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Tänapäeval saab hoonete ehitamisel määravaks järjest sagedamini maksumus. Eestis 

on tehtud mitmeid erinevate kandekonstruktsioonide võrdlusi, kuid erinevate skee-

midega vahelae ja katuslae kandekonstruktsioone ei ole piisavalt uuritud. 

Käesoleva töö eesmärgiks on arvutustulemuste põhjal võrrelda büroohoonete vahe-

lagede kandekonstruktsioonide ja katuslae kandekonstruktsioonide maksumust 

erinevate postivõrkude korral. 

Uurimismetoodikaks on valitud arvutuslik lähenemine. Tarindi arvutuste teostamisel 

lähtutakse Eestis kehtivatest standarditest. 

Töö tulemusena selgus, et hoone postivõrguga 6x6 meetri korral on monteeritava 

vahelae maksumus 4,5%, postivõrguga 6x7,5 meetrit - 3,6% ja postivõrguga 6x9  

meetrit - 14,0% võrra odavam kui monoliitne raudbetoonvahelagi. Väiksemate 

postivõrkude korral võib kasutada mõlemaid variante, sest maksumuse vahe on väike. 

Lähtudes katuse kandetarindite määratud maksumusest erinevate postivõrkude korral 

osutus liimpuittaladega kandekonstruktsioon odavamaks. Kõige väiksem erinevus tuli 

võrreldes terasest katusekandjatega postivõrguga 6x6 meetri korral – 8,1%. Suurim 

erinevus tuli liimpuittaladel kandekonstruktsioonide ja monteeritava raudbetoonlae 

54,2% postivõrguga 6x7,5 meetri korral. Monteeritav raudbetoon katuslagi ei suuda 

maksumuse poolest konkureerida liimpuidust ja terasest katusekandjatega. 

Liimpuittalade ja terastalade põhilised erinevused tulid pikemate talade kasutamisest.  

Töös antakse ülevaade, kui palju ühe või teise materjali kasutamine mõjutab 

kandekonstruktsioonide maksumust. Käesoleva töö uurimistulemusi saab kasutada 

praktikas büroohoonete ehitus maksumuste hindamisel. 

Märksõnad: katuslagi, vahelagi, kandekonstruktsioon, maksumus, projekteerimine 
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Nowadays more often decisive in the building process is building cost. There were made 

many comparisons for different load-bearing structures in Estonia, but load-bearing 

ceiling and roof structures with different schemes were not compared sufficiantly yet.  

The main objective of this thesis is to compare load-bearing ceiling and roofs structure 

costs in office buildings in case of different column grid based on calculations.  

Approach based on calculations was chosen in the survey. The calculations were based 

on standards and norms.  

As a result in a building with precast ceiling 6x6 meters column grid precast load-bearing 

ceiling cost is 4,5%, with 6x7,5 meters column grid is 3,6% and with 6x9 meters column 

grid is 14% structure is cheaper than cast in place reinforced ceiling. With shorter column 

grid both variants can be used, because difference between costs is small.  

Based on roof load-bearing structure costs with different columns distance was cheaper 

than load-bearing structure made of glue-laminated beams. The smallest difference was 

in comparison with steal roof 8,1% with 6x6 meters column grid. The biggest difference 

was between load-bearing structure made of glue-laminated beams and precast ceiling 

54,2% with 6x7,5 column grid. Made of precast structure roof cost can not be in 

concurrence with glue-laminated beams and steal beams. Difference between glue-

laminated beams and steal beams was because of different beams length.  

This thesis gives proof how one or another material affects building cost. Given in this 
thesis results can be used as a cost estimation of office buildings. 
Keywords: roof, ceiling, loadbearing structure, cost of construction, designing solutions 
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Sissejuhatus 
 
Ehitiste projekteerimisel on peamine eesmärk säästa keskkonda ja hoida kokku kulusid. 

Projekteerimisel on oluline tagada minimaalne materjali- ja tööjõukulu ning konstruk-

tsioonide töökindlus. 

 

Tänapäeval on raudbetoonvahelaed ehituses laialt levinud. Viimase 100 aasta jooksul on 

raudbetoon olnud üks enim kasutatavaid ehituskonstruktsioonide materjale. Raudbetooni 

eelisteks võib pidada suurt tulekindlust, tugevust, häid mehaanilisi omadusi, 

konstruktsiooni pikaealisust, materjali hügieenilisust, väikseid hoolduskulusid ja 

konkurentsivõimelist hinda. 

 

Käesoleval ajal on katusekandjatena võimalik kasutada mitmeid konstruk-

tsioonimaterjale, kuid enam levinud on raudbetoonist, terasest ja puidust katusekandjad. 

Eelnevalt loetletud materjalide eelised ja puudused on välja toodud teises peatükis. 

 

Töö eesmärgiks on arvutustulemuste põhjal võrrelda büroohoone vahelagede ja katuslae 

kandekonstruktsioonide maksumust erinevate postivõrkude ja materjalide kasutamise 

korral.  

 

Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised ülesanded: teostada tarindite arvutused, 

määrata materjalide kulu ja hinnata konstruktsioonide maksumust, tuua välja lagede 

kandetarindite eelised ja puudused.  

 

Vahelae korral võrreldakse omavahel monoliitset ja monteeritavat raudbetoonvahelage. 

Monteeritavate konstruktsioonide dimensioneerimisel kasutatakse ettevõtte OÜ TMB 

Element valmistavaid tooteid. Monoliitse raudbetoonvahelae korral kasutatakse taladel 

massiivplaadi ja ribilae varianti. Vahelagede analüüsimisel on võetud aluseks levinud 
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konstruktiivse skeemi järgi projekteeritud büroohoonete variandid, postivõrkudega 6x6, 

6x7,5 ja 6x9 meetrit. Töös tuuakse välja vahelagede maksumuste erinevused.  

 

Katuslae korral võrreldakse omavahel monteeritavat raudbetoonkonstruktsiooni, 

liimpuit- ja teraskandekonstruktsioone. Teras- ja liimpuittaladega katuslae korral 

kasutatakse kandvat profiilplekki. Katuslagede võrdlemisel on kasutatud skeeme, mille 

puhul postid asuvad välisperimeetril ja alumistel korrustel on postivõrgud 6x6, 6x7,5 ja 

6x9 meetrit. Töös tuuakse välja katuslagede maksumuste erinevused. 

 

Uurimismetoodikaks on valitud arvutuslik lähenemine. Võrdlemisel kasutatakse 

arvutiprogrammis Mathcad tehtud arvutusi. Tarindi arvutuste teostamisel lähtutakse 

Eestis kehtivatest standarditest. Kõigepealt koostakse lähteandmete järgi arvutusskeemid, 

määratakse konstruktsioonidele mõjuvad koormused, arvutatakse sisejõud ja 

dimensioneeritakse kandvad elemendid. Maksumuse leidmisel on kasutatud Ehitusfirma 

Rand ja Tuulberg AS andmebaasi. Monteeritavate raudbetoon elementide hindamisel on 

kasutatud TMB Element OÜ hinnapakkumist. Liimpuittalade hinnapakkumise on 

koostanud Peetri Puit OÜ. Kandvate profiilplekkide hinnapäring on võetud Ruukki 

Products AS´lt. Konstruktsioonide maksumused on määratud arvestades hetkel 

ehitusturul kehtivaid hindu. 

 

Eeldatakse, et 6x6 meetrise postivõrguga hoone puhul on maksumuse poolest 

otstarbekam projekteerida monoliitne vahelagi ja teiste postivõrkude korral monteeritav 

vahelagi. Odavam ruutmeetri hind võiks olla monteeritaval vahelael postide võrguga 

6x7,5 meetrit.  

 

Eeldatakse, et monteeritavatest raudbetoonist katuslae variant on kõikide vaadeldud 

olukordade puhul maksumuse poolest kalleim. Terasest katusekandjatega variant on 

maksumuse poolest otstarbekam kui postivõrk on 6x6 meetrit ja liimpuidust 

katusekandjatega variant - 6x7,5 ning 6x9 meetriste postivõrkude korral. 

 

Käesolev magistritöö koosneb viiest peatükist. Esimeses peatükis antakse kirjanduse 

ülevaade seoses valitud teemaga. Teises peatükis kirjeldatakse monoliitse ja monteeritava 
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raudbetoonlae konstruktsioone, katuse kandekonstruktsioonide puhul – teras- ja 

liimpuittalasid. Kolmas peatükk käsitleb tarindi arvutuste põhimõtteid, varasemalt ja 

praegu kehtinud meetodeid ning töös kasutatud arvutusmetoodikat. Neljandas peatükis 

on toodud arvutustes saadud tulemused. Viiendas peatükis on teostatud tulemuste 

analüüs. Lisades on esitatud tööga seotud tarindi arvutused ja maksumuse määramise 

arvutused. Graafilistes lisades on esitatud raudbetoonelementide armeerimisjoonised, 

vahe- ja katuslagede kandekonstruktsioonide plaanid. 

 

Kindlasti oleks antud töö informatiivne noortele ehitusinseneridele, kes tegelevad 

raudbetoonvahelagede ja katuse kandekonstruktsioonide projekteerimise ja ehitamisega. 

Töös antakse ülevaade, kui palju ühe või teise materjali kasutamine mõjutab 

kandekonstruktsioonide maksumust. Käesoleva töö uurimistulemusi saab kasutada 

praktikas büroohoonete ehitusel, kuna tänapäeval saab hoonete ehitamisel järjest 

sagedamini määravaks maksumus.  
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1. Kirjanduse ülevaade 
 
Kirjanduse tutvumisel selgus, et Eestis on tehtud mitmeid erinevate 

kandekonstruktsioonide võrdlusi, mõned neist on välja toodud selles peatükis. 

  

Eesti Maaülikoolis on uuritud raudbetoonist keldriseinte konstruktiivseid lahendusi [1]. 

Uuriti missugune keldriseinte tüüp on arvutuste põhjal Tehvandi suusastaadionile 

materjali kulu poolest on kõige optimaalsem, töös keskenduti materjali mahu ja hinna 

analüüsile. Arvutused tehti Eestis kehtivate standardite järgi. Töös anti põhjalik ülevaade 

ka tarindile mõjuvatest koormustest. Uurimustöös järeldati, et vaadeldud variantidest 

kõige optimaalsem on, kui keldrisein on toetatud põikseinte ja lagedega [1]. Uurimistöös 

kasutatud metoodika andis hea ülevaate, kuidas võrrelda omavahel erinevate 

kandekonstruktsioonide variante. 

 
Eesti Maaülikoolis on uuritud homogeensest lamell-liimpuidust ja terasest katuse 

kandekonstruktsioone Tartu Lõunakeskuse 6. etapi juurdeehituse projekti põhjal [2]. 

Uurimustöös kajastati materjalide omadusi ja valmistoodangu maksumust. Arvutused 

tehti Eestis kehtivate Standardite põhjal. Uurimustöös järeldati, et liimpuitelemendid on 

teraselementidest 16,8% raskemad ja konstruktsioonide kogumaksumuse poolest on 

liimpuidust elemendid 2,7% kallimad 	[2]. Töös vaadeldi katusekandjatena talasid, ferme 

ja sprengleid. Kõikide variantide korral oli kasutatud kandvat profiilplekki. Uurimustöös 

jõuti tulemuseni, kus vaadeldud juhtudel materjalide maksumuses ei esinenud suuri 

erinevusi ja mõlemad materjalid olid kasutamiseks sobilikud.  

 
Eesti Maaülikoolis on uuritud OÜ Greid remondihoone terasest kandekonstruktsioone 

[3]. Uuriti postide, katusekandjate ja jäikussidemete ristlõikeid. Arvutused tehti Eesti 

Vabariigi Standardite järgi. Uurimustöös jõuti tulemuseni, et arvutustulemustega saadud 

postiprofiil on 28,8% ökonoomsem võrreldes projektis toodud postiprofiiliga. 

Katusekandjana projektis ette nähtud tasandsõrestik osutus terase poolest 55,9% 

säästlikumaks, kui paralleelvöödega IPE 360 profiilist tala. Jäikussidemete võrdluses 
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jõuti tulemuseni, et tõmbele töötavad sidemed on 23,2% terase poolest säästlikumad 

võrreldes survele töötavate jäikussidemetega	[3]. Kandvate tarindite projekteerimise 

korral tasuks võrrelda sama materjali kasutamisel erinevaid lahendusi. 

 
Eelnevalt toodud töödes on võrreldud erinevatest materjalidest kandekonstruktsioone, 

ning samast materjalist ja erineva lahendusega kandekonstruktsioone. Töödes on võrdlus 

tehtud konkreetse kandekonstruktsiooni skeemi kohta. Erinevate skeemidega vahelae ja 

katuslae kandekonstruktsioone ei ole piisavalt uuritud. 

 

Käesolevas töös kasutatav arvutusmetoodika on võetud Eestis kehtivatest standarditest 

[4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

 

Standardis vajalike andmete puudumise korral on valemid võetud ehituskonstruktori 

käsiraamatust [10]. 

 

Uurimustöös on kasutatud ka kirjandusallikaid, mis käsitlevad betoonkonstruktsioonide 

arvutamist [11] ja teraskonstruktsioonide projekteerimist [12]. 

 

Monteeritavate laepaneelide dimensioneerimiseks kasutati OÜ TMB Element 

koduleheküljel toodud eelpingestatud õõnespaneelide [13] ja eelpingestatud ribipaneeli 

TT tootetutvustust [14]. 
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2. Materjalide omadused 
 
2.1. Monoliitne raudbetoonvahelagi 

 
Monoliitsed vahelaed valatakse kohapeal raudbetoonist. 

 

Antud töös käsitletakse massiivset raudbetoonvahelage, mis koosneb plaadist ja taladest.  

 

Ribilagi koosneb plaadist, mis töötab ühes suunas ja toetub abitalade peale. Abitalad 

toetuvad omakorda peataladele. Peatalad paiknevad väiksema postisammu suunas, sest 

võtavad vastu suuremaid koormusi. Plaadi sille üldjuhul ei ületa kolme meetrit [15]. 

 
Monoliitse raudbetoonvahelae eelised: 

- mõnedel juhtudel võib ära jätta tasandusvalu; 

- arhitektuursel projekteerimisel on suurem vabadus, ruumide kuju ei sõltu 

paneelide nomenklatuurist; 

- jäigastab hästi hoonet tervikuna; 

- hea vastupanuvõime dünaamilistele koormustele. 

 
Monoliitse raudbetoonvahelae puudused: 

- betoonitööde kallinemine talvetingimustes; 

- ehituskestvuse pikenemine raketise ja armeerimistööde ning betooni kivistumise 

aja tõttu. 

 

 

2.2. Monteeritavatest elementidest vahe- ja katuslaed 
 

Monteeritavad laed koosnevad monteeritavatest paneelidest ja taladest või ainult 

paneelidest, mis toetuvad kandekonstruktsioonidele. Monteeritavad elemendid 



  

14 
 

valmistatakse tehases. Peale montaaži paigaldatakse armatuur ja vuugid mono-

litiseeritakse. Monteeritavad elemendid paigaldatakse kas tsementmördile või 

neopreenkummist ribale. 

 
Monteeritavate raudbetoonlagede eelised: 

- talvetingimuses ehitamine paindlikum; 

- ehituskestvus on lühem betooni kivistumise aja ärajäämise arvelt; 

- tööde kvaliteet tehases on enamasti kõrgem kui ehitusobjektil; 

- teatud juhtudel monteeritavate detailide materjalikulu ökonoomsem. 

 
Monteeritavate raudbetoonlagede puudused: 

- monteeritavate elementide nomenklatuur piirab teatud määral arhitektide 

võimalusi projekteerimisel; 

- monteeritavate detailide omavaheline ühendamine võib olla keerukas; 

- esineb ühendusdetailide korrosioonioht; 

- väheneb dünaamilise koormuse vastupanuvõime, põhjuseks on ühenduste 

järeleandlikkus. 

 

 

2.3. Katusekandjateks kasutatud liimpuittalad 
 
Liimpuittalade eelised: 

- hea visuaalne välja nägemine; 

- puit on taastuv tooraine; 

- väike energiakulu tootmisel; 

- lihtne jäätmekäitlus; 

- väike mahukaal; 

- väike soojusjuhtivus; 

- võib kasutada suure silde korral; 

- kergesti töödeldav. 

 

Liimpuittalade puudused. 

- tundlikus niiskuse mõjule; 
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- kahjustatav röövikute, putukate ja seenkahjurite poolt; 

- kergesti süttiv materjal. 

 

 
2.4. Katusekandjateks kasutatud terastalad. 
 

Terastalade eelised: 

- materjali homogeensus ja isotroopsus; 

- materjali elastsus ka suurte pingete juures; 

- hea tiheduse ja tugevuse suhe; 

- lihtne ja kiire monteerida; 

- taaskasutatav materjal; 

- pikaealisus õigel kasutamisel ja hooldamisel; 

- elementide mõõtude täpsus. 

 

Terastalade puudused: 

- korrosiooniohtlikkus; 

- suured hoolduskulud; 

- vähene vastupanu vibratsioonile ja väsimusmurdumine; 

- vajab kaitsmist tulekahju korral; 

- tootmine on energiamahukas; 

- külmhaprus madalatel temperatuuridel. 
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3. Uurimistöö arvutusmetoodika 
 
3.1. Arvutuspõhimõtted 
 
Projekteerimisel võetakse aluseks, et ehituskonstruktsioon ja iga element oleks:  

- piisavalt tugev, et taluda rakenduvaid koormusi; 

- piisavalt vastupidav iseloomulikele kahjustusele ja keskkonnamõjule; 

- piisavalt jäik, et tagada normaalset kasutamist	[11]. 

 

Iga konstruktsioonelemendi arvutmisel tuleb arvestada erinevate olukordadega, mis 

sõltuvad koormusest, elemendi geomeetriast, välisest tingimusest ja elemendi iseloomust. 

Elemendi iseloom sõltub omakorda kasutatud materjalidest ja välistingimusest, mis 

mõjutavad elemendi töötamist	[11]. 

 

Konstruktsioonielemendi kandevõime arvutamisel tuleb arvestada, et element võib 

puruneda mitmetel põhjustel. Elemendi purunemine on seotud konkreetse piirkonna või 

lõikega. Lähtudes eespool öeldust tuleb tugevusarvutused teha erinevates lõigetes ja 

erinevate sisejõudude suhtes [11]. 

 

Elemendi kandevõime määramisel on vaja arvestada, et koormused ja materjalide 

tugevused on muutlikud. See on põhjuseks, miks tugevusarvutused on seotud vastavate 

varuteguritega	[11]. 

 

Tulenevalt eeltoodust peab ehituskonstruktsiooni arvutus andma võimalikult säästliku 

lahenduse, samal ajal tagades piisava tugevusvaru. Tugevusvaru on vajalik, et 

kompenseerida elemendi tugevust muutuste vastu ja võimaliku arvestatust suuremat 

koormust [11]. 
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3.2. Kehtinud  meetodite ajaloost 
 
Projekteerimisel on kasutatud järgmised meetodid: 

- arvutuslik piirseisundite meetod; 

- lubatud pinge meetod. 

 

Piirseisundi meetodi võttis esimesena kasutusele Nõukogude Liit. Alates II 

Maailmasõjast on olnud see meetod valdavalt aluseks ehituslike kandekonstruktsioonide 

projekteerimisel [16]. Tänapäeval Eestis kehtivad standardid baseeruvad samuti 

arvutusliku piirseisundi meetodile.  

 

Arvutusliku piirseisundi korral käsitletakse kahte piirseisundit: kandepiirseisund ja 

kasutuspiirseisund. 

 

Kandepiirseisundi korral tehakse püsivuse ja tugevuse kontroll, selle ületamise korral 

kaotab konstruktsioon oma kandevõimet.  

 

Kasutuspiirseisundi korral tehakse kontroll normaalse ekspluatatsiooni võimaldamiseks. 

Kasutupiirseisundi ületamisel ei ole esitatavad ekspluatatsiooninõuded täidetud. Kasu-

tuspiirseisundi puhul võivad osutada määravaks: 

- läbipainded ja deformatsioonid, mis kahjustavad konstruktsiooni välimust, 

takistavad selle normaalset kasutamist või kahjustavad mittekandekonstruktsioone; 

- konstruktsiooni välimust või kestvust kahjustavate pragude tekkimine; 

- konstruktsiooni kestvust vähendavad surutud betooni kahjustused. 

 
Enne piirseisundi meetodi rakendamist Eestis ja mujal maailmas kasutati lubatud pinge 

meetodit. Lubatud pinge meetodi korral on kandevõime tagatud, kui esinevad betooni ja 

armatuuri pinged ei ole suuremad vastavatest lubatud pingetest [16]. 
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3.3. Lähteandmed 
 

Käesolevas magistritöös on uuritud erinevate postivõrkudega büroohoone monoliitset 

raudbetoonribilage, massiivraudbetoonvahelage ja monteeritavat õõnespaneelidest 

raudbetoonvahelage, katuse kandekonstruktsioone: monteeritavast raudbetoonist, terasest 

ja liimpuidust. Uurimiseks dimensioneeritakse erinevate postivõrkude jaoks 

raudbetoonvahelaed ning katuslae kandvad konstruktsioonid.  

 

Aluseks on võetud levinumad konstruktiivsed skeemid büroohoonete projekteerimisel, 

kus on otstarbekas kasutada raudbetoonribilage või massiivlage. Hoone postide võrgud 

on järgmised: 6x6, 6x7,5 ja 6x9 meetrit. Arvutustes on kasutatud kolme sildelist 

konstruktsiooni skeeme. Katusekonstruktsioonide arvutamise korral asuvad postid 

välisperimeetril. Lumekoormuse arvutamiseks on vajalik määrata projekteeritava hoone 

asukoht, milleks on valitud Tartu linn. 

 

Vahelagede arvutamisel ei ole arvestatud põrandakatte materjali omakaaluga, lugedes 

seda vähetähtsaks. Monteeritava vahelae korral eeldatakse 60 millimeetrist tasandusvalu, 

monoliitlae korral seda ei tehta.  

 

Monoliitse ja monteeritava raudbetoonvahelae skeemid on toodud lisas 1. 

 

Katuseks on valitud lamekatuse variant. Katusekonstruktsiooniks teras- ja liimpuittalade 

korral kasutatakse erinevate paksustega profiilplekki. Katusekatte konstruktsioonina on 

kasutatud: kaks kihti SBS rullmaterjal, 20 mm jäik villaplaat (Dachrock 185), 

põhisoojustusena 320 mm jäik vill (Spodrock) ja arutõke.  

 

Katuse kandekonstruktsioonide skeemid on toodud lisas 2. 

 

Monoliitse raudbetoonvahelae korral kasutatakse armatuuri klassiga A500C ja betooni 

klassiga C25/30	või C30/37. 
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Monteeritava raudbetoonvahelae korral õõnespaneelide on betooni klassiks eeldatud 

C45/55 ja pingearmatuuriks seitsmetraadiline tross Ø9,3 mm (tähistatakse „x“) ja Ø12,5 

mm, tugevusklassiga 1635/1860 MPa ja relaksatsiooniklassiga 2 [13]. Monteeritava 

raudbetoonkatuslae korral on ribipaneelide TT betooni klassiks eeldatud C40/50 ja 

pingearmatuuriks seitsmetraadiline tross Ø12,5 mm, tugevusklassiga 1635/1860 MPa ja 

relaksatsiooniklassiga 2 [14]. 

 

Monteeritava raudbetoontala korral kasutatakse armatuuri klassiga A500C ja betooni 

klassiga C25/30	või C30/37.  

 

Terasest katusekandjateks kasutatakse terast tugevusklassiga S355. Liimpuidu 

tugevusklassiks on võetud GL28h. 

 
 
3.4. Raudbetoonvahelae arvutusmetoodika 
 
3.4.1. Elementide ristlõigete määramine 
 
Alljärgnev arvutus põhineb käsiraamatus [	10] ja standardis [3] toodud andmetel. 

 

Erinevate elementide ristlõiked on käesolevas töös määratud läbipainde kaudse 

kontrolliga. Sellele tuginedes võib loobuda läbipaine täpsest arvutustest. 

 

Kui raudbetoontala või –plaadi silde ja kasuskõrguse suhe l/d ei ületa piirväärtust (l/d) , 

siis loetakse, et konstruktsiooni läbipaine ei ületa lubatavat suurust f , 	(1/250). Suhte 

(l/d)  väärtus määratakse, korrutades valemitega 3.2 või 3.3 saadud põhisuhet 
∗
 

parandusteguritega [10:357]: 

 

(푙/푑) = 푘 푘 푘 푘
∗
      (3.1) 
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∗
= 퐾 11 + 1,5 푓 + 3,2 푓 − 1

/
  (3.2) 

    

kui 휌 ≤ 휌  

 
∗
= 퐾 11 + 1,5 푓 , + 푓

,
   (3.3) 

 

kui 휌 > 휌  

kus  

K – konstruktsiooni skeemi arvesse võetav tegur, võetakse tabeli 3.1. järgi, 

휌 = 10 푓  −	armeerimisteguri võrdlusväärtus, 

휌 – arvutuskoormuse põhjustatud paindemomendi vastuvõtmiseks vajalik 

tõmbearmeerimistegur silde keskel (konsooli korral toel), 

휌, −	arvutuskoormuse põhjustatud paindemomendi vastuvõtmiseks nõutav surve-

armeerimistegur silde keskel (konsooli korral toel), 

푓 −	betooni normsurvetugevus (MPa). 

 

Betooni normsurvetugevuse väärtus võetakse tabelandmete järgi [10: tabel	10.1	]. 

 

Tabel 3.1. Teguri K väärtused [ퟏퟎ: ퟑퟓퟕ] 

 

Konstruktsiooni liik K 

Lihttala; ühes või kahes suunas töötav vabalt toetatud 
plaat 

1,0 

Jätkuvtala või ühes suunas töötava plaadi äärmine ava 
või kahes suunas töötava ja üle pikema serva jätkuva 
plaadi äärmine ava 

1,3 

Jätkuvtala või ühes või kahes suunas töötava plaadi 
keskmine ava 

1,5 

Punkttoetusega plaat (lameplaat) (määratakse pikema 
ava järgi) 

1,2 

Konsool 0,4  
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Parandustegurid k  võetakse järgmiselt: 

- survetsooni asuva plaadiga ribiplaatristlõikel, kui plaadi ja ribi laiuste suhe 

b/푏 >3, 푘 = 0,8; 

- elemendil sildega üle 7 m (välja arvatud lame plaadid), millele toetuvad 

läbipainde suhtes tundlikud vaheseinad, 푘 = 7/푙  (푙 	meetrites); 

- lameplaadil suurema sildega üle 8,5 m, millele toetuvad läbipainde suhtes 

tundlikud vaheseinad , 푘 = 8,5/푙 ; 

- muudel juhtudel on tegurite 푘  kuni 푘  suurus 1,0; 

- 푘 =310/	휎 , kus σ  (MPa) on tõenäolise koormuskombinatsiooni põhjustatud 

armatuuri pinge tala või plaadi silde keskel või konsooli toel olevas ristlõikes.  

 

Võib loobuda σ  määramisest ja võtta: 

 

푘 = ,

,
      (3.4) 

 
kus  

퐴 , −	 armatuuri tegelik ristlõikepindala vaadeldavas lõikes 

퐴 ,  – kandepiirseisundis nõutav armatuuri ristlõikepindala samas lõikes 

 

Valemist 3.1 leitakse kasuskõrgus 푑 valemiga: 

 

푑 = ∗     (3.5) 

 

Elementide kõrgused h leitakse valemiga: 

 

ℎ = 푑 + Ø + Ø+ 푐 + 훥푐     (3.6) 

 

kus  
 
d – elemendi kasuskõrgus,  
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푐  - armatuuri minimaalne kaitsekiht sõltuvalt betooni konstruktsiooni- ja 

keskkonnaklassist; eeldatud on vastavalt keskkonnaklassile XC1 c =15mm [10:	277],  

Ø - elemendi eeldatav armatuuri nimiläbimõõt,  

훥푐 – kaitsekihi lubatav hälve;	eeldatud	on		Δc =5mm,  

Ø  – rangide eeldatav läbimõõt. 

 

Armatuurvarraste läbimõõt on valitud hinnanguliselt, seetõttu loetakse elemendi kõrgust 

ligikaudseks. Selline meetod sobib raudbetoonkonstruktsioonide arvutamisel, mida 

kõrgem on ristlõige, seda vähem kulub armatuuri ning vastupidi.  

 

Raudbetoon talade laiuste valimisel arvestatakse, et laius võib olla minimaalselt  

neljandik kõrgusest, et oleks tagatud väändejäikus ja stabiilsus, või lähtutakse postide 

laiusest.  

 

 

3.4.2. Monoliitsete konstruktsioonide koormuste ja sisejõudude 
määramine 

 

Alljärgnev arvutus põhineb käsiraamatus [10] ja standardites [4, 5] toodud andmetel. 
 

Plaadi koormused  
 
Plaadid töötavad ühes suunas ja paiknevad talade vahel. 

 

Püstitatud ülesande kohaselt asuvad vahelael bürooruumid, mis kuuluvad funktsiooni 

järgi B-klassi. Arvestades seda, et vahelael on ka teiseldatavad vaheseinad, võetakse 

normatiivseks kasuskoormuseks 푞 =3,5 kN/푚  [5]. 

 

Plaadi normatiivne alaline koormus leitakse valemiga: 

 

푔 = ℎ ∙ 휌       (3.7) 

 

kus 
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ℎ − plaadi	paksus, 

휌 − raudbetooni mahukaal, 휌 = 25,0	푘푁/푚 	[10: 184]. 

 

Arvutuste väärtuste saamiseks korrutatakse normatiivsed alalis- ning muutuvkoormused 

materjalide osavaruteguritega [4]: 

1) 훾 = 1,2 – alalskoormuste osavarutegur 

2) 훾 = 1,5 – muutuvkoormuste osavarutegur 

 

Plaadi arvutuslik kasuskoormus leitakse valemiga: 

 

푞 = 푞 ∙ 훾       (3.8) 

 

Plaadi arvutuslik alaline koormus leitakse valemiga: 

 

푔 = 푔 ∙ 훾       (3.9) 

 

Plaadi arvutuslik kogukoormus leitakse valemiga: 

 

푝 = 푔 + 푞       (3.10) 

 
Plaadi sisejõudude määramine  
 
Suurimad paindemomendid plaadi ühe meetri laiuse riba kohta plaadi ava- ja 

toeristlõikeis arvutatakse, võttes arvesse plastsete liigendite teket. 

 

Avade ja tugede paindemomendid leitakse valemiga: 

 

푚 = ±       (3.11) 

 

kus 

푙 −	plaadi arvutuslik sildeava 
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Põikjõud tugedel leitakse valemiga: 

 

푞 = ±       (3.12) 

 

Koormused abitalade ribilae ja peatalade massiivvahelae korral  
 
Talale mõjuvad laeplaadi osalt rakenduvad alalised ja muutuvkoormused ning 

laeplaadist allapoole jääv talaosa omakaal.  

 

Tala arvutuslik alaline koormus plaadist leitakse valemiga: 

 

푔 = 푙 푔       (3.13) 

 

kus 

푙 −	talale langeva koormuspinna laius.  

 

Tala arvutuslik omakaalukoormus leitakse valemiga: 

 

푔 = (ℎ − ℎ )푏휌 훾      (3. 14) 

 

kus 

ℎ −	tala kõrgus, 

ℎ −	plaadi kõrgus. 

 

Muutuvkoormus plaadist leitakse valemiga: 

 

푞 = 푙 푞      (3.15) 

 

 

Sisejõudude määramine abitalades ribilae ja peatalades massiivvahelae korral  
 

Sisejõud arvutatakse tabelandmete järgi [10: tabel	4.4]. 
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Summaarsete epüüride koostamiseks on vajalikud järgmised epüürid: 

1) ühtlaselt jaotatud alaline koormus (g) omakaalust kogu tala ulatuses, 

2) ühtlaselt jaotatud alaline koormus (g) plaadist, 

3) ühtlaselt jaotatud muutuvkoormus (q) (viiest kombinatsioonist: koormused 

mõjuvad kogu ulatuses, äärmistes silletes, keskmisel sildel, kahel äärmisel sildel, 

ühel äärmisel sildel). 

 

Keskmiste peatalade koormused ribilae korral 
 
Peatalade koormusteks on koondatud jõud abitalade reaktsioonidest ja peatala omakaal 

ühtlaselt jaotatud koormusena. Iga koondatud jõud koosneb alalisest ja 

muutuvkoormusest. 

 

Ühtlaselt jaotatud alaline koormuse g  peatala omakaalust leitakse valemiga: 

 

푔 = ℎ 푏 휌 훾      (3.16) 

 

Alaline koormus 퐺 	abitaladest leitakse valemiga vastavalt tabelandmete järgi 

[10: tabel	4.4]: 

 

퐺 =1,1푔 푙       (3.17) 

 

kus 

푔 −	alaline koormus abitalast, 

푙 −	arvutuslik abitala sildeava.  

 

Muutuvkoormust Q  abitaladest leitakse valemiga: 

 

푄 =1,2푞 푙      (3.18) 

 

kus 

푞 −	muutuvkoormus abitalast, 

푙 −	abitala sildeava. 
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Äärmiste peatalade koormused ribilae korral 
 

Ühtlaselt jaotatud alaline koormuse g  peatala omakaalust leitakse valemiga: 

 

푔 = ℎ 푏 휌 훾      (3.19) 

 

Alaline koormus 퐺 	abitaladest leitakse valemiga vastavalt tabelandmete järgi 

[10: tabel	4.4]: 

 

퐺 =0,4푔 푙       (3.20) 

 

Muutuvkoormust Q  abitaladest leitakse valemiga vastavalt tabelandmete järgi 

[10: tabel	4.4]: 

 

푄 =0,45푞 푙      (3.21) 

 

Ribilae peatalade sisejõudude määramine 
 

Sisejõud arvutatakse tabelandmete järgi [10: tabel	4.4]. 

 

Summaarsete epüüride koostamiseks on vajalikud järgmised epüürid: 

1) ühtlaselt jaotatud alaline koormus (g) peatala omakaalust kogu ulatuses, 

2) koondatud jõud (G), mille tekitavad ribidest tulenevad alalised koormused kogu 

peatala ulatuses, 

3) koondatud jõud (Q), mille tekitavad ribidest tulenevad muutuvkoormused (viiest 

kombinatsioonist: koormused mõjuvad kogu ulatuses, äärmistes silletes, 

keskmisel sildel, kahel äärmisel sildel, ühel äärmisel sildel) 
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3.4.3. Monteeritavate elementide koormuste ja sisejõudude määramine 
 

Alljärgnev arvutus põhineb käsiraamatus [10], standardites [4, 5, ] ja TMB 
koduleheküljel toodud [13,14] andmetel. 
 

Paneeli koormused 
 
Lähteandmed on samad, mis monoliitse raudbetoonvahelae korral. Normatiivne 

kasuskoormuse on 푞 =3,5 kN/푚 [4]. 

 

Paneelide arvutuslik kasuskoormus: 

 

푞 = 푞 ∙ 훾       (3.22) 

 

Paneelile mõjuv normatiivne alaline koormus pealevalu kihist leitakse valemiga: 

 

푔 = ℎ휌       (3.23) 

 

kus  

ℎ −	 pealevalu kõrgus. 

 

Paneelile mõjuv arvutuslik alaline koormus pealevalust leitakse valemiga: 

 

푔 = 푔 훾       (3.24) 

 

Paneeli arvutuslik omakaal valitakse vastavalt paneeli paksusele tabelis 3.2. toodud 

andmete järgi, paneeli paksuse tähistus on toodud tabelis 3.3.	[13: 5]. 
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Tabel 3.2. TAM-paneelide põhi- ja eritüüpide tüübitähistused [ퟏퟑ: ퟓ] 

 
 

Tabel 3.3. TAM-paneelide arvutuslikud omakaalud ja ristlõikepindalad [ퟏퟑ:ퟓ] 

 
 

Monteeritavate talade koormused 
 

Koormused monteeritavatele taladele on rakendatud ühtlaselt jaotatud koormustena 

paneelide toereaktsioonidest, millele lisandub tala omakaal samuti ühtlaselt jaotatud 

koormusena. Iga paneelist tulenev reaktsioon koosneb alalise ja muutuvkoormuse 

komponendist. 

 

Ühtlaselt jaotatud alaline koormuse tala omakaalust leitakse valemiga: 

 

푔 = ℎ푏휌 훾      (3.25) 

 

Arvutuslik alaline koormus paneelidest leitakse valemiga: 

 

푔 = 푔 푙       (3.26) 

 

kus  
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푔 −	 alaline koormus paneeli omakaalust, 

푙 − talale langeva koormuspinna pikkus. 

 

Arvutuslik alaline koormus tasandusvalust leitakse valemiga: 

 

푔 = 푔 푙       (3.27) 

 

kus  

푔 −	 alaline koormus tasandusvalust, 

푙 − talale langeva koormuspinna pikkus. 

 

Muutuvkoormus q  paneelist leitakse valemiga: 

 

푞 = 푞 푙      (3.28) 

 

kus  

푞 −	 muutuvkoormus paneelist. 

 

Arvutuslik kogukoormus leitakse valemiga: 

 

푝 = 푔 + 푔 +푔 + 푞     (3.29) 

 

Talade sisejõudude määramine 
 

Tala vaadeldakse lihttalana ja suurimate sisejõudude saamiseks kasutatakse arvutusliku 

kogukoormust. 

 

Paindemomendi arvutatakse valemiga: 

 

푀 = 푝 푙 /8      (3.30) 

 

Põikjõu arvutatakse valemiga: 
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푄 = 푝 푙/2      (3.31) 

 

 

3.4.4. Armatuuri dimensioneerimine 
 
Alljärgnev arvutus põhineb käsiraamatus [10] ja standardis [6] toodud andmetel. 
 
Pikiarmatuur plaadis ning talas 
 
Pikiarmatuuri dimensioneeritakse vastavalt määratud paindemomentidest ning valitud 

armatuurterase klassist ja betooni tugevus klassist. Plaati vaadeldakse ühe meetri laiuse 

töötava ribana. 

 

Suhteline moment μ leitakse valemiga: 

 

휇 =
∙ ∙

      (3.32) 

 

kus  

푀 −	arvutuslik paindemoment,  

푓 −	betooni survetugevuse arvutusväärtus,  

b −  arvutuslõike laius,  

푑 −	kasuskõrgus. 

 

Betooni survetugevuse arvutusväärtus leitakse valemiga: 

 

푓 =      (3.33) 

kus 

훾 −	betooni tugevuse osavarutegur. 

 

Betooni tugevuse osavaruteguri väärtus võetakse tabelandmete järgi [6: tabel	2.1N. ]. 
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Kui 휇 > 휇푐	, siis tuleb ette näha survearmatuur, kui tingimus ei ole täidetud, siis on 

tegemist normaalarmeeritud ristlõikega. [10:	319].  

 

Tegur 휉  leitakse valemiga: 

 

휉 = ,
,

     (3.34) 

 

Tegur 휀  leitakse valemiga: 

 

휀 =       (3.35) 

 

kus 

푓 −	armatuurterase arvutuslik voolavustugevus, 

퐸 −	armatuurterase arvutuslik elastsusmoodul, 퐸 = 210000 	[10:	412].  

 

Armatuurterase arvutuslik voolavustugevus leitakse valemiga: 

 

푓 =      (3.36) 

 

kus 

푓 −	armatuurterase normvoolavustugevus, 

훾 −	armatuurterase osavarutegur. 

 

Armatuurterase normvoolavustugevus võetakse tabelandmete järgi [10: tabel	10.8. ]. 

Armatuurterase osavaruteguri väärtus võetakse tabelandmete järgi [6: tabel	2.1N]. 

 

Tegur 휔  leitakse valemiga: 

 

휔 = 0,8 ∙ 휉        (3.37) 
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Tegur 휇  leitakse valemiga: 

 

휇 = 휔 ∙ (1 − 0,5 ∙ 휔 )     (3.38) 

 

μ -le vastava tegur	ω leitakse valemiga: 

 

휔 = 1− 1 − 2휇     (3.39) 

 

Pikitõmbearmatuuri pindala survearmatuurita ristlõikes leitakse valemiga: 

 

퐴 = ∙ ∙ ∙       (3.40) 

 

Survearmatuuri ristlõikepindala leitakse valemiga: 

 

퐴 =
( )

     (3.41) 

kus  

푓 = 푓 . 

 

Survearmatuuriga ristlõiges tõmbearmatuuri pindala leitakse valemiga: 

 

퐴 = + 퐴      (3.42) 

 

Pikiarmatuuri vajalik samm plaadis leitakse valemiga: 

 

푠 = 퐴 /퐴  

kus 

퐴 −	armatuurvarda pindala. 

 

Plaadis, mis töötab ühes suunas, tuleb ette näha põikisuunaline jaotusarmatuur. 

Jaotusarmatuuri pind peab olema vähemalt 20% töötava armatuuri pinnast [6:	176]. 
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Käesoleva töö arvutustes ei ole arvesse võetud tegelikult esineda võivat elementide osalist 

kinnitust äärmisel toel. Võetakse arvesse, et toearmatuur peab vastu võtma vähemalt 15% 

avamomendist. See armatuur ulatub avasse toe servast 0,2 külgneva ava pikkuse võrra ja 

on ankurdatud [6:	176]. 

 

Monoliitsete talade korral pikiarmatuuri vajadus avas määratakse ribiplaatristlõike 

arvutusvalemite abil. Selleks arvutatakse kõigepealt laius b  ja pärast 

dimensioneeritakse pikitõmbearmatuur.  

 

Plaadi arvutuslaius 푏 	leitakse valemiga: 

 

푏 = ∑푏 , + 푏 ≤ 푏     (3.43) 

 

kus 

푏 , = 0,2푏 + 0,1푙 ≤ 0,2푙  ja 푏 , ≤ 푏 , 

b,푏 , 푏 , 푏 , , 푏 	vt joonis 3.4, 

푙 −	tala paindemomendi nullpunktide vahekaugus, mille ligikaudne tulemus võetakse 

joonise 3.1. järgi. 

 

Ribiplaatristlõike arvutus sõltub sellest, kus asub arvutuslik nulljoon: kas ribis või 

plaadis. 

 

Kui: 

 

푀 ≤ 푓 푏ℎ (푑 − 0,5ℎ )     (3.44) 

 

siis asub nulljoon plaadis ja ristlõiget arvutatakse ristkülik ristlõikena laiusega b (joonis 

3.2.). Kui survetsoon asub ribis (joonis 3.3.), määratakse tegur 휇 momentide 

tasakaalutingimusest: 
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휇 =
( ) , ( )

   (3.45) 

 

Tõmbearmatuuri pindala leitakse pikijõudude tasakaalutingimusest lähtudes valemiga: 

 

퐴 =
( )

    (3.46) 

 

 
Joonis 3.1. Paindemomentide nullpunktide ligikaudsed vahekaugused konsooliga 
jätkuvtalas [ퟔ:	ퟔퟓ] 

 
Joonis 3.2. Tala plaadi arvutuslaius [ퟕ:	ퟔퟔ] 
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Joonis 3.3. Ribiplaatristlõike nulljoone asend. (a) – survetsoon asu plaadis, (b) – 
survetsoon ulatub ribisse [ퟏퟎ:	ퟑퟐퟎ] 

 
Konstruktiivsed nõuded plaadi ja tala pikiarmatuurile 
 

Nii tõmbe- kui ka survearmatuuri ristlõikepindala ei tohiks väljaspool ülekattejätku olla 

suurem kui: 

 

퐴 , = 0,04	퐴     (3.47)  

 

kus  

A −	betoonristlõike pindala 

 

Varraste maksimaalne samm s  maksimaalsete paindemomentide piirkonnas: 

- töötaval armatuuril 2h	≤ 250 mm; 

- jaotusarmatuuril 3h	≤ 400 mm. 

 

Muudel juhtudel maksimaalne samm: 

- töötaval armatuuril 3h ≤ 400 mm; 

- jaotusarmatuuril 3,5h ≤ 450 mm. 

 

kus 

ℎ − elemendi kogukõrgus 

 

Minimaalne pikitõmbearmatuuri ristlõikepindala: 
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퐴 , = 0,26 푏 푑 ≥ 0,0013푏 푑    (3.48) 

 

kus 

푏 −	 tõmbetsooni keskmine laius; survetsoonis asuva plaadiga T-ristlõike korral 

võetakse b  määramisel arvesse ainult ribi laius, 

푓 −	betooni normatiivse tõmbetugevuse keskmine väärtus.  

 

Betooni keskmine normatiivne tõmbetugevus valitakse tabelandmete järgi 

[6:	tabel	3.1. ]. 

 

Põikarmatuur talas 
 

Põikarmatuur dimensioneeritakse lähtudes arvutuslikest põikjõu väärtusest. 

 

Elemendis tuleb ette näha minimaalne põikarmatuur, isegi siis, kui põikjõuarvutuste järgi 

armatuur vajalik ei ole. Põikarmatuur ei ole vajalik vähetähtsates elementides, mis ei 

mõjuta oluliselt konstruktsiooni üldist stabiilsust ja tugevust [6: 96]. 

 

Elementides, kus on täidetud järgmine tingimus, arvutuslikku põikarmatuuri vaja ei ole: 

 

푉 ≤ 푉 ,       (3.49) 

 

kus 

푉 −	arvutuslik põikjõud, 

V , −	põikarmatuurita elemendi arvutuslik põikjõukandevõime. 

 

Kui tingimus 3.49 on täidetud, siis võetakse põikarmatuur vastavalt konstruktiivsetele 

nõuetele [6: 96]. 

 

Arvutusliku põikjõukandevõime V ,  leitakse valemiga: 
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푉 , = 퐶 , 푘(100휌 푓 ) / + 0,15휎 푏 푑  (3.50) 

 

Arvutusliku põikjõukandevõime miinimumväärtus leitakse valemiga: 

 

푉 , , = (휈 + 0,15휎 )푏 푑    (3.51) 

 

kus 

퐶 , = 0,18/훾  (üldjuhul 훾 = 1,5 ning 퐶 , = 0,12), 

푣 = 0,035푘 / 푓 / , 

푓 −	ühikuks on MPa , 

푘 = 1 + 200/푑 ≤ 2,0	, 

휌 = 퐴 /푏 푑 ≤ 0,02, 

퐴 −	tõmbearmatuuri ristlõikepindala, mis ulatub vaadeldava lõike taha vähemalt (푙 +

푑) ulatuses , 

푏 −	ristlõike minimaalne laius tõmbetsoonis mm, 

휎 = 푁 /퐴 < 0,2푓  (MPa), 

푁 −	arvutuslik pikijõud lõikes (surve korral positiivne), 

퐴 −	betoonristlõike pindala, 

 

Elemendi igas lõikes peab olema täidetud tugevustingimus: 

 

푉 ≤ 푉 ,      (3.52) 

 

푉 ,  leitakse valemiga: 

 

푉 , = 0,5푏 푑휈푓     (3.53) 

 

kus 

휈 = 0,6 1 −
푓
250  

 

Kui tingimus 3.49 ei ole täidetud, siis on antud lõikes vajalik põikarmatuur.  
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Põikarmatuuri ehk rangide dimensioneerimine: 

 

Kui rangid on vertikaalsed, siis cot θ leitakse valemiga: 

  

푠푖푛2 휃 =      (3.54) 

 

kus 

z − sisejõudude õlg, kui normaaljõud puuduvad, siis võib ligikaudselt võtta z=0,9d 

휈 −	 põikjõust pragunenud betooni tugevuse vähendustegur; üldiselt on võrdne teguriga 

휈, 

휃 −	nurk betonkaldvarda ja elemendi pikitelje vahel, peab olema vahemikus  

1 ≤ 푐표푡 휃 ≤ 2,5. 

 

Survevarraste kaldenurk θ leitakse valemiga: 

 

휃 = 푎푟푐푠푖푛2휃    (3.55)  

 

Vajaliku põikarmatuuri intensiivsus leitakse valemiga: 

 

푎 = 푐표푡 휃      (3.56) 

 

kus 

푓 −	põikarmatuuri arvutuslik voolavuspiir, 푓 = 푓 . 

 

Põikarmatuuri intensiivsusele vastav samm leitakse valemiga: 

 

푠 =       (3.57) 
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kus 

퐴 −	ühes tasapinnas paikneva põikarmatuuri ristlõikepindala. 

	

Konstruktiivsed nõuded põikarmatuurile 
 

Peab olema täidetud järgmine tingimus: 

 

휌 ≥ 휌 ,       (3.58)	

 

kus 

휌 −	põikarmeerimistegur, 

휌 , −	minimaalne põikarmeerimistegur. 

 

Minimaalne põikarmeerimistegur leitakse valemiga: 

 

휌 , = ,      (3.59) 

 

 

Tegelik põikarmeerimistegur leitakse valemiga: 

 

휌 =       (3.60) 

 

kus 

훼 −	 nurk põikarmatuuri ja elemendi pikitelje vahel (vertikaalsete rangide korral α= 90 ), 

푠 − rangide pikisamm. 

 

Vertikaalsete rangide suurim lubatud pikisamm leitakse valemiga: 

 

푠 , = 0,75푑(1 + 푐표푡훼)     (3.61) 
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3.4.5. Õõnespaneelide dimensioneerimine 
 

Käesolevas töös on õõnespaneelide dimensioneerimiseks kasutatud OÜ TMB Element 

koduleheküljel toodud eelpingestatud õõnespaneelide tootetutvustuse kandevõime-

graafikuid [13:8]. 

 

Näide paneeli markeeringust [13]: 

TAM22-00/05, 

kus 

TAM22 – paneeli tüübitähistus 

00 – ülemiste sarrustrosside arv (tähis X viitab trossile 9,3mm) 

05 – alumise sarrustrosside arv (tähis X viitab trossile 9,3mm) 

 

Paneelid valitakse jooniste 3.4. ja 3.5. järgi:  

 
Joonis 3.4. Paneeli TAM 20 kandevõime graafik (alumise trosside algeelpinge 900 MPa) 

[13:8] 
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Joonis 3.5. Paneeli TAM 22 kandevõime graafik (alumise trosside algeelpinge 900 MPa) 
[ퟏퟑ: ퟖ] 

 
 
3.5. Katuslae arvutusmetoodika 
 
3.5.1. Katuslae alalised koormused 
 
Omakaalu määramisel on arvestatud konstruktsioonide mõõtmetega ja mahtudega, 
materjali tihedus on võetud tootjate poolt väljastatud dokumentidest: 

- katusekate - 푔 = 0,1	푘푁/푚 ; 

- jäik vill (DACHROCK 185) 20 mm - 푔 = 0,037	푘푁/푚 ; 

- jäik vill (SPODROCK) 150+170 mm - 푔 = 0,384	푘푁/푚 ; 

- aurutõke - 푔 = 0,005	푘푁/푚 : 

- riputuskoormus - 푔 = 0,3	푘푁/푚 . 
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3.5.2. Katuslae muutuvad koormused 
 

Alljärgnev arvutus põhineb käsiraamatus [10] ja standardites [4, 5] toodud andmetel. 
 

Lähteandmete järgi asub projekteeritav hoone Tartus ja lumekoormuse normsuurus 

maapinnal on 푠 = 1,5	푘푁/푚 [10:189]. 

 

Lumekoormuse normväärtus leitakse valemiga: 

 
푠 = 휇 푠      (3.62) 

 
kus 
휇 −	lumekoormuse kujutegur. 
 
Lähteandmete järgi on katuslaeks on lamekatus. Vastavalt tabelandmetele 

[10: tabel	8.17. ] 휇 = 0,8. 

 

 

3.5.3. Monteeritavate raudbetoon elementide koormuste ja sisejõudude 
määramine 

 
Alljärgnev arvutus põhineb käsiraamatus [10], standardites [4, 5] ja TMB koduleheküljel 

[14] toodud andmetel. 

 
Paneeli koormused 
 
Paneelile mõjuv normatiivne alaline koormus, omakaalu arvestamata, leitakse valemiga: 
 

푔 = ∑푔       (3.63) 
 

kus 
푔 −	katuslae erinevate kihtide omakaal. 

 

Paneelile mõjuv arvutuslik alaline koormus leitakse valemiga: 
 

푔 = 푔 훾       (3.64) 
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Arvutuslik muutuvkoormus leitakse valemiga: 

 
푞 = 푠훾       (3.65) 

 

Paneeli arvutuslik omakaalukoormus valitakse vastavalt valitud paneeli tüübile tabelis 

3.4. toodud andmete järgi, paneeli tähistus on toodud tabelis 3.5. 

 

Tabel 3.4. TT-paneelide omakaalud [ퟏퟒ: ퟓ] 

 
 

Tabel 3.5. TT-paneelide tüübitähistused [ퟏퟒ: ퟓ] 

 
 

Monteeritavate talade koormused ja sisejõud 
 
Loetakse, et koormused monteeritavatele taladele on rakendatud ühtlaselt jaotatud 

jõududena paneelide toereaktsioonidest, millele lisandub tala omakaal ühtlaselt jaotatud 

koormusena. Iga paneelist tulenev reaktsioon koosneb alalise ja muutuvkoormuse 

komponendist. 

 

Ühtlaselt jaotatud alaline koormus peatala omakaalust leitakse valemiga: 

 

푔 = ℎ푏휌 훾      (3.66) 

 

Arvutuslik alaline koormus paneelidest leitakse valemiga: 
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푔 = 푔 푙 + 푔     (3.67) 

 

kus  

푔 −	 paneelile mõjuv alaline koormus, 

푔 −	 alaline koormus paneeli omakaalust, 

푏 −	 paneeli laius, 

푙 − talale langeva koormuspinna pikkus. 

 

Muutuvkoormus leitakse valemiga: 

 

푞 = 푞 푙      (3.68) 

 

kus  

푞 −	 muutuvkoormus ruutmeetrile. 

 

Tala sisejõud arvutatakse valemitega 3.30 ja 3.31. 

 

 

3.5.4. Liimpuit- ja terastalade koormuste ja sisejõudude määramine 
 

Kandvate profiilplekkide valik on tehtud kasutades RUUKKI dimensioneerimis-

programmi „Poimu“ [17]. Antud töös nende arvutusi ei ole eraldi välja toodud.  

 

Profiilpleki paksused ja omakaalud erinevate postivõrkude korral: 

- postivõrk 6x6 meetrit - T130M-75L-930, t=0,7 mm - 푔 = 0,0886	푘푁/푚 ; 

- postivõrk 6x7,5 meetrit - T130M-75L-930, t=0,8 mm - 푔 = 0,1013	푘푁/푚 ; 

- postivõrk 6x9 meetrit - T153M-40L-840, t=1,0 mm - 푔 = 0,14	푘푁/푚 . 

 

Katuslae omakaalukoormuse normväärtus leitakse valemiga: 

 

푔 = ∑푔 + 푔     (3.69) 
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kus 

푔 −	kandva profiilpleki omakaal. 

 
Talade omakaalukoormus 
 
Liimpuittalade normatiivne omakaalukoormus leitakse valemiga: 
 
 

푔 = ℎ푏휌 ,      (3.70) 
 

kus 
휌 , −	puidu tihedus. 
 
Vastavalt OÜ Peetri Puit koduleheküljel toodud andmetele on GL28h tihedus 
휌 , = 4,25

	
[18]. 

 
Terastalade normatiivne omakaalukoormus võetakse vastavalt valitud profiilile tabel 

andmete järgi [10: tabel	12.70. , tabel	12.8. ]. 

 
Taladele mõjuvad koormused 
 
Taladele mõjuv normatiivne alaline koormus leitakse valemiga: 
 

푔 = 푔 푙 + 푔      (3.71) 
 

kus 
푙 −	talale langeva koormuspinna pikkus. 

 

Taladele mõjuv arvutuslik alaline koormus leitakse valemiga: 

 

푔 = 푔 훾      (3.72) 

 

Taladele mõjuv normatiivne muutuvkoormus leitakse valemiga: 

 

푞 = 푠푙     (3.73) 

 

kus 

푠 −	lumekoormuse normväärtus, 
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푙 −	talale langeva koormuspinna pikkus. 

 

Taladele mõjuv arvutuslik muutuvkoormus leitakse valemiga: 

 

푞 = 푞 훾      (3.74) 

 

Talade sisejõudude määramine 

 

Loetakse, et talad töötavad lihttaladena.  

 

Paindemoment kandepiirseisundis arvutatakse valemiga: 

 

푀 = ( )     (3.75) 

 

Põikjõud arvutatakse valemiga: 

 

푉 = ( )     (3.76) 

 

 

3.5.5. Monteeritavate elementide dimensioneerimine 
 

Käesolevas töös on eelpingestatud ribipaneeli TT dimensioneerimiseks kasutatud OÜ 

TMB Element koduleheküljel toodud tootetutvustust [14]: 

 

Paneelid valitakse joonise 3.6 järgi: 
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Joonis 3.6. Paneeli TT**14 kandevõime graafik [ퟏퟒ: ퟖ] 

 
Monteeritava tala ristlõige määratakse vastavalt punktile 3.4.1 ja armatuur 

dimensioneeritakse vastavalt punktile 3.4.4. 

 

 

3.5.6. Liimpuittalade dimensioneerimine 
 

Alljärgnev arvutus põhineb käsiraamatus [10]. ja standardites [4, 5] toodud andmetel. 
 

Kandepiirseisundi kontroll 

 

Paindele peab olema täidetud tugevustingimus: 

 
휎 ,

,
≤ 1     (3.77) 

 

kus 

휎 , −	paindepinge arvutusväärtus , 

푓 , −	paindetugevuse arvutusväärtus. 

 

Paindepinge arvutusväärtus leitakse valemiga: 
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휎 , =      (3.78) 

 

kus 

푀 −	tala paindemomendi arvutusväärtus, 

푊 −	tala vastupanumoment y-telje suhtes. 

 

Tala vastupanumoment y-telje suhtes leitakse valemiga: 

 

푊 =      (3.79) 

 

Paindetugevuse arvutusväärtus leitakse valemiga: 

 

푓 , = ,     (3.80) 

 

kus 

푘 −	koormuse ja konstruktsiooni niiskuse mõju arvestav tugevusparameetri 

modifikatsioonitegur, 

푓 , −	paindetugevuse normväärtus, 

훾 −	materjali omaduse osavarutegur kandepiirseisundis. 

 

Teguri 푘 väärtus valitakse tabelandmete järgi [10: tabel	14.4. ],  푓 ,  - 

[10: tabel	14.6. ] ja 훾  - [10: tabel	14.1. ]. 

 

Läbipaine kontroll 

 

Talade piirläbipaine: 

 

푤 , =
퐿
300 − hetkeline 

푤 , , =
퐿
250 − pikaajaline 
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Tala elastne algläbipaine alalisest koormusest leitakse valemiga: 

 

푤 , = ∙
,

      (3.81) 

 

kus 

푔 −	talale mõjuva alalise koormuse normväärtus, 

퐿 −	tala arvutuslik pikkus, 

퐸 , −	elastsusmooduli keskväärtus, 

퐼 −	inertsimoment y-telje suhtes. 

 

Elastsusmooduli keskväärtus valitakse tabelandmete järgi [10: tabel	14.6. ]. 

 

Inertsimoment y-telje suhtes leitakse valemiga: 

 

퐼 =       (3.82) 

 

Elastne algläbipaine muutuvkoormusest leitakse valemiga: 

 

푤 , = ∙
,

     (3.83)  

 

Elastne algläbipaine leitakse valemiga: 

 

푤 = 푤 , +푤 ,     (3.84) 

 

Peab olema täidetud järgmine tingimus: 

 

푤 < 푤 ,      (3.85) 

 

Lõplik läbipaine alalisest koormusest leitakse valemiga: 
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푤 , = 푤 , (1 + 푘 , )    (3.86) 

 

kus 

푘 , −	tegur, mis võtab arvesse roome ja niiskuse koosmõjust tekkinud deformatsioone 

ajas. 

 

Teguri 푘 ,  väärtus valitakse tabelandmete järgi [10: tabel	14.10. ].  

 

Lõplik läbipaine muutuvkoormusest leitakse valemiga: 

 

푤 , = 푤 , (1 + 휓 푘 , )   (3.87) 

 

kus 

휓 −	kombinatsioonitegur. 

 

Teguri 휓  väärtus valitakse tabelandmete järgi [10: tabel	8.4. ].  

 

Lõplik läbipaine kogu koormusest leitakse valemiga: 

 

푤 , = 푤 , + 푤 ,     (3.88) 

 

Peab olema täidetud järgmine tingimus: 

 

푤 , < 푤 , ,     (3.89) 

 

Nihkekontroll 

 

Maksimaalne nihkepinge leitakse valemiga: 

 

휏 = ,       (3.90) 
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Nihketugevuse arvutusväärtus leitakse valemiga: 

 

푓 , = ,       (3.91) 

 

kus 

푓 , −	nihketugevuse normväärtus. 

 

Teguri 푓 ,  väärtus valitakse tabelandmete järgi [10: tabel	14.6]. 

 

Peab olema täidetud järgmine tingimus: 

 

,
≤ 1,0      (3.92) 

 

 

3.5.7. Terastalade dimensioneerimine 
 

Alljärgnev arvutus põhineb käsiraamatus [10], standardites [4, 5] ja kirjandus allikas 
[12]. toodud andmetel.  
 

Läbipainde kontroll 

 

Talade piirläbipaine: 

 

훿 =
퐿
200 

 

Arvutuslik läbipaine leitakse valemiga: 

 

훿 = ∙      (3.93) 

 

kus 
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푞 −	mõjuv arvutuslik koormus kasutuspiirseisundis, 

퐿 −	tala arvutuspikkus, 

퐸 −	terase elastssusmoodul, 퐸 = 210000	푁/푚푚 , 

퐼 −	ristlõike inertsimoment y-telje suhtes. 

 

Arvutuslik koormus kasutuspiirseisundi tavakombinatsiooni järgi leitakse valemiga: 

 

푞 = 푔 + 휓 푞     (3.94) 

 

kus 

푔 −mõjuv arvutuslik alaline koormus, 

푞 −mõjuv arvutuslik muutuvkoormus, 

휓 −	kombinatsioonitegur. 

 

Inertsimomendi väärtus y-telje suhtes valitakse vastavalt profiilile tabelandmete järgi 

[10: tabel	12.7. ; tabel	12.8. ].  

 

Peab olema täidetud järgmine tingimus: 

 

훿 < 훿      (3.95) 

 

 

Paindekandevõime kontroll: 

 

Ristlõikeklassi määramine. 

Terase redutseerimistegur leitakse valemiga: 

 

휀 =
,

     (3.96) 

 

kus 

푓 , −	terase voolavuspiiri normväärtus. 
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Voolavuspiiri normväärtus võetakse tabelandmete järgi [10:	tabel	12.1. ]. 

 

Kui järgmine tingimus on täidetud, siis surutud vöö kuulub esimesse ristlõikeklassi: 

 

< 9휀     (3.97) 

kus 

 

푐 = − 푟     (3.98) 

 

Kui järgmine tingimus on täidetud, siis sein kuulub esimesse ristlõikeklassi: 

 

< 72	휀     (3.99) 

 

kus 

 

푑 = ℎ − 2푡 + 2푟      (3.100) 

 

Kui sein ja vöö kuuluvad esimesse ristlõkeklassi, siis kogu profiil kuulub esimesse 

ristlõikeklassi. 

 

Esimese ristlõikeklassi paindekandevõime leitakse valemiga: 

 

푀 , = ,     (3.101) 

 

kus 

푊 −	ristlõike plastne vastupanumoment, 

훾 −	materjali omaduse osavarutegur, 훾 = 1,0	[10:	428].	  

Plastse vastupanumomendi väärtus valitakse vastavalt profiilile tabelandmete järgi. 

[10: tabel	12.7. ; 	tabel	12.8. ].  



  

54 
 

 

Paindel peab olema täidetud tugevustingimus: 

 

푀 ≤ 푀 ,      (3.102) 

 

Lõikekandevõime kontroll: 

 

Ristlõike arvutuslik lõikekandevõime leitakse valemiga: 

 

푉 , = ,

√
     (3.103) 

 

kus 

퐴 −	ristlõike lõikepindala. 

 

Ristlõike lõikepindala leitakse valtsprofiilidel valemiga: 

 

퐴 = 휂ℎ 푡      (3.104) 

 

kus 

휂 = 1,2, kui	푓 ≤ 460
푁

푚푚 	ja	휂 = 1,0, kui	푓 > 460
푁

푚푚 . 

 

Peab olema täidetud järgmine lõikekandevõime tingimus: 

 

,
≤ 1     (3.105) 

 

Seina nihkestabiilsuse kontroll: 

 

Nihkestabiilsust kontrollitakse valemiga: 

 

< 69	휀     (3.106) 
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3.6. Kandekonstruktsioonide elementide maksumuse 
määramine 

 

Maksumuse arvutamisel on kasutatud Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS andmebaasi. 

Ühikhinnad on saadud analüüsides põhjalikult hinnapakkumisi ja võttes aluseks erinevate 

tööliikide keskmised väärtused. Raudbetoonist monteeritavate elementide hinnad on 

võetud ettevõttelt OÜ TMB Element saadud hinnapakkumisest. Liimpuittalade 

maksumuste arvestamisel on kasutatud OÜ Peetri Puit hinnapakkumisi. Kandva 

profiilpleki maksumus on saadud Ruukki Products AS-lt.  

 

Kraana ja teiste tõstemehhanismide vajadus loetakse käesolevas töös ühesuguseks 

erinevate konstruktsioonide korral ja seda kulu ühikhindade määramisel ei ole arvestatud. 

 

Maksumused on antud ilma käibemaksuta ja kasumita.  

 

Monoliitse vahelae hinna kujundamisel on eraldi arvestatud betooni, armatuuri , raketise 

ehitamise ja tööjõukulu maksumusega. 

 

Monteeritavate lagede maksumuse määramisel on eraldi arvestatud paneelide ja nende 

paigaldamise ning monolitiseerimise hinnad. Lisaks eeltoodule on arvesse võetud 

raudbetoontalade ja nende paigaldamise ning tasandusvalu hind. 

 

Katuse kandekonstruktsioonide maksumuse määramisel teras- ja liimpuittalade korral on 

arvestatud talade ja profiilpleki ning paigaldamise hinnaga.  
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4. Arvutustulemused 
 

Lagede dimensioneerimise kohta on esitatud näidisarvutused lisades 3.; 4.; 5.; 6.; 7. ja 8. 

väljavõtena arvutiprogrammist Mathcad. Saadud tulemused on eraldi toodud allpool. 

Armeerimisjoonised, paneelide ja talade plaanid on toodud joonistel (graafiline lisa). 

 

 

4.1. Monoliitse vahelae dimensioneerimise tulemused 
 

4.1.1. Monoliitse vahelae dimensioneerimise tulemused postivõrguga 6x6 
meetrit  

 
Monoliitse raudbetoonvahelae plaan on toodud joonisel 1. (graafiline lisa). 

 

Raudbetoonplaadi andmed: 

plaadi paksus – 155 mm; 

betooni maht – 51,48	푚 ; 

armatuuri kogus –1993,6 kg. 

Plaadi armeerimisjoonis on toodud joonisel 2. (graafiline lisa). 

 

Keskel asuvate peatalade andmed: 

tala laius – 250 mm; 

tala kõrgus – 460 mm; 

betooni maht – 1,39	푚 ; 

armatuuri kogus – 349,15 kg. 

Keskmise peatala armeerimisjoonis on toodud joonisel 3. (graafiline lisa). 

 

Äärtes asuvate peatalade andmed: 

tala laius – 250 mm; 
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tala kõrgus – 410 mm; 

betooni maht – 1,16	푚 ; 

armatuuri kogus – 184,71 kg. 

Äärmise peatala armeerimisjoonis on toodud joonisel 3. (graafiline lisa). 

 

 

4.1.2. Monoliitse vahelae dimensioneerimise tulemused postivõrguga 
6x7,5 meetrit 

 

Monoliitse raudbetoonvahelae plaan on toodud joonisel 4. (graafiline lisa). 

 

Raudbetoonplaadi andmed: 

plaadi paksus – 80 mm; 

betooni maht – 33,20	푚 ; 

armatuuri kogus – 984,75 kg. 

Plaadi armeerimisjoonis on toodud joonisel 5. (graafiline lisa). 

 

Keskel asuvate abitalade andmed: 

tala laius – 200mm; 

tala kõrgus – 480mm; 

betooni maht – 1,73푚 ; 

armatuuri kogus – 199,70kg. 

Keskmise abitala armeerimisjoonis on toodud joonisel 6. (graafiline lisa). 

 

Äärtes asuvate abitalade andmed: 

tala laius – 200mm; 

tala kõrgus – 375mm; 

betooni maht – 1,27푚 ; 

armatuuri kogus – 159,15kg. 

Äärmise abitala armeerimisjoonis on toodud joonisel 6. (graafiline lisa). 
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Keskel asuvate peatalade andmed: 

tala laius – 300 mm; 

tala kõrgus – 480 mm; 

betooni maht – 2,18	푚 ; 

armatuuri kogus – 371,17 kg. 

Keskmise peatala armeerimisjoonis on toodud joonisel 7. (graafiline lisa). 

 

Äärtes asuvate peatalade andmed: 

tala laius – 300 mm; 

tala kõrgus – 480 mm; 

betooni maht – 2,18	푚 ; 

armatuuri kogus – 115,91 kg. 

Äärmise peatala armeerimisjoonis on toodud joonisel 7. (graafiline lisa). 

  

 

4.1.3. Monoliitse vahelae dimensioneerimise tulemused postivõrguga 6x9 
meetrit 

 

Monoliitse raudbetoonvahelae plaan on toodud joonisel 8. (graafiline lisa). 

 

Raudbetoonplaadi andmed: 

plaadi paksus – 80 mm; 

betooni maht – 39,75	푚 ; 

armatuuri kogus – 2901,81 kg. 

Plaadi armeerimisjoonis on toodud joonisel 5. (graafiline lisa). 

 

Keskel asuvate abitalade andmed: 

tala laius – 250 mm; 

tala kõrgus – 545 mm; 

betooni maht – 3,03	푚 ; 

armatuuri kogus – 229,08 kg. 

Keskmise abitala armeerimisjoonis on toodud joonisel 9. (graafiline lisa). 
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Äärtes asuvate abitalade andmed: 

tala laius – 250 mm; 

tala kõrgus – 420 mm; 

betooni maht – 2,22	푚 ; 

armatuuri kogus – 183,18 kg. 

Äärmise abitala armeerimisjoonis on toodud joonisel 9. (graafiline lisa). 

 

Keskel asuvate peatalade andmed: 

tala laius – 300 mm; 

tala kõrgus – 545 mm; 

betooni maht – 2,54	푚 ; 

armatuuri kogus – 374,51 kg. 

Keskmise peatala armeerimisjoonis on toodud joonisel 10. (graafiline lisa). 

 

Äärtes asuvate peatalade andmed: 

tala laius – 300 mm; 

tala kõrgus – 545 mm; 

betooni maht – 2,54	푚 ; 

armatuuri kogus – 114,84 kg. 

Äärmise peatala armeerimisjoonis on toodud joonisel 10. (graafiline lisa). 

 

 

4.2. Monteeritava vahelae dimensioneerimise tulemused 
 

4.2.1. Monteeritava vahelae dimensioneerimise tulemused postivõrguga 
6x6 meetrit 

 

Paneelide tüüp −		푇퐴푀20− 00/05푥	 

Laepaneelide ja talade plaan on toodud joonisel 11. (graafiline lisa). 

 

Keskel asuvate talade andmed: 

tala laius – 300 mm; 
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tala kõrgus – 460 mm; 

betooni maht – 0,83	푚 ; 

armatuuri kogus – 98,60 kg. 

Keskmise tala armeerimisjoonis on toodud joonisel 12. (graafiline lisa). 

 

Äärtes asuvate talade andmed: 

tala laius – 300 mm; 

tala kõrgus – 410 mm; 

betooni maht – 0,74	푚 ; 

armatuuri kogus – 56,87 kg. 

Äärmise tala armeerimisjoonis on toodud joonisel 13. (graafiline lisa). 

 

 

4.2.2. Monteeritava vahelae dimensioneerimise tulemused postivõrguga 
9x7,5 meetrit 

 
Paneelide tüüp −		푇퐴푀20− 00/05 

Laepaneelide ja talade plaan on toodud lisas joonisel 14. (graafiline lisa). 

 

Keskel asuvate talade andmed: 

tala laius – 300 mm; 

tala kõrgus – 475 mm; 

betooni maht – 0,85	푚 ; 

armatuuri kogus – 116,88 kg. 

Keskmise tala armeerimisjoonis on toodud joonisel 15. (graafiline lisa). 

 

Äärtes asuvate talade andmed: 

tala laius – 300 mm; 

tala kõrgus – 425 mm; 

betooni maht – 0,76	푚 ; 

armatuuri kogus – 67,34 kg. 

Äärmise tala armeerimisjoonis on toodud joonisel 16. (graafiline lisa). 
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4.2.3. Monteeritava vahelae dimensioneerimise tulemused postivõrguga 
6x9 meetrit 

 

Paneelide tüüp −		푇퐴푀22− 00/07	 

Laepaneelide ja talade plaan on toodud joonisel 17. (graafiline lisa). 

 

Keskel asuvate talade andmed: 

tala laius – 300 mm; 

tala kõrgus – 490 mm; 

betooni maht – 0,88	푚 ; 

armatuuri kogus – 142,54 kg. 

Keskmise tala armeerimisjoonis on toodud joonisel 18. (graafiline lisa). 

 

Äärtes asuvate talade andmed: 

tala laius – 300 mm; 

tala kõrgus – 440 mm; 

betooni maht – 079	푚 ; 

armatuuri kogus – 71,97 kg. 

Äärmise tala armeerimisjoonis on toodud joonisel 19. (graafiline lisa). 

 
 
4.3. Monteeritava raudbetoon-katuslae dimensioneerimise 

tulemused 
 
4.3.1. Monteeritava katuslae dimensioneerimise tulemused postivõrguga 

6x6 meetrit 
 
Paneelide tüüp −		푇푇60 − 14	 

Laepaneelide ja talade plaan on toodud joonisel 20. (graafiline lisa). 

Talade andmed: 

tala laius – 300 mm; 

tala kõrgus – 450 mm; 

betooni maht – 0,81	푚 ; 
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armatuuri kogus – 90,60 kg. 

Tala armeerimisjoonis on toodud joonisel 21. (graafiline lisa). 

 

 

4.3.2. Monteeritava katuslae dimensioneerimise tulemused postivõrguga 
6x7,5 meetrit 

 
Paneelide tüüp −		푇푇60 − 14	 

Laepaneelide ja talade plaan on toodud joonisel 22. (graafiline lisa). 

 

Talade andmed: 

tala laius – 300 mm; 

tala kõrgus – 555 mm; 

betooni maht – 1,30	푚 ; 

armatuuri kogus – 141,83 kg. 

Tala armeerimisjoonis on toodud joonisel 23. (graafiline lisa). 

 

 

4.3.3. Monteeritava katuslae dimensioneerimise tulemused postivõrguga 
6x9 meetrit 

 
Paneelide tüüp −		푇푇60 − 14	 

Laepaneelide ja talade plaan on toodud joonisel 24. (graafiline lisa). 

 

Talade andmed: 

tala laius – 350 mm; 

tala kõrgus – 645 mm; 

betooni maht – 2,03	푚 ; 

armatuuri kogus – 209,60 kg. 

Tala armeerimisjoonis on toodud joonisel 25. (graafiline lisa). 
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4.4. Liimpuidust katuslae kandekonstruktsioonide 
dimensioneerimise tulemused  

 

4.4.1. Liimpuidust katuslae kandekonstruktsioonide dimensioneerimise 
tulemused postivõrguga 6x6 meetrit 

 

Liimpuittalade plaan on toodud joonisel 26. (graafiline lisa). 

 

- Keskmiste talade ristlõikeks saadi 240x1140 mm. 

- Äärmiste talade ristlõikeks saadi 200x340 mm. 

- Kandev profiilplekk - T130M-75L-930, t=0,7 mm. 

 

 

4.4.2. Liimpuidust katuslae kandekonstruktsioonide dimensioneerimise 
tulemused postivõrguga 6x7,5 meetrit 

 

Liimpuittalade plaan on toodud joonisel 27. (graafiline lisa). 

 

- Keskmiste talade ristlõikeks saadi 240x1240 mm. 

- Äärmiste talade ristlõikeks saadi 200x340 mm. 

- Kandev profiilplekk - T130M-75L-930, t=0,8 mm. 

 

 

4.4.3. Liimpuidust katuslae kandekonstruktsioonide dimensioneerimise 
tulemused postivõrguga 6x9 meetrit 

 

Liimpuittalade plaan on toodud joonisel 28. (graafiline lisa). 

 

- Keskmiste talade ristlõikeks sai valitud 240x1320 mm. 

- Äärmiste talade ristlõikeks sai valitud 200x380 mm. 

- Kandev profiilplekk - T153M-40L-840, t=1,0 mm. 
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4.5. Terasest katuslae kandekonstruktsioonide 
dimensioneerimise tulemused  

 

4.5.1. Terasest katuslae kandekonstruktsioonide dimensioneerimise 
tulemused postivõrguga 6x6 meetrit 

 
Terastalade plaan on toodud joonisel 29. (graafiline lisa). 

 
- Keskmiste talade saadi IPE 550. 

- Äärmiste talade profiiliks saadi IPE 180. 

- Kandev profiilplekk - T130M-75L-930, t=0,7 mm.  

 

 

4.5.2. Terasest katuslae kandekonstruktsioonide dimensioneerimise 
tulemused postivõrguga 6x7,5 meetrit 

 

Terastalade plaan on toodud joonisel 30. (graafiline lisa). 

 
- Keskmiste talade profiiliks saadi IPE 600. 

- Äärmiste talade profiiliks saadi IPE 180. 

- Kandev profiilplekk - T130M-75L-930, t=0,8 mm. 

 

 

4.5.3. Terasest katuslae kandekonstruktsioonide dimensioneerimise 
tulemused postivõrguga 6x9 meetrit 

 

Terastalade plaan on toodud joonisel 31. (graafiline lisa). 

- Keskmiste talade profiiliks saadi HEA 550A. 

- Äärmiste talade profiiliks saadi IPE 200. 

- Kandev profiilplekk - T153M-40L-840, t=1,0 mm. 
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4.6. Monoliitste vahelagede materjalikulu erinevate 
postivõrkude korral. 

 

Materjalide mahud on määratud vastavalt arvutustulemustele ja joonistele ning on 

esitatud tabelis 4.1.. 

 

Tabel 4.1. Monoliitsete lagede arvutuslik materjali maht 

Konstruktsioon 
6x6 meetrit 6x7,5 meetrit 6x9 meetrit 

Betooni 
maht, m3 

Armatuuri 
kogus, kg 

Betoon 
maht, m3 

Armatuur 
kogus, kg 

Betoon 
maht, m3 

Armatuur 
kogus, kg 

Plaat 51,5 1994 37,4 985 39,7 2902 
Keskmised 
abitalad 0,0 0 8,6 999 24,3 1833 
Äärmised 
abitalad 0,0 0 2,6 318 4,4 366 
Keskmised 
peatalad 2,78 698 4,4 742 5,1 749 
Äärmised 
peatalad 2,32 369 4,4 232 5,1 230 

Kokku 56,6 3061 57,4 3276 78,6 6080 
 

 

4.7. Monteeritava vahelae materjalikulu erinevate postivõrkude 
korral 

 

Materjalide mahud on määratud vastavalt arvutustulemustele ja joonistele ning on 

esitatud tabelites 4.2.; 4.3.; 4.4.; ja 4.5.. 

 

Tabel 4.2. Arvutuslik õõnespaneelide ja tasandusvalu pindala postivõrguga 6x6 meetrit  

 Konstruktsioon Pikkus, m Laius , m Kogus, tk 

Pindala 
kokku, 
m2 

TAM20-00/05x 5,86 1,20 45 316 
Tasandusvalu  18,30 18,00 1 329 
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Tabel 4.3. Arvutuslik õõnespaneelide ja tasandusvalu pindala postivõrguga 6x7,5 

meetrit 

 Konstruktsioon Pikkus, m Laius , m Kogus, tk 

Pindala 
kokku, 
m2 

TAM20-00/05 7,36 1,20 45 397 
Tasandusvalu  22,8 18,00 1 410 

 
Tabel 4.4. Arvutuslik õõnespaneelide ja tasandusvalu pindala postivõrguga 6x9 meetrit  

 Konstruktsioon Pikkus, m Laius, m Kogus, tk 

Pindala 
kokku, 
m2 

TAM22-00/07 8,86 1,2 45 478 
Tasandusvalu  27,3 18,25 1 491 

 

Tabel 4.5. Arvutuslikud raudbetoontalade materjalimahud erinevate postivõrkude korral 

 Konstruktsioon 

6x6 meetrit 6x7,5 meetrit 6x9 meetrit 
Betooni 
maht, m3 

Armatuuri 
kogus, kg 

Betooni 
maht, m3 

Armatuuri 
kogus, kg 

Betooni 
maht, m3 

Armatuuri 
kogus, kg 

Keskmised 
talad 4,95 592 5,11 701 5,27 855 

Äärmised talad 4,41 341 4,57 404 4,74 432 
Kokku 9,36 940 9,69 1116 10,01 1287 

 

 

4.8. Monteeritava katuslae materjalikulu erinevate 
postivõrkude korral 

 
Materjalide mahud on määratud vastavalt arvutustulemustele ja joonistele ning on 

esitatud tabelites 4.6.; 4.7.; 4.8.; ja 4.9.. 

 
Tabel 4.6. Arvutuslik TT paneelide pindala postivõrguga 6x6 meetrit 

 Konstruktsioon Pikkus, m Laius , m Kogus, tk 
Pindala 
kokku, m2 

TT60-14 17,8 3,00 6 320,4 
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Tabel 4.7. Arvutuslik TT paneelide pindala postivõrguga 6x7,5 meetrit 

 Konstruktsioon Pikkus, m Laius , m Kogus, tk 
Pindala 
kokku, m2 

TT60-14 17,8 3,00 8 427,2 
 
Tabel 4.8. Arvutuslik TT paneelide pindala postivõrguga 6x9 meetrit 

 Konstruktsioon Pikkus, m Laius , m Kogus, tk 
Pindala 
kokku, m2 

TT60-14 17,8 3,00 9 480,6 
 
Tabel 4.9. Arvutuslikud raudbetoontalade materjalimahud erinevate postivõrkude korral 

 Konstruktsioon 

 6x6 meetrit 6x7,5 meetrit 6x9 meetrit 
 Betooni 

maht, 
m3 

Armatuuri 
kogus, kg 

Betooni 
maht, m3 

Armatuuri 
kogus, kg 

Betooni 
maht, m3 

Armatuuri 
kogus, kg 

Talad 
 

4,84 544 7,77 851 12,16 1258 
 
 
4.9. Liimpuidust katuslae kandekonstruktsioonide materjali-

kulud erinevate postivõrkude korral 
 

Materjalide mahud on määratud vastavalt arvutustulemustele ning on esitatud tabelites 

4.10.; 4.11. ja 4.12.. 

 

Tabel 4.10. Liimpuittalade spetsifikatsioon postivõrguga 6x6 meetrit 

Talad 
Laius, 
mm 

Kõrgus, 
mm 

Arvutus-
pikkus, 
m 

Tegelik 
pikkus, 
m 

 
Kogus, 
tk 

Elemendi 
mass, kg 

Elemendi 
maht, m3 

Mass 
kokku, 
kg 

Maht 
kokku, 
m3 

Keskmised 
talad 240 1140 18 18,2 2 2116,3 4,980 4232,6 9,96 
Äärmised 
talad 1 200 320 6 5,96 2 162,1 0,381 324,2 0,76 
Äärmised 
talad 2 200 320 6 6,06 4 164,8 0,388 659,3 1,55 

       Kokku 5216 12,27 
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Tabel 4.11. Liimpuittalade spetsifikatsioon postivõrguga 6x7,5 meetrit 

Talad 
Laius, 
mm 

Kõrgus, 
mm 

Arvutus-
pikkus, 
m 

Tegelik 
pikkus, 
m 

 
Kogus, 
tk 

Elemendi 
mass, kg 

Elemendi 
maht, m3 

Mass 
kokku, 
kg 

Maht 
kokku, 
m3 

Keskmised 
talad 240 1240 18 18,2 2 2301,9 5,416 4603,9 10,83 
Äärmised 
talad 1 180 360 6 5,96 2 164,1 0,386 328,3 0,77 
Äärmised 
talad 2 180 360 6 6,06 4 166,9 0,393 667,6 1,57 

       Kokku 5600 13,18 
 
Tabel 4.12. Liimpuittalade spetsifikatsioon postivõrguga 6x9 meetrit 

Talad 
Laius, 
mm 

Kõrgus, 
mm 

Arvutus-
pikkus, 
m 

Tegelik 
pikkus, 
m 

Kogus, 
tk Elemendi 

mass, kg 
Elemendi 
maht, m3 

Mass 
kokku, 
kg 

Maht 
kokku, 
m3 

Keskmised 
talad 240 1320 18 18,2 2 2450,4 5,766 4900,9 11,53 
Äärmised 
talad 1 200 360 6 5,96 2 182,4 0,429 364,8 0,86 
Äärmised 
talad 2 200 360 6 6,06 4 185,4 0,436 741,7 1,75 

       Kokku 6007,4 14,14 
 

 

4.10. Terasest katuslae kandekonstruktsioonide materjalikulu 
erinevate postivõrkude korral 

 
Materjalide mahud on määratud vastavalt arvutustulemustele ning on esitatud tabelites 

4.13.; 4.14. ja 4.15.. 
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Tabel 4.13. Terastalade spetsifikatsioon postivõrguga 6x6 meetrit 

 
 
Talad 

 
 
Profiil 

Arvutuspikkus, 
m 

Tegelik pikkus, 
m 

 
 
Kogus, tk 

Elemendi 
mass, kg 

Mass 
kokku, 
kg 

Keskmised talad IPE 550 18,00 18,20 2 1929 3858 
Äärmised talad 1 IPE 180 6,00 5,96 2 112 224 
Äärmised talad 2 IPE 180 6,00 6,06 4 114 456 

     Kokku 4538 
 
Tabel 4.14. Terastalade spetsifikatsioon postivõrguga 6x7,5 meetrit 

 
 
Talad 

 
 
Profiil 

Arvutuspikkus, 
m 

Tegelik pikkus, 
m 

 
 
Kogus, tk 

Elemendi 
mass, kg 

Mass 
kokku, 
kg 

Keskmised talad IPE 600 18,00 18,20 2 2220 4441 
Äärmised talad 1 IPE 180 6,00 5,96 2 112 224 
Äärmised talad 2 IPE 180 6,00 6,06 4 114 456 

     Kokku 5121 
       

 
Tabel 4.15. Terastalade spetsifikatsioon postivõrguga 6x9 meetrit 

 
 
Talad 

 
 
Profiil 

Arvutuspikkus, 
m 

Tegelik pikkus, 
m 

 
 
Kogus, tk 

Elemendi 
mass, kg 

Mass 
kokku, 
kg 

Keskmised talad HE 550A 18,00 18,20 2 3021 6042 
Äärmised talad 1 IPE 200 6,00 5,96 2 136 272 
Äärmised talad 2 IPE 200 6,00 6,06 4 138 553 

     Kokku 6867 
 
 
4.11. Vahelagede maksumused 
 
Vahelagede ühe ruutmeetri maksumused on esitatud joonisel 4.1. Vahelagede 

maksumuse arvutused on toodud lisas 9.  
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Joonis 4.1. Vahelagede maksumus erinevate postivõrkude korral 

 
Tabelis 4.16. on välja toodud maksumuse erinevused erinevate postivõrkude korral. Vahe 

tabelis näitab, kui palju monteeritava vahelae maksumus erineb monoliitse vahelae 

maksumusest, positiivne arv tähendab, et monteeritav vahelagi on odavam. 

 
Tabel 4.16. Vahelagede maksumuse erinevused 

Postivõrgud Vahe, % 
6x6 m 4,5 

6x7,5 m 3,6 
6x9 m 14,0 

 
 
4.12.  Katuslagede maksumused  
 

Joonisel 4.2. on välja toodud katuslagede ühe ruutmeetri maksumus erinevate 

postivõrkude korral. Katuslagede maksumuse arvutused on toodud lisas 10.  
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Joonis 4.2. Katuslae maksumus erinevate postivõrkude korral 

  
Tabelites 4.17. on välja toodud kui palju maksumuse poolest erinevad omavahel 

raudbetoonist ja liimpuidust katuse kandekonstruktsioonid. Vahe tabelis näitab, kui palju 

liimpuidust kandekonstruktsioonide maksumus erineb raudbetoonist kande-

konstruktsioonide maksumusest. Positiivne arv tähendab, et liimpuidust 

kandekonstruktsioonid on odavamad. 

 

Tabel 4.17. Liimpuidust ja raudbetoonist katuse kandekonstruktsioonide maksumuse 

erinevused 

Postivõrgud Vahe, % 
6x6 m 50,0 

6x7,5 m 54,2 
6x9 m 49,3 

 

Tabelites 4.18. on välja toodud, kui palju maksumuse poolest erinevad omavahel 

raudbetoonist ja terasest katuse kandekonstruktsioonid. Vahe tabelis näitab, kui palju 

terasest kandekonstruktsioonide maksumus erineb raudbetoonist kandekonstruktsioonide 

maksumusest. Positiivne arv tähendab, et teraseset kandekonstruktsioonid on odavamad. 
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Tabel 4.18.  Terasest ja raudbetoonist katuse kandekonstruktsioonide maksumuse 

erinevused 

 

Postivõrgud Vahe, % 
6x6 m 45,6 

6x7,5 m 48,6 
6x9 m 38,0 

 
Tabelites 4.19 on välja toodud, kui palju erinevad maksumused liimpuittalade ja 

terastalade kasutamise korral. Vahe tabelis näitab, kui palju liimpuittalade maksumus 

erineb terastalade maksumusest. Positiivne arv tähendab, et liimpuittalad on odavamad. 

 
Tabel 4.19. Terasest ja liimpuidust katuse kandekonstruktsioonide maksumuse 

erinevused 

 

Postivõrgud Vahe, % 
6x6 m 8,1 

6x7,5 m 10,8 
6x9 m 18,2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

73 
 

 
 
 
 
5. Tulemuste analüüs 
 
5.1. Vahelagede tulemuste analüüs 
 

Saadud tulemuste järgi on postivõrguga 6x6 meetrit monteeritava vahelae maksumus 

4,5% võrra odavam kui monoliitne raudbetoonvahelagi. Monoliitse vahelae korral on 

hinnast 43% raketisega seotud kulud, 20% armatuuri ja 37% betooni maksumus. 

Monoliitse vahelae korral on armatuuri erikulu 54,10 푘푔/푚  ja betooni (klass C25/30) 

maht 56,6 푚 . Monteeritava vahelae puhul moodustab õõnespaneelide maksumus koos 

paigaldamisega 57% kogu hinnast, tasandusvalu maksumus 18% ja monteeritavad talad 

25% kogu ühikhinnast. Monteeritava vahelae korral on betooni kogumaht 77,3 푚 , 

millest moodustab 44% õõnespaneelide maht (betooni klass C40/45), vuukide täitmine 

18%, monteeritavate talade maht 12% ja tasandusvalu 26%. Tuleb märkida, et antud 

postivõrgu korral, lähtudes maksumusest, võib kasutada mõlemat varianti, sest hinnavahe 

on minimaalne. 

 

Tuginedes saadud tulemustele on postivõrguga 6x7,5 meetrit monteeritava vahelae 

maksumus on 3,6% võrra odavam kui monoliitne raudbetoonvahelagi. Monoliitse 

vahelae puhul on 52% hinnast raketisega seotud kulud, 18% armatuuri ja 30% betooni 

maksumus. Monoliitse vahelae armatuuri erikulu on 57,19 푘푔/푚  ja betooni (klass 

C30/37) maht on 57,28 푚 . Monteeritava vahelae puhul on õõnespaneelide maksumus 

koos paigaldamisega 60% kogu hinnast, tasandusvalu maksumus 18% ja monteeritavad 

talad 22%. Monteeritava vahelae korral on betooni kogumaht 92 푚 , millest 47 %  on 

õõnespaneelide maht (betooni klass C40/45), vuukide täitmine 15% , monteeritavate 

talade maht 11% ja tasandusvalu 27%. 6x7,5 postivõrguga monteeritava vahelaega hoone 

korral on betooni maht on suurem kui monoliitlaega variandil. Antud juhul, lähtudes 

maksumusest, võib kasutada mõlemaid variante, sest vahe on väike. 
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Postivõrguga 6x9 meetrit monteeritava vahelae maksumus on 14,0% odavam 

monoliitsest vahelaest. Monoliitse vahelae puhul on 47% hinnast raketisega seotud kulud, 

23% armatuuri ja 39% betooni maksumus. Monoliitse vahelae armatuuri erikulu on 77,39 

푘푔/푚  ja betooni (klass C30/37) maht on 78,6 푚 . Monteeritava vahelae puhul on 

õõnespaneelide maksumus koos paigaldamisega 64 % kogu hinnast, tasandusvalu 

maksumus 18% ja monteeritavad talad 18%. Monteeritava vahelae korral betooni 

kogumaht 113,5 푚 , millest on 53% õõnespaneelide maht (betooni klass C40/45), 

vuukide täitmine 13% , monteeritavate talad 9% ja tasandusvalu 25%. Antud 

postisammuga hoone korral on monteeritava vahelae maksumus märgatavalt odavam kui 

monoliitne vahelagi. 6x9 postivõrguga hoone korral on otstarbekam kasutada  

monteeritavat vahelage. 

 

Eeltoodut arvesse võttes võib järeldada, et monoliitne vahelagi suudab konkureerida 

monteeritava vahelaega väiksemate postivõrkude korral, 6x6 ja 6x7,5 postivõrkude korral 

on hinnaerinevused väikesed. Suurema postisammuga, 6x9 meetrit on erinevus märgatav. 

 

 

5.2. Katuse kandekonstruktsioonide tulemuste analüüs 
 

Tuginedes arvutustele on postivõrguga 6x6 meetrit liimpuittaladega katuslae variant 

maksumuse poolest 8,1% soodsam terastaladega variandist ja 50,0% odavam 

monteeritavast raudbetoon-katuslaest. Terastaladega katuslae variant on 45,6% soodsam 

raudbetoonkatuslaest. Konstruktsiooni keskel asuvate liimpuittalade, mille 

arvutuskpikkus on 18 meetrit, maksumus on 19% soodsam terastalade maksumusest. 

Äärtes asuvate liimpuittalade, mille arvutuspikkus on kuus meetrit, maksumus on 28% 

kallim terastalade maksumusest. Kokkuvõtvalt on 6x6 meetrise postivõrgu korral 

soodsam kasutada liimpuittalasid. 

 

Postivõrguga 6x7,5 meetrit on liimpuittaladega katuslae variant maksumuse poolest 

10,8% soodsam terastaladega variandist ja 54,2% monteeritavatest raudbetoon-

katuslaest. Terastaladega katuslae variant on 48,6% soodsam raudbetoonkatuslaest. 

Konstruktsiooni keskel asuvate liimpuittalade, mille arvutuskpikkus on 18 meetrit, 
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maksumus on 23% soodsam terastalade maksumusest. Äärtes asuvate liimpuittalade, 

mille arvutuspikkus on  kuus meetrit, maksumus on 29% kallim terastalade maksumusest. 

Antud postivõrgu korral on soodsam kasutada liimpuittalasid. 

 

Postivõrguga 6x9 meetrit on liimpuittaladega katuslae variant maksumuse poolest 18,2% 

soodsam terastaladega variandist ja 49,3% soodsam monteeritavatest raudbetoonist 

katuslaest. Terastaladega katuslae variant on 38,0% soodsam raudbetoon-katuslaest. 

Konstruktsiooni keskel asuvate liimpuittalade, mille arvutuskpikkus on 18 meetrit, 

maksumus  on 40% soodsam terastalade maksumusest. Äärtes asuvate liimpuittalade, 

mille arvutuspikkus on kuus meetrit, maksumus  on 16% kallim terastalade maksumusest. 

Antud postivõrgu korral  on soodsam kasutada liimpuittalasid. 

 

Eeltoodut arvesse võttes võib järeldada, et võrreldud variantide korral monteeritav 

raudbetoonkatuslagi ei suuda konkureerida teras- ja liimpuittalade konstruktsioonidega. 

Nende maksumuse erinevused on väga suured. Tulemuste põhjal võib järeldada, et 

suuremate pikkustega liimpuittalad on tunduvalt odavamad kui terastalad ja mida 

suuremat koormust on vaja pikkade taladega vastu võtta, seda soodsam on kasutada 

liimpuittalasid. Väiksemate arvutuspikkustega talade puhul osutusid otstarbekamaks 

terastalad, kuigi nende puhul ei ole koormustega niisugust seost nagu pikemate talade 

puhul. Vaadeldud variantide puhul osutusid maksumuse poolest otstarbekamaks 

liimpuittalad. 
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Kokkuvõtte 
 

Magistritöö põhiliseks eesmärgiks oli arvutustulemuste põhjal võrrelda büroohoone 

vahelagede ja katuslagede kandekonstruktsioonide maksumusi erinevate postivõrkude 

korral. Eesmärgi saavutamiseks teostati tugevusarvutused monoliitse ja monteeritava 

raudbetoonvahelae jaoks, katuse kandekonstruktsioonide korral monteeritava 

raudbetooni, terastalade ja liimpuittalade jaoks. Uurimustöös võrreldi monoliitse ja 

monteeritava, teras- ja liimpuittaladega lagede eeliseid. Võttes aluseks saadud 

arvutustulemused, leiti materjalide kulud ja konstruktsioonide maksumused. 

Konstruktsioonide ühikhinnad kujundati kasutades andmebaasi ja ettevõtete 

hinnapakkumisi. Kõikide postivõrkude korral koostati maksumuse analüüs, milles toodi 

välja hindade erinevused. 

 

Töö tulemusena selgus, et hoone postivõrguga 6x6 meetrit monteeritava vahelae 

maksumus on 4,5%, postivõrguga 6x7,5 meetrit 3,6% ja postivõrguga 6x9  meetrit 14,0% 

võrra odavam kui monoliitne raudbetoonvahelagi. 

 

Eeltoodut arvesse võttes saab selgelt eelistada monteeritava vahelae kasutamist 

postivõrgu 9x9 meetrit korral, sest antud juhul maksumuse vahe on märgatav ja 

monteeritava vahelae kasutamine annab suure võidu. Väiksemate postivõrkude korral 

võib kasutada mõlemad variante, sest maksumuse vahe on väike. 

 

Monteeritava vahelae betooni kogus tuli kõikide postivõrkude korral suurem kui 

monoliitsete variantide korral, kuid monteeritavate vahelagede maksumus on väiksem. 

Monoliitse vahelae korral moodustab väga suure osa maksumusest raketise ehitus 

objektil. Monteeritavate vahelagede korral ei ole vaja kasutada raketist, valmis detailid 

tulevad tehasest. Vastavalt õõnespaneelide tehnoloogiale, ei ole vaja valmistamisel 

kasutada raketist, mis omakorda annab juba suure eelise materjalikulu poolest. 

Monteeritavate talade valmistamisel on võimalik kasutada sama raketist mitu korda. 
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Valmistoodangu kasutamine hoone suuremate postivõrkude korral osutus odavamaks kui 

vahelae ehitus kohapeal. 

 

Vahelagede oodatav uurimistulemus ei osutunud õigeks. Monoliitne vahelagi 

postivõrguga 6x6 meetrit on maksumuse poolest kallim kui monteeritav vahelagi. Eeldus, 

et odavama ruutmeetri hinnaga on monteeritav vahelagi postivõrguga 6x7,5 meetrit, 

osutus õigeks. 

 

Töö tulemusena selgus, et hoone postivõrguga 6x6 meetrit liimpuittaladega katuslae 

maksumus on 50,0%, postivõrguga 6x7,5 meetrit 54,2% ja postivõrguga 6x9 meetrit 

49,3% võrra odavam kui monteeritavast raudbetoonist katuslagi. Hoone postivõrguga 6x6 

meetrit terastaladega katuslae maksumus on 45,6%, postivõrguga 6x7,5 meetrit 48,6% ja 

postivõrguga 6x9  meetrit 38,0%  võrra odavam kui monteeritavast raudbetoonist 

katuslagi. Hoone postivõrguga 6x6 meetrit liimpuittaladega katuslae maksumus on 8,1%, 

postivõrguga 6x7,5 meetrit 10,8% ja postivõrguga 6x9 meetrit 18,2% võrra odavam kui 

terastaladega katuslagi. Liimpuidust pikad talad on märgatavalt odavamad kui terastalad. 

 

Katuse kandekonstruktsiooniks saab eelistada liimpuittalade kasutamist kõikide 

läbiarvatatud variantide korral. Monteeritav raudbetoonkatuslagi ei suuda konkureerida 

läbiarvutatud variantide korral teras- ja liimpuittalade konstruktsioonidega. 

 

Töö sissejuhatuses püstitatud eeldus, et monteeritavatest raudbetoonist katuslae variant 

on kõikide läbiarvutatud lahenduste puhul kallim, osutus õigeks. Eeldus, et terasest 

katusekandjad postivõrgu 6x6 meetrit on otstarbekamad maksumuse poolest 

otstarbekamad kui liimpuit, ei osutunud õigeks. Kõikide vaadeldud hoone postivõrkude 

korral osutus liimpuidust katusekandjatega variant odavamaks.  

 

Võib tõdeda, et sissejuhatuses püstitatud eesmärk on täidetud ja saadud tulemuste järgi 

on võimalik selgelt eristada, millise konstruktiivse skeemi korral missuguse materjali 

kasutamine on maksumuse poolest otstarbekam. Saadud tulemuste põhjal saab teha 

valiku büroohoone lae kandekonstruktsioonide materjalide osas.  
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Töö tulemuste põhjal võib järeldada, et iga konstruktsiooniskeemi jaoks on vaja teha 

erinevate kandetarindite materjalide maksumuse võrdlused. Magistritöö tulemustest 

järeldub, et konstruktsioonide maksumused võivad üksteisest erineda väga suurel määral.  

 

Töö tulemusi saavad kasutada algajad projekteerijad, kes kogenud projekteerijate väitel 

tihti ei tea, kui palju ühe või teise materjali kasutamine maksma läheb. Tulemusi saavad 

kasutada ka ehitajad ja kinnisvaraarendajad, kelle jaoks konstruktsiooni maksumus on 

väga tähtis. Lähtudes töös saadud tulemustest saavad ehitusettevõtted teha 

projekteerijatele ettepanekuid vahetada üks või teine kandekonstruktsiooni materjal teise 

vastu. 
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푡표표푙푠/푃표푖푚푢] (1.05.2014) 

18. Peetri Puit OÜ kodulehekülg. Kättesaadav. 

[ℎ푡푡푝://푤푤푤. 푎푟푐푤표표푑. 푒푒/푒푡/푙푖푚푝푢푖푡] (5.05.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


