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Betonin kohonneet ilmamäärät
Betoniasema: 6% - Siltatyömaa: 10% - Silta: 15%+
• 1% ilmaa vastaa noin 5% lujuudessa

Betonin suojahuokostus ei ole nykyisellään riittävän 
stabiili 
• Lisäaineiden kehittyminen 

• Polykarboksylaattipohjaiset notkistimet ja niiden vaahdontappajat, 
synteettiset huokostimet

• Betonin ominaisuudet
• Betonin notkeus
• Betonin koostumus, sideainemäärä

• Työmaatoiminnot
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Robust Air 
Tilaustutkimus Aalto-yliopistossa

Tavoitteet:
• Varmistaa betonin suoja-

huokostuksen stabiilisuus
• Vaatimukset betonimassalle 

jotta riittävän stabiili suoja-
huokostus voidaan saavuttaa

Kaksi tutkittavaa ilmiötä:
1. Betonin ilmamäärän nousu 

sekoituksen jälkeen
2. Betonin ilmamäärän vaihtelu 

rakenteen sisällä
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Rahoittajat:
• Liikennevirasto 
• Betoniteollisuus r.y., VB-jaosto
• SBK-Säätiö
• BASF Oy
• Oy Sika Finland Ab
• Finnsementti Oy
• Semtu Oy
• GCP Applied Technologies
• Mapei Oy
• Ha-Be
• Rudus Oy
• Ruskon Betoni Oy
• Lujabetoni Oy



Robust Air 
Sisältöä

Betonikokeet:
• Tutkittiin betonin 

omaisuuksien vaikutuksia:
• Betonilaatu: 2 erilaista
• Sementti: 3 laatua
• Kiviaineksen max.raekoko, 

8 / 16 mm
• Betonin notkeus: F5 ja S3

• Kaikki kokeet samoilla 
lisäaineilla
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Lisäainekokeet:
• Tutkittiin 7 toimittajan 

lisäaineyhdistelmiä (notkistin & 
huokostin).

• Betonin koostumus vakio, 
ainoastaan lisäaineiden 
annostuksia säädetään

• Kolme testibetonia:
a) Plus – F5
b) CEM I, Broceni – F5
c) Plus – S3



Robust Air 
Betonikokeet – Ilmamäärä ajan funktiona
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Robust Air 
Betonikokeet – Ilmamäärä ajan funktiona

Yhteenveto betonikokeista:
• Ilmamäärät nousivat kautta linjan ja yllättävätkin paljon
• Vaikea nimetä yksittäistä tekijää joka selittäisi 

ilmamäärän kasvamisen
• Betonin notkeus merkittävin tekijä

• Testibetonit eivät ole herkimmästä päästä
• Alhaiset v/s-suhteet
• Kohtuullisen korkeat sementtimäärät

• Laboratoriosekoitin saattaa hieman ”kärjistää” tilannetta
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Robust Air 
Lisäainekokeet 

• Betonin ominaisuudet pidetään vakiona
• Kolme erilaista betonia

• Plus – F5
• CEM I, Broceni – F5
• Plus, S3

• Lisäainekombinaatio muuttujana
• 7 erilaista lisäainekombinaatiota (notkistin ja huokostin)

• Lisäaineiden annostukset säädetään niin että 
tavoiteilmamäärä ja –notkeus saavutetaan
• Betonin koostumusta, esim. vesimäärää, ei vaihdella
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Robust Air 
Lisäainekokeet – Ilmamäärä ajan funktiona
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Robust Air 
Lisäainekokeet – Ilmamäärä ajan funktiona
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Robust Air 
Lisäainekokeet – Ilmamäärä ajan funktiona
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Robust Air 
Lisäainekokeet – Ilmamäärä ajan funktiona
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Robust Air
CiDRA AIRtrac
• Robust Air-projektin rinnalla käynnissä 

diplomityö liittyen betonin ilmamäärän 
mittaamiseen suoraan sekoittimesta 
(Teemu Ojala)

• Laitteena amerikkalainen CiDRA 
AIRtrac

• Käytössä myös muutamalla betoniasemalla 
Suomessa

• Laite mittaa ilmamäärää reaaliaikaisesti 
suoraan sekoittimesta
• Akustinen menetelmä
• Mittaa tiivistymättömän betonin 

ilmamäärää
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Robust Air
CiDRA AIRtrac esimerkkejä
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50% huokostimen määrästä ja 2 min sekoitus
100% huokostimen määrästä ja 2 min sekoitus
50% huokostimen määrästä ja 5 min sekoitus
50% huokostimen määrästä ja 5 min sekoitus



Robust Air
CiDRA AIRtrac esimerkkejä
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Robust Air
CiDRA AIRtrac esimerkkejä
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Robust Air 
Lisäainekokeet

Yhteenveto lisäainekokeista:
• Lisäaineiden välillä merkittäviä eroja

• Joillakin lisäaineyhdistelmillä ilmamäärän nousu oli vähäistä
• Näiden kokeiden perusteella ei kuitenkaan voida laittaa 

lisäaineita ”paremmuusjärjestykseen”
• Lisäaineiden toimivuus on testattava betonikohtaisesti
• Lisäaineissa on kehitystarpeita 

• CiDRA AIRtrac
• Laite antaa luotettavaa informaation betonin ilmamäärästä 

suoraan sekoittimesta
• Näyttää hyvin sekoitusajan vaikutuksen ilmamäärään
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Ilmiön tarkastelua
Ilmamääräpotentiaali

1. Kullakin betonilla on Ilmamääräpotentiaali (maks. ilmamäärä)
• Ilmamääräpotentiaali

• Lisäaineista (notkistin ja huokostin)
• Betonin koostumuksesta, sementtityypistä
• Betonin notkeudesta

2. Tarvitaan varsin tehokas sekoitus, jotta Ilmamääräpotentiaali 
voidaan saavuttaa jo varsinaisen sekoituksen aikana
• 5 min ei riittänyt laboratoriosekoittimella (riippuu sekoittimesta)

3. Mikäli Ilmamääräpotentiaalia ei saavuteta varsinaisen 
sekoituksen aikana, riskinä on ilmamäärä nouseminen 
- Autossa kuljetuksen ja odotuksen aikana
- Pumppauksen ja valun aikana
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Ilmiö graafisesti
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Aika

Ilm
am

ää
rä

Lyhyt sekoitusaika,
korkea huokostinannostus

Ilmamääräpotentiaali

Ilmamääräpotentiaali

“Sekoitus” työmaallaPitkä sekoitusaika,
matala huokostinannostus



Korvaavia toimenpiteitä
1. Mahdollisimman suuri osuus ilmamääräpotentiaalista tulisi 

saavuttaa jo varsinaisen sekoituksen aikana
• Lisäaineiden kehittäminen niin, että ne toimivat nopeammin
• Sekoituksen tehostaminen

• Sekoitusaika (5 min ei liene mahdollinen ratkaisu)
• Sekoittimen tehokkuuden parantaminen

2. Ei tavoitella turhan korkeita ilmamääriä
• Esimerkiksi max. 5% betoniasemalla, max. 6% työmaalla
• Hyvä pakkasenkestävyys mieluummin v/s-suhteen avulla 
• Vaatimuksia tulee myös päivittää 

• Nykyvaatimukset kannustavat korkeisiin ilmamääriin
• Myös huokosjakovaatimukset mietittävä uudelleen

3. Laadunvalvontakäytäntöjen päivittäminen
• Laadunvalvonnan automatisointi ja kohdentaminen
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Mitä positiivista “betonikriisistä”?

• Herättänyt koko alan
• Positiivinen vaikutus alan kehittämispanostuksiin 

sekä myös laatuajatteluun
• Kriisi koskee vain huokostettua betonia, mutta koko alan 

kehittämiseen panostetaan

• Kun ongelma on ”hoidettu” kuntoon, ala on ottanut 
selkeän harppauksen eteenpäin

• Ehkä koko rakennusalan laadunvalvontakäytäntöjä 
voisi tarkastella uudelleen
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