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Uha t6usev ehitustempo tingib vajaduse kiiremate betoonipai-
galdusmeetodite jarele. Tdnapdeva ehitaiad ilmselt ei kuiuta
betooni paigaldust pumpamisv6imaluseta ettegi.

Tekst: Jaanus Jiirue, Rudus Eesti AS-i miliigijuht Foto: Rwdus Eesti AS

dnapdeva betoonipumbad pa-
nevad, olenevalt v6imsusest, ra-
hulikus tempos paika umbes 50

kuupmeetrit betooni tunnis. Ideaalse
tookorralduse puhul v5ib see kogus
olla palju suurem.

I(dsitleme alljdrgnevalt autodeie pai-
galdatud betoonipumpasid.

Enamievinud betoonipumbaliik on
kolbpump. Vdhemal mziriral kasuta-
takse ka rootorpumpasid. Kolbpum-
pade eeliseks on nende k5rge toot-
likkus ja v6imsus. Rootorpumpadele
aga on iseloomulik ilhtlane ja rahulik
pumpamine.

Auto tiiiibi jdrgi eristatakse kaht lii-
ki pumpasid: pumbad ja segurauroga
pumbad (nn PUMI). Kasutatakse ka
autonoomseid mastiga v6i mastita
pumpasid, mida transporditakse haa-
gisena.

Betoonipumpasid tdhistatakse iildju-
hul nende masti k6rguse jdrgi, nditeks
16,21,24,28,44 m1ne.

Masti horisontaalse ulatuvuse juures

peab arvesse v6tma, et tdhises esita-
tud arvust tuleb lahutada keskmiselt
4 rneetrit. Nditeks on pumba 32 m

k6rguse masti tegelik horisontaalne
ulatuvus 28 m - seda on tarvis silmas
pidada pumba ja betoonipaigaldusko-
ha m;idramisel.

Skeemil on ndidatud 44 meetri
k6rguse mastiga autobetoonipumba
(kontserni Putzmeister autobetooni-
pump M44l IR 151) ulatuvused.

Suurim ei ole alati
otstarbekam
Uha rohkem ehitajaid soovib objektidel
kasutada v6imalikult suuri pumpasid.
See ei ole aga alati otstarbekas. Mida
suurem on pump, seda keerulisem on

selle paigaldamine objektil, pumba
masti kokkupanekuks ja lahtiv6tmi-
seks kulub ka rohkem aega. Samuti
on suuremate purnpade kasutamine
kallim. On soovitatav, et ehitusfirmad
arvestaksid oma betoonipaigaldus-
mahtusid hoolikalt, enne kui betooni-
pumba tellivad.

Ehitajad on enamasti kr-rrsis sellega,
millist infot tuleb betoonipumpajale
esitada. Ent ei ole liiast olulisemat siin,
kohal veel kord meelde tuletada, sest
tihtipeale tekib olukordi, et pumba-
auto kohale saabudes ei ole v6imalik
tood alustada-
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Segurautoga betoonipump tcioasendis.
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Be toonipumpade tellimisel tuleks
:: n gimata esitada j;irgmised andmed:
r nris l<ell sooviral<se betooni pumpx-

mist alustada;
r purnba masti sulrrus voi pumpamise

korgus ja kar,rgus;
r objekti t;ipne aadress ja kontakttele-

fon;
r vooliku- v6i toruliini pikkus;
r pumba planeeritud kasutusaeg.

Etteval m istused tagavad
ohutuse ja sddstavad aega
Kui ehitaj:r on tellir-u-rd objektile betoo-
nipumba, peab ta kandma hoolt, et sel-

leks ajaks oleksid ette valmistatud juur-
c'lepidsutee ja ka sobilik paigalduskoht.
Et asjatuid ooteaegu vdltida, peaksicl
pumba valmisoleku ajaks olema 16pe-

ratud raketise- ja armeerimistood ning
need vajadusel ka ehitusjrirelevalvega
koosk6lastatud. Ehitaja vastutab be-
tooni pumpamisega seotud toolubade

ir lirkluskorraldure eesr.

Pumba paigaldamisel on oh-rline

valida talle turvaline 1a stabiilne koht
ning et tal oleks obiektil piisavalt too-
ruumi. Tuleb arvestacla, et pumba tu-
gi;algade ulatus v6ib PUMI-clel olla
kuni 5 rn ning purnpadel kr-rni 10 m.

Silmas peirb pidama ka tugijalgade
survet pinnasele. Mida pikema masti-
ga on pump, seda suurem on tugijalga-
de laius ja nende surve pinnasele. Suuri
pumpasid ei tohi paigaldada pehmele
pinnasele, siivenditele liiga ldhedale
jne, kus v6ivad suure koormuse taga-
jdrjel iimber vajuda. Tugijalgade surve
v;ihendamiseks kasutatakse puidust
plaate.

Unustada ei tohiks ka pumpade endi
ja masti k6rgust, seda eriti suletud
ruumides. Autod, millele pumbad ja
PUMI-d on paigaldatud, on l<uni 4 m
k5rged ning masti avamisk6rgus on
ti.riibist sSltuvalt 6...10 m.

Lisaks mastidele kasutatakse betoo-
ni pumpamisel ka kummivoolikuid ja

metalltorusid. Kuna betoonivoolikud
on pumpamise a;al sur-rre r6hu all, ei

tohi jdtta teihelepanuta ohtu, et liin
v6ib pumpamisel liikuda, halvemal ju-
hul puruneda.

Adrmiselt oluline on ehitusel elektri-
liinide asukoht. Ohuliinid ei tohi asr-rda

betoonipumba toopiirkonnas.
Vooliku- v5i toruliini paigaldamine

on ehitaja iilesanne, pumbajuht on siin
ta1le spetsialistina juhendajaks.

Betooni pumpamise kiiruse seisuko-
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44 meetri pikkuse mastiga autobetoonipumba ulatuvused.
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hait on oluline ka voolikute ldbim6ot.
Ehitaja soovib alati kasutada peene-
maid voolikr-rid, sest neid on kergem
kesitseda. Peenema vooliku ummistu-
mise oht on aga suurem ja pumbata on
raskem. Pumbalirni torustiku soovitus-
likud labimo6dud on esitatud tabelis.

Pumpamine ldheb kiiremini, kui:
r ob;ekti logistikaskeem v6imaldab

betooni pumbale laadida mitme
mikseriga korraga ning mikserite lii-
kumine ei ole takistatud;

r kasutatakse v6imsamat pumpa;
r kasutatakse vdimalikult vdhe ning

v6imalikult jdmedat voolikuliini;
r betooni pr-rmpaja ja vastuv6tja on

eelnevalt koostoo ldbi moelnud ja
tdpselt planeerinud betoonitoode
iga lir1i tegevuse;

r betooni kvaliteet on laitmatul
r vdlditakse raskesti pumb:rtirr-aid be-

toonisegusid (nt kiudbetoonid ).

Ehita;ad peaksid teadma ka seda, et
Eestis kasutatavate autobetoonipum-
padega ei ole vSimalik pumbata tse-
mendi-liivasegusid ja kergbetooni.
Vdrrelde' nornraalberooniga on me-

tailkiudbetooni pumpamine kalIm,
kuna see kulutab oluliselt rohkem be-
toonipumpa ia torrrli irrr.

Kui pumpamine on lopetatud, peaks
ehitaja voolikud-rorud betoonist tuh-
jendama ning r iima ragasi pumba
juulde, kus pumbajr-rhr need loplikult
puhtaks peseb. Ehiraja peaks ndita-
ma pr-rmbajuhile oblektil ka koha, kus
pumpa ja voolikuid puhastada-pesta.

Juhindudes r-rlaltoodust, saab pum-
pamrsteenuse osutaja oma too ehitus-
plarsil r'6imalikult kiiresti, kvaliteet-
selt. ohutult ja vdiksemate kulutustega
tehtud. Hea tulemuse saavutamise iiks
pohieeldusi ongr ehiraja ja pumprmis-
teenuse osuta ja ladus koostoo. x
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