HB-VALUHARKKOPERUSTUKSEN
ASENNUSOHJE

1.

Yleistä

Tämä suunnittelu- ja työohje on tarkoitettu HB-Betoniteollisuus Oy:n
HB-Valuharkkoperustuksen asennusohjeeksi. HB-Valuharkkoperustuksen käyttökohteita
ovat pien- ja rivitalojen sokkelit.
Valuharkkojen yhdisteleminen muiden harkkotyyppien kanssa on mahdollista,
kun otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa materiaalien erilaiset käyttäytymis tavat.
HB-Valuharkot ovat ladottavia harkkoja, joiden välissä ei käytetä muurauslaastia.
HB-Valuharkot ovat lujaa materiaalia, jotka kestävät hyvin pakkasrasitusta ja muita
mekaanisia rasituksia. Ammattitaitoisen asentajan käsissä niistä syntyy rakenne,
joka on myös helppo pinnoittaa.

Taulukko 1; HB-Valuharkkojen pakkaustiedot
Harkkotyyppi

Mitat (p/l/k)
[mm]

Paino
[kg]

Lavalla harkkoja
[kpl/lava]

HB-Valu - 150
HB-Valu - 200
HB-Valu - 250
*HB-Valu - 300
HB-Betonipilari - 240
HB-Valupilari - 250

600/150/200
600/200/200
600/250/200
600/300/200
240/240/190
250/250/200

16,0
17,1
19,4
22,5
16,6
10,8		

Päätyharkkoja
lavalla [kpl/lava]

Lavan paino
[kg]

80
13…14
72
14…15
40
9…11
40
13…14
80					
80					

1385
1345
800
925
1340
890

*Voidaan käyttää myös anturaharkkona

2.

Ennen asennusta
1. Anturan alle tuleva murskekerros tulee tiivistää ja tasoittaa tasaiseksi oikeaan korkoon.
2. Harkot on syytä jakaa tasaisesti jo tässä vaiheessa tasaisesti työmaalle,
jotta asennus nopeutuu.
3. Linjalangat tulee kiinnittää kulmatukiin tai – pukkeihin siten, että anturasta
saadaan suora.
4. Valmista antura halutulla tavalla. Voit käyttää esimerkiksi Formex-valmismuotteja
tai muotittaa antura laudoilla.
5. Sijoita tartuntateräkset anturaan pystyyn kuva 2:n mukaisilla etäisyyksillä.
Riittävä tartuntaterästen määrä tulee rakennesuunnitelmista.
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Valuharkkojen asennus
1. Nosta linjalanka ensimmäisen valuharkkokerroksen yläpinnan korkeudelle.
2. Sokkeliharkkojen asennus aloitetaan päätyharkolla kulmasta. Nurkkaladonta
tulee toteuttaa kuvan 2 mukaisesti, jotta harkkojen valuontelot ovat päällekkäin.
Taulukossa 1 on kerrottu oikeat limitykset eri harkkoleveyksille.
3. Valuharkko kiinnitetään anturaan muurauslaastilla. Jotta loppuasennus helpottuu,
viimeistään tässä vaiheessa on syytä saada harkkojen yläpinta mahdollisimman suoraksi.
4. Jatka sokkeliharkkojen asennusta siten, että harkkojen päässä olevat pontit menevät 		
tiiviisti yhteen. Voit käyttää harkkojen yhteen liimaamiseen kiviliima pystysaumoissa.
5. Kun ensimmäinen kerros on valmis, nosta linjalanka toisen kerroksen yläpinnan 			
korkeudelle.
6. Aloita toisen kerroksen asennus jälleen kuvan 2 mukaisesti. Toisen kerroksen harkot 		
ovat käännetty 180° astetta ensimmäisiin harkkoihin nähden vaakasuunnassa.
7. Käytä halutessasi vaakasaumoissa myös kiviliimaa. Riittävä määrä kiviliimaa
on noin 150 mm molemmille harkkokuorille.
8. Asenna vaakaan tulevat teräkset rakennesuunnitelmien mukaisesti. Minimiteräsmäärät
on kuvattuna taulukossa 2.
9. Pystyteräkset (yleensä matalaperustuksissa ei ole tarvetta pystyteräksille) voidaan
asentaa sen jälkeen, kun ylin harkkokerros on asennettu.
10. Valuharkkoja voidaan työstää isolla kulmahiomakoneella, jossa on timanttilaikka tai 		
harkkosirkkelillä, jossa on timanttiterä.
11. Sähköjohdot sekä putket asennetaan ennen valua. Sähköjohdot asennetaan aina
suojaputken sisään.

Kuvasarja 1-4 kuvat:
Päätyharkon sahaus kulmissa

Kuvasarja 5-8 kuvat:
Päätyharkon sahaus suorassa seinässä
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Taulukko 1; harkkojen limitys
Harkkotyyppi

Limitys

HB-Valu - 150

1/4 osa harkkoa

HB-Valu – 200

1/3 osa harkkoa

HB-Valu – 250

1/2,4 osa harkkoa

HB-Valu – 300

1/2 osa harkkoa

Kuva 1; valuharkot

HB-Valu - 150

HB-Valu - 200

HB-Valu - 250

HB-Valu - 300

Taulukko 2; teräsmäärät
Harkko

As, vaad
[mm2/m]

Teräspaksuus
ja jako

As [mm2/m]

Valu-150

150

T10 mm K400

196,4

Valu-200

200

2T8 mm K400

251,3

Valu-250

250

2T8 mm K400

251,3

Valu-300

300

2T10 mm K400

392,7

Kuva 2; nurkkaladonta

HB-Valupilari-250
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Valun valmistelu
1. Tarkista sokkelin yläpinnan suoruus.
2. Jos yläpinta ei ole oikeassa korossa tai siinä on paljon epätasaisuuksia, muotita esimerkiksi
laudoilla yläpinta niin, että laudan yläpinta on oikeassa korossa. Lauta voidaan kiinnittää
väliaikaisesti betoniruuveilla tai puristimilla
3. Lisää tarvittaessa tukia varsinkin nurkkiin, jotta harkot eivät liiku valun aikana.
4. Laske tarvittava valubetonin määrä.
5. Varmista rakennesuunnitelmista oikea betonin laatu. Minimilujuusluokka betonille on 		
C25/30 ja maksimiraekoko 16 mm. Betonin tulee olla säänkestävää ja täyttää kohteen
ympäristön rasitusluokkavaatimukset (esim. XC3, XC4 ja XF1). Betonin notkeuden
tulee olla notkeusluokkaa S3-S4.
6. Tilaa betoni valmisbetoniasemalta sekä pumppukalusto. Varmista, että työmaalla on 		
riittävästi työvoimaa sekä betonointiin tarvittavia työkaluja, kuten sauvatäry.
7. Kostuta harkot sisäpuolelta, jotta betoni valuu paremmin jokaiseen onteloon.

5.

Valu
1. Valu tapahtuu pumpulla, jonka putkenpään halkaisija on lähellä harkon valuontelon 		
leveyttä.
2. Valettaessa massan korkeusero on enintään 0,5 m (2,5 harkkoa) ja yhdellä kertaa
valetaan 1,5 m (7,5 harkkoa). Työsauma tulee aina harkkokerroksen puoleen väliin.
3. Valun aikana tarkkaillaan koko ajan harkkojen paikallapysymistä.
4. Täryttäminen suoritetaan ohuella sauvatäryttimellä joka toisesta valuaukosta hyvin
kevyesti. Täryttäessä tulee olla varovainen, ettei tärytys liikuta tai riko harkkojen sisällä
olevia teräksiä tai putkituksia.
5. Valun jälkeen betonipurseet poistetaan harjaamalla.
6. Betonivalun jälkihoitona suositellaan rakenteen pintojen kevyttä kastelua ja
peittämistä. Jälkihoitoa suositellaan tehtäväksi viisi vuorokautta valun jälkeen.
Jälkihoidon laiminlyönti saattaa heikentää betonin loppulujuutta oleellisesti.

Harkkojen
käyttökohteet:
Kantavat ulko- ja
väliseinät
Kestävät perustukset
niin omakoti- kuin
rivitaloihin
Maanpaineseinät,
kellarilliset perustukset
Hyvin ääntä eristävät
huoneistojen väliset
seinät
Korjausrakentaminen
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Tässä esitteessä on esitetty ohjeellisia
ratkaisumalleja rakenteiden suunnitteluun
ja valmistamiseen. Toteutettavista rakenteista vastaa aina kohteen rakennesuunnittelija.
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