir visīsākie.

6.5.-1. att. Izdilis piekara stiprinājums

* Deformācijas, t.i., saliekšanās pēc sadursmes.
* Plaisas vai pārrāvums.
* Virsmas pārklājuma bojājumi.
* Korozija. Piekaru stieņu kabeļi jāinspicē pēc iekšējās korozijas

pazīmēm, t.i., plaisām starp stieplēm, rūsaina ūdens notecēju-
miem, kabeļa šķērsgriezuma palielināšanās. Īsie piekaru stieņu

Piekaru stieņu skavas

Piekaru stieņi
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kabeļi visbiežāk korodē, jo to kustība ir vislielākā.
* Izdilumi un nolietojums no tilta kustības.
* Pārtrūkusi stieple. Tas attiecas uz piekaru stieņu kabeļiem. 

Katrs jauns pārrāvums jāatzīmē, skicē norādot piekara stieņa 
numuru.

* Jāpārbauda, vai nav ievīta materiāla izslīdējums no kabeļa 
iekšpuses.

6.6. Galvenā zemūdens inspekcija 
6.6.1. Ievads
Šī inspekcija ietver upes gultnes pārbaudi un zem ūdens esošo
pamatu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka tie ir pilnīgā kārtībā.
Jāizvērtē arī paraugu ņemšanas nepieciešamība no upes gultnes,
lai pārbaudītu pastāvīgu rūsas klātbūtni.

Var būt nepieciešams veikt plašākus mērījumus un materiālu pār-
baudes ja galvenās zemūdens inspekcijas laikā atklāta liela ne-
pieciešamība pēc remonta vai iegūtā informācija nav pietiekama,
lai izlemtu, kāds ir atklātā bojājuma tips, pakāpe, sekas, izplatība
un cēlonis.

Inspekcija jāveic kvalificētam ūdenslīdējam ar noteikumiem at-
bilstošu atļauju.

Par galvenās zemūdens inspekcijas ziņojumu sagatavošanu sk.
8.2. nodaļā. 

6.6.2. Vizuālā pārbaude
Vizuālajai pārbaudei jābūt tuva tipa, t.i., ūdenslīdējam jāspēj pie-
skarties pārbaudāmiem tilta elementiem.

Pirms vizuālās pārbaudes pamati jāattīra no veidņiem un apau-
guma tik lielā apgabalā, lai iegūtu pietiekami skaidru pārskatu
par pamatu stāvokli. Pretkorozijas aizsardzība nav jānovāc. Arī
pretledus apšuvums nav jānovāc. Apaugums jānovāc, nolobot to
ar lāpstu vai/un augstspiediena ūdens strūklu.

Saskaņā ar 2.1.6. nodaļu jebkurš bojājums jāpieraksta uz pamatu
izklājuma zīmējuma.

Pamati jāpārbauda, sākot no upes gultnes uz augšu (līdz ūdens
virsai) un ieskaitot mainīgā ūdens līmeņa zonu. Katrs bojājums
rūpīgi jāapraksta un jāfotografē.
Katrs elements jāpārbauda par bojājumiem, defektiem un trūku-
miem, kā sīkāk aprakstīts turpmāk. Norādes sk. 9. nodaļā
"Bojājumu novērtēšanas katalogs".

* Erozija un/vai pamatu paskalojums.
* Uzdambējums no sanesām, kokiem un zariem, kas var 

Zemūdens grunts
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samazi nāt ūdens caurteci.
* Atsevišķu pāļu bojājumi.
* Preterozijas nostiprinājumu bojājumi.

6.5.-1. att. Erozija un izskalojums

* Balstu sēšanās/pārvietojumi.
* ,,Matu“ plaisas un plaisas. 
* Stiegrojums ar mazu vai bojātu aizsargkārtu.
* Sadēdēšana, piemēram, sala iedarbībā.
* Nosēdumi/dobumi betonējumā vai nekvalitatīvās betonējuma 

šuvēs.
* Stiegrojuma korozija vai betona atslāņošanās.
* Izskaloti apgabali.

6.5.-1. att. Izskalojums betonā

* Sēšanās vai pārvietošanās.
* Plaisas.
* Grunts noslīdeņi vai trūkst akmeņu.
* Mūra šuvju javas izskalojumi vai izdrupumi.

Betona elementi

Akmens elementi
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* Sēšanās vai pārvietošanās.
* Plaisas vai lūzumi.
* Korozija.
* Sastiprinājumu/daļu trūkums.
* Bojājumi katodaizsardzībā.

* Sēšanās vai pārvietošanās.
* Plaisas vai lūzumi.
* Trupes radīti bojājumi.
* Daļu trūkums.
* Korozija tērauda bultām un stiprinājumiem.
* Kāpuru uzbrukums.
* Ledus radīts nodilums un nolietojums.

6.7. Speciālā inspekcija
Kad speciālā inspekcija tikusi ierosināta pēc galvenās inspekci-
jas ieteikuma/slēdziena, tad tai jānorisinās, kā aprakstīts turpmāk
6.7.-1. zīmējumā. 

6.7.-1. att. Speciālās inspekcijas ierosināšana Galvenās inspekci-
jas rezultātā

Metāla elementi

Koka elementi
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6.7.1. Ievads
Speciālā inspekcija jāveic tiltam vai arī vienīgi nopietni apdrau-
dētiem vai bojātiem elementiem. Speciālā inspekcija var ietvert
vizuālo pārbaudi un/vai mērījumus/materiālu pārbaudes.

Mērījumu un materiālu pārbaudes tipam un apjomam jābūt tā-
dam, kā noteikts iepriekšējā inspekcijā, bet tas jāizvērtē inspek-
toram.
Ja speciālā inspekcija nav ierosināta pēc iepriekšējās inspekcijas,
tad inspektoram jāapsver tās nepieciešamība. Norādījumus sk.
7.1.-1. tabulā un 7.2.-7.7. nodaļā. 

Speciālā inspekcija jāveic tā, lai varētu noteikt bojājuma veidu,
apjomu, cēloni un sagaidāmās sekas.

Lai noteiktu tilta nestspēju, visi nepieciešamie mērījumi un sta-
tiskie aprēķini jāiekļauj speciālās inspekcijas pārskatā. 

Speciālā inspekcija var kalpot par bāzi, lai plānotu uzturēšanas
pasākumus un nepieciešamos finansu līdzekļus.

Norādījumus par ziņojuma procedūru sk. 8.3. nodaļā. 

6.7.2. Vizuālā pārbaude
Tāpat kā galvenās inspekcijas gadījumā katrai vizuālai pārbaudei
jānotiek no tuvas distances (sk. 6.4.2. nodaļā). Atsevišķi elemen-
ti jāpārbauda kā galvenajā inspekcijā.

6.8. Uzturēšanas pasākumi - 
bojājumu apjoms

Tiltu uzturēšanas nolūks ir nodrošināt, ka tam noteiktais stan-
darts un drošības līmenis tiek uzturēts visā tam plānotā
kalpošanas laikā.

Uzturēšana jāveic, ievērojot trīs nosacījumus:

a)   izmaksas ir viszemākās;
b)   ir saglabāta tilta nestspēja;
c)   lietotājiem ir nodrošināta atbilstoša drošība un piekļūšana.

Turklāt jānodrošina, lai tilts negatīvi neietekmētu tuvāko apkārt-
ni un vidi vispār.

Kad galvenā inspekcija atklāj bojājumus, kuriem nepieciešama
uzturēšana (2. bojājuma pakāpe), jāveido nepieciešamo pasāku-
mu un izmaksu pārskats.

Piemērotais uzturēšanas
laiks

Pasākumu apraksts
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Galvenajai vai speciālajai inspekcijai, izvērtējot iespējamās uztu-
rēšanas alternatīvās stratēģijas, jāvadās no LVC izdevuma "Tiltu
pārvaldīšanas vadlīnijas".

Veicamo pasākumu aprakstam jābāzējas uz LVC rokasgrāmatas
"Tiltu specifikācijas 2005" jaunāko redakciju. Dažādām proce-
dūrām izlietojamais materiālu apjoms cik vien iespējams jānosa-
ka jau izpētes vietā pie tilta.

Vienkāršāk ir noteikt tilta betona mehāniskā remonta apjomu,
nodalot vienu vai vairākus mazākus raksturīgākus apgabalus vai
pārbaudes sekcijas. Tur var pierakstīt/novērtēt dažāda veida bo-
jājumu apjomu.
Ja nolemj piemērot īpašas remonta metodes, kā realkalizāciju,
hlorīdu ekstrahēšanu un katodaizsardzības pasākumus, tad vien-
laikus jāveic inspekcija virsmas piesārņotības noteikšanai, pie-
mēram, jāinspicē metāla stiegrojuma distanceri, naglas un sa-
vilču stieples. Tie visi var ietekmēt tehniskos un finansiālos
līdzekļus. Turklāt virsmas piesārņotība var ietekmēt betona virs-
mas pārklājumu.

Tāpat kā betona tiltiem arī tērauda tiltiem var būt lietderīgi veikt
mērījumus raksturīgās mazākās sekcijās, lai atklātu dziļas koroz-
ijas klātbūtni. Tā var noteikt apgabalus virsmu tīrīšanai ar smilšu
strūklu un jauna krāsojuma uzklāšanai.

Ērtākais veids, kā aprēķināt apgabala laukumu un virsmas pārk-
lājuma laukumu, ir izmantot konstrukcijas rasējumus. Ja tādu
nav, tad jāveic uzmērījumi. Dažreiz nepieciešams ņemt parau-
gus, lai noteiktu pārklājuma tipu. Pārkrāsojuma sistēmas izvēle
ir atkarīga no esošā pārklājuma sistēmas. Vairākumā gadījumu ir
mērķtiecīgi nokrāsot testa apgabalus, pirms nosaka galīgo krāso-
juma sistēmu.

Margu vai barjeru bojājumu gadījumā jāizmēra garums tekošos
metros remonta posmiem un nomaināmiem posmiem. Jānosaka
arī nomaināmo stabiņu skaits.

Ja jānomaina šuvju posmus, tad jāizmēra šuves atvērums un
temperatūra. Tas nepieciešams arī tādēļ, lai noskaidrotu, kur
šuves atvērums ir pietiekami plats un kur nepieciešams paplat-
ināt/sašaurināt. Papildus jāizmēra šuves konstrukcijas garums.
Jāpārbauda arī, kur atrodas esošie margu stabiņi, kas jāiebūvē
jaunajā konstrukcijā.
Balstīklu nevienmērīgas sēšanās gadījumā jāizvērtē to pacelša-
nas/regulēšanas nepieciešamība.

Alternatīvās stratēģijas

Specifikācijas

Betona remonts

Tērauda remonts

Virsmas pārklājums

Margas un barjeras

Šuves
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7. Mērījumi, materiālu
pārbaudes un 
instrumentēšana

7.1 Ievads
Vizuālo pārbaudi var būt nepieciešams papildināt ar mērīju-
miem, materiālu pārbaudēm un instrumentēšanu, lai iegūtu pre-
cīzāku novērtējumu, nosakot bojājumu izplatību, to rašanās ie-
meslu, pakāpi un sekas vai arī lai atklātu apslēptus bojājumus.

Mērījumu un izpētes apjoms jāizvērtē katram konkrētam gadīju-
mam, un tas ir atkarīgs no:

* inspekcijas tipa;
* tilta tipa;
* lietoto materiālu tipa;
* nolietojuma klimatisko apstākļu ietekmē;
* vizuālajiem novērojumiem.

Pirms mērījumu un izpētes veikšanas ir jābūt skaidrai izpratnei
par to nepieciešamību un apjomu. Darbiem jābūt ekonomiski pa-
matotiem un ar iespējami maziem bojājumiem.

Pārskats par veicamajiem mērījumiem un materiālu pārbaudēm
saistībā ar dažāda veida inspekcijām dots 7.1-1. tabulā. Plānojot
mērījumus, nav jāatkārto būvniecības laikā veiktie un dokumen-
tētie mērījumi un materiālu pārbaudes.

Speciāla kārtība ir iedibināta katram tiltam saistībā ar mērīju-
miem, materiālu pārbaudēm un/vai instrumentālo novērošanu.
Tas zināms no "LatBrutus" inspekcijas plāna.

Vairāku mērījumu un materiālu izpētes veikšanai nepieciešama
speciāla kārtība un jānodrošina atbilstoša kvalitāte. Bieži vien
nepieciešams arī īpašs aprīkojums un atbilstošas iemaņas. Tā
vienmēr ir mērinstrumentu instalēšanas gadījumos. Sk. arī
atsauci 8. nodaļā "Inspekciju rezultātu ziņojumi".

Papildinformācija arī 7.2 - 7.8. nodaļā. Papildus tiek detalizēta
šāda informācija:

* šādu mērījumu un izpētes nolūks;
* dažādu metožu priekšrocības un trūkumi;
* nepieciešamais aprīkojums;
* atsauce uz citām rokasgrāmatām, kuras var sniegt izvērstākas 

ziņas.

Apjoms

Speciālā kārtība
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7.2. Mērījumi
7.2.1. Līmetņošana
Lai mērītu sēšanos, pārvietošanos un deformācijas un lai sekotu
to iespējamai attīstībai.

Līmetņošanas nepieciešamība var atšķirties jauniem un veciem
tiltiem, kas atspoguļojas līmetņošanas nepieciešamībā, plānojot
mērījumus un citus inspekciju tipus.

Veicot mērījumus pie tilta virsbūves, jāievēro smagā transporta
radīto vibrāciju efekts. Ja novērojamas nopietnas vibrācijas, tad
mērījumi jāveic mazas satiksmes intensitātes periodos vai tad,
kad tilts šim nolūkam slēgts.

Pieņemšanas inspekcija
Katram tiltam līmetņošana jāveic pie visām asīm un vidū starp
asīm.

Uz vājas grunts balstītiem tiltiem jāinstalē līmetņošanas bultas.
Parasti nav nepieciešams regulāri līmetņot tiltus, kuri balstās uz
klints; tiem arī neprasa līmetņošanas bultas.

Lēmums par iepriekš minēto pieņemams tilta ekspluatācijas
laikā.

Citas inspekcijas
Tilta ekspluatācijas laikā visām turpmākām inspekcijām, plāno-
jot mērījumus, jāizvirza noteikumi.

Līmetņošana jāveic sēšanās, pārvietojuma vai deformācijas
gadījumā. Līmetņot var tieši ar notikušo saistītu elementu. Taču,
ja attīstība gaidāma laika periodā, tad jāinstalē līmetņošanas bul-
tas.

* nivelieris;
* trijkājis;
* līmetņošanas lata;
* mērlente;
* līmetņošanas bultas un triecienurbjmašīna (ja nepieciešams).

7.2.2. Horizontālā distance/pārvietojums
Lai izmērītu pārvietojumu, piemēram, balstiem, virsbūvei utt.

Atsauce uz procesu S8.1919 "Tiltu specifikācijas 2005".
Pārvietojumus bieži var novērot balstīklām un šuvju atvērumā,
un tos var izmērīt, lietojot salokamo metramēru un piemērotu
līmeņrādi. Balstu pārvietojumu var izmērīt, lietojot svērteni un
metramēru. Izdarot pārvietojumu mērījumus, jāpieraksta
konkrētā brīža temperatūra. Ja pārvietojuma attīstība gaidāma

Nolūks

Pasākumi

Apjoms

Aprīkojums

Nolūks

Pasākumi
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laika periodā, tad jāinstalē bultas, starp kurām veic mērījumus.
Lai noteiktu, kura daļa pārvietojas, jālieto līmetņošanas instru-
ments.

7.2.-1. att. Pārvietojuma mērīšana

Pieņemšanas inspekcija
Visiem tiltiem ar kustīgām balstīklām jāpārbauda to novieto-
jums, orientācija un pārvietojums. Pirmie divi rādītāji jāsalīdzina
ar projekta rasējumiem. Jāpieraksta arī šuvju atvērums aktuālajā
temperatūrā. 

Citas inspekcijas
Veicamo mērījumu nepieciešamība jāvērtē saistībā ar vizuālo
inspekciju.

* salokamais metramērs;
* līmeņrādis;
* svērtenis;
* termometrs;
* nivelieris.

7.2.3. Dilumkārtas biezuma mērīšana
Izmērīt tilta klāja asfalta dilumkārtas biezumu, lai pārbaudītu tās
atbilsmi prasībām.

Dilumkārtas biezums var mainīties plānā liekto tiltu
šķērsvirzienā. 

Pieņemšanas inspekcija
Mērījumi jāveic vismaz trīs vietās gar centra līniju un katrā tilta
malā katros 100 m posmos. Tiltam mērījumi jāveic vismaz čet-
ros šķērsgriezumos.
Dilumkārtas biezuma mērīšanā jāvadās līdzīgi kā nosakot
stiegras (sk. 7.3.1. nodaļu "Stiegrojuma elementu izvietojums -
aizsargkārtas mērīšana"). 

Apjoms

Aprīkojums
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Citas inspekcijas
Veicamo mērījumu nepieciešamība jāvērtē saistībā ar vizuālo
inspekciju. Mērījumu apjomam jābūt tādam pašam kā mērījumu
kompleksā.

* salokāmais metramērs;
* urbis;
* materiāls dobumu aizpildīšanai

7.2.4. Risu mērīšana
Izmērīt nodiluma dziļumu sliedē, ko radījušas radžotās riepas
dilumkārtā.
Atsauce uz procesu S8.1914 "Tiltu specifikācijas 2005".

7.2.-2. att. Risas mērīšana

Pieņemšanas inspekcija
Risu izdiluma mērījumi nav saistoši.

Citas inspekcijas
Kad risu izdilums norāda uz mērījumu nepieciešamību, tiltam
jāveic mērījumi, lietojot lineālu, vismaz divos šķērsgriezumos:
viens ar minimālo, otrs ar maksimālo izdilumu. Gariem tiltiem
(virs 200 m) mērījumi jāveic vienā šķērsgriezumā katros 100
metros. Izdiluma dziļums jāreģistrē šķērsgriezumā ik pēc 0,25
metriem.

Jāizdara īpaša piezīme, kur risas izdilums ir tik liels, ka
hidroizolācijas materiāls vai tilta klājs kļuvis redzams.

* alumīnija lineāls;
* mērķīlis.

7.2.5. Segas virsmas līdzenuma mērīšana
Lai izmērītu dilumkārtas virsmas līdzenumu jaunam tiltam vai
tad, kad jauna dilumkārta uzklāta vecam tiltam.

Aprīkojums
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Atsauce uz procesu S8.1915 "Tiltu specifikācijas 2005" un atbil-
stoši prasībām LVC vadlīnijās "Tilta klāja hidroizolācija un
dilumkārta".

Pieņemšanas inspekcija
Līdzenuma mērīšana jāveic, lietojot lineālu vai līdzenuma
mērīšanas mašīnu. Šuves konstrukcijas augstums jāpārbauda
attiecībā pret dilumkārtu un jāpieraksta.

Citas inspekcijas
(Parasti neveic līdzenuma mērījumus.)

* lineāls;
* mērķīlis.

7.2.6 Nokares mērīšana
Lai izmērītu relatīvo nokari iekārto tiltu kabeļiem slodzes
noteikšanai piekaru stieņos.

7.2.-3. att. Relatīvās nokares mērīšana

Nokari mēra, lietojot auklu vai stīgu (sk. 7.2.-3. att.). Auklas
galā jāpiekar atsvars, var lietot arī atsperes nostiepēju. Jāizmēra
vertikālā distance starp vidējo piekares stieni un nostiepto auklu
(nokares lielums). Procedūra atkārtojama visiem piekares
stieņiem abās tilta pusēs. Parasti nokares lielums visam tiltam ir
vienāds, bet dažviet mainās pilonu tuvumā, mainoties attālumam
starp pēdējo piekara stieni un pilonu, kā arī berzes dēļ aptverēs.
Svarīgi, lai mērījumu laikā uz tilta nebūtu satiksme vai tilta
apskates mašīna (pacēlājs).

Pieņemšanas inspekcija
Parasti nokare jāmēra tilta būves laikā. Taču, ja tas nav redzams
dokumentācijā, mērījumi jāveic pieņemšanas inspekcijas laikā.

Pasākumi
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Galveno kabeļu inspekcija - speciālā inspekcija
Šo mērījumu nepieciešamība jāizvērtē vizuālās inspekcijas laikā.

* aukla, iespējams, klavieru stīga;
* atsvars vai atsperes nostiepējs;
* salokāmais metramērs.

7.2.7 Tilta datu pieraksts
Pierakstīt:

* elementu, elementu tipu, izmēru utt. pazudušos datus;
* tilta marķējumu;
* ceļazīmju uzstādīšanu;
* tilta rasējumus (izpildrasējumus);
* arhīvā/datorsistēmā ievadāmos datus.

Pasākumi un prasības aprīkojumam var mainīties atbilstoši
konkrētam uzdevumam.

Pieņemšanas inspekcija
Ja dati par jauno tiltu nav ierakstīti būves laikā, tad tie vismaz
jāieraksta, pabeidzot mērījumus.

Galvenā inspekcija - speciālā inspekcija
Jāpārbauda "LatBrutus" datu precizitāte. Jāveic papildu inspekci-
ja pēc rekonstrukcijas vai pastiprināšanas darbiem.

* GPS ierīce;
* kilometru skaitītājs;
* ceļa zīmes un to uzstādīšanas rīki;
* salokāmais metramērs;
* mērlente;
* fotokamera;
* mērīšanas aprīkojums.

7.2.8. Vertikālā brīvā augstuma mērīšana
Lai izmērītu brīvo augstumu ar tiltu šķērsotam ceļam un brīvo
augstumu zem tilta esošam kuģu ceļam.

Brīvā augstuma pārbaude var būt nepieciešama pēc jaunas asfal-
ta kārtas uzklāšanas vai citām ceļa izmaiņām, piemēram, pēc
tam, kad ceļu lietojis smagsvara transports. Atkarībā no tilta pro-
jekta un mērījumu nolūka var būt svarīgi noteikt maksimālo un
minimālo brīvo augstumu.

Pieņemšanas inspekcija
Ja dati par jauna tilta brīvo augstumu nav ierakstīti būves laikā,
tad tie vismaz jāieraksta, pabeidzot mērījumus.

Aprīkojums
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Galvenā inspekcija - speciālā inspekcija
Brīvais augstums jāizmēra pēc jaunas asfalta kārtas uzklāšanas
vai citiem darbiem, kuri var ietekmēt tilta brīvo augstumu.

* mērlente;
* teleskopisks mērstienis;
* mērīšanas aprīkojums.

7.3. Materiāla atbilstības izpēte -
betons

Nākamajās nodaļās aprakstītas materiālu izpētes, kuras var
izpildīt, veicot tiltu un to betona elementu inspekciju.

Novērtējot betona konstrukciju stāvokli, ir svarīgi atcerēties, ka
dažādu materiālu izpētes jāaplūko savstarpējā saistībā.

Materiālu izpētes vietu izvēle jūras piekrastes tiltiem ir īpaši
aprakstīta 7.3.9. nodaļā. 

Vairākās betona izpētēs paredzēts urbt caurumus vai veidot izcir-
tumus. Pēc izpētes darbu pabeigšanas caurumi/izcirtumi
aizpildāmi. Šādu darbu izpildei nav vadlīniju. Ieteicami šādi
pasākumi.

Caurumi ar diametru d < 25 mm
Caurumi jāaizpilda ar pelēkas krāsas vienkomponenta poliuretā-
na javu vai līdzvērtīgu cementa javu.

Caurumi pilnībā aizpildāmi, lietojot cauruli, kas savienota ar
javas pistoli. Līdz cauruma galam ievietoto cauruli aizpildīšanas
laikā pakāpeniski izvelk.

Izurbto serdeņu caurumi un izcirtumi
Izurbtie caurumi un izcirtumi iztīrāmi no putekļiem un materiāla
drumslām ar ūdeni, pēc tam izvācot pārpalikušo ūdeni. Lietotā
java jāsajauc atbilstošā konsistencē un jāiepilda caurumos 2 - 3
cm zem virsmas līmeņa. Pēc javas iepildīšanas atlikusī daļa
aizziežama ar javu līdz virsmas līmenim. Pēc tam nekavējoties
virsma jāpārklāj ar elastīgu, uz cementu bāzētu pārklājumu.

Urbto caurumu vai izcirtumu aizpildīšanai lietotai javai jāapmie-
rina tās pašas prasības, kādas ir javai mehāniskā remonta
gadījumā.

7.3.1. Stiegrojuma elementu izvietojums - 
aizsargkārtas mērīšana

Lai noteiktu stiegrojuma izvietojumu un izmērītu aizsargkārtas
biezumu.

Aprīkojums
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Parasti mērīšanas procedūru apraksta mērinstrumentu lietošanas
instrukcijā. Instrukcijā dotajā aprakstā procedūra dota precīzu
mērījumu rezultātu iegūšanai. Taču lokālos pārbaudes gadījumos
mērīšanu var vienkāršot.

Aizsargkārtas mērīšanas apgabalā atrodas nesošais stiegrojums,
un tas ir novietots horizontāli. Iespējams, ka tur seklāk atrodas
arī konstruktīvais stiegrojums.
Aizsargkārta mērāma vismaz trim tālāk esošiem slodzi nesošiem
stieņiem.
Mērījumi izpildāmi punktos starp šķērsojošiem stieņiem (sk.
7.3.-1. att.).
Iespējamā nākamā konstruktīvā stiegrojuma stieņa aizsargkārta
jāmēra vismaz vienā punktā.

7.3.-1. att. Aizsargkārtas biezuma noteikšana stiegrojumam

Ziņojumā jāietver trīs iegūtie aizsargkārtas mērījumi slodzi
nesošam stiegrojumam kopā ar to vidējo lielumu. Ziņojumā
papildus jādod dati par konstruktīvā stiegrojuma aizsargkārtu.

Ievads
Aizsargkārtas mērījumi jāveic šādos gadījumos:

* Ja ir aizdomas, ka aizsargkārta ir plānāka par noteikto, 
piemēram, tilta klāja apakšā un apgabalos, kur stiegrojums 
savienots pārklājoties.

* Nav lietoti distanceri, ne arī montāžas stieņi.
* Acīmredzama stiegrojuma korozija zem, iespējams, plānās 

aizsargkārtas.
* Liela hlorīdu iedarbe.
* Vietās, kur veic citas materiāla izpētes.

Pasākumi

Apjoms
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Pieņemšanas inspekcija
Jāpārbauda visu betona elementu betona aizsargkārta, ja tas nav
veikts būvniecības laikā. Tādām mazām būvēm kā vienlaiduma
vienkārši balstītiem tiltiem un caurtekām jāveic vismaz desmit
aizsargkārtas mērījumi kā virsbūvei, tā arī apakšbūvei. Lielākiem
tiltiem pārbaudes apjoms jāizvērtē, bet tam jābūt robežās starp 5
un 10 mērījumiem uz katriem 100 kv. m betona virsmas.

Galvenā inspekcija
Ja ir aizdomas par plānu aizsargkārtu, tad tā lokāli jāpārbauda. Ja
aizdomas apstiprinās, tad jāpalielina pārbaudes apjoms. 

Speciālā inspekcija
Aizsargkārtas mērījumi veicami saskaņā ar speciālām prasībām.
Mērījumu apjomu un vietu izvēlas pēc situācijas.

7.3.-2. att. Aizsargkārtas mērīšana

* aizsargkārtas biezuma mērītājs;
* stiegrojuma rasējumi (ja nepieciešams);
* salokāmais metramērs;
* bīdmērs;
* krīts;
* triecienurbjmašīna mērījumu pārbaudei;
* materiāls un aprīkojums caurumu aizpildīšanai.

Šī ir vienkārša nesagraujoša un ātra metode, kas ļauj pārbaudīt
lielus apgabalus īsā laika posmā. Trūkums ir tas, ka aizsargkārtas
mērītājs rāda nepareizu aizsargkārtas biezumu blīvi novietotam
stiegrojumam. Turklāt aizsargkārtas mērītājs jākalibrē atbilstoši
stiegrojuma blīvumam.

Aprīkojums
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7.3.2. Karbonizācijas dziļuma mērīšana
Lai izmērītu betona karbonizācijas dziļumu, nosakot stiegrojuma
iespējamās korozijas risku, vai atklātu bojājuma cēloni.

Karbonizācija rada stiegrojuma koroziju, kad tā sasniedz aktuālo
stiegrojuma elementu.
Karbonizācija betonā progresē ātrāk sausā klimatā un/vai apga-
balos ar ceļa satiksmi vai industriālo piesārņojumu.
Parasti karbonizācija nerada problēmas labas kvalitātes betonam
un tad, kad aizsargkārtas biezums ir 30 mm vai lielāks.

Atsauce uz procesu S8.1922 "Tiltu specifikācijas 2005".

7.3.-3. att. Karbonizējies betons

Ievads 
Karbonizācijas dziļuma mērījumi nepieciešami šādos gadījumos:

* tilts būvēts laikposmā no 2. pasaules kara līdz 1996. gadam;
* veciem tiltiem, kuriem lietots nesaspriegtais stiegrojums un 

bez atbilstošiem distanceriem;
* posmiem ar plānu aizsargkārtu (10 - 30 mm);
* posmiem ar acīm redzamu stiegrojuma koroziju;
* posmiem ar porainu vai sliktas kvalitātes betonu;
* kad izcērt betona daļas vai nosaka hlorīdu profilu.

Pieņemšanas inspekcija
Šajā gadījumā noteikt karbonizācijas dziļumu nav nepieciešams.

Galvenā inspekcija
Kad ir aizdomas par karbonizāciju, vietējās pārbaudes jāveic
pietiekami lielā apgabalā, lai spētu secināt, vai karbonizācija ir
vai nav problēma aplūkotajam tiltam. Aizdomām apstiprinoties,
pārbaudes apjoms jāpalielina. Papildus jāveic aizsargkārtas
mērījumi (saskaņā ar 7.3.1. nodaļu, lai pierakstītu karbonizācijas
izplatību). Kā alternatīvu var pieprasīt speciālo inspekciju.

Speciālā inspekcija
Karbonizācijas dziļums jāmēra saskaņā ar speciālu instrukciju.
Apjomu un vietu izvēlas inspekcijas izpildes laikā.

Nolūks
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Šī metode ir vienkārša, taču nepieciešams konstrukcijā urbt vai
izcirst.

* 1% fenoftaleina šķīdums vai, iespējams, fenoftaleina šķīdums
50% ūdens un 50% metanola maisījumā;

* pulverizators;
* salokāmais metramērs;
* bīdmērs;
* veseris;
* cirtnis;
* tīrs ūdens;
* serdeņu izurbšanas aprīkojums (ja nepieciešams);
* materiāls un aprīkojums caurumu aizpildīšanai.

7.3.3. Hlorīdu satura mērīšana
Lai izmērītu hlorīdu saturu sacietējušā betonā dažādā dziļumā,
nosakot stiegrojuma iespējamās korozijas risku, vai atklātu bo-
jājuma cēloni.

Hlorīdu iefiltrēšanās var izraisīt stiegrojuma koroziju gadījumos,
kad hlorīdu koncentrācija kļūst par lielu. Agrāk uzskatīja, ka
hlorīdu kritiskais līmenis, kas var izraisīt stiegrojuma koroziju, ir
apm. 0,06% no betona svara (0,4% no cementa svara). Taču tiltu
pārvaldīšanas prakse liecina, ka hlorīdu saturs betonā var būt
daudz lielāks, neizraisot stiegrojuma koroziju.

Sagaidāmais korozijas ātrums saistībā ar noteikto hlorīdu saturu
jāaplūko, ievērojot šādus apstākļus:

* betona blīvums sakarā ar skābekļa pārnesi (betona kvalitāte, 
pārklājuma kvalitāte);

* betona elektroķīmiskās īpašības (betona kvalitātes novirzes, 
liels mitruma saturs, iespējamā lielizmēra poru klātbūtne).

Hlorīdi betonā var iekļūt no 3 dažādiem avotiem:

* iestrādātie hlorīdi;
* pretapledojuma sāls;
* jūras klimats.

Tos var novērot vecākos tiltos, kur būves laikā lietots jūras
ūdens vai betonā iejaukts hlorīdus saturošs aizpildītājs. Jūras
ūdeni un no jūras gultnes izraktus aizpildītājus agrāk bija atļauts
lietot, un tie izmantoti vecākos piejūras tiltos.

Kalcija hlorīds (CaCl) ir lietots kā saistes reaģents īpaši betona
liešanas industrijā, lai ātri atbrīvotu atkārtoti lietojamos veidņus.

Iestrādātie hlorīdi veido līdzenu hlorīdu profilu dziļi betonā.
Hlorīdu profils var pārklāties ar hlorīdiem, kas iekļūst betonā no
ārpuses. Karbonizācijas efekts var samazināt betona spēju pie-

Priekšrocības un trūkumi
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saistīt hlorīdus. Tā hlorīdu profils sasniedz mazu lielumu kar-
bonizētā betonā vai akmens šķembās un ir ar augstāku koncen-
trāciju karbonizācijas procesa vadošā malā, pirms koncentrācija
izlīdzinās līdz iestrādātā līmenim. Sk. atsauci 7.3.-4. att. 

7.3.-4. att. Hlorīdu profils karbonizētā betonā

Pretapledojuma sāls
Hlorīdi no pretapledojuma sāls vai smilts - sāls maisījuma spēj
iekļūt tilta klājā no virspuses, ja tas nav aizsargāts ar hidroizolā-
ciju. Par apdraudētākām ir atzītas šādas vietas:
* malējās sijas un klāja apakša tilta malās;
* deformācijas šuvju konstrukcijas;
* gala balstu atbalstsieniņas;
* tiltu un caurteku gala sienas un spārnsienas;
* lokālas vietas pie ūdens drenāžas novadsistēmas.

Jūras klimats
Piekrastes tiltu apdraudētākās vietas aprakstītas 7.3.9. nodaļā. 

Mērījumu dziļumu intervāli un attālumi starp pārbaudes vietām
uz profila jānosaka saistībā ar stiegrojuma novietojumu un pār-
baudes mērķi.

Izvēlētie dziļuma intervāli paredzētām aizsargkārtām 30 mm un
50 mm jābūt, piemēram: 

2 - 10 mm, 10 - 20 mm, 20 - 30 mm, 40 - 45 mm, 45 - 70 mm.

2 - 15 mm, 15 - 30 mm, 30 - 50 mm, 50 - 75 mm, 75 - 100 mm.

Pulveris jāiegūst, lietojot 18 mm urbi, no četriem urbumiem
katrai pārbaudei. Urbumi jāveido 5 x 5 cm kvadrāta stūros.

Betona pulveri analizēt var uz vietas vai laboratorijā galvenokārt
atkarībā no pieprasītās precizitātes un izmaksas.

Pasākumi

30 mm paredzētā 
aizsargkārta:
50 mm paredzētā
aizsargkārta:
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Metode - uz vietas
Parastākās ir Ātrā hlorīdu testa (RCT) metode un "Quantab".
Šīs metodes ir mazāk precīzas par laboratorijā lietoto, bet dau-
dzos gadījumos ir pietiekami precīzas, salīdzinot pārbaudē ar ka-
librēto pulveri vai laboratorijas metodi.

* aprīkojums pārbaudāmā materiāla ieguvei (triecienurbjma-
šīna);

* plastmasas maisiņi pulvera savākšanai;
* flomāsters pārbaužu marķēšanai;
* materiāls un aprīkojums caurumu aizpildīšanai;
* aprīkojums analīzes veikšanai (mobilais komplekts);
* svari ar precizitāti 1/10 g;
* kalibrēts pulveris salīdzināšanai.

7.3.-5. att. Cementa pulvera izurbšana

7.3.-6. att. RCT komplekts

Laboratorijas metode
Parastākās laboratorijas metodes ir potenciometriskā titrēšanas
un "Volhard" metode. Laboratorijas metode jālieto tad, kad
nepieciešami ļoti precīzi analīžu rezultāti.

Aprīkojums
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Hlorīdu saturs sacietējušā betonā nosakāms saskaņā ar LVS EN
13396 "Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādāju-
mi un sistēmas - Testu metodes: Hlorīdu jonu iekļūšanas noteik-
šana" prasībām.

Pieņemšanas inspekcija
Jauniem lieliem piejūras tiltiem izvirzāmas prasības hlorīdu satu-
ra mērīšanai noteiktiem konstrukcijas elementiem. Rodoties aiz-
domām par hlorīdu uzkrāšanos, turpmākajās galvenajās tilta
inspekcijās jāveic attiecīgi mērījumi.

Citkārt pieņemšanas inspekcijās hlorīdu satura mērījumi nav
nepieciešami.

Galvenā inspekcija
Ja ir aizdomas par iemaisītiem hlorīdiem, piemēram, vizuāli re-
dzamas korozijas sekas, betona virsmas atslāņošanās un korodē-
jis stiegrojums, tad jāveic hlorīdu satura mērījumi.

Ceļa būvēm ar sāli apdraudētās vietās hlorīdu satura mērījumi
jāveic atsegtām betona konstrukcijām, piemēram, malējai sijai,
tilta malām utt.

Galveno inspekciju laikā veicot atkārtotus hlorīdu satura mērīju-
mus, tie izpildāmi aptuveni vienā un tajā pašā apgabalā.
Mērījumu izpildē būtu jāievēro periodiskums.

Jauniem lieliem piejūras tiltiem jāievēro inspekcijas kārtība vai
nepieciešamības gadījumā tā jāiedibina.

Vietējās pārbaudes jāveic vecākiem tiltiem, kuriem iepriekš nav
veikta hlorīdu satura pārbaude. Jāizvērtē speciālās inspekcijas
nepieciešamība, ietverot plašākas materiālu pārbaudes.

Reizē ar hlorīdu satura mērījumu urbumu veidošanu veicami arī
betona aizsargkārtas biezuma un karbonizācijas dziļuma mērīju-
mi. Kā alternatīvu var veikt speciālo inspekciju, iekļaujot arī ma-
teriāla pārbaudi uz spiedi un stiegrojuma korozijas pārbaudi.

Speciālā inspekcija
Hlorīdu satura mērījumus izpilda saskaņā ar īpašu aprakstu.
Mērījumu apjomu un vietu nosaka inspekcijas gaitā.

Pārbaude uz vietas ir lēta un vienkārši izpildāma, bet ir mazāk
precīza par laboratorijas metodi. Laboratorijā veiktās analīzes ir
dārgas un laikietilpīgas, bet rezultāti ir ar augstu precizitāti.

7.3.4 Korozijas pārbaude 
Lai mērītu stiegrojuma elektroķīmisko potenciālu (EĶP) un pre-
testību stiegrojuma iespējamās korodēšanas konstatēšanai.

Apjoms
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Atsauce uz procesu S8.1924 "Tiltu specifikācijas 2005".

Ievads
EĶP mērījumi jāveic, ja ir aizdomas par stiegrojuma slēptu
koroziju.

Galvenā inspekcija
Parasti šajā inspekcijā neparedz EĶP mērījumus. Šādu pārbaužu
nepieciešamība jāizvērtē galvenās inspekcijas laikā, balstoties uz
vizuāliem novērojumiem, uz karbonizācijas dziļuma un hlorīdu
satura mērījumiem.

Speciālā inspekcija
EĶP mērījumi jāveic pēc speciālas instrukcijas un jāizdara kon-
troles iecirtumi betonā. Sk. atsauci 7.3.8. nodaļā. Iecirtuma vietā
jāveic arī betona aizsargkārtas biezuma, karbonizācijas dziļuma
un hlorīdu satura mērījumi.

7.3.-7. att. EĶP mērīšana

Šī metode ir vienkārši lietojama, nesagraujoša un samērā ātri
īstenojama lielu posmu pārbaudē. Tā var dot apmierinošu ainu
par stiegrojuma stāvokli jebkurā momentā. Korozijas risku
iespējams atklāt tā agrīnajā fāzē, pirms bojājumi kļūst acīm-
redzami. Cilvēkiem ar profesionālu pieredzi jāvadās no novēro-
jumiem uz vietas un rezultātu interpretācijas. Metode nedod
datus par korozijas procesa ātrumu.

* elektrodi;
* voltmetrs;
* kabeļi;
* datu reģistrētājs;
* pulverizators betona mitrināšanai;
* aizsargkārtas biezuma mērītājs;
* spailes kontaktam ar stiegrojumu;
* krīts;
* stiepļu birste.

Pasākumi
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7.3.5. Stiprības noteikšana
Sacietējoša betona stiprība nosakāma atsevišķos gadījumos,
piemēram, kad ir aizdomas par tā neatbilstošu stiprību.

Spiedes stiprību var noteikt, piemēram:

* pārbaudot uz spiedi izurbtos serdeņus;
* ar atsitiena āmuru.

Izurbto serdeņu pārbaude uz spiedi
Atsauce uz procesu S8.1925 "Tiltu specifikācijas 2005".

Šī metode dod pārbaudāmo serdeņu precīzus spiedes pārbaudes
rezultātus, bet nepieciešamas dārgas iekārtas, un process ir laiki-
etilpīgs. Šī ir graujoša metode - jāizvairās no stiegrojuma
bojāšanas urbšanas laikā. Serdeņu izurbšana iepriekš saspriegtā
dzelzsbetona tilta elementos paredzama tikai īpašos gadījumos.

* serdeņu izurbšanas ierīce;
* materiāls un aprīkojums caurumu aizpildīšanai;
* ierīce pārbaudei uz spiedi.

7.3.-8. att. Betona serdeņa izurbšana

Atsitiena āmurs
Atsauce uz procesu S8.1925 "Tiltu specifikācijas 2005".

7.3.-9. att. Betona stiprības noteikšana ar atsitiena āmuru

Nolūks

Metodes

Pasākumi

Priekšrocības un trūkumi

Aprīkojums

Pasākumi
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Šī ir īpaši ātra, vienkārša un lēta metode. Taču pārbaudes
rezultāti ir ļoti neprecīzi, jo pārbaudi ietekmē daudzi blakus fak-
tori. Tomēr rezultātus var lietot, lai iegūtu priekšstatu par spiedes
stiprības atšķirībām dažādos elementos. Pārbaude izpildāma tikai
uz betona virsmas.

* Šmita āmurs vai svārsta āmurs.

Ievads
Betona stiprība retos gadījumos ir zemāka par projektēto.
Nepieciešamībai pārbaudīt uz spiedi nevajadzētu rasties, izpildot
kārtējās inspekcijas.

Pieņemšanas un galvenās inspekcijas
Parasti neveic betona pārbaudi uz spiedi.

Speciālās inspekcijas
Konstrukcijai var būt nepietiekama slodzes nestspēja, tāpēc
nepieciešams betonu pārbaudīt uz spiedi, lai varētu veikt
nepieciešamos aprēķinus.

7.3.6. Struktūras analīze
Lai noteiktu betona struktūru, analizējot ar plaknes un/vai sekci-
jas metodi un iegūtu datus bojājumu rašanās cēloņu noteikšanai,
piemēram, ar sārmu reaģējošs aizpildītājs.

Atkarībā no analīzes nolūka betona virsma jāanalizē, lietojot
virsmas frēzēšanu un smalko slīpēšanu. Abas analīzes metodes
veic izurbtiem serdeņiem laboratorijās.

Plaknes metode
Betona serdeni pārzāģē garenvirzienā, noslīpē un virsmu notīra.
Virsmas slīpēšana sniedz šādas ziņas:

* ū/c attiecība:
* saistvielas viendabīgums;
* aizpildītāja sadalījums (kvalitāte);
* gaisa saturs/attālums starp porām (salizturība);
* plaisājums.

Sekcijas analīze
Nelielu slīpētu betona gabalu (40 x 50 mm) noslīpē līdz 20 - 25
mikroniem. Virsmas slīpēšana sniedz šādas ziņas:

* karbonizācija;
* hidratācijas līmenis (kvalitatīvais);
* aizpildītāja tips;
* ķīmiskā reakcija ar sārmu.

Pieņemšanas un galvenās inspekcijas
Parasti neveic betona struktūras analīzi.

Priekšrocības un trūkumi

Aprīkojums

Nolūks

Nolūks

Procedūra

Apjoms
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Speciālās inspekcijas
Struktūras analīzi veic nepieciešamības gadījumā, piemēram, ja
radušās aizdomas, ka ir ar sārmu reaģējošs aizpildītājs.

Plaknes un sekcijas analīzes metodes ir labas betona kvalitātes
noteikšanai, bet sagrauj materiālu, ir dārgas un laikietilpīgas. Tās
vienīgi jāapsver gadījumos, ja bojājumus un to rašanās cēloņus
nevar noteikt, lietojot kādu citu metodi, un kad ir svarīgi noteikt
betona sastāvu. Tā kā, noņemot raksturīgu paraugu analīzēm,
tiek pārbaudīta konstrukcijas maza daļiņa, tad no analīzes
rezultātiem nevar izdarīt visaptverošus secinājumus.

7.3.-10. att. Analīze ar plānas sekcijas metodi

* serdeņu izurbšanas ierīce;
* laboratorijas aprīkojums analīzei.

7.3.7. Saspriegtā stiegrojuma inspekcija
Lai veiktu betonā noenkurota saspriegtā stiegrojuma stāvokļa
pārbaudi. Saspriegtā stiegrojuma kūļu pārbaude noder gadījumā,
kad ir aizdomas par nekvalitatīvu kanālu injekciju, jo tas var
radīt nopietnas sekas, samazinot tilta nestspēju.

Saspriegtā stiegrojuma kūļu pārbaude ir sarežģīta, un tā jāizpilda
vienīgi specializētai kompānijai, lietojot īpašu aprīkojumu un
konsultējoties ar projektētāju.

Bojājuma atrašanai var lietot ultraskaņu, rentgenu vai optisko
šķiedru endoskopu. Lai lietotu optisko šķiedru endoskopu,
nepieciešams konstrukcijā izdarīt urbumus, sasniedzot kūļu
kanālus. Jāapzinās, kur meklējami dobumi un bojājumi un ka
nopietnas sekas var radīt nepareizi urbjot sabojāts saspriegtais
stiegrojums.

Pieņemšanas un galvenās inspekcijas
Parasti neveic saspriegtā stiegrojuma kūļu pārbaudi.

Priekšrocības un trūkumi

Aprīkojums

Nolūks

Procedūras
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Speciālā inspekcija
Saspriegtā stiegrojuma kūļu pārbaudi veic nepieciešamības
gadījumā, piemēram, kad ir aizdomas par nekvalitatīvu kūļu
kanālu injekciju.

7.3.-11. att. Kūļa pārbaude ar fibrooptiku

Var iegūt labu pārskatu par stāvokli kanāla iekšpusē, bet metode
ir graujoša, turklāt nav tik vienkārši trāpīt kanālā vai dobumā.
Piedevām pastāv risks sabojāt saspriegto stiegrojumu.

Nosakāms katram gadījumam atsevišķi.

7.3.8. Izcirtums betonā korozijas pakāpes 
noteikšanai

Lai vizuāli noteiktu stiegrojuma korozijas līmeni un pierakstītu
stiegrojuma datus.

Vairumā gadījumu pietiek, ja izcērtamā apgabala platums ir vis-
maz aizsargkārtas biezums plus stiegras diametrs (o + d).
Aptuveni 1/3 līdz ½ stiegras virsmas jāatsedz vismaz 0,3 m
garumā.

7.3.-12. att. Rekomendētais izcirtuma šķērsgriezums

Apjoms

Priekšrocības un trūkumi

Aprīkojums

Nolūks

Procedūra
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Stiegrojuma korozijas pakāpe nosakāma saskaņā ar šādu skalu:

A pakāpe: pilnīgi nebojāts stiegrojums ar matētu virsmu;
B pakāpe: var redzēt pirmās nelielās korozijas pēdas 

(jāizvērtē, vai nav no būvēšanas laika);
C pakāpe: vienmērīgi sadalīta virsmas korozija;
D pakāpe: spēcīga atslāņojoša virsmas korozija un nepārpro-

tama šķērsgriezuma samazināšanās;
E pakāpe: dobumus veidojoša korozija.

Korozijas pakāpes ilustrētas no 7.3.-13. līdz 7.3.-17. attēlam.

7.3.-13. att. A pakāpes korozijas piemērs

7.3.-14. att. B pakāpes korozijas piemērs

101



7.3.-15. att. C pakāpes korozijas piemērs

7.3.-16. att. D pakāpes korozijas piemērs

7.3.-17. att. E pakāpes korozijas piemērs
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Izciršana atver betonu, atsedzot aktuālā stiegrojuma korozijas
pakāpi, un kalpo materiālu pārbaudes rezultātu kontrolei.
Metode ir graujoša, tāpēc to nevajadzētu plaši lietot. Jāatzīmē,
ka izcērtamajam apgabalam nav jābūt konkrētajā tiltā rak-
sturīgākajam.

Pieņemšanas un galvenās inspekcijas
Parasti nepārbauda saspriegtā stiegrojuma kūļus.
Parasti neizcērt betonu stiegrojuma korozijas novērtēšanas
nolūkos. Taču tas var noderēt, novērtējot stiegrojuma šķērs-
griezuma samazināšanos acīmredzamos korozijas gadījumos.

Speciālās inspekcijas
Parasti betonu izcērt stiegrojuma korozijas novērtēšanai, lai pār-
baudītu EĶP mērījumus apgabalos ar slēptu koroziju. Šādos
gadījumos apgabalos ar acīmredzamām korozijas pazīmēm neva-
jag veidot izcirtumus.

Ja nav speciāli noteikts, tad jāizcērt EĶP mērījumu apgabalos
šādās vietās:
* mazākā potenciāla mērījuma vietā;
* vidējā potenciāla mērījuma vietā;
* augstākā potenciāla mērījuma vietā.

Kad izcērt betonu, lai pārbaudītu EĶP mērījumus, tad jāizdara
arī citas materiālu pārbaudes:

1. EĶP mērījumi (reģistrējot potenciālu un pretestību lielumus);
2. Betona aizsargkārtas mērījumi;
3. Hlorīdu satura mērījumi aizsargkārtas slāņos;
4. Karbonizācijas dziļuma mērījumi;
5. Aizsargkārtas biezuma mērījumi, lai pārbaudītu aizsargkārtas 

biezuma mērītāju;
6. Aizpildīšana.

Izcirst var arī, lai novērtētu stiegrojuma korozijas apjomus.
Jāizcērt šķēršļi/korozijas produkti, lai varētu novērtēt stiegroju-
ma šķērsgriezuma samazinājumu. Līdzīgi jārīkojas apgabalos ar
acīmredzamām korozijas pazīmēm. To īpaši vēlams darīt, jo
šķēršļi/korozijas produkti uzkrājas statiski piepūlētos apgabalos.

* ciršanas aprīkojums (betona kalšanas ierīce);
* fotoaparāts;
* bīdmērs;
* lupa;
* stiepļu birste;
* materiāls un aprīkojums dobumu aizpildīšanai.

Priekšrocības un trūkumi

Apjoms

Aprīkojums
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7.3.9. Materiāla izpētes vietas piejūras dzelzs-
betona tiltiem

Ir pierādīts, ka hlorīdu iefiltrēšanās piejūras tiltu konstrukcijās ir
atkarīga no šādiem 3 apstākļiem:

1.   Augstuma virs jūras līmeņa: hlorīdu iespiešanās samazi-
nās, pieaugot augstumam virs jūras līmeņa;

2.   Vēja/aizvēja efekta: hlorīdu iespiešanās ir ievērojama lielā-
ka lietum un vējam pakļautajās virsmās aizvēja pusē;

3.   Ģeometriskā efekta: iedarbībai vairāk pakļautās virsmas ir 
liela šķērsgriezuma un sarežģītas ģeometriskās formas kon-
strukcijām.

Papildu apstākļus veido reljefs un apaugums.

Visi šie apstākļi darbojas vienlaikus un ietekmē hlorīdu
iefiltrēšanos konstrukcijās.

Turpmāk dots aptuvens pārskats par hlorīdu ietekmei pakļautām
virsbūves un apakšbūves virsmām.

Apakšbūve
Liela šķērsgriezuma balstu aizvēja puse 0 līdz 20 m virs ūdens
virsmas.

Balstu vēja puses virsmas augstu virs ūdens virsmas.

Virsbūve
Liela šķērsgriezuma konstrukcijas aizvēja pusē tuvu ūdens virs-
mai un laiduma konstrukciju apakša.

Plānu virsbūvju vēja puses virsmas augstu virs ūdens līmeņa.

Daudz hlorīdu saturoša betona virsma žūstot saglabā mitrumu
ilgāk un kļūst tumšāka nekā virsma ar mazāku hlorīdu saturu.
Mitrā piejūras klimatā pat ar neapbruņotu aci var atšķirt ar hlo-
rīdiem piesātinātākās virsmas. Vēja un lietus lielākas iedarbības
pusē orientētās virsmas pakāpeniski iegūst smilšainu izskatu, jo
tiek izskalotas cementa sastāvdaļas.
Pieņemot lēmumu par materiālu pārbaužu izpildes vietām, jāņem
vērā hlorīdu izraisītie spriegumi.

Svarīgi veikt vairāk veidu materiālu pārbaudes: betona aizsar-
gkārtas mērījumu, hlorīdu analīzes, EĶP mērījumus, betona iz-
ciršanu, turklāt tās jāveic tā, lai būtu savā starpā salīdzināmas,
pirms pieņem slēdzienu par betona kvalitāti. Materiālu pābaudes
datiem jābūt pieejamiem, uzsākot katru vizuālo inspekciju.

Hlorīdu iespiešanās

Hlorīdu ietekmei vairāk
pakļautās virsmas

Hlorīdu ietekmei mazāk
pakļautās virsmas

Hlorīdu ietekmei vairāk
pakļautās virsmas

Hlorīdu ietekmei mazāk
pakļautās virsmas

Hlorīdi un mitrums

Materiālu pārbaužu 
kombinācija
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Lai būtu iespējams salīdzināt aktuālās konstrukcijas materiālu
pārbaudes, tās izpildāmas tajās pašās vietās. Atsauci sk. 8.5.
nodaļā. 

7.4. Materiāla atbilstības pārbaude 
- tērauds

Šajā nodaļā aprakstītas iespējamās materiālu pārbaudes, kuras
lietojamas, inspicējot no tērauda izgatavotus tiltus/tiltu elemen-
tus.

7.4.1. Skrūvju pievilkšanas spēka pārbaude
Pārbaudīt skrūvju uzgriežņu pievilkumu berzes savienojumos.

Skrūvju pievilkšanas spēku var būt nepieciešams pārbaudīt, vei-
cot pieņemšanas inspekciju, ja tas nav izdarīts būvniecības laikā.
Atsauce uz procesu S8.1931. 
Šī pārbaude var būt arī nepieciešama, veicot speciālo inspekciju,
ja ir aizdomas par skrūvju pievilkuma atslābināšanos.

* momentatslēga.

7.4.2. Kniežu un skrūvju pārbaude
Pārbaudīt, kur kniedes un/vai skrūves ir vaļīgas vai varbūt iz-
kritušas.

Vaļīgas skrūves vai kniedes var izraisīt plaisāšanu virsmas pārk-
lājumā starp skrūves/kniedes galvu un pamatmateriālu. Viegli
piesitot ar veseri pa kniedes galviņu vienā pusē un pieliekot
pirkstu no otras puses, var sajust, vai kniede ir vaļīga.

7.4.-1. att. Kniedes pārbaude

* lupa;
* momentatslēga;
* veseris.

Nolūks

Procedūras

Aprīkojums

Nolūks

Procedūras

Aprīkojums
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7.4.3. Metinājumu pārbaude
Veikt vizuālo pārbaudi kļūdu un bojājumu atrašanai metināju-
mos. 

Atsauce uz procesu S8.1933 "Tiltu specifikācijas 2005". 

Ja atklāti materiāla defekti, tad jāveic rentgena vai ultraskaņas
pārbaude.

* lupa;
* momentatslēga;
* plaisu platuma mērierīce.

7.4.4. Pārbaude ar rentgenu
Metinājumu un citu tērauda elementu defektu atklāšana.

Atsauce uz procesu S8.1934 "Tiltu specifikācijas 2005".
Rezultāti jāfiksē filmā. 

Inspekcija jāizpilda apmācītai personai ar atbilstošu speciālu
aprīkojumu.

7.4.5. Pārbaude ar ultraskaņu
Lietojot ultraskaņas ierīces, konstatēt materiāla defektus meti-
nājumos vai plaisas skrūvēs/kniedēs. 

Atsauce uz procesu S8.1935 "Tiltu specifikācijas 2005".
Mērījumi jāveic ar testa sensoru, kas sūta un uztver ultraskaņas
apm. 16000 Hz frekvencē. Ultraskaņas viļņi var pārvietoties blī-
vā materiālā, bet ne gaisā. Testa sensors jānovieto uz virsmas.
Ultraskaņas viļņi, izejot cauri pārbaudāmajam materiālam, atsta-
rosies no pretējās virsmas.

Rezultātus pieraksta ar oscilogrāfu, un operatoram jābūt ar atbil-
stošu kvalifikāciju un pieredzi rezultātu pierakstīšanā un inter-
pretācijā.

Pārbaude ar rentgenu un pārbaude ar ultraskaņu viena otru papil-
dina. Pārbaude ar ultraskaņu ir labāka metode defektu meklēša-
nai savienojuma materiālos.

Pārbaudes jāveic firmām ar atbilstoši apmācītu personālu, lieto-
jot speciālu aprīkojumu.

7.4.6. Pārbaude ar magnētisko pulveri
Pārbaudīt ar acīm nesaskatāmu plaisu esamību tēraudā.

Atsauce uz procesu S8.1936 "Tiltu specifikācijas 2005".
Plaisu izplatība jādokumentē zīmējumu vai fotogrāfiju veidā. Šī
pārbaude neparedz plaisu dziļuma mērījumus.
Pārbaudes jāveic firmām ar atbilstoši apmācītu personālu, lieto-
jot speciālu aprīkojumu.

Nolūks

Procedūras

Aprīkojums

Nolūks

Procedūras

Aprīkojums/kompetence

Nolūks

Procedūras

Aprīkojums/kompetence

Nolūks

Procedūras
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7.4.-2. att. Pārbaude ar magnētisko pulveri

7.4.7. Fibrooptika
Atklāt bojājumus, piemēram, koroziju vai plaisas slēgtās vai
grūti pieejamos tērauda elementos, lietojot optisko šķiedru
endoskopu.

Atsauce uz procesu S8.1937 "Tiltu specifikācijas 2005".

7.4.-2. att. Pārbaude ar fibrooptiku

Pārbaudes jāveic firmām ar atbilstoši apmācītu personālu, lieto-
jot speciālu aprīkojumu.

7.4.8. Materiāla biezuma mērījumi ar 
ultraskaņu

Izmērīt biezumu tērauda daļām, kurām nav iespējami tiešie
mērījumi, piemēram, kur iespējams piekļūt tikai vienai tērauda
virsmai. Tas var būt tērauda pāļu un caurteku gadījumos.

Atsauce uz procesu S8.1938 "Tiltu specifikācijas 2005". 
Korodējusi reflektējoša virsma var neatstarot ultraskaņas impul-
sus. 

Nolūks

Procedūras

Aprīkojums/kompetence

Nolūks

Procedūras
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Pārbaudes jāveic firmām ar atbilstoši apmācītu personālu, lieto-
jot speciālu aprīkojumu.

7.5. Materiāla izpēte - koks
Šajā nodaļā aprakstītas iespējamās materiālu pārbaudes, kuras
ieteicamas, inspicējot no koka izgatavotus tiltus/tiltu elementus.

7.5.1. Mitruma noteikšana kokam
Izmērīt mitruma saturu koka elementā. Izmērītais mitruma līme-
nis var arī norādīt uz iespējamām trupes briesmām. Šo testu lieto
speciālos gadījumos un tikai koka tiltu slodzi nesošiem elemen-
tiem.

Atsauce uz procesu S8.1941 "Tiltu specifikācijas 2005". 

7.5.-1. att. Mitruma mērīšana kokam

* elektriskais mitruma mērītājs;
* mērīšanas elektrodi.

7.5.2. Trupi izraisošo sēņu izpēte
Izdarīt analīzes kokam, lai noteiktu sēņu tipu, kas var izraisīt tru-
pes bojājumus. Rūpīgi jāizvēlas pārbaudes vieta, lai iegūtu tica-
mus rezultātus.

Paraugi jāņem no katras redzamas sēņu vietas un jānosūta uz
laboratoriju sēņu izpētei.

Jāizurbj arī paraugi no koka kodola, lai iegūtu priekšstatu par
stāvokli koka šķērsgriezumā. Urbumam jābūt pēc iespējas ar
mazāku diametru, lai nevājinātu konstrukciju. Pabeidzot darbu,
urbums jāaizpilda.

Aprīkojums/kompetence

Nolūks

Procedūras

Aprīkojums

Nolūks

Procedūras
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Paraugi noņemami ar nazi vai citu instrumentu, bet kodolu pār-
bauda ar urbi. Analīzes jāveic kompetentiem speciālistiem īpašā
laboratorijā.

7.6. Materiāla atbilstības izpēte - 
akmens

Šajā nodaļā aprakstītas iespējamās materiālu pārbaudes, kuras
var ieteikt, inspicējot no akmens izgatavotus tiltus/tiltu elemen-
tus.

7.6.1. Spiedes pretestības noteikšana akmenim
Noteikt akmens izturību spiedē ar spiedes testu. Tas var būt
nepieciešams, nosakot akmens tiltu nestspēju.

Spiedes pretestību akmenim nosaka, pārbaudot izurbto serdeni
uz spiedi. Pārbaudei jāizvēlas raksturīgs, neplaisājis paraugs. Šo
metodi var arī lietot akmens elastības moduļa noteikšanai.

Pārbaude jādara kvalificētiem speciālistiem, lietojot īpašu
aprīkojumu, speciālās inspekcijas laikā.

* serdeņu urbšanas aprīkojums;
* ierīce pārbaudei uz spiedi.

7.7. Atbilstības izpēte - virsmas 
pārklājums

Turpmāk aprakstītas izpētes, kuras var izdarīt, inspicējot virsmas
pārklājumu betonam, tēraudam un kokam.

Šīs izpētes galvenokārt lietojamas pieņemšanas inspekcijās
gadījumos, kad trūkst datu par atbilstību. To jādara arī, izpildot
speciālās inspekcijas.

Tērauda virsmas pārklājuma izpētei vēlams pieaicināt
pieredzējušu speciālistu, it īpaši gadījumos, kad paredzami liela
apjoma uzturēšanas darbi.

7.7.1. Virsmas pārklājuma biezums betonam
Pārbaudīt, vai virsmas pārklājums betonam atbilst iepriekš
noteiktajam.

Pārbaudi var veikt izgrieztiem paraugiem, kuriem biezumu var
izmērīt, tieši lietojot, piemēram, mērmikroskopu. Var arī izmērīt
biezumu tieši betona virsmas pārklājuma loksnes paraugam.

Aprīkojums/kompetence

Nolūks

Procedūras

Aprīkojums

Nolūks

Procedūras
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* serdeņu urbšanas aprīkojums;
* mērāmais kalibrs vai mērmikroskops.

7.7.2. Saiste starp virsmas pārklājumu un 
betonu

Izmērīt saisti starp virsmas pārklājumu un betonu, lietojot atrau-
šanas instrumentu.

Atsauce uz procesu S8.1952 "Tiltu specifikācijas 2005".
Pārbaudē bojātās virsmas daļas pārklājums jāatjauno.

7.7.-1. att. Atraušanas ierīce

* atraušanas ierīce;
* parauga kauss;
* serdeņa urbis;
* ātri cietējošā līme;
* stiepļu vai parastā birste.

7.7.3 Hidrofobizācijas iesūkšanas dziļums
Izmērīt hidrofobās vielas iesūkšanās dziļumu betonā.

Iesūkšanās dziļuma mērīšanai izurbj 3 parauga serdeņus ar
diametru min. 60 mm. Serdeņus pārdala uz pusēm un izžāvē
+50C līdz +60C  temperatūrā. Kā indikatoru lieto ūdeni.
Iesūkšanas dziļumu izmēra un reģistrē visām 6 serdeņu pusēm.
Mērīšanai lieto mērmikroskopu.

* serdeņa urbis;
* mērmikroskops.

Aprīkojums

Nolūks

Procedūras

Aprīkojums

Nolūks

Procedūras

Aprīkojums
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7.7.4. Virsmas pārklājuma biezums tēraudam
Pārbaudīt, vai izžuvis virsmas krāsojums vai virsmas pārklājums
tēraudam atbilst iepriekš noteiktajam.

Atsauce uz procesu S8.1953 "Tiltu specifikācijas 2005".

7.7.-2. att. Tērauda pārklājuma biezuma mērīšana

Šīs pārbaudes galvenokārt lietojamas pieņemšanas inspekcijās
gadījumos, kad trūkst datu par atbilstību. Tās jādara, arī izpildot
speciālo inspekciju.

* elektromagnētiskais biezuma mērinstruments;
* pārbaudes kalibrs.

7.7.5. Saiste starp virsmas pārklājumu un 
tēraudu

Izmērīt saisti starp virsmas pārklājumu un betonu, lietojot atrau-
šanas instrumentu.

Atsauce uz procesu S8.1954 "Tiltu specifikācijas 2005".
Šie mērījumi galvenokārt izpildāmi pieņemšanas inspekcijās ga-
dījumos, kad trūkst datu par atbilstību. Tas jādara, arī izpildot
speciālās inspekcijas.

Metode ir graujoša un lietojama tikai nepieciešamības gadīju-
mos. Pārbaudē bojātās virsmas daļas pārklājums jāatjauno.

* atraušanas ierīce;
* apaļas alumīnija plāksnes;
* magnēts;
* ātri cietējošā līme;
* smilšpapīrs;
* nazis.

Nolūks

Procedūras

Aprīkojums

Nolūks

Procedūras

Aprīkojums

111



7.7.6. Citas tērauda virsmas pārklājuma pār-
baudes

Papildus vecu virsmas pārklājumu bojājumu vizuālai pārbaudei,
veicot speciālo inspekciju uzturēšanas darbu programmai, var
noderēt šādas pārbaudes.

Krāsojumu kārtu skaits un katras krāsojuma kārtas biezuma
mērījumi (pieņemot, ka katrai kārtai lietota atšķirīga krāsa).

Paredzēts mērīt pārklājuma saķeri ar pamata virsmu. Šo tehniku
nevar lietot termiski veidotiem pārklājumiem.

Jāpārbauda vecā virsmas pārklājuma spēja adhezīvi saistīties ar
jauno virsmas pārklājumu.

Vēlams analizēt vecā virsmas pārklājuma paraugus, lai
noskaidrotu to sastāvu.

7.8. Instrumentu nolasījumi
Instrumentus var piemontēt tiltam, lai sekotu situācijas attīstībai
laika periodā. Tas var būt pasākums, lai papildinātu vizuālo pār-
baudi, mērījumus un materiālu pārbaudes. Dažreiz instrumentus
pievieno, lai pārbaudītu spriegumus salīdzinājumā ar projektēto.
Raksturīgākie lietotie instrumenti:

* elektrodi;
* korozijas mēriekārta;
* vēja ātruma mērītājs;
* viļņu augstuma mērītājs;
* stīgas tenzometrs;
* vibrāciju tenzometrs.

Instrumentu nolasījumus iegūst galveno vai speciālo inspekciju
laikā vai arī citā paredzētā laikā.

Kārtu mērījumi

Rastra griezums

Jauna krāsojuma vai slāņa
pievienošanas spēja

Vecā krāsojuma analīze

Aprīkojums
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8. Inspekciju pārskati
8.1. Pieņemšanas inspekcija un 

garantijas inspekcija
Pieņemšanas un garantijas inspekciju pārskatos vēlams aizpildīt
"LatBrutus" inspekciju veidlapas, jo tās veidotas jebkuram tilta
veidam saistībā ar datu bāzes datiem.

Ja nav datu par dažiem tiltiem "LatBrutus" datu bāzē, tad jāvei-
do individuāls pārskats ar šādu tiltu.

1. Ietverot pārskatu par jebkuriem bojājumiem, defektiem vai 
kļūdām, kas jānovērš.

2. Tilta apraksts un bojājumu dislokācijas shēma.
3. Vizuālās inspekcijas rezultāti.
4. Mērījumu un materiālu pārbaužu rezultāti.
5. Bojājumu, defektu vai kļūdu novērtējums. Jānorāda, kuri no 

tiem jāremontē un kuri ir iespējamie bojājumu izraisītāji 
nākotnē.

8.2. Kārtējās inspekcijas
Kārtējo inspekciju pārskatos jāaizpilda "LatBrutus" veidlapas, jo
tās veidotas jebkuram tilta veidam un jebkuram inspekcijas
tipam.

Inspekcijās jālieto izsniegtās pārskata veidlapas, un tās jāaizpilda
uz vietas. Veidlapas aizpildot, vēlams ievērot šādu secību:
(Vispārējās inspekcijās paredzēts izpildīt 1. līdz 6. punktu un 12.
punktu.)

1. Inspektoram jāpārbauda tilta datu komplektācija un pareizība 
saistībā ar tilta kategoriju, novietojumu, konstrukcijas tipu un
piekļūšanas aprīkojumu.

2. Veidlapā jāieraksta inspektora vārds un inspicēšanas datums.
3. Inspektors var ierakstīt jebkurus vispārējus komentārus par 

inspekciju.
4. Var aprakstīt pieredzi, notikumus, specifiskus bojājumus utt.,

kas var būt nozīmīgi nākotnē.
5. Inspekcijas veidlapā jāatzīmē tikai tie elementi, kurus pārbau-

da, veicot konkrēto inspekciju. Galvenās zemūdens inspekci-
jas veidlapā nav jāiekļauj virs ūdens līmeņa esošie tilta ele-
menti. Tiltam pievienotie iepriekš nenorādītie elementi jāat- 
zīmē veidlapā. Visi defekti vai kļūdas jākomentē tā, lai tos
varētu noteikt nākamajā inspekcijā. Jāpārbauda, vai elemen-  
tiem atzīmēts pareizais izmantotais materiāls, vai lietots 
pareizs apraksts un atbilstošās asis.
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6. Visiem inspekcijā iekļautajiem elementiem jākonstatē esošie 
bojājumi un tie jāapraksta, lietojot bojājumu apzīmējumus.
Katrā gadījumā jānovērtē bojājuma pakāpe un sekas. Ja nepie-
ciešams, bojājumu var ilustrēt ar foto.

7. Ja iespējams, nosaka bojājuma cēloni.

8. Iespējamie uzturēšanas pasākumi un izpildes laiks jāatzīmē 
visiem bojājumiem, sākot ar M2 līmeni. Pasākumu kopums 
S8 dots rokasgrāmatā "Tiltu specifikācijas 2005".

9. Izmaksas jādod katram uzturēšanas darbam, izvērtējot to apjo-
mu un pamatojoties uz vienības cenu. Bojājumu apjoms jāno-
vērtē un jāatzīmē uz vietas inspekcijas izpildes laikā.

10. Jebkuri mērījumi un materiālu pārbaužu rezultāti jāapraksta
atbilstoši 8.4. nodaļā "Mērījumi" un 8.5. nodaļā "Materiālu 
pārbaudes" norādītajam.

11. Speciālā inspekcija (sk. 6.7. nodaļu) ieteicama, ja kārtējā in-
spekcija konstatē liela apjoma remontdarbu nepieciešamību
vai arī ja tā nav spējusi noteikt bojājuma veidu, tā sekas, iz-
platību vai rašanās cēloni. Jāatzīmē veicamie 
mērījumi/materiālu pārbaudes, to pakāpe un dislokācija.

12. Inspekcijas rezultāti jāieraksta "LatBrutus" datu bāzē pie 
inspekcijas slēdziena.

13. Ja nepieciešams, inspekcijas un uzturēšanas plānus var 
koriģēt.

Veicot liela tilta galveno inspekciju, vēlams sagatavot paplašinā-
tu pārskatu, kurā inspekcijas veidlapa veido tikai daļu no tā. Tam
jāietver izvērstāks bojājumu apraksts, ekspluatācijas nosacījumi,
uzturēšanas pasākumi un izmaksas. Pārskats jāveido līdzīgi spe-
ciālās inspekcijas pārskata sagatavošanas prasībām (sk. 8.3.
nodaļā).

8.3. Speciālās inspekcijas
Cik daudz vien iespējams, speciālā inspekcija jāpiemēro kā laba
bāze, lai izvēlētos pareizu uzturēšanas stratēģiju, aprakstot veica-
mos pasākumus, nosakot apjomus, izpildes laiku un izmaksas.

Tāpēc ir svarīgi norādīt pārskata struktūru un saturu, lai tā veido-
tu nepārprotamu bāzi ieteikto pasākumu novērtēšanai un priori-
tizēšanai. Nākamajā nodaļā doti ieteikumi speciālā pārskata satu-
ram. Katrā atsevišķā gadījumā jāizvērtē, kādus pasākumus ie-
kļaut un cik plašiem tiem jābūt. Pieaicinot darbam ārzemju
inspektorus, iepriekš jāvienojas par pārskata apjomu.
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* Bojājums un izpētes nolūks. 
* Bojājuma cēloņa apraksts un tā rašanās mehānisms.
* Nepieciešamie pasākumi, to apraksts, izpildes laiks un izmak-

sas.
* Ieteikumi turpmākajam darbam.

* Īpašnieka nosaukums.
* Tilta numurs un nosaukums.
* Konsultanta nosaukums.
* Inspekcijas nolūka apraksts ar atsaucēm uz bojājumu detaļām.
* Izpētes apjoma apraksts kopā ar izpētītiem elementiem.

* Tilta ģeogrāfiskā orientācija.
* Būves gads, būvētājs un projektētājs.

* Tilta projekta un galvenie ģeometriskie izmēri.
* Speciālie elementi.
* Lietotais materiāls.
* Projekta slodzes un ekspluatācijas slodzes.

"LatBrutus" tilta kartīte ietver vairumu šo datu, un to var 
pievienot kā pielikumu pārskatam.

* Rasējumi.
* Apraksti.
* Aprēķini.
* Iepriekšējo inspekciju pārskati.

- Jāpiemin inspekcijas veicējs un galvenie atzinumi.
* Inspekciju izpildes dokumentācija:

- speciālie konstrukcijas vides apstākļi;
- slodzes apstākļi būves laikā;
- būtiska informācija no būvniecības sanāksmēm, rasējumiem

utt., ieskaitot speciālistu informāciju par bojājumu attīstību;
- pāļu dzīšanas pieraksti;
- dokumentācija par virsmas pārklājumu;
- laika apstākļi būvniecības laikā.

Tērauds:   * lietotā materiāla sertifikāti;
* metinājumu pārbaudes dokumentācija.

Betons:     * sastāvs;
* apstākļi liešanas procesā;
* prasības cietēšanas procesam, ū/c attiecība;
* cementa tips un lietotais apjoms;
* aizpildītāji;
* piedevas;
* lietotie veidņi.

* Asu numurēšanas sistēmas apraksts ar atsauci uz pievienota-
jiem rasējumiem.

* Inspekcijas izpildes laiks.
* Laika apstākļi.

1. Anotācija

2. Ievads

3. Tilta pamatdati

3.1 Tilta/elementu apraksts

3.2 Pieejamie dokumenti

3.3. Dislokācijas sistēma

4. Apstākļu apraksts
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* Piekļūšanas aprīkojums.
* Īss inspekcijas apjoma un izpildes apraksts.
* Apjoms, kurā inspektors darbojas.

* Vizuāli fiksēto datu pierakstam jābūt piesaistītam atbilstošam 
elementam. 

* Vizuāli fiksētie dati jāpieraksta, atsaucoties uz pievienotajām 
fotogrāfijām un skicēm.

* Katra bojājuma pakāpe un sekas jānovērtē saskaņā ar 5. nodaļā
dotajiem kodiem.

* Par katru mērījumu tipu jāveido rezultātu kopsavilkums un 
jāpievieno pārskatam kā pielikums. Kopsavilkums jārediģē pēc 
mērījumu dislokācijas vietas fiksēšanas.

* Par katru materiālu pārbaudes tipu jāveido rezultātu kopsavil-
kums un jāpievieno pārskatam kā pielikums. Kopsavilkums 
jārediģē pēc pārbaudes dislokācijas vietas fiksēšanas.

* Jāapraksta visu nepieciešamo aprēķinu saturs un rezultāti.
* Jādod visi aprēķinos izdarītie pieņēmumi.
* Visu aprēķinu rezultāti jādod kopā ar pilnu aprēķinu pierakstu 

pielikumā.

* Pilnībā aizpildīta inspekcijas veidlapa.
* Visas mērījumu vai materiālu pārbaužu veidlapas pievienoja-

mas inspekcijas veidlapai.

* Katra bojājuma apjoms un cēlonis kopā ar veicamajiem 
nepieciešamajiem pasākumiem jāizvērtē, balstoties uz savākta-
jiem datiem un izdarītajām pārbaudēm. 

* Ieteicams, lai remontam paredzētais laiks atbilstu bojājuma 
pakāpei.

* Apraksts jāsadala sadaļās atbilstoši aplūkotajiem elementiem.

* Grupējot dažāda tipa bojājumus pēc to pakāpes un sekām, 
kuriem nepieciešami remonta pasākumi, jāvadās no ieteiktā 
remonta izpildes laika.

* Alternatīvās remonta stratēģijas jārada uz konkrēto veicamo 
pasākumu un to izmaksu bāzes.

* Šajās stratēģijās jāietver ceļa lietotāju un citu iesaistīto pušu 
izmaksas.

* Novērtējumā jādod esošā tilta atlikušais kalpošanas laiks, 
kalpošanas laiks pēc remonta un tilta nojaukšanas/pārbūves 
izmaksas.

* Dažādām stratēģijām jāaprēķina izmaksas, diskontējot uz 25 
gadiem un lietojot reālo diskonta likmi.

* Stratēģiju grupēšana.

4.1. Ievads

4.2. Vizuāli fiksēto datu 
pieraksts

4.3. Mērījumi

4.4. Materiālu pārbaudes

4.5. Aprēķini

4.6. Pārskatu iesniegšana 
"LatBrutus"

5. Bojājuma novērtējums un 
nepieciešamie pasākumi

6. Veicamie pasākumi un 
galvenās izmaksas

7. Alternatīvās remonta 
stratēģijas
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A   Aktuālā elementa maza mēroga (iespējams, detalizēts) 
rasējums.

B   Mērījumi - rezultāti, atsauce uz 8.4. nodaļu. 
C   Materiālu pārbaudes - rezultāti, atsauce uz 8.5. nodaļu. 
D   Vizuālās novērtēšanas laikā iegūtās fotogrāfijas ar komen-

tāriem.
E    Visi nepieciešamie aprēķini.
F    Visi nepieciešamie rasējumi aprakstos paredzēto remontdar-

bu veikšanai.

8.4. Mērījumi
"LatBrutus" ir sagatavojusi veidlapas šādu mērījumu pierakstam:

* līmetņošana;
* horizontālā distance/dislokācija.

Ir pieejamas veidlapas citu mērījumu pierakstam.

Veidlapas ir bāzētas uz Microsoft Excel elektroniskajām tabu-
lām, kas saistītas ar "LatBrutus" Inspekcijas moduli. Veidojot
jaunu mērījumu veidlapu, tilta identifikācija tiek pārnesta tieši
no "LatBrutus". Viena un tā paša tipa mērījumu pieraksta tur-
pinājumam jāizmanto jau esošās aizpildītās Excel formas.

Pārskatā jābūt ierakstītiem šādiem datiem:
* Mērījumu izpildes datums;
* Uz kuru inspekcijas tipu mērījumi attiecināmi;
* Intervāli, kādos mērījumi veikti, īpaši, kad tie atšķiras no 

inspekciju intervāliem;
* Mērījumu veicējs un, iespējams, arī izpildītāja atbildīgā per-

sona;
* Laiks/temperatūra/laika apstākļi. Līmetņošanai jāiekļauj šādi 

papildu faktori:
- mērījumu horizontālie attālumi/dislokācija;
- ielieces lielums;
- vertikālie attālumi;
- brīvtelpa;

* Lietotie mērinstrumenti;
* Citi komentāri, kā specifiski laika apstākļi, novirzes un cita 

rezultātu interpretēšanai nozīmīga informācija;
* Dislokācija uz tilta, kur veikti mērījumi (sk. 2. nodaļā); 
* Mērījumu rezultāti.

Var būt lietderīgi rezultātus uzrādīt, piemēram, speciālās inspek-
cijas paplašinātā pārskatā ar tajā iekļautām tabulām un vi-zuālu
atspoguļojumu. Pēc līmetņošanas jāuzzīmē garenprofils un 
šķērsprofili. Rezultātiem jābūt skatāmiem kopā ar iepriekšējiem
mērījumiem un teorētiskajiem lielumiem.

Pielikumi

Pārskata sagatavošana
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Mērījumu rezultāti jāizvērtē un jāizmanto bojājumu pakāpes, to
cēloņu un seku noteikšanā.

8.5. Materiālu pārbaudes
Tāpat kā mērījumiem "LatBrutus" ir sagatavojusi uz Excel bāzes
veidotas veidlapas šādu materiālu pārbaužu pierakstam:

* stiegrojuma dislokācija/betona aizsargkārta;
* karbonizācijas dziļuma mērījumi;
* hlorīdu satura mērījumi.

Ir pieejamas veidlapas citu tipu materiālu pārbaužu pierakstam.

Pārskatā jābūt ierakstītiem šādiem datiem:

* materiālu pārbaudes izpildes datums;
* uz kuru inspekcijas tipu materiālu pārbaudes attiecināmas;
* kas veicis materiālu pārbaudes un, iespējams, arī izpildītāja 

atbildīgā persona;
* laiks/temperatūra/laika apstākļi;
* metodes un lietotie mērinstrumenti;
* citi komentāri, kā virsmas pārklājums, novirzes un cita rezultā-

tu interpretēšanai nozīmīga informācija;
* dislokācija uz tilta, kur veiktas materiālu pārbaudes (sk. 2.4.

nodaļā); 
* materiālu pārbaudes rezultāti.

8.5.-1. attēlā redzami simbolu piemēri, kurus var lietot rasēju-
mos un skicēs, ilustrējot dažādas pārbaudes.

Pārbaudes vieta (Bk, Kp, Kd, Oh)

3 Fotogrāfija Nr. 3

10  Apgabals, kur aizsargkārta plānāka par 10 mm

Kd3=5 Pārbaudes apgabalā 3 karbonizācijas dziļums ir 5 mm

Od2 Aizsargkārta pārbaudes apgabalā 2

Kp2 Hlorīdu profils pārbaudes apgabalā 2

Oh2 Materiāla izcirtums no pārbaudes apgabala 2

Bk6 Izurbts serdenis Nr. 6

8.5.-1. att. Dažādu pārbaužu tipu simbolisko apzīmējumu 
piemērs

Pārskata sagatavošana

Simboli un pārbaužu tipi
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Speciālās inspekcijas laikā veikto materiālu pārbaužu izpildes
vietas jāparāda vienuviet rasējumos vai skicēs, kā norādīts 8.5.-
2. attēlā.

Katram pārbaudītajam elementam veiktās pārbaudes jānumurē,
piemēram, katram statam. Veicot statam pārbaudes, to numerāci-
ja sākama ar Nr. 1 stata lejasdaļā un ar pieaugošu secību virzienā
uz augšu.

Ja, piemēram, betona aizsargkārtas biezumu, karbonizācijas
dziļuma mērījumus un hlorīdu saturu nosaka vienlaikus, tad
rezultāti apkopojami tabulā tā, lai varētu salīdzināt atsevišķu pār-
baužu vietu rezultātus.
Cementa saturs jādod kg/m³ betona. Jānosaka arī koeficients pār-
rēķināšanai pēc svara no hlorīdu satura betonā uz hlorīdu saturu
cementā. Turpinājumā dotajā aprēķinā betona īpatnējais svars
pieņemts 2300 kg/m³.

Šajā gadījumā ir izdarīts izņēmums iepriekš minētajā numerāci-
jas sistēmā. Izurbtie serdeņi jānumurē kopumā visam tiltam.
Numerācija jāveic saskaņā ar iepriekšējo identifikācijas formu,
lai norādītu, kur pārbaude veikta:

Bk1 (A3 + 10) = serdenis Nr. 1 ņemts no virsbūves pie ass Nr. 3
+ 10 m;
k2 (5) = serdenis Nr. 2 ņemts no stata (pilona) Nr. 5.

8.5-2. att. Pārbaudes apgabalu un rezultātu uzrādīšana

Pārbaužu numurēšana

Rezultātu pierakstīšana

Serdeņu urbšana
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Svarīgi, lai materiālu pārbaužu rezultāti būtu parādīti viegli
saprotami. Turpinājumā doti piemēri, kā parādīti materiāla pār-
baudes rezultāti betonam.

8.5.-3. attēlā parādīts betona aizsargkārtas biezuma sadalījuma
piemērs virsbūvē, 1. apgabalā inspicētam tiltam.

8.5-3. att. Aizsargkārtas biezuma sadalījums

8.5.-4. attēlā parādīts hlorīdu satura profila pieraksta piemērs
inspicēta tilta virsbūves centrālajai sekcijai, 1. apgabalā, 5 m no
ass Nr. 2.

8.5-4. att.Hlorīdu profili apgabalā 1
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EĶP mērījumu parādīšanai rasējumos/skicēs jābūt skaidri
nosakāmām vietām, kur elementam veikti mērījumi un kur
atradās sazemējuma punkts.
EĶP mērījumu diferencētai parādīšanai tabulā lietojamas dažā-
das krāsas. 

8.6. Bojājuma parādīšana
Vizuālo inspekciju pārskatiem jāzīmē rasējumi/skices, parādot
dažāda veida acīm redzamu bojājumu atrašanās vietas un apjo-
mus. Tas var izrādīties ļoti laikietilpīgs uzdevums un veicams
vienīgi īpašos gadījumos.

Izņēmums var būt nopietni plīsumu un šķēlumu bojājumi, kuri
jānofotografē un/vai jāuzskicē, norādot to garumus un atrašanās
vietas. Jāatzīmē arī to maksimālais un vidējais atvērums.

8.6.-1. attēlā parādīts, ar kādiem simboliem rasējumos atspoguļot
visu tipu bojājumus.

Betonēšanas šuve

Atslāņošanās

Porains, sliktas kvalitātes betons

Mērījumu apgabals

Plaisas

Plaisas < 2 mm

Plaisas > 2 mm

Plaisājums

Redzams korodējis stiegrojums

8.6.-1. att. Simbolu piemēri, kurus var lietot rasējumos atzīmē-
jot dažādu tipu bojājumus.

EĶP mērījumi

Rasējumi un skices
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9. BOJĀJUMU 
NOVĒRTĒŠANAS 
KATALOGS

Bojājumu novērtēšanas katalogs paredzēts kā palīglīdzeklis, lai
pareizi novērtētu aktuālā tilta bojājumu nozīmīgumu. 

Kataloga 11 apakšnodaļās nodalīti dažādu materiālu tiltu ele-
mentu un piederumu bojājuma tipi.

9.1. Elementi gruntī vai uz grunts.
9.2. Betona elementi.
9.3. Tērauda elementi.
9.4. Akmens un mūra elementi.
9.5. Koka elementi.
9.6. Dilumkārtas un hidroizolācijas kārtas.
9.7. Balstīklas un balstīklu sēžas/plaukti. 
9.8. Šuves/šuvju sliekšņi.
9.9. Parapeti (Margas un barjeras).
9.10. Ūdens drenāžas sistēma.
9.11. Citas iekārtas un pievienotais aprīkojums. 

Visu minēto elementu bojājumi sadalīti dažādos bojājuma tipos
atbilstoši 5.2. nodaļā "Bojājumu tipi" dotajai klasifikācijai.
Visiem bojājumu tipiem jālieto šāds izklāsts. 

Paskaidrojums par doto bojājumu. 

Bojājuma iespējamais rašanās cēlonis.

Mērījumi/materiālu testēšana, kas jāveic, lai atklātu slēptus
bojājumus, noskaidrotu to izplatību, prognozētu to attīstību
nākotnē un/vai noteiktu iespējamos bojājuma cēloņus.

Apraksts, kā novērtēt atsevišķa bojājuma tipa nopietnību un
sekas. 

Prasības un ieteikumi, kad jāveic uzturēšanas darbi. Bojājuma
pakāpe > 2 ir noteikta kā minimums.

Norādīta nepieciešamā rīcība, lai uzraudzītu bojājuma attīstību
vai to izlabotu.

Vairumu bojājuma tipu var aprakstīt arī ar ilustrācijām.

Apakšnodaļas

Apraksts

Bojājuma cēlonis

Iespējamie mērījumi/
materiālu pārbaudes

Bojājuma pakāpe/sekas

Kad nepieciešami
uzturēšanas pasākumi?

Iespējamā rīcība

Piemēri
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9.1. Elementi gruntī 
vai uz grunts

Elementiem gruntī vai uz grunts var būt šādi bojājuma tipi:

101 Pamatnes/uzbēruma sēšanās.
102 Ūdensteces aizsprostojums.
103 Upes gultnes izskalojumi/erozija. 
104 Neatbilstoša iztīrīšana/ novākšana.
109 Citi upes gultnes bojājumi.

Tālāk - pilnīgāks izklāsts.
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101. Pamatnes/uzbēruma sēšanās

Apraksts
Vertikālas grunts deformācijas aiz gala balsta, spārniņiem, aizpildījuma utt., kas tieši neietekmē
tiltu. 

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - nepareizi novērtēta grunts nestspēja.
* Materiāla vaina - kļūdaini izvēlēti aizpildījuma materiāli.
* Būvniecības vaina - darbs nav izpildīts atbilstoši prasībām.
* Slodzes - satiksmes radīta pārslodze.
* Negadījums - bojājumi radušies, piemēram, plūdu ietekmē.
* Bojājumi ekspluatācijā, piemēram, erozijas ietekmē.

Iespējamie mērījumi
* Līmetņošana.
* Līdzenuma mērījumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jāizvēlas atkarībā no bojājuma apjoma un iespējamā attīstības līmeņa.

Sēšanās var nozīmīgi ietekmēt satiksmes drošību, uzturēšanas izmaksas un vidi. Aizpildījuma un
segas sēšanās aiz gala balstiem var radīt augstuma starpību ceļa virsmai, tā ietekmējot satiksmes
drošību. Augstuma starpības var arī iedarboties uz šuvēm un radīt pastāvīgu troksni tilta apkārtnē
dzīvojošiem.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Inspektoram jāizvērtē katrs gadījums atsevišķi. Ja galvenā autoceļa garenprofilā augstuma starpī-
ba, mērīta ar 2 m latu, pārsniedz 20 mm (vai 30 mm citiem valsts autoceļiem), tad jāparedz ne-
pieciešamie uzturēšanas darbi.

Iespējamā rīcība
* Aizpildīšana ar atbilstošu materiālu.
* Nelielu augstuma starpību var izlīdzināt ar asfaltu.
* Ja sēšanās turpinās, tad jāpieņem lēmums par esošā aizpildījuma materiāla nomaiņu aiz gala 

balstiem. 

9.1 ELEMENTI GRUNTĪ
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9.1.-1. piemērs 

Aizpildījuma sēšanās aiz gala balsta radījusi ceļa
virsmas augstuma starpību par 27 mm. Tilts atro-
das apdzīvotā vietā autoceļā ar lielu smagā trans-
porta intensitāti, tāpēc tagad apkārtnē dzīvojošos
traucē troksnis. Bojājums ietekmē satiksmes dro-
šību un vidi. 

Bojājuma tips: 101 Sēšanās.
Bojājuma pakāpe/sekas:3T, 2M
Bojājuma cēlonis: 61 Satiksmes slodzes.

Rīcība: 
Aizpildīt ar asfaltu 1 gada laikā.

9.1.-2. piemērs 

Pieeju uzbēruma sēšanās radījusi lielu augstuma
starpību starp tiltu un aizpildījumu. Bojājums
vērtējams kā bīstams satiksmei, un sēšanās ietek-
mējusi zemtilta zonas izskatu. Balsta statu stāvok-
lis norāda uz to, ka grunts spiediena iedarbe to
daļas deformējusi. 

Bojājuma tips: 101 Sēšanās.
Bojājuma pakāpe/sekas:3T, 2M
Bojājuma cēlonis: 11 Neatbilstoša materiāla 

izvēle.

Rīcība: 
Nomainīt materiālu. Pēc aizpildījuma   materiāla
izrakšanas rūpīgi pārbaudīt balsta status.  

9.1.-3. piemērs

Grunts sēšanās zem spārnsienas daļas. Turpmākā
sēšanās var ietekmēt nestspēju.

Bojājuma tips: 101 Sēšanās.
Bojājuma pakāpe/sekas:2C
Bojājuma cēlonis: 9 Cits/nezināms. 

Rīcība: Aizpildīt ar piemērotu materiālu. 
Izpildāms 5 gadu laikā. 

9.1 ELEMENTI GRUNTĪ
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102 Ūdensteces aizsprostojums

Apraksts
Netīrumu, grunts, zaru un koku uzkrāšanās samazinājusi caurtekas ailu. Ūdens straumes
tecēšanas ātrums pieaug un maina straumes raksturu. Tas var radīt gultnes eroziju un izskaloju-
mus.

Bojājuma cēlonis
* Neatbilstoša uzturēšana - neatbilstoša caurtekas tīrīšana.
* Negadījums - bojājums radies, piemēram, plūdos.

Bojājuma pakāpe/sekas
Tā kā caurtekas ailas samazinājums var ļoti ātri izraisīt eroziju un izskalojumus, tad parasti
bojājums jānovērtē ar augstāku pakāpi. 

Aizsprostojumi var ietekmēt tilta nestspēju, satiksmes drošību un uzturēšanas izmaksas šādi:

* paaugstināts erozijas un izskalojumu risks, kas samazina nestspēju un līdz ar to palielina 
uzturēšanas izmaksas;

* sanesu un ledus aizsprostojuma kombinācija var izraisīt ūdens plūšanu pāri ceļam, ietekmējot 
satiksmes drošību.  

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jābūt noteiktai kārtībai upes gultnes tīrīšanai. Rodoties aizsprostojumam, katrs gadījums atse-
višķi jāizvērtē, vai nepieciešami labošanas pasākumi. Tas var būt atkarīgs no aizsprostojuma
pakāpes un tā, vai caurtekai ir vai nav rezerves caurlaides spēja. Nepieciešamie pasākumi jāveic,
pirms rodas turpmākie bojājumi. 

Uzturēšanas pasākumi
* Caurtekas iztīrīšana. 
* Sākotnējās gultnes atjaunošana. 
* Īpaši pasākumi aizdambējuma gadījumā. 

9.1 ELEMENTI GRUNTĪ
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9.1.-4. piemērs

Gultne pilnīgi aizpildīta ar koku un krūmu
sanesām. Tilts atrodas parastā plūdu zonā. Tiltam
ir pietiekami labi pamati, kuriem nevajadzētu būt
bīstami izskalojumi. Aizsprostojums var ietekmēt
uzturēšanas izdevumus gadījumā, ja ūdens tecēs
pāri ceļam, skarot aizpildījuma materiālu aiz gala
balstiem.

Bojājuma tips: 102 Ūdensteces 
aizsprostojums.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība:
Rūpīgi iztīrīt. Izpildāms 1 gadā.

9.1.-5. piemērs 

Atkritumi nokļuvuši caurtekā. Pastāv risks, ka
plūdos ap caurteku var tikt izskaloti aizpildījuma
materiāli. Var ietekmēt caurtekas nestspēju un
uzturēšanas izmaksas.

Bojājuma tips: 102 Ūdensteces 
aizsprostojums. 

Bojājuma pakāpe/sekas:2C, 3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: 
Rūpīgi iztīrīt. Izpildāms 1 gadā.

9.1 ELEMENTI GRUNTĪ
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103 Upes gultnes izskalojumi/erozija

Apraksts
Šīs kategorijas bojājumi ietver grunts eroziju virs un zem ūdens līmeņa. Piemēram, var būt upes
dabīgās gultnes vai tās nostiprinājumu erozija. Ja eroziju laikus neaptur, tilta pamatus var paska-
lot. Bojājumi virs ūdens līmeņa var būt, piemēram, uzbērumu un to nogāžu erozija tilta gala 
balstu zonā.

Bojājuma cēlonis
Daži no bojājumu cēloņiem.
* Projekta vaina - nepareizi novērtēta virsmas ūdens drenāža vai arī tai nav pievērsta uzmanība. 

Tilta projektā var būt nepamatoti sašaurināta aila, radot lielu ūdens straumes tecēšanas ātrumu.
* Būvniecības vaina - nav ievērotas specifikācijas.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana - ūdensceļa aizdambēšanās, uzkrājoties zariem vai citām sa- 

nesām.
* Negadījums - plūdu izraisīta erozija/izskalošana.
* Bojājumi ekspluatācijā, piemēram, ūdensteces izmaiņas kā tuvumā veikto grunts darbu sekas.

Bojājuma pakāpe/sekas
Erozija zem ūdens līmeņa jānovērtē kā augstas pakāpes bojājums, jo tas var ļoti ātri attīstīties.
Pat neliela grunts pārvietošanās ap pamatiem var ietekmēt nestspēju. Erozija var ātri radīt izska-
lojumus. Virs ūdens līmeņa bojājuma pakāpe jāvērtē atkarībā no vietējiem apstākļiem un iespē-
jamās turpmākās attīstības.

Erozija zem ūdens līmeņa var ietekmēt nestspēju un uzturēšanas izdevumus.

Nestspēja
* Erozija tilta ailā var samazināt pamatu nestspēju, kad ap tiem izskalo grunti. Pamati bez pāļiem

ir īpaši viegli ,,ievainojami“, un rodas liels paskalošanas risks. Notiekot paskalojumam, pamati 
uz dabīgā pamatojuma vienmēr zaudē nestspēju, kam seko sēšanās. Pamatu sēšanās rada virs-
būves deformācijas un izraisa tilta daļēju vai pilnīgu sabrukšanu.

Pāļu pamatiem nestspējas nodrošināšanai parasti nav nepieciešama grunts ap režģogu. Taču brīvi
stāvoši pāļi jāaizsargā, jo tos var bojāt ledus, peldoši koki un sanesas.

9.1 ELEMENTI GRUNTĪ
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Uzturēšanas izmaksas
Pat nelielam preterozijas aizsardzības būves bojājumam ir tendence palielināties un attiecīgi pa-
lielināt remonta izdevumus. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai preterozijas aizsardzības būves būtu darba
kārtībā, it īpaši plūdos, citādi izskalojumi var radīt nestspējas problēmas. 

Erozija virs ūdens līmeņa var ietekmēt nestspēju, satiksmes drošību, uzturēšanu un vidi. Grunts
masu noņemšana ap gala balstiem var samazināt nestspēju. Erozija var radīt dobumus segā, radot
risku ceļa lietotājiem. Bojājumu apjomi var ievērojami palielināties, ja neveic erozijas
apturēšanas pasākumus.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Uzturēšanas pasākumi nekavējoties jāuzsāk, ja zem ūdens līmeņa notikusi erozija un pamati pa-
skaloti. Erozijas gadījumi virs ūdens līmeņa inspektoram jānovērtē atsevišķi.

Uzturēšanas pasākumi
Zem ūdens līmeņa:
* ūdens līmeņa pazemināšana; 
* bojātās preterozijas aizsardzības izlabošana; 
* preterozijas aizsardzības izbūve;
* grunts nomaiņa zem pamatiem un ap tiem ar piemērotu materiālu;
* betonu ieliešana zem pamatiem, ja tas nodrošina nestspēju;
īpaša uzmanība jāpievērš pāļu pamatiem .

Virs ūdens līmeņa:
* grunts nomaiņa ar piemērotu materiālu;
* uzbēruma noklāšana ar bruģējumu;
* virsmas ūdens novadīšanas drenāžas sistēmas uzlabošana;
* sēklu/augu iesēšana grunts nostiprināšanai.

9.1 ELEMENTI GRUNTĪ
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9.1.-6. piemērs 

Neatbilstošas preterozijas aizsardzības dēļ sākot-
nējais grunts zemūdens līmenis erodējis līdz pa-
mata apakšējam līmenim.

Bojājuma tips: 103 Upes gultnes izskalo-
jumi/erozija.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3C 
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta risinā-

jums

Rīcība: 
Piebērt atbilstošu materiālu un izveidot preterozi-
jas aizsardzību. Izpildāms 1 gadā.

9.1.-7. piemērs 

Erozijas dēļ mainījies sākotnējais grunts zem-
ūdens līmenis, ietekmējot nestspēju. Grunts ma-
teriālam pārāk smalka granulometrija. 

Bojājuma tips: 103 Upes gultnes izskalo-
jumi/erozija.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: 
Piebērt atbilstošu materiālu un izveidot preterozi-
jas aizsardzību. Izpildāms sešos mēnešos.

9.1.-8. piemērs  

Lielu plūdu dēļ dabīgais pamats paskalots.
Nestspēja ievērojami samazinājusies.

Bojājuma tips: 103 Upes gultnes izskalo-
jumi/erozija.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4C
Bojājuma cēlonis: 73 Plūdi. 

Rīcība:
Tiltu slēgt remontam - steidzami ar betonu aizpil-
dīt tukšumus zem pamata, upes gultnes līmeni at-
jaunot līdz sākotnējam līmenim un izveidot pret-
erozijas aizsardzību. 

9.1 ELEMENTI GRUNTĪ
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9.1.-9. piemērs  

Pamata paskalojums pie vertikāliem pāļiem ar
nepietiekamu preterozijas aizsardzību. Tikai ver-
tikālām slodzēm paredzētā konstrukcija tiek pa-
kļauta neparedzētām iedarbēm, tā nopietni ap-
draudot tilta nestspēju.  

Bojājuma tips: 103 Upes gultnes izskalo-
jumi/erozija.

Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 12 Kļūdaini aprēķini.

Rīcība:
Sešos mēnešos ar betonu aizpildīt tukšumus zem
pamata, upes gultnes līmeni atjaunot līdz sākotnē-
jam un izveidot preterozijas aizsardzību. 

9.1.-10. piemērs

No ceļa segas virsmas nenovadītais ūdens izrai-
sījis uzbēruma eroziju. Pieļaujot netraucētu bojā-
juma attīstību, pieaugs uzturēšanas izdevumi,
turklāt tas arī bojā tilta izskatu.

Bojājuma tips: 813 Tilta pieeju erozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:3M, 3A
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša uzturē-

šana.
Rīcība:
Piebērt atbilstošu materiālu, uzlabot drenāžas
sistēmu un izveidot preterozijas aizsardzību.
Izpildāms 1 gadā.

9.1.-11. piemērs 

Aizpildījuma erozija aiz spārnsienām un elementu
neatbilstošs noenkurojums izraisījis tilta virsbūves
malu nosedzošo bloku pārvietošanos. Pastāv risks
blokiem nokrist uz ceļa zem tilta.

Bojājuma tips: 813 Tilta pieeju erozija.
Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Elementus noregulēt un noenkurot. Izpildāms
sešos mēnešos.

9.1 ELEMENTI GRUNTĪ
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9.1.-12. piemērs

Erozijas ietekmē daļa no gala balsta priekšā
esošiem dzelzsbetona blokiem sākuši noslīdēt. Aiz
gala balsta notikusi aizpildītāja sēšanās un izvei-
dojušies tukšumi, kas var ietekmēt satiksmes
drošību. 

Bojājuma tips: 813 Tilta pieeju erozija.
Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda. 

Rīcība: 
Tūlītējs, pagaidu pasākums - aizpildīt ar piemēro-
tu materiālu, bet vēlāk atjaunot nostiprinājumus.

9.1.-13. piemērs

Projektējot nepietiekama vērība pievērsta ūdens
drenāžai, tādēļ radusies neliela erozija zem gala
balsta uzkalas. 

Bojājuma tips: 813 Tilta pieeju erozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:1M
Bojājuma cēlonis: 13  Slikts projekta risi-

nājums.

Rīcība: 
Nav nepieciešama.

9.1.-14. piemērs 

Projektējot nepietiekama vērība pievērsta ūdens
drenāžai, tādēļ sākusies erozija zem gala balsta
uzkalas. Pieļaujot netraucētu bojājuma attīstību,
pieaugs uzturēšanas izdevumi.

Bojājuma tips: 813 Tilta pieeju erozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta risi-

nājums.

Rīcība:
Nomainīt aizpildījuma materiālu, uzlabot drenāžas
sistēmu un pretkorozijas aizsardzību. Izpildāms 5
gados.

9.1 ELEMENTI GRUNTĪ
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9.1.-15. piemērs 

Erozija konusā pie gala balsta izraisījusi dažu
nogāzes nostiprinājuma betona plātņu pārvie-
tošanos.

Bojājuma tips: 813 Tilta pieeju erozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta risi-

nājums.
Rīcība: 
Uzlabot drenāžas sistēmu, aizpildīt tukšumus un
atjaunot nostiprinājumus. Izpildāms sešos 
mēnešos.

9.1 ELEMENTI GRUNTĪ
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104 Neatbilstoša iztīrīšana/novākšana

Apraksts 
Šajā nodaļā iekļautas šādas tēmas.
* Nepietiekama tīrīšana pēc būvdarbu pabeigšanas.
* Nepietiekama veģetācijas novākšana zem tilta un pie tā.
* Nepietiekama materiālu/iekārtu novākšana, kas novietoti zem tilta.  

Bojājuma cēlonis
* Būvniecības vaina - nepietiekama tīrīšana pēc būvdarbu pabeigšanas.
* Uzturēšanas vaina - neatbilstoša ikdienas ekspluatācija/uzturēšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpes novērtējumu ietekmē bojājuma tips, apjoms un ātrums, ar kādu var attīstīties
citi bojājumu veidi. Ar augstu pakāpi jānovērtē bojājumi jauniem tiltiem.

Neatbilstoša materiālu un iekārtu notīrīšana un novākšana var turpmāk izraisīt bojājumus, kuri
var ietekmēt uzturēšanas izmaksas un vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pēc jauna tilta uzbūvēšanas nekavējoties jāveic notīrīšanas un novākšanas pasākumi. Esošiem
tiltiem jāparedz šādi pasākumi, ja neatbilstoša notīrīšana un novākšana rada bojājumus, kas var
ietekmēt uzturēšanas izmaksas un vidi.

Rīcība
* Aktuālās konstrukcijas tīrīt/novākt.

9.1 ELEMENTI GRUNTĪ
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9.1.-16. piemērs 

Blīva veģetācija pie tilta gala balsta.

Bojājuma tips: 104 Neatbilstoša 
iztīrīšana/novākšana.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša uzturē-

šana.

Rīcība:
Novākt veģetāciju. Izpildāms 1 gadā.

9.1.-17. piemērs 

Caurteka (tunelis) lietota salmu ķīpu glabāšanai.

Bojājuma tips: 104 Neatbilstoša 
iztīrīšana/novākšana. 

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša uzturē-

šana.

Rīcība: 
Iztīrīt caurteku (tuneli). Izpildāms 1 gadā.

9.1 ELEMENTI GRUNTĪ
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109 Citi upes gultnes bojājumi

Apraksts
Šajā kategorijā ietverami 9.1. nodaļā neaplūkotie bojājumi/trūkumi gruntī, piemēram, slodze uz
pamatu var palielināties, to papildus apberot. Pamatu tuvumā notiekošie rakšanas darbi var sa-
mazināt nestspēju, jo, rokot upes gultnē, tā var ciest no erozijas. Tad pamati var tikt pakļauti
nestspējas zaudēšanas riskam.

Šajā kategorijā ietverami bojājumi/trūkumi gruntī, kas var arī radīt bojājumus. Piemēram, strau-
mes regulējošu vaļņu trūkums vai gultne ar nepietiekamu caurteces spēju. Problēmas var rasties
pēc būvniecības, kad uzbēruma nogāzes nav apsētas ar zāli, un tāpēc jāveido preterozijas aiz-
sardzība.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina.
* Būvniecības vaina.
* Uzturēšanas vaina - neatbilstoša ikdienas uzturēšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānovērtē salīdzinājumā ar vispārējo stāvokli un to, cik lielā apjomā bojājums
var attīstīties.

Inspektoram jānovērtē sagaidāmās sekas.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi jāveic tad, kad defekti/trūkumi var izraisīt nestspēju ietekmējošus bojājumus.

Rīcība
Nosakāma katram gadījumam atsevišķi.

9.1 ELEMENTI GRUNTĪ
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9.2. Betona elementi
Betona elementiem var būt šādi bojājuma tipi:

201 Betona elementa sēšanās. 
202 Betona elementa pārvietošanās. 
203 Betona elementa deformācija. 
204 Plaisas betona elementā. 
205 Betona elementa sagrūšana.
206 Bojāts virsmas pārklājums. 
207 Caursūkšanās, mitrums betona elementā. 
208 Betona elementa noplukšana. 
209 Neatbilstoša/bojāta betona aizsargkārta. 
210 Betona elementa sadēdēšana. 
211 Betona elementa šūnainums. 
212 Betona elementa slāņošanās. 
213 Betona elementa atslāņošanās. 
214 Stiegrojuma korozija. 
215 Izskalojumi betona elementā. 
216 Betona elementa neatbilstoša tīrība. 
217 Neatbilstoša novākšana. 

290 Citi betona elementa bojājumi. 

Turpinājumā - minēto bojājumu tipu piemēri.

Betona dilumkārtas bojājumi aprakstīti 9.6.2. nodaļā. 

Betona margu/barjeru bojājumi aprakstīti 9.9.1. nodaļā.  
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201 Betona elementa sēšanās

Apraksts
Balstu, spārsienu, statu utt. sēšanās. Šo elementu sēšanās var izraisīt virsbūves sēšanos - bojāju-
ma tips Nr. 203. 

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - par augstu novērtēta grunts nestspēja, par zemu novērtēta uz grunti nododamā

slodze.
* Materiāla vaina - aizpildījumam izvēlēts neatbilstošs materiāls.
* Būvniecības vaina - pamati būvēti neatbilstoši projektam.
* Slodzes - satiksmes slodze vai būvniecības laikā tuvumā radīta papildu slodze.
* Bojājumi ekspluatācijā - erozijas vai paskalošanas ietekmē radies bojājums.

Iespējamie mērījumi
* Līmetņošana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānovērtē, pamatojoties uz sēšanās lielumu, tās attīstību un sēšanās iespējamām
sekām. Sēšanās var ietekmēt nestspēju un/vai uzturēšanas izdevumus. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi veicami nekavējoties, ja sēšanās ietekmē nestspēja kļuvusi nepietiekama. Pasākumi
veicami pirms nepietiekamas nestspējas ietekmē var notikt sēšanās. 

Pasākumi jāveic arī gadījumos, kad sēšanās var nopietni ietekmēt uzturēšanas izmaksas.

Iespējamā rīcība 
* Nomainīt aizpildījumu ar vieglāku materiālu, lai samazinātu caur grunti radīto vertikālo slodzi.
* Uzbūvēt jaunus pamatus, lietojot, piemēram, pāļus.

9.2 BETONA ELEMENTI
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9.2.-1. piemērs 

Uz nomainītas grunts būvēts gala balsts ievēroja-
mi sēdies. Iebūvētā materiāla sablīvēšanas
īpašības novērtētas nepareizi. Gala balsts nav
paredzēts īsam kalpošanas periodam. Virsbūve ir
nepārtraukta tipa. Lai samazinātu deformācijas
pagaidām nepieciešams paaugstināt balstīklas.

Bojājuma tips: 201 Betona elementa 
sēšanās (balstam).

203 Betona elementa de-
formācijas (virsbūvei).

Bojājuma pakāpe/sekas:1C Balstam.
4C Virsbūvei pirms pa-

gaidu atbalsta izbūves.
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta risi-

nājums
Rīcība:
Nav nepieciešami pasākumi gala balstiem, bet
līmetņojot jāseko sēšanās attīstībai.

Apakšbūves deformācijas tik lielas, ka tiltu jā-
slēdz smagā transporta satiksmei, kamēr virsbūvi
paceļ un paaugstina balstīklas.

9.2 BETONA ELEMENTI
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202 Betona elementa pārvietošanās

Apraksts
Tilta elementu pārvietošanās no sava sākotnēja stāvokļa, piemēram, balstu vai virsbūves daļu ho-
rizontāla pārbīde vai pagriešanās. Nereti pārvietošanās pazīmes var būt redzamas balstīklās un
deformācijas šuvēs.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - par augstu novērtēta grunts nestspēja, par zemu novērtēts grunts spiediens.
* Materiāla vaina - aizpildījumam izvēlēts neatbilstošs materiāls.
* Būvniecības vaina - pamati būvēti neatbilstoši projektam.
* Slodzes - satiksmes slodzes iedarbe.
* Neatbilstoša ekspluatācija/ uzturēšana - netiek tīrītas šuves.
* Negadījums - piemēram, plūdu vai satiksmes iedarbe. 

Iespējamie mērījumi
* Pārvietojumu mērīšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānovērtē, pamatojoties uz pārvietojuma lielumu un tā iespējamo attīstību.
Jāatzīmē, ka pārvietošanās ir vairāk kritiska slīpiem tiltiem ar ietvēm uz virsbūves. 

Lieli pārvie-tojumi var ietekmēt nestspēju, bet parasti tie ietekmē uzturēšanas izmaksas.
Izvirzījumi brauktuves malās var ietekmēt satiksmes drošību.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jāizvērtē katrs gadījums atsevišķi, un rīcība bieži ir atkarīga no balstīklu kapacitātes un šuves
konstrukcijas. Var būt situācija, kad izvirzījumi brauktuves malās var apdraudēt satiksmes dro-
šību.

Iespējamā rīcība
* Tīrīt šuves.
* Pacelt virsbūvi un regulēt/pacelt balstīklas.
* Nomainīt aizpildījumu ar vieglāku materiālu, lai samazinātu grunts slodzi.

9.2 BETONA
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9.2.-2. piemērs

Nestabils stāvoklis izraisījis gala balsta pārvieto-
jumu. Deformācijas šuves atvērums pilnīgi zudis
un redzamās atslāņošanās uz gala balsta, un šķērs-
sijām norāda, ka uz virsbūvi iedarbojas
neparedzēta slodze. 

Bojājuma tips: 202 Betona elementa 
pārvietošanās.

Bojājuma pakāpe/sekas:2C
Bojājuma cēlonis: 12 Kļūdaini aprēķini.

Rīcība:
Nepārtraukti veikt mērījumus, lai sekotu bojājuma
attīstībai. Ja tas turpinās, tad aizpildījumu aiz gala
balsta nomainīt. Izpildāms 5 gados.

9.2.-3. piemērs 

Aizpildījums zem zemes virsmas līmeņa ietver
sala jutīgus materiālus, kas izraisījuši gala balsta
pārvietošanos, un tilta slīpuma dēļ virsbūve pār-
bīdījusies šķērsvirzienā. Radušies izbīdījumi
brauktuves malās. Konstrukcijas noturība pret pār-
vietojumiem pagaidām ir pietiekama, un tilta nest-
spēja pašlaik nav ietekmēta.

Bojājuma tips: 202 Betona elementa 
pārvietošanās.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M Balstam.
3T Virsbūvei.

Bojājuma cēlonis: 11 Neatbilstoša materiāla
izvēle.

Rīcība:
Aizpildījumu aiz gala balsta nomainīt un virsbūvi
pacelt. Izpildāms 3 gados.

9.2.-4. piemērs 

Balsta uzkala ledus slodzes iedarbības ietekmē
novirzīta par 55 mm garenvirzienā 40 gadu ilgā
kalpošanas laikā.

Bojājuma tips: 202 Betona elementa 
pārvietošanās.

Bojājuma pakāpe/sekas:1C Balstam.
Bojājuma cēlonis: 65 Ledus iedarbe.

Rīcība:
Uzraudzīt bojājuma attīstību.

9.2 BETONA ELEMENTI
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203 Betona elementa deformācijas

Apraksts
Bojājuma tips "Deformācijas" attiecas uz tilta elementiem, kuriem radušās izlieces salīdzinājumā
ar to sākotnējo formu. Tie bijuši ilgstoši pakļauti papildu slodzei vai tiem ir nepietiekama nest-
spēja. Sekas var būt paliekošas deformācijas galvenajam nesošajam elementam, tilta klājam utt. 

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - elements nav projektēts vai izdarīti nepareizi pieņēmumi.
* Būvniecības vaina - turu sēšanās būves laikā, nejauši pieliktas slodzes.
* Slodzes - pārslodze ar smagsvara satiksmi, par biezu asfalta sega.
* Negadījums - satiksmes avārija.
* Bojājumi ekspluatācijā - piemēram, sēšanās izraisīts bojājums. 

Iespējamie mērījumi
* Līmetņošana.

Bojājuma pakāpe/sekas 
Tiltiem ar nepārtrauktu laiduma konstrukciju balstu sēšanās izraisa virsbūves deformācijas, ietek-
mējot nestspēju. Pirms noteikt bojājuma pakāpi, jāizdara aprēķini. Daudzos gadījumos projektē-
jot izvērtēta sēšanās, un tā jāņem vērā, nosakot bojājuma pakāpi.

Sēšanas rezultātā radušās deformācijas var ietekmēt arī turpmāko uzturēšanu, jo betona šļūde
ilgtermiņā, radot plastiskās deformācijas, var sarežģīt pacelšanas procesu.
Turu sēšanās var neietekmēt nestspēju.

Palielināta tilta pašsvara izraisītās ilgtermiņa deformācijas var ietekmēt satiksmes drošību, uztu-
rēšanas izmaksas un vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Nekavējoties jāveic pasākumi, ja deformācijas ŗezultātā radusies nepietiekama nestspēja, kā arī
tad, ja deformācijas bojā tilta izskatu.

Iespējamā rīcība
* Pacelt un regulēt balstīklas (nepārtrauktu laidumu tiltiem).
* Likvidēt lieko slodzi, piemēram, nofrēzēt asfaltu.
* Pastiprināt vai rekonstruēt.
* Nomainīt elementus.

9.2 BETONA ELEMENTI
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9.2.-5. piemērs 

Konsolsijas izliece radusies neatbilstoša stiegroju-
ma vai nepareizi izvietota stiegrojuma dēļ.

Bojājuma tips: 203 Betona elementa 
deformācijas.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 12 Kļūdaini aprēķini.

Rīcība:
Pastiprināt. Izpildāms 1 gadā.

9.2.-6. piemērs

Stata izliece no palielināta grunts spiediena, kuru
pārnesuši nenovāktie stata veidņi.

Bojājuma tips: 203 Betona elementa 
deformācijas.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Pastiprināt statu un nomainīt apbēruma materiālu
ar vieglāku. Izpildāms 1 gadā.

9.2.-7. piemērs 
Būves laikā turu sēšanās dēļ radusies deformācija,
un tā izlīdzināta ar asfaltu.

Bojājuma tips: 203 Betona elementa 
deformācijas.

Bojājuma pakāpe/sekas:1C
Bojājuma cēlonis: 31 Turu sēšanās

Rīcība:
Nav nepieciešama.

9.2 BETONA ELEMENTI
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204 Plaisas betona elementā

Apraksts
Šī kategorija aptver visas kaitīgās plaisas un plīsumus betonā. Lieces un stiepes spēku radītās
plaisas betonā ir normāla parādība. Tomēr šīm plaisām jābūt noteiktās robežās.
Tiltos ar gluda stiegrojuma stieņiem lielas plaisas var būt sastopamas biežāk nekā gadījumos ar
rievotu stiegrojumu. Saspriegtās konstrukcijās parasti plaisām nevajadzētu parādīties.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - neatbilstošs stiegrojums - ekspluatācijas apstākļos stiegrojumā lieli stiepes 

spēki. 
* Materiāla vaina - neatbilstošs betona maisījums rada rukuma plaisas. Ar sārmu reaģējošs izpil-

dītājs var reaģēt ar cementā un ūdenī esošo sārmu un ar laiku izplesties. Tas var izveidot plai-
sas.

* Būvniecības vaina - neatbilstošs betonēšanas un tā kopšanas process - betonam cietējot, zau-
dējot plastiskumu, izžūstot vai pārkarstot cietēšanas laikā, var radīt plaisas.

* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana - slikti iztīrītas šuves var izraisīt neparedzētas slodzes.
* Vide - agresīva vide, piemēram, plaisas, ko radījis hlorīdu ietekmē korodējis stiegrojums.
* Slodzes - piemēram, sēšanās utt.
* Negadījums - satiksmes avārija.
* Bojājumi ekspluatācijā - sekundārais bojājums.

Iespējamie mērījumi/materiālu pārbaudes
* Plaisu platuma un raksta mērījumi.
* Betona paraugu noņemšana, serdeņu izurbšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānosaka, novērtējot dislokāciju, izplatību, cēloni, iespējamo attīstību un sprie-
gumu elementā. Nozīmīga var izrādīties arī klimata iedarbe.

Nopietnas plaisas un plīsumi var norādīt uz nepietiekamu nestspēju. Tas var izraisīt stiegrojuma
koroziju, kas arī ietekmē nestspēju. Stiegrojuma korozijai plaisas un plīsumi kopā ar mitrumu ir
daudz bīstamāki par sausām plaisām. 

Daudzos gadījumos plaisas un plīsumi ietekmē uzturēšanas izmaksas un vidi.

9.2 BETONA ELEMENTI
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Uzturēšanas izmaksu ietekmējošo plaisu un plīsumu bojājumu pakāpes noteikšanai jāievēro šā-
dus apsvērumus:
Vāji agresīva vide (VAV): Plaisas/plīsumi < 0,5 mm 1M

Plaisas/plīsumi 0,5-1,0 mm 2M
Plaisas/plīsumi > 1,0 mm 3M

Agresīva vide (AV): Plaisas/plīsumi < 0,2 mm 1M
Plaisas/plīsumi 0,2-0,5 mm 2M
Plaisas/plīsumi > 0,5 mm 3M

Agresīvā vidē mitras plaisas vai plīsumi vienmēr jāizvērtē. Šādā vidē betona plaisās vai plīsumos
jāpārbauda stiegrojuma korozija, ņemot paraugus vairākās vietās.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Ļoti bieži plaisas vai plīsumi izraisa citus bojājuma veidus, kā deformācijas, pārvietojumus,
stiegrojuma koroziju utt. Jāveic pasākumi primārā bojājuma novēršanai, pirms veic pasākumus
plaisām un plīsumiem. Līdzīgi pasākumi jāveic ar plaisām un plīsumiem pirms cita veida bojāju-
mi var attīstīties, piemēram, stiegrojuma korozija, kas var pazemināt nestspēju un paaugstināt uz-
turēšanas izmaksas.

Iespējamā rīcība 
Apstrādāt virsmu, nodrošinot plaisām/plīsumiem ilgstošu pārklājumu.
* Aizpildīt plaisas/plīsumus.
* Injicēt plaisas/plīsumus.
* Pastiprināt.

Zīmējumā parādītas dažāda veida plaisas, kādas var rasties ārējo spēku ietekmē.
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Zīmējumā parādīti betona tiltos sastopamo plaisu piemēri.



9.2.-8. piemērs 

Plaisas iekārtā tilta klajā, ko izraisījušas bloķētas
šuves. Nav paredzama pilnīga klāja sabrukšana.
Atsauce 9.8. nodaļā. 

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā. 

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.
Rīcība:
Izcirst betonu, iebetonēt jaunas šķērssijas un iebū-
vēt blīvas deformācijas šuves. Izpildāms 1 gadā.

9.2.-9. piemērs 

Plaisas zem balstīklas, kura bija novietota pārāk
tuvu malai.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:4C 
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta 

risinājums.

Rīcība:
Nekavējoties atslogot balstīklu. Balstīklas plaukts
jāpastiprina 1 gadā.

9.2.-10. piemērs 

Plaisas balstā, betona aizpildītājam reaģējot ar
sārmu. Plaisas ir 1 mm platas un vide - agresīva.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 25 Alkali-reaktīvs 

aizpildītājs.

Rīcība:
Virs balsta noblīvēt deformācijas šuves, lai
samazinātu ūdens tecēšanu uz balstu. Izpildāms 2
gados.
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9.2.-11. piemērs

Plaisas atbalstsienā, aizpildītājam reaģējot ar sār-
mu (apliecināts ar struktūranalīzi). Brauktuvei
pretapledojuma sāls parasti nav lietota. Plaisu pla-
tumi nepārsniedz 0,8 mm. Vieta nav publikai pie-
ejama.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M, 1A
Bojājuma cēlonis: 25 Alkali-reaktīvs 

aizpildītājs.
Rīcība:
Jāierīko virsmas ūdens drenāža un tilta klājs jā-
pārklāj ar hidroizolācijas slāni. Izpildāms 5 gados.

9.2.-12. piemērs 

Lieces plaisas betona sijā. Aprēķini liecina, ka
stiegrojums ir atbilstošs.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 61 Satiksmes slodzes.

Rīcība:
Virsmu pārklāt ar speciālu plaisu nosedzošu ma-
teriālu. Izpildāms 5 gados.

9.2.-13. piemērs 

Sēšanās dēļ spārnsienā radušās plaisas.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.

Rīcība:
Līmetņojot novērot sēšanās attīstību. Injicēt plai-
sas pēc tam, kad sēšanās apstājusies.
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9.2.-14. piemērs 

Plaisa gala balsta sānsienā, ko izraisījusi slīpa sē-
šanās. Ceļa satiksmes intensitāte ir maza. Sēšanās
process ir apstājies.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.

Rīcība:
Aizpildījumu nomainīt ar vieglāku materiālu un
injicēt plaisas. Izpildāms 5 gados.

9.2.-15. piemērs 

Plaisas virs balsta radušās, sēžoties gala balstam.
Sēšanās process ir apstājies, un nestspēja
nemainās.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.
Rīcība:
Plaisas noblīvēt. Izpildāms 1 gadā.

9.2.-16. piemērs 
Betonēšanas procesā radušās sēšanās plaisas.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Plaisas noblīvēt. Izpildāms 1 gadā.
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9.2.-17. piemērs 

Caurejošas plaisas tilta jaunajā klāja daļā radušās
no sildīšanas, betonējot virs esošā aukstā betona.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 35 Neatbilstošs 

cietēšanas process.
Rīcība:
Plaisas noblīvēt injicējot. Izpildāms 1 gadā.

9.2.-18. piemērs 

Saliekama gājēju tilta klāja apakšā plaisas un
kaļķa nogulsnes. Plaisu platumi nepārsniedz 0,7
mm.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

207 Caursūkšanās/
mitrums 

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 67 Rukums/šļūde.

Rīcība:
Plaisas noblīvēt. Izpildāms 2 gados.

9.2.-19. piemērs 

No agrākas ūdens caursūkšanās caurtekā radušās
kaļķa nogulsnes rukuma plaisās. Tagad plaisas
aizsērējušas ar kaļķi, izžuvušas un ūdens
caursūkšanās apstājusies. Liela gājēju intensitāte
caurtekā (tunelī). 

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:1M, 3A
Bojājuma cēlonis: 67 Rukums/šļūde.

Rīcība:
Betona virsmu apstrādāt ar smilšu strūklu, lai
uzlabotu tā izskatu. Izpildāms 1 gadā.

9.2 BETONA ELEMENTI

154



205 Betona elementa sagrūšana

Apraksts
Plašs bojājums visā tilta elementā vai tā daļā, piemēram, saplaisājuši betona apgabali vai sabru-
kuša betona apgabali.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - nav pievērsta uzmanība slodžu koncentrācijai. Maz vietas deformācijām.
* Būvniecības vaina - plīsumi radušies, saspriegojot betonu, pirms tas sasniedzis paredzēto 

stiprību.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.
* Slodzes - grunts spiediens, sēšanās utt.
* Negadījums - piemēram, satiksmes iedarbe.
* Bojājumi ekspluatācijā - piemēram, sekundārais bojājums.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe novērtējama, pamatojoties uz tā dislokāciju, lielumu un iespējamo attīstību.
Slodzi nesošo elementu bojājumiem jāpiešķir augsta pakāpe. 
Plīsumi slodzi nesošos elementos var ietekmēt nestspēju. Plīsumi slodzi nenesošos elementos var
ietekmēt satiksmes drošību, turpmākās uzturēšanas izmaksas un/vai vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami, ja samazināta tilta nestspēja vai satiksmes drošība.

Ja bojājums ietekmē uzturēšanas izdevumus, tad pasākumi veicami, pirms rodas citi uzturēšanas
izdevumus ietekmējoši bojājumi.

Iespējamā rīcība 
* Veikt mehānisko remontu.
* Nomainīt.
* Pastiprināt.
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9.2.-20. piemērs 

Šuves bloķēšanās dēļ radies lūzums iekārtā tilta
šķērssijā. 

Bojājuma tips: 205 Betona elementa 
sagrūšana.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.

Rīcība:
Nomainīt esošo šķērssiju. Izpildāms 1 gadā.

9.2.-21. piemērs

Satiksmes negadījumā salauzta sija. Samazināta
nestspēja, un pastāv betona daļu nokrišanas risks.

Bojājuma tips: 205 Betona elementa 
sagrūšana.

Bojājuma pakāpe/sekas:4C, 4T
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība:
Tiltu slēgt vai ierobežot satiksmi līdz remonta
beigām.

9.2.-22. piemērs

Grunts spiediena dēļ, pārbīdoties gala balstam,
pārlūzusi atbalstsiena.

Bojājuma tips: 205 Betona elementa 
sagrūšana.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.

Rīcība:
Aizpildījuma materiālu nomainīt ar vieglāku un
remontēt atbalstsienu. Izpildāms 5 gados.
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206 Bojāts virsmas pārklājums

Apraksts
Bojājumi tilta betona elementu virsmas pārklājumā, piemēram, ūdenis repelenta impregnējumā,
krāsojumā/pārklājumā un balsinājumā/poru aizpildījumā. Bojājumi ietver atlobīšanos, plaisāšanu,
burbuļu rašanos un noplukšanu, kā arī virsmas pārklājuma neatbilstību ekspluatācijas standar-
tiem. Virsmas pārklājumam jāaizsargā betons pret vides iedarbi un jāuzlabo izskats.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - izvēlēts nepareizs virsmas pārklājums.
* Materiāla vaina - lietots nepareizs virsmas pārklājuma tips.
* Būvniecības vaina - nekvalitatīva virsmas sagatavošana vai mitrā/aukstā laikā lietots materiāls.
* Neatbilstoša virsmas pārklājuma ekspluatācija/uzturēšana.
* Vide - agresīva vide sabojājusi virsmas pārklājumu ātrāk nekā paredzēts.
* Bojājumi ekspluatācijā - parasts nodilums un noberzums.

Iespējamie mērījumi/materiālu pārbaudes
* Virsmas pārklājuma biezuma mērījumi.
* Saistes mērījumi starp virsmas slāni un betonu.
* Impregnējošā materiāla impregnēšanas dziļuma mērījumi.
* Hlorīdu satura un karbonizācijas dziļuma mērījumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Vides ietekmē visu tipu virsmas pārklājumi pakāpeniski sabrūk. Bojājuma pakāpei jāatspoguļo
laiks, kad virsmas pārklājums jāatjauno, t.i., pirms tas zaudē aizsargājošās īpašības.
Virsmas pārklājuma bojājumi var ietekmēt uzturēšanas izmaksas un palielināt hlorīdu iekļūšanu
un karbonizācijas ātrumu. Pēdējie divi procesi var izraisīt stiegrojuma koroziju un atslāņošanos.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Ja ir plašs bojājums un/vai virsmas pārklājums zaudējis aizsargājošo kvalitāti, tad jāuzklāj jauns
virsmas pārklājuma slānis. Nelielu bojājumu gadījumos pasākumi jāveic vienīgi pirms cita tipa
bojājumu attīstības un pirms bojājums kļūst tik plašs, ka jāatjauno viss virsmas pārklājums.

Iespējamā rīcība 
* Regulāri tīrīt un atjaunot virsmas pārklājumu.
* Noņemt esošo virsmas pārklājumu un uzklāt jaunu. 
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9.2.-23. piemērs

Lokāla virsmas pārklājuma atslāņošanās uz betona
barjeras.

Bojājuma tips: 206 Bojāts virsmas 
pārklājums.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M, 2A
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Uzturēšanas pasākumi virsmas pārklājumam
izpildāmi 3 gados.

9.2.-24. piemērs 

Virsmas pārklājums bojāts vēja un dēdēšanas
ietekmē. Šis tilts ir pakļauts pastiprinātai sāls
iedarbei, un virsmas pārklājums zaudējis
aizsargājošās īpašības. Tilta izskatu diez vai var
uzskatīt par pievilcīgu.

Bojājuma tips: 206 Bojāts virsmas 
pārklājums.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M, 3A
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.
81 Nodilums.

Rīcība:
Noņemt esošo virsmas pārklājumu un uzklāt
jaunu. Izpildāms 3 gados.
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207 Caursūkšanās/mitrums betona elementā

Apraksts
Tas ietver ūdens sūkšanos cauri plaisām, ūdens caursūkšanos starp saliekama betona elementiem
un/vai mitrumu caursūkšanās vai detaļu nekopšanas dēļ.
Caursūkšanās/mitruma iedarbe var izraisīt stiegrojuma koroziju un aizsargkārtas slāņošanos, kā
arī betona elementa noplukšanu (kaļķa nosēdumi uz virsmas).

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - neveiksmīgs projekts, caursūkšanās/mitruma veicinātājs.
* Materiāla vaina - nepareizs betona sastāvs var izraisīt tādu porainību, ka betons nav ūdeni ne-

caurlaidošs.
* Būvniecības vaina - nekvalitatīvi ievibrējot betonu, radusies porainība.
* Iesēdumi izraisa nepietiekamu ūdens drenāžu un rada caursūkšanās/mitruma iedarbes risku.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.
* Bojājumi ekspluatācijā - piemēram, sekundārais bojājums.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jāizvēlas atkarībā no tilta vecuma, caursūkšanās/mitruma ietekmes apjoma un
ātruma, ar kādu citi bojājumi var attīstīties.

Caursūkšanās/mitruma iedarbe var ietekmēt uzturēšanas izmaksas un/vai satiksmes drošību zie-
mā, veidojot lāstekas un ledu uz ceļa virsmas.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Caursūkšanās/mitruma iedarbes apturēšanas pasākumi jāveic pirms var sākties citu bojājumu
attīstība, piemēram, stiegrojuma korozija un slāņošanās. Ja samazināta satiksmes drošība vai
caursūkšanās/mitruma iedarbes dēļ radušies apledojumi, tad neatliekami jāveic pasākumi.

Iespējamā rīcība 
* Noblīvēt, aizpildīt injicējot.
* Uzlabot ūdens drenāžas sistēmu.
* Veikt betona mehānisko remontu.
* Uzklāt jaunu hidroizolācijas kārtu uz tilta klāju.
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9.2.-25. piemērs  

Caursūkšanās šuvēs starp betona elementiem neat-
bilstoša noblīvējuma dēļ, izraisot mitruma iedarbi
tilta apakšpusē.
Elementi ir saspriegti, tādēļ jutīgi pret stiegrojuma
koroziju. Tilta klājs pakļauts pretapledojuma sāls
iedarbei.

Bojājuma tips: 207 Caursūkšanās/
mitrums. 

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Uzklāt jaunu hidroizolācijas kārtu uz tilta klāja.
Izpildāms 1 gadā.

9.2.-26. piemērs

Caursūkšanās šuvēs starp betona elementiem gā-
jēju tunelī neatbilstoša noblīvējuma dēļ.

Bojājuma tips: 207 Caursūkšanās/
mitrums.  

Bojājuma pakāpe/sekas:3T, 2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Noblīvēt šuves. Izpildāms 1 gadā.

9.2.-27. piemērs 

Nopietna caursūkšanās spēka kabeļa kanāla zonā.
Zem tilta ir gājēju ceļš.

Bojājuma tips: 207 Caursūkšanās/
mitrums.  

208 Betona elementa 
noplukšana.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M, 2A
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Noblīvēt caursūkšanās vietu. Izpildāms 5 gados.
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9.2.-28. piemērs  

Caursūkšanās tilta klājā caur nelielu nekvalitatīvi
iebetonētu apgabalu. 

Bojājuma tips: 207 Caursūkšanās/
mitrums. 

211 Betona elementa 
šūnainums.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Uzklāt jaunu hidroizolācijas kārtu uz tilta klāja.
Izpildāms 5 gados.

9.2.-29. piemērs 

Mitrums un kaļķa nosēdumi tilta klāja apakšā no-
rāda uz caursūkšanās/ mitruma iedarbi ilgākā lai-
ka periodā. Sega un hidroizolācija ir pilnībā
izdilusi. 

Bojājuma tips: 207 Caursūkšanās/
mitrums. 

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.
Rīcība:
Uzklāt jaunu hidroizolācijas kārtu un segu uz tilta.
Izpildāms 5 gados.

9.2.-30. piemērs  

Caursūkšanās starp šķērssijām izraisījis porains
betons un neblīvas šuves tieši virs šķērssijām.
Ūdens radījis tērauda virsmas pārklājuma bojāju-
mus.

Bojājuma tips: 207 Caursūkšanās/
mitrums. 

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 11 Neatbilstoša materiāla

izvēle.
38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Šķērssijām pasākumi nav nepieciešami. Šuves
jāiztīra, jānoblīvē un tērauda elementi jānokrāso.
Izpildāms 3 gados. 
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9.2.-31. piemērs 

Caursūkšanās caur tilta klāja sliktas kvalitātes po-
rainu betonu izraisījusi plašu stiegrojuma korozi-
ju, betona atslāņošanos un sairšanu.

Bojājuma tips: 207 Caursūkšanās/
mitrums. 

209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta.

210 Betona elementa 
nodilums.

213 Betona elementa 
atslāņošanās.

214 Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Pārbūvēt tilta klāju. Izpildāms 1 gadā.

9.2.-32. piemērs

Caursūkšanās cauri atbalstsienā aizbetonētām
šuvēm izraisījusi betona sadēdēšanu. Atbalstsiena
dislocēta gar ceļa malu. 

Bojājuma tips: 207 Caursūkšanās/
mitrums. 

208 Betona elementa 
noplukšana.

210 Betona elementa 
nodilums.

Bojājuma pakāpe/sekas:1C, 2M, 3A
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Aizpildīt šuves injicējot un notīrīt/pārklāt kon-
strukcijas virsmu. Izpildāms 3 gados.
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208 Betona elementa noplukšana

Apraksts
Noplukšana nozīmē, ka betona virsma kļuvusi netīra vai ir nepieņemamas virsmas krāsas izmai-
ņas. Šis tips ietver betona visa veida noplukšanu, ko izraisījis ūdens, netīrumi, rūsa, grafīti vai
apaugums ar aļģēm, sūnu utt.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - pārāk īsa drenāžas caurule vai nepareizi novietota caurule bieži izraisa    

noplukšanu.
* Materiāla vaina - betonējot mainīts tā sastāvs. Remontējot lietota neatbilstoša java.
* Būvniecības vaina - nevienāda veidņu ziede vai slikti novibrēts betons, neievērotas cietēšanas

prasības, slikti veikts remonts utt.
* Neatbilstoša ikdienas ekspluatācija/uzturēšana - neapmierinošas tīrīšanas procedūras.
* Bojājumi ekspluatācijā - sekundārais bojājums.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe nosakāma, ievērojot noplukšanas izplatību un tā attīstības ātrumu.

Parasti noplukšana ietekmē vidi, bet tā var ietekmēt arī uzturēšanas izmaksas.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Noplukums jānovērš, ja tas kaitē videi un var ietekmēt uzturēšanas izmaksas. Situācijas attīstībā
jāņem vērā svarīgi tādi notikumi kā nacionālie svētki utt. Noplukšanas cēlonis jānovērš pirms tā
pārvēršas bojājumā.

Iespējamā rīcība 
* Regulāri tīrīt.
* Pārklāt virsmu izskata uzlabošanai.
* Uzlabot tilta drenāžas sistēmu.
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9.2.-33. piemērs

Pārāk īsas drenāžas caurules izraisījušas nopluk-
šanu. Satiksme zem tilta nenotiek.

Bojājuma tips: 208 Betona elementa 
noplukšana.

Bojājuma pakāpe/sekas: 1A
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.
Rīcība:
Noplukums nav jānovērš. Pagarināt drenāžas cau-
rules, lai novērstu noplukšanas cēloni. 

9.2.-34. piemērs 

Tekošu šuvju izraisīta balstu noplukšana. Zem
tilta intensīva satiksme, un noplukums ietekmē
izskatu.

Bojājuma tips: 208 Betona elementa 
noplukšana.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3A
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.

Rīcība:
Notīrīt betonu un pārklāt virsmu. Izpildāms 2
gados. Noblīvēt šuves, lai novērstu noplukšanas
cēloņus.

9.2.-35. piemērs

Uz gala balstu uzkrāsoti grafīti. Zem tilta gājēju
ceļš.

Bojājuma tips: 208 Betona elementa 
noplukšana..

Bojājuma pakāpe/sekas: 3A
Bojājuma cēlonis: 84 Vandalisms.

Rīcība:
Notīrit konstrukciju. Izpildāms 3 gados.
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209 Neatbilstoša/bojāta betona aizsargkārta

Apraksts
Aizsargkārta aizsargā stiegrojumu pret koroziju. Aizsargkārta atkarīga no betona kvalitātes un
vides. Aizsargkārta var būt zaudējusi aizsargājošo kvalitāti, ja tai nav paredzēts pietiekams bie-
zums, ja tas karbonizējies, satur par daudz hlorīdu vai citādi bojāts ar sliktiem distanceriem, nag-
lām, savilcēm, koka gabaliem utt. Neatbilstoša/bojāta aizsargkārta var izraisīt bojājuma tipu
Nr. 214 "Stiegrojuma korozija" vai Nr. 213 "Betona elementa atslāņošanās".

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - paredzēts neatbilstošs aizsargkārtas biezums vai nepietiekama betona izturība. 

Projektēšanas laikā normatīvi bijuši neatbilstoši vides iedarbēm.
* Būvniecības vaina - stiegrojumam nepietiekama aizsargkārta vai tās biezums slikti nofiksēts. 

Betons var arī būt slikti ievibrēts un/vai cietēšanas apstākļi/temperatūra radījuši virsmā plaisas 
vai poras.

* Vide - tilts atrodas agresīvā vidē un ir jutīgs pret hlorīdiem.

Iespējamie mērījumi/materiālu pārbaudes
* Aizsargkārtas biezuma mērīšana.
* Karbonizācijas dziļuma mērīšana.
* Hlorīdu satura noteikšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe atkarīga no tilta vecuma un vides iedarbes.

Neatbilstoša/bojāta aizsargkārta var ietekmēt turpmākās uzturēšanas izmaksas, kādas būs nepie-
ciešamas veicot pasākumus mitruma novēršanai, ierobežojot kaitīgās vielas vai gāzes iekļūšanu
pie stiegrojuma, lai pēc tam nesāktos korozija un atslāņošanās.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jāveic tādi preventīvi pasākumi, lai izvairītos no bojājumiem, kurus varētu izraisīt neatbilstoša/
bojāta aizsargkārta. Uzturēšana jāveic pirms iesākas stiegrojuma korozija.

Iespējamā rīcība 
* Periodiski uzturēt virsmas pārklājumu.
* Palielināt aizsargkārtas biezumu torkretējot.
* Veikt mehānisko remontu, ietverot karbonizējoša/hlorīdus saturoša betona nokalšanu.
* Hlorīdu ekstrakcija.
* Realkalizācija.
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9.2.-36. piemērs 

a) Tilta vecums: 50 gadi.
Aizsargkārta: 20 mm.
Karbonizācijas dziļums:  10 mm.
Karbonizācija nenonāks līdz stiegrojumam nāka-
mo 50 gadu laikā.

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta.

Bojājuma pakāpe/sekas: 1M
Bojājuma cēlonis: 81 Nodilums.

Rīcība:
Nav nepieciešama.

b) Tilta vecums: 10 gadi.
Aizsargkārta: 20 mm.
Karbonizācijas dziļums: 15 mm.
Karbonizācija var nonākt līdz stiegrojumam aptu-
veni 8 gadu laikā.

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta.

Bojājuma pakāpe/sekas: 2M
Bojājuma cēlonis: 32 Nepareizi izvietots 

stiegrojums.
53 Karbonizācijas 

iedarbe
Rīcība: Pārklāt virsmu. Izpildāms 5 gados.

9.2.-37. piemērs

a) Aprēķini un vērtējums rāda, ka pieļaujamais
kritiskais hlorīdu satura līmenis neietekmēs stieg-
rojumu turpmākos 20 gadus. 

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta.

Bojājuma pakāpe/sekas: 1M
Bojājuma cēlonis: 51 Hlorīdu iedarbe.

Rīcība: Nav nepieciešama. 

b) Aprēķini un vērtējums rāda, ka pieļaujamais
kritiskais hlorīdu satura līmenis sasniegs stiegro-
jumu turpmākos 8 līdz 10 gados. 

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3M
Bojājuma cēlonis: 51 Hlorīdu iedarbe.

Rīcība: Pārklāt virsmu. Izpildāms 3 gados.

Diagramma karbonizācijas dziļuma
noteikšanai nākotnā

Tipisks hlorīdu profils
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9.2.-38. piemērs  
Neatbilstoša aizsargkārta un šūnaina tilta klāja
apakša atsegusi stiegrojumu ar virsmas korozijas
pazīmēm. Tilts ir 30 gadu vecs, atrodas iekšzemē
un nav pakļauts sevišķām vides iedarbēm.

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta..

211 Betona elementa 
šūnainums.

214 Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 32 Nepareizi izvietots 

stiegrojums.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu un pārklāt virsmu.
Izpildāms 7 gados.

9.2.-39. piemērs  
Stiegrojuma distanceri, naglas un savilces izraisī-
jušas aizsargkārtas kvalitātes samazināšanos un
pašlaik ietekmē tilta izskatu. Tilts atrodas piejūras
apstākļos, bet pie stiegrojuma nav konstatēti hlorī-
di.

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M, 2A
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Izgriezt stiegrojuma distancerus, naglas utt. un
pārklāt virsmu. Izpildāms 5 gados.

9.2.-40. piemērs
Hlorīdu iekļūšana izraisījusi aizsargkārtā atrodo-
šos savilču koroziju. Turpmākā bojājuma attīstība
var izraisīt nesošā stiegrojuma koroziju. Pašlaik
korozija ietekmē tilta izskatu.

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta.

214 Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:3M, 2A
Bojājuma cēlonis: 32 Nepareizi izvietots 

stiegrojums.
51 Hlorīdu iedarbe.

Rīcība:
Izcirst savilču galus, aizbetonēt izcirtumus un
pārklāt virsmu. Izpildāms 3 gados.
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210 Betona elementa sadēdēšana

Apraksts
Tā ietver betona virsmas sadēdēšanu virs un zem ūdens līmeņa, kā arī mainīgā ūdens līmeņa
zonā. Sadēdēšana pārvērš betona virsmu mazākās vaļīgās daļiņās. Sabrūkot cementa saistvielai,
atsedzas aizpildītājs. Sadēdēšanu izraisa ārējie faktori, kā sala, skābju un sāls iedarbe. Hlorīdu
klātbūtne palielina sala iedarbi. Blīvākā betonā dēdēšana notiek lēnāk. Sadēdēšana var arī ietek-
mēt bojājuma tipu Nr. 214 "Stiegrojuma korozija".

Bojājuma cēlonis 
* Projekta vaina - paredzēts betons ar pārāk augstu/zemu ū/c attiecību. Projektā pieļauta ūdens 

vai citas bojājošas substances nokļūšana kontaktā ar betona virsmu.
* Materiāla vaina - neatbilstošs betona sastāvs var radīt porainību un zemu salizturību. Betonā 

lietots aizpildītājs ar zemu salizturību. Betonam zema pretestība pret vides iedarbēm.
* Būvniecības vaina - betons slikti novibrēts, porains un noslāņojies. Neapmierinošā betona 

kopšanas procesā virskārta saplaisājusi. Betons sasalis cietēšanas procesā.
* Vide - hlorīdu, skābes, sulfātu u.c. klātbūtne vidē radījuši paaugstinātu sadēdēšanas risku. 

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe nosakāma, pamatojoties uz tilta vecumu, bojājuma apjomu un sagaidāmo tā
turpmāko attīstību.
Daudzos gadījumos nopietna sadēdēšana, samazinot betona šķērsgriezumu, var ietekmēt nest-
spēju. Virsmas bojājums var attīstīties dziļāk betonā un ietekmēt uzturēšanas izmaksas.
Sadēdēšanas procesā, sabrūkot betonam, var tikt ietekmēta arī satiksmes drošība. Bojājuma pa-
kāpe jānovērtē, pamatojoties uz to, cik liela ir varbūtība, ka sabrūkošais materiāls izraisīs bojāju-
mu.
Posmi ar sadēdējušu betonu un arī iespējamā stiegrojuma korozija var ietekmēt vidi. Bojājuma
pakāpe jānosaka, pamatojoties uz to, cik nozīmīgs bojājums ir videi un kā tas ietekmē tilta estē-
tiku.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami, kad sadēdēšanas dēļ nestspēja kļuvusi nepietiekama. Pasākumus
vajadzētu veikt pirms nestspēja kļūst nepietiekama vai pirms sāk attīstīties citas bojājumu for-
mas, piemēram, stiegrojuma korozija.
Nekavējoties jāizvāc sagruvušais betons.
Jāveic pasākumi vidi ietekmējošu bojājumu novēršanai, jo tie ietekmē tilta vispārējo izskatu un
redzami tilta lietotājiem.

Iespējamā rīcība 
* Novākt sagruvušo betonu, kurš krītot var būt bīstams cilvēkiem.
* Veikt mehānisko remontu.
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9.2.-41. piemērs 

Sala iedarbes ietekmē radies nopietns sadēdējums
tilta klāja malējā daļā pie ietves. Sadēdēšana
izplatījusies gar ietves malu, samazinot tās nest-
spēju.

Bojājuma tips: 210 Betona elementa 
nodilums.

Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 21 Slikta materiālu

kompozīcija.
51 Hlorīdu iedarbe.

Rīcība:
Nekavējoties veikt ietves nostiprināšanas pasāku-
mus pirms remontdarbiem.

9.2.-42. piemērs  

Skābes ietekmē agresīvā vidē esošais saspriegtā
betona pālis sadēdējis. Samazinājies pāļa šķērs-
griezums. Stiegrojums atsegts un korodējis. 

Bojājuma tips: 210 Betona elementa 
nodilums.

214 Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 58 Ķīmiskā iedarbe.

Rīcība:
Līdz remontdarbu pabeigšanai samazināt tilta
lietotājiem atļauto transportlīdzekļu masu. Pāļus
apbetonēt.

9.2.-43. piemērs

Skābes ietekmē agresīvā vidē esošais saspriegtā
betona pālis sadēdējis. Cementa saistviela izšķī-
dusi un atsegts aizpildītājs. Bojājums klasificē-
jams kā virsmas problēma.

Bojājuma tips: 210 Betona elementa 
nodilums.

Bojājuma pakāpe/sekas:1M
Bojājuma cēlonis: 58 Ķīmiskā iedarbe.

Rīcība:
Nav nepieciešama.
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9.2.-44. piemērs  

Sala iedarbē sadēdējusi tilta nestspēju neietekmē-
joša brauktuves apmale.

Bojājuma tips: 210 Betona elementa 
nodilums.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 21 Slikta materiālu

kompozīcija.
51 Hlorīdu iedarbe.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 5 gados.

9.2.-45. piemērs 

Betona sadēdēšana zem ūdens līmeņa. Lokāls be-
tona virsmas bojājums. 

Bojājuma tips: 210 Betona elementa 
nodilums.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 21 Slikta materiālu

kompozīcija.
51 Hlorīdu iedarbe.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 5 gados.
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211 Betona elementu šūnainums

Apraksts
Šūnainums ietver betona kavernas, betonēšanas šuves un posmus ar porainu, sliktas kvalitātes
betonu.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - stiegrojuma sablīvējums var radīt šūnainumu.
* Materiāla vaina - slikta materiālu kompozīcija var radīt šūnainumu.
* Būvniecības vaina - neatbilstoša betonēšanas un noblīvēšanas kvalitāte.

Bojājuma pakāpe/sekas
Šūnainums parasti nepastāv tikai kā atsevišķs bojājums, bet var būt par attīstības vietu cita tipa
bojājumiem, piemēram, stiegrojuma korozijai. Bojājuma pakāpe nosakāma, balstoties uz bojātā
apgabala lielumu, novietojumu un ietekmi uz tilta estētiku. Niecīgu šūnainumu uz masīviem ele-
mentiem var novērtēt ar zemu bojājuma pakāpi.

Šūnainums var ietekmēt spiestu elementu nestspēju. Uzturēšanas izmaksas parasti var būt izšķi-
rošas saspriegtiem elementiem un arī lielām virsmām. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi jāveic, tiklīdz šūnainums radījis pazeminātu nestspēju.

Pasākumi jāveic pirms sāk attīstīties cita tipa bojājumi, piemēram, stiegrojuma korozija vai atslā-
ņošanās. Šūnainumam nevajadzētu būt jauniem tiltiem.

Iespējamā rīcība 
* Veikt mehānisko remontu.
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9.2.-46. piemērs 

Vienam no balstiem nopietns betona daļas
zudums. Bojātā puse atklāta mitruma iedarbei, un
stiegrojums korodē. Balsts atrodas autoceļa
sadalošajā joslā un pakļauts pretapledojuma sāls
iedarbei.

Bojājuma tips: 211 Betona elementa 
šūnainums.

214  Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 33 Kļūdas betona 

iestrādē.
51 Hlorīdu iedarbe.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 1 gadā.

9.2.-47. piemērs  

Nopietns šūnainums nesaspriegta elementa apakš-
pusē. Nestspēja palikusi nemainīga. 

Bojājuma tips: 211 Betona elementa 
šūnainums.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 33 Kļūdas betona 

iestrādē.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 5 gados, sas-
priegta elementa gadījumā - 3 gados.

9.2.-48. piemērs 

Šūnainums veca tilta malējā sijā. Stiegrojums at-
segts, bet nestspēja vēl nav bojāta.

Bojājuma tips: 211 Betona elementa 
šūnainums.

214  Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 33 Kļūdas betona 

iestrādē.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 5 gados.
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9.2.-49. piemērs

Niecīgs šūnainums labas kvalitātes betonam zem
ūdens līmeņa. 

Bojājuma tips: 211 Betona elementa 
šūnainums.

Bojājuma pakāpe/sekas:1M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Nav nepieciešama.

9.2.-50. piemērs

Nopietns šūnainums zemas kvalitātes betonam
zem ūdens līmeņa. Bojājums attīstījies strauji, var
būt ietekmēta nestspēja.

Bojājuma tips: 211 Betona elementa 
šūnainums.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 1 gadā.
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212 Betona elementa slāņošanās

Apraksts
Slāņošanās starp pamata betonu un papildus uzbetonētiem tilta klāja slāņiem vai citos remontdar-
bos uzklātiem betona slāņiem. Betona slāņošanās notiek iekšējo vai ārējo piepūļu rezultātā, pie-
mēram, stiegrojuma korozijas produktiem atspiežot betona  aizsargkārtu. 

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - neveiksmīgs saspriegto kūļu izvietojums vai stiegrojuma sablīvējums.
* Materiāla vaina - neatbilstoša materiālu kompozīcija.
* Būvniecības vaina - neatbilstošas betonēšanas procedūras. Turu sēšanās. Izkustējušies veidņi. 

Pāragra saspriegšana. Nepareizi izvietotas tehnoloģiskās šuves. Neapmierinošs remonts.
* Vide - agresīvā vidē hlorīdu iekļūšana var izraisīt stiegrojuma koroziju un betona slāņošanos.
* Slodze - pārslodze var būt slāņošanas cēlonis.
* Bojājumi ekspluatācijā - sekundārie bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe atkarīga no bojājuma lieluma un dislokācijas.

Slāņošanās slodzi nesošos elementos var samazināt nestspēju. Slāņošanās starp konstrukcijas be-
tonu un nenesošo piebetonējumu/remontjavu var ietekmēt turpmākās uzturēšanas izmaksas.

Atslāņojušies betona gabali var nokrist un ietekmēt satiksmes drošību. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi jāveic, ja slāņošanās dēļ nestspēja kļuvusi nepietiekama. Nekavējoties jā-
rīkojas arī gadījumos, kad slāņošanās dēl vaļīgie materiāla gabali krītot var radīt bojājumus. Ja
slāņošanās var ietekmēt turpmākās uzturēšanas izmaksas, tad pasākumi jāveic pirms sāk
attīstīties cita tipa bojājumi, piemēram, stiegrojuma korozija.

Iespējamā rīcība 
* Izcirst un aizvākt betona daļas, kuras var kļūt vaļīgas un nokrist.
* Veikt mehānisko remontu.
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213 Betona elementu atslāņošanās

Apraksts
Atslāņošanās ir betona daļu atlūšana stiegrojuma korozijas radīto spriegumu, triecienu vai citu
piepūļu iedarbes rezultātā.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - piemēram, balstīklas var būt paredzētas pārāk tuvu balstīklu plaukta malai, 

un/vai neatbilstošs stiegrojums.
* Būvniecības vaina - stiegrojumam neatbilstoša betona aizsargkārta, kas izrasījusi atslāņošanos.

Bojājumi radušies stiegrojuma montāžas laikā vai arī aizmirstas koka daļas mitruma ietekmē 
var radīt atslāņošanos piegulošajā betonā.

* Vide - agresīvā vidē karbonizācija un hlorīdu iekļūšana var izraisīt stiegrojuma koroziju un be- 
tona atslāņošanos.

* Slodze - pārslodze var būt atslāņošanas cēlonis, piemēram, balstīklu tuvumā.
* Negadījuma - satiksmes negadījumā radies tilta elementa bojājums.
* Bojājumi ekspluatācijā - sekundārie bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe atkarīga no atslāņošanas apgabala lieluma, dislokācijas un iespējamās attīstības
intensitātes. Jāatzīmē, ka var būt nepieciešami plaši remontdarbi stiegrojuma korozijas apturēša-
nai, kaut arī atslāņošanās ir minimāla. Atslāņošanās var būt nozīmīga spiesto elementu nestspē-
jai.
Stieptiem elementiem stiegrojuma korozijas ietekmē radusies atslāņošanās parasti var palielināt
uzturēšanas izmaksas, ja laikus neveic remontdarbus. Stiegrojuma nestspēju un elementa nest-
spēju kopumā var ietekmēt atslāņošanās savienojumu punktu, betonēšanas šuvju un lielu virsmu
apgabalos.
Betona atslāņošanās var ietekmēt satiksmes drošību, radot bojājumus ar krītošiem gabaliem.
Atslāņojošies posmi un, iespējams, atklāts korodējis stiegrojums var ietekmēt vidi, tilta neap-
mierinošais izskats tilta lietotājiem rada šaubas par tā nestspēju. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami ja atslāņošanās dēļ tilta nestspēja kļuvusi nepietiekama. Ja ir
sagaidāms, ka atslāņošanās var attīstīties, samazinot nestspēju līdz nepietiekamam līmenim, tad
jāveic pasākumi pirms iestājas šī stadija.
Atslāņojošies posmi jānovāc gadījumos ja pastāv risks, ka atdalījušies gabali var radīt bojājumus.

Iespējamā rīcība 
* Novākt vaļīgos betona posmus.
* Veikt mehānisko remontu.
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9.2.-51. piemērs  

Karbonizācijas ietekmē korodē stiegrojums un ir
niecīga atslāņošanās balsta spiestajā daļā. Pastāv
iespēja, ka atslāņošanās attīstīsies un, neveicot
remontu, tiks ietekmēta nestspēja.

Bojājuma tips: 213 Betona elementa 
atslāņošanās.

214 Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:2C
Bojājuma cēlonis: 53 Karbonizācijas 

iedarbe.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 10 gados.

9.2.-52. piemērs

Karbonizācijas ietekmē korodē stiegrojuma
tērauds un ir lielāka atslāņošanās balsta spiestajā
daļā. Pastāv iespēja, ka atslāņošanās attīstīsies un,
neveicot remontu, tiks ietekmēta nestspēja.

Bojājuma tips: 213 Betona elementa 
atslāņošanās.

214 Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 53 Karbonizācijas 

iedarbe.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 3 gados.

9.2.-53. piemērs
Neatbilstoša aizsargkārta un betonēšanas pro-
cedūra izraisījusi stiegrojuma koroziju un nopiet-
nu atslāņošanos stata apakšdaļā. Nestspēja samaz-
inājusies.  

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta.

213 Betona elementa 
atslāņošanās.

214 Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Samazināt pieļaujamo ass slodzi. Veikt statu
aizsargājošus pasākumus un pēc tam - mehānisko
remontu.
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9.2-54. piemērs

Nopietna atslāņošanās zem balstīklas radījusi pil-
nīgu tās nespējas zaudēšanu.

Bojājuma tips: 213 Betona elementa 
atslāņošanās.

Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta 

risinājums.

Rīcība:
Pagaidām ierīkot metāla plākšņu atbalstus, vēlāk
veikt nopietnu mehānisko remontu.

9.2.-55. piemērs 

Ievērojama atslāņošanās ap barjerstabiņu pēc sa-
tiksmes negadījuma. 

Bojājuma tips: 213 Betona elementa 
atslāņošanās.

Bojājuma pakāpe/sekas:4T
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 6 mēnešos.

9.2.-56. piemērs 

Atslāņošanās pie barjeras pamatā iebetonētā koka
ķīļa.

Bojājuma tips: 213 Betona elementa 
atslāņošanās.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 5 gados
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9.2.-57. piemērs

Satiksmes negadījumā radīta ievērojama
atslāņošanās sijas apakšā, stieptajā zonā.
Attīstoties stiegrojuma korozijai, bojājums var
ietekmēt nestspēju un uzturēšanas izmaksas.

Bojājuma tips: 213 Betona elementa 
atslāņošanās.

214  Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:2C, 3M
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 1 gadā.

9.2.-58. piemērs 

Karbonizācijas ietekmē korodē apgaismes staba
stiegrojuma tērauds tiltam pilsētas vidē ar inten-
sīvu satiksmi. Visas vaļīgā betona daļas jānovāc,
lai novērstu betona gabalu krišanu.

Bojājuma tips: 213 Betona elementa 
atslāņošanās.

214  Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:2C, 3M
Bojājuma cēlonis: 53 Karbonizācijas 

iedarbe.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu, lai uzlabotu izskatu.
Izpildāms 3 gados.
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214 Stiegrojuma korozija

Apraksts
Visa veida stiegrojuma korozija izraisa to šķērsgriezuma samazināšanos. Korozijas produktu
tilpums ir ievērojami lielāks par tērauda tilpumu un rada betona aizsargkārtas atslāņošanos.
Stiegrojuma koroziju bieži var atklāt pēc korozijas produktu (rūsas) nosēdumiem uz betona virs-
mas un/vai lokālas betona atslāņošanās. Punktveida korozija vai daudz mazu korozijas posmu uz
stiegrojuma tērauda parasti rodas hlorīdu iedarbībā. Šis bīstamais korozijas tips ļoti bieži vis-
pirms konstatējams atsegtam stiegrojumam.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - paredzēta nepietiekami bieza betona aizsargkārta, augsta ū/c attiecība.
* Materiāla vaina - nepareizs betona sastāvs padarījis betonu porainu.
* Būvniecības vaina - neatbilstoša betona aizsargkārta, slikti sablīvēts betons (porains), 

cietēšanas procesā betona virsma saplaisājusi.
* Vide - tilts atrodas agresīvā vidē un pakļauts karbonizācijai, hlorīdu iedarbei utt.
* Negadījums - stiegrojums atsegts, betonam atslāņojoties pēc satiksmes negadījuma.

Iespējamie mērījumi/ materiālu pārbaudes
* Šķērsgriezuma samazinājuma mērījumi.
* Karbonizācijas dziļuma mērīšana.
* Hlorīdu satura mērīšana.
* EĶP mērīšana.
* Betona paraugu noņemšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānosaka atkarībā no bojājuma izplatības, ietekmes uz tilta nestspēju un turp-
mākās attīstības.

Nestspēja 
Saspriegtais stiegrojums ir jutīgs pret koroziju un ir galvenais tilta nestspējas nodrošināšanā.
Saspriegtā stiegrojuma korozija jānovērtē ar bojājuma pakāpi starp 3 un 4. Tilta apakšbūves slo-
dzi nesošie elementi un tievi stati ir īpaši jutīgi pret stiegrojuma koroziju. Tādos gadījumos jāpie-
mēro augsta bojājuma pakāpe.
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Stiegrojuma korozija mitrā vidē attīstās ātrāk un ietekmē nestspēju. Uz šī fona jāizvēlas bojāju-
ma pakāpe.

Stiegrojuma korozijas ietekmē atslāņojusies aizsargkārta arī var ietekmēt nestspēju, jo tiek vāji-
nāts elementa šķērsgriezums.

Masīvos balstos un citās masīvās tilta konstrukcijās stiegrojuma korozija mazāk ietekmē nest-
spēju. Bojājuma pakāpi var izvēlēties zemāku.

Tilta plātnēs atsevišķa stiegrojuma stieņa korozija var arī nopietni neietekmēt tilta klāja nest-
spēju. Katrs gadījums jāizvērtē atsevišķi atkarībā no korozijas izplatības un pieļaujamām stiepes
piepūlēm stiegrojumā.

Uzturēšanas izmaksas
Bojājuma pakāpes novērtējums atkarīgs no vizuāliem novērojumiem un materiālu pārbaudēm
kopā ar novērtējumu par iespējamo turpmāko bojājuma apjoma attīstību un uzturēšanas izmak-
sām. 

Līdzko sākas stiegrojuma korozija (ar vai bez betona atslāņošanās), uzturēšanas izmaksas laika
gaitā var pieaugt tāpat kā pieaug atslāņošanās. Ja iespējams lietot elektroķīmisko remontu, tad ir
svarīgi izvēlēties pareizu remonta sākšanas laiku. Tam jāatspoguļojas pie bojājuma pakāpes. 

Vides un estētiskie apsvērumi
Korozijas produktu nosēdumi uz betona virsmas un atsegts korodējis stiegrojums, radot nepatīka-
mu tilta izskatu, ietekmē vidi. Turklāt tilta lietotāji uzskata, ka ir apdraudēta satiksmes drošība. 

Bojājuma pakāpe atkarīga no bojājuma ietekmes uz vidi un tā, cik redzams tas ir tilta lietotājiem.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jāvec pasākumi, lai novērstu stiegrojuma tērauda korozijas sākšanos, piemēram, pārklājot
virsmu.

Neatliekami pasākumi jāveic gadījumos ja stiegrojuma korozija izraisījusi nepietiekamu nest-
spēju. Ja ir ticami, ka stiegrojuma korozija var radīt tilta nepietiekamu nestspēju, tad jāveic pa-
sākumi pirms tas notiks.

Pasākumi arī jāveic, ja korozijas ietekmē tilts iegūst nepatīkamu izskatu, ko var viegli redzēt tilta
lietotāji un vērotāji. Satiksmes drošība jāizvērtē katrā individuālā gadījumā. 

Iespējamā rīcība 
* Pārklāt virsmu.
* Veikt mehānisko remontu, hlorīdu ekstrakciju, katodaizsardzību.
* Pastiprināt vai rekonstruēt.
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9.2.-59. piemērs 

Tilta klāja apakšdaļā korodē nepareizi iebetonētie
un ar nepietiekamu aizsargkārtu nosegtie  stiegro-
juma stieņi. Stiegrojuma tērauds bijis atsegts ilgu
laiku, un notikusi virsmas korozija bez šķērsgrie-
zuma samazināšanās.

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta.

211 Betona elementa 
šūnainums.

214  Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:1C, 2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 10 gados.

9.2.-60. piemērs

Stata galvenā nesošā un konstruktīvā stiegrojuma
korozija. Ir arī stiegrojuma korozija tilta klāja
apakšdaļā nepietiekamas aizsargkārtas un mitra
betona dēļ. Korozijas ietekmē samazinājies
stiegrojuma šķērsgriezums, taču nestspēja nav
ietekmēta. 

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta..

213 Betona elementa 
atslāņošanās.

214  Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:2C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 5 gados.

9.2.-61. piemērs

Hlorīdu klātbūtne izraisījusi tilta sijas stiegrojuma
koroziju un betona atslāņošanos. Stiegrojuma
šķērsgriezums ir nedaudz samazinājies. 

Bojājuma tips: 213 Betona elementa 
atslāņošanās.

214  Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 51 Hlorīdu iedarbe.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 1 gadā.
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9.2.-62. piemērs  
Hlorīdu klātbūtne izraisījusi piejūras tilta sijas
stiegrojuma nopietnu koroziju un betona
atslāņošanos. Stiegrojuma šķērsgriezums ir
ievērojami samazinājies sijas kritiskajā šķērs-
griezumā.

Bojājuma tips: 213 Betona elementa 
atslāņošanās.

214  Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 51 Hlorīdu iedarbe.
Rīcība:
Samazināt maksimāli pieļaujamo asslodzi, līdz
pabeidz mehānisko remontu un pastiprina kon-
strukciju.

9.2-63. piemērs 
Neatbilstošs pārklājums un sliktas kvalitātes
betons izraisījis stiegrojuma nopietnu koroziju un
betona atslāņošanos tilta klāja apakšdaļā.
Stiegrojuma šķērsgriezums būtiski samazinājies.
Aprēķini liecina, ka nestspēja ievērojami samaz-
inājusies.

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta..

213 Betona elementa 
atslāņošanās.

214  Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Samazināt maksimāli pieļaujamo asslodzi, līdz
pabeidz mehānisko remontu.

9.2.-64. piemērs 
Stiegrojums un tērauda distanceri spārnsienas
apakšdaļā korodējuši neatbilstoša pārklājuma dēļ.
Tilts ir 30 gadus vecs. Stiegrojuma šķērsgriezums
nav samazinājies. 

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta..

213 Betona elementa 
atslāņošanās.

214  Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:1C, 2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 5 gados.
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215 Izskalojums betona elementā

Apraksts
Izskalojums betonā rodas, betonējot zem ūdens. Iemesls varētu būt sūce veidņos. Laika gaitā
saistviela pārvērtusies kaļķī vai materiāls kļuvis plastisks ar mazu nestspēju vai bez tās un ticis
izskalots. Bojājuma tips Nr. 214 "Stiegrojuma korozija" var arī rasties kopā ar izskalojumu zem
ūdens līmeņa. Tas var būt bīstami šauros pamatos, ja maksimāli izmanto nestspēju.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - slikts projekta risinājums.
* Materiāla vaina - nepareizs betona sastāvs.
* Būvniecības vaina - veidņi nav ūdensnecaurlaidīgi. Ūdens betona padeves caurulēs. Slikta be-

tona maisīšana/vibrēšana. Pārtraukums betonēšanas procesā utt.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma apjoms un iespējamā attīstība jānovērtē, ņemot vērā elementa lielumu un funkciju. Uz
šīs bāzes jāizvērtē bojājuma pakāpe.

Vairumā gadījumu izskalojumi var ietekmēt nestspēju. Taču tas nedaudz atkarīgs arī no elementa
izmēriem un funkcijas. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami gadījumos ja izskalojumi izraisījuši nepietiekamu nestspēju.

Ja izskalojumi var attīstīties līdz tādai pakāpei, ka tilta nestspēja var kļūt nepietiekama, tad jāveic
pasākumi, pirms tas notiek.

Iespējamā rīcība 
* Veikt mehānisko remontu.
* Pastiprināt vai pārbūvēt.
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9.2.-65. piemērs 

Mazi izskalojuma apgabali lielam pamata elemen-
tam.

Bojājuma tips: 215 Izskalojumi betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:1C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Nav nepieciešama.

9.2.-66. piemērs 

Samērā dziļi izskalojuma apgabali lielam pamata
elementam.

Bojājuma tips: 215 Izskalojumi betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:2C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 5 gados.

9.2.-67. piemērs  

Izskalojumi pamata elementā mainīgā ūdens
līmeņa zonā. Attiecas vienīgi uz maziem posmiem
lielā pamata elementā.

Bojājuma tips: 215 Izskalojumi betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 3 gados.
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9.2.-68. piemērs 

Plašs izskalojuma apgabals lielam pamata elemen-
tam.

Bojājuma tips: 215 Izskalojumi betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Samazināt ass slodzi, līdz aizbetonēšana izpildīta. 

9.2.-69. piemērs 

Slikts betonēšanas process izraisījis betona
izskalojumu statā (d = 50 cm). Betons izskalots,
un vertikālie stiegrojuma stieņi izliekti.

Bojājuma tips: 215 Izskalojumi betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Tiltu slēgt un statu nostiprināt. Statu atjaunot. 

9.2.-70. piemērs

Vienam no diviem balsta statiem mainīgā ūdens
līmeņa zonā ir nopietns izskalojums.

Bojājuma tips: 215 Izskalojumi betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Slēgt tilta pusi virs bojātā stata. Statu atjaunot. 
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216 Betona elementa neatbilstoša tīrība

Apraksts
Neatbilstoša tīrīšana var izraisīt smilts un netīrumu uzkrāšanos un mitruma saglabāšanos. Tas
pats notiek, uzkrājoties sūnām, zālei un zariem. Tas var radīt tādus bojājuma tipus kā, piemēram,
Nr. 210 "Betona sadēdēšana" un Nr. 214 "Stiegrojuma korozija".

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - slikts projekts sekmē netīrumu uzkrāšanos grūti notīrāmās vietās.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Galvenais kritērijs bojājuma pakāpes noteikšanai ir netīrumu izplatība, apjoms un ātrums, ar kā-
du var attīstīties citi bojājumi netīrības dēļ.
Augoša sūna, zāle un krūmi attiecināmi pie augstas bojājumu pakāpes.

Neatbilstoša tīrīšana var samazināt nestspēju, piemēram, bloķētas šuves izraisa neparedzētas pie-
pūles. Tomēr neatbilstoša tīrība parasti ietekmē uzturēšanas izmaksas.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jāiedibina kārtība apdraudētāko elementu tīrīšanai. Pasākumi jāveic, pirms attīstās sekundārie
bojājumi. Zāle un zari jānovāc nekavējoties.

Iespējamā rīcība 
* Novākt netīrumus un veģetāciju.
* Periodiski tīrīt.
* Uzlabot drenāžu.
* Veikt pasākumus netīrības novēršanai.
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9.2.-71. piemērs 

Liels apjoms baložu mēslu un beigti baloži
kastveida sijas iekšpusē.

Bojājuma tips: 216 Betona elementa 
neatbilstoša tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana..

Rīcība:
Iztīrīt, Izpildāms 2 gados.
Kastveida siju aizdarīt, lai baloži neiekļūtu.

9.2.-72. piemērs

Neatbilstošas tīrīšanas dēļ tilta klāja malā aug zāle
un krūmiņi.

Bojājuma tips: 216 Betona elementa 
neatbilstoša tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība:
Nekavējoties notīrīt.

9.2 BETONA ELEMENTI
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217 Neatbilstoša novākšana 

Apraksts
Šis bojājuma tips ietver neatbilstošu novākšanu, pabeidzot būvdarbus, remontdarbus vai cita tipa
darbus pie tilta.
Piemēram, pilnīgi nenovākti vai daļēji novākti veidņi/montāžas turas un savilces.

Bojājuma cēlonis
* Būvniecības vaina - neatbilstoša novākšana pēc būvdarbu pabeigšanas.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe nosakāma atkarībā no bojājuma rakstura, izplatības un tā, cik ātri sekojošie
bojājumi var attīstīties. Jaunu tiltu gadījumā bojājumam piemērojama augsta pakāpe.

Neatbilstoša notīrīšana/novākšana bieži var būt cēlonis citiem bojājumiem un var ietekmēt uztu-
rēšanas izmaksas. Notīrīšanas/novākšanas izmaksas bieži vien ir ievērojami mazākas par seko-
jošo bojājumu remonta izmaksām. Šis bojājuma tips var arī ietekmēt nestspēju, satiksmes dro-
šību un/vai vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pie jauniem tiltiem, kā arī pabeidzot remontdarbus, jebkuri palikušie veidņi vai palīgbalsti utt.
jānovāc nekavējoties. Vienlaikus jāveic notīrīšanas pasākumi. Esošiem tiltiem pasākumi jāveic,
pirms rodas sekojošie bojājumi.

Iespējamā rīcība 
* Notīrīt/novākt palikušos priekšmetus.

9.2 BETONA ELEMENTI
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9.2.-73. piemērs

Neatbilstoša veidņu novākšana zem tilta klāja un
šķērssijas.

Bojājuma tips: 217 Neatbilstoša 
novākšana.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Novākt veidņus. Izpildāms 5 gados.

9.2.-74. piemērs 

Pēc betonēšanas palikusi nenovākta lāseni veido-
joša koka līste.

Bojājuma tips: 217 Neatbilstoša 
novākšana.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Novākt koka līsti - virs upes 5 gadu laikā, virs
ceļa - nekavējoties.

9.2.-75. piemērs 

Gala balsta veidņu savilces pēc betonēšanas pa-
beigšanas palikušas nenovāktas. Gar šo tiltu iet
cilvēki.

Bojājuma tips: 217 Neatbilstoša 
novākšana.

Bojājuma pakāpe/sekas:3T, 3A
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Novākt veidņu savilces. Izpildāms 3 gados.

9.2 BETONA ELEMENTI
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290 Citi betona elementu bojājumi

Apraksts
Šis bojājuma tips ietver jebkuru betona elementu bojājumu, kas nav ietverts iepriekšējos apraks-
tos. Visu, kas nav izdarīts saskaņā ar rasējumiem, specifikācijām, standartiem utt., var iekļaut
šeit, piemēram, dobumu neatbilstošu noblīvēšanu pēc atveidņošanas vai sliktu/neatbilstošu noblī-
vējuma materiāla maisījumu lietošanu.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina.
* Būvniecības vaina - darbs nav izpildīts atbilstoši prasībām.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe nosakāma atkarībā no pašreizējā stāvokļa un iespējamās attīstības.

Sekas nosakāmas katram bojājumam atsevišķi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jāveic pasākumi, ja uzskata, ka sekojošie bojājumi var ietekmēt nestspēju vai uzturēšanas izmak-
sas. Situācija jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi.

Iespējamā rīcība 
Jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi.

9.2 BETONA ELEMENTI
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9.2.-76. piemērs  

Pēc serdeņu izurbšanas caurumi nav aizpildīti.

Bojājuma tips: 290 Citi betona elementa 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Aizpildīt caurumus. Izpildāms 5 gados.

9.2 BETONA ELEMENTI
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9.3 Tērauda elementi
Tērauda elementiem var rasties šādi bojājumu tipi: 

301 Tērauda elementa sēšanās. | 
302 Tērauda elementa pārvietošanās.
303 Tērauda elementa deformācija.
304 Plaisas tērauda elementā.
305 Tērauda elementa sabrukšana.
306 Bojāts tērauda elementa virsmas pārklājums.
307 Caursūkšanās, mitruma iedarbe uz tērauda elementu.
308 Tērauda elementa noplukšana.
309 Vaļīgs tērauda elementa savienojums.
310 Tērauda elementa korozija.
311 Tērauda elementa nodilums berzē.
312 Kabeļa stiepļu pārrāvums.
313 Tērauda elementa neatbilstoša tīrība.
314 Trūkst tērauda elementa daļas(u).
315 Neatbilstoša notīrīšana/novākšana.
316 Neatbilstošs materiāls tērauda elementā.
390 Citi tērauda elementa bojājumi.

Turpinājumā - minēto bojājumu piemēri.

Tērauda barjeru/margu bojājumi aprakstīti 9.9. nodaļā. 
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301Tērauda elementa sēšanās

Apraksts
Tērauda elementu vertikāla pārvietošanās. Šo elementu sēšanās var turpmāk novest pie virsbūves
deformācijām.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - grunts nestspēja novērtēta par augstu un slodze novērtēta par zemu.
* Materiāla vaina - aiz gala balsta iepildīts nepareizs materiāls.
* Būvniecības vaina - pamati nav ierīkoti atbilstoši prasībām.
* Slodzes - satiksmes slodzes un/vai citas piepūles, piemēram, no tuvumā notiekošiem būvdar-

biem.
* Bojājumi ekspluatācijā - erozijas/paskalošanas ietekmē radušies bojājumi.

Iespējamie mērījumi
* Līmetņošana.

Bpjājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jāizvērtē, ievērojot sēšanās lielumu un tā turpmāko attīstību, kā arī sēdušās
daļas sekundāro bojājumu.

Sēšanās var ietekmēt nestspēju un/vai uzturēšanas izmaksas.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Ja sēšanās izraisījusi pazeminātu nestspēju, pasākumi veicami nekavējoties. Pasākumi pret
sēšanos jāveic, pirms tās ietekmē nestspēja kļūst nepietiekama.

Iespējamā rīcība
* Nomainīt aizpildījumu ar vieglāku materiālu, lai samazinātu vertikālo slodzi un grunts spie-  

dienu.
* Nomainīt pamatu.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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302Tērauda elementa pārvietošanās

Apraksts
Tilta elementa pārvietošanās attiecībā pret sākotnējo novietojumu, piemēram, apakšbūves daļu
horizontāla pārbīde pamata pārvietošanās rezultātā, galveno kabeļu piekaru slīdēšana, kabeļa
gala enkura konusa izslīdēšana.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - grunts nestspēja novērtēta par augstu. Pārāk zema piekaru izslīdēšanas 

pretestība.
* Materiāla vaina - kabeļu galos lietota neatbilstoša aizlējuma masa.
* Būvniecības vaina - pārāk bieza krāsas kārta radījusi slidenu virsmu.
* Slodzes - piem., satiksmes slodzes.
* Negadījums - piem., transporta trieciens.

Iespējamie mērījumi
* Pārvietojumu mērījumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jāizvērtē, pamatojoties uz pārvietojuma lielumu un tā iespējamo turpmāko
attīstību. Jāatzīmē, ka pārvietošanās ir bīstamāka liektiem tiltiem ar ietvēm uz virsbūves.
Nepārtrauktiem tiltiem bojājuma pakāpe novērtējama, pamatojoties uz papildu piepūlēm, ko rada
pārvietošanās (obligāti jāveic kontrolaprēķini). 

Pārvietojumi var ietekmēt nestspēju, īpaši liektiem un/vai nepārtrauktiem tiltiem, bet parasti tie
ietekmē uzturēšanas izdevumus. 
Nestspēju var ietekmēt kabeļa pakaru slīdēšana, jo tad blakus pakariem jāuzņem papildu slodze.
Bojājuma pakāpe jānosaka, pamatojoties uz izslīdēšanas lielumu, bet aplūkojams arī galvenā
kabeļa posma relatīvais ieliekums.
Nosakot bojājuma pakāpi, jālieto šādas sakarības:

1C izslīdējumam < 25 mm ar laidumu < 200 m;
1C izslīdējumam < 50 mm ar laidumu starp 200 un 500 m;

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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9.3.-1. piemērs  

60 mm izslīdējums 150 m laiduma tilta kabeļa
piekarā. Uz tilta daudz smagā transporta. 

Bojājuma tips: 302 Tērauda elementa 
pārvietošanās.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

61 Satiksmes slodzes.

Rīcība:
Regulēt. Izpildāms 1 gadā.

9.3.-2. piemērs  

7 mm izslīdējums no kabeļa uzgaļa kabeļa
piekarā. 

Bojājuma tips: 301 Tērauda elementa 
sēšanās.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 26 Materiāla vaina.

61 Satiksmes slodzes.

Rīcība
Nomainīt kabeļa piekaru. Izpildīt 1 gadā.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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2 - 3C izslīdējumam > 25 mm ar laidumu < 200 m;
2 - 3C izslīdējumam > 50 mm ar laidumu starp 200 un 500 m.

Garākiem laidumiem jāveic individuāli aprēķini.

Kabeļa gala gala aizlējuma tecēšanas rezultātā kabelis var izslīdēt no uzgaļa. 
Nosakot bojājuma pakāpi, jālieto šādas sakarības:

2C izslīdējumam < 5 mm
3 - 4C izslīdējumam > 5 mm

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Tas atkarīgs no pārvietojuma saistībā ar balstīklu nestspēju un, iespējams, arī šuvēm un papildu
slodzēm, kuras pieliktas jutīgākiem konstrukcijas posmiem vai pašos pakaros.

Iespējamā rīcība
* Regulēt balstīklas un, ja nepieciešams, arī virsbūvi.
* Regulēt/nomainīt kabeļu piekarus. 



303 Tērauda elementa deformācija

Apraksts
Deformācijas nozīmē, ka tilta elements zaudējis sākotnējo formu vai izmērus un, iespējams ir ar
ļoti mazu vai pazeminātai nestspējai. Piemēram, paliekošas deformācijas galvenajā slodzi neso-
šajā sistēmā - deformācijas balstu sēšanās ietekmē, deformācijas gofrētā tērauda caurtekās, ļodze
kopnes stieņos un kabeļa piekaros u.c.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - samazinātas elementa dimensijas.
* Būvniecības vaina - nepareiza uzstādīšana.
* Slodzes - pārslodze ar smagsvara transportu vai pārāk bieza asfalta sega.
* Negadījums - satiksmes iedarbe uz kopnes stieņiem.
* Bojājumi ekspluatācijā - sekundārie bojājumi pēc sēšanos.

Iespējamie mērījumi
* Līmetņošana.
* Ļodzes vai deformāciju mērījumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Slodzi nesošo elementu deformācijas var norādīt uz nepietiekamu nestspēju vai pārslodzi. Bojā-
juma pakāpe jānosaka, pamatojoties uz deformāciju lielumu un to iespējamo turpmāko attīstību.
Pirms bojājuma pakāpes noteikšanas jāveic atbilstoši aprēķini. Nepārtrauktiem tiltiem balstu sē-
šanās izraisītās virsbūves deformācijas ietekmē nestspēju. Daudzos gadījumos dažāda sēšanās jā-
izvērtē jau projektā. Tas jāņem vērā, nosakot bojājuma pakāpi un sekas.
Kopņu stieņu un kabeļu piekaru deformācijas ietekmē to nestspēju. Īpaša uzmanība jāpievērš ak-
siāli slogoto stieņu ļodzei. Deformācijas var arī ietekmēt tilta vispārējo izskatu. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami, ja deformācijas pazeminājušas nestspēju. Ja sagaidāms, ka defor-
mācijas var izraisīt nepietiekamu nestspēju, tad pasākumi jāveic nekavējoties. 

Iespējamā rīcība
* Pacelt vai regulēt balstīklas (nepārtrauktos tiltos).
* Iztaisnot bojātos tērauda stieņus.
* Noņemt neparedzētās slodzes, piemēram, asfaltu.
* Pastiprināt vai pārbūvēt.
* Nomainīt.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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9.3.-3. piemērs  

Gofrētas tērauda caurtekas deformācijas, kurai ne-
bija sastiprinātas šuves.

Bojājuma tips: 303 Tērauda elementa 
deformācija.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 37 Montāžas kļūda.

Rīcība:
Nomainīt tērauda caurteku. Izpildāms 1 gadā.

9.3.-4. piemērs  

Satiksmes ietekmē kopņu tiltā deformēts stieptais
stienis. Plaisas nav redzamas. 

Bojājuma tips: 303 Tērauda elementa 
deformācija.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība:
Nomainīt/pastiprināt. Izpildāms 1 gadā.

9.3.-5. piemērs 

Satiksmes iedarbē kopņu tiltā deformēta apakšējā
josla. Plaisas nav redzamas. 

Bojājuma tips: 303 Tērauda elementa 
deformācija.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība:
Stieni iztaisnot un pastiprināt. Izpildāms 1 gadā.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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9.3.-6. piemērs

Deformēts piekara gala piestiprinājums pie šķērs-
sijas. Iespējams, ka bultā radusies plaisa. Mezgls
ir smagi slogots, un tā sabrukums nopietni ietek-
mēs nestspēju. 

Bojājuma tips: 303 Tērauda elementa 
deformācija.

Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 72 Kuģa iedarbe.

Rīcība:
Nekavējoties nomainīt.

9.3.-7. piemērs 

Neliels kopnes portāla stieņa locījums. Nav tērau-
da plaisāšanas pazīmju.

Bojājuma tips: 303 Tērauda elementa 
deformācija.

Bojājuma pakāpe/sekas:2C
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība:
Iztaisnot. Izpildāms 5 gados.

9.3.-8. piemērs 

Liels kopnes portāla stieņa locījums. Tērauds sa-
plaisājis.

Bojājuma tips: 303 Tērauda elementa 
deformācija.

Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība:
Stieni nekavējoties nomainīt.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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304 Plaisas tērauda elementā

Apraksts
Pie šī bojājuma tipa var pieskaitīt plaisas/plīsumus tērauda elementos, metinājumos, skrūvēs un
kniedēs. Visas plaisas ar neapbruņotu aci nav redzamas, īpaši tēraudam ar virsmas pārklājumu.
Ja ir aizdomas par plaisu veidošanos, piemēram, vecos tiltos, tad jāpārbauda ar magnētisko pul-
veri, lai atklātu grūti pamanāmas iespējamās plaisas.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - neapmierinošs projekts, metāla nogurums.
* Materiāla vaina - nepareizi izvēlēts materiāls.
* Būvniecības vaina - nekvalitatīva metināšana.
* Slodzes - satiksmes slodzes un/vai piepūles, piemēram, no sēšanās.
* Negadījums - piem., satiksmes iedarbe uz kopnes stieņiem.

Iespējamās materiālu pārbaudes
* Pārbaude ar magnētisko pulveri.
* Pārbaude ar ultraskaņu.
* Pārbaude ar rentgenu.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānosaka, pamatojoties uz plaisu izvietojumu, lielumu, rašanās cēloni un ele-
menta noslogojumu. Plaisas norāda uz pārslodzi vai metāla nogurumu. 

Augsta bojājuma pakāpe piešķirama plaisājušiem slodzi nesošiem elementiem.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami ja plaisas pazeminājušas nestspēju. Neatliekami jālabo slodzi ne-
sošie elementi ar noguruma plaisām. 

Iespējamā rīcība
* Remontēt bojāto elementu.
* Nomainīt bojāto elementu.
* Pastiprināt bojāto elementu.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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9.3.-9. piemērs  

Plaisas pamatmateriālā kniežu apkārtnē. Plaisas
radušās kniedēšanas laikā. Plaisas kļuvušas redza-
mas, notīrot tēraudu ar smilšu strūklu un veicot
pārbaudi ar magnētisko pulveri.

Bojājuma tips: 304 Plaisas tērauda 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 26 Materiāla vaina.

Rīcība:
Pastiprināt. Izpildāms 3 gados.

9.3.-10. piemērs 

Daudzas plaisas kopnes stienī pēc satiksmes
trieciena.

Bojājuma tips: 304 Plaisas tērauda 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība:
Kopnes stieni nekavējoties nomainīt.

9.3.-11. piemērs 

Plaisas tērauda leņķprofilā pagriežamā tilta
mehānismā.  

Bojājuma tips: 304 Plaisas tērauda 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 61 Satiksmes slodzes.

Rīcība:
Neatliekami veicami pastiprināšanas pasākumi.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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305 Tērauda elementa sabrukšana

Apraksts
Tilta tērauda elementa vai tā lielākās daļas bojājums, piem. caurejošas plaisas konstrukcijas ma-
teriālam, metinājumiem, skrūvēm un kniedēm.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - neapmierinošs detaļu projekts, metāla nogurums.
* Materiāla vaina - nepareizi izvēlēts materiāls.
* Būvniecības vaina - pārāk daudz savērpts, nepareizi kniedēts, nekvalitatīvi metināts.
* Slodzes un/vai spriegumi - piemēram, satiksmes pārslodzes.
* Negadījums - piem., satiksmes iedarbe.
* Bojājums ekspluatācijā - piem., sekundārais bojājums.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe sagrūšanai pakļautiem tērauda elementiem jānosaka, pamatojoties uz ietekmēto
elementu skaitu, lūzuma dislokāciju un elementa funkciju. Bojājuma pakāpe bultām un kniedēm
atkarīga no to sagruvušo elementu skaita. Augsta bojājuma pakāpe jāpiemēro slodzi nesošiem
elementiem.

Sagrūšana slodzi nesošos elementos ietekmē nestspēju. Sagrūšana slodzi nenesošos elementos
var ietekmēt satiksmes drošību, turpmākās uzturēšanas izmaksas un/vai vidi. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami tad, kad sabrukums radījis nepietiekamu nestspēju vai satiksmes
drošību.

Iespējamā rīcība
* Remontēt. 
* Pastiprināt.
* Nomainīt.
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9.3.-12. piemērs  

Sabrukusi piekara noenkurojuma skava.

Bojājuma tips: 305 Tērauda elementa 
sabrukšana.

Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 61 Satiksmes slodzes.

Rīcība:
Maksimāli samazināt ass slodzi, līdz jaunas ska-
vas uzlikšanai. 

9.3.-13. piemērs  

Sabrucis vertikālais kopnes stienis (stiepts).

Bojājuma tips: 305 Tērauda elementa 
sabrukšana.

Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 61 Satiksmes slodzes.

Rīcība:
Veikt bojātā stieņa pagaidu nostiprināšanu līdz tā
pastiprināšanai.

9.3.-14. piemērs  

Kniedes sabrukums mēreni slogotā tilta apgabalā.
Trūkst kniedes galva.

Bojājuma tips: 305 Tērauda elementa 
sabrukšana.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 29 Citi materiāla defekti.

Rīcība:
Ievietot jaunu kniedi. Izpildāms 3 gados.
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306Bojāts tērauda elementa virsmas pārklājums

Apraksts
Tērauda virsmas pārklājuma bojājuma tipu raksturojums:
1. Būvniecības defektu rezultātā radušies bojājumi - poras, kavernas, izdedzinājumi, izspiedumi 

u.c. bojājumi.
2. Parastie nodiluma/noberzuma bojājumi - burbuļi, izdedzinājumi, plaisas un kaļķošanās.
Nodiluma/noberzumu bojājumi un nolietojies krāsojums bieži izraisa koroziju.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - paredzēts nepareizs virsmas pārklājums saistībā ar vides iedarbi un/vai tilta 

tipu.
* Materiāla vaina - lietots nepareizs virsmas pārklājums.
* Būvniecības vaina - slikta sagatavošana, neatbilstoša uzklāšana, piemēram, pārāk plāns virsmas 

pārklājuma slānis, pārklājums uzklāts mitrā/aukstā laikā, uzklāšanas defekti.
* Neatbilstoša virsmas pārklājuma ikdienas uzturēšana.
* Vide - agresīvā vidē virsmas pārklājums nolietojas ātrāk nekā paredzēts.
* Negadījums - piem., satiksmes negadījums vai cits mehānisks bojājums.
* Bojājumi ekspluatācijā - parasts nodilums un noberzums.

Bojājuma pakāpe/sekas
Visa veida virsmas pārklājumi laika gaitā nolietojas. Bojājuma pakāpē jāatspoguļojas atlikušajam
laikam, līdz nepieciešams atjaunot virsmas pārklājumu (pirms tas pazaudē aizsargājošās īpašī-
bas). Bojājuma pakāpe jānosaka, pamatojoties uz bojājuma lielumu, tā iespējamo turpmāko attīs-
tību un nepieciešamību nomainīt esošo virsmas pārklājumu. 

Ja tilta krāsojums ir tik slikts, ka tas jānomaina (t.i., konstrukcija jātīra ar smilšu strūklu), tad bo-
jājuma pakāpe jānosaka zemāka nekā tiltiem, kuriem tikai jānomazgā un jāatjauno pārklājuma
virskārta. Svarīgs ir priekšnosacījums, lai nebūtu nopietni attīstījusies tērauda korozija kas ietek-
mē konstrukcijas nestspēju. Šim bojājuma tipam nav bieži piemērojama augstākā bojājuma pa-
kāpe, jo reti kad nepieciešami tūlītēji pasākumi.

Krāsojuma bojājumi ietekmē uzturēšanas izmaksas un vidi.
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9.3.-15. piemērs  

Nelieli virsējās kārtas atslāņojuma apgabali
radušies, pārklājumu uzklājot uz eļļainas vai
netīras apakškārtas.

Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda 
elementa virsmas 
pārklājums.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība:
Atjaunot virsējo kārtu. Izpildāms 10 gados.

9.3.-16. piemērs 

Nelieli virsējās kārtas atslāņojuma apgabali. Tilts
atrodas agresīvā vidē. Ja virskārtu neatjaunos īsā
laikā, tērauds sāks korodēt.
Uzturēšanas izdevumi var stipri pieaugt, jo
tēraudu nāksies tīrīt ar smilšu strūklu un pilnā
apjomā krāsot. 

Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda 
elementa virsmas 
pārklājums.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 81 Nodilums.

Rīcība:
Atjaunot virsējo pārklājuma kārtu. Izpildāms 3
gados.
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Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Tērauda konstrukciju virsmas pārklājums jāuztur pietiekami kvalitatīvi, lai būtu nepieciešams
tikai virsmu mazgāt un atjaunot virskārtu. Praksē virskārta jāatjauno, ja 3 - 4% no virsmas pārk-
lājuma ir bojāta un nav parādījusies tērauda korozija, izņemot mehāniskos bojājumus. Ja bojāju-
mi ir plaši un/vai virsmas pārklājums zaudējis aizsargājošo kvalitāti, esošais virsmas pārklājums
jānoņem. Jāatjauno arī vidi negatīvi iekmējošais bojātais virsmas pārklājums..

Iespējamā rīcība
* Regulāri tīrīt un atjaunot pārklājuma virsējo kārtu, ieskaitot nelielu atslāņošanās izlabošanu.
* Noņemt esošo virsmas pārklājumu (tīrot ar smilšu strūklu) un uzklāt jaunu kārtu.



9.3.-17. piemērs  
Lieli krāsojuma apgabali pilnīgi izrūsējuši, atse-
dzot korozijas bojājumus.
Krāsojums jāatjauno. Pieaugošās uzturēšanas iz-
maksas nevar novērst, neveicot šo darbu.
Korozijas bojājumi nav tik nopietni, lai ietekmētu
nestspēju.
Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda 

elementa virsmas 
pārklājums.

310 Tērauda elementa 
korozija.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša uzturēšana

81 Nodilums.
Rīcība:
Laikus atjaunot krāsojumu, lai novērstu šķērsgrie-
zuma samazināšanos tēraudam korodējot. Šajā,
gadījumā, darbs jāveic 7 gadu laikā.

9.3.-18. piemērs 
Krāsojums ir nodilis, izrūsējis un atjaunojams.
Pieaugošās uzturēšanas izmaksas nevar novērst,
neveicot šo darbu. Korozijas bojājumi var ietek-
mēt nestspēju mitrumam pakļautos apgabalos.
Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda 

elementa virsmas 
pārklājums.

310 Tērauda elementa 
korozija.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša uzturēšana

81 Nodilums.
Rīcība:
Savlaicīgi un pilnā apjomā atjaunot krāsojumu, lai
novērstu koroziju, kas izraisa nepietiekamu nest-
spēju. Šajā gadījumā darbs jāveic 5 gadu laikā.

9.3.-19. piemērs 
Apakšjoslas krāsojums bojāts būves laikā.

Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda 
elementa virsmas 
pārklājums.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 37 Montāžas kļūda.

Rīcība:
Uzturēšanu var neveikt 5 gadus, bet tā jāveic
nekavējoties, ja tiltam ir garantijas laiks.
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307 Caursūkšanās, mitruma iedarbe uz tērauda 
elementu

Apraksts
Ietver caursūkšanās iedarbi uz tērauda elementiem - sliktu konstrukcijas risinājumu, tekošu šuvju
u.c. dēļ. Caursūkšanās/mitruma iedarbe bieži izraisa virsmas pārklājuma bojājumus, virsmas
noplukšanu un koroziju.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - slikts projekta detaļu risinājums.
* Būvniecības vaina - nav labi noblīvētas šuves/uzliktņi. 
* Neatbilstoša ekspluatācija/ uzturēšana. 
* Bojājums ekspluatācijā - sekundārais bojājums.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe nosakāma atkarībā no tilta vecuma, caursūkšanās/mitruma iedarbes apjoma un
ātruma, ar kādu var attīstīties citi bojājumi.

Caursūkšanās/mitruma iedarbe var ietekmēt uzturēšanas izmaksas un nestspēju. Biežāk nekā pa-
rasti jāatjauno krāsojums. Attīstoties tērauda korozijai tiek ietekmēta elementa nestspēja.
Pasliktinās būves estētiskais izskats.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi jāveic, lai samazinātu vai apturētu caursūkšanās/mitruma iedarbi, pirms sāk attīstīties
sekundārie bojājumi.

Iespējamā rīcība
* Noblīvēt šuves, plaisas utt.
* Izveidot drenāžu ūdens uzkrāšanās vietās.
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9.3.-20. piemērs 
Pilnībā sabrucis blīvējums gar tērauda profilu
izraisījis caursūkšanās/mitruma iedarbi, radot
tērauda korozijai labvēlīgu vidi.
Bojājuma tips: 307 Caursūkšanās, 

mitruma iedarbe uz 
tērauda elementu.

310 Tērauda elementa 
korozija.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais bo-

jājums.

Rīcība: Novākt betonu un tēraudam uzklāt virs-
mas pārklājumu. Aizbetonēt un noblīvēt.
Izpildāms 3 gados.

9.3.-21. piemērs 
Sūce šuvē radījusi papildu mitruma iedarbi šuves
tuvumā uz virsmas pārklājumu un tērauda virsmu. 

Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda 
elementa virsmas 
pārklājums.

307 Caursūkšanās, 
mitruma iedarbe uz 
tērauda elementu. 

310 Tērauda elementa 
korozija.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.
Rīcība: Noblīvēt šuvi un uzklāt virsmas pārklāju-
mu. Izpildāms 5 gados.

9.3.-22. piemērs 
Sūce gofrēta tērauda caurtekas nepietiekami
noblīvētā šuvē radījusi papildu mitruma iedarbi uz
virsmas pārklājumu un tēraudu. Ietekmēts arī
būves izskats.
Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda 

elementa virsmas 
pārklājums.

307 Caursūkšanās, 
mitruma iedarbe uz 
tērauda elementu. 

308 Tērauda elementa 
noplukšana.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: Noblīvēt/tīrīt un uzklāt virsmas pārklāju-
mu. Izpildāms 3 gados.
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308 Tērauda elementu noplukšana

Apraksts
Noplukšana nozīmē to, ka tērauda elementu virsma kļuvusi netīra un krāsa neapmierinoši variē.
Noplukšana ietver visus tērauda virsmas noplukšanas tipus no tekoša ūdens, dubļiem, rūsaina
ūdens, grafītiem u.c.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - slikts projekta detaļu risinājums, kas izraisījis neregulāru drenāžu un nevien-

mērīgu netīrumu noskalošanu no virsmas. Drenāžas izvadi, kas nereti ir par īsiem vai nepareizi
novietoti, izraisa noplukšanu.

* Būvniecības vaina - slikti pārkrāsots, nevienmērīgs pārklājums. 
* Neatbilstoša ekspluatācija/ uzturēšana - neatbilstoša tīrīšana. 
* Bojājums ekspluatācijā - sekojošs bojājums.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānovērtē, pamatojoties uz noplukuma lielumu un tā iespējamo attīstības ātru-
mu.

Noplukšana parasti ietekmē vidi, bet var arī ietekmēt uzturēšanas izmaksas.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Noplukums jānovērš, ja tas bojā vides estētiku. Daudzos gadījumos vispirms jānovērš
noplukšanas cēlonis, ja noplukšana ir sekundārs bojājums.

Iespējamā rīcība
* Periodiski tīrīt.
* Uzklāt virsmas pārklājumu, lai uzlabotu tilta izskatu.
* Apturēt vai novirzīt drenāžas ūdens plūsmu.
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309 Vaļīgi tērauda elementu savienojumi 

Apraksts
Tērauda konstrukcijā vaļīgas bultas, uzgriežņi un kniedes.

Bojājuma cēlonis
* Materiāla vaina - neatbilstošs bultu vai kniežu materiāls.
* Būvniecības vaina - pārāk plāns krāsojums, nepietiekami pievilktas skrūves, nepareizi kniedēts.
* Slodze - pārslodze.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe atkarīga no kniežu/bultu funkcijām un vaļīgo kniežu/bultu apjoma aplūkotajā
savienojumā.

Berzes savienojumos vaļīgas bultas ietekmē nestspēju, un bojājuma pakāpe jāatzīmē atbilstoši
bojājuma lielumam. Šķērsspēkus uzņemošo bultu vai kniežu vaļīgums parasti ietekmē uzturēša-
nas izmaksas. Izņēmuma gadījums var būt pārslodze ar tai sekojošu konstrukcijas nestspējas
pazemināšanos.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi jāveic ja vaļīgas bultas, uzgriežņi un kniedes radījuši tilta pazeminātu
nestspēju. Ja sagaidāms, ka vaļīgas bultas, uzgriežņi un kniedes izraisīs nepietiekamu nestspēju,
tad jāveic pasākumi, pirms tas notiek.

Iespējamā rīcība
* Pievilkt vaļīgās bultas un uzgriežņus, lietojot momentatslēgu.
* Nomainīt vaļīgās bultas un uzgriežņus.
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310 Tērauda elementu korozija

Apraksts
Korozija notiek tērauda virsmai reaģējot ar skābekli un ūdeni. Korozijas produktu apjoms ir 4
līdz 8 reizes lielāks nekā tērauda apjoms. Koroziju, kas rada bedrītes ar dziļumu > 1 mm, sauc
par bedrīšu koroziju. Jāatzīmē katra šķērsgriezuma samazināšanās.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - piem., grūti krāsojamas vietas, mitruma ieslēguma vietas u.c.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana - piem., neatbilstošs virsmas pārklājums u.c.
* Vide - agresīva vide nodeldē virsmas pārklājumu un paātrina korozijas procesu.

Iespējamie mērījumi
* Šķērsgriezuma samazinājuma mērījumi.
* Mērījumi ar ultraskaņu.
* Mērījumi ar rentgenu.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānosaka, pamatojoties uz bojājuma lielumu un tā iespējamo paredzamo at-
tīstību. Nosakot bojājuma pakāpi slodzi nesošiem elementiem ar samazinātu šķērsgriezumu ob-
ligāti jāveic pārbaudes aprēķins.

Korozija ietekmē nestspēju slodzi nesošiem elementiem samazinot to šķērsgriezumu. Slodzi ne-
nesošiem elementiem korozija var ietekmēt uzturēšanas izmaksas. Papildus var ciest vides estēti-
ka.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami, ja korozija izraisījusi nepietiekamu tilta nestspēju, Ja sagaidāms,
ka korozija var attīstīties, tad pasākumi jāveic, pirms nestspēja kļūst nepietiekama. Pasākumi arī
jāveic ja korozija ietekmē tilta vispārējo izskatu.

Iespējamā rīcība
* Atjaunot pretkorozijas aizsardzību.
* Veikt izlabošanas remontus.
* Nomainīt.
* Pastiprināt vai pārbūvēt.
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9.3.-23. piemērs 
Kopnes apakšējā daļā krāsojums pilnīgi nolieto-
jies, un tērauda virsmā sākusies bedrīšu korozija. 
Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda 

elementa virsmas 
pārklājums.

310 Tērauda elementa 
korozija.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.
Rīcība:
Notīrīt tērauda virsmu ar smilšu strūklu un uzklāt
jaunu krāsojuma kārtu uz bojātā posma. Izpildāms
3 gados.

9.3.-24. piemērs
Atsevišķās vietās tērauda virsmas pārklājums
bojāts, uzkrājoties netīrumiem, kas izraisījis plašu
koroziju un bedrīšu koroziju.  
Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda 

elementa virsmas 
pārklājums.

310 Tērauda elementa 
korozija.

313 Tērauda elementa
neatbilstoša tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.
Rīcība: Kopni notīrīt, tēraudu apstrādāt ar smilšu
strūklu un uzklāt jaunu virsmas pārklājumu.
Izpildāms 2 gados.

9.3.-25. piemērs  
Korozija izraisījusi bedrīšu koroziju un samazinā-
tu šķērsgriezumu. Turpmākā šķērsgriezuma
samazināšanās pazeminās tilta nestspēju.
Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda 

elementa virsmas 
pārklājums.

310 Tērauda elementa 
korozija.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība:
Tēraudu notīrīt un uzklāt jaunu virsmas pārklāju-
mu. Izpildāms 1 gadā.
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9.3.-26. piemērs 

Gofrētas tērauda caurtekas korozija, nodilstot un
noberžoties virsmas pārklājumam abrazīvas vides
ietekmē. Šķērsgriezuma samazināšanās sākusies.
Šeit tērauda plātnes ir tikai 4 mm biezas. 

Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda 
elementa virsmas 
pārklājums.

310 Tērauda elementa 
korozija.

Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta

risinājums. 
44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Tīrīt ar smilts strūklu un atjaunot apak-
šējo daļu ar torkretbetonu. Izpildāms 3 gados.

9.3.-27. piemērs 

Korozijas bojājums kabeļa piekarā starp pirmo un
otro stiepļu kārtu, ko izraisījis locījums piekara
vidusdaļā. 
Bojājuma tips: 310 Tērauda elementa 

korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:3C
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta

risinājums. 
44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Piekaru nomainīt ar plakanu tērauda stie-
ni. Izpildāms 1 gadā.

9.3.-28. piemērs 

Plaši korodējusi tērauda sija, samazinot šķērsgrie-
zumu un līdz ar to arī nestspēju. 
Bojājuma tips: 310 Tērauda elementa 

korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.
Rīcība: Slēgt tiltu un nomainīt tērauda sijas.
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311 Tērauda elementu nodilums berzē 

Apraksts
Kabeļu, piekaru, nesošo kabeļu nostiprinājuma punktu u.c. elementu nodilums un noberzums
tilta konstrukcijas kustības ietekmē.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - pārāk blīvs izvietojums.
* Būvniecības vaina - piemēram, nepareiza instalācija.
* Slodzes - pārslodze.

Iespējamie mērījumi
* Šķērsgriezuma samazinājuma mērījumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe nosakāma, pamatojoties uz nodiluma un noberzuma apjomu un to iepējamo
turpmāko attīstību.

Primāro slodzi nesošo elementu nodilums un noberzums samazina nestspēju.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami, ja nodilums un noberzums izraisījuši nepietiekamu tilta nestspē-
ju. Ja sagaidāms, ka nodilums un noberzums var attīstīties, tad pasākumi jāveic, pirms nestspēja
kļūst nepietiekama. 

Iespējamā rīcība
* Regulēt/remontēt.
* Nomainīt bojāto elementu.
* Pastiprināt vai pārbūvēt.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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9.3.-29. piemērs 

Plakana stieņa stiprinājuma mezgla noberzums,
kas radies, sliktas formas tilta konstrukcijām kus-
toties intensīvas smagās satiksmes apstākļos.

Bojājuma tips: 311 Tērauda elementa 
nodilums berzē.

Bojājuma pakāpe/sekas: 2C
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta

risinājums. 
61 Satiksmes slodzes.

Rīcība:
Nomainīt plakano stieni. Izpildāms 5 gados.

9.3.-30. piemērs 

Piekara skavas noberzums smagās satiksmes ie-
darbes rezultātā.

Bojājuma tips: 311 Tērauda elementa 
nodilums berzē.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4C
Bojājuma cēlonis: 61 Satiksmes slodzes.

Rīcība:
Nekavējoties nomainīt skavu.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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312 Kabeļa stiepļu pārrāvumi

Apraksts
Pārrautas kabeļu stieples iekārto tiltu galvenajos kabeļos un piekaros. Gareniskas plaisas krāso-
jumā gar pārrauto stiepli liecina par pārrāvumu. Plaisas var turpināties kabeļa virsmā vairākus
metrus no pārrāvuma vietas.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - nepareizs risinājums, piem., sedliem, piekaru stiprinājumiem, mezgliem u.c. 

elementiem.
* Materiāla vaina.
* Būvniecības vaina - nepareizs galveno kabeļu noenkurojums.
* Slodze - pārslodze satiksmes iedarbes ietekmē. 

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe atkarīga no pārrauto stiepļu skaita kabelī, kabeļu skaita un to tipa. Pārrautās
stieples ietekmē kabeļu nestspēju. Lai novērstu mitruma iekļūšanu un sekojošu koroziju lietderīgi
noteikt augstāku bojājuma pakāpi uzturēšanai nekā nestspējai.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami, ja pārrautās kabeļu stieples izraisījušas nepietiekamu tilta nest-
spēju. Ja sagaidāms, ka kabeļu stiepļu pārraušana var attīstīties, tad pasākumi jāveic, pirms nest-
spēja kļūst nepietiekama. 

Jānoblīvē pārrautās stieples, kuras var izraisīt kabelī iekšējo koroziju.

Iespējamā rīcība
* Preventīvās metodes (pārklāt virsmu).
* Noblīvēt stiepļu pārrāvuma vietu.
* Nomainīt bojāto kabeli.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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9.3.-31. piemērs 

Trīs stieples pārrautas kabeļa piekara nostiprināju-
ma punktā.

Bojājuma tips: 312 Tērauda elementa 
nodilums berzē.

Bojājuma pakāpe/sekas: 2C, 3M
Bojājuma cēlonis: 61 Satiksmes slodzes.

Rīcība: Noblīvēt pārrāvuma apgabalu un apsiet
kabeli. Izpildāms 3 gados.

9.3.-32. piemērs

Vairākas stieples pārrautas kabeļa noenkurojuma
punktā nepareizi projektētas nostiprinājuma gala
pārejas dēļ.

Bojājuma tips: 312 Tērauda elementa 
nodilums berzē.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3C
Bojājuma cēlonis: 12 Ķļūdaini aprēķini.

Rīcība: Noblīvēt pārrāvuma apgabalu un apsiet
kabeli. Izpildāms 1 gadā.

9.3.-33. piemērs  

No jauna izveidots kabeļa noenkurojuma punkts.
Neatbilstošs kabeļa ieejas noblīvējums. Noņemot
enkurojuma materiālu, redzamas vairākas stipras
korozijas rezultātā pārrautas stieples.

Bojājuma tips: 310 Tērauda elementa 
korozija.

312 Tērauda elementa 
nodilums berzē.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3C
Bojājuma cēlonis: 14 Atkāpe no standarta.

38 Būvniecības kļūda.
Rīcība: Samazināt maksimālo ass slodzi, kamēr
kabelis tiek kārtīgi nesalabots.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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313 Tērauda elementu neatbilstoša tīrība 

Apraksts
Neatbilstošas tīrīšanas dēļ var uzkrāties mitrumu saturoša smilts un netīrumi. Turpmāk tas var
radīt sūnu, zāles, krūmu apaugumu u.c. defektus. Rezultātā var rasties virsmas pārklājuma
bojājumi un tērauda korozija.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - konstrukcijas risinājums pieļauj uzkrāties netīrumiem grūti tīrāmās vietās.
* Neatbilstoša ekspluatācija/ uzturēšana. 

Bojājuma pakāpe/sekas
Galvenais kritērijs bojājuma pakāpes noteikšanai ir netīrumu apjoms, izplatība un ātrums, ar
kādu var attīstīties sekundārie bojājumi.
Sūnu, zāles un krūmu apaugums jānovērtē ar augstu bojājuma pakāpi.

Netīrība var samazināt nestspēju, bet parasti tā var ietekmēt vienīgi uzturēšanas izmaksas un
vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Visvairāk netīrībai pakļautiem elementiem jāparedz tīrīšanas kārtība. Pasākumi jāveic, pirms
rodas sekundārie bojājumi. Zāle, krūmi utt. jānovāc nekavējoties.

Iespējamā rīcība
* Likvidēt netīrumus un veģetāciju.
* Periodiski tīrīt.
* Uzlabot drenāžas sistēmu.
* Veikt preventīvus pasākumus, lai nnodrošinātu elementu tīrību.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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9.3.-34. piemērs 

Lieli smilts un netīrumu uzkrājumi uz kopnes un
ap balstīklām. 
Bojājuma tips: 313 Tērauda elementa 

neatbilstoša tīrība.
Bojājuma pakāpe/sekas: 3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Tīrīt. Izpildāms 1 gadā.

9.3.-35. piemērs  

Smilts un netīrumu uzkrājumi ap kopnes locīklu. 

Bojājuma tips: 313 Tērauda elementa 
neatbilstoša tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana. 

Rīcība: Tīrīt. Izpildāms vēlākais 1 gadā.

9.3.-36. piemērs 

Ierakts kopnes mezgls. 

Bojājuma tips: 313 Tērauda elementa 
neatbilstoša tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Neatliekami tīrīt.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI

219



314 Trūkst tērauda elementa daļas(u) 

Apraksts
Bojājuma tips ietver trūkstošos elementus vai to daļas. Tie var būt, piem., bultas, uzgriežņi un ci-
tas daļas, kuras paredzētas saskaņā ar projektu.

Bojājuma cēlonis
* Būvniecības vaina - elementi nav iebūvēti atbilstoši projektam. 
* Slodze - pārslodzes dēļ salūzušas un izkritušas bultas, uzgriežņi un kniedes. 
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.
* Bojājumi ekspluatācijā - vandalisms.

Bojājuma pakāpe/sekas
Slodzi nesošiem elementiem jāpiemēro augsta bojājuma pakāpe.

Daļu trūkums var ietekmēt nestspēju, turpmākās uzturēšanas izmaksas, satiksmes drošību un
vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jaunam tiltam pieņemšanas vai garantijas inspekcijas laikā konstatētie trūkumi nekavējoties no-
vēršami. Vispirms novēršami nestspēju vai satiksmes drošību apdraudošie bojājumi. Tāpat jāveic
pasākumi ja trūkumi/daļu trūkums var ietekmēt uzturēšanas izmaksas vai vidi.

Iespējamā rīcība
* Uzstādīt trūkstošo daļu.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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315 Neatbilstoša notīrīšana/novākšana

Apraksts
Tas ietver neatbilstošu novākšanu pēc būvniecības, remonta vai citu darbu pabeigšanas tiltam vai
tā tuvumā. Jānovāc ekspluatācijā nevajadzīgie kabeļi, caurules un cits aprīkojums. Neatbilstoša
tīrīšana/novākšana var izraisīt elementu virsmas pārklājuma bojājumus un bojāt tilta estētiku.

Bojājuma cēlonis
* Būvniecības vaina - nav veikta atbilstoša tīrīšana/novākšana.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe atkarīga no nepilnību rakstura, apjoma un ātruma, ar kādu citi bojājuma tipi
var attīstīties. Augsta bojājuma pakāpe jāpiemēro jauniem tiltiem.
Neatbilstoša tīrīšana/novākšana bieži var izraisīt sekundāros bojājumus un ietekmēt uzturēšanas
izmaksas. Tas var arī ietekmēt nestspēju, satiksmes drošību un/vai vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jauniem tiltiem, ja tas nav savlaicīgi izdarīts, nekavējoties jāveic tīrīšanas/novākšanas pasākumi.
Veciem tiltiem tīrīšana jāveic, pirms rodas sekundārie bojājumi.

Iespējamā rīcība
* Tīrīt/novākt.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI

221



390 Citi tērauda elementa bojājumi 

Apraksts
Šis bojājuma tips ietver tērauda elementu bojājumus/defektus, kuri nav aprakstīti 9.3. nodaļā.
Piemēram, jāiekļauj tas, kas nav izpildīts saskaņā ar rasējumiem, aprakstiem, standartiem u.c.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina.
* Būvniecības vaina.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe nosakāma, pamatojoties uz vietējiem apstākļiem un iespējamo turpmāko
attīstību.
Bojājuma pakāpe nosakāma katram gadījumam atsevišķi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi jāveic ja var attīstīties citi bojājumi, izraisot sekundāros bojājumus, kuri var ietekmēt
nestspēju un uzturēšanas izmaksas.
Ja nepieciešami uzturēšanas pasākumi, katrs gadījums izvērtējams atsevišķi.

Iespējamā rīcība
Izvērtēt pasākumus katrā atsevišķā gadījumā.

9.3 TĒRAUDA ELEMENTI
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9.4. Akmens un mūra 
elementi

Akmens un mūra elementos var rasties šādi bojājumu tipi:

401 Akmens/mūra elementa sēšanās.
402 Akmens/mūra elementa pārvietošanās.
403 Akmens/mūra elementa deformācija.
404 Plaisas akmens/mūra elementā.
405 Caursūkšanās, mitrums akmens/mūra elementā.
406 Akmens/mūra elements noplucis.
407 Izkustējušies akmeņi mūrī.
408 Akmens mūra sabrukums.
409 Akmens/mūra elementa neatbilstoša tīrība.
410 Neatbilstoša novākšana.
411 Izdilis izšuvojums.
490 Citi akmens/mūra elementa bojājumi.

Turpinājumā - minēto bojājumu piemēri.
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401 Akmens/mūra elementa sēšanās

Apraksts
Akmens/mūra velvju, balstu un spārnsienu vertikāla pārvietošanās. Šo elementu sēšanās var iz-
raisīt virsbūves deformācijas. 

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - grunts nestspēja novērtēta par augstu, bet slodze - par zemu.
* Materiāla vaina - aizpildījumā lietots neatbilstošs materiāls.
* Būvniecības vaina - pamati būvēti neatbilstoši projektam.
* Slodze - satiksmes slodze vai būvniecības laikā iedarbojusies papildu slodze.
* Bojājumi ekspluatācijā - erozijas vai upes gultnē veikto rakšanas darbu ietekmē radies 

bojājums.

Iespējamie mērījumi
* Līmetņošana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānovērtē, pamatojoties uz sēšanās lielumu, tā attīstību un sekām, kādas var
rasties sēšanās rezultātā. Piemēram, tilta virsbūves deformācijas balstu sēšanās rezultātā.

Sēšanās var ietekmēt nestspēju un/vai uzturēšanas izdevumus. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi veicami nekavējoties, ja sēšanās ietekmē nestspēja kļuvusi nepietiekama. Pasākumi
veicami, pirms sēšanās dēļ var rasties nepietiekama nestspēja. 

Pasākumi jāveic arī gadījumos ja sēšanās var nopietni ietekmēt uzturēšanas izmaksas.

Iespējamā rīcība
* Nomainīt aizpildījumu ar vieglāku materiālu, lai samazinātu caur grunti radīto vertikālo slodzi.
* Nomainīt pamatus.

9.4 AKMENS UN MŪRA ELEMENTI
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402 Akmens/mūra elementa pārvietošanās

Apraksts
Tas ietver akmens/mūra tilta elementu pārvietošanos no sava sākotnēja stāvokļa. Piemēram, pār-
vietošanās var ietvert horizontālu pārvietošanos vai pagriešanos, un tā sekas bieži var konstatēt
balstīklu stāvoklī. Bojājuma tips Nr. 401 "Akmens/mūra elementa sēšanās" jālieto apakšbūves
vertikālo pārvietojumu gadījumos, kas radušies, tai iegrimstot gruntī. 

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - par augstu novērtēta grunts nestspēja. 
* Materiāla vaina - aizpildījumā lietots neatbilstošs materiāls.
* Būvniecības vaina - pamati būvēti neatbilstoši projektam.
* Slodze - satiksmes slodze vai būvniecības laikā iedarbojusies papildu slodze.
* Bojājums ekspluatācijā - plūdu seku bojājums, ko radījusi grunts erozija.

Iespējamie mērījumi
* Pārvietojuma lieluma mērījumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānovērtē, pamatojoties uz pārvietojuma lielumu un tā iespējamo attīstību.
Lieli pārvietojumi var ietekmēt nestspēju, bet parasti tie ietekmē tikai uzturēšanas izmaksas. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Tas jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi. Ja pārvietojumi var ietekmēt nestspēju, jāveic atbilstoši
pasākumi to novēršanai.

Iespējamā rīcība
* Regulēt balstīklas un, iespējams, arī virsbūvi.
* Aiz gala balsta nomainīt aizpildītāja grunts masu ar vieglāku, lai samazinātu grunts spiedienu.

9.4 AKMENS UN MŪRA ELEMENTI
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403 Akmens/mūra elementa deformācija

Apraksts
Tilta elements saliekts salīdzinājumā ar sākotnējo formu papildu slodzes vai nepietiekamas nest-
spējas dēļ. Piemēram, akmens loku/velvju deformācijas.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - neatbilstoši izmēri.
* Būvniecības vaina - elementi būvēti neatbilstoši projektam.
* Slodze - pārslodze.
* Negadījums - piem., plūdu vai satiksmes iedarbe. 
* Bojājums ekspluatācijā - sekundārais bojājums, piem., no sēšanās.

Iespējamie mērījumi
* Līmetņošana.
* Deformāciju lielumu mērījumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Slodzi nesošo elementu deformācijas var nozīmēt nepietiekamu nestspēju vai pārslodzi.
Bojājuma pakāpe jānosaka, pamatojoties uz deformācijas lielumu un tā iespējamo turpmāko
attīstību. Slodzi nesošo elementu bojājuma pakāpes galīgā vērtība piešķirama pēc nestspējas
aprēķinu veikšanas.

Parasti deformācijas ietekmē nestspēju.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami gadījumos, ja deformāciju dēļ tilta nestspēja kļuvusi nepietieka-
ma un pirms deformācijas ietekmē var rasties nepietiekama nestspēja. Pasākumi jāveic arī
gadījumos ja deformācijas nopietni ietekmējušas tilta izskatu.

Iespējamā rīcība
* Likvidēt neparedzētās slodzes.
* Pastiprināt vai pārbūvēt.

9.4 AKMENS UN MŪRA ELEMENTI
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404 Plaisas akmens/mūra elementā

Apraksts
Aplūkotas plaisas un plīsumi akmens/mūra konstrukcijās.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - nepietiekama uzmanība veltīta koncentrētām slodzēm.
* Materiāla vaina - lietoti akmens materiāli ar nepietiekamu stiprību.
* Būvniecības vaina. 
* Slodzes - piem., slodze uz grunti radot papildus grunts spiedienu.
* Negadījums - satiksmes iedarbe. 
* Ekspluatācijas bojājums: sekundārais bojājums, piemēram, no sēšanās.

Iespējamie mērījumi
* Plaisu platuma mērījumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānovērtē, pamatojoties uz bojājuma izvietojumu, bojājuma lielumu un to, cik
daudz aplūkotais elements ietekmēts.
Plaisas/plīsumi akmens/mūra konstrukcijās bieži norāda uz pārslodzi. Slodzi nesošiem elemen-
tiem piemērojama augsta bojājuma pakāpe.

Plaisas/plīsumi akmens/mūra konstrukcijās slodzi nenesošiem elementiem var būtiski ietekmēt
uzturēšanas izmaksas.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jāveic pasākumi, ja plaisu/plīsumu dēļ tilta nestspēja kļuvusi nepietiekama vai tāda var kļūt.

Iespējamā rīcība
* Nomainīt saplaisājušus/saplīsušus mūrus.
* Injicēt plaisas/plīsumus.
* Pastiprināt vai pārbūvēt.

9.4 AKMENS UN MŪRA ELEMENTI
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9.4.-1. piemērs 
Erozijas vai sēšanās dēļ akmens balstā radušās
plaisas.

Bojājuma tips: 404 Plaisas akmens/mūra 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas: 2C
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.

Rīcība:
Jāveic notikušā mērījumi. Remonts izpildāms 5
gadu laikā. Aizpildīt ar javu un apmest. Plaisas
injicēt.

9.4 AKMENS UN MŪRA ELEMENTI

228



405 Caursūkšanās, mitrums akmens/mūra elementā

Apraksts
Caursūkšanās un mitruma iedarbe uz akmens velvēm un gala balstiem, kas radusies neatbilstoša
blīvējuma/drenāžas ietekmē. Tas bieži izraisa noplukšanu.

Bojājuma cēlonis
* Būvniecības vaina. 
* Neatbilstoša ekspluatācija/ uzturēšana. 
* Slodze.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe nosakāma, pamatojoties uz caursūkšanās/mitruma iedarbes lielumu un ātrumu,
ar kādu var attīstīties citas bojājuma formas.

Caursūkšanās/mitruma iedarbe parasti ietekmē uzturēšanas izmaksas.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jāveic pasākumi caursūkšanās/mitruma iedarbes apturēšanai vai ierobežošanai, pirms attīstās cita
tipa bojājumi.

Iespējamā rīcība
* Injicēt/noblīvēt šuves.
* Pārveidot drenāžas sistēmu.
* Atrakt un noblīvēt.

9.4 AKMENS UN MŪRA ELEMENTI
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406 Noplucis akmens/mūra elements 

Apraksts
Virsmas visa veida noplukšana, ko izraisa ūdens, dubļi, rūsu saturošs ūdens, grafīti, aļģes, sūnas
u.c.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - slikts projekta risinājums.
* Būvniecības vaina - slikti izpildīts blīvējums. 
* Neatbilstoša ekspluatācija/ uzturēšana - neatbilstoša tīrīšana. 
* Bojājumi ekspluatācijā - sekundārie bojājumi caursūkšanās/mitruma iedarbē un vandālisms.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe nosakāma, pamatojoties uz noplukšanas lielumu un ātrumu, ar kādu tas var
attīstīties.

Noplukšana parasti ietekmē vidi, bet var ietekmēt arī uzturēšanas izmaksas.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jānovāc noplukšanas pēdas, ja tās kaitē vides estētikai.
Daudzos gadījumos noplukšanas cēloņi jānovērš vispirms, ja noplukšana ir sekundāro bojājuma
veids.

Iespējamā rīcība
* Regulāri tīrīt.
* Pārveidot drenāžas sistēmu.

9.4 AKMENS UN MŪRA ELEMENTI
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407 Izkustējušies akmeņi mūrī

Apraksts
Viena vai vairāku akmens/mūra daļu izkustēšanās balstos un velvēs salīdzinājumā ar to sākotnējo
novietojumu.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - nepietiekama uzmanība veltīta koncentrētām slodzēm.
* Slodze - piem., slodze uz grunti radot papildus grunts spiedienu.
* Bojājumi ekspluatācijā - sekundārais bojājums.

Iespējamie mērījumi
* Izkustēšanās apjoma mērījumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe nosakāma, pamatojoties uz izkustēšanās lielumu un ātrumu, ar kādu tas var at-
tīstīties.

Liela mūra daļu izkustēšanās parasti ietekmē nestspēju.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami gadījumos, ja daļu izkustēšanās ietekmē tilta nestspēju un ja turp-
mākās izkustēšanās rezultātā var rasties nepietiekama nestspēja. 

Iespējamā rīcība
* Remontēt.
* Pastiprināt.
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9.4.-2. piemērs  

Balstā izkustējies mūris. 

Bojājuma tips: 407 Izkustējušies akmeņi 
mūrī.

Bojājuma pakāpe/sekas: 2C
Bojājuma cēlonis: 9 Citi/nezināmi 

bojājumu cēloņi.

Rīcība:
Novērot un veikt regulārus mērījumus. Veikt re-
montu, ja bojājums turpina attīstīties.

9.4.-3. piemērs 

Akmens/mūra daļu izkustēšanās ap balstīklu
plauktu balstu pārvietošanās dēļ.

Bojājuma tips: 407 Izkustējušies akmeņi 
mūrī.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3C
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.

Rīcība:
Remontu/pasākumus veikt 1 gada laikā, lai no-
stiprinātu akmeņus/mūri. 

9.4 AKMENS UN MŪRA ELEMENTI
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408 Akmens mūra sabrukums

Apraksts
Sabrukušas mūra konstrukcijas akmens sienās, gabionos, balstos u.c. elementos.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - grunts nestspēja novērtēta par augstu, grunts spiediens novērtēts par zemu,
nepietiekama uzmanība veltīta virsmas ūdens drenāžai.
* Materiāla vaina - aizpildījumā lietoti neatbilstoši materiāli.
* Būvniecības vaina - nav uzbūvēts atbilstoši projektam. 
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.
* Negadījums - plūdi. 
* Bojājumi ekspluatācijā - sekas/sekundārais bojājums.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānosaka, pamatojoties uz vietējiem apstākļiem un lielumu, par kādu bojājums
var pieaugt.

Var ietekmēt nestspēju, uzturēšanas izmaksas un vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi.

Iespējamā rīcība
* Aizpildīt ar atbilstošu materiālu.
* Rekonstruēt sabrukušo elementu.
* Uzlabot virsmas ūdens drenāžu.
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9.4.-4. piemērs  

Rokot upes gultni, sabrucis gabionu krāvums.

Bojājuma tips: 408 Akmens mūra 
sabrukums.

Bojājuma pakāpe/sekas: 2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda. 

82 Sekas/sekundārais 
bojājums.

Rīcība: Pārveidot krasta nostiprinājuma sistēmu
un rekonstruēt gabionus. Izpildāms 5 gados.

9.4.-5. piemērs 

Erozijas ietekmē sabrukusi akmens spārnsienas
apakškārta. 

Bojājuma tips: 408 Akmens mūra 
sabrukums.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda. 

82 Sekas/sekundārais 
bojājums.

Rīcība: Remontēt. Izpildāms 1 gadā.

9.4.-6. piemērs

Rokot grunti, sabrukusi atbalstsiena. 

Bojājuma tips: 408 Akmens mūra 
sabrukums.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda. 

82 Sekas/sekundārais 
bojājums.

Rīcība:
Akmens sienu pilnībā pārbūvēt. Izpildāms 2
gados.

9.4 AKMENS UN MŪRA ELEMENTI
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409 Akmens/mūra elementa neatbilstoša tīrība
410Neatbilstoša novākšana

Apraksts
Neatbilstoša tīrīšana var izraisīt mitrumu saturošas smilts un netīrumu uzkrāšanos. Tas ar laiku
var radīt sūnu, zāles un krūmu augšanu, kuru saknes iespiežas mūra konstrukcijā. Rezultātā var
rasties akmeņu izkustēšanās mūrī un pat mūra sabrukums.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - projekta īpatnība, kas radījusi grūti notīrāmas netīrumu uzkrāšanās vietas.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Galvenais kritērijs bojājuma pakāpes noteikšanai ir netīrumu apjoms un izplatība, kā arī ātrums,
ar kādu var attīstīties sekundārie bojājumi.
Sūnu, zāles un krūmu apaugums jānovērtē ar augstu bojājuma pakāpi.

Netīrība parasti var ietekmēt vienīgi uzturēšanas izmaksas un vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Visvairāk netīrībai pakļautiem elementiem jāparedz tīrīšanas kārtība. Pasākumi jāveic, pirms
rodas sekundārie bojājumi. Zāle, krūmi utt. jānovāc nekavējoties.

Iespējamā rīcība
* Likvidēt netīrumus un veģetāciju.
* Periodiski tīrīt.
* Uzlabot drenāžas sistēmu.
* Veikt preventīvos pasākumi, t.i., atjaunot izšuvojumu.
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490 Citi akmens/mūra elementa bojājumi

Apraksts
Šis bojājuma tips ietver akmens/mūra bojājumus/defektus, kuri nav aprakstīti 9.4. nodaļā, piem.,
dēdēšana, atslāņošanās un izšuvojuma izdilšana.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - balstīklas novietotas pārāk tuvu balstīklu plaukta malai.
* Materiāla vaina - akmeņi nav salizturīgi, šuvēs lietota neatbilstošas kvalitātes java.
* Būvniecības vaina - nav uzbūvēts atbilstoši projektam. 
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.
* Vide - agresīva vide un/vai ūdens radījis mūra dēdēšanu vai atslāņošanos, un šuves izskalotas
ātrāk nekā paredzēts.

* Slodzes - pārslodze un/vai ekscentriska slodze radījusi atslāņošanos, piemēram, balstīklu 
tuvumā.

* Negadījums - satiksmes iedarbe radījusi atslāņošanos. 

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe nosakāma, pamatojoties uz vietējiem apstākļiem, cik vecs ir bojājums, un
iespējamo turpmāko attīstības lielumu.

Bojājuma sekas nosakāmas katrā atsevišķā gadījumā.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi jāveic, ja var attīstīties citi bojājumi, izraisot sekundāros bojājumus, kuri var ietekmēt
nestspēju un uzturēšanas izmaksas.

Katrā gadījumā situācijās, kurās uzsākami uzturēšanas pasākumi, katrs gadījums izvērtējams
atsevišķi.

Iespējamā rīcība
* Jāizvērtē katrā atsevišķā gadījumā.

9.4 AKMENS UN MŪRA ELEMENTI
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9.5. Koka elementi
Koka elementos var rasties šādi bojājumu tipi.

501 Koka elementa sēšanās.
502 Koka elementa pārvietošanās.
503 Koka elementa deformācija.
504 Plaisas/plīsumi koka elementā.
505 Koka elementa sabrukums.
506 Koka elementa virsmas pārklājuma bojājumi.
507 Caursūkšanās, mitrums koka elementā.
508 Koka elementa noplukšana.
509 Koka šķelšanās.
510 Koka trupe.
511 Koka elementa neatbilstoša tīrība.
512 Trūkst koka elementa daļa(s).
514 Koka elementa slāņošanās.
590 Citi koka elementa bojājumi.

Turpinājumā - minēto bojājumu piemēri.

Koka segas virsmas bojājumi aprakstīti 9.6.3., nodaļā, bet koka
barjeru bojājumi aprakstīti 9.9.3. nodaļā.
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501 Koka elementa sēšanās

Apraksts
Bojājums aplūkojams saistībā ar vertikālo pārvietošanos, piemēram, koka balstiem. Šādu balstu
sēšanās var izraisīt virsbūves deformācijas.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - grunts nestspēja novērtēta par augstu.
* Būvniecības vaina - pamati būvēti neatbilstoši projektam.
* Slodzes - satiksmes slodze vai būvniecības laikā tuvumā radīta papildu slodze.
* Bojājums ekspluatācijā - erozijas vai upes gultnē veikto rakšanas darbu dēļ radies bojājums.

Iespējamie mērījumi
* Līmetņošana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānovērtē, pamatojoties uz sēšanās lielumu, tā attīstību un sēšanās iespējamām
sekām. 

Sēšanās var ietekmēt nestspēju un/vai uzturēšanas izdevumus. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi veicami nekavējoties, ja sēšanās rezultātā nestspēja kļuvusi nepietiekama. Pasākumi
veicami arī, pirms sēšanās dēļ var rasties nepietiekama nestspēja. 

Pasākumi jāveic arī gadījumos, kad sēšanās var nopietni ietekmēt uzturēšanas izmaksas.

Iespējamā rīcība
* Nomainīt aizpildījumu ar vieglāku materiālu, lai samazinātu caur grunti radīto vertikālo slodzi.
* Rekonstruēt pamatus.

9.5 KOKA ELEMENTI
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502 Koka elementa pārvietošanās

Apraksts
Koka tilta elementu pārvietošanās no sava sākotnēja stāvokļa. Piemēram, balstu, virsbūves vai
atsevišķu tilta klāja brusu pārvietošanās. Nereti pārvietošanās pazīmes var būt redzamas balstīk-
lās. Bojājuma tips Nr. 501 "Koka elementa sēšanās." jālieto apakšbūves vertikālo pārvietojumu
gadījumos, kas radušies, apakšbūvei iegrimstot gruntī. 

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - par augstu novērtēta grunts nestspēja, par zemu - grunts spiediens.
* Būvniecības vaina - pamati būvēti neatbilstoši projektam.
* Neatbilstoša ekspluatācija/ uzturēšana - nav veikta pēcspriegošana.
* Slodzes - satiksmes slodze vai būvniecības laikā tuvumā radīta papildu slodze.
* Negadījums - piemēram, plūdu vai satiksmes iedarbe. 
* Bojājums ekspluatācijā - sekundārais bojājums.

Iespējamie mērījumi
* Pārvietojumu mērīšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānovērtē, pamatojoties uz pārvietojuma lielumu un tā iespējamo attīstību.

Lieli pārvietojumi var ietekmēt nestspēju, bet parasti tie ietekmē uzturēšanas izmaksas.
Izvirzījušies brauktuves dēļi var ietekmēt satiksmes drošību.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jāizvērtē katram gadījumam atsevišķi. Jāveic atbilstoši pasākumi, ja pārvietojumi var ietekmēt
nestspēju.

Iespējamā rīcība
* Statu piespriegšana. 
* Regulēt balstīklas un, iespējams, arī virsbūvi.
* Pastiprināt vai pārbūvēt.

9.5 KOKA ELEMENTI
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9.5.-1. piemērs  

Stata augšdaļa pārvietojusies par 11 cm virsbūves
pārvietošanās dēļ. Ja bojājums turpinās attīstīties
līdzšinējā ātrumā, tad stata nestspēja kļūs kritiska
2 līdz 3 gadu laikā.

Bojājuma tips: 502 Koka elementa 
pārvietošanās.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3C
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.

Rīcība: Apturēt pārvietošanos un pastiprināt
statu. Izpildāms 2 gados.

9.5 KOKA ELEMENTI
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503 Koka elementu deformācija

Apraksts
Papildu slodzes vai nepietiekamas nestspējas rezultātā tilta elements saliekts salīdzinājumā ar tā
sākotnējo formu. Piemēram, galvenā slodzi nesošā sistēma bijusi pakļauta liecei un deformāci-
jām ko izraisījušas balstu sēšanās, statu izliekuma u.c. iedarbes.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - neatbilstoši izmēri.
* Materiāla vaina - neatbilstoša forma.
* Būvniecības vaina - būvēts neatbilstoši projektam.
* Slodzes - pārslodze.
* Negadījums - piemēram, plūdu vai satiksmes iedarbe. 
* Bojājums ekspluatācijā - sekundārais bojājums, piemēram, no sēšanās.

Bojājuma pakāpe/sekas
Slodzi nesošā elementu deformācijas var būt nepietiekamas nestspējas vai pārslodzes pazīme.
Bojājuma pakāpe jānosaka, pamatojoties uz deformācijas lielumu, tā iespējamo turpmāko
attīstību un materiāla piemērotību deformācijām. Slodzi nesošo elementu bojājuma pakāpes
galīgā vērtība piešķirama pēc nestspējas aprēķinu veikšanas.

Parasti deformācijas ietekmē nestspēju un dažreiz arī tilta izskatu.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami gadījumos, jadeformāciju dēļ tilta nestspēja kļuvusi nepietieka-
ma. Pasākumi veicami, pirms deformācijas ietekmē var rasties nepietiekama nestspēja. 

Iespējamā rīcība
* Pacelt un regulēt balstīklas. 
* Nomainīt bojāto elementu.
* Pastiprināt vai pārbūvēt.

9.5 KOKA ELEMENTI
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504 Plaisas/plīsumi koka elementos

Apraksts
Plaisas un plīsumi koka konstrukcijās. Žūšanas procesā, laika gaitā, koks parasti pakļauts plaisā-
šanai, kamēr to nekvalificē kā bojājumu.

Bojājuma cēlonis
* Materiāla vaina - koka augšanas vainas, sliktas līmes šuves laminātos utt.
* Būvniecības vaina. 
* Neatbilstoša ekspluatācija/ uzturēšana. 
* Slodzes - pārslodze.
* Negadījums - satiksmes iedarbe. 

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānosaka, pamatojoties uz bojājuma dislokāciju un apjomu, tā virzienu saistībā
ar koka šķiedrām, cēloņiem un pakāpi, ar kuru aplūkotais elements ietekmēts. Papildus jānovēr-
tē, vai plaisa var ietekmēt elementa slodžu uzņemšanu un spēju pretoties destrukturizācijai.  

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami gadījumos, kad plaisu/plīsumu dēļ tilta nestspēja kļuvusi nepie-
tiekama. Pasākumi veicami, pirms plaisu/plīsumu turpmākās attīstības ietekmē var rasties nepie-
tiekama nestspēja. Pasākumi arī jāveic, ja plaisas turpmāk var palielināt uzturēšanas izmaksas.

Iespējamā rīcība
* Remontēt bojāto elementu.
* Nomainīt bojāto elementu.
* Pastiprināt vai pārbūvēt.

9.5 KOKA ELEMENTI
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9.5.-2. piemērs 

Plaisas ietvē starp lamināta slāņiem. 

Bojājuma tips: 504 Plaisas/plīsumi koka 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3C
Bojājuma cēlonis: 26 Materiāla vaina.

Rīcība: Pastiprināt ietvi. Izpildāms 1 gadā.

9.5.-3. piemērs

Satiksmes triecienā saplaisājusi margu piestiprinā-
juma pamata brusa.  

Bojājuma tips: 504 Plaisas/plīsumi koka 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība: Nomainīt brusu. Izpildāms 3 gados.

9.5 KOKA ELEMENTI
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505 Koka elementa sabrukums

Apraksts
Bojājumi visā tilta elementā vai lielākajā tā daļā, piemēram, noteiktā elementa lūzuma punktā.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - nepietiekama vērība pievērsta slodžu koncentrācijai. Slikts detaļu risinājums.
* Materiāla vaina.
* Būvniecības vaina - būvēts neatbilstoši projektam.
* Slodzes - pārslodze, sēšanās utt.
* Negadījums - piemēram, satiksmes iedarbe. 
* Bojājums ekspluatācijā - sekundārais bojājums.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānosaka, pamatojoties uz lūzuma dislokāciju un lielumu. Augsta bojājuma
pakāpe piemērojama slodzi nesošiem un nestspēju ietekmējošiem elementiem.

Lūzumi slodzi nesošos elementos ietekmē nestspēju. Lūzumi slodzi nenesošos elementos var
ietekmēt satiksmes drošību un/vai vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi veicami, ja tilta nestspēja vai satiksmes drošība kļuvusi nepietiekama.

Iespējamā rīcība
* Remontēt bojāto elementu.
* Pastiprināt vai pārbūvēt bojāto elementu.
* Nomainīt bojāto elementu.

9.5 KOKA ELEMENTI
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506 Koka elementa virsmas pārklājuma bojājumi

Apraksts
Koka virsmas pārklājumu bojājuma tips (saistībā ar krāsojumu, pārklājumu vai impregnēšanu)
var ietvert vispārēju materiāla sabrukumu, kas radies tādēļ, ka virsmas pārklājums nepilda
paredzētās funkcijas. Tas var ietvert citus bojājumus, kā atslāņošanos, plaisāšanu, plīšanu,
noplukšanu utt.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - paredzēts neatbilstošs virsmas pārklājums.
* Materiāla vaina - lietots neatbilstošs virsmas pārklājums.
* Būvniecības vaina - slikta sagatavošana. Pārklājums izdarīts mitrā/aukstā laikā.
* Neatbilstoša ekspluatācija/ uzturēšana. 
* Vide - sēnes, veģetācija utt. - var sagraut virsmas pārklājumu ātrāk nekā paredzēts. 
* Bojājums ekspluatācijā - parasts nodilums/noberzums.

Bojājuma pakāpe/sekas
Visi virsmas pārklājuma tipi laika gaitā nodilst. Bojājuma pakāpei jāatspoguļo kalpošanas laika
beigu termiņš, pirms parādās nepieciešamība atjaunot virsmas pārklājumu (pirms tas zaudē
aizsargājošās īpašības). Nosakot bojājuma pakāpi, jāievēro fakts, ka koks ir ļoti jutīgs pret mitru-
ma iedarbi.
Ar augstu bojājuma pakāpi jānovērtē bojājuma vietas ar paaugstinātu jutību pret mitrumu.

Virsmas pārklājuma bojājumi var ietekmēt uzturēšanas izmaksas un vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Aizsargājošo īpašības zaudējošais virsmas pārklājums jāatjauno.

Iespējamā rīcība
* Regulāri tīrīt un atjaunot virsējo kārtu, ietverot neliela apjoma atslāņojušos virsmas 

pārklājumu.
* Novākt esošo virsmas pārklājumu (krāsu/pārklājumu) un uzklāt jaunu kārtu.

9.5 KOKA ELEMENTI
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507 Caursūkšanās, mitrums koka elementā

Apraksts
Bojājuma tips ietver caursūkšanos/mitrumu koka elementos, kas radies slikta konstruktīva risi-
nājuma, tekošu šuvju u.c. dēļ. Caursūkšanās/mitruma iedarbe bieži ievērojami saīsina koka ele-
menta kalpošanas laiku un izraisa virsmas noplukšanu.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - slikts projekta risinājums.
* Būvniecības vaina - slikti izpildītas detaļas. 
* Neatbilstoša ekspluatācija/ uzturēšana. 

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe nosakāma atkarībā no caursūkšanās/mitruma iedarbes apjoma un iespējamo
sēņu attīstības ātruma.

Caursūkšanās/mitruma iedarbe var ietekmēt nestspēju, izskatu un uzturēšanas izmaksas.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Caursūkšanās/mitruma iedarbe jāaptur, pirms attīstās sekundārie bojājumi.

Iespējamā rīcība
* Noblīvēt vai uzklāt aizsargājošo slāni.
* Apturēt vai novirzīt ūdens plūsmu.

9.5 KOKA ELEMENTI
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508 Koka elementa noplukšana

Apraksts
Bojājuma tips iever koka virsmas visa veida noplukšanu, ko izraisa ūdens, dubļi, rūsu saturošs
ūdens, grafīti, aļģes, sūnas u.c.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - slikts detaļu projekta risinājums.
* Būvniecības vaina - slikti izpildītas detaļas. 
* Neatbilstoša ekspluatācija/ uzturēšana. 
* Bojājums ekspluatācijā - sekundārie bojājumi no caursūkšanās/mitruma iedarbes un vanda-

lisms.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānovērtē, pamatojoties uz noplukuma lielumu un tā iespējamo attīstību.

Noplukšana parasti var ietekmēt uzturēšanas izmaksas un vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Noplukums jānovērš, ja tas rada vidi izkropļojošu efektu. Daudzos gadījumos noplukšanas cēlo-
nis jānovērš vispirms, ja noplukšana ir sekundārs bojājums.

Iespējamā rīcība
* Periodiski tīrīt.
* Uzklāt virsmas pārklājumu, lai uzlabotu izskatu.
* Apturēt vai novirzīt ūdens plūsmu.

9.5 KOKA ELEMENTI
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509 Koka šķelšanās

Apraksts
Bojājumi koka konstrukcijās, kuras bijušas pakļautas, piemēram, mehāniskai iedarbei, sagraujot
dažas tā daļas.

Bojājuma cēlonis
* Negadījums - piemēram, satiksmes iedarbe.
* Bojājums ekspluatācijā - bojājums radies, tīrot sniegu.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānosaka, pamatojoties uz plīsušo daļu apjomu, tā iespējamo sekundāro bojāju-
mu attīstību. Bojātās daļas bieži vien var būt pakļautas trupes iedarbei. Slodzi nesošiem elemen-
tiem bojājuma pakāpes galīgais vērtējums dodams pēc tilta pārbaudes aprēķinu izpildes. Slodzi
nesošiem elementiem jāpiešķir augsta bojājuma pakāpe.

Plīsumi slodzi nesošos elementos ietekmē tilta nestspēju. Tie var ietekmēt arī satiksmes drošību ,
turpmākās uzturēšanas izmaksas un izskatu.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi jāveic, ja nestspēja kļuvusi nepietiekama vai samazināta satiksmes drošī-
ba.

Iespējamā rīcība
* Remontēt bojāto elementu.
* Pastiprināt vai pārbūvēt bojāto elementu.
* Nomainīt bojāto elementu.

9.5 KOKA ELEMENTI
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9.5.-4. piemērs  

No laminēta kokmateriāla izgatavotam gājēju til-
tam satiksmes iedarbes rezultātā radies nopietns
bojājums.

Bojājuma tips: 509 Koka šķelšanās.
Bojājuma pakāpe/sekas: 4C
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība: Slēgt tiltu, līdz bojāto elementu nomaina.

9.5.-5. piemērs  

Tīrot sniegu, bojāta tilta apmale. 

Bojājuma tips: 509 Koka šķelšanās.
Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 83 Iedarbe no sniega 

novākšanas ierīces.

Rīcība: Nomainīt apmali. Izpildāms 1 gadā.

9.5 KOKA ELEMENTI
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510 Koka trupe

Apraksts
Sēņu izraisītā trupe koka konstrukcijā. Koka šūnu bojājumi ietekmē materiāla stiprību un struk-
tūru. Šādi bojāts koks ir tumši brūnā krāsā, ar samazinātu izmēru, plašu plaisājumu un mīksts
(sagrauta koka struktūra un stiprība). Ūdens saturs vairāk par 20% un temperatūra virs +20oC
nodrošina labus apstākļus trupes attīstībai.
No ārpuses pēc izskata vesels un nebojāts koks tomēr iekšpusē var būt pakļauts trupes iedarbei.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - slikts detaļu projekta risinājums.
* Materiāla vaina. 
* Neatbilstoša ekspluatācija/ uzturēšana. 
* Vide - piemēram, bioloģiskā iedarbe.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānosaka, pamatojoties uz trupes atrašanās vietu. Parasti nosakāma augsta bo-
jājumapakāpe.

Īpaša uzmanība pievēršama slodzi nesošiem elementiem. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Neatliekami pasākumi jāveic, ja nestspēja kļuvusi nepietiekama vai ir samazināta satiksmes
drošība. Ja trupe ietekmē tilta vispārējo izskatu, jāveic pasākumi tā uzlabošanai.

Iespējamā rīcība
* Veikt prettrupes pasākumus.
* Uzlabot konstrukciju.
* Nomainīt bojātos elementus.
* Pastiprināt vai pārbūvēt.

9.5 KOKA ELEMENTI
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9.5.-6. piemērs 

Trupējot un nodilstot, samazinājies koka pāļa
šķērsgriezums mainīgā ūdens līmeņa zonā.

Bojājuma tips: 510 Koka trupe.
Bojājuma pakāpe/sekas: 4C
Bojājuma cēlonis: 57 Bioloģiskā iedarbe.

63 Straumes iedarbe.

Rīcība: Samazināt ass slodzi, līdz pabeigs
pastiprināšanas pasākumus.

9.5.-7. piemērs 

Plaša trupe slodzi nesošā elementā.

Bojājuma tips: 510 Koka trupe.
Bojājuma pakāpe/sekas: 4C
Bojājuma cēlonis: 29 Citi materiālu defekti.

44 Neatbilstoša 
uzturēšana.

Rīcība: Slēgt tiltu, līdz pabeigs elementa
nomaiņas darbus.

9.5.-8. piemērs 

Apmales trupe radījusi nepietiekamu satiksmes
drošību. 

Bojājuma tips: 510 Koka trupe.
Bojājuma pakāpe/sekas: 3T, 3E
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Nomainīt apmali. Izpildāms 1 gadā. 

9.5 KOKA ELEMENTI

251



511 Koka elementa neatbilstoša tīrība

Apraksts
Atbilstoši netīrot, var uzkrāties mitrumu akumulējošas smiltis un netīrumi, bet turpmāk - izaugt
sūnas, zāle, krūmi u.c. Tā var rasties, piemēram, bojājuma tips Nr. 510 "Koka trupe".

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - konstrukcijas risinājuma dēļ netīrumi uzkrājas grūti tīrāmās vietās.
* Neatbilstoša ekspluatācija/ uzturēšana. 

Bojājuma pakāpe/sekas
Galvenais kritērijs bojājuma pakāpes noteikšanai ir netīrumu apjoms, izplatība un ātrums, ar kā-
du var attīstīties sekundārie bojājumi.
Sūnu, zāles un krūmu apaugums jānovērtē ar augstu bojājuma pakāpi.

Netīrība var samazināt nestspēju, bet parasti tā ietekmē vienīgi uzturēšanas izmaksas un vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi jāveic, pirms rodas sekundārie bojājumi. Zāle, krūmi u.c. jānovāc nekavējoties.

Iespējamā rīcība
* Likvidēt netīrumus un veģetāciju.
* Periodiski tīrīt.
* Uzlabot drenāžas sistēmu.
* Veikt preventīvos pasākumus, lai nerastos netīrība.

9.5 KOKA ELEMENTI
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512 Trūkst koka elementa daļas(u)

Apraksts
Bojājuma tips ietver trūkstošos elementus vai to daļas. Tie var būt, piemēram, saites un citas
daļas, kuras paredzētas saskaņā ar projektu un standartiem.

Bojājuma cēlonis
* Būvniecības vaina - elementi nav iebūvēti atbilstoši projektam. 
* Slodzes - pārslodzes dēļ salūzis elements. 
* Citi/nezināmi iemesli - nezināmu iemeslu dēļ elements noņemts.

Bojājuma pakāpe/sekas
Slodzi nesošiem elementiem jāpiemēro augsta bojājuma pakāpe.

Daļu trūkums var ietekmēt nestspēju, turpmākās uzturēšanas izmaksas, satiksmes drošību un
vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jaunam tiltam, pieņemšanas vai garantijas inspekcijas laikā konstatētie trūkumi atzīmējami kā
nekavējoties novēršami. Vispirms novēršami nestspēju vai satiksmes drošību apdraudošie bojāju-
mi. Tāpat jāveic pasākumi, ja trūkumi/daļu trūkums var ietekmēt uzturēšanas izmaksas vai vidi.

Iespējamā rīcība
* Noteikt pasākumus katram atsevišķam gadījumam.

9.5 KOKA ELEMENTI
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590 Citi koka elementa bojājumi

Koka pāli bojājuši ķirmji.

Apraksts
Šis bojājuma tips ietver koka elementu bojājumus/defektus, kuri nav aprakstīti 9.5. nodaļā.
Piemēram, jāiekļauj tas, kas nav izpildīts saskaņā ar rasējumiem, aprakstiem, standartiem utt.
Šis bojājuma tips ietver arī bioloģiskās iedarbes uz koku, izņemot trupi, piemēram, bebrus,
vaboles, termītus, ķirmjus, kā arī citus parazītus. Papildus tas ietver koku sastiprinošos metāla
elementus utt.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina.
* Būvniecības vaina - neatbilst projektam.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe nosakāma, pamatojoties uz vietējiem apstākļiem un iespējamo turpmāko
attīstību.
Bojājuma pakāpe nosakāma katram gadījumam atsevišķi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi jāveic, ja var attīstīties citi bojājumi, izraisot sekundāros bojājumus, kuri var ietekmēt
nestspēju un uzturēšanas izmaksas.
Situācijās, kurās uzsākami uzturēšanas pasākumi, katrs gadījums izvērtējams atsevišķi.

Iespējamā rīcība
Jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi. Nomainīt koka elementus, kurus bojājuši termīti, vaboles,
ķirmji u.c.

9.5 KOKA ELEMENTI
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9.6. Dilumkārtas un 
hidroizolācijas
kārtas

Tilta brauktuves dilumkārta parasti veidota no asfaltbetona,
epoksīda, betona vai koka. 
Nodaļa sadalīta atbilstoši dilumkārtas veidam:

9.6.1. Asfaltbetona/epoksīda dilumkārta.
9.6.2. Betona dilumkārta.
9.6.3. Koka dilumkārta.

Daži bojājumu tipi ir speciāli attiecināti uz atsevišķa veida
segām, kurpretī citi ir kopīgi visām trim kategorijām.

9.6.1. Asfaltbetona dilumkārta
Asfaltbetona dilumkārtām sastopami šādi bojājuma tipi:

601   Plaisas segumā. 
602   Sūkšanās cauri segumam. 
603   Risas dilumkārtā. 
604   Seguma nelīdzenums. 
605   Plaisājums/bedrītes dilumkārtā. 
606   Burbuļi (čulgas) segumā. 
607   Atslāņošanās segumā. 
608   Neatbilstoša segas tīrība. 
609   Izsvīdumi uz virsmas. 
690   Citi virsmas bojājumi.

Turpinājumā - minēto bojājumu tipu piemēri.

255



601 Plaisas segumā

Apraksts
Šis bojājuma tips aptver visas plaisas, kuras var rasties segumā un hidroizolācijā, izņemot plaisā-
jumu, kurš atbilst bojājuma tipam Nr. 605 "Plaisas/bedrītes dilumkārtā". 

Bojājuma cēlonis
* Materiāla vaina - lietots neatbilstošs bitumena maisījums.
* Būvniecības vaina - nav uzbūvēts atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām; slikta saiste asfalt-

betonā.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.
* Dažādas ietekmes - temperatūra, rukums, satiksmes slodzes.
* Bojājums ekspluatācijā - sekundārie bojājumi, piem., no sēšanās, pārvietojuma, deformāci-

jām. 

Bojājuma pakāpe/sekas
Galvenajam kritērijam bojājumu pakāpes noteikšanai jābūt bojājuma sekām, kur plaisas var būt
par iemeslu sūcei un tai sekojošiem bojājumiem, kas var rasties sūces dēļ.

Plaisas asfaltā un hidroizolācijas slānī var nozīmīgi ietekmēt uzturēšanas izmaksas nākotnē. Ja
hidroizolācijas slānis ir bojāts, ūdens un sāls var nokļūt uz tilta klāja.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi? 
Pasākumi jāveic nekavējoties, ja atklātas plaisas un pastāv mitruma iekļūšanas risks, kurš var
izraisīt intensīvu tilta klāja bojāšanos.

Iespējamā rīcība
* Aizblīvēt plaisas.
* Aizpildīt risas.
* Nomainīt hidroizolācijas/seguma kārtu.

9.6.1 DILUMKĀRTAS UN HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTAS 

256



9.6.-1. piemērs

Garenvirziena un šķērsvirziena plaisas virs tilta
klāja savienojuma šuvēm. Asfalta materiāls ir par
stingru, lai spētu sekot rezultējošiem pārvietoju-
miem. 

Bojājuma tips: 601 Plaisas segumā.
Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 11 Neatbilstoša materiāla

izvēle.

Rīcība: Aizdarīt plaisas. Izpildāms 5 gados.

9.6.-2. piemērs 

Šuvju konstrukcijas vaļīguma dēļ šuvju zonā segā,
radušās plaisas. Sīkāk par šuvju konstrukcijām sk.
9.8. nodaļā "Šuves un sliekšņi".

Bojājuma tips: 601 Plaisas segumā.
Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums

Rīcība: Uzbūvēt jaunus sliekšņus. Izpildāms 3
gados.

9.6.-3. piemērs 

Plaisas asfalta segā uz tilta koka brusu klāja radu-
šās pārāk stingra asfalta lietošanas dēļ.

Bojājuma tips: 601 Plaisas segumā.
Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 11 Neatbilstoša materiāla

izvēle.

Rīcība: Nofrēzēt saplaisājušo segas kārtu un uzk-
lāt jaunu asfalta kārtu. Izpildāms 1 gadā.

9.6.1 DILUMKĀRTAS UN HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTAS 
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602 Sūkšanās cauri segumam

Apraksts
Plaisas, dobumi, nepietiekams hidroizolācijas slānis vai citi bojājumi hidroizolācijas/bitumena
vai epoksīda segā var radīt sūces. Mitrums tilta klāja apakšpusē bieži uzskatāms par skaidru pa-
zīmi, ka hidroizolācija vairs nav ūdens necaurlaidīga.
Sk. arī bojājuma tipu Nr. 207 "Caursūkšanās/mitrums betona elementā" 9.2. nodaļā "Betona ele-
menti".

Bojājuma cēlonis
* Būvniecības kļūda.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.
* Slodzes.

Bojājuma pakāpe/sekas
Grūti nodrošināt skaidrus priekšrakstus bojājumu pakāpes noteikšanai, bet galvenajam kritērijam
jābūt sūces apjomam un tam, ar kādu ātrumu sūces ietekmē var attīstīties citi bojājumi. Sūces
asfaltā un hidroizolācijā nav viegli pamanāmas, un bieži vien tās tiek konstatētas tikai tad, kad
jau attīstās citi bojājumi. Bojājuma pakāpe nosakāma augstā līmenī.

Sūce var izraisīt stiegrojuma koroziju un betona sabrukšanu, turklāt bojājums ir iemesls ledus
veidojumiem. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi jāveic nekavējoties, ja atklātas plaisas, kuru dēļ mitrums var nokļūt cauri hidroizolāci-
jai un ja ziemā ceļu apstrādā ar sāli.

Iespējamā rīcība
* Aizpildīt plaisas.
* Remontēt lokālu bojājumu.
* Aizpildīt risas.
* Nomainīt hidroizolāciju/segu.

9.6.1 DILUMKĀRTAS UN HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTAS 
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603 Risas dilumkārtā 

Apraksts
Risas ir vienveidīga deformācija (iesēdums) brauktuves garenvirzienā riteņu sliežu vietās. 

Bojājuma cēlonis
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana/ekspluatācija.
* Bojājums ekspluatācijā - normāls segas nodilums.

Iespējamie mērījumi
* Risas dziļuma mērījumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Risas ietekmē satiksmes drošību un uzturēšanas izmaksas nākotnē. Jāapsver citu tilta elementu
bojāšanās tendence, ja dilumkārta pilnīgi izdilusi. Tas ietekmē tilta klāju un, iespējams, arī sijas.

Satiksmes drošība
Biezām (> 50 mm) asfalta dilumkārtām risas var būt izšķirošs kritērijs satiksmes drošībai, jo ri-
sās uzkrājoties ūdenim pieaug akvaplanēšanas briesmas. Turklāt nelabvēlīga risas forma var ap-
grūtināt satiksmes līdzekļiem manevrēšanu, piem., apdzenot. Bojājuma pakāpe jānosaka atkarībā
no risu rašanās ātruma, risu dziļuma un to sagaidāmās attīstības. 

Var piemērot šādus bojājuma pakāpes novērtēšanas nosacījumus:

1T ja risāmdziļums        < 5 mm;
2T ja risāmdziļums 5 - 15 mm;
3T ja risāmdziļums   15 - 25 mm;
4T ja risāmdziļums > 25 mm.

9.6.1 DILUMKĀRTAS UN HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTAS 
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9.6.-4. piemērs 

20 mm dziļi risas radīti bojājumi. Bitumens ir
gandrīz pilnībā nodilis vairākās vietās. Uz tilta
liela satiksmes intensitāte.

Bojājuma tips: 603 Risas dilumkārtā.
Bojājuma pakāpe/sekas:3M, 3T
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Vai nu aizpildīt risas, vai arī ierīkot jaunu
dilumkārtu 1 gada laikā.

9.6.1 DILUMKĀRTAS UN HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTAS 
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Uzturēšanas izmaksas
Plānai (30 - 50 mm) asfalta dilumkārtai uzturēšanas izmaksas var būt izšķirošas, jo remontēt bo-
jātu hidroizolāciju ir dārgi.

Var piemērot šādus bojājuma pakāpes novērtēšanas noteikumus:

1M nav augsta sūces iespēja cauri hidroizolācijai       10 gadu laikā;
2M ir augsta sūces iespēja cauri hidroizolācijai     4 - 10 gadu laikā;
3M ir augsta sūces iespēja cauri hidroizolācijai       1 - 3 gadu laikā;
4M hidroizolācijā ir sūce.

Uzturēšanas izmaksas var būt izšķirošās ārkārtīgi plānai dilumkārtai, t.i., epoksīds < 15 mm. 
3. vai 4. bojājumu pakāpe jāpiešķir tad, ja vietām dilumkārtas pilnīgi izdilušas.

Papildus, saskaņā ar iepriekšējā lappusē dotiem noteikumiem, jānovērtē satiksmes drošība.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Jāveic mērījumi, ja 10% vai vairāk no tilta dilumkārtas satur risas, kas ir dziļākas par 25 mm.
Taču, arī vispārēji novērtējot tiltu un tā pieejas, jāņem vērā risu dziļums.
Ja atlikušais biezums dilumkārtai ir 15 mm vai mazāk vai hidroizolācijas kārta ir bojāta, tad
nekavējoties jāveic pasākumi. Ja pastāv risks, ka var bojāt hidroizolācijas slāni, jāveic pasākumi,
pirms tas var notikt.

Iespējamā rīcība
* Aizpildīt dilumsliedi. 
* Frēzēt dilumkārtu. 
* Uzklāt jaunu dilumkārtu/hidroizolācijas slāni. 

Parastā metode risu radīto bojājumu remontam ir tās aizpildīt vai uz tilta brauktuves ierīkot jaunu
dilumkārtu. Taču jākontrolē, lai pārliecinātos, ka tilta nestspēja ir pietiekama, lai uzņemtu pieau-
gošo pašsvaru. Gadījumā, ja esošā asfalta sega ir par biezu, risas jāremontē frēzējot. Ja asfalts un
hidroizolācija ir nodilusi lielos posmos, tas jānovāc un jāatjauno. Katrs bojājums betona pamatā
arī jāremontē.



9.6.-5. piemērs 

Risas radītie bojājumi atseguši betonu vairākās
vietās. Tiltam nav hidroizolācijas, un tas pakļauts
sāls iedarbei.

Bojājuma tips: 603 Risas dilumkārtā.
Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Visa dilumkārta jāaizvāc un jāierīko jauna
hidroizolācija un dilumkārta. Izpildāms 6 mēnešos
(pirms nākamā ziemas perioda sākuma).

9.6.-6. piemērs 

Lokāls risas radīts bojājums - atsegta klāja betona
virsma.

Bojājuma tips: 603 Risas dilumkārtā.
Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Lokāli remontēt hidroizolācijas slāni.
Visas risas uz tilta aizpildīt 6 mēnešos (pirms
nākamā ziemas perioda sākuma).

9.6-7. piemērs 

Liela daļa epoksīda dilumkārtas bojāta risas vei-
došanās dēļ.

Bojājuma tips: 603 Risas dilumkārtā.
Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Jauna dilumkārta jāieklāj 6 mēnešu laikā
(pirms nākamā ziemas perioda sākuma).

9.6.1 DILUMKĀRTAS UN HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTAS 
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604 Seguma nelīdzenums 

Apraksts
Šis bojājuma veids ietver visus tilta dilumkārtas virsmas nelīdzenumus vai deformācijas, izņemot
bojājumus, kuri radušies no risām un burbuļiemsegumā. Papildu iemesls var būt aizpildījuma
materiāla sēšanās aiz gala balsta, un tas ir attiecināms uz bojājuma tipu Nr. 101 "Pamatnes/uz-
bēruma sēšanās" 9.1. nodaļā "Elementi gruntī".

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - nepareiza materiāla izvēle.
* Materiāla vaina - nepareizs maisījums un pārāk mīksts bitumens.
* Būvniecības vaina - nav būvēts atbilstoši noteikumiem.
* Slodze.
* Bojājumi ekspluatācijā - bojājumi radušies sniega tīrīšanas procesā - sekundārs bojājums.

Iespējamie mērījumi
* Līdzenuma mērījumi.
* Līmetņošana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpes novērtējums atkarīgs no tā, cik ātri nelīdzenums radies, un tā apjoma un ie-
spējamās attīstības nākotnē. Jāņem vērā arī satiksmes intensitāte un ātrums. Tilts var tikt pakļauts
lielām, dinamiskām slodzēm, kuras izraisa smagais autotransports braucot pa nelīdzenu virsmu.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Atbilstībai virsmas līdzenuma prasībām jābūt pietiekamām jauniem tiltiem, lai gan jau ekspluatā-
cijā esošiem tiltiem novērtējums jāveic saskaņā ar noteiktajām ceļu segu prasībām.

Iespējamā rīcība
* Nofrēzēt dilumkārtu.
* Uzklāt asfalta kārtu.
* Uzklāt jaunu dilumkārtu.

9.6.1 DILUMKĀRTAS UN HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTAS 
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605 Plaisājums/bedrītes dilumkārtā 

Apraksts
Šis bojājuma tips ietver plaisājumu un bedrītes asfalta dilumkārtā. Plaisāšana veido plaisu rakstu
dažādos virzienos lielos un mazos dilumkārtas posmos. Parasti tas ir taisnstūra raksts, kas ar lai-
ku var kļūt neregulārs.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - pamats ir par mīkstu/vaļīgu.
* Materiāla vaina - nepareizs maisījums.
* Būvniecības vaina - nav būvēts atbilstoši noteikumiem; slikta noblīvēšana.
* Slodzes - satiksmes slodzes.

Izplatītākais plaisāšanas vai bedrīšu rašanās cēlonis ir saistes zudums starp tilta klāju un
dilumkārtu iepriekš minēto cēloņu dēļ.

Bojājuma pakāpe/sekas
Vietās ar plaisām un bedrītēm ūdens (vai sāls) iesūcas līdz pamata slānim un parast rada citus
bojājumus. Bedrītēm ir tendence strauji palielināties, tām ir asas malas un tās ir bīstamas sa-
tiksmei.  Jāpiemēro augsta bojājuma pakāpe.

Plaisas vai bedrītes dilumkārtā ietekmē satiksmes drošību, turpmākās uzturēšanas izmaksas un
vidi.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi jāveic, jo plaisas bieži izraisa bedrīšu ātru veidošanos dilumkārtā. Tūlītēji pasākumi
jāveic gadījumos, ja bedrītes apdraud satiksmes drošību. Pat ja dažas bedrītes nav tieši bīstamas
satiksmes drošībai,  jāveic ātri pasākumi, lai novērstu uzturēšanas izmaksu pieaugumu.

Iespējamā rīcība
* Remontēt plaisas.
* Aizlāpīt bedrītes.
* Pilnībā vai daļēji nomainīt dilumkārtu.

9.6.1 DILUMKĀRTAS UN HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTAS 
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9.6.-8. piemērs 

Bedrītes segā pie ass līnijas. Uz šī ceļa ir maza
satiksmes intensitāte.

Bojājuma tips: 605 Plaisājums/bedrītes 
dilumkārtā.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 21 Slikta materiālu 

kompozīcija.

Rīcība: Aizlāpīt bedrītes. Izpildāms 1 gadā.

9.6.-9. piemērs

Nopietns dilumkārtas plaisājums virs tilta koka
klāja brusām.

Bojājuma tips: 605 Plaisājums/bedrītes 
dilumkārtā.

Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 11 Neatbilstoša materiāla

izvēle.

Rīcība: Izlabot bojāto apgabalu pirms nākamā
ziemas perioda sākšanās.

9.6.-10. piemērs 

Nopietns dilumkārtas plaisājums un dažas lielas
bedrītes virs tilta koka klāja brusām. Brusu stip-
rinājuma bultas kļuvušas vaļīgas.

Bojājuma tips: 605 Plaisājums/bedrītes 
dilumkārtā.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta risinā-

jums
22 Neatbilstoša stiprība.

Rīcība: Noņemt esošo dilumkārtu un uzklāt jaunu
pirms nākamā ziemas perioda sākšanās.

9.6.1 DILUMKĀRTAS UN HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTAS 
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606 Burbuļi segumā 

Apraksts
Dilumkārtā burbuļi veido apaļus paaugstinājumus, bieži 10 - 15 cm diametrā.
Burbuļi var rasties pēc hidroizolācijas uzklāšanas uz mitras pamatnes paaugstinoties temperatūrai
(no rīta). Mitrums tiek iesprostots, un hidroizolācija nepielīp pie pamatnes. Paaugstinoties tem-
peratūrai, mitrums pārvēršas ūdens tvaikos un pieaug spiediens zem hidroizolācijas. Rodas bur-
buļi, deformējot hidroizolāciju un dilumkārtu. Temperatūrai krītot, dažas deformācijas samazi-
nās, bet pilnībā neizzūd.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - hidroizolācijai izvēlēts neatbilstošs materiāls.
* Materiāla vaina - nepareizs materiālu sastāvs.
* Būvniecības vaina - nav būvēts atbilstoši noteikumiem. 

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpe jānosaka, pamatojoties uz bojājuma apjomu un iespējamo turpmāko attīstību,
bet parasti piemēro augstu līmeni.

Burbuļi ietekmē satiksmes drošību un uzturēšanas izmaksas. Tā kā saiste zudusi starp pamatni,
hidroizolāciju un bitumena dilumkārtu, pastāv liela iespējamība plaisu attīstībai, bojājot
hidroizolāciju.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Tiltiem jāpiemēro dilumkārtas līdzenuma prasības. Neatliekami pasākumi veicami, ja kāds no
burbuļiem kļuvis bīstams satiksmei. 
Tāpat jāveic pasākumi, lai nolīdzinātu burbuļus, pirms mitrums izsūcas caur asfaltu un
hidroizolāciju un izraisa nopietnus/plašus pamatnes materiāla bojājumus. 

Iespējamā rīcība
* Lokāli remontēt burbuļojumu.
* Atjaunot hidroizolācijas un dilumkārtu.

9.6.1 DILUMKĀRTAS UN HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTAS 
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607 Atslāņošanās segumā 

Apraksts
Plānu asfalta un epoksīda dilumkārtu materiālu atslāņošanās mazām vai lielām plāksnēm, atse-
dzot tilta klāju.

Bojājuma cēlonis
* Materiāla vaina - slikts materiālu sastāvs dilumkārtā.
* Būvniecības vaina - dilumkārtai nepareizs sagatavošanas darbs/klāšana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Šis bojājums var ātri izplatīties. Jāpiemēro augsta bojājuma pakāpe, kura atkarīga no bojājuma
apjoma un no tā, vai tiltam lieto pretapledojuma sāli.

Vairumā gadījumu atslāņošanās ietekmē uzturēšanas izmaksas, kuras strauji pieaug palielinoties
bojājuma apjomam.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi jāveic, lai remontētu atklātos atslāņošanas apgabalus. 

Iespējamā rīcība
* Vaļīgo dilumkārtas posmu noņemšana un atjaunošana.
* Visas dilumkārtas atjaunošana.

9.6.1 DILUMKĀRTAS UN HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTAS 
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9.6.-11. piemērs 

Sliktas saistes dēļ atslāņojušies lieli epoksīda di-
lumkārtas apgabali.

Bojājuma tips: 607 Atslāņošanās segumā.
Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: Noņemt visa dilumkārtu un uzklāt jaunu,
pirms sākas nākamā ziemas sezona.

9.6.-12. piemērs 

Zāle un krūmi gar tilta malu ceļā ar mazu
satiksmes intensitāti. 

Bojājuma tips: 608 Neatbilstoša segas 
tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Notīrīt. Izpildāms 1 gadā.

9.6.-13. piemērs 

Ceļa malās uzkrājušās smiltis un netīrumi. Tilts
atrodas apdzīvotā vietā un to lieto gājēji.

Bojājuma tips: 608 Neatbilstoša segas 
tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.
Rīcība:
Notīrīt ceļa malas ne vēlāk kā 6 mēnešos.

9.6.1 DILUMKĀRTAS UN HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTAS 
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9.6.-14. piemērs 

40 cm biezu dilumkārtu balsta barjera. Aprēķini
rāda, ka tilta nestspēja samazināta.

Bojājuma tips: 690 Citi virsmas bojājumi.
Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: Samazināt pieļaujamo ass slodzi, līdz
novāc lieko asfaltu.

9.6.-15. piemērs 

Ietves dilumkārta veidota bez atbilstoša drenāžas
krituma un vienā līmenī ar brauktuvi. Tādēļ ūdens
uzkrājas dilumkārtas pazeminājumos.

Bojājuma tips: 690 Citi virsmas bojājumi.
Bojājuma pakāpe/sekas:3M, 3T
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: Pārbūvēt ietves dilumkārtu izveidojot
nepieciešamo šķērskritumu. Izpildāms 1 gadā.

9.6.1 DILUMKĀRTAS UN HIDROIZOLĀCIJAS KĀRTAS 
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9.6.2. Betona dilumkārta
Betona dilumkārtā var rasties šādi bojājuma tipi:

204   Plaisas betona elementā. 
602   Sūkšanās cauri segumam. 
210   Betona elementa nodilums. 
211   Kavernas betona elementā. 
212   Betona elementa slāņošanās. 
213   Betona elementa atslāņošanās. 
604   Seguma nelīdzenums. 
605   Plaisājums/bedrītes dilumkārtā. 
217   Neatbilstoša novākšana. 
690   Citi virsmas bojājumi. 

Atsauce uz 9.2. nodaļu "Betona elementi" izvērstākam bojājumu
tipu aprakstam:

204   Plaisas betona elementā. 
207   Caursūkšanās, mitrums betona elementā. 
210   Betona elementa nodilums. 
211   Kavernas betona elementā. 
212   Betona elementa slāņošanās. 
213   Betona elementa atslāņošanās. 
216   Betona elementa neatbilstoša tīrība. 
290   Citi betona elementa bojājumi. 

Šie dilumkārtas bojājumu tipi ietekmē satiksmes drošību un
turpmākās uzturēšanas izmaksas.

Nākamajā nodaļā ar piemēriem ilustrēti daži betona dilumkārtas
bojājuma tipi.
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9.6.-16. piemērs 

Plaisu raksts betonētā dilumkārtā radies, atslāņo-
joties dilumkārtai no betona pamatnes. Bojājums
aptver mazu apgabalu.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.

Rīcība: Remontēt. Izpildāms 5 gados atkarībā no
tā, kā bojājums attīstās.

9.6.-17. piemērs 

Plaisas monolīti betonētā dilumkārtā.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 35 Neatbilstošs cietēša-

nas process

Rīcība: Plaisas noblīvēt. Uzklāt jaunu hidroizolā-
cijas un dilumkārtu. Izpildāms 3 gados. 

9.6.-18. piemērs 

Plaisas betonējot dilumkārtu slīpā virsmā.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 33 Kļūdas betona 

iestrādē.

Rīcība: Noblīvēt plaisas. Uzklāt jaunu hidroizolā-
cijas un dilumkārtu. Izpildāms 1 gadā.

9.6.2 BETONA DILUMKĀRTA 
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9.6.-19. piemērs 

Dilumkārtā ir sākusies plaisāšana un atslāņošanās
kuru izraisījis saistes trūkumu starp dilumkārtu un
betona pamatni. Satiksmes intensitāte ir maza.

Bojājuma tips: 212 Betona elementa 
slāņošanās.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M, 3T
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: Nomainīt visu dilumkārtu. Izpildāms 1
gadā.

9.6.2 BETONA DILUMKĀRTA
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220 Risas dilumkārtā (betons)

Apraksts
Tilta dilumkārta šķērsvirzienā pakļauta nevienmērīgai nodilšanai. Nodilums veido risas tilta
garenvirzienā.

Bojājuma cēlonis
* Neatbilstoša uzturēšana.
* Bojājums ekspluatācijā - parasts nodilums.

Iespējamie mērījumi
* Risu dziļuma mērījumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Risas parasti ietekmē satiksmes drošību un turpmākās uzturēšanas izmaksas. Biezām (> 50 mm)
asfalta dilumkārtām risas var būt izšķirošs kritērijs satiksmes drošībai, jo risās uzkrājoties ūde-
nim pieaug akvaplanēšanas briesmas. Turklāt nelabvēlīga risas forma var apgrūtināt satiksmes lī-
dzekļiem manevrēšanu, piem., apdzenot. Bojājuma pakāpe jānosaka atkarībā no risu rašanās āt-
ruma, risu dziļuma un to sagaidāmās attīstības. 

Var piemērot šādus bojājuma pakāpes novērtēšanas nosacījumus:
1T ja risāmdziļums        < 5 mm;
2T ja risāmdziļums 5 - 15 mm;
3T ja risāmdziļums   15 - 25 mm;
4T ja risāmdziļums > 25 mm.

Satiksmes drošība ir primārais noteicošais faktors, novērtējot plānu (10 - 50 mm) betona dilum-
kārtu. Pilnīgi izdilušas dilumkārtas gadījumā jāņem vērā turpmāko bojājumu izplatība zemāk
esošajos tilta elementos. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi jāveic ja tilta dilumkārtā 10% vai vairāk risu ir dziļākas par 25 mm. Taču vispārējam
novērtējumam būtiski ir novērtēt risu dziļumu uz tilta un pieejās. Pastāvot riskam, ka risas izdils
cauri dilumkārtai, jāveic pasākumi, pirms risu bojājumi var rasties tilta klājā.

Iespējamā rīcība
* Aizpildīt risas ar bitumenu/betonu.
* Frēzēt dilumkārtu.
* Remontēt pamatnes bojājumus.
* Atjaunot dilumkārtu.
* Uzklāt jaunu dilumkārtu/hidroizolāciju.

9.6.2 BETONA DILUMKĀRTA

272



9.6.-20. piemērs 

Betona sliktās kvalitātes dēļ risas padziļinājušās
līdz augšējiem stiegrojuma stieņiem, tā ietekmējot
tilta klāja nestspēju.

Bojājuma tips: 605 Plaisājums/bedrītes 
dilumkārtā.

209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 22 Neatbilstoša stiprība.

Rīcība: Noņemt sliktas kvalitātes betonu un uzbe-
tonēt jaunu betona dilumkārtu. Izpildāms 1 gadā.

9.6.-21. piemērs 

Dziļas risas tilta klājā un nepietiekama uzturēšana
radījusi neatbilstošu betona aizsargkārtu un
samazinājusi nestspēju.

Bojājuma tips: 605 Plaisājums/bedrītes 
dilumkārtā.

209 Neatbilstoša/bojāta 
betona aizsargkārta.  

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.
22 Neatbilstoša stiprība.

Rīcība: Samazināt maksimāli pieļaujamo ass slo-
dzi, līdz uzklāj jaunu betona dilumkārtu.

9.6.2 BETONA DILUMKĀRTA
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604 Virsmas nelīdzenums 

Apraksts
Šis bojājuma tips ietver visa veida nelīdzenas virsmas betona dilumkārtā, izņemot risu radītos
bojājumus. Nelīdzenumi betona dilumkārtā rodas betonēšanas un cietēšanas procesos, un tie jā-
pārbauda pieņemšanas inspekcijas laikā.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - nepareiza materiālu izvēle.
* Materiāla vaina - slikta materiālu kompozīcija.
* Būvniecības vaina - neatbilstoša darba kvalitāte.

Iespējamie mērījumi
* Līdzenuma līmetņošana.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpes novērtējums atkarīgs no bojājuma apjoma, satiksmes intensitātes un ātruma.
Tilts var tikt pakļauts lielām dinamiskām piepūlēm, kuras izraisa smagais transports braucot pa
nelīdzenu virsmu.

Nelīdzena dilumkārta var ietekmēt satiksmes drošību un īpašos gadījumos - arī nestspēju.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Atbilstībai virsmas līdzenuma prasībām jābūt pietiekamām jauniem tiltiem, lai gan jau ekspluatā-
cijā esošiem tiltiem novērtējums jāveic saskaņā ar noteiktajām ceļu segu prasībām.

Iespējamā rīcība
* Frēzēt dilumkārtu.
* Izlīdzināt ar asfaltu.
* Uzklāt jaunu dilumkārtu.

9.6.2 BETONA DILUMKĀRTA
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605 Plaisājums/bedrītes dilumkārtā 

Apraksts
Šis bojājuma tips ietver plaisājumu un bedrītes asfalta dilumkārtā. Plaisāšana veido plaisu rakstu
dažādos virzienos lielos un mazos dilumkārtas posmos. Parasti tas ir taisnstūra raksts, kas ar lai-
ku var kļūt neregulārs.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - pamats ir par mīkstu/vaļīgu.
* Materiāla vaina - nepareizs maisījums. Sliktas kvalitātes betons.
* Būvniecības vaina - nav būvēts atbilstoši noteikumiem; slikta noblīvēšana. 
* Slodzes - satiksmes slodzes.
* Bojājums ekspluatācijā - sekundārie bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Vietās ar plaisām un bedrītēm ūdens (vai sāls) iesūcas līdz pamatnes betonam un, iespējams, iz-
raisa citus bojājumus. Bedrītēm bieži ir asas malas, kas tiecas ātri palielināties, un ir bīstamas sa-
tiksmei. Jāpiemēro augsta bojājuma pakāpe.
Plaisas vai bedrītes dilumkārtā ietekmē satiksmes drošību, turpmākās uzturēšanas izmaksas un
vidi. 

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi jāveic, jo plaisas bieži izraisa bedrīšu ātru veidošanos dilumkārtā. Tūlītēji pasākumi jā-
veic gadījumos, ja bedrītes apdraud satiksmes drošību. Pat ja dažas bedrītes nav tieši bīstamas
satiksmes drošībai, jāveic ātri pasākumi, lai novērstu pieaugošās uzturēšanas izmaksas.

Iespējamā rīcība
* Remontēt plaisas.
* Aizlāpīt bedrītes.
* Nomainīt visu dilumkārtu vai tās daļu.

9.6.2 BETONA DILUMKĀRTA
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9.6.-22. piemērs 

Bedrītes gar betonēšanas šuvi betona dilumkārtā.

Bojājuma tips: 605 Plaisājums/bedrītes 
dilumkārtā. 

Bojājuma pakāpe/sekas:4T, 3M
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.

Rīcība: Izkalt bojāto apgabalu un aizbetonēt no
jauna.

9.6.-23. piemērs 

Mazas bedrītes betona dilumkārtā. Bedrītes ir tik
mazas, ka nav bīstamas ceļa lietotājiem.

Bojājuma tips: 605 Plaisājums/bedrītes 
dilumkārtā. 

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 21 Slikta materiālu 

kompozīcija.

Rīcība: Bedrītes aizpildīt ar betonu. Izpildāms 3
gados.

9.6.-24. piemērs 

Neatbilstoša uzturēšana radījusi liela apjoma
smilts, netīrumu un nezāļu uzkrāšanos gar tilta
brauktuves malu, bloķējot ūdens drenāžas sistē-
mu. 
Tilts atrodas gājēju/velosipēdistu ceļā ar lielu sa-
tiksmes intensitāti.

Bojājuma tips: 216 Betona elementa 
neatbilstoša tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M, 4T
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Tīrīt nekavējoties vai vēlākais 6 mēnešu
laikā. Uzlabot ūdens drenāžas sistēmu.

9.6.2 BETONA DILUMKĀRTA
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9.6.3. Koka dilumkārta
Koka dilumkārtā var rasties šādi bojājuma tipi:

504 Plaisas/plīsumi koka elementā.
505 Koka elementa sabrukums.
509 Koka šķelšanās.
510 Koka trupe.
603 Risas dilumkārtā. 
604 Seguma nelīdzenums.
511 Koka elementa neatbilstoša tīrība.
590 Citi koka elementa bojājumi.

Atsauce uz 9.5. nodaļu "Koka elementi" izvērstākai tālāk
uzskaitīto bojājumu tipu aprakstam:

504 Plaisas/plīsumi koka elementā.
505 Koka elementa sabrukums.
509 Koka šķelšanās.
510 Koka trupe.
511 Koka elementa neatbilstoša tīrība.
590 Citi koka elementa bojājumi.

Saistībā ar dilumkārtu šie bojājuma tipi var ietekmēt satiksmes
drošību un turpmākās uzturēšanas izmaksas, bet risu bojājumi
var ietekmēt arī nestspēju. Atsauce uz bojājuma tipu Nr. 603.

Nākamajā nodaļā ar piemēriem ilustrēti daži bojājuma tipi koka
dilumkārtā.
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9.6.-25. piemērs 

Koka dēļi gājēju tilta klājā nedaudz sākuši plaisāt.
Ietekmēta nestspēja vai sākusies trupēšana.

Bojājuma tips: 504 Plaisas/plīsumi koka 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M, 2C
Bojājuma cēlonis: 26 Materiāla vaina.

Rīcība: Nomainīt bojātos dēļus. Izpildāms 5
gados.

9.6.-26. piemērs 

Saplaisājis dēlis koka gājēju tiltā ar mazu gājēju
intensitāti

Bojājuma tips: 504 Plaisas/plīsumi koka 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 26 Materiāla vaina.

Rīcība: Nomainīt bojātos dēļus. Izpildāms 3
gados.

9.6.-27. piemērs 

Salūzis koka dēlis gājēju tilta klājā.

Bojājuma tips: 505 Koka elementa 
sabrukums

Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļuda.

61 Satiksmes slodzes.

Rīcība: Nekavējoties nomainīt bojāto dēli.

9.6.3 KOKA DILUMKĀRTA
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9.6.-28. piemērs 

Lokāla plīšana un šķelšanās koka dilumkārtā.

Bojājuma tips: 509 Koka šķelšanās.
Bojājuma pakāpe/sekas:4T
Bojājuma cēlonis: 83 Iedarbe no sniega 

novākšanas ierīces.

Rīcība: Nekavējoties nomainīt bojātos dēļus.

9.6.-29. piemērs

Trupējuši koka dēļi tiltā ar mazu satiksmes inten-
sitāti.

Bojājuma tips: 510 Koka trupe.
Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 29 Citi materiālu defekti.

Rīcība: Nomainīt bojātos dēļus. Izpildāms 1 gadā.

9.6.3 KOKA DILUMKĀRTA
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603 Risas dilumkārtā (koks)

Apraksts
Tilta dilumkārta bijusi pakļauta nevienmērīgam nodilumam šķērsvirzienā. Nodilums izveidojis
risas tilta garenvirzienā.

Bojājuma cēlonis
* Neatbilstoša uzturēšana.
* Bojājums ekspluatācijā - parasta sadalīšanās/nodilšana.

Iespējamie mērījumi
* Risu dziļuma mērījumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Parasti vispirms risas ietekmē satiksmes drošību, bet var ietekmēt arī nestspēju.

Satiksmes drošība
Bojājuma pakāpi, kas skar satiksmes drošību, var novērtēt, pamatojoties uz risu dziļumu. 

Var piemērot šādus bojājuma pakāpes novērtēšanas nosacījumus:
1T ja risāmdziļums        < 5 mm;
2T ja risāmdziļums 5 - 15 mm;
3T ja risāmdziļums   15 - 25 mm;
4T ja risāmdziļums > 25 mm.

Koka dilumkārta lietus laikā bieži kļūst ļoti slidena un savienojumā ar risām var ietekmēt
satiksmes drošību.

Nestspēja
Koka dilumkārtas biezumam ir nozīme slodzes sadalīšanā uz apakšā esošajām šķērssijām.
Samazinoties dilumkārtas dēļu biezumam, samazinās arī šķērssiju nestspēja. Bojājuma pakāpe
jānovērtē, pamatojoties uz risu dziļumu un to attīstības ātrumu.

Bojājuma pakāpi, kas skar nestspēju, var novērtēt, pamatojoties uz risu dziļumu. 

Var piemērot šādus bojājuma pakāpes novērtēšanas nosacījumus:
2C ja biezuma samazinājums       < 10%;
3C ja biezuma samazinājums    10 - 20%;
4C ja biezuma samazinājums        > 20%.

9.6.3 KOKA DILUMKĀRTA
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9.6.-30. piemērs

Nodilums risās dilumkārtā apvienojumā ar šķel-
šanos un atklātām naglām. Šeit biezuma samazi-
nājums vairāk par 20%.

Bojājuma tips: 603 Risas dilumkārtā.
Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 81 Nodilums.

Rīcība: Nomainīt bojātos dēļus. Izpildāms 6
mēnešos.

9.6.-31. piemērs 

Nodilums risās dilumkārtā , kas samazinājis
biezumu par 15 - 20%.

Bojājuma tips: 603 Risas dilumkārtā.
Bojājuma pakāpe/sekas:4C
Bojājuma cēlonis: 81 Nodilums.

Rīcība: Bojātos dēļus nomainīt. Izpildāms 1 gadā.

9.6.3 KOKA DILUMKĀRTA
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Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Dilumkārta jānomaina, ja risu dziļums lielāks par 20% no dilumkārtas dēļu biezuma. Naglas, ku-
ras izceltas vairāk par 5 mm no virsmas, iedzenamas atpakaļ vietā. Neatliekami pasākumi jāveic,
ja bojājumi var ietekmēt satiksmes drošību.

Iespējamā rīcība
* Iedzīt naglas atpakaļ vietā.
* Nomainīt naglas ar skrūvēm.
* Nomainīt bojātos/nodilušos dēļus.
* Uzklāt jaunu dilumkārtu.



604 Seguma nelīdzenums 

Apraksts
Bojājuma tips ietver visa veida seguma nelīdzenumus un deformācijas koka dilumkārtā, izņemot
risu radītos bojājumus.

Bojājuma cēlonis
* Projekta vaina - nepareizi izvēlēti materiāli, pārāk plāni dēļi.
* Būvniecības vaina - dēļi nepareizi iebūvēti.
* Neatbilstoša ikdienas uzturēšana.

Iespējamie mērījumi
* Līdzenuma mērījumi.

Bojājuma pakāpe/sekas
Bojājuma pakāpes novērtējums atkarīgs no nelīdzenuma nopietnības, apjoma un iespējamās turp-
mākās attīstības. Nozīmīga ir arī satiksmes intensitāte un ātrums. 

Nelīdzena dilumkārta var ietekmēt satiksmes drošību un turpmākās uzturēšanas izmaksas.

Kad nepieciešami uzturēšanas pasākumi?
Pasākumi jāveic, ja bojājumi apdraud satiksmes drošību.

Iespējamā rīcība
* Nomainīt bojātos dēļus.
* Uzklāt jaunu dilumkārtu.

9.6.3 KOKA DILUMKĀRTA
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9.6.-32. piemērs 

Gājēju ietves dilumkārtā redzami no virsmas
pacēlušies dēļu gali.

Bojājuma tips: 604 Seguma nelīdzenums.
Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 81 Nodilums.

Rīcība: Nomainīt dilumkārtu. Izpildāms 1 gadā.

9.6.-33. piemērs 

Neatbilstoša ietves dilumkārtas tīrība.

Bojājuma tips: 511 Koka elementa 
neatbilstoša tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Tīrīt. Izpildāms 1 gadā.

9.6.3 KOKA DILUMKĀRTA
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9.7. Balstīklas un 
balstīklu plaukti

Šajā nodaļā aplūkoti visi balstīklās un tām piederīgos elementos
radušies bojājumi, kā arī neatbilstoši uzturēšanas pasākumi (t.i.,
nepietiekama tīrīšana) plauktam, uz kura balstīklas novietotas.
Citi balstīklu bojājumi attiecināmi uz gala balstiem un starpbal-
stiem.

Uz balstīklām un to plauktiem attiecināmais bojājuma tips
atkarīgs no katra balstīklu tipa atsevišķi. Iespējami šādi bojāju-
mu tipi.

701   Balstīkla nav vietā. 
702   Balstīklas deformācijas. 
703   Plaisas un šķēlumi balstīklā. 
704   Balstīklas daļas lūzums. 
705   Bojāts balstīklas virsmas pārklājums. 
706   Balstīklas korozija. 
707   Neatbilstoša balstīklas/balstīklas plaukta tīrība.
708   Trūkst balstīklas daļas. 
709   Citi balstīklu bojājumi. 

Atsauces uz 9.2. nodaļu "Betona elementi" un 9.3. nodaļu
"Tērauda elementi", kur sniegts izvērstāks apraksts par indi-
viduāliem bojājumu tipiem.

* Šuves platuma mērījums.
* Balstīklas novietojuma mērījums.

Nestspēju var ietekmēt bojājuma tipi Nr. 701, 702, 703 un 704,
kuriem parasti piemērojama augsta bojājuma pakāpe. Pārējie bo-
jājuma tipi parasti ir nozīmīgāki uzturēšanas izmaksām.

Balstīklām ir dažādas spējas uzņemt pārvietojumus, pagriešanos
un piepūles. Balstīklas stāvoklis jāaplūko saistībā ar temperatūru
inspekcijas izpildes laikā un balstīklas kapacitāti.

Jāievieš balstīklu un to sēžu tīrīšanas režīms un tīrīšana jāveic,
pirms rodas sekundārie bojājumi. Tūlītēji pasākumi jāveic, ja
atklāti lieli pārvietojumi, kas var novest pie balstīklu nestabili-
tātes. Pārvietojuma cēlonis jāizpēta un jānovērš.

Nākamajā nodaļā ar piemēriem ilustrēti daži iepriekš minētie
bojājumu tipi.

Iespējamie mērījumi

Bojājuma pakāpe/sekas

Kad nepieciešami
uzturēšanas pasākumi?

Piemēri

285



9.7.-1. piemērs 

Kolonnas pārvietojums izraisījis nekustīgās bals-
tīklas lūzumu un pārvietojumu.

Bojājuma tips: 701 Balstīkla nav vietā.
704 Balstīklas daļas 

lūzums.
Bojājuma pakāpe/sekas: 2C
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums

Rīcība: Remontēt un regulēt. Izpildāms 5 gados.

9.7.-2. piemērs 

Gala balsta pārvietojums izraisījis pašcentrējošas
balstīklas noliekšanos. Pieaugot temperatūrai, var
palielināties noliekuma leņķis. Jāizvairās no riska,
ka balstīkla pilnīgi sabruktu.

Bojājuma tips: 701 Balstīkla nav vietā.
Bojājuma pakāpe/sekas: 3C
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums

Rīcība: Balstīklu regulēt 2 gadu laikā, ja gala 
balsts turpina pārvietoties.

9.7.-3. piemērs 

Rullīši pārvietojušies, iespējams, smilts un netīru-
mu klātbūtnes ietekmē. Risku rada balstīklu nest-
spēja, ja pārvietojumi turpināsies. 

Bojājuma tips: 701 Balstīkla nav vietā.
Bojājuma pakāpe/sekas: 3C
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums

Rīcība: Balstīklu regulēt. Izpildāms 1 gadā.

701 Balstīkla nav vietā 

9.7 BALSTĪKLAS UN BALSTĪKLU SĒŽAS/PLAUKTI
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9.7.-4. piemērs 

Gala balsta pārvietošanās dēļ deformējusies neo-
prēna balstīkla. Balstīkla nav bojāta.

Bojājuma tips: 702 Balstīklu deformācijas
Bojājuma pakāpe/sekas: 1C
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums

Rīcība: Nav nepieciešama.

9.7.-5. piemērs 

Atturošās balstīklas bojājums iekārtam tiltam.
Bojājums ietekmē satiksmes drošību, jo var pacel-
ties tilta daļa. Attiecināms uz bojājuma tipu 
Nr. 707 - neatbilstoša balstīklas/balstīklas plaukta
tīrība.

Bojājuma tips: 702 Balstīklu deformācijas
Bojājuma pakāpe/sekas: 2T, 3M
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta

risinājums.

Rīcība: Remontēt. Izpildāms 5 gados.

9.7 BALSTĪKLAS UN BALSTĪKLU SĒŽAS/PLAUKTI
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9.7.-6. piemērs 

Gala balsta pārvietošanas dēļ salūzusi balstīklas
vadīklas tapa.

Bojājuma tips: 704 Balstīklas daļas 
lūzums.

Bojājuma pakāpe/sekas: 1C
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums

Rīcība: Nav nepieciešama.

9.7.-7. piemērs 

Pārvietojoties starpbalstam, salūzusi nekustīgās
balstīklas vadīklas tapa. Bīdes spēki pārvietojas
uz blakus balstīklu.

Bojājuma tips: 704 Balstīklas daļas 
lūzums.

Bojājuma pakāpe/sekas: 1C
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums

Rīcība: Remontēt/nomainīt balstīklu. Izpildāms 5
gados.

9.7 BALSTĪKLAS UN BALSTĪKLU SĒŽAS/PLAUKTI

288

704 Balstīklas daļas lūzums 



9.7.-8. piemērs 

Pašcentrējošā balstīklā redzami krāsojuma bojāju-
mi un korozija.

Bojājuma tips: 705 Bojāts balstīklas 
virsmas pārklājums.

Bojājuma pakāpe/sekas: 2M
Bojājuma cēlonis: 81 Nodilums.

Rīcība: Atjaunot virsmas pārklājumu. Izpildāms 5
gados.

9.7-9. piemērs 

Nodilis rullīšu balstīklas krāsojums.

Bojājuma tips: 705 Bojāts balstīklas 
virsmas pārklājums.

Bojājuma pakāpe/sekas: 2M
Bojājuma cēlonis: 81 Nodilums.

Rīcība: Atjaunot virsmas pārklājumu. Izpildāms 7
gados.

9.7 BALSTĪKLAS UN BALSTĪKLU SĒŽAS/PLAUKTI

289

705 Bojāts balstīklas virsmas pārklājums 



9.7.-10. piemērs

Nedaudz korodējušas neoprēna balstīklas tērauda
plātnes.

Bojājuma tips: 706 Balstīklas korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas: 1M
Bojājuma cēlonis: 29 Citi materiālu defekti

Rīcība: Nav nepieciešama.

9.7.-11. piemērs 

Nedaudz korodējušas pašcentrējošās balstīklas.
Nestspēja nav ietekmēta. Attiecināms uz bojājuma
tipu Nr. 707 - neatbilstoša tīrīšanas procedūra. 

Bojājuma tips: 706 Balstīklas korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Pārklāt virsmu. Izpildāms 5 gados.

9.7 BALSTĪKLAS UN BALSTĪKLU SĒŽAS/PLAUKTI
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9.7.-12. piemērs 

Balstīklas un balstīklas plaukta netīrīšana izraisī-
jusi balstīklas koroziju un kustības ierobežojumus.

Bojājuma tips: 707 Neatbilstoša 
balstīklas/balstīklas 
plaukta tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Tīrīt. Izpildāms pusgadā.

9.7.-13. piemērs 

Ievērojama daļa netīrumu uz balstīklas plaukta un
aug zāle.

Bojājuma tips: 707 Neatbilstoša 
balstīklas/balstīklas 
plaukta tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Tīrīt. Izpildāms 3 gados.

9.7.-14. piemērs 

Smilts un netīrumi uz balstīklas plauktu traucē
pašcentrējošas balstīklas kustību.

Bojājuma tips: 707 Neatbilstoša 
balstīklas/balstīklas 
plaukta tīrība

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Tīrīt. Izpildāms 1 gadā.

9.7 BALSTĪKLAS UN BALSTĪKLU SĒŽAS/PLAUKTI
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707 Neatbilstoša balstīklas/balstīklas plaukta tīrība 



9.7.-16. piemērs 

Pazudusi balstīklu aizsargājošā manžete. 

Bojājuma tips: 709 Citi balstīklu bojājumi
Bojājuma pakāpe/sekas: 2M
Bojājuma cēlonis: 37 Montāžas kļūda.

Rīcība: Atjaunot manžeti. Izpildāms 5 gados.

9.7.-17. piemērs 

Rullīšu balstīkla ūdenī.
Balstīklas plaukts nav tā konstruēts, lai ļautu
ūdenim aizplūst. 

Bojājuma tips: 709 Citi balstīklu bojājumi
Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: Ierīkot balstīklas plauktam drenāžu. 
Izpildāms 1 gadā.

9.7 BALSTĪKLAS UN BALSTĪKLU SĒŽAS/PLAUKTI
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790 Citi balstīklu bojājumi



9.8. Šuves un sliekšņi
Šuvēs un to sliekšņu konstrukcijās var būt šādi bojājumu tipi:

711   Neatbilstoša šuves darbība. 
712   Plaisas un šķēlumi šuvē. 
713   Šuves daļas lūzums. 
714   Caursūkšanās šuvē. 
715   Šuves korozija. 
716   Šuves nelīdzenums. 
717   Plaisas/dobumi šuvē. 
718   Neatbilstoša šuves tīrība. 
719   Trūkst šuves daļas. 
790   Citi šuvju bojājumi. 

* Šuves atvēruma mērījums.
* Augstuma starpības mērījums.
* Risu mērījumi segā.

Katrs bojājums šuves konstrukcijā un šuves sliekšņos parasti
ietekmē satiksmes drošību, uzturēšanas izmaksas nākotnē un
vidi.

Principiāls kritērijs bojājuma pakāpes novērtēšanā ir tas, kāds
risks pastāv satiksmes drošībai. Šuves bojājumi var radīt
sekundāros bojājumus un līdz ar to - uzturēšanas izmaksu pieau-
gumu. Šuvju tecēšana var izraisīt sekojošus bojājumus:

* tērauda stiegrojuma elementu koroziju;
* betona sadrupšanu;
* virsmas apstrādes bojājumus;
* tērauda koroziju;
* mitrumu koka elementos.

Lai gan šuves slieksnis ir novietots zemāk par šuves konstrukci-
jām, pastāv nopietns risks, ka bojājumi var rasties sniega tīrīša-
nas ierīču iedarbībā. Līmeņu starpība var radīt šuvē triecienus ar
risku radīt tās nogurumu un samazināt kalpošanas laiku. Šuves,
kas rada troksni, jāaplūko saistībā ar vidi.
Piešķirot bojājumu pakāpi risu bojājumiem, jāņem vērā, cik ātri
tās radušās, un iespējamo turpmāko pieaugumu.

Jāparedz šuvju un šuvju konstrukciju tīrīšanas režīms. Tīrīšana
jāveic, pirms radušies sekundārie bojājumi. Sliekšņi jāregulē, lai
šuves konstrukcija nekad nebūtu augstāk kā 5 mm virs dilumkār-
tas līmeņa ziemas periodā. Vaļējās šuvju daļas nekavējoties
jāsavelk.

Iespējamie mērījumi

Bojājuma pakāpe/sekas

Kad nepieciešami
uzturēšanas pasākumi?
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9.8.-1. piemērs 

Šuves nosedzošā plātne segas līmenī kļuvusi vaļī-
ga un izvirzījusies brauktuvē.

Bojājuma tips: 711 Neatbilstoša šuves 
darbība.

Bojājuma pakāpe/sekas:4T
Bojājuma cēlonis: 37 Montāžas kļūda.

Rīcība: Nekavējoties nostiprināt šuvi nosedzošo 
plātni.  

9.8.-2. piemērs 

Gala balsta un virsbūves deformācijas ietekmē
pilnīgi saslēgusies šuves sprauga. Tilts nevar turp-
māk uzņemt paaugstinātās temperatūras izraisītāos
pārvietojumus. 

Bojājuma tips: 711 Neatbilstoša šuves 
darbība.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums

Rīcība: Lai apturētu balsta deformācijas, nomai-
nīt aizbērumu aiz balsta. Pēc tam iebūvēt
jaunu šuvi. Izpildāms 5 gados.

9.8 ŠUVES UN SLIEKŠŅI

Jāveic pasākumi, lai samazinātu/apturētu sūci, ja tā uzskatāma par iespējamo iemeslu zemāk eso-
šo elementu bojāšanai. Jāveic arī pasākumi šuvju radīto trokšņu samazināšanai, ja tas ietekmē ie-
dzīvotājus tilta apkārtnē.

711 Neatbilstoša šuves darbība
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9.8.-3. piemērs 

Niecīga plaisa šuvē virs nekustīgās balstīklas.
Attiecināms uz bojājuma tipu Nr. 714 "Caursūk-
šanās šuvē". 

Bojājuma tips: 712 Plaisas un šķēlumi 
šuvē.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: Šuvi attvērt un aizpildīt ar hermētiķi. 
Izpildāms 5 gados.

9.8-4. piemērs 

Plata plaisa visā šuves garumā. Sega ir uzbūvēta
virs šuves konstrukcijas.

Bojājuma tips: 712 Plaisas un šķēlumi 
šuvē.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: Iebūvēt asfalta šuvi. Izpildāms 3 gados.

9.8.-5. piemērs 

Nopietnas plaisas asfalta šuvē nepareizi izvēlēta
materiāla un pārāk lielu pārvietojumu dēļ.

Bojājuma tips: 712 Plaisas un šķēlumi 
šuvē.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 11 Neatbilstoša 

materiāla izvēle.
13 Slikts projekta 

risinājums.

Rīcība: Iebūvēt jaunu mastikas šuvi. Izpildāms 
3 gados.

9.8 ŠUVES UN SLIEKŠŅI

712 Plaisas un šķēlumi šuvē 
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9.8.-6. piemērs 

Niecīga sūce šuvē radījusi mitrumu šķērssijā un
citos betona elementos. Sāļu iedarbes nav.

Bojājuma tips: 714 Caursūkšanās šuvē.
Bojājuma pakāpe/sekas:1M
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta 

risinājums.

Rīcība: Nav nepieciešama.

9.8.-7. piemērs 

Sūce tērauda plātnes šuvē izraisījusi stiegrojuma
elementu koroziju, betona sabrukšanu šķērssijā
pie šuves. Tilts pakļauts sāls iedarbei.

Bojājuma tips: 714 Caursūkšanās šuvē.
Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta 

risinājums.

Rīcība: Ierīkot blīvu šuvi. Izpildāms 3 gados.

9.8.-8. piemērs 

Nopietni korodējusi spriegotājbulta atsperei tērau-
da šuvē.

Bojājuma tips: 715 Šuves korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta 

risinājums..

Rīcība: Nomainīt bultu. Izpildāms 5 gados.

715 Šuves korozija

9.8 ŠUVES UN SLIEKŠŅI

714 Caursūkšanās šuvē 
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9.8.-9. piemērs 

Liels nelīdzens posms šuvē, kurš radies, lietojot
pārāk mīkstu šuves materiālu.

Bojājuma tips: 716 Šuves nelīdzenums.
Bojājuma pakāpe/sekas:3T
Bojājuma cēlonis: 11 Neatbilstoša materiāla

izvēle.

Rīcība: Remontēt šuvi. Izpildāms 1 gadā.

9.8.-10. piemērs 

Segums uzklāts tieši uz šuvi nosedzošās plātnes.
Nepietiekamas saistes starp tēraudu un segumu
dēļ, radušās plaisas un dobumi.

Bojājuma tips: 717 Plaisas/dobumi šuvē.
Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: Ierīkot jaunu šuvi. Izpildāms 1 gadā.

9.8.-11. piemērs 

Plaisas un bedrītes radušās visā sliekšņa garumā,
kurš ir atdalīts no pamatnes.

Bojājuma tips: 717 Plaisas/dobumi šuvē.
Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: Remontēt. Izpildāms 6 mēnešos.

9.8 ŠUVES UN SLIEKŠŅI

716 Šuves nelīdzenums 

717 Plaisas/dobumi šuvē 
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9.8.-12. piemērs 

Netīra pirkstu plātnes šuve. Spraugas aizpildījušās
ar smilti un granti.

Bojājuma tips: 718 Neatbilstoša šuves 
tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Iztīrīt. Izpildāms 1 gadā. Turpmākās tīrī-
šana katru gadu.

9.8.-13. piemērs 

Koncentrējušās smilts šuves galā gar apmali, kur
arī trūkst šuves galu nosedzošās plātnes.
Attiecināms uz bojājuma tipu Nr. 719.

Bojājuma tips: 718 Neatbilstoša šuves 
tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Iztīrīt. Izpildāms 6 mēnešos. Pēc tam šu-
ves konstrukciju tīrīt katru gadu.   
Ierīkot galu nosedzošo plātni.

9.8.-14. piemērs 

Koncentrējusies smilts un grants starp šķērssiju un
gala sienu iekārtam tiltam.

Bojājuma tips: 718 Neatbilstoša šuves 
tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Nekavējoties iztīrīt.

9.8 ŠUVES UN SLIEKŠŅI

718 Neatbilstoša šuves tīrība
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9.8.-18. piemērs 

Trūkst plātnes šuves daļa. Vairākas citas plātnes ir
vaļīgas.

Bojājuma tips: 719   Trūkst šuves daļas.
Bojājuma pakāpe/sekas:4T
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta

risinājums.
61 Satiksmes slodzes.

Rīcība: Nomainīt nekavējoties.

9.8.-19. piemērs 

Bojājumu izraisījis greiders. Šuves konstrukcija ir
tajā pašā līmenī kā segas virsma.

Bojājuma tips: 790   Citi šuvju bojājumi.
Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 83 Iedarbe no sniega 

novākšanas ierīces.

Rīcība: Ierīkot jaunu šuves slieksni. Izpildāms 6 
mēnešos (pirms nākamās ziemas sākuma).

9.8 ŠUVES UN SLIEKŠŅI

719 Trūkst šuves daļas 

790 Citi šuvju bojājumi 
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9.9. Barjeras (margas)
Barjeru bojājumu tipi atkarīgi no to izgatavošanā lietotiem
materiāliem. Tādēļ nākamās nodaļas sadalītas šādi:

9.9.1.   Betona barjera.
9.9.2.   Tērauda barjera.
9.9.3.   Koka barjera.

* Izliekuma lielums.
* Stiegrojuma izvietojums betonā.
* Betona karbonizācija.
* Hlorīdu saturs betonā.
* Lūzumi.

Bojājumu tipi, kuri ietekmē satiksmes drošību, pieskaitāmi pie
augstas pakāpes bojājumiem. 

Barjeru bojājumi var ietekmēt arī uzturēšanas izmaksas nākotnē
un vidi. Īpaši jāapzinās barjeru nozīme vidē, jo tā ir viena no sa-
biedrībai redzamākajām tilta daļām. 

Visiem tiltiem jābūt aprīkotiem ar barjerām, kuriām vismaz jāap-
mierina tā laika nestspējas prasības, kādām tilts ir būvēts.
Barjera jāuztur labā stāvoklī. Katrs, lietotājam bīstams, barjeras
gala izvirzījums jāizlabo. 

Jālieto tikai tiltiem projektētas barjeru konstrukcijas. Caurteku
gadījumā, ja tās nelieto gājēji vai velosipēdisti, tiltu barjeras var
aizstāt ar ceļu barjerām, ja distance starp barjeru un caurtekas
tālāko stūri ir vismaz 2 m.

Barjerai uz veca tilta jābūt vismaz 0,9 m augstai, bet labāk - 1,2
m. Katra barjera, kas ir zemāka par 0,9 m, jāatjauno, vājās bar-
jeras arī jāpastiprina vai jānomaina.

Jāiedibina kārtība barjeru tīrīšanai, un tā jāveic, pirms iespējamo
sekundāro bojājumu rašanās. Barjeru izvirzījumu bojājumi, kuri
apdraud lietotājus (piemēram, trūkst gala daļas vai tā ir izvirzī-
ta), nekavējoties jāizlabo.

Izliekums vairāk par 100 mm plānā jāizlabo 1 mēneša laikā.

Nolauzts stabiņš vai stabiņš ar samazinātu šķērsgriezumu neka-
vējoties jāpastiprina vai jānomaina. Jāveic pasākumi, ja bojājumi
var ietekmēt vidi.

Īpašas prasības piemēro barjerām uz tiltiem, kas šķērso dzelzceļa
līniju.

Iespējamie mērījumi/mater-
iālu pārbaudes

Bojājuma pakāpe/sekas

Kad nepieciešami
uzturēšanas pasākumi?
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9.9.1. Betona barjeras
Bojājumu tipi, kas sastopami betona barjerām, ir līdzīgi tiem,
kuri minēti betona elementiem.

Izvērstāku aktuālo bojājumu tipu aprakstu sk. 9.2. nodaļā
"Betona elementi".

Nākamajā nodaļā ar piemēriem ilustrēti daži biežāk sastopami
bojājumu tipi.

303



9.9.1 BETONA BARJERAS
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9.9.-1. piemērs 
Garenvirziena plaisas betona barjerā izraisījis
korodējis stiegrojums.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona
elementā.

214  Stiegrojuma korozija.
Bojājuma pakāpe/sekas:2T
Bojājuma cēlonis: 53 Karbonizācijas 

iedarbe.
82 Sekas/sekundārais 

bojājums. 

Rīcība: Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 5
gados.

9.9.-2. piemērs 

Daudz plaisu barjeras mūrī.

Bojājuma tips: 204 Plaisas betona
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas:2T, 3E
Bojājuma cēlonis: 25 Alkali-reaktīvs 

aizpildītājs.

Rīcība: Nomainīt mūri. Izpildāms 3 gados.

9.9.-3. piemērs

Betona barjera ievērojami mainījusi krāsu tērauda
rāmja korozijas ietekmē. Intensīva gājēju kustība.
Atsauce 9.9.2. nodaļā par tērauda barjeru korozi-
ju.

Bojājuma tips: 208 Betona elementa 
noplukšana.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3E
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums. 

Rīcība: Tīrīt. Izpildāms 1 gadā.

204 Plaisas betona elementā 

208 Betona elements noplucis 



9.9.1 BETONA BARJERAS

9.9.-4. piemērs 
Stipra sadrupšana un stiegrojuma korozija ietekmē
satiksmes drošību un vidi.

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta  
betona aizsargkārta.

213 Betona elementa 
atslāņošanās.

Bojājuma pakāpe/sekas:3E, 3T
Bojājuma cēlonis: 32 Nepareizi izvietots 

stiegrojums.
53 Karbonizācijas 

iedarbe.
Rīcība: Remontēt vai nomainīt. Izpildāms 1 gadā.

9.9.-5. piemērs 
Sadrupšana un stiegrojuma korozija ietekmē
satiksmes drošību un vidi.

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta
betona aizsargkārta.

213 Betona elementa 
atslāņošanās.

Bojājuma pakāpe/sekas:3E, 3T
Bojājuma cēlonis: 32 Nepareizi izvietots 

stiegrojums.
53 Karbonizācijas 

iedarbe .  
Rīcība: Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 5 

gados.

9.9.-6. piemērs 
Stipra sadrupšana un stiegrojuma korozija ietekmē
satiksmes drošību un vidi.
Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta  

betona aizsargkārta.
213 Betona elementa 

atslāņošanās.
Bojājuma pakāpe/sekas:2E, 2T
Bojājuma cēlonis: 32 Nepareizi izvietots 

stiegrojums.
53 Karbonizācijas 

iedarbe.
Rīcība: Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 3 

gados.

209 Neatbilstoša/bojāta betona aizsargkārta 
213 Betona elementa atslāņošanās 
214 Stiegrojuma korozija 
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9.9.1 BETONA BARJERAS
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9.9.-7. piemērs 
Sadrupšana un stiegrojuma korozija ietekmē
satiksmes drošību un vidi.

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta  
betona aizsargkārta.

213 betona elementa 
atslāņošanās.

Bojājuma pakāpe/sekas:3E, 3T
Bojājuma cēlonis: 32 Nepareizi izvietots 

stiegrojums.
53 Karbonizācijas 

iedarbe.

Rīcība: Veikt mehānisko remontu. Izpildāms 2 
gados.

9.9.-8. piemērs 

Tilta barjeru veido betona apmaļu bloku rinda. Tas
ir neatbilstošs, jo attālums līdz tilta malai ir mazāk
par 1,6 m.

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta  
betona aizsargkārta.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.  

Rīcība: Uzbūvēt parapetu. Izpildāms 1 gadā.

9.9.-9. piemērs 

Betona apmales akmens nobīdīts uz tilta malu pēc
negadījuma.

Bojājuma tips: 209 Neatbilstoša/bojāta  
betona aizsargkārta.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.  

Rīcība: Nekavējoties nostiprināt betona apmali. 

290 Citi betona elementa bojājumi 



9.9.2 Tērauda barjeras
Tērauda barjeru bojājumu tipi ir līdzīgi tiem, kuri minēti 9.3.
nodaļā "Tērauda elementi".

Izvērstāku aktuālo bojājumu tipu aprakstu sk. 9.3. nodaļā
"Tērauda elementi".

Nākamajā nodaļā ar piemēriem ilustrēti daži biežāk sastopami
bojājumu tipi.
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9.9.-10. piemērs 

Saliekts barjeru stabiņš pēc satiksmes negadījuma.

Bojājuma tips: 303 Tērauda elementa 
deformācija.

Bojājuma pakāpe/sekas: 2T
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība: Remontēt vai nomainīt. Izpildāms 2 
gados.

9.9.-11. piemērs 

Samērā neliels ieliekums barjerā pēc satiksmes
negadījuma. 

Bojājuma tips: 303 Tērauda elementa 
deformācija.

Bojājuma pakāpe/sekas: 2T
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība: Remontēt vai nomainīt. Izpildāms 5 
gados.

9.9.-12. piemērs 

Liels ieliekums barjerā pēc satiksmes negadījuma. 

Bojājuma tips: 303 Tērauda elementa 
deformācija.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība: Remontēt nekavējoties.

9.9.2 TĒRAUDA BARJERAS
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9.9.-13. piemērs 

Barjeru daļa pilnīgi sagrauta pēc satiksmes nega-
dījuma. 

Bojājuma tips: 303 Tērauda elementa 
deformācija.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība: Zonu norobežot pirms parapeta posma 
nomaiņas.

9.9.-14. piemērs 

Ļoti dziļš ieliekums barjerā (margās) pēc satiks-
mes negadījuma. 

Bojājuma tips: 303 Tērauda elementa 
deformācija.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība: Zonu norobežot pirms parapeta posma 
nomaiņas.

9.9.2 TĒRAUDA BARJERAS
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9.9.-15. piemērs 

Plaisa barjeru stabiņā pēc satiksmes negadījuma.
Stabiņa daļa ir apmierinošā stāvoklī.

Bojājuma tips: 304 Plaisas tērauda 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība: Pastiprināt vai nomainīt. Izpildāms 1 
gadā.

9.9.-16. piemērs 

Stipri saplaisājusi metinātā barjeru stabiņa daļa.
Vairākiem stabiņiem konstatēts šis bojājuma tips.

Bojājuma tips: 304 Plaisas tērauda 
elementā.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 37 Montāžas kļūda.

Rīcība: Pastiprināt vai nomainīt nekavējoties.

9.9.2 TĒRAUDA BARJERAS
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9.9.-17. piemērs 

Nolauzts barjeru (margu) stabiņš pēc satiksmes
negadījuma. 

Bojājuma tips: 305 Tērauda elementa 
sabrukšana.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība: Remontēt nekavējoties.

9.9.-18. piemērs 

Nolauzts barjeru stabiņš pēc satiksmes negadīju-
ma. 

Bojājuma tips: 305 Tērauda elementa 
sabrukšana.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 71 Satiksmes iedarbe.

Rīcība: Remontēt nekavējoties.

9.9.2 TĒRAUDA BARJERAS
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9.9.-19. piemērs 
Bojāts virsmas pārklājums un parapeta korozija.
Maza gājēju intensitāte.

Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda ele-
menta virsmas pār-
klājums 

310 Tērauda elementa 
korozija.

Bojājuma pakāpe/sekas: 2T, 2M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Posmu nomainīt. Izpildāms 5 gados.

9.9.-20. piemērs 
Nolietojies, korodējis krāsojums tiltam apdzīvotā
vietā ar lielu satiksmes intensitāti. Bojājums ar
lielu ietekmi uz vidi.

Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda ele-
menta virsmas pār-
klājums 

310 Tērauda elementa 
korozija.

Bojājuma pakāpe/sekas: 2T, 3E
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Atjaunot krāsojumu. Izpildāms 3 gados.

9.9.-21. piemērs 

Šis parapeta stabiņš piestiprināts tikai ar divām
bultām, lai gan paredzētas ir četras.

Bojājuma tips: 314 Trūkst tērauda ele-
menta daļas.

310 Tērauda elementa 
korozija.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 37 Montāžas kļūda.

Rīcība: Ierīkot bultas. Izpildāms 1 gadā.

9.9.2 TĒRAUDA BARJERAS
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310 Tērauda elementa korozija 

314 Trūkst tērauda elementa daļas



9.9.-22. piemērs 

Trūkst ap barjeru stabiņu apbetonējums.

Bojājuma tips: 390 Citi tērauda elementa 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3T, 2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.  

Rīcība: Iebetonēt. Izpildāms 1 gadā.

9.9.-23. piemērs 

Daži koka klucīši un papīra veidņi nav aizvākti
pēc betonēšanas. Veidņi piesaistījuši smiltis un
ūdeni, kamēr koka klucīši var radīt plaisas betonā.

Bojājuma tips: 390 Citi tērauda elementa 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 37 Montāžas kļūda.  

Rīcība: Remontēt. Izpildāms 5 gados.

9.9.-24. piemērs 

Izvirzīti barjeru (margu)  konstrukcijas gali.

Bojājuma tips: 390 Citi tērauda elementa 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas:4T
Bojājuma cēlonis: 15 Neatbilstoši

noteikumi.  

Rīcība: Pārveidot barjeru gala elementus atbils-
toši satiksmes drošības prasībām.

9.9.2 TĒRAUDA BARJERAS

313

390 Citi tērauda elementa bojājumi



9.9.-25. piemērs 

Barjeru gala sekcijas nav noliektas uz leju kā
prasīts noteikumos.

Bojājuma tips: 390 Citi tērauda elementa 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda. 

Rīcība: Ierīkot trūkstošās daļas, cik ātri vien ie-
spējams, bet ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā.

9.9.-26. piemērs 

Tilta un ceļa barjeras nav savstarpēji izlīdzinātas.

Bojājuma tips: 390 Citi tērauda elementa 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda. 

Rīcība: Noregulēt barjeras, cik ātri vien iespē-
jams, bet ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā.

9.9.-27. piemērs 

Sprauga starp zemāko barjeru tērauda profilu un
apmales akmeni tiltam virs elektrificētas dzelzceļa
līnijas. 

Bojājuma tips: 390 Citi tērauda elementa 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas: 4T
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda. 

Rīcība: Aizpildīt spraugu, cik ātri vien iespējams,
bet ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā.

9.9.2 TĒRAUDA BARJERAS
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9.9.3. Koka barjeras
Bojājumu tipi, kuri sastopami koka barjerām, ir līdzīgi tiem, kuri
minēti 9.5. nodaļā "Koka elementi".

Izvērstāku aktuālo bojājumu tipu aprakstu sk. 9.5. nodaļā "Koka
elementi". Nākamajā nodaļā piemēri ilustrē biežāk sastopamus
bojājumu tipus.
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9.9.-28. piemērs 

Koka loka konstrukcijas pagriešanas dēļ barjeru
rokturis ir nobīdījies.

Bojājuma tips: 503 Koka elementa 
deformācija

Bojājuma pakāpe/sekas: 2T
Bojājuma cēlonis: 37 Montāžas kļūda. 

Rīcība: Noregulēt parapetu. Izpildāms 5 gados.

9.9.-29. piemērs 

Barjerai pārmērīgi lietotais kreozots nonāk uz ap-
ģērba. Tilts atrodas skolas tuvumā.

Bojājuma tips: 506 Bojāts koka elementa 
virsmas pārklājums

Bojājuma pakāpe/sekas: 4E
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda. 

Rīcība: Novākt lieko kreozotu vai nosegt barjeru.

9.9.-30. piemērs 

Trūkst daļas koka barjerā.

Bojājuma tips: 512 Koka elementa 
daļas(u) trūkums. 

Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda. 

Rīcība: Remontēt. Izpildāms 1 gadā.

9.9.3 KOKA BARJERAS
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9.10 Ūdens drenāžas 
sistēma

Tilta ūdens drenāžas sistēmai var būt šādi bojājuma tipi:

801   Bojātas drenāžas caurules.
802   Sūce drenāžas caurulēs.
803   Drenāžas cauruļu korozija.
804   Drenāžas sistēmas neatbilstoša tīrība.
805   Drenāžas sistēmas aizsprostojums.
806   Trūkst drenāžas sistēmas daļas.
...
809   Citi drenāžas sistēmas bojājumi.

Bojājuma pakāpe jānovērtē atkarībā no konkrētiem vietējiem ap-
stākļiem, bojājuma apjoma, iespējamā bojājuma attīstības ātruma
un izpausmes formām nākotnē. Bojājuma pakāpe jānosaka atka-
rība no tā, cik nopietns tas ir inspekcijas brīdī.

Ūdens drenāžas sistēmas var ietekmēt satiksmes drošību, uzturē-
šanas izmaksas nākotnē un vidi. Sūces dēļ var rasties citu ele-
mentu bojājumi vai ledus formējumi. Piegružotas sekcijas var
ietekmēt uzturēšanas izmaksas un satiksmes drošību.
Aizsprostotas drenu caurules var radīt lielas ūdens peļķes, kas
palielina akvaplanēšanas risku un gājēju samērcēšanu.

Jāparedz drenāžas sistēmas tīrīšanas režīms un tas jādara, pirms
var rasties sekundārie bojājumi.

Jābūt tūlītējai rīcībai gadījumā, ja bojājums/defekts var apdrau-
dēt satiksmes drošību. Jāveic arī pasākumi, ja kāds bojājums var
ietekmēt uzturēšanas izmaksas vai bojāt vidi.

Ja defekti atklāti jaunam tiltam, piemēram, pieņemšanas vai ga-
rantijas inspekcijas laikā, jāveic tūlītēji labošanas pasākumi.

Nākamajā nodaļā ar piemēriem ilustrēti daži biežāk sastopami
bojājumu tipi.

Bojājuma pakāpe/sekas

Kad nepieciešami
uzturēšanas pasākumi?

Piemēri
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9.10.-1. piemērs 
Drenu caurule ir aizsprostota un, ūdenim sasalstot,
pārplēsta. 

Bojājuma tips: 801 Bojātasas drenāžas 
caurules.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana. 

Rīcība: Nomainīt cauruli. Izpildāms 2 gados. 

9.10. -2. piemērs 
Ūdens sūcas no šuves starp drenāžas cauruli un
betonu un ieplūst kastveida sijā. 

Bojājuma tips: 802 Sūce drenāžas
caurulēs.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda. 

Rīcība: Noblīvēt šuvi. Izpildāms 1 gadā.

9.10.-3. piemērs 

Sūce starp betonu un javu, kas lietota, montējot
drenāžu.  

Bojājuma tips: 802 Sūce drenāžas
caurulēs.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda. 

Rīcība: Noblīvēt šuvi. Izpildāms 5 gados.

9.10 ŪDENS DRENĀŽAS SISTĒMA
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801   Defektīvas drenu caurules

802   Sūce drenu caurulēs



9.10.-4. piemērs 

Korodējusi drenu caurule.

Bojājuma tips: 803 Drenāžas cauruļu 
korozija.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 11 Neatbilstoša materiāla

izvēle. 

Rīcība: Nomainīt cauruli. Izpildāms 5 gados. 

9.10.-5. piemērs 

Nopietnas korozijas un sala izraisīts plīsums ver-
tikālajā tērauda caurulē - kļūdaini izvēlētā mate-
riāla un neatbilstošas uzturēšanas dēļ. 

Bojājuma tips: 803 Drenāžas cauruļu 
korozija.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 11 Neatbilstoša materiāla

izvēle. 
44  Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Nomainīt cauruli. Izpildāms 1 gadā.

9.10 ŪDENS DRENĀŽAS SISTĒMA
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9.10.-6. piemērs 

Smilts, dubļi un lapas gandrīz pilnībā nosprosto-
juši drenāžu un kavē ūdens novadīšanu no tilta. 

Bojājuma tips: 804 Drenāžas sistēmas 
neatbilstoša tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis:          44 Neatbilstoša 

uzturēšana. 

Rīcība: Iztīrīt. Izpildāms 1 gadā

9.10.-7. piemērs 

Dubļi un veģetācija sākusi pilnīgi aizsprostot dre-
nāžu.

Bojājuma tips: 804 Drenāžas sistēmas 
neatbilstoša tīrība.

Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana. 

Rīcība: Iztīrīt. Izpildāms 1 gadā.

9.10.-8. piemērs 

Drenāža pilnīgi aizsprostojusies.

Bojājuma tips: 805 Drenāžas sistēmas 
aizsprostojums.

Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana. 

Rīcība: Iztīrīt. Izpildāms 3 mēnešos.

9.10 ŪDENS DRENĀŽAS SISTĒMA
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9.10.-9. piemērs 

Trūkst drenāžas caurules gala sekcijas, radot
spārnsienas betona krāsas maiņu. Sk. 9.2. nodaļā
"Betona elementi".

Bojājuma tips: 809 Citi drenāžas 
sistēmas bojājumi. 

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 37 Montāžas kļūda.

Rīcība: Ierīkot caurules pagarinājumu. Izpildāms 
5 gados.

9.10.-10. piemērs

Drenāžas caurules izvietotas pie šķērssiju galiem
virs katras kolonnas, pakļaujot tās mitrumam. 

Bojājuma tips: 809 Citi drenāžas 
sistēmas bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas:2M
Bojājuma cēlonis: 13 Slikts projekta 

risinājums.

Rīcība: Ierīkot caurules pagarinājumu. Izpildāms 
5 gados.

9.10.-11. piemērs 

Nav ierīkota drenāžas caurules gala sekcija.
Stiegrojums korodējis, radot betona izdrupumus
klāja apakšā. Sk. 9.2. nodaļu 9.2. "Betona elemen-
ti".
Bojājuma tips: 809 Citi drenāžas 

sistēmas bojājumi.
Bojājuma pakāpe/sekas:3M
Bojājuma cēlonis: 37 Montāžas kļūda.

Rīcība: Ierīkot caurules pagarinājumu. Izpildāms 
3 gados.

9.10 ŪDENS DRENĀŽAS SISTĒMA
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9.11 Citas iekārtas 
un aprīkojums 

Šeit ietverti šādi bojājumi:

* Caurules un kabeļi.
* Papildu iekārtas - navigācijas gaismas, prettrokšņu barjeras, 

durvis utt. 
* Pastāvīgi pievienotas piekļūšanas iekārtas, piemēram, kāpnes,

trepes utt.
* Pārraudzības iekārtas. 
* Īpašs krastmalu aprīkojums.
* Īpašas instalācijas.

Bojājuma tips atkarīgs no aplūkojamā aprīkojuma veida un no
izmantotā materiāla. Bojājuma tips jānovērtē ikvienā gadījumā
atsevišķi, bet parasti viens vai vairāki bojājumu tipi jāsaista ar
aplūkojamo materiālu. Taču daži bojājumu tipi attiecināmi uz
"Piederumu bojājumi", bet daudzos gadījumos atsauces izdarītas
uz nodaļām saistībā ar dažādiem materiāliem

Bojājuma pakāpe jānovērtē atbilstoši konkrētiem vietējiem ap-
stākļiem un iespējamās bojājuma attīstības nākotnē. Katrā gadī-
jumā jānovērtē arī sekas. Sevišķa uzmanība jāpievērš bojāju-
miem, kuri var samazināt satiksmes drošību.

Jāparedz kārtība aprīkojuma tīrīšanai, un tas jādara, pirms var
rasties nopietni bojājumi.
Nekavējoties jāveic pasākumi, lai novērstu tos bojājumus, kuri
ietekmē satiksmes drošību.

Kad bojājumi/defekti ietekmē uzturēšanas izmaksas un/vai vidi,
jāveic atbilstoši mērījumi.

Pasākumi jāveic šādos gadījumos:

Marķējošas gaismas: spuldzes, kas nedarbojas, nomai-
nāmas 1 nedēļas laikā.

Dekoratīvais apgaismojums: visas spuldzes jānomaina, ja 25% 
no tām nedarbojas. 

Piekļūšanas aprīkojums: pastāvošais aprīkojums jātestē 
katru gadu.

Pārraudzības aprīkojums: bojājumi/defekti jāizlabo 1 
nedēļas laikā vai saskaņā ar 
speciāliem noteikumiem. 

Bojājuma pakāpe/sekas

Kad nepieciešami
uzturēšanas pasākumi?
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Režģi: bojātie kuģu piestātnes režģi 
jānomaina nekavējoties.

Zonās, kuras bieži apmeklē ļaudis, it īpaši bērni, jārada apstākļi,
lai novērstu tiem iespēju uzrāpties uz tilta konstrukcijām. Tas at-
tiecas uz loku tiltiem, kopņu tiltiem u.c.

Rīcība jānovērtē katrā gadījumā atsevišķi, bet jāveic saskaņā ar
ražotāja prasībām/instrukcijām. Ja cita iestāde ir atbildīga par ap-
rīkojuma ikdienas ekspluatāciju/uzturēšanu, tas jāinformē par
bojājumiem/defektiem.

Nākamajā nodaļā ar piemēriem ilustrēti daži biežāk sastopami
bojājumu tipi. 

Iespējamā rīcība

Piemēri
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9.11.-1. piemērs 
Apgaismojuma staba stiprinājuma skavas korozi-
ja.

Bojājuma tips: 306 Bojāts tērauda 
elementa virsmas 
pārklājums. 

310 Tērauda elementa 
korozija. 

Bojājuma pakāpe/sekas: 2T
Bojājuma cēlonis: 44 Neatbilstoša 

uzturēšana.

Rīcība: Pārkrāsot apgaismošanas stabu. Izpildāms
5 gados.

9.11.-2. piemērs

Sūces dēļ bojāta savienojuma kārba. Nedarbojas
apgaismojums virs un zem tilta. Daudz gājēju.

Bojājuma tips: 829 Citi aprīkojuma 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 82 Sekas/sekundārais 

bojājums.

Rīcība: Bojājumu labot. Izpildāms 1 gadā.

9.11.-3. piemērs 

Bojāta gan kastveida sija, gan ūdens caurules izo-
lācija. 

Bojājuma tips: 822 Bojāta aprīkojuma 
instalācija.

Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 9  Citi/nezināmi 

bojājuma cēloņi.

Rīcība: Remontēt pirms nākamās ziemas perioda 
sākuma.

9.11 CITAS IEKĀRTAS UN  APRĪKOJUMS
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9.11.-4. piemērs 

Rūsa norāda, ka balsta katodaizsardzība nav
iedarbīga. 

Bojājuma tips: 829 Citi aprīkojuma 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: Iekārtu nekavējoties izslēgt. Elektrisko 
strāvu pārbaudīt/regulēt un nepieciešamības gadī-
jumā labot iekārtu.

9.11.-5. piemērs 

Drošības stiepļu savienojums izskatās apšaubāms.
Tas var radīt drošības problēmas inspektoram.

Bojājuma tips: 829 Citi aprīkojuma 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas:4M
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: Savienojumu izlabot. Izpildāms 1 gadā.

9.11.-6. piemērs 

Apšaubāms drošības stiepļu piestiprinājums pie
pilona. Tas var radīt drošības problēmas inspek-
toram.

Bojājuma tips: 829 Citi aprīkojuma 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 38 Būvniecības kļūda.

Rīcība: Izlabot piestiprinājuma punktu. Izpildāms
1 gadā.

9.11 CITAS IEKĀRTAS UN  APRĪKOJUMS
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9.11.-7. piemērs 

Bojāta stiepļu tīkla sēta, kura ierīkota, lai novērstu
nepiederošu personu piekļūšanu tilta apakšējai
joslai.

Bojājuma tips: 829 Citi aprīkojuma 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 84 Vandalisms.

Rīcība: Nomainīt stiepļu tīklu. Izpildāms 1 gadā.

9.11.-8. piemērs 

Sabojāti vārti, kuri ierīkoti, lai novērstu
nepiederošu personu piekļūšanu tilta lokam.

Bojājuma tips: 829 Citi aprīkojuma 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 84 Vandalisms.

Rīcība: Salabot vārtus. Izpildāms 1 gadā.

9.11.-9. piemērs 

Nav ierīkota sēta, lai novērstu nepiederošām per-
sonām piekļūšanu tilta lokam.

Bojājuma tips: 829  Citi aprīkojuma 
bojājumi.

Bojājuma pakāpe/sekas: 3T
Bojājuma cēlonis: 15 Neatbilstoši 

noteikumi.

Rīcība: Ierīkot sētu. Izpildāms 5 gados.

9.11 CITAS IEKĀRTAS UN PIEVIENOTAIS APRĪKOJUMS
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Kodi:

*   Inspekciju tipiem
*   Piekļūšanas iekārtām
*   Piekļūšanas iekārtām
*   Bojājuma pakāpe
*   Bojājuma sekas
*   Bojājuma tips
*   Bojājuma cēlonis
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Inspekciju tipi
1.  Pieņemšanas inspekcija
2.  Garantijas inspekcija
3.  Vispārējā inspekcija
4.  Galvenā inspekcija
5.  Galvenā kabeļu inspekcija
6.  Galvenā zemūdens inspekcija
7.  Speciālā inspekcija
8.  -
9.  Citi inspekciju tipi

Piekļūšanas iekārtas 
0   Piekļūšanas iekārtas nav nepieciešamas
1   Kāpnes
2   Turas
3   Laiva
4   Pontons, plosts
5   Paralelogrampacēlājs
6   Tilta apskates mašīna
7   Profesionāls alpīnista aprīkojums
8   -
9   Citas piekļūšanas iekārtas

Bojājuma pakāpe
1   Niecīgs bojājums vai defekts, kad nav nepieciešami labošanas darbi nākamo 10 gadu 

laikā.
2   Vidējs vai mazs bojājums vai defekts, kad nepieciešami labošanas darbi nākamo 

4 - 10 gadu laikā.
3   Nopietns bojājums vai defekts, kad nepieciešami labošanas darbi nākamo 1 - 3 gadu 

laikā.
4   Kritisks bojājums vai defekts, kad nepieciešami labošanas darbi 0 - 1/2 gada laikā.

9   Nav inspicēts.

Bojājuma sekas
C   Bojājums vai defekts, kas ietekmē nestspēju.
T   Bojājums vai defekts, kas ietekmē satiksmes drošību.
M  Bojājums vai defekts, kas ietekmē uzturēšanas izmaksas.
E   Bojājums vai defekts, kas ietekmē vidi/estētiku.

PIELIKUMI



BOJĀJUMU TIPI PIELIKUMI  

331

1. Pamatnes tipiskie bojājumi
Upes gultnes bojājumi
101  Pamatnes/uzbēruma sēšanās 
102  Ūdensteces aizsprostojums 
103  Upes gultnes izskalojums/erozija 
104  Neatbilstoša ailas iztīrīšana/novākšana 
105  Piesērēšana 
106  Neatbilstoša caurlaides spēja 
107  Upes gultnes maiņa 
109  Citi upes gultnes bojājumi 

Aizsardzības aprīkojuma 
bojājumi
111  Aizsardzības aprīkojuma aizskalošana 
112  Aizsardzības aprīkojuma izskalošana 
113  Aizsardzības aprīkojuma pārvietošanās 
114  Aizsardzības aprīkojuma daļa defektīva 
119 Citi aizsardzības aprīkojuma bojājumi 

2. Betona elementu tipiski 
bojājumi

201  Betona elementa sēšanās 
202  Betona elementa pārvietošanās 
203  Betona elementa deformācija 
204  Plaisas betona elementā 
205  Betona elementa sagrūšana 
206  Bojāts virsmas pārklājums 
207  Caursūkšanās/mitrums betona elementā 
208  Betona elementa noplukšana 
209  Neatbilstoša/bojāta betona aizsargkārta 
210  Betona elementa nodilums 
211  Betona elementa šūnainums 
212  Betona elementa slāņošanās 
213  Betona elementa atslāņošanās 
214  Stiegrojuma korozija 
215  Izskalojumi betona elementā 
216  Betona elementa neatbilstoša tīrība 
217  Neatbilstoša novākšana 
218  Slikta betona kvalitāte 
219  Betona elementa izskalojums 
220  Betona elementa daļas trūkums
290  Citi betona elementa bojājumi 

3. Tērauda elementu tipiski 
bojājumi

301  Tērauda elementa sēšanās 
302  Tērauda elementa pārvietošanās 
303  Tērauda elementa deformācija 
304  Plaisas tērauda elementā 
305  Tērauda elementa sabrukšana 

306  Bojāts tērauda elementa virsmas pār-
klājums

307 Caursūkšanās, mitruma iedarbe uz tērau-
da elementu

308 Tērauda elementa noplukšana 
309 Vaļīgs tērauda elementa savienojums
310 Tērauda elementa korozija 
311 Tērauda elementa nodilums berzē 
312  Kabeļa stieples pārrāvums 
313  Tērauda elementa neatbilstoša tīrība 
314  Tērauda elementa daļas tr;ukums
315  Neatbilstoša notīrīšana/novākšana 
316  Neatbilstošs materiāls tērauda elementā 
390  Citi tērauda elementa bojājumi 

4. Akmens/mūra elementu tipiski
bojājumi

401  Akmens/mūra elementa sēšanās 
402  Akmens/mūra elementa pārvietošanās 
403  Akmens/mūra elementa deformācija 
404  Plaisas akmens/mūra elementā 
405  Caursūkšanās, mitrums akmens/mūra 

elementā 
406  Akmens/mūra elementa noplukums 
407  Izkustējušies akmeņi mūrī 
408  Akmens mūra sabrukums 
409  Akmens/mūra elementa neatbilstoša 

tīrība
410  Neatbilstoša novākšana 
411  Izdilis izšuvojums 
490  Citi akmens/mūra elementa bojājumi 

5. Koka elementu tipiski 
bojājumi

501  Koka elementa sēšanās 
502  Koka elementa pārvietošanās
503  Koka elementa deformācija 
504  Plaisas/plīsumi koka elementā 
505  Koka elementa sabrukums 
506  Koka elementa virsmas pārklājuma 

bojājums
507  Caursūkšanās, mitrums koka elementā 
508  Koka elementa noplukšana 
509  Koka šķelšanās 
510  Koka trupe 
511  Koka elementa neatbilstoša tīrība 
512  Koka elementa daļas trūkums
513  Vaļīgs koka elementa savienojums 
514  Koka elementa delaminācija 
590  Koka elementa bojājumi 
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6. Klāja segas tipiski bojājumi
601   Plaisas virsmā 
602   Sūkšanās cauri virsmai 
603   Risas dilumkārtā 
604   Virsmas nelīdzenums 
605   Plaisājums/bedrītes dilumkārtā 
606   Burbuļi (čulgas) virsmā 
607   Atslāņošanās virsmā 
608   Neatbilstoša segas tīrība 
609   Izsvīdumi uz virsmas 
690   Citi virsmas bojājumi 

7. Balstīklu/šuvju tipiski bojājumi
Balstīklu bojājumi 
701  Balstīkla nav vietā 
702  Balstīklu deformācijas 
703  Plaisas un šķēlumi balstīklās 
704  Balstīklas daļas lūzums 
705  Bojāts balstīklas virsmas pārklājums 
706  Balstīklas korozija 
707  Neatbilstoša balstīklas/balstīklas plaukta 

tīrība
708  Trūkst balstīklas daļas 
709  Citi balstīklas bojājumi 

Šuvju bojājumi
711  Nenormāla šuves darbība 
712  Plaisas un šķēlumi šuvē 
713  Šuves daļas lūzums 
714  Caursūkšanās šuvē 
715  Šuves korozija 
716  Šuves nelīdzenums 
717  Plaisas/dobumi šuvē 
718  Neatbilstoša šuves tīrība 
719  Vaļīgas šuves daļas 
790  Citi šuvju bojājumi 

8. Drenāžas, pieeju un 
aprīkojuma tipiski bojājumi

Drenāžas sistēmas bojājumi
801  Bojātas drenāžas caurules 
802  Sūce drenāžas caurulēs 
803  Drenāžas cauruļu korozija 
804  Drenāžas sistēmas neatbilstoša tīrība 
805  Drenāžas sistēmas aizsprostojums 
806  Trūkst drenāžas sistēmas daļas 
809  Citi drenāžas sistēmas bojājumi 

Tilta pieeju bojājumi
811  Tilta pieeju sēšanās/sablīvēšanās 
812  Bedrītes tilta pieejās 
813  Tilta pieeju erozija 
814  Plaša veģetācija 
815  Defektīvs drenāžas novadgrāvis 
816  Defektīvs ceļa šķērsprofils 
819  Citi pieeju bojājumi 

Aprīkojuma bojājumi
821  Defektīvas ceļa zīmes vai to trūkst 
822  Bojāta aprīkojuma instalācija 
829  Citi aprīkojuma bojājumi 

990  Citi tilta bojājumi 
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6. Aktuālās slodzes
61 Satiksmes slodzes 
62 Grunts spiediens 
63 Straumes iedarbe 
64 Vēja iedarbe 
65 Ledus iedarbe
66 Temperatūra 
67 Rukums/šļūde 
68 Pārslodzes iedarbe 

69 Citas slodzes.

7. Negadījums
71 Satiksmes iedarbe 
72 Kuģu iedarbe 
73 Plūdu iedarbe 
74 Zemes nogruvums 
75 Eksplozija 
76 Uguns iedarbe

79 Citi negadījumi.

8. Ekspluatācijā radušies
bojājumi

81 Nodilums 
82 Sekas/sekundārais bojājums 
83 Iedarbe no sniega novākšanas ierīces 
84 Vandalisms 
89 Citi ekspluatācijā radušies bojājumi.

9. Citi/nezināmi bojājumu cēloņi

1. Kļūdas projektā
11 Neatbilstoša materiāla izvēle 
12 Kļūdaini aprēķini 
13 Slikts projekta risinājums 
14 Atkāpe no standarta 
15 Neatbilstoši noteikumi 

19 Citas kļūdas projektā.

2. Materiāla bojājums/defekts
21 Slikta materiālu kompozīcija 
22 Neatbilstoša stiprība 
23 Slāņošanās 
24 Hlorīdi, kas ievadīti maisīšanas procesā 
25 Alkali-reaktīvs aizpildītājs 
26 Materiāla vaina

29 Citi materiālu defekti.

3. Kļūdas būvniecībā
31 Turu sēšanās 
32 Nepareizi izvietots stiegrojums 
33 Kļūdas betona iestrādē 
34 Neatbilstošs nobeigums 
35 Neatbilstošs cietēšanas process 
36 Priekšlaicīga slogošana 
37 Montāžas kļūda 
38 Būvniecības kļūda

39 Citas kļūdas būvniecībā.

4. Neatbilstoša uzturēšana
41 Pārmērīga veģetācija 
42 Neatbilstoša ledus novākšana 
43 Neatbilstoši aizsardzības pasākumi 
44 Neatbilstoša uzturēšana 
49 Cita neatbilstoša uzturēšana.

5. Vide
51 Hlorīdu iedarbe 
52 Sulfātu iedarbe 
53 Karbonizācijas iedarbe 
54 Izskalošanās 
55 Sala iedarbe 
56 Nodilums 
57 Bioloģiskā iedarbe 
58 Ķīmiskā iedarbe 

59 Citas vides iedarbes.


