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4. Projekteerimismoodulid

4.1. Üldist

AEROC poorbetoontooteid valmistatakse teatud kindlate mõõtmetega. Sellepärast tasub juba projekteerimise 
staadiumis järgida kokku lepitud moodulite mõõtusid. AEROC toodete puhul on põhimoodul horisontaalsuunas 
2M ja vertikaalsuunas 2M. Moodulmõõt M = 100 mm. Tehnoloogilistest võimalustest tulenevalt valmistame 
ainult teatud standartsete mõõtmetega tooteid (vt. AEROC tooted). 

telg asub seina mõlema pinna vahel ja vähemalt 100 mm seina pinnast seespool. Mõlemalt poolt koormatud 
vaheseina minimaalne paksus on seega 200 mm. Sellega on tagatud paneelide vajalikud toetuspikkused 
seintele.

Ka akna- ja ukseavade laiused on soovitav projekteerida 2M kordsetena (vt. tüüpsilluste pikkused)

mm aste. 

Enimlevinud võimalused on toodud joonisel 4.1.

4.2. Horisontaalmoodulid

Joonis 4.1. Sokli sidumine moodulivõrguga.
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Sageli on kasulik vahelae paneelide peale liimida esmalt sobivasse kõrgusesse saetud plokk. Selliselt jääb ka 
voodriga seina tellisvooder normaalsesse 1M vertikaalmoodulisse.

4M või 2M (AEROC silluse kõrgus) võrra madalamal paneeli alumisest pinnast. 

4.3. Vertikaalmoodulid
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Joonis 4.2a. Seinte vertikaalsuunaline moodulimõõdistus AEROC EcoTerm Plus välisseinas
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Vöö U-plokkidest
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Joonis 4.2.b.  AEROC seinte vertikaalsuunaline moodulimõõdistus voodriga seinas
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Toode
Kuivtihedus

(kg/m³)

Normaliseeritud 
survetugevus fb (N/

mm²)

Paindetugevus
fbt (N/mm²)

Elastsusmoodul
Е (N/mm²)

EcoTerm Plus 750
Classic 425

Acoustic 575 2125

5. AEROC plokkseinte projekteerimine

5.1. Üldist

ja ekspluatatsiooni käigus esinevaid koormusi. Samuti peab konstruktsioon olema vastavalt sihtotstarbele kestev 
ja kasutatav kogu projekteeritud kasutusea vältel. Sellest lähtuvalt tuleb valida konstruktsiooni projekteerimisel 
kõige sobivam materjal ja teostada vajalikud arvutused.  

Müüritise tugevuse määravad nii plokkide tugevus kui ka kasutatava mördi omadused. Selletõttu tuleb AEROC 

Tabel  5.1. AEROC plokkide tugevuste normväärtused

5.2. Plokkidest müüritise arvutustugevused

lähtuvalt. 
AEROC poorbetoonplokid kuuluvad müürikivide I kvaliteediklassi ja nende mõõtmete tolerantsid võimaldavad 

     fk b

Tabel 5.2. AEROC müüritise tugevuste normväärtused.

Toode
Kuivtihedus

(kg/m³)

Normsurvetuge-
vus fk

(N/mm²)

Paindetugevus (N/mm²)
Elastsusmoodul 

Е
(N/mm²)

Purunemine sidu-
mata vuugis 1) 
fxk1 (N/mm²)

Purunemine
seotud vuugis 2) 

fxk2 (N/mm²)

EcoTerm Plus
Classic 425 2000

Acoustic 575

  

 

Müüritise tugevuste arvutussuurused saame normväärtuste jagamisel materjali omaduste osavaruteguriga mis 

2)1)
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kõikumisest ja niiskussisalduse muutumisest. Selle tulemusel tekivad konstruktsioonisisesed pinged. Kuna 

välisilmet. 

Pragude tekkimist võib põhjustada ka vundamentide ja talade ebapiisav jäikus. Lisaks mõjutab plokkseinte 
pragunemist ka poorbetoonplokkide eneste mahukahanemine. Õige projekteerimine ja ehitamine võimaldab 
vältida kahjulike pragude teket. 

Et vähendada pragude tekkimise ohtu jagatakse müüritis deformatsioonivuukidega piisavalt väikesteks osadeks 

kaitseb soovimatute pragude avanemise eest.

5.3. Deformatsioonivuugid ja AEROC plokkseinte armeerimine 

5.4. Armeerimine

Pragude tekkimist müüritises aitab vähendada plokkseinte armeerimine. Armeerimisega saab suurendada 
ka deformatsioonivuukide vahekaugust. Armatuur paigutatakse kas horisontaalvuukidesse või nähakse ette 
sarrusvööd. 

Armeerimise vajaduse ja armatuuri paiknemise määrab ära projekteerija.

 2. Kasutada Murfor armatuuri
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Murfor on kaasaegne lahendus müüritise armeerimisel.

on ette nähtud kasutamiseks õhukestes nn. liimvuukides. 

Armatuur on tsingitud. Murfor armatuuri suurimaks 

freesida sooni. Armatuur asetatakse horisontaalvuuki 
plokiliimi sisse. Murfor armatuur on saadaval laiusega 

armatuuri Aeroc Element 100 ja 75 vaheseintes.

5.4.1 Murfor armatuur 

Tüüp Pikkus

Murfor   40   40

Murfor 140 140

Tabel 5.3. Murfor armatuuri mõõtmed (mm)



AEROC manual 05/2016

vajalikud uurded. Selleks võib kasutada kas elektri- või käsifreesi. Nimetatud uurded täidetakse enne 
armatuurvarraste paigaldamist AEROC plokiliimiga. Seejärel surutakse armatuurvardad liimiga täidetud 

paksuses seinas paigaldatakse igasse neljandasse vuuki kaks armatuurvarrast ning 200 mm ja 150 mm 

5.4.2. Armatuur A-III Ø 8 mm 

piki perimeetrit piki perimeetrit piki perimeetrit

piki perimeetrit piki perimeetrit piki perimeetrit

igas neljandas 
vuugis

             L= ava laius + 
2 x 900 mm

igas neljandas 
vuugia

 Vuugiarmatuuri paiknemine.
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 -  kui muutub järsult seina kõrgus.

Deformatsioonivuukide tihendamine 

võib vuugid katta sobivate liistudega. 

5.5. Deformatsioonivuugid 

 Deformatsioonivuuk

Pehme vuugitäide

10 - 15 mm

Terasvarras Ø 8 valatud 
tsementseguga igasse 
kolmandasse horisontaalvuuki

Plasttoru terasvarda 
liikumise võimaldamiseks 
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AEROC plokkseintes sobivad avade sildamiseks nii monteeritavad kui kohapeal valmistatavad sillused. 

tehtud raketisse. Raketise võib teha kas puidust või kasutada AEROC U-plokke. 

AEROC silluse soovitatav toetumine AEROC plokkidest müüritisele. Aknaavade alumised vuugid ja 

Ukse- ja aknaava kõrgust saab vajadusel korrigeerida sobivasse mõõtu lõigatud AEROC plokkidega või 
sobivas mõõdus teiste AEROC plokitoodetega. Näiteks EcoTerm Plus plokkidest müüritises võib silluse alla 
liimida Element 100 plaatidest lõigatud sobivas mõõdus plaaditükke. Kivistunud AEROC plokiliim on piisavalt 
tugev sillusele altpoolt külge liimitud plokkide püsimiseks. 

6. Avade sildamine AEROC plokkseintes

6.1. Üldist

6.2. Tugipinna plokid 

900 mm

AEROC täisplokk

900 mm

AEROC sillus

Armatuur Ø 8 mm
L=900 mm

900 mm

AEROC täisplokk

900 mm

AEROC sillus Liimitavad AEROC plokid

Armatuur Ø 8 mm
L=900 mm
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AEROC sillused on arvutatud ühesildelise talana ja dimensioneeritud teatud kandevõimele. Erinevate silluste 

suurust kN/m ilma silluse omakaaluta. Silluste dimensioneerimisel on arvestatud nii alalise koormusega kui ka 
muutuvkoormusega. 

ruumiliseks karkassiks. Armatuur on töödeldud korrosioonikaitsemassiga.

6.3. AEROC poorbetoonsillused

ühtlasest joonkoormusest tulenevaid näitajaid. 

6.4. Koondatud- jm. erikoormused

pikaajaliste koormuste korral alla L/400. Tavaliselt on läbipaine ka sellest palju väiksem.

6.5. Läbipaine

ei ületaks piirkoormust all olevas müüritises. 

6.6. Tugipindade pikkus

6.7. Ristlõike nõrgendused

20 mm) on keelatud. Et mitte vigastada sillustes olevat armatuurkarkassi!
Keelatud on silluste lühemaks lõikamine ja armatuurisoonte freesimine silluse ülapinda.



Armatuurkarkass
vastavalt projektile

Betoon

AEROC plokkidest
müüritis

AEROC U-plokk
Saalung
U-plokkide toestamiseka

6.8. U-plokkidest sillused 

AEROC U-plokkidest silluste projekteerimisel tuleb lähtuda üldistest raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimise 
eeskirjadest. AEROC U-plokk täidab sellisel juhul raketise ülesannet ja silluse moodustab sinna sisse valatud 
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7. AEROC Laepaneelide kasutamine vahe ja katuslagedes

7.1. Üldist

AEROC Laepaneelid on projekteeritud ühesildelise talana ja arvutatud kindlale koormusele. Laepaneele 

AEROC Laepaneelides on kaks tasapinnalist keevisvõrku - alumine ja ülemine. Nendega tagatakse nii paneelide 
vajalik kandevõime kui ka tugevus nende tõstmisel paneelide keskelt.

AEROC Paneelid on ristkülikulise ristlõikega ja ilma õõnsusteta. Paneelide külgpinnad on punn-tapp profiiliga. 
Joonisel 7.2 on näidatud punni-tapi mõõtmed ja nende ühildumine pikkivuugis. Paneeli ühe külgpinna ülaservas 

Joonis 7.1. Paneeli armeeringu skeem

Joonis 7.2. Paneeli punn-tapp ühenduse mõõtmed

10

10

45 42

1012

40

15

Paigaldussuund

15°

L

 ≤ 0,3 L  ≤ 0,3 L

60 60 60 60 60 60

25
0

120120

Kaitsekiht 34 mm

Kaitsekiht 30 mm
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AEROC EcoTerm Plus plokkidest välisseintele peaks ette nägema mõnevõrra suurema toetuspikkuse ehk umbes 
150 mm. AEROC paneelidel on kasulik ka paneeliväljaku äärmised paneelid toetada pikkisuunas välisseintele. 

Kui hoone projekteerimisel arvestatakse punktis 4.2 kirjeldatud juhistega seinate sidumisel telgedega ja 

Samad põhimõtted kehtivad ka katuslagedes kaldu asetsevate paneelide korral.

Paneelide lõikamine
AEROC paneelide keevisvõrgud on projekteeritud vastavalt paneeli mõõtmetele ja kandevõimele ning neid 
kasutatakse vaid vastava pikkusega paneelide valmistamiseks. Sellest tingitult ei ei tohi paneele ehitusplatsil 

Paneeli tugipind AEROC EcoTerm Plus plokkidest välisseinal

150

2M

Paneeli tegelik pikkus

Toetuspikkus ~ 120 mm
AEROC Laepaneel

Maskiplokk

Mineraalvill; EPS

7.2. Paneelide tugipindade pikkus
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Paneelides olevad sarrusvõrgud seavad teatud piirangud avade ja läbiviikude tegemisele vahelagedes. 
Järgnevalt püüame anda juhiseid kuhu ja kuidas on kõige mõistlikum vajalikke avasid teha ja millega peaks 
arvestama juba hoone projekteerimisel.    

Aeroc müügiesinduses ollakse valmis teid selles osas alati aitama.

7.3. Läbiviikude projekteerimine

Ø12

Plaat 6x150x150
tsingitud

Parandussegu

Plaat 6x150x150
tsingitud

paneelide pikkivuukidesse (joonis 7.4). AEROC laepaneelid armeerimisel oleme sellega arvestanud ja 

tähistatud alasse. Ettevaatlikult puurides tuleb leida armatuuri vahekohad.

7.3.1. Väiksemate aukude tegemine

Siin tuleb kasutada paneelide vekseldamist. Selleks tuleb lühemad paneelid vekseldada kõrvalolevatele 

laiusega kuni 1200 mm (kaks paneeli).

7.3.2. Suuremad avad vahelagedes ja katustes

90

180

600

Saab puurida auke

Joonis 7.4. Avade tegemise võimalused AEROC paneelide pikkivuugis

10
0

10
0

Riputuspolt

Joonis 7.5. AEROC paneelide vekseldamine riputuspoltidega
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Vuukide armeerimine
AEROC laepaneelide pikkivuuke kogu paneeli pikkuses ei armeerita. Armeeritakse peamiselt sisemiste 
kandeseinte juures olevad paneelide pikkivuugid. See võimaldab tõmbejõudude ülekandmist ühelt laeosalt 

 

Ringsarrus
AEROC paneelidest lagedes tuleks ette näha ka ringsarrus. Esiteks aitab ringsarrus vastu võtta 
horisontaalkoormusest tekkivaid tõmbepingeid. Teiseks hoiab sarrus kõrvuti asetsevad paneelid tihedalt 
teineteise vastas ja vähendab sellega pragude tekkimise ohtu paneelide pikkivuukides. Ringsarruse 
paigaldamiseks tuleb paneelide pealispinda freesida sooned. Kasutatava sarrusterase läbimõõt peab olema 

7.4. Vahelagede armeerimine ja jäigastamine

200

Vekseltala 600 mm

Joonis 7.7. 

200

Vekseltala 1200 mm
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 AEROC vahelae armeerimine

Vuugisarrus Ø 8 mm     L=2000

R
in

gs
ar

ru
s 

Ø
 1

0

Peenbetoon

Ringsarrus Ø 10 mm Vuugisarrus Ø 8 mm

AEROC laepaneelide pikkivuukides jääb paneelide ülemisse pinda soon mis täidetakse peenbetooniga. see 

7.5. Paneelide pikkivuukide tihendamine

AEROC paneelide vuukide tihendamine

AEROC Laepaneel
Vuugis auk Ø 30 mm
täita peenbetooniga

AEROC Laepaneel

Vuugis auk Ø 30 mm
puurida alt üles
täita montaazivahuga

ba
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Paneelidest vahelaed jäigastavad hoonet ning aitavad suurendada müüritise vastupanu horisontaalkoormusele 

oluline paneelidest katuslagede ankurdamine ja eriti veel siis kui katuslae paneelid paigaldatakse kaldu.  

AEROC paneelide ankurdamiseks mittekandvate välisseintega kasutatakse 12 mm roostevabast terasest 

AEROC müüritisse (joonis 7.10). 

peavad ulatuma 400 mm sügavusele müüritisse (joonis 7.11). 

AEROC paneelidest kaldkatustes takistavad ankurdusvardad paneelide libisemist kaldpindadel ning töötavad 
ka tuule imemisjõule.

7.6. AEROC paneelidest lagede ankurdamine

150

AEROC Laepaneel

Maskiplokk

Murske; Mineraalvill; EPS

Roostevabast terasest varras Ø12 mm
vastavalt projektile

Mineraalvill
Müürimört

Joonis 7.10. AEROC paneelide ankurdamine roostevabast terasest varrastega
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Murske või mineraalvill

Paneelide vuuki puurida auk Ø 30 mm
Armatuur Ø 10 mm + peenbetoon

AEROC paneel

Joonis 7.11. AEROC paneelide ankurdamine kandeseinaga

150

AEROC Laepaneel

Murske; Mineraalvill; EPS

Roostevabast terasest varras Ø12 mm
paneeli keskel esmaseks fikseerimiseks

Mineraalvill
Müürimört

Paneelide vuuki puurida auk Ø 30 mm
Armatuur Ø 10 mm + peenbetoon

Ploki serv lõigata
vastavalt lae kaldele

Murske, mineraalvill

AEROC Laepaneel

AEROC paneele saab katusklagedes paigaldada ka joonisel 7.12 näidatud viisil (katuse kalle 15°). Sellisel 
juhul on paneelide ankurdus seintega eriti oluline.

Madalama müüritise ülemine pind jääb horisontaalne aga kõrgema müüritise sisemine serv tuleb saagida 
kaldu vastavalt katuse kaldele. Paneelide paigaldamisel tuleb takistada nende libisemine. Selleks lüüakse 
paneeli keskel läbi paneeli seina sisse roostevabast terasest vardad. Pärast paneelide paigaldamist puuritakse 

täidetakse tsementseguga ning sinna surutakse armatuurvardad.

Joonis 7.12. AEROC paneelide ankurdamine kandeseinaga - pikkisuunas kaldu
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Horisontaalsete paneelidega katuslagi
Fermid ja sarikad kinnitatakse paneeloide külge läbi müürilattide ja jaotusprusside. Müürilattide ja prusside 
kinnitatamiseks paneelidele külge sobib kõige paremini tsingitud riputuslint. sobiva pikkusega lindijupid kinnitatkse 
paneelide paigaldamise ajal naeltega paneeli vuukidesse või valatakse tsementseguga paneelidesse puuritud 

auku valatava lindi ots tagasi pöörata. 

Joonistel 7.14 ja 7.15 on näidatud katusekonstruktsioonide võimalik toetumine horisontaalsele AEROC 
paneelidest katuslaele vastavalt sellelle kas katuse hari on paneelidega risti või mitte.

Kõik puitkonstruktsioonid tuleb AEROC paneelidest eraldada niiskustõkkega (näit. bituumenpaber).

7.7. Sarikate kinnitamine AEROC paneelidest katuslagedele

Kinnituslint valatud
paneeli puuritud auku

Kinnituslint naelutatud
paneeli vuuki

Kinnituslindi AEROC paneeli küljes 

Sarikas

Vertikaaltoed
Pruss koormuse
jaotamiseks

Pruss koormuse
jaotamiseks

Joonis 7.14. Katuse hari risti AEROC paneelidega 
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Sarikas

Vertikaaltoed
Pruss koormuse
jaotamiseks

Pruss koormuse
jaotamiseks

Joonis 7.15. Katuse hari paralleelne AEROC paneelidega 

AEROC paneelidega kaldkatus.

kõrgemale tõsta. Selleks kasutatakse AEROC plokke mis liimitakse paneelide peale. Sarikad paigaldatakse 

tagasi pöörata. 

Sarikate kinnitamine on täpsemalt näha joonisel 7.10.

Kõik puitkonstruktsioonid tuleb AEROC paneelidest eraldada niiskustõkkega (näit. bituumenpaber). 
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Sarikas

Betoon

Plokid sarikate
toetamiseks

Paneel

AEROC plokk
200x200x300

Sarikas

AEROC paneelidega kaldkatus 
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liitumiskohtade kaudu. Aerocil on välja töötatud vastavad soovituslikud tüüplahendused. 

Erinevatele õhumüra isolatsiooni nõudmistele vastavaid seinakonstruktsioone võib ehitada kasutades 
mitmekihilisi AEROC seinalahendust. Selliste seinte suureks plussiks on seina kergus. Näiteks Aeroci soovitatav 

kergeima ruutmeetri kaaluga korteritevahelistele seintele esitatavatele heliisolatsiooni nõuetele vastav kivisein 
ja tagab kompaktse lahenduse tõttu enam kasulikku sisepinda.

Joonisel on näidatud mitmekihilise seina ristlõige ning 
erinevate kihtide tähised. Mõlema plokkseina kõik vertikaal- ja 
horisontaalvuugid peavad olema AEROC plokiliimiga täidetud. 

jäigad mineraalvilla plaadid. Mineraalvill ei tohi puutuda vastu 

Mitmekihilise seina erinevaid kihte ei tohi kinnitada teineteisega 

juhul langeb isolatsioonivõime järsult. Samuti on soovitav katkestada 

mõjuta mitmekihiliste seinte heliisolatsiooni võimet rohkem kui 

nende otstarbele. 

8. Heliisolatsioon

8.1. Üldist

8.2. Korteritevaheline helikindel sein AEROC toodetest

d4d1 d2

d3

d5

AEROC seinakiht
d1

kiviseinte 
vahe

d2 (mm)

mineraalvill AEROC seinakiht
d4

kogupaksus
d5 (mm)

Rw
Rw´ seina 

kaal
kg/m²

AEROC Plade 100 mm 55 50 AEROC Plade 75 mm *) ca. 105

AEROC Plade 100 mm 40 AEROC Plade 100 mm 240 ca. 120

AEROC Acoustic 150 mm 50
AEROC 
Element või Classic 100 mm

ca. 144

AEROC Acoustic 150 mm 50 AEROC Acoustic 150 mm

Tabel 8.1. Aeroci soovitatavad mitmekihilised seinalahendused on toodud alljärgnevas tabelis.

*) Õhukesele Aeroc Plade 70 seinale ei tohiks kinnitada köögikappe jt. raskeid esemeid. 
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väliskrohvi kulunormiga 10kg/m² mõlemal seinapinnal.

Seina õhumüra isolatsioon sõltub peamiselt seina kaalust ehk selle paksusest ja materjali tihedusest. 

8.3. Ühekihilise AEROC seina õhumüraisolatsioon

Toode
AEROC seina paksus 
(mm)/ tihedus (kg/m³) Pinnaviimistlus

Õhumüra isolatsioon 
Rw(dB)

Element 100 100/425 krohv + krohv

Element 150 150/425 krohv + krohv

Classic 150 150/425 krohv + krohv

Classic 200 200/425 krohv + krohv

Classic 250 250/425 krohv + krohv 45

krohv + krohv 47

Universal 200 krohv + krohv 41

krohv + krohv

Acoustic 100 100/575 krohv + krohv

Acoustic 150 150/575 krohv + krohv

Acoustic 200 *) 200/575 krohv + krohv

Acoustic 250 250/575 krohv + krohv

Plade 75 krohv + krohv

Plade 100 krohv + krohv

Hard 200 krohv + krohv 45

Hard 250 krohv + krohv

krohv + krohv 50

krohv + krohv

krohv + krohv

EcoTerm Plus 500 krohv + krohv

*) Acoustic 200mm laiust seina saab ehitada Acoustic Acoustic 250 plokkidest plokke külili ladudes.

Tabel 8.2. Ühekihiliste AEROC seinakonstruktsioonidega saavutatavad õhumüra isolatsiooni näitajad.

sobivad helikindla mittekandva seina süsteemiks. Aeroc Acoustic toodetest erinevaid terviklahendusi on 

laed ning põrandad katkestatud.



alloleval joonisel toodud näidetega

AEROC plokk

minaraalvill 30 mm

distantslatt 45 x 45;
 s ~ 600 mm

vajadusel
hüdroisolatsioon

kipsplaat 13 mm

AEROC plokk

mineaalvill min. 30 mm

puitklots,
eraldatud plokkidest

vahe 75-100 mm

kipsplaat 13 mm

       ΔR                           ΔR

Seinte helipidavuse paranemine vooderdamisega 

8.4. Seinte vooderdamine
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poorbetoon kuulub tuletundlikkusklassi A1. Poorbetoon talub hästi ka hetkelist väga kõrge temperatuuri mõju 
kuna poorne struktuur kaitseb materjali tavalisele betoonile omasest aurustuva vee põhjustatud kahjustustest. 
Tasakaaluniiskusest allapoole kuivamine põhjustab poorbetooni kahanemise. Tugevam kahanemine toimub 

umbes 700 °C juures taas kasvab.

Füüsikaliselt ja keemiliselt seotud vee aurustudes väheneb põlengu jooksul ka materjali mahukaal.

9. Tulepüsivus

9.1. Üldist

Müüritise paksus
(mm)

Tulepüsivus

500  REI 240
REI 240
REI 240

250 REI 240
200 REI 240
150
100 EI 120
75
50

Tabel 9.1. AEROC müüritise tulepüsivus


