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fhitusplatsil lohakalt ladustatud raketised voivad saada viga, kuid kindlasti takistavad normaalset tti6d.

Raketiste kasutamisel

korduuad iihedfa samad uead
Raketiste digesti kasutamise n6uetest ja ka projektidest minnakse meie ehitusplat-
sidel pahatihti mtiiida, lootes sellega s6[sta aega ja muuta toid lihtsamaks. Niisugu-
ne "kokkuhoid" v6ib aga ehitajale kalliks maksma minna.

MERLE SAADOJA
Peri AS-i projektijuht

Ehitustel tehakse raketiste paigaldamisel
vigu, mida kogemuste p6hjal otsustades
ehitajad ikka ja jiille kordama kipuvad.
Alljdrgnevalt kdsitleme k6ige sagedami-
ni esinevaid mtiiidalaskmisi.

Asjaolud, mille jdrgimine m6jutab
oluliselt ehitamise kiirust, iikonoom-
sust ja kvaliteeti:
r raketisesiisteemi 6ige valikja 5igeaeg-
ne tellimine;
r mehhanismide valik;
I tcidj6u kvalifikatsioon ja tdiend6pe;
r raketise n6uetekohane ladustamine
tiicimaal.

Monoliitsete raudbetoonkonstrukt-
sioonide betoneerimisel on tdhtsaim
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5ige raketisesiisteem, mis tuleb valida
projektis ettendhtud n6uetest ldhtudes.
Pinnaklassi I puhul peab kindlasti vali-
ma seinaraketise VARIO, mis tagab si-
leda urukideta pinna ja v6imaldab pla-
neerida t6mbiaukusid siimmeetriliselt.
Triij-ia aiakulu on sel juhul kiill suurem,
kuid tulemus on j6upingutusi vddrt.

Et teha I klassile vastava pinnaga
kandilisi ja iimarposte, tuleb kasutada
valuvorme RAPID ja SRS. DOMINO ja
TRIO paneelraketised annavad betoo-
ni valamisel II klassi pinna.

Raketise tellimine peaks olema aeg-

sasti ette planeeritud. Projekti mahust
s6ltuvalt oleks m6istlik raketised dra
tellida vdhemalt kaks nd.dalat enne be-
toneerimistdcide algust, et jddks kiillal-
daselt aega projekteerimiseks ja rake-

tiste komplekteerimiseks. Praegu aga
juhtub vlga sageli nii, et tellijajookseb
kohale ja hiiiiab, et raketisi oli juba eile
vaja. Soovitatavalt v6iks ehitaja esitada
kohe ka korrektsed tiidjoonised. MSist-
lik on rentida ehitusplatsile kogu rake-
tisepark iihest ja samast firmast.

Transport on samuti tihtis. Sageli tu-
leb tellitud raketisekomplektile jdrele
vziike'jiiiitiseauto" vdi puistmaterjalide
veoks ettendhtud v5imas kallur. Kumb-
ki variant ei soodusta kiiret ega efektiir-
set tegutsemist ning vddrtuslikku aega

kulutab asjatult nii tellija kui ka tarnija.
Raketise paigaldamise kiirus ja kva-

liteet soltuvad otseselt tciijj6u oskustest
ja teadmistest. On ette tulnud juhtu-
meid, et projekti ei osata lugeda v6i
seda lihtsalt ei loeta ning tciid proovi-
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Kilpidesse omapai puuritud augud
toovad kaasa trahvi.

.rrkse teha oma iiraniigemist mcjrjda
..hk'lj algratast leiutades". Selline tegut-
:emine on k6ike muud kui tciiij6ukulu
'rr aja kokkuhoid.

rUiipilisi vigu raketiste
paigaldamisel

t. I($ide asetust ei planeerita ette, mis-
r,lttu enamastiiiidb l6puks midagi puu

Niimoodi kilpe ladustada on luba- Kallur ei sobi raketiste veoks.
matu.
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Kallur ei sobi raketiste veoks.
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4,. Sirgestusklambriga TAR 85 liialda-
mine. Projektis ettendhtud kogusele
kiisitakse peaaegu sama palju klamb-
reid lisaks ja paigaldatakse neid "igaks
juhuks" sinna, kuhu aga mahub. Selline
teguviis suurendab vaid tricij6u- ja ren-
dikulu.
5. Uks levinumaid vigu meie ehitajate
hulgas on usk kaldtugede k6il<v6im-
susesse ehk et iihepoolse betoonivalu
puhul piisab raketise toestamisest vaid
kaldtugedega. Niisugune tugi on mdel-
dud eeik6ige raketise fikseerimiseks
vertikaalasendisse ja tuulekoormuse
vastuv6tmiseks. Kui kasutatakse ainult
kaldtugesid, on tagajdrjeks 6ige kuju
kaotanud detailid, mis tuleb kinni maks-
ta. Odavad need aga ei ole.

Tdhtis on ka tijiide jdrjekorra 6ige
planeerimine ehitusplatsil. Enne miiii-
ritiiiide alustamist tuleks betoneerimi-
ne antud l6igus kindlasti l6petada. Ndi-
teks kui bassein on projekteeritud sokli
seina k5rvale, siis kSigepealt betonee-
ritakse basseini seinad ja alles seejdrel
laotakse plokkidest miiiirid. Vastupidi
talitades satutakse varsti raskustesse:
kuidas edasi?

Uhepoolne rakestamine n6uab alati
erilahendust.ja sellega peab arvestama
juba tddde alg"uses, et vd.ltida hilise-
maid lisakulutusi.
6. Unustatakse, kui tdhtis on betoneeri-
mistciijde kiimse ja kvaliteedi tagamisel
raketise hooldamise ja ladustamise kord
tiirimaal. Pdrast lahtirakestamist tuleb
kilbid betoonist puhastada ja korralikult
virnastada, muud detailid ladustatakse
v5rkkonteineritesse. Enne iga betooni-
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Paar naidet sellest (vt ka tilemist fotot), kuidas raketiste elemente ehitus-
platsil oigesti ladustada.

valu raketise kilbid 6litatakse, et nen-
de hilisem hooldamine oleks h6lpsam.
V6rdlevad fotod erinevatelt t<itimaadelt
peaksid andma ilmeka iilevaate sellest,
kus on talitatud seristlikult ja kus vastu-
pidi.
7. Laeraketise paigaldamisel ei arvesta-
ta, et tihendatud pinnas ei pruugi olla
iihtlaselt tugev. Peatala toetavate posti-
de alla tuleks koormuse iihtlustamiseks
panna pruss v6i laud. Usna tavaline on
ag4 et nende asemel kasutatakse lipike-
si-lapikesi v6i ei kasutata iildse midagi
ning halvimal juhul kukub kogu siisteem
lihtsalt kokku.
8. Ei jiilgita staatiliste arr,utuste p6h-
jal koostatud laeraketise projekti. Et
armeerimisega saaks kiiremini alusta-

da, tuleb kdigepealt paigaldada peapos-
tid koos peataladega, teise kihi talad ja
vineer, vahepostid v6ib lisada vahetult
enne betoneerimist. Vaheposte ei tohi
mingil juhul unustada v6i kdsitada kui
iilejiiiiki. Praktikas on seda ka$uks ette
tulnud.
g. Enne laeraketise tellimist tuleb va-
latava plaadi k6rgus toetuspinnast tdp-
selt d.ra m66ta, et saaks valida sobivate
m66tmetega postid. Kindlasti peab ar-
vestama tekkivate koormustega. V6ib
juhtuda, et postid, mis sobisid iihel ju-
hul, teistel juhtudel ei k6lba. Ammugi ei
ole lubatud iihendada kaht liihikest posti
poltide abil iiheks pikaks: selline "putk"
ei talu koormust. Thas v6ivad kokkuhoiu
asemel tekkida lisakulutused. I
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