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MAAILMAS TUNTAKSE mitmesuguseid betoone, mida liigitatakse
nende r.el'u,mulike onrJdu.te jirgi:
isetihcnevad, isetasanduvad, rasked
ja kerged. Kergbetoonc, nille oluli

jeik ja halvasti tdddeldav, mist6ttu por.rttd"id voi kolureLatl, id on lrllilri5(
ja silumise scisukohast ebamugav va
lrua. Kui tcjcjdelJarrr.t pili.r.rk,e ehitusobjektil parendada, on vega suur

sim omadus on viike rnahumass (400
2000 kg/mr), kasutatal<se peamiselt

oht rikkuda betooni

tarindeis, mis pcavad olema kerged
(nt katuste tasanduskihid, kergp6ran-

siidigraanulid kerkivad tarindi iila
kihti ning siduv tsementmrjrt vajub

dad, tarindiavade kergtiited). Kergbe

alumisse

toone valmistatal<se mitmesugusest
loormaler)rlide\{ nirrg r.rlmi,tanri'
meetodeidki on mitu.

l-erti. on kcrgbettronrde,l

ni

ren

i.ja

1<6ige enam kasutatud kcramsiit

betooni, n.rille mahrnass .jddb vahemikku 1000 2000 kg /mr. Selle
valmistamiseks segataksc omavahel
kergkruusa (keramsiidigraanulcid),
tsementi, liiva ja lisaaineid. Saadakse
suhtelisclt jiimedateraline ja .jdik nn
korebetoon. Keramsiitbetooni surve
tugevus on kergbetooni kohta hea (5
- 10 MPa), ent puucluseks v6ib lugeda

suhteliselt karedat valupinda, miJlele
on monikord vaja peale valada ta
sanduskiht. Vdikese nahumassiga (<
1 000 kg/m3) keransiitbetoonisegu on
42

homogeensust.

Betoon v6ib kihistucla: kcrged keram-

kihti. Kcramsiitbctoonil

on
ka eelis ta saavutab sulrteliselt kiires
ti vajaliku tugevuse ning see v6.imaldab tarinciiL kiirenrini kasutusele v6t
ta.'Iuleb silmas pidada, et segu veoaeg
ei tohi olla pikl<, sest ta kaotab kiiresti
oma tocideldavuse. Keramsiitbetoo

t'ri puuduseks voib lugeda ka seda,
et seda ei saa eltitusobjektil tavalistc
betoonipumpadega pumbata ning
see mojutab hinda ja ehituskiirust.
Paigaldamisel tuleb kasutada kraanat

ir betoonikolu voi beto^n'.egr.ri

pd,

galdusrenni. Euroopas on krill olemas
kergkruusa, miliest saab valmistada
kergeid, suure survetugevuse ja heade
kest\.usnditajatega pumbatavaid kerg
betoone, ent Eestis ei ole nende kasutamine majanduslikult otstarbekas.

Kuigi Eestis kasLrtatatakse l{ergbe
toone suhteliselt vdhe, Iaiendab RrL
dus AS oma tootevalikut ning pakub
lisaks keramsiitbetoonile ka uutlset

vahtbetooni. Kesk Euroopas, pea
miselt Hollandis, on seda kasutatud
lq 0. ra\l.i"l peale. Vrhtbctouni cripira on poorne struktuur, ntis saadakse erilisandite ia seadmete abil. Selle
tdhtsaim eelis n.ruude kergbetoonide
ees on see, et seda saab Eestis lcvinud
betoonipumpadega pumbata. Teine
eelis on l.ica tclddeldayus (sama hea
kuj isetasanduval betoonil) ja seet6ttu ka paigaldamislihtsus. Sellel oma
dusel on nii miinuseid kui l<a plusse.
Tuleb silnas pidada seda, ct kaldpin
du valades ei oleks bctooni mahunrass
alla lJ00 kg n,'. \i.lere m!lrL nr.r.,r

(< 1000 kg/ln3) puhul on segu peaaegu
isetasanduv, suurema (>1000 kg/m')
puhul veidi jdigem ning see lubab

.rrda pinJaJc ' rrj"liLl,tr tc.ar.r.t .ja
kaldeid. Hea toodeldavus lascb sce
vastu mugavalt ja kiiresti valada ohu-

l.eri (.r',rtc. I .m7 krrendt rd. Ktrr ei
l(asutata jdmedat lij.itematerjali, saab
\ dladd \nr1rb(tnoni,t laldciJ,,ni, l.r

pevad c4 5 mnr paksuse beLoonil<i VAHTBETooNI NA|TAJAID
l.riga. Muudest kergbetoonidest alla
50 rrm paksust kihti valada ei saa.
Kuivtihedus

tihenda
da. Selle nahukahanemine s6ltub

kq/m3 400 600 800 1000 1200 1400 1600

vahtbetoori ei ole vaja

jirelhooldr.rsest:

kui

seda

Kuubilise katsekeha

tehakse survetugevus N/mm' 1

korralikult, on mirhumuutus ja sel
lest tingitud pragunemisoht vdga
vdike. \hhtbetooni hea voolavus
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a

Q

soojusjuhtivus wm.K 0,]0 0,18 0,21 0,32 0,41 o,45

t8
0,55

lubab teedeehituses sellega tiita
vanu konmunikatsioone (nt sideka- teks teedeehitusel, torustike paigal dele tarinditele mojuvad tagasitditest
naleid ja -tortlstikke). Tinu viikese- damisel, sadamakaide ja tugimiiiiride pohjustatud horisontaalkoormused
n.rirhunlassile ja soojusjuhtivusele ehitamisel seal, kus on olulised piisi
saab vahtbetooni kasutada tagasitei- \'us ja mass. Tugimiiiiridele v6i muu

le

i,A

viihenevad. Kui killustikust \,6i liivast
tagasit.iidet tuleb tiiita ja tihendada,
siis vahtbetooniga saab tiita iihe korraga, vlbreerimise
ja nijrata. Tagasitdite korral

on vdga oluline mahupiisi
vus. Vahtbetooni puhul ei ole
va.ja karta, et tagasitaidetud

tee voi tarindi alune pinnas
vajub, p6hustades sellele tu
gineva rajatise purunemise.
Kui kasutada veikese surye
tugevusega (0,6 1,2 MPa)

vahtbetooni, saab taidet
vajaduse korral vdga h6lp
sasti (nt labidaga) eemaldada. Vdike urahumass lubab
kergbetooni kasutada teede

ja vundamentide

ehitamisel
halva l<andvusega aluspinna
sele. Vahtbetoon voimaldab

pnigaldatud kornmunikatsioone kindlalt fikseerida.
Tavabetooniga v6rreldes on

vahtbetoon oluliselt tule
l<indlam. Vahtbetooni ei saa
paigaldadar siis, kui sajab, sest
siis ei saa tasast valupinda.

Vahtbetooni kasutades tu

leb an'estada seda, et selle
vaike survetugevus tingib
suhteliselt pika kivinemisaja.
Enne tarindi kasutuselev6ttu
peaks survetugevus olema
0,2 MPa. mille saavutamiseks

kulub s6ltuvalt kivinemistin
gimustest l8 2,1 tundi.
Kergbetooni valik soltub
tarindile esitatud nOudmislest ja paigaldusrneetodist.
Keramsiitbetooni voib ka
sutada juhul, kui paigaldus-

meetod ei ole oluline ning
soovitakse v6imalikult kii-

ret kivinenist. Kui peetakse
oluliseks mahumassi, paigal
damiskiirust ja mugavust,
tuleb eelistada vahtbetooni.
Vahtbetoonisegu on v6imalik pumbata
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