Eestis ehitatakse
aasta ri ngselt. Ka tolvel,

Madalatel temperatu u ri de I b eto n ee ri m i ne
eeldab teadmisija kui
betoon itdid 6igesti teha,
siis pole kvaliteedi osas
langust karta. Arvestada tuleb vaid veidi
su u re m ate ku I u tu ste g a.
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Jaanus.ldtve,
AS Rudus Eesti

mUAgijuht

Fotod AS Audus Eesti

hitustoode tlheks osaks on
betoonitood, mil e teostarnist
mojutavad i mastikuo ud. 0hu-

temperatuuri angedesalla +5 kraad
on vaja kasutuse e v6tta talvise betoneerimise meetodid, mls volvad ehltalale kaasa tuua saku utusi.
U diselt volb oe da, etta vistes t n'
gimustes betoneerlrnlne on I 0-2070
kallim, vorreldes sooja aja eh tamisega. SeepArast paiga datakse 7070 Eestis valmistatavast kaubabetoonist aas-

ta soojade kuude. Samas on ta ve
volmalik eh tush ndade Lie kaubel'
da ja I htsam on ka tooj6uga.
Suvise t pphooaja on eraehitajal spetsialiste e da suhte ise t keeru ine. Eramuehltuses angevad be

toonltood pohillse t kevad suv

s-"s-

se perioodija seda enamasti seoses

l;..'..

vundamend ehitusega. Ku tahetakse karp talveks katuse alla saada, on

se ine

a

Enne ja ni.itid
p6hi

seks be-

toon transpordlvahendlteks ka u rja
paiga dusvahendiks kasik6ru v6 kou koos kraanaga. Betoon va mistati nii betoonitehastes kui ka eh tusobjektl kohapeal v;ikeste seq stitega. Eraehitajad segas d vajamineva

betoon p6h lise t objekti .
Talve on betoon va mlstamine
eh tusobjektil seotud riskidega, n;i'
teks betoon segu krilmumisoht T;na

p;eva tehnlka voimaldab betooni
paigaldada sllsk aastar ngselt. Kau'
babetoonltehased va mlstavad talve sooja betoonija betoon mikseritega transpordltakse see objekt e.
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gusaeg igati rn6istik.

Kuni I 980. aastateni oli

-

Kraanade ja ko ude asen're on v6irna ik kasutada pumpasid, t;nu ml -

ele jouab betoon k irestl vajal kku
kohta. Objektil valmlstatakse betoon suhtelise t harva.
Eraehitaja on betoon segu m6tte-

kasvalmistadavaid siis, kuivaja k kov; ke (n;iteks v;iksem ku 0,5

9us on

m3) ning objektilon vajalikud materjalidja tingimused selleks olemas. Lliv
jak ust keitohiolla krj munudnng
kasutada tuleks sooja vett, et tagada
betooni n6utav temperatuur (vahema t +10 "C) enne pa ga damist.

GTONGG

KUlma aja n6udmised
ve on riks ko ge o ulisema d n; tajaid, rnida t;hele tu eb panna, ki
Ta

v neva betooni temperatuur. See ei
tohiks angeda al a +5 'C enne soo
vitava tugevuse saavutam st. Seda
nouettaites onvo ma lk katalve eduka t betoneerlda, kaotamata 6pptuemuse kva iteed s.

Betoon saavutab normaa tinglmustes (ideaalne k vinem stemperatuur 20,2 'C) k ass ise tugevuse
28 paevaga. Betoon klv nen'rise kii
rus so tub otsese t temperatuurist -

mida madaiam see on, seda aeg a
sem on massl kivlnem sprotsess. Kui
betooniternperatuur on alia nu , klvinemisprotsess peatub.Talv se betoneerimise on t:ihtsa maks eesm6rgiks ho da k vineva betoonitempera-

tuurivahem kus +5 ..+40 'C.
Ta ve kerklb esie o u ine tuge
vusn; taja - betoon krllti neehknTinimaa netugevus, rni ebetoon peab
saavutama enne ;bikrilnumlst. Kul
betoon lllga kiiresti l;bi k0 nTub, sils
pArast u essulamist langeb o ullse t
terna tugevus, ausa kun 709i0. Hal-

VAhemaisiivsete konstruktsioonide nagu postid, talad
jne valamiselon ioovltav kasutada k5rgekla5silisi betoone ning eriti hoolsaltj:ilgida ja
hoida va.ialikku kivinemistemperatuuri.
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llF

v6i kaabe soojendust. Betooni

v;

-

ne soojendamlne on vajallk ohukes-

te, vehese soojainertslga konstruktsioon de nagu seinte, postjde, ta ade ja porandate betoneer mise Tulebo a ettevaat lk llgse soojendami
se ja tuu ega (ohu lllkumlsega), sest
voivad pohlustada betoonl lilga kii
re vdljaku varnlse ja se en tinqltud

pragunem

se.

Porandate soolendarnlse tu eb
arvestada sellega, et suslhappegaase
er tavad kutteseadmed volvad poh-

justada betoonp nna karbon see

t

\f

iF

****X!'*i,-

ilfiine
.enevad ka telsed betoon Prjsvus

Jnadused, naiteks kulrnak nd us ja
. eet hed!r5. Krl tl ine tugevus peab
:3ga.na betoon e vaja ku vastuPa
-luvoime seguvee kU mumise ltekki
iud i;a poo t tekltatud rohu e ninq

.etoonl v0 me klv neda parast iles
tu amist jma tugevusna talate o u
5e vahenemiseta. Uldj!hu on be-

ioon krlt

iseks tugevuseks 5 MPa.
Se le saavutamlseks kulub 2-5 pa-

betoon omaduslest,
(onstruktsioonl mootmetest ja k v

eva s0ltuvalt
nem iStinqlm

u

stest

L hv tavate betoonporandate va
am se on olu ne nditala betoonltar
dumlsaeg, m s normaaltinglmustes
(+20'C) on 6 7 tund.Temperatuurl
langedes suureneb see olu lse t: +5
'C iuLrres on tardumisaeq l3-l4tun
d ja 0 'C Iuures kun 20 tund lvlll'
nusten'rperatuur de betoon el tar
du .]a voib kulmuda. A a +5 "C juures tu eks v; t da ihvitavate pbrandate valam st.
Soov tavalt peak5 0hutemperatuur olema vahema t +l0 'C ja seda
soojust tu eks ho da 3-,1 p6eva. Sa-

I

meetod test.

\

mut peab
e

rumise - teklb kr meenlrtav peh
r.re klht. O u ine on konstruktsiooni
soojendamine ku masl dade juurest
ning nurkades ja servades. Seinte ja
postide kUlrl'rumlse risklpi rkondadeks on a a- ja Lllaosad. Kl masl dadeluures on soovitav kasutada kaa
be soojendust.
Tsemendi kivinemissoojuseehk
eksotermia kasutam ne on h nnalt
uks soodsamatest ja I htsarnlni kasutatavatest ta vlse betoneerlmise

o ema soe a uspind, mil'
e parand va atakse. l;rellku t tu-

eks talve hoonekarp enne p6landate va amist kinn eh tada, kuna s s
on htsarn tagada betoon valuks va-

lallkke t ngimus

Talvise betoneerimise

tehnoloogilisi meetodeid
Eetoonkonstruktsiooni soojendamine on ko ge tdomahukam ja ku
ukam, aga samas ka ko ge efektilv
sem. Soojendam seks v6 b kasutada

soola0hupuhureld, soojuskiirqure d

Tsemend reageerim se veega
era dub soojust, mlda saab ara kasutada klv nem seks valal ke t nglmuste loom seks Korgemalgillsedja
mass ivsed betoonkonstrukt5ioonid
k vlnevad suhtellse t k lrem n vorre des madalamarg llste ja 0hukeste konstruktsloon dega
Ho dmaks vajallkku soojust, tu eks
betoon parast palgaldamin v6 malikult k restl karta soojuslso atsioonmart dega, presendl v6i m0ne muu
kattega. Betoonitu eb ka tsta ka tuue eest, sest tuu soodustabpinnajah-

tumlst. opt maalsed katmisvahendld
on 5 cm paksune soojus so ats oonimaterja ja sele pea etuu ekind altlaotatud k e vO present. Kui kaetakse
ainu t kle voi presend ga, s is tu eb
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Eramuvahelae betooni paigaldamine. Valu soojendamiseks v6ib kasutada muuhulgas ki.ittetraate.

.:l

-*

Iribet0onid altauad Uicndaualt
dades selle all silmas betooni, mis pirast paigaldamist ei

Kuum betoon

(+20...+35'()
selline betoon on sobilik vahemassiivsete ja kiiret kivinemist n6udvate konstruktsioonide betoneerimisel. Tehelepanui temperatuuril >25 "C
tardub betoon (seega kaotab
ka tiitideldavust) veqa kiiresti,
lausa kuni2 korda kiiremini.
Talvel tuleb jelgida ka seda, et
betoonkonstruktsiooni Pinnal ei toimuks liiga kiiret iahtumist. suur temperatuuriva'
he detaili sise- ja veliskihi vahel tekitab pingeid, mis v6ivad p6hjustada pragude tekkimist. Temperatuurierinevuste vehendamiseks tuleb betoon kinni katta.

Kiirkivinev betoon
Kiirkivinev betoon sisaldab
tsemendi reageerimist aktiviseerivat lisandit, mis t6stab
betooni kivinemiskiirust kuni 1,2 korda v6rreldes tavalise betooniga. Ehitajate seas
on levinud termin "kiilmumisvastase lisandiga betoon", Pi-
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kiilmu, vaid kivineb temperatuurist s6ltumata ilma paigaldamisele jArgneva hoolduseta.

Siinkohal tuleb markida, et
kiirkivinev betoon ei ole "kUlmumisvastase lisandiga betoon". Kuigi betooni kivinemise kiirendaja vAhendab
kaud5elt betooni kulmumist,
tuleb ikkagi ielgida betoo-

ni temperatuuri (>5'C) kivinemi5elja vartavalt sellele ka

kuni kaks korda kallim kui
teised talvised eribetoonid. seda betooni kasutatakse 6hukeste detailide valuks
v6i konstruktsiooni monolitiseerimiseks, kus on keeruline betooni soojendamine ja
kus olemasolev konstruktsioon on madala temperatuuri9a (neit. 66nespaneelide vuu9id). J:idtumiskindlat betooni ei soovitata kasutada k6rge
tugevus-, veetihedus- ja kiilmakindlusklassiga betoonide puhul.

hooldada betooni. Kiirendaja
v6imaldab liihendada betoo-

Arvestada tuleb kindlasti sel-

ni hooldusaega.

ril, s6ltuvalt konstruktsiooni
ma5siivsusest, v6ib jeetumis-

Jdituniskindel betoon
Kui ehitusel ei ole v6imalik

kaitsta kivinevat betooni labikiilmumise eest, tuleb kasutada jadtumiskindlat betooni. See €ribetoon v6imaldab
betoneerimist ilma hoolduseta 6hutemperatuuril kuni -15
'C. Kasutatav lisand alandab
seguvee kiilmumispiiri.

leetumiskindel betoon on

lega, et miinustemperatuu-

kindla betooni kivinemiskiirus olla vega aeglane. Betoo-

ni normaalne kivinemine toimub plusstemperatuuril, Kuna kivinemi5e kulgu on jedtumiskindlal betoonil raske ennustada, ei soovitata seda kasutada kandvates konstruktsioonides ehk teisis6nu - enne
kon5truktsiooni rakestamist
v6i koormamist tuleb kontrollida betoonitugevust.

Betooni pumpamin€ on iildjuhul v6imalik kuni 6hutemperatuurini -10*C,
jd q da, et katie

l. konstrLrktsioon

va

he e jiiks ohuvahe. ma sasool-"n
dLrseta ei o e motet betoonl kaltsta
krllma eest kauem ku 3 5 oop;eva.
Eksotermia5t t nq tud soolus era dub
betoonlst se e alajooksu la betoo
n ternperatuur vcrd5Lrstub ohutem

peratuuriga.

K6rgema margilise ja madala
vesi-tsementteguriga betoon ka
sutamine on samLrtisoodneja efek
vne vo ma u5 saavutada kllre5tl be
toonisoovltLrd tugevus. Seevo ma !s
on otseses seoses ee m se punkt ga
m da rohkem on betoon segu5tse
mentl, seda rohkem era dub kivine
niise k;lgus soojustja seda k rem ni
betoon kiv neb T htl pii5ab 5e est, kLl
kasutada k assi vo paar vorra tuge
vamat betoon vaffe de5 projektee
rlt!!la.5 ngl on o u ine betooni kat
rn nela ternperatuurl ho dmine (va
hema t +5'f).

t

Taiiikultuur on oluline
igal ajal, ka talvel
VJqa o u ine on ehitusoblekt va rt
sev korge tooku tuur Ta v 5ed betoonltood nouavad p aneerlm st la
dstsp ni Enne va u tuleb veendu
da,ei ko ketteva mistused ontehtud
- raket 5la armeer ng paiga datlrd,

Eramu lintvundamendi valu ARMIX
kiudbetooniga.Talvel on efektiivne
kasutada kiudbetoone, se5t v:iltides

armeerimistiiid liiheneb ja muutub
lihtsamaks ehitusprotsess.

katmlsvahend d ja soojendussead

medvams
Raketi5ja armatuurt!leb enne va
u puhanada l;;st ja umest, vasta
se jLrhu ei saavuta jbatunud arma
tuur noutud naket betoonlga. J; !ll
da tuleb, et sLr atamisel tekkiv vesi
omakorda eil;;tLrks Raket st la armatLrLri tu eb enne va u soolendada Krl m raketisla armatuur pohjus

k rejahtumise

tavad betooni

g lA;tumise

Er

ti o

L-tllne

vol ise

on rneta

I

la p astvorm de ee soojendam ne.lu
hLr, k! soojendamine ei o e voima
ilk, tuleb kasutada kuunia voij:jitu

misklidlat betoon.
Betoneer mlne peabta ve toimuma kiirest .la vllv tusteta KL.ri betooni
pa ga damiseks ka5Lrtatakse pumpa,

lLrlebarvestada se ega,etono emas
oht betooni kalmumi5e e pumba lo
rudes. Seep;ra5t tehakse pLrmpamls
to d t djuhu m tte mada amate kraa

didega kui m nus komme
Va uj;rgse hoo dusel tu eb j; q
da mastikuo usid la va5tava t muLl
t!ste e teha ko[ektuure hoo dus
meetod te5 Tuleb veenduda, et kat

tematelal d o eks d tu! ek nd a tkinnitatud Ku ta !, ne kalm tuu puhub
katte a t ;b, elole se le pa qaldam
sest minqlt kas!.
Ta viste ehltustoode eelarve p a
neerimlse tu ek5 arvestada sellega,
et m inLrskraad de luures tehtavad
betoneer ra Stood nouavad isaku
utus. Va ides olge tehno oog a Ja
betoon n nq l;rg des ha d ehitus
tava5 d, on \,o ma ik saavutada m'
n maa sete ku Lrtustega korge kva
teet ja ajavo t.
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