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Raudbetoonkonstruktsioone on kasutatud juba üle 160 aasta, kuid esimesed massilised 
armatuuri korrosiooni probleemid kerkisid esile alles 1960-ndatel. Peamiseks põhjuseks 
peetakse kloriidide sissetungi betooni: juba suhteliselt madal kloriidide sisaldus võib 
põhjustada kiiret terasarmatuuri korrosiooni. 

Käesoleva töö eesmärk on anda ülevaade kloriidide rollist armatuuri korrosioonil betoonis, 
võrrelda betooni kloriidikindlust erinevatel betooni tugevusklassidel ning hinnata 
betoonilisandi efektiivsust kloriidikindluse suurendamisel. Töös kasutatud katse meetod 
põhineb standardil EVS-EN 13396:2004, kus määrati kloriidide sissetungi betoonist 
silindrilistesste katsekehadesse 3 % NaCl lahuses.  

Teostatud katsete tulemused näitasid, et kõrgemast tugevusklassist betoon (C35/45) on 
kloriidikindlam kui madalamast tugevusklassist betoon (C25/30) ning betoonilisand ei 
tõstnud C25/30 tugevusklassiga betooni kloriidikindlust. 

Võrreldes kloriidide sisaldusi varasemalt teostatud sarnaste uurimustega, kus hoiti 
katsekehi NaCl lahuses, olid kõik antud töös teostatud katsete väärtused suuremad. 
Erandina oli betooni tugevusklassiga C35/45 kloriidide sisaldus madalam kui standardis 
EVS-EN 206 antud kriitiline piir. Töö tulemusi saab kasutada alusmaterjalina tulevastes 
uuringutest ning kloriidikindlust suurendavate betoonilisandite parendamisel. 
 
Märksõnad: armatuuri korrosioon, kloriidikindlus, kloriidisisalduse määramine, 
betoonilisandid 
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Reinforced concrete structures have been used more than 160 years, but first major 
damages by reinforcement corrosion occured in the 1960s. The main reason for corrosion 
is considered to be the ingress of chlorides: even a low level of chlorides can lead to rapid 
onset of steel rebar corrosion. 

The purpose of this reasearch is to give an overview of the effects of chlorides on corrosion 
of steel rebar of reinforced concrete, to compare chloride resistance in different strenght 
classes of concrete and to evaluate the effects of admixture on chloride resistance. 
Experimental methods used in this study are based on standard EVS-EN 13396:2004. 
During the experiment cylindrical concrete specimens were held in a bath filled with 3 % 
NaCl solution.   

The experiment results showed that concrete with a higher strenght class (C35/45) had 
better chloride resistance than concrete with a lower strenght class (C25/30), and that the 
admixture had no effects on raising chloride resistance of concrete with strenght class 
C25/30. 

All the values of this reasearch were higher compared to previous similar studies about 
concrete specimens in NaCl solution. The only exception was concrete with strenght class 
of C35/45 which had a lower level of chlorides than specified chloride treshold level in 
EVS-EN 206. The results of this reasearch can be used as a basis in future studies and also 
in developing chloride resistant admixtures. 
 
 
Keywords: corrosion of reinforcing, chloride resistance, measurement of chloride content, 
admixtures 
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SISSEJUHATUS 
 

Raudbetoonkonstruktsioonidel on soodsas keskkonnas aastakümnetega mõõdetav pikk 

kasutusiga. Betoonile ebasoodsas või ohtlikus keskkonnas (nt kloriididele avatud 

keskkonnas) võib kasutusiga aga kordades lüheneda. Raudbetoonkonstruktsioon nõrgeneb 

ja tema head mehaanilised omadused hävinevad, kui selles olev terasest armatuur hakkab 

korrodeeruma. Terasarmatuuri korrosioon on põhjustatud üldjuhul kas karboniseerumisest 

või kloriidide sissetungist.  

Antud uurimistöös keskendutakse kloriidide sissetungist põhjustatud armatuuri 

korrosioonile. Betoonis oleva terasarmatuuri korrosiooni tekkimist soodustavad betooni 

sattunud kloriidid, mis kiirendavad armatuuri kaitsva oksiidikihi hävitamist. Kloriidide 

sattumiseks kivistunud betooni on kaks peamist võimalust: 

• merevee ja merelise kliima tõttu; 

• jäitevastaste soolade kasutamisel sildadel, parklates ja maanteedel. 

Betooni kloriidikindluse suurendamiseks saab kasutada erinevaid betoonilisandeid. 

Käesolevas magistritöös on uuritud hüdroisoleeriva betoonilisandi Penetron Admix, mida 

lisatakse betooni segu valmistamise ajal kuivseguna, mõju kloriidikindlusele. Sellest 

lähtuvalt on töös analüüsitud betooni kloriidikindlust kolme erineva betoonisegu näitel. 

Magistritöö põhilisteks eesmärkideks on: 

• uurida katsete põhjal kahe erinevast tugevusklassist betooni kloriidikindlust; 

• määrata hüdroisoleeriva betoonilisandi Penetron Admix kasulikkus kloriidi-

kindlusele ning mõju betooni survetugevusele; 

• täiendava võrdluse saamiseks määrata Tartu linna kolme olemasoleva ehitise näitel 

betooni kloriidide sisaldus. 

Lähtuvalt uurimistöö eesmärkidest on püstitatud järgmised hüpoteesid: 
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• betoonilisand Penetron Admix ei avalda mõju betooni survetugevusele, aga 

suurendab kloriidikindlust;  

• betoon tugevusklassiga C25/30 ei ole kloriidikindel, samas kui C35/45 on 

kloriidikindel; 

• Tartu linnas valitud kolme objekti betooni kloriidide sisaldus on eeldatavalt kõrge. 

Magistritöö esimeses peatükis antakse ülevaade: 1) betooni ajaloost, 2) varasemalt 

teostatud uurimustest kloriidide sisalduse määramisest betoonis, 3) betooni 

kloriidikindlusest, 4) terasarmatuuri korrosioonist ning 5) kloriidide rollist armatuuri 

korrodeerumisel. Teises peatükis on kirjeldatud lõputöös kasutatava kloriidide sisalduse ja 

betooni survetugevuse määramise metoodikaid. Kolmandas peatükis on analüüsitud ja 

võrreldud katsete tulemusi, sealhulgas ka kirjanduse analüüsist saadud andmetega ning 

esitatud järeldused. 

Töö autor tänab Penetron Eesti OÜ tegevjuhti Andrus Sõna magistritöö teemal 

konsulteerimise eest ning betooni valmistavat ettevõtet Rudus AS magistritöös vajalike 

katsekehade tarvis läinud betooniga varustamise ees. Samuti tänan Tartu Ülikooli 

geoloogia osakonda, et lubasid kasutada oma laborit ning juhendasid proovide kloriidide 

sisalduse määramisel.  
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1. BETOON JA SELLE TERASARMATUURI KORROSIOON  
 

1.1 Betooni ajalugu 
 

Betoon on üks laialdasemalt kasutatavaid ehitusmaterjale maailmas. Tema postitiivseteks 

omadusteks on mitmekülgsus ja suhteliselt madal maksumus. Tänu oma heale 

vastupidavusele ka rasketes keskkonnatingimustes, leiab betoon aina rohkem rakendust 

erinevates konstruktsioonides. 

Betooni kasutamine laienes märgatavalt 15. sajandil, mil Šveitsi kloostrist leiti Rooma 

aegne käsikiri lubisideainete kasutamisest. Leid taaselustas huvi betooni kui ehitusmaterjali 

kasutamise ja uurimise vastu. Alates sellest ajast on betooni ajalugu suhteliselt täpselt 

dateeritav. [1] 

1824. aastal pandi alus tänapäeva betoonides kasutatavale portlandtsemendile. 

Portlandtsemendi patenteeris esimesena britt Joseph Aspdin, kes segas omavahel peeneks 

jahvatatud lubjakivi (selleks kasutati teede remondiks tarvitatavat kõva lubjakivi) ja savi. 

Tulemuseks oli veega reageeriv pulber. Lubi ja savi segati veega toorseguks ehk lobriks, 

mis seejärel kuivatati ahjus piisavalt paksuks ja sitkeks (vormitavaks) ning vormiti sobiva 

suurusega plonnid. Plonnid põletati ligikaudu 1000 °C juures (niiöelda süsihappegaasi 

eraldumiseni) ning seejärel sorteeriti, purustati ja jahvatati peeneks. Sellise koostisega 

tsementi kasutati esimest korda Inglismaal Thamesi jõe alla rajatud tunneli ehitusel 1828. 

aastal. [2; 3] 

Portlandtsement on oluline betooni koostisosa, mille eesmärk on siduda omavahel betoon 

ja täitematerjalid. Betoon saadakse, kui veega segatud tsement moodustab pasta ja seob 

endaga liiva, kruusa või killustiku ning kuivades kivistub. Tsement koosneb põhiliselt 

järgnevatest keemilistest ühenditest: kaltsium, räni, alumiinium, raud ning vähemal määral 

teised koostisosad. [4] 

Eesti aladel kasutas tsementi esimesena prantslane Antoine Raucourt de Charleville, kelle 

juhtimisel 1822. aastal rajati Narva ja Ivangorodi vahele sild. Silla ehitusel kasutas ta ka 

Narva ümbruse lubjakivilademeist võetud lubjakivi, millest valmistati romaantsementi 
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(portlandtsemendi eelkäija). Seda dateeringut peetaksegi Eesti esimeseks ehitiseks, milles 

kasutati tsementi ning seeläbi Antoine Raucourt de Charleville esimeseks Eesti alal 

valmistatud tsemendi tootjaks. [3] 

Raudbetoonkonstruktsioone on kasutatud üle 160 aasta. Nende positiivseteks omadusteks 

on tugevus, vastupidavus ja suhteliselt madal maksumus. Soodsates tingimustes võib 

raudbetoon vastu pidada sajandeid, aga näiteks merelises kliimas võib kasutusiga 

märgatavalt lüheneda. [5] 

Raudbetooni leiutamise algusaastaks võib pidada aastat 1849 ning leiutajaks Prantsuse 

aednikku Joseph Monier. Ametlikult esitles ta raudbetooni küll 1867 aastal Pariisis, 

kasutades betoonist lillepottide ja aiatorude tegemisel metallist koorikut. Hiljem 

projekteeris ta veel raudbetoonist torusid, mahuteid, sildasid ja treppe. Projekteerimise 

käigus puudusid tal igasugused teadmised betoonis kasutatava armatuuri mahtude 

arvutamise, dimensioneerimise ja kasutamise kohta. [6] 

Esimene inglisekeelne raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimise juhistega raamat 

avaldati 1907. aastal F. E. Turneaure ja E. R. Maurer`i poolt. Sellega algas ka raudbetooni 

tormiline areng üle maailma. [6] 

Esimesed massilised raudbetoonkonstruktsioonide armatuuri korrosiooni probleemid 

kerkisid esile 1960. aastatel. Probleemidele võib välja tuua järgmised põhjused: 

• mereline kliima ja otsene kokkupuude mereveega; 

• jäätumisvastaste soolade kasutamine sildadel ja autoparklates; 

• mereäärsetelt aladelt kaevatud kloriide sisaldavate täitematerjalide kasutamine 

betoonis; 

• soolade ja merevee kasutamine betoonis. [7] 

 

 

1.2 Varasemad uurimused kloriidide sisalduse määramisest betoonis 
 

Eesti Maaülikoolis on oma uurimistöödes kloriidide sisaldust betoonis uurinud M. Kiviste 

ja H. Tomann. Tomann uuris oma magistritöös betooni ja sarruse korrosiooni mõju 

raudbetoonkonstruktsioonide kandevõimele. Betooniproovid puuris ta kasutusel olnud 

hoone ribipaneelidest kuivmenetlusega. Kloriidide sisalduse määramisel kasutatud meetod 
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põhines homogeenseks pulbriks jahvatatud katsekeha lahustamisel happes (lämmastikhape 

HNo3). Kokku tegi ta 20 mõõtmist ning tulemused esinesid vahemikus 0,15 – 0,21 % 

(kloriidide sisaldus protsentides tsemendi massist). Järeldusena tõi Tomann välja 

kloriididest põhjustatud korrosiooni ohu puudumise, kuna kõigi katsekehade kloriidide 

sisaldus oli väiksem kui 0,40 %. [8] 

M. Kiviste uuris oma doktoritöös olemasolevate raudbetoontarindite seisundit ja 

jääkkandevõimet. Kloriidisisalduse määramiseks kasutatus Kiviste oma töös Quantab`i 

kloriidimääramise testribasid. Kloriidide sisaldus määrati 20 proovil, mis võeti 

olemasoleva hoone ribipaneelidest. Keskmine kloriidide sisaldus oli 0,20 % (vahemikust 

0,15 – 0,22 %) protsentides tsemendi massist. Kiviste järeldas oma doktoritöös, et 

kloriidide põhjustatud korrosiooni oht on keskmine. [9] 

K. Hong ja R.D. Hooton uurisid kloriidide sissetungi betooni tsüklilisel soolalahusesse 

panekuga. Oma katsetega jõudsid nad järgmiste järeldusteni: 

• suurema kuivamis- ja kastmistsüklite arvuga suureneb kloriidide sissetung; 

• betooni poorides toimub kloriidide difusioon ka kuivamisperioodil (kui betoon ei 

ole soolalahuses); 

• kuivatamisperioodide pikendamine suurendas kloriidide sissetungi; 

• kvaliteetsemad betoonid kuivavad aeglasemalt ehk difusioon ei ole nii suur 

soolalahuses. [10] 

D. McPolin uuris kloriidide sissetungi portlandtsementi 12-nädalasel leotamisperioodil (3 

kuud). Oma katsetes kasutas ta portlandtsementi vesitsementteguriga 0,5. Eesmärk oli 

tekitada niiöelda kloriidide sissetungimise profiil (joonis 1.1). Soolalahuses leotamine käis 

perioodiliselt: 24 tundi lahuses, millele järgnes kuus päeva kuivamist. Kloriidide sisaldusi 

mõõdeti kahelt katsekehalt ning arvesse võeti nende keskmine. [11] 
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Joonis 1.1. Kloriidide sissetungi profiil portlandtsementi pärast 12-nädalast tsüklilist 

leotust soolalahuses [11] 

 

Jooniselt 1.1 järeldub, et alates sügavusest 24 mm ei ole kloriidide sisaldus üle lubatud piiri 

(milleks McPolin võttis 0,2 % tsemendi massist). Sügavusel 20 mm on kloriidide sisaldus 

0,25 %. [11] 

B. H. Oh poolt läbi viidud uuringus leiti betoonist katsekehade (silindrid diameetriga 100 

mm ja kõrgusega 200 mm) kloriidikindlus pärast 330-päevast leotust 3,6 % soolalahuses. 

Uuriti nii seotud kui ka vabasid kloriide betoonis (joonis 1.2). [12] 

 

  

Joonis 1.2. Kloriidide kontsentratsioon pärast 330-päevast leotust 3,6 % soolalahuses [12] 

 

Jooniselt 1.2 on näha, et vahemikus 0 – 5 mm on kloriidide sisaldus 0,48 %. Järgmises 

vahemikus (5 – 10 mm) langeb kloriidide sisaldus juba ligi poole võrra. Seejuures langeb 
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nii vabade kui ka seotud kloriidide sisaldus. Lisaks peab märkima, et vabade kloriidide 

sisaldus langeb rohkem kui seotud kloriidide sisaldus. [12] 

Hawaii ülikoolis analüüsis H. Cheng betooni armatuuri vastupidavuse suurendamist 

korrosioonile. Peamiseks eesmärgiks oli leida võimalusi kloriidide sissetungi 

vähendamiseks, teiseks eesmärgiks kloriidide sisalduse kriitilise piiri tõstmist armatuuri 

pinnal. Kloriidide sissetungi vähendamiseks kasutas Cheng analoogi (Xypex Admix C-

2000) käesolevas uurimistöös kasutatavale kristalliseeruvale betoonilisandile Penetron 

Admix. Katsekehadeks olid betoonist paneelid, mis asetsesid sadamas poolenisti merevees. 

Ühelt paneelilt võeti kolm proovi:  

• esimene proov üle merevee taseme, mis ei märgunud;  

• teine proov merevee tasemelt, mis oli tõusu ja mõõna piiril;  

• kolmas proov allapoole merevee taset. [5] 

Katsetulemused on esitatud järgneval graafikul (joonis 1.3). Graafikul on kahe erineva 

meetodiga saadud mõõtmistulemused, mis erinesid mõõtmissügavuse ja aja poolest: 

esimene meetod võimaldas mõõta 37,5 mm sügavuseni (pärast poolteist aastat) ning teine 

meetod võimaldas mõõta 50 mm sügavuseni betooni sisse (pärast kolme aastat).  [5] 

 

 

Joonis 1.3. Kloriidide kontsentratsioonid pooleldi merevees olnud betoonist paneelidelt [5] 
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Võrreledes omavahel proovide võtmise kohti, siis esimesel mõõtmisel oli kloriidide 

sisaldus suurim merepinnalt võetud proovidel (0,9 %), teisel mõõtmisel aga merepinna 

pealt võetud proovidel (2,2 %). Seejuures peab märkima, et alates sügavusest 32 mm, teisel 

mõõtmisel võetud kloriidide sisaldus merepinna pealt on väiksem kui merepinnalt või selle 

alt. Järeldusi tehes tugines Cheng standardile (American Concrete Institute – ACI 318 

„Building Code Requiements for Structual Concrete“), milles kriitiliseks kloriidisisalduse 

piiriks on 0,50 % tsemendi massist. Sellest tulenevalt oli kloriidide kontsentratsioon 

võrdne kriitilise piiriga esimesel mõõtmisel: merepinna pealt võetud proovidel sügavusel 

12,5 mm, merepinnalt 22,5 mm ja merepinna alt 19,5 mm ning teisel mõõtmisel kõigil 

kolmel proovil ligikaudu sügavusel 32,5 mm. Järeldades pikema kestusega katsest, siis 

alates sügavusest 32,5 mm saab terasest armatuuril korrosiooniohtu pidada madalaks ja 

vähetõenäoliseks. [5] 

G. Roa-Rodriquez analüüsis kloriidide sissetungimise profiili betooni. Katsekehadeks olid 

silindrid diameetriga 50 mm ja kõrgusega 100 mm. Kloriidide sisaldust mõõdeti 

katsekehadelt pärast kahte ja nelja aastat 3,5% soolalahuses. Tulemused on näha graafikul 

(joonis 1.4). [13] 

 

 

Joonis 1.4. Kloriidide sissetungimise profiil betooni pärast kahte ja nelja aastat 3,6 % 

soolalahuses [13] 

 

Jooniselt 1.4 selgub, et kloriidide kontsentratsiooni väheneb sügavuse kasvades betoonis. 

Pärast kahte aastat oli katsekehade välispinnal kloriidide sisaldus 3,7 % ning pärast nelja 
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aastat kloriidide kontsentratsioon sügavusel 20 mm välispinnast 1,94 % ja pärast nelja 

aastat 3,15 %, sügavusel 24 mm vastavalt 1,7 % ja 2,8 % ning sügavusel 28 mm vastavalt 

1,3 % ja 2,2 %. [13] 

 

 

1.3 Terasarmatuuri korrosioon betoonis 
 

1.3.1 Armatuuri korrosioon 
 

American Society for Testing and Materials (lühendatult ASTM), G15 defineerib 

korrosiooni kui „keemiline või elektrokeemiline reaktsioon materjalide vahel, tavaliselt 

metalli ja teda ümbritseva keskkonna vahel, mille tulemusena halvenevad materjal ja selle 

omadused“. [14] 

Raudbetooni sarruse korrosioon on üks peamisi konstruktsiooni nõrgenemise põhjuseid. 

Armatuuri korrosiooni käigus tekib rooste, mis omakorda tähendab armatuuri ruumala 

suurenemist. Ruumala suurenemine põhjustab aga omakorda pingeid betoonile, mis võib 

viia armatuuri ja betooni omavahelise nakke kadumisele, pragudeni ja väikeste 

betoonikihitide pudenemiseni. Armatuuri ruumala suurenemist ja sellest tulenevaid 

pragusid betoonis illustreerib joonis (joonis 1.5). [15] 

 

 

Joonis 1.5. Korrosiooni põhjustatud terasarmatuuri ruumala suurenemise tagajärg [15] 

 

Korrosiooni käigus tekkinud rooste ruumala on kuni kuus korda suurem võrreldes algse 

terasega, kaotades samal ajal oma algsed head mehaanilised omadused. Mehaanilised 

omadused halvenevad, kuna armatuuri pinnale tekivad korrosiooni käigus väikesed praod. 

Seega väheneb korrosiooni tõttu armatuuri töötava ristlõike pindala. [14] 
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Teras korrodeerub, kuna ta pole ehe ehk looduses puhtal kujul eksisteeriv materjal. 

Töötlemise käigus rauda sulatatakse, puhastatakse ja lisatakse omadusi parandavaid 

ühendeid, et saada terast (raua sulam). Iga samm terase tootmisel lisab tekkivale metallile 

(potentsiaalset) energiat. [16] 

Energia äraandmine ümbritsevale keskkonnale ja seeläbi tagasi ehedaks muutumise 

protsess ongi osa korrodeerumisest. Korrosiooni protsessi tekkimiseks on vajalik järgmiste 

kolme elementide olemasolu: 

• kaks metalli (või üks metall) erineva potentsiaalse energia tasemega; 

• elektrolüüt; 

• metallide omavaheline ühendus. [15] 

Korrosioon on elektrokeemiline protsess, mille käigus liiguvad laetud ioonid betooni 

(joonis 1.6). 

 

 

Joonis 1.6.  Rooste tekkeprotsess betoonis oleval armatuuril [15] 

 

Alljärgnev refereering on terase korrosiooni protsessi iseloomustus. Korrosiooni käigus 

toimuvad keemilised reaktsioonid ja nende seletused on kirja pandud vastavalt 

Broomfield`ile ja Böhni`le. [17; 18] 
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Terasest sarrusel on anoodne ja katoodne tsoon. Anoodses tsoonis raud oksüdeerub, mille 

käigus ta seob poorides oleva vee ja kaotab elektrone. Raua lagunemine iooniks ja 

elektronideks on esitatud reaktsiooniga:  

Fe → Fe2+ + 2e-     (1.1) 

Tekkivad raudioonid (Fe2+) liiguvad betooni ja lahustuvad vesilahuses. Terase pinnal 

vabanenud elektronid (e-) hakkavad liikuma katoodse tsooni suunas, kus järgneb katoodne 

reaktsioon. Piisava hulga hapniku ja vee (niiskuse) olemasolul järgneb katoodne 

reaktsioon:  

   2H2O + O2 + 4e- → 4(OH-)            (1.2) 

Tekkinud hüdroksiidioonid rändavad tagasi anoodsesse tsooni. Nad suurendavad kohalikku 

leelisust ja seetõttu tugevdavad ka passiivset kaitsekihti. Elektrilise neutraalsuse 

säilitamiseks raudioonid ühinevad redoksreaktsiooni käigus tekkinud hüdroksiidioonidega, 

mis on esitatud: 

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2     (1.3) 

Reaktsiooni käigus tekkinud hüdroksiidioonid reageerivad edasi hapnikuga, tekitades 

kõrgema astme oksiide. Kõrgema astme rauaoksiididel on ka aina suurem ruumala. 

Lõpptulemuseks on rooste (Fe2O3.H2O). Kõrgema astme oksiidide moodustumist 

iseloomustavad järgmised reaktsioonid:  

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3    (1.4) 

2Fe(OH)3 → Fe2O3.H2O + 2H2O    (1.5) 

Rauaoksiidide ruumala suurenemine vastavalt erinevatele oksiidide astmetele on 

illustreerivalt toodud F. Manfeld`i poolt koostatud diagrammil (joonis 1.7). 
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Joonis 1.7. Erinevad rauaoksiidid ja nende ruumala [19] 
 

Betoonis on kõrgelt aluseline keskkond (üldjuhul pH 12-13), kuna selles esinevad 

hüdroksiidid: Ca(OH)2, KOH ja NaOH. Kõrge aluseline keskkond on terasele soodne, sest 

sarruse pinnale tekib passiivne kaitsekiht – õhuke oksiidikiht Fe2O3. See oksiidne 

kaitsekiht ei peata korrosiooni, aga aeglustab ja takistab selle kulgu. Kaitsekiht takistab 

hapnikul terases oleva rauaga edasi reageerimise, mille tulemusena aeglustub ka 

korrosioon. [20] 

Portland Cement Association (lühendatult PCA) analüüsis Ameerikas kehtivat standardit 

ACI 222 „Protection of Metals in Concrete against Corrosion“ ning jõudis järeldusele, et 

raudbetooni armatuuril on oksiidse kaitsekihi paksus kõigest mõni mikromeeter, aga selle 

puudumisel oleks armatuuri korrosioon ligikaudu 1000 korda suurem. [21] 

Terase korrosioon on tingitud peamiselt kahest protsessist: 

• karboniseerumine – süsinikdioksiid (CO2) tungib läbi betooni armatuurini, 

reageerib hüdroksiidioonidega ja neutraliseerib aluselist keskkonda, mille 

tulemusena passiivne kaitsekiht hävineb ning algab armatuuri korrosioon; 

• kloriidide sissetung – kloriidid tungivad betooni, hävitavad armatuuri pinnal oleva 

passiivse kaitsekihi ning võimaldavad sellega korrosiooni teket. [5] 

Karboniseerumise puhul saab rääkida kogu armatuuri korrosioonist, aga kloriidide 

sissetungi korral lokaalsest korrosioonist. Kahe protsessi koosmõjul kiireneb korrosiooni 

protsess veel rohkem. [5] 
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1.3.2 Kloriidide põhjustatud korrosioon 
 

Kloriididel on raudbetoonile neli negatiivset mõju: 

• hävitatakse terase passiivne kaitsekiht, mis võimaldab korrosiooni teket; 

• vähendab Ca(OH2) lahustuvust poorides olevas vees, millega kaasneb pH-taseme 

langus; 

• vähendab niiskusesisaldust betoonis (NaCl ja CaCl2 on hüdroskoopsed ehk niiskust 

imavad); 

• vähendab elektrijuhtivust betoonis. [18] 

 

Seoses kloriidide põhjustatud korrosiooniga on tegemist lokaalse korrosiooniga, mille 

korral tekib terast kaitsva oksiidikihile niiöelda „ava“, kus niiskuse ja hapniku olemasolul 

hakkab metall lokaalselt korrodeeruma. Tekkinud ava käitub anoodina, kui samal ajal 

ülejäänud ümbrus käitub katoodina (joonis 1.8). [22] 

Kloriididest põhjustatud terase korrosiooni protsess algab, kui hävineb terase pinnal olev 

passiivne oksiidikiht Fe2O3. Oksiidne kaitsekiht hävineb seetõttu, et kloriidide 

kontsentratsioon tõuseb kriitilise piirini ning paralleelselt sellega alaneb ka betoonis 

aluselise keskkonna tase armatuuri ümber. [14] 

 

 

Joonis 1.8. Lokaalse korrosiooni teke metallist armatuurile betoonis [22] 
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Kriitilisele  kloriidide sisalduse piirile on kaks erinevat definitsiooni:  

• piisav kloriidioonide kontsentratsioon, et hävitada metallil olevat passiivset 

kaitsekihti (Fe2O3), olenemata sellest, kas see põhjustab nähtavat korrosiooni või 

mitte; 

• piisav kloriidioonide sisaldus, et tekiks metallile nähtavad korrosioonikahjustused. 

[18; 23] 

Kriitilist kloriidide kontsentratsiooni on läbi aegade erinevate meetoditega uuritud. 

Kokkuvõtte uurimustest ja saadud kriitilistest piiridest tegid oma töös U. Angst ja Ø. 

Vennesland, kandes tabelisse erinevate aurtorite poolt leitud kriitilised kloriidide sisalduse 

piirid (tabel 1.1).  

Tabel 1.1. Erinevate uurimuste saadud kriitilise kloriidide sisalduse väärtused [23] 

Uurimuse autor 
Saadud kriitiline piir, 
% tsemendi massist 

Kloriidide sattumine betooni 

Lisatud segu 
valmistamisel 

Tungimisel 
kivistunud betooni 

Richartz, 1969 0,4 +   

Gouda, 1970 1,0...3,0 +   

Stratfull, 1975 0,2...1,4   + 

Locke, 1980 0,4...0,8 +   

Elsener, 1986 0,25...0,5 +   

Hope, 1987 0,1...0,19 +   

Hansson, 1990 0,4...1,37   + 

Schiessl, 1990 0,5...2,0 + + 

Lambert, 1991 1,5...2,5 + + 

Thomas, 1996 0,2...0,7   + 

Alonso, 2000 1,24...3,08 +   

Alonso, 2002 0,73   + 

Castellote, 2002 0,15...0,23   + 

Trejo, 2003 0,02...0,24   + 

Manera, 2008 0,6...2,0 +   

 

Tabelis 1.1 on esitletud uurimused lähtuvalt kahest erinevast võimalusest, kuidas kloriidid 

satuvad betooni: 1) kloriidid lisatud segu valmistamise hetkel ja 2) kloriidide 

sissetungimisega kivistunud betooni. Samas on ka erinevad autorid kasutanud erinevaid 

tsemendi tüüpe. Otseselt ühtegi kindlalt paika pandud kloriidide sisalduse kriitilist piiri 

pole. Palju on erinevaid parameetreid, mis mõjutavad kloriidide sisalduse kriitilist piiri, 

näiteks: 
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• terasest armatuuri kvaliteet; 

• pH-tase betoonis; 

• armatuuri potentsiaalse energia tase. [23] 

Tabeli 1.1 põhjal kõigub kriitiline kloriidide sisaldus piirides 0,02 kuni 3,08 % sideaine 

(tsemendi) massist. Analüüsis ei leidnud autorid suuri seoseid erinevate parameetrite 

(tsemenditüüp, armatuuri tüüp, kloriidide sissetungi meetod) ning kloriidide sisalduse 

vahel. Ainult armatuuri potentsiaalsel energial on erinevate uuringute järgi seos kloriidide 

sisaldusega. [23] 

Erinevates standardites on siiski ette antud piirmäärad. Põhja-Ameerikas kehtiva standardi 

alusel on eelpingestamata raudbetoonis kloriidide sisalduse kriitiliseks piiriks 0,4 % 

tsemendi massist betoonis. Eelpingestatud raudbetooni puhul on kriitiliseks kloriidide 

sisalduseks 0,2 %. [24] 

Bertolini analüüsis Euroopas kehtivat standardit EN 206 (edaspidi Eestis kehtiva sama 

standardi nimetusega: EVS-EN 206). Standardi alusel on eelpingestamata raudbetoonis 

lubatud maksimaalne kloriidide kontsentratsioon 0,2 – 0,4 % tsemendi koguse suhtes ja 

eelpingestatud betooni korral 0,1 – 0,2 % (tabel 1.2). Tabelis antud andmed on toodud 

tingimustes, kus betoonil on maksimaalne vesitsementtegur ja minimaalne tsemendi 

sisaldus. Bertolini sõnul on need kui soovituslikud piirmäärad, kuna uuringute vähesuse 

tõttu ei ole võimalik ette aimata betoonis toimuvate protsesside kulgu erinevates 

keskkondades. [22]  

Üldjuhul standardites levinud kloriidide sisalduse piirväärtuse ühik on kloriidide sisaldus 

protsentides tsemendi massist betoonis. Selline ühik (väärtus) on kasulik ning hästi 

illustreeriv, kuna koos tsemendisisalduse suurenemisega suureneb ka kloriidikindlus 

betoonis. [22] 
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Tabel 1.2. Maksimaalsed lubatud kloriidide sisaldused betoonis vastavalt kasutusalale 

standardi EVS-EN 206 põhjal [25] 

Betooni kasutusala 
Kloriidi-

sisaldusklass* 

Max Cl- 
sisaldus 
tsemendi 

massist** % 
Ei sisalda terassarrust ega sissebetoneeritud metallosi 
(välja arvatud korrosiooni eest kaitstud tõstedetaile) 

Cl 1,00 1,00% 

Sisaldab terassarrust või teisi sissebetoneeritud metallosi 
Cl 0,20 0,20% 

Cl 0,40*** 0,40% 

Sisaldab eelpingestatud terassarrust vahetus kontaktis 
betooniga 

Cl 0,10 0,10% 

Cl 0,20 0,20% 
*Eriotstarbeliste betoonide puhul sõltub klassi valik betooni kasutamiskohas kehtivatest 
eeskirjadest. 
**Kui on kasutatud peenlisandeid ja neid on tsemendisisalduses arvesse võetud, siis 
esitatakse kloriidisisaldus kui kloriidiooni massiprotsent tsemendi pluss arvesse võetud 
peenlisandi summaarsest massist. 
***Kasutuskohas kehtivate eeskirjade kohaselt võib CEM-III-tsemente sisaldavates 
betoonides olla lubatud kasutada erinevaid kloriidisisalduse klasse. 

 

Kloriidikindlust analüüsides viitab Bertolini oma teoses P. R. Vassie poolt tehtud 

graafikule (joonis 1.8), kus on loodud seos sildades leidunud kloriidide sisalduse ja 

korrosiooni tõenäosuse toimumisele. [22] 

 

 

Joonis 1.8. Silla konstruktsioonis oleva betooni korrosiooni esinemise tõenäosuse sõltuvus 

kloriidide sisaldusest [26] 

 

Kirjeldades standardi EVS-EN 206 poolt määratud eelpingestamata raudbetooni kloriidide 

sisaldusklassi, siis: 1) kloriidide sisaldusega kuni 0,2 % tsemendi massist armatuuri 

korrosiooni tõenäosus puudub ja 2) kloriidide sisaldusega ligikaudu 0,4 % on korrosiooni 
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tõenäosus 20 %. Joonise 1.8 andmeil on 1 % kloriidide sisalduse korral raudbetoonis 

korrosiooni tõenäosus ligikaudu 50 %. 

Kriitilist piiri ületava kloriidide sisaldusega betoonis ei saa sellegipoolest määratleda 

kohest terase passiivse kaitsekihi (Fe2O3) hävinemist ja korrosiooni tekke algust. Terase 

pinnal oleva kaitsekihi hävitamiseks piisavat kloriidide sisaldust mõjutavad veel järgnevad 

faktorid: 

• Erinevate tsementide ja betoonisegude tõttu betooni pH-tase betoonis kõigub. 

Samas väiksemgi pH-taseme muutus toob kaasa suure hüdroksiidioonide (OH-) 

hulga muutuse. See omakorda mõjutab kloriidide sisalduse kriitilist piiri ja 

kloriidikindlust. 

• Keemiliselt seovad kloriidid endaga betoonis olevad aluminaadid ning füüsiliselt 

takistab adsorptsioon betooni poorse struktuuri tõttu kloriididel edasi tungimise. 

Sulfaatidekindlad betoonid sisaldavad vähem aluminaate (<3-5% C3A), mis lubab 

kiiremat kloriidide difusiooni ja vähendab kloriidikindlust. 

• Eriti kuivadel betoonidel ei esine korrosiooni, sest puudub selleks vajalik 

komponent – vesi. 

• Kasutades pinnakattega betooni väheneb korrosiooni oht, kuna korrosiooni 

protsessiks vajalikud komponendid – vesi ja hapnik – ei pääse korrosiooni 

tekkimiseks vajalikul määral betooni. 

• Veealustel konstruktsioonidel on hapniku ligipääs takistatud ning korrosioon 

pidurdub või peatub hoopis. [17] 

Kloriidide sisaldusel betoonis on kaks arusaama: 1) vabad kloriidid betoonis olevates 

poorides ja 2) kõik kloriidid betoonis (nii vabad kui ka seotud kloriidid). Üldjuhul 

toetutakse teooriale, et ainult vabad kloriidid põhjustavad korrosiooni, kuid siiski näitavad 

viimased uuringud teistmoodi: pH-taseme langusega vabanevad ka seotud kloriidid ning 

võtavad osa korrosiooniprotsessist. [22]  

Samale järeldusele jõudis M. F. Montemor oma uurimuses, mille järgi ka seotud kloriidid 

võivad vabaneda pH-taseme langemisel tekkivate protsesside tõttu betoonis ja võtta osa 

terasarmatuuri korrosiooni protsessist [27]. Seotud kloriidide vabanemine on suhteliselt 

kiire, kui pH-tase langeb juba alla 12,5. G. K. Glass analüüsis oma katsetes seotud 
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kloriidide vabanemist ning leidis, et pH-taseme langusel alla 11,5 vabanenes ligikaudu 98 

% seotud kloriididest [28]. 

Standardites antud kriitilised piirid väljendavad üldjuhul kõikide kloriidide sisaldust, kuna 

ainult vabasid kloriide on liiga keeruline määrata. Kloriidid jõuavad betooni kahel erineval 

viisil: 

• betooni segu valmistamisel, kasutades kloriide sisaldavaid betoonilisandeid (nt 

kaltsiumkloriid, naatriumkloriid), merevett või mereveega kokkupuutes olnud liiva 

või kruusa; 

• betooni kokkupuutel kloriide sisaldava keskkonnaga – näiteks merelises kliimas või 

jäätumisvastaste soolade kasutamisel – difusiooni, kapillaarse imemise või 

absorptsiooni teel.  

Terasest armatuuri korrosiooni kiirus oleneb kahest aspektist: 1) kloriidioonide 

sissetungimise kiirusest terast katvas betooni kaitsekihis ja 2) kloriidioonide 

kontsentratsiooni suurusest terase pinnal ja passiivse kaitsekihi lagundamise ulatusest. 

Nimetatud kaks aspekti annavad kokku armatuuri korrodeerumise kulgu iseloomustavad 

parameetrid: kiirus ja aeg. [22] 

Kloriidid lõhuvad ära terasest armatuuri oksiidse kaitsekihi (Fe2O3), millega nad loovad 

soodsad tingimused armatuuri korrosiooni protsessi tekke alguseks (joonis 1.9). [17]  

 

 

Joonis 1.9. Passiivse kihi hävinemine terase pinnal ja kloriidioonide taaskasutamine [17] 
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Kloriidisisaldus avaldab terase korrosioonile kui protsessile otseselt vähe mõju. 

Korrosiooni toimumise tõenäosus sõltub eelkõige järgnevatest tingimustest:  

• niiskus; 

• temperatuur; 

• hapniku olemasolu; 

• poorides oleva vee pH-tase. [18] 

 

 

1.4 Kloriidikindlus 
 

Saksamaal tehtud uuringu põhjal sõltub kloriidikindlus betoonis peamiselt neljast aspektist: 

1) betooni koostisest, 2) vesitsementtegurist, 3) tsemendist ja 4) kasutatavatest 

betoonilisanditest. [29] 

Esimene samm parema kloriidikindluse tagamiseks on kvaliteetse tsemendi ja õige 

paksusega armatuuri kaitsekihi kasutamine. Vesitsementtegur mõjutab suuresti betooni 

kloriidikindlust. Madal vesitsementtegur aeglustab kloriidide soolade sissetungimist ning 

samal ajal ka karboniseerumist. Vesitsementtegur peaks olema väiksem kui 0,5, et 

takistada karboniseerumist, ja väiksem kui 0,4, et vähendada kloriidide sissetungi. [15] 

Samale järeldusele jõudis ka H. Cheng oma tehtud uuringus, kus betoonil 

vesitsementteguriga 0,35 oli märkimisväärselt madalam kloriidide kontsentratsioon kui 

betoonil vesitsementteguriga 0,04. [5] 

Madala vesitsementteguriga betoonide saamiseks on võimalikud järgmised sammud:  

• suurendada tsemendi sisaldust betoonis; 

• vähendada veesisaldust segus; 

•  suurendada ülejäänud koostiosade mahtu (liiv, kruus, killustik); 

•  minimaliseerida kloriide sisaldavate betoonilisandite kasutamist. [14] 

Standardis EVS-EN 206 on toodud soovituslikud betoonide tugevusklassid vastavalt 

kloriidikeskkonnale. Kloriidiohu suurusest ja allikast lähtuvalt on määratletud betooni segu 

koostis maksimaalse vesitsementteguriga, aga samas minimaalse tugevusklassi ning 

tsemendisisaldusega (tabel 1.3). 
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Tabel 1.3. Betooni kloriidikindluse kasutusklassidele vastavad tugevusklassid [25]  

Riskiallikas Kasutusklass 
Maksimaalne 
vesitsement-

tegur 

Minimaalne 
tugevus-

klass 

Minimaalne 
tsemendi 
sisaldus, 
(kg/m3) 

Merevee kloriidist 
põhjustatud korrosioon* 

XS1 0,5 C30/37 300 

XS2 0,45 C35/45 320 

XS3 0,45 C35/45 340 

Kloriidist (välja arvatud 
mereveest põhjustatud) 

korrosioon** 

XD1 0,55 C30/37 300 

XD2 0,55 C30/37 320 

XD3 0,45 C35/45 320 
*Kui sarrust või tariraudu sisaldav betoon on kokkupuutes mereveega või sooli 
sisaldava mereõhuga 
**Kui sarrust või tariraudu sisaldav betoon on kokkupuutes kloriidi, sealhulgas 
jäitevastaseid sooli sisaldava veega, mis ei pärine mereveest 

 

Standardis EVS-EN 206 esinevatele betooni kasutusklassidele on antud järgnevad 

seletused: 

• XS1 – sooli sisaldav õhk, kuid mitte otsene kontakt mereveega; 

• XS2 – vee all; 

• XS3 – loodete-, piisk- ja uduveevöönd; 

• XD1 – mõõdukalt niiske; 

• XD2 – märg, harva kuiv; 

• XD3 – vaheldumisi märg ja kuiv. [25] 

Tähtis on tagada betooni normaalne kivistumine. Ei tohi lubada betooni kivistumisel 

läbikülmumisi, sulamisi ega liiga kiirest kuivamisest tekkivaid pragusid. Vajadusel tuleb 

betooni soojendada või veega kasta. PCA analüüsist Ameerika standardi ACI 224 

„Cracking of Concrete Members in Direct Tension“ tulenevalt on jäitevastaste soolade või 

mereveega kontaktis olevas keskkonnas maksimaalne lubatud prao suurus betoonis 0,02 

mm. [14] 

O. Garces Rodriguez ja R. D. Hootoni väidavad aga oma artiklis, et betoonis olevad praod 

laiusega alates 0,05 mm suurendavad juba tunduvalt kloriidide sissetungimise kiirust 

betooni. [30] 

Korraliku betoonist kaitsekihi tagamine armatuurile on üks mõjuv faktor, millega saab 

vähendada kloriidide armatuurini jõudmise aega betoonis. Paksema kaitsekihi korral on 
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kloriidioonide armatuurini jõudmise aeg pikem. Näiteks võrreldes 25 mm kaitsekihiga, on 

50 mm paksuse kaitsekihi kloriidide sissetungimiseks kuluv aeg ligikaudu neli korda 

suurem. [14] 

Kaitsekihi paksuse mõju tõi välja ka Bertolini, kes väitis, et suurendades 12,5 mm 

kaitsekihi paksust kaks korda ehk 25 millimeetrini, pikeneb oletatava korrosiooni protsessi 

algus 15 aastalt 100 aastani ehk rohkem kui kuus korda. [22] 

National Ready Mixed Concrete Association (lühendatult NRMCA) analüüsis Ameerikas 

betoonide kaitsekihi paksust reguleerivat standardit ACI 357 „Marine and Offshore 

Concrete“. Standardi uuringust leiti, et jäätumisvastaste sooladega kokkupuutuvas 

keskkonnas on soovituslik kaitsekihi paksus 50 mm ning mereveega kokkupuutuvas 

keskkonnas 62,5 mm. [14] 

Euroopas on reguleeritud betoonis oleva armatuuri kaitsekihi paksused standardiga 

Eurokoodeks 2 (tabel 1.4). Standardist tulenevalt on soovituslik kaitsekihi paksus kõrgeima 

kloriidi ohu korral 55 mm (nii mereveega kokkupuutuvas keskkonnas, kui muudel 

kloriididega kokkupuutuvates keskkondades). Korrosioonikindluse poolest on armatuuril 

olev paksem betoonist kaitsekiht küll parem, aga samas ei tohi ka liiga suuri kaitsekihte 

kasutada (näiteks 70-90 mm ei ole enam reaalne), kuna võivad tekkida betooni kuivamisest 

tingitud mahukahanemised ja praod. [22] 

 

Tabel 1.4. Minimaalsed betooni kaitsekihi paksused vastavalt standardi EVS-EN 206 poolt 

määratud kasutusklassidele [25] 

Riskiallikas 
Betooni 

kasutusklass 
Minimaalne kaitsekihi paksus, mm 

Raudbetoon Eelpingestatud betoon 

Kloriidide põhjustatud 
korrosioon 

XS1, XD1 35 45 

XS2, XD2 40 50 

XS3, XD3 45 55 
* Antud väärtuseid peaks suurendama 10 mm võrra saamaks nominaalne kaitsekihi 
sügavus 

 

Kloriidikindluse suurendamiseks betoonis kasutatakse erinevaid inhibiitoreid (lisandeid) – 

keemilised ühendid, et aeglustada kloriidide sissetungi ja pikendada armatuuri korrosiooni 

tekke algust. Vastavalt kasutamisviisile jagatakse inhibiitorid kaheks: 
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• lisatakse betooni segu valmistamise ajal, üldjuhul kuivainena valmistamise ajal 

(näiteks kaltsium-nitraat CaNO3); 

• kantakse kivistunud betooni (vaha, geeli või lahusena), mis difusiooni abil imendub 

betooni pooridesse. [32] 

Huvi korrosiooni inhibiitorite vastu on suurenenud, kuna nendega ei saa üksnes ennetada 

(segusse valmistamise hetkel pandavad lisandid), vaid saab ka ära hoida edasise 

korrosiooni kulgemise ning restaureerida kahjustunud betoonist konstruktsiooni osasid 

(kivistunud pinnale kandmisega). Siiski tõi Bertolini oma järelduses välja, et õigete 

koguste korral on segu valmistamise hetkel lisatavad inhibiitorid tõhusad ja pikendavad 

oluliselt korrosiooni tekkimise algust. Kuid kui korrosioon on armatuuril juba alanud, siis 

ei ole selle peatamise lisandid veel eriti tõhusad. [22] 

Inhibiitorite kasutamisel peab suurt tähelepanu pöörama õigetele kogustele. Ebaõige kogus 

võib avaldada hoopis positiivset mõju kloriidide sissetungimisele ja seega ka korrosioonile 

(näiteks põhjustada betooni pragunemist või vähendada betooni enda kloriidikindlust). 

Inhibiitori kasutamine ei tohi kuidagi mõjutada betooni keemilisi, mehaanilisi ega 

füüsikalisi omadusi. [20] 

Inhibiitoreid saab jagada kaheks ka vastavalt nende tööpõhimõttele: 

• vähendavad betooni vee läbilaskvust ning seeläbi aeglustavad kloriidide 

sissetungi kiirust (sest kloriidid liiguvad betoonis koos veega); 

• tõstavad kriitilise kloriidide sisalduse piiri armatuuri pinnal, mil passiivne 

kaitsekiht hävineb. [5] 

Kaks sarnase tööpõhimõttega, mõlemad kristallisatsioonil põhinevad (betoonis tühimikke 

täitvad), inhibiitorid on Xypex Admix ja Penetron Admix.  

Kristalliseeruvad lisandid tõstavad betoonis kaltsiumsilikaadi tihedust ja sisaldust. 

Lisandite reageerimisel veega ja tsemendi koostisosadega tekivad betoonis olevatesse 

pooridesse ning pragudesse kaltsiumsilikaadi kristallid, mis takistavad vee ja niiskuse 

läbivust. [33] 

Käesolevas uurimistöös kasutati inhibiitorina betooni hüdroisoleerivat lisandit Penetron 

Admix. Penetron Admix koosneb tsemendist, kindla suurusega kvartsliiva graanulitest ja 
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patenteeritud aktiivsetest keemilistest komponentidest. Kristalliseeruv betoonilisand 

kaitseb betooni agressiivsete keskkondade eest: happed, leelised, reo- ja merevesi. 

Penetron Admix lisatakse kuivseguna betooni valmistamise ajal kogusega 1 % tsemendi 

massist betoonis. [34] 

Betoonilisand Penetron Admix`i aktiivsed keemilised komponendid lahustuvad vees ning 

reageerivad betoonis sisalduvate metallide oksiidide  ja sooladega (peamiselt kaltsiumi ja 

alumiiniumi ioonidega). Nimetatud reaktsioonide käigus tekivad soolad, mis moodustavad 

vee mõjul lahustumatud kristallihüdraadid. Antud kristallihüdraatide võrk täidab betoonis 

olevad poorid, kapillaarid ja mikropraod laiusega kuni 0,4 mm. Lõpptulemusena saavad 

kristallidest betooni struktuuri koostisosad ning vee läbipääs on sellega takistatud. 

Penetron Admix`i kasuks räägib tema kasutamise lihtsus, kuna see lisatakse betooni juba 

valmistamise hetkel segumiksris ning puudub edasine vajalik töötlemine betoneerimisel 

ehitusplatsil. [35; 36]  
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2. BETOONI KLORIIDIKINDLUSE JA SURVETUGEVUSE 
MÄÄRAMINE 
 

2.1 Kloriidikindluse määramise katse metoodika 
 

Kloriidide betooni sissetungimise mõõtmiseks ja sisalduse määramiseks kasutati 

standardile EVS-EN 13396:2004 „Products and systems for the protection and repair of 

concrete structures – Test methods – Measurement of Chloride Ion Ingress“ tuginevat 

metoodikat [37]. Sama standard on soovitatud ka Euroopa Komisjoni poolt läbi viidud 

uuringus „Guideline for Practical Use of Methods for Testing the Resistance of Concrete to 

Chloride Ingress“ [38]. Antud uuringu eesmärk oli kirjeldada, võrrelda ja iseloomustada 

kuut kloriidide sisalduse määramiseks kasutatavat standardit Euroopas, kuna hetkel puudub 

ühtne ja usaldusväärne kloriidide sisalduse määramiseks mõeldud standard. 

EVS-EN 13396-2004 standardi metoodika järgi on võimalik määrata kloriidide 

sissetungimist betooni. Katse käigus asetati katsekehad 3 % NaCl lahusesse. Vastavalt 

standardis määratud ajale soolalahuses, mõõdeti igal katsekehal kolmelt erinevalt 

sügavuselt kloriidide sisaldust. 

Katsed toimusid kuivades laboratoorsetes tingimustes temperatuuri 21±2 °C ja suhtelise 

õhuniiskuse 60±10 % RH juures. Katsekehad betoneeriti 28. novembril 2014. 

Soolalahusesse pandi kehad 30. detsembril 2014, kui võeti ka algsete kloriidisisalduste 

proovid. Pärast esimest kuud soolalahuses võeti betoonipuru proovid 30. jaanuaril, ning 

pärast kolme kuud soolalahuses võeti proovid 30. märtsil 2015. 

Käesolevas uurimuses olid silindrikujulised katsekehad järgmiste mõõtmetega: kõrgus 105 

mm ja diameeter 105 mm. Valmistati kolme erineva koostisega betoonist katsekehad (tabel 

2.1). Iga koostisega katsekehi valmistati seitse tükki. 
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Tabel 2.1. Kloriidide sisalduse määramise katsekehad 

Betooni tugevusklass ja 
lisand 

Katsekehade 
(silinder: h=105 
mm, Ø=105 mm) 

arv 

C25/30 7 

C25/30 + betoonilisand 
Penetron Admix 

7 

C35/45 7 
 

Katsekehade betooni koostised valiti vastavalt betooni hüdroisolatsiooni materjalidega 

tegeleva ettevõtte Penetron Eesti OÜ soovitustele. Eesmärgiks oli valmistada katsekehad, 

mille põhjal tekiks võimalus võrrelda kolme erineva kloriidikindlusega betooni: 

• madalast tugevusklassist betoon (mitte-kloriidikindel katsekeha), C25/30; 

• madalast tugevusklassist betoon, koos hüdroisoleeriva betoonilisandiga Penetron 

Admix (katsekeha toomaks välja betoonilisandi efekti kloriidikindlusele), C25/30 + 

Penetron Admix; 

• kõrgemast tugevusklassist betoon (kloriidikindel katsekeha), C35/45.  

Kloriidikindlaks loetakse betoone alates tugevusklassiga C35/45, mis vastab kõrgeimale 

mitte-mereveelise kloriidiohuga klassile XD 3. Nimetatud klassile vastav ehk 

kloriidikindel betoon annab seeläbi võimaluse võrrelda kahte madalama tugevusklassiga 

betoonisegu (C25/30; C25/30 + Penetron Admix), mida standardi tabeli põhjal ei tohi 

kasutada kloriidiohtlikus kohas.  

Katsekehad valmistati betooni valmistava ettevõtte Rudus AS Ülenurmes asuvas tehases. 

Retsept oli tootjapoolne ning on toodud koos segu komponentide kogustega lisas (lisa 1). 

Betooni valmistamisel kasutati liiva fraktsiooniga 0 – 5 mm, paekivi killustikku 

fraktsiooniga 4 – 16 mm, tsementi margiga CEM II/B-M 52,5N, kuuma vett ning ühe 

betoonisegu korral ka betoonilisandit Penetron Admix. Betoon võeti uurimistöös 

vajaminevate koostistega kaubabetooni hulgast. 

Silindriliste katsekehade valmistamiseks tehti spetsiaalsed vormid (joonis 2.2), millest 

hiljem katekehad saadi kätte vorme katki lõigates. Vormide valmistamiseks kasutati 110 

mm läbimõõduga PVC torusid. Betooni tihendamiseks kasutati nuivibraatorit (nuia pea 

läbimõõt 25 mm). Katsekehi hoiti Rudus AS laboris vormides 24 tundi, et betoon kivistuks 

laboritingimustes ning transportimisel ei tekiks kahjustusi. 
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Pärast 24-tunnist kivistumist transporditi vormides katsekehad Eesti Maaülikooli 

ehituskonstruktsioonide laborisse, kus need võeti vormidest välja ning pandi 27-ks päevaks 

vette, et saavutaksid oma standardijärgse tugevuse. 

 

 

Joonis 2.2. Katsekehade valmistamise vormid 

 

Silindirilistel katsekehadel tuli harjata terasharjaga ühte otsmist pinda. Selleks pinnaks sai 

kõikide katsekehade puhul vormist välja võttes alumine pind, sest see oli kõikidel 

katsekehadel tasasem. Harjatud pind on kloriidisisalduse määramise protsessil uuritavaks 

pinnaks ning soolalahusesse pannes tuli katsekehad asetad nii, et see oleks ülespoole 

suunatud.  

Pärast 28-päevast kivistumist kuivatati katsekehad puhta ja niiske riidelapiga ning pandi 

kaanega suletavasse destilleeritud veega täidetud anumasse (joonis 2.3). Anumasse löödi 

õhukompressoriga rõhk suurusega 2500 Pa, mis tagab betooni küllastatuse veega. 

Katsekehade anumasse panemiseks valmistati sobilikud riiulid, seejuures pidi arvestama, et 

uuritav pind peab olema veega täies ulatuses kontaktis. 
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Pärast 24-tunnist anumas hoidmist katsekehad kaaluti, misjärel asetati katsekehad tagasi 

anumasse (kuhu löödi õhukompressoriga rõhk sisse) ning kaaluti uuesti nelja tunni pärast. 

Vajalik oli saada väiksem massimuutus kui 0,5 g katsekeha 1 kg kohta ehk 0,5 ‰ 

(vajadusel korrata protsessi). Vältimaks katsekeha pinnal oleva vee kaalumistulemustele 

mõju avaldamast, kuivatati need puhta ja niiske riidelapiga. Katsekehade massimuutused 

on toodud lisas (lisa 1). 

 

 

Joonis 2.3. Veega küllastatuse saavutamiseks kasutatud õhuga survestatud metallist anum 

koos riiulitega katsekehade anumasse mahutamiseks  

 

Saades katse käigus väiksemad massimuutused kui 0,5 ‰, asetati 21-st katsekehast 18 

soolalahusesse. Kõikidest erineva koostisega betoonist katsekehadest ei läinud üks 

soolalahusesse, vaid sellelt võeti algne proov kloriidide sisalduse määramiseks. Proovi 

võtmiseks saeti katsekehad teemantketas-saega piki silindrit pooleks (joonis 2.4). 

Teemantotsaga kivipuuriga puurides võeti igalt katsekehalt vähemalt kuus grammi 

betoonipuru. 
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Joonis 2.4. Algsete proovide võtmise koht katsekehalt 

 

Ülejäänud 18 katsekeha pandi 3 %-lisse NaCl (naatriumkloriidi) lahusesse. Kõik 

katsekehad asetati ühte vanni ning suleti pealt õhutihedalt kaanega (joonis 2.5). Vannis ei 

tohtinud katsekehad olla kontaktis üksteisega ega vanniga (uuritav pind pidi olema vabas 

kontaktis soolalahusega). 

 

 

Joonis 2.5. Kaanega suletav soolalahuse vann 
 

Kloriidilahus valmistati 99,7 %-lisest NaCl ja destilleeritud veest. Katsekehad pidid olema 

üleni soolalahuses, mille vajalik kogus oli vähemalt 1,5-kordne katsekehade ruumala. Enne 
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soolalahusesse panekut kuivatati katsekehad puhta ja niiske riidelapiga, et ei väheneks 

lahuse kontsentratsioon katsekehade pinnal oleva vee tõttu soolalahuses. 

Proovide võtmiseks kasutati teemantketas-saage, teemantkattega nurk-ketaslihvijat ning 

kivipuuri. Igalt katsekehalt võeti kolmelt erinevalt sügavuselt proov: 20 – 22 mm; 24 – 26 

mm; 28 – 30 mm harjatud pinnast mõõdetuna (joonis 2.6). 

 

 

Joonis 2.6. Soolalahuses olnud katsekehalt proovivõtmise kohad ja kaugused välispinnast 

 

Katsekehalt lõigati ülemisest otsmisest pinnast esmalt maha 20 mm paksune ketas 

(kasutades teemantketas-saage). Allesjäänud silindrikujulise katsekeha lõigatud pinnale 

joonestati peale betoonipuru proovi võtmise sektor (ring raadiusega 32,5 mm) ning võeti 

proov. Seejärel lihviti teemantkattega nurk-ketaslihvijaga nelja millimeetrine kiht betooni 

maha (et saavutada tasapind 24 mm välimisest pinnast), märgiti lihvitud pinnale uue proovi 

võtmise sektor (ring raadiusega 28,5 mm) ning võeti järgmine proov. Sama korrati ka 

kolmas kord: lihviti neli millimeetrit otsmisest pinnast (et saavutada tasapind 28 mm 

välimisest pinnast), joonestati sektor raadiusega 24,5 mm ning võeti betooni proov. 

Proovide võtmisel ei arvestatud 20 mm katsekeha äärt, sest nii välistati mitmest küljest 

kloriidide sissetungimise võimalust. Üheks kloriidide sisalduse määramise prooviks oli 
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vähemalt kuus grammi betoonipuru, mis saadi teemantotsaga kivipuuriga puurides. Vajalik 

proovi kogus (kuus grammi) sai määratud Tartu Ülikooli laborandiga konsulteerides. 

Minimaalne kogus, millega saab määrata pulberpreparaadi kloriidide sisaldust 

röntgenflouretsentsmeetodiga, on viis grammi. Sellest lähtuvalt sai betoonipuru proovi 

kogus võetud väikese varuga.  

Kogu kloriidide sisalduse määramine teostati Tartu Ülikooli geoloogia osakonna laboris 

laborant J. Aruväli juhtimisel. 

Käesolevas uurimistöös kajastuvad järgnevad kloriidide sisaldused: 

• üks proov igalt erineva koostisega katsekehalt enne kloriidilahusesse panekut,  

• pärast ühte kuud soolalahuses võetakse proov kuuelt katsekehalt (igast betooni-

segust kaks) kolmelt erinevalt sügavuselt (18 proovi kuuelt katsekehalt); 

• pärast kolme kuud soolalahuses võetakse proov kuuelt katsekehalt (igast betooni-

segust kaks) kolmelt erinevalt sügavuselt (18 proovi kuuelt katsekehalt). 

Katsekehadega, mida hoitakse kuus kuud soolalahuses, jätkub töö edasi ning ka neil 

määratakse kloriidide sisaldused. 

Kloriidide sisalduse proovid võeti vastavalt metoodika aluseks oleva standardi põhjal 

määratletud ajale soolalahuses (tabel 2.2).  

Tabel 2.2. Katsekehade arv proovide võtmiseks vastavalt katse kestusele 

                             Aeg lahuses 
Katsekeha 

0 
 (päeva) 

1  
(kuu) 

3 
(kuud) 

6 
 (kuud) 

C25/30 1 2 2 2 
C25/30 + Penetron Admix 1 2 2 2 
C35/45 1 2 2 2 

 

Vähemalt kuuegrammine betoonipuru proov kuivatati kuivatuskambris 105 °C juures. 

Kuivatamisprotsess kestis senikaua, kuni proovi massimuutus oli väiksem kui 0,01 g. 

Pärast kuivatamisprotsessi asetati betoonipuru proovid markeeritud suletatavatesse 

õhutihedatesse kottidesse, et vältida niiskuse sissepääsu. Kuivatusprotsessi kaalumis-

tulemused on esitatud lisas (lisa 1). 

Betooni kloriidide sisaldused leiti röntgenfluoretsentsmeetodiga. Tegemist on meetodiga, 

mille käigus röntgenkiirtega määratakse kogu pulberpreparaadi keemiline koostis. 
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Protsessi käigus saadud pulberpreparaatide keemiline koostis on toodud lisas (lisa 2). 

Vastavad mõõtmised tehti firma Rigaku lainedispersiivse röntgenspektromeetriga ZSX 

Primus II (joonis 2.7), kasutades Rh primaarkiirgust ja diafragmat 30 mm. Kloriidide 

sisaldust määrati betoonipurust pressitud pulberpreparaatidel. 

 

 

Joonis 2.7. Rigaku lainedispersiivne röntgenspektromeeter ZSX Primus II 

 

Röntgenkiirtega määratavate tablettide valmistamiseks on vajalik, et kasutatav pulber oleks 

homogeenne. Selleks tuli betoonipuru jahvatada planetaarveskiga Fritch Pulverisette 6 

(joonis 2.8).  

 

 

Joonis 2.8. Planetaarveski Fritch Pulverisette 6 
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Jahvatamisel kasutati volframkarbiidist kuule ja jahvatusanumat (joonis 2.9). 

Jahvatamisprotsess kestis kaks minutit pöörlemiskiirusega 400 rpm (pööret minutis). 

 

 

Joonis 2.9. Jahvatamisel kasutatud volframkarbiidist jahvatusnõu koos kuulidega 

Homogeensest betoonipurust suruti 150 kN suuruse jõuga pulberpreparaadid (tabletid), 

kasutades selleks hüdraulilist õlipressi Herzog (joonis 2.9). Proovid pressiti alumiiniumist 

topsidesse diameetriga 32 mm, kasutades selleks spetsiaalselt kesta (joonis 2.11). 

 

 

Joonis 2.10. Hüdrauliline õlipress Herzog 
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Joonis 2.11. 32 mm läbimõõduga alumiiniumist topsidesse surumise kest 

Kui kloriidisisaldused olid määratud, tuli kasutatud tabletid panna 24 tunniks kuivatusahju 

(Sanyo Convection oven) 105 °C juures. Pärast 24-tunnist kuivatustsüklit lõhuti tabletid 

ning võeti igast pressitud pulberpreparaadist vähemalt ühegrammine betooni tükk. Võetud 

betooni tüki mass kaaluti täpsusega 0,001 g ning asetati seejärel kuumutusahju Nabertherm 

temperatuuril 950 °C. Kogu kuumutustsükkel kestis kokku kuus tundi: neli tundi 

temperatuuri tõusu ja kaks tundi temperatuuri 950 °C juures.  

Kui betooni tükk oli kuumutusahjust välja võetud, fikseeriti koheselt proovi uus mass. 

Enne ahju asetamist ja pärast ahjust võtmist kaalutud masside erinevus andis kuumutuskao. 

Kuumutuskao leidmine on vajalik, kuna röntgenflouretsentsiga ei saa mõõta vesiniku 

sisaldust. Seega kuumutati betoonipuru proovi 950°C juures, et vesi (H2O) aurustuks 

sellest välja.  

Röntgenflouretsentsmeetodiga saadud tulemused töödeldi kasutades Rigaku ScanQuantX 

tarkvara universaalset standardivaba meetodit. Pulberpreparaadil määrati ära kogu 

keemiline koostis. 

Kogu kloriidide sisalduse määramise katsetus võtab aega kaheksa kuud. Magistritöös on 

esitatud viie kuu katsetulemused: kloriidisisaldused enne soolalahusesse panekut, pärast 

üht ja kolme kuud soolalahuses olnud aega. Katsetused viiakse lõpuni vastavalt 

metoodikale ehk leitakse ka pärast kuut kuud soolalahuses olnud katsekehade kloriidide 

sisaldused 30. juunil 2015. 
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2.2 Survekatse metoodika 
 

Survekatsed toimusid Eesti Maaülikooli maaehitusintstituudi ehitusmaterjalide laboris. 

Katsed teostati vastavalt standardile EVS-EN 12390-3:2009 „Kivistunud betooni 

katsetamine“ [39]. Survekatsed viidi läbi universaalse katsemasinaga P-125.  

Purunemistugevused ja katsekehade survejõuga koormamisskeemid fikseeriti digitaalselt 

ning on esitatud lisas (lisa 3). Survekatsega kontrolliti katsekehade valmistamiseks 

kasutatud betooni tugevusklassi vastavust standardist tulenevale tugevusklassile ja 

kloriidide sisalduste määramise katseteks sobivust. 

Survetugevusele kontrolliti 28 päeva vanuseid vees kivistunud kuubikujulisi katsekehi 

mõõtmetega 100x100x100 mm. Iga betooni koostisega tehti kolm katsekeha ehk kokku 

üheksa tükki (tabel 2.3). Betoon võeti sama kaubabetooni hulgast, mida kasutati ka 

kloriidide sisalduse määramise katsekehade valmistamiseks. Katsekehad betoneeriti 

plastikust vormidesse AS Rudus Ülenurme laboris. Betooni tihendamiseks kasutati 

nuivibraatorit (nuia pea läbimõõt 25 mm). 

 

Tabel 2.3. Survekatses kasutatud katsekehad 

Betooni tugevusklass ja 
lisand 

Katsekehade arv 
(tk) 

C25/30 3 
C25/30 + betoonilisand 
Penetron Admix 

3 

C35/45 3 
 

Kuubikulistel katsekehadel mõõdeti ülemise ja alumise tahu pikkused ja laiused kolmest 

erinevast punktist (joonis 2.12) ning leiti mõlema tahu keskmine pikkus ja laius. Vastavalt 

keskmistele väärtustele arvutati kontaktpindade pindalad katsemasina surveplaadiga. 

Ülemise ja alumise tahu määras katse läbiviija kohapeal ning need märgiti katsekehadele. 

Survetugevuse arvutustes võeti arvesse suurem kuubi tahu pindala, võrreldes omavahel 

kontaktpindasid katsemasinaga. Kuubi tahkude mõõtmiseks kasutati nihkkaliibrit 

täpsusega 0,1 mm. Katsekehade mõõtmistulemused on esitatud lisas (lisa 3). 
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Joonis 2.12. Katsekeha tahu mõõtmise kohad 

 

Koormamise kiirus hoiti stabiilsena vahemikus 0,1 – 0,2 MPa/s kuni kuubi purunemiseni. 

Lähtuvalt purustavast jõust ja katsekeha kontaktpinna pindalast arvutati betooni 

survetugevus põhinedes standardile EVS-EN 12390-3:2009. 
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3. KATSETULEMUSED JA ANALÜÜS 
 

3.1 Kloriidisisalduse määramise katse tulemused ja analüüs 
 

Kloriidikatse tulemused on esitatud kloriidide sisaldusena protsentides tsemendi massi 

kohta erinevatel sügavustel. Kahelt sillalt ja ühelt parklalt võetud kloriidide sisalduse 

määramise proovid on esitatud ühikuga protsentides betooni massi kohta. Objektid Tartu 

linnas sai valitud võttes aluseks objekti vanuse, kasutatavuse ning võimaliku kokkupuute 

kloriididega.  

Kloriidide sisalduse graafikutel võib esineda ebaloogilisi punkte (nt kloriidide sisaldus 

tõuseb sügavuse kasvades). Sarnast metoodikat betoonipuru proovide võtmisel kasutanud 

D. McPolin leidis, et see on tingitud proovide võtmise meetodist puurimise teel: puurimine 

võib minna otse läbi täitematerjali (killustiku) ja tsemendi. Tsemendist sideainet ja 

killustikku võrreldes on nendes erinev kloriidide sisaldus erinev. [11] 

Betoonist katsekehade algne kloriidide sisaldus enne soolalahusesse panekut on näidatud 

graafikul (joonis 3.1). 

 

 

Joonis 3.1. Algne kloriidide sisaldus katsekehades enne soolalahusesse panekut 
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Kirjanduse analüüsis toodud lubatud maksimaalne kloriidide sisaldus on 0,4 % tsemendi 

massist. Käesolevas töös uuritud katsekehadest betoonil tugevusklassiga C25/30 on see 

juba ületatud (teistel C25/30 + Penetron Admix ja C35/45 on lubatud piiris). 

Katsekehade algne kõrge kloriidisisaldus ei takista uurimast kloriidide sissetungi suurust. 

Kloriidide kontsentratsioon betoonis pärast ühte kuud soolalahuses on toodud graafikul 

(joonis 3.2). Soolalahuses olnud kloriidide sisaldused on arvutatud kahe katsekeha põhjal. 

 

 

Joonis 3.2. Kloriidide sisaldus betoonis esimese katsekuu lõpus 

 

Jooniselt on näha, et betoonid C25/30 ja C25/30 + Penetron Admix on sarnaste kloriidide 

sisaldustega. Sellest saab järeldada, et betoonilisand Penetron Admix ei ole mõjutanud 

kloriidioonide sissetungimise kulgu. Kõige suurem on kloriidide sisaldus (0,79 %) betoonil 

C25/30 vahemikus 20 – 22 mm (samas vahemikus on betooni C25/30 + Penetron Admix 

kloriidide sisaldus 0,76 %). Betoonil tugevusklassiga C35/45 kloriidide sisalduse kõigis 

sügavustes praktiliselt sama, ligikaudu 0,36 %.  

Katsekehade kloriidide sisaldus pärast kolme kuud soolalahuses on toodud graafikul 

(joonis 3.3). 

 

0,79

0,52

0,44

0,76

0,49

0,51

0,35 0,36 0,37

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

20-22 24-26 28-30

K
lo

ri
id

id
e

 s
is

a
ld

u
s,

 %
 t

se
m

e
n

d
i 

m
a

ss
is

t

Sügavus, mm

C25/30 C25/30 + Penetron Admix C35/45



42 
 

 

Joonis 3.3. Kloriidide sisaldus betoonis kolmanda katsekuu lõpus  

 

Nagu jooniselt näha kattuvad betoonidel tugevusklassiga C25/30 ja C25/30 + Penetron 

Admix graafikud, millest saab järeldada, et betoonilisandi Penetron Admix ei ole 

avaldanud mõju kloriidide sissetungile (ei positiivset ega negatiivset) ka pikema perioodi 

korral. Betoonisegul C35/45 on kloriidide sisaldus välimises kihis (20 – 22 mm) natukene 

tõusnud, sügavamates kihtides võib pidada muutumatuks. 

Tekitamaks kloriidide sissetungi profiili, tuleb uurida ühe betoonisegu muutust kolme kuu 

vältel. Kloriidide sisalduste muutused on toodud tabelis (tabel 3.1).  

Betoonil tugevusklassiga C25/30 kloriidide sisalduse muutus on toodud diagrammil (joonis 

3.4). Betooni C25/30 kloriidide kontsentratsioon on muutunud suurel määral. Pärast kolme 

kuud soolalahuses on sügavusel 20 – 22 mm kloriidide sisaldus tõusnud 1,11 %. Kui pärast 

esimest kuud sügavusel 28 – 30 mm pole kloriidide sisaldus muutunud, siis pärast kolme 

kuud on see tõusnud 0,36 % võrra. 
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Joonis 3.4. Betooni C25/30 kloriidide sisalduse muutus kolme kuu jooksul (sulgudes olev 

täiend näitab aega soolalahuses: A – algne; 1K – üks kuu; 3K – kolm kuud) 

 

Betooni C25/30 + Penetron Admix kloriidide sisalduse muutus on toodud graafikul (joonis 

3.5). 

 

Joonis 3.5. Betooni C25/30 + Penetron Admix kloriidide sisalduse muutus kolme kuu 

jooksul, (sulgudes olev täiend näitab aega soolalahuses: A – algne; 1K – üks kuu; 3K – 

kolm kuud 

 

0,46 0,46 0,46

0,79

0,52

0,44

1,57

1,11

0,80

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

20-22 24-26 28-30

K
lo

ri
id

id
e

 s
is

a
ld

u
s,

 %
 t

se
m

e
n

d
i 

m
a

ss
is

t

Sügavus, mm

C25/30; (A) C25/30; (1K) C25/30; (3K)

0,33 0,33 0,33

0,76

0,49
0,51

1,55

1,12

0,75

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

20-22 24-26 28-30

K
lo

ri
id

id
e

 s
is

a
ld

u
s,

 %
 t

se
m

e
n

d
i 

m
a

ss
is

t

Sügavus, mm

C25/30 + Penetron Admix; (A) C25/30 + Penetron Admix;(1K)

C25/30 + Penetron Admix; (3K)



44 
 

Betoonil tugevusklassiga C25/30 + Penetron Admix kloriidide sisalduse muutused on 

sarnased betooni C25/30 muutustega. Erinevusena võib välja tuua kloriidide sisalduse 

tõusu juba pärast esimest kuud soolalahuses sügavusel 28 – 30 mm.  

Betooni C35/45 kloriidide sisalduse muutus on toodud graafikul (joonis 3.6). 

 

 

Joonis 3.6. Betooni C35/45 kloriidide sisalduse muutus kolme kuu jooksul, (sulgudes olev 

täiend näitab aega soolalahuses: A – algne; 1K – üks kuu; 3K – kolm kuud 
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muutumatu, samal ajal kui välimistes kihides on kloriidide sisaldus suurenenud. Graafikul 

paistab välja ka, et pärast üht kuud soolalahuses olnud katsekeha kloriidide sisaldus 

sügvusel 28 – 30 mm on suurem kui pärast kolme kuud soolalahuses võetud samalt 

sügavuselt proov. Seda võib lugeda ebaloogiliseks punktist lähtuvalt proovide võtmise 

meetodist. 
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Tabel 3.1. Kloriidisisalduste muutused erinevatel betoonisegudel vastavalt katse kestusele1 

Segu 
Sügavus, 

mm 

Algselt 
kloriide, 

% 

1 Kuu 3 Kuu 

Kloriidide sisaldus Kloriidide sisaldus 

Kloriide, 
% 

Kasv 
(võrreldes 

algsega), % 

Kloriide, 
% 

Kasv 
(võrreldes 

algsega), % 

C25/30 
20-22 

0,46 

0,79 0,32 1,57 1,11 

24-26 0,52 0,06 1,11 0,65 

28-30 0,44 -0,02 0,80 0,34 

C25/30 + 
Penetron 
Admix 

20-22 
0,33 

0,76 0,43 1,55 1,22 

24-26 0,49 0,16 1,12 0,79 

28-30 0,51 0,18 0,75 0,43 

C35/45 
20-22 

0,30 
0,35 0,05 0,56 0,26 

24-26 0,36 0,06 0,35 0,05 

28-30 0,37 0,07 0,31 0,01 
1Tabelis on toodud kloriidide sisaldus protsentides tsemendi massist. 

 

Tabeli põhjal koostatud graafik (joonis 3.7) illustreerib kolme kuu jooksul kloriidide 

sisalduse muutust katsekehades. 

 

 

Joonis 3.7. Kloriidide sisalduse muutuse intensiivsus betoonisegudes 

 

Graafikult on näha, et kõige rohkem on kolme kuu jooksul tõusnud betooni 

tugevusklassiga C25/30 + Penetron Admix kloriidide sisaldus: 1,22% võrra vahemikus 20 

– 22 mm, 0,79 % võrra vahemikus 24 – 26 mm ja 0,43 % võrra vahemikus 28 – 30 mm. 

Sarnane kloriidisisalduse muutuse profiil on ka betoonil C25/30, kuid vähemal määral. 

Vastavalt vahemikule on kloriidide sisaldus tõusnud 1,11 %, 0,65 % ja 0,34 % võrra. 
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Betooni C35/45 kloriidide sisalduse kasv on keskmiselt 0,06 %. Kloriidide sisalduse kasv 

on suur vahemikus 20 – 22 mm (0,26 %) ning kuna see oli suur mõlemal katsekehal, ei saa 

olla tegu katseveaga. Sellest järeldades hakkas soolalahuses kolmandaks katsekuuks 

betoonil tugevusklassiga C35/45 kloriidide sisaldus kihis 20 – 22 mm tõusma suuremal 

määral. 

Kloriidide sisalduse probleemi aktuaalsuse ja reaalse olukorra hindamine tehti Tartu linna 

kahel sillal (Sõpruse sild, Kroonuaia sild) ja ühel parklal (Tartu Eedeni kaubanduskeskuse 

parkla). Sõprus sild ehitati 1981. aastal, Kroonuaia sild 1996. aastal ning Tartu Eedeni 

kaubanduskeskuse parkla 2003. aastal. Vastavalt valmimisaastale on võimalus võrrelda 

kasutusiga ning kloriidide sisaldust. Igalt objektilt võeti kolmest erinevast kohast 

betooniproovid: 

• Sõpruse sild: 

o Proov 1 – silla kesklinna-poolsest otsast alt deformatsioonivuugi lähistelt; 

o Proov 2 – silla Annelinna-poolsest otsast deformatsioonivuugi lähistelt; 

o Proov 3 – silla pealt käsipuude juurest Annelinna-poolsest otsast. 

• Kroonuaia sild:  

o Proov 1 – silla Konsumi-poolsest otsast alt deformatsioonivuugi lähistelt; 

o Proov 2 – silla Konsumi-poolsest otsast alt deformatsioonivuugi lähistelt; 

o Proov 3 – silla kesklinna-poolsest otsast alt deformatsioonivuugi lähistelt. 

• Tartu Eedeni kaubanduskeskuse parkla: 

o Proov 1 – parkla väljasõidu äärse konstruktsiooni pealt; 

o Proov 2 – parkla sissesõidu äärse konstruktsiooni pealt; 

o Proov 3 – parkla II-korrus talalt. 

 

Proovid võeti kohtadest, kus oli lahtisi betooni tükke ja tõenäosus kõrgele kloriidide 

sisaldusele. Objektide kloriidide sisalduste tulemused on toodud graafikul (joonis 3.8). 

Tähelepanu tuleb juhtida sellele, et varasematel joonistel on kloriidide sisaldus esitatud 

ühikuga: protsentides tsemendi massist. Kahel järgneval graafikul on tulemused esitatud 

aga teise ühikuga: kloriidide sisaldus betooni massist. Seda tingib asjaolu, et puuduvad 

andmed tsemendi sisalduse kohta sildade ja parkla ehitusel kasutatud betooni kohta 

esitamaks kloriidide sisaldust tsemendi massi suhtes. Kirjandusest leitud sellise ühikuga 

(% betooni massist) lubatud kloriidide sisaldus betoonis on 0,05 % [40]. 
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Joonis 3.8. Objektidelt võetud kloriidide sisalduse võrdlus  

 

Kolmel objekti on kloriidide sisaldus kõigil üle lubatud piiri: 

• Kroonuaia silla keskmine kloriidide sisaldus on 0,69 ehk rohkem kui 13 korda 

suurem; 

• Sõpruse silla kloriidide sisaldus on 0, 37 ehk rohkem kui 7 korda suurem;  

• Tartu Eedeni kaubanduskeskuse parkla kloriidide sisaldus on 0, 19 ehk rohkem kui 

3 korda suurem.  

Sõpruse sillal määrati ka 2010. aastal kloriidide sisaldust ning siis saadi keskmiseks 

tulemuseks 0,22 % betooni massi kohta [41]. Antud töös saadi Sõpruse silla keskmiseks 

kloriidide sisalduseks 0,37 % betooni massi kohta. 

Võrreldes lubatud piiri käesolevas uurimistöös mõne katsekehaga, siis võib välja tuua 

betoonisegu C35/45 määratud algse kloriidide sisaldus (0,05 % kloriidide sisaldus betooni 

suhtes vastab 0,30 % kloriidide sisaldus tsemendi suhtes). Katsekehadest oli kõige suurem 

kloriidide sisaldus betoonisegul C25/30 kolmanda kuu lõpus sügavusel 20 – 22 mm (0, 20 

% betooni massist). Kui võrrelda antud väärtust kolme objekti tulemustega, siis saab välja 

tuua, et Tartu Eedeni kaubanduskeskuse parklal on isegi väiksem kloriidide sisaldus, 

sildadel aga suurem.  

Sõpruse sild on olnud kasutuses 44 aastat, Kroonuaia sild 19 aastat ja Tartu Eedeni 

kaubanduskeskuse parkla 12 aastat. Võrreldes Kroonuaia sillaga on Sõpruse sillal poole 
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väiksem kloriidide sisaldus, kuigi on poole pikema kasutusajaga. Sellise tulemuse 

põhjuseks võib olla näiteks ehituseks kasutatud betooni kvaliteet või  proovi võtmise koht. 

Tartu Eedeni kaubanduskeskuse madalam kloriidide sisaldus võib tuleneda lühemast 

kasutuseast ning ka parema kvaliteediga betooni kasutamisest. 

Kõigilt kolmelt objektilt võeti proovid erinevatest kohtadest, et saaks määrata ligikaudse 

keskmise kloriidide sisalduse. Võetud proovide kloriidide sisaldused on toodud graafikul 

(joonis 3.9). 

 

 

Joonis 3.9. Kolmelt Tartu linna objektilt võetud kloriidisisalduse määramise proovide 

tulemused 
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ka kolm kuud soolalahuses, omavaheline kloriidisisalduste erinevus on toodud lisas (lisa 

4).  

Pärast ühte kuud soolalahuses olnud katsekehade kloriidide sisalduste omavaheline 

erinevus on toodud graafikul (joonis 3.10). 

 

 

Joonis 3.10. Pärast ühte kuud soolalahuses olnud samast betoonisegust katsekehade 

kloriidide sisalduse erinevus 
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proovid: ligikaudu 0,27 protsendipunkti tsemendi massist katsekehadel C25/30 ja C25/30 + 

Penetron Admix. Seda võib tingida asjaolu, et katsekehadel muutus kloriidide sisaldus 

välimises kihis kõige rohkem. Ülejäänud proovidel jääb tulemuste erinevus alla 0,1 

protsendipunkti. Kõige vähem erinevad katsekehalt C35/45 võetud proovid.  

Võetud proovide erinevus keskmisest kloriidide sisaldusest (protsentides) on toodud 

graafikul (joonis 3.11). 
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Joonis 3.11. Pärast ühte kuud soolalahuses olnud samast betoonisegust katsekehade 

kloriidide sisalduse erinevus keskmisest (protsentides) 

Joonis 3.11 sarnaneb joonisega 3.10. Kõige rohkem erineb katsekeha C25/30 + Penetron 

Admix tulemus 18,6 % vahemikus 20 – 22 mm. Sarnaselt erineb ka katsekeha C25/30 

kloriidide sisaldus 16,9 % vahemikus 20 – 22 mm. Graafikult saab järeldada, et sügavuse 

kasvades kloriidide sisalduste erinevus vähenes. Kõige vähem erinevad katsekeha C35/45 

kloriidide sisaldused keskmisest. Betoonisegul C35/45 muutus ka kloriidide sisaldus kolme 

kuu lõikes kõige vähem, siis sellest tulenevalt erinevad ka katsetulemused kõige vähem. 

Pärast kolme kuud soolalahusest võetud katsekehade kloriidide sisalduse omavaheline 

erinevus on toodud graafikul (joonis 3.12). 

 

 

Joonis 3.12. Pärast kolme kuud soolalahuses olnud samast betoonisegust katsekehade 

kloriidide sisalduse erinevus 
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Jooniselt on näha, et pärast kolme kuud soolalahuses olnud katsekehadelt võetud proovidel 

puudub seos tulemuste erinevuse ja sügavuse vahel (seda võis välja lugeda ka jooniselt 

3.10). Kõige rohkem erinevad betoonisegu C25/30 võetud proovid: 0,13 protsendipunkti 

sügavusel 20 – 22 mm. Kõikide ülejäänud proovide kloriidide sisalduste erinevused jäävad 

alla 0,07 protsendipunkti. 

Võetud proovide erinevus keskmisest kloriidide sisaldusest protsentides on toodud 

graafikul (joonis 3.13). 

 

 

Joonis 3.13. Pärast kolme kuud soolalahuses olnud samast betoonisegust katsekehade 

kloriidide sisalduse erinevus keskmisest protsentides 

 

Antud jooniselt on näha, et kuigi betoonisegu C35/45 kahe katsekeha tulemuste erinevused 

olid väikesed, siis protsentuaalselt on erinevus keskmisest kõige suurem sügavusel 20 – 22 

mm – see on 9,4 %. 

Analüüsides katsetulemuste erinevusi, võib välja tuua, et pärast ühte kuud erinesid 

katsetulemused kahel katsekehal keskmiselt 0,10 protsendipunkti ja 8,6 % ning pärast 

kolme kuud keskmiselt 0,05 protsendipunkti ja 5,15 %.  
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3.2 Survekatse tulemused ja analüüs 
 

Magistritöös võeti survetugevuste arvutamisel aluseks järgnev valem standardist EVS-EN 

12390 [39]: 

f� =∝∙
��

�
     (3.1) 

kus α – parandustegur, mis 100 mm küljepikkusega kuubil on 0,95; 

Fc – maksimaalne jõud survel, (kN); 

A – katsekeha survepindala, (mm2). 

Survekatse tulemusi tuleb võrrelda Eestis kehtiva standardi EVS-EN 206 alusel betoonile 

tugevusklassi omistamiseks määratud survetugevustega (tabel 3.2).  

 

Tabel 3.2. Betooni tugevusklassidele vastavad survetugevused [42]. 

Tugevusklass 

Survetugevus, (MPa) 
C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 

fck;cube 20 25 30 37 45 

 

Digitaalselt fikseeritud survetugevusega ühtlane koormamine ja purunemistugevused on 

esitatud lisas (lisa 3). Käesolevas uurimistöös saadud katsekehade survetugevused on 

toodud tabelis (tabel 3.3). 

 

Tabel 3.3. Survekatse tulemused ja tugevusklassile vastavus 

Katsekeha 
tugevusklass ja 

number 

Survetugevus, 
(MPa) 

Standardist tulenev 
survetugevus, (MPa) 

95% tõenäosus, 
(MPa) 

C25/30; 4 29,58 30 28,5 

C25/30; 5 30,70 30 28,5 

C25/30; 6 28,57 30 28,5 
C25/30 + Penetron 
Admix; 1 

32,60 30 28,5 

C25/30 + Penetron 
Admix; 2 

30,58 30 28,5 

C25/30 + Penetron 
Admix; 3 

28,89 30 28,5 

C35/45; 7 46,34 45 42,75 

C35/45; 8 46,41 45 42,75 

C35/45; 9 45,04 45 42,75 
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Survetugevuste arvutamiskäik on toodud lisas (lisa 4). 

EPN 2 (Eesti projekteerimisnormid) järgi kuulub betoon talle omistatud tugevusklassi, kui 

betooni survetugevus on tagatud 95% tõenäosusega standardiseeritud survetugevusest [34].  

Erinevate koostisega betoonisegude kolme katse keskmine survetugevus: 

• betoonil tugevusklassiga C25/30 on kolme katse keskmine survetugevus 29,62 

MPa; 

• betoonil tugevusklassiga C25/30 + betoonilisand Penetron Admix on kolme katse 

keskmine survetugevus 30,69 MPa; 

• betoonil tugevusklassiga C35/45 on kolme katse keskmine survetugevus 45,93 

MPa; 

Lähtuvalt survetugevuse katsete tulemustest, võib väita, et käesolevas töös tehtud 

survekatsete kõik katsekehad vastasid oma tugevusklassile. 

Survetugevuse katsetest saab järeldada järgmist: 

• betoonilisand Penetron Admix ei avalda mõju betooni survetugevusele; 

• AS Rudus betoonitehase poolt valmistatud betoon vastab standardis määratud 

survetugevusele.  
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KOKKUVÕTE 
 

Magistritöös keskenduti raudbetooni kloriidikindluse uurimisele ning selle tõstmise 

võimalusele lisandiga. Kirjanduse analüüsi käigus uuriti betoonis oleva terasarmatuuri 

korrosiooni ja selle kulgu. Detailsemalt pöörati tähelepanu betooni kloriidikindlusele ja 

kloriidide rollile armatuuri korrosiooni protsessis. Analüüsi põhjal anti soovitusi, kuidas on 

võimalik suurendada betooni kloriidikindlust ning millised meetodid on selleks olemas. 

Näiteks on kloriidikindlust võimalik suurendada järgnevalt: 1) kvaliteetse betooni 

kasutamisega, 2) betooni korrektse kivistumise tagamisega, 3) õige paksusega armatuuri 

kaitsekihi tagamisega, ja 4) kloriidikindlust tõstvate lisandite kasutamisega.  

Katsete käigus uuriti erinevast tugevusklassist betoonide kloriidikindlust ning 

survetugevust. Katsete eesmärk oli määrata hüdroisoleeriva betoonilisandi Penetron Admix 

kasulikkus kloriidikindluse suurendamisel.  

Olemasolevatel objektidel määrati Tartu linnas –  kahel sillal ja ühel parklal – betoonist 

konstruktsioonide kloriidide sisaldus. See on tarvilik, et näitlustada kloriidide sisalduse 

probleemi. Ehitiste valikul võeti arvesse objekti vanust, kasutatavust ning võimaliku 

kokkupuudet kloriididega. 

Katsetulemuste põhjal koostati kloriidide sissetungimise profiil ning analüüsiti seda.  

Magistritöös püstitatud esmärkidele saadud järeldused: 

• kõik katsekehad vastasid standardsurvetugevusele, seega betoonilisand Penetron 

Admix ei avalda mõju survetugevusele; 

• betoonid tugevusklassiga C25/30 ja C25/30 + Penetron Admix ei ole 

kloriidikindlad;  

• betoon tugevusklassiga C35/45 on kloriidikindel sügavusel 28 – 30 mm välis-

pinnast (kloriidide sisaldus ei muutunud), sügavustel 20 – 22 mm ja 24 – 26 mm 

kloriidide sisaldus tõusis; 

• hüdroisoleeriv betoonilisand Penetron Admix ei suurendanud betooni 

kloriidikindlust; 
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• Tartus olevate Sõpruse silla, Kroonuaia silla ja Eedeni kaubanduskeskuse parkla 

kloriidide sisaldused olid kõik üle lubatud piiri. 

Lähtuvalt katsetulemustest saab anda vastused töös püstitatud hüpoteesidele. 

Katsetulemused ei toetanud esimest hüpoteesi ehk betoonilisand Penetron Admix ei 

suurendanud betooni kloriidikindlust. Survetugevusele betoonilisand Penetron Admix aga 

mõju ei avaldanud. Teine ja kolmas hüpotees osutusid tõeseks: betoon tugevusklassiga 

C25/30 ei olnud kloriidikindel, samas C35/45 oli kloriidikindel (sügavusel 28 mm, sest 

alates sellest sügavusest kloriidide sisaldus ei muutunud) ning Tartu linna kolmes 

betoonehitises on kloriidide sisaldus üle lubatud piiri.  

Teostatud katsetest saab järeldada veel seda, et betooniettevõtte AS Rudus poolt 

väljastatud betoon vastas standardis nõutud survetugevustele. Peab märkima, et ühel 

katsekehal (C25/30) oli algne kloriidide sisaldus üle lubatud piiri, kuid ülejäänud kahel 

katsekehal (C25/30 + Penetron Admix ja C35/45) oli lubatud piirides tulenevalt standardis 

EVS-EN 206 lubatud kriitilisele piirile. 

Magistritöö käigus üles kerkinud jätkuküsimused, mida tuleks edaspidi uurida: 

• määrata betoonilisandiga Penetron Admix tehtud katsekehade veeimavus ja 

tihedus; 

• võrrelda ning analüüsida analoogsete betoonilisandite mõju betooni 

kloriidikindlusele; 

• teostada sarnase ülesehitusega kloriidide sisalduse määramise katse tsüklilisel 

soolalahusesse panekul, kuna kirjanduse analüüsi andmeil on siis kloriidide 

sissetung suurem. 

Kõige pikema perioodi (kuus kuud soolalahuses) andmed ei kajastu magistritöös. Need 

mõõtmised tehakse vastava aja täitumisel. 

Kirjanduse analüüsi põhjal on just kloriidide sisalduse tõus üheks peamiseks põhjuseks 

betoonis oleva terasarmatuuri korodeerumisel. Antud uurimistöö tulemustest lähtuvalt saab 

samuti juhtida tähelepanu kloriidide sissetungi probleemile betoonidel kloriididega 

kokkupuutuvas keskkonnas ning efektiivsete betoonilisandite väljatöötamise vajalikkusele. 

Töös teostatud katsetest saadud tulemusi saab kasutada alusmaterjalina tulevaste uuringute 

väljatöötamisel ning kloriidikindlust suurendavate betoonilisandite parendamisel. 
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SUMMARY 
 

Reinforced concrete structures have been used more than 160 years, but first major 

damages by reinforcement corrosion occured in the 1960s. The main reason for corrosion 

is considered to be the ingress of chlorides: even a low level of chlorides can lead to rapid 

onset of steel rebar corrosion. 

The present paper discusses the corrosion on steel rebars in reinforced concrete. 

Specifically the choride resistance of concrete and the role of chlorides in the process of 

corrosion are investigated.  

The service life of reinforced structures is decreased by the corrosion of reinforcing. As a 

result of corrosion, the formation of rust leads to a loss of bond between the steel and 

concrete which causes the eventual collapse of the structures. One main reason for 

corrosion is the rise of the content of chlorides at the surface of the steel rebar which is the 

result of permeation of chlorides from de-icing salts or seawater. To decelarate the ingress 

of chlorides some possible solution are suggested in this paper: 1) the usage of concrete of 

good quality, 2) ensuring the proper drying period of concrete, 3) guarateeing sufficient 

concrete cover over the reinforcing bars, and 4) the usage of concrete admixtures. 

Within the experiment, the chloride resistance and the compressive strenght of concrete 

with different strenght classes was measured. The purpose for that was to evaluate the 

properties of concrete and the effects of waterproofing admixture Penetron Admix on 

chloride resistance. 

Additionally the chloride content of three buildings in Tartu which are made from 

reinforced concrete were measured. As a practical example it is neccessary to show the 

existing problem of too high chloride content in buildings. The three buildings were chosen 

according to their age, usability and possible contact with chlorides. 

The experimental method of this reasearch is based on standard EVS-EN 13396:2004. 

During the experiment the specimen were held in a bath with 3 % NaCl solution. The 

content of chlorides in the specimens was measured three times: 1) before they were layed 

in the bath, 2) one month after and 3) three month after the specimens were layed in the 
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bath of NaCl solution. The respective measurements were carried out in three depths (20 – 

22 mm, 24 – 26 mm and 28 – 30 mm from the top surface). As a result the profile of 

chloride ingress was composed. The specimens consisted of three different ingredients: 

• C25/30; 

• C25/30 + Penetron Admix; 

• C35/45. 

The result of this reasearch showed the following: 

• the compressive strenght of the specimens correspond to the strength class given by 

the standard. Admixture Penetron Admix had no negative effects on compressive 

strength; 

• the concretes with strength class of C25/30 and C25/30 + Penetron Admix are not 

chloride resistant. Concrete with the strength class of C35/45 is chloride resistant in 

depth of 28 – 30 mm from the top surface; 

• waterproofing admixture Penetron Admix had no effects on raising the chloride 

resistance of concrete; 

• the chloride content of three buildings in Tartu were all over the treshold value 

given in the respective standard. 

The results of this study confirmed the existence of the problem of chloride ingress in 

concrete in enviroments with a possible contact of chlorides and highlights the need for an 

effective admixture in raising the resistance of chlorides. The results of this research can be 

used as a basis in future relevant studies and also in improving chloride resistant 

admixtures. 
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Lisa 1 – Katsekehade valmistamine 
 

Tabel L.1.1. Valmistatud katsekehade betoonisegu andmed 

  
Liiv, 
kg/m3 

Paas, 
kg/m3 

Tsement, 
kg/m3 

Vesi, 
kg/m3 

L, SXL (lisand), 
kg/m3 

Penetron Admix, 
kg/m3 

Vesitsement-
tegur 

Tsemendi sisaldus, 
% betooni massist 

C25/30 1141,3 843,4 305,7 121,9 0,0 0,0 0,40 12,7 

C25/30 + 
Penetron Admix 

1141,3 843,4 305,7 121,9 0,0 3,06 0,40 12,7 

C35/45 1042,0 896,0 404,7 105,1 2,13 0,0 0,26 16,5 
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Lisa 1 järg 

 

 

Joonis L.1.1. AS Rudus labori poolt väljastatud betooni retsept 
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Lisa 1 järg 

 

Tabel L.1.2. Katsekehade veega küllastatuse määramise kaalumine 

Katsekeha Nr. 
Kaalumine 
1 (30.12, 
9:30), g 

Kaalumine 
2 (30.12, 
14:25), g 

Lubatud 
erinevus 

(keha 1kg 
kohta 0,5g), 

g 

Masside 
erinevus, 

g 
Tulemus 

C25/30 + P - 1 2144,2 2144,3 1,072 -0,1 Korras 

C25/30 + P - 2 2164,2 2164,3 1,082 -0,1 Korras 

C25/30 + P - 3 2182,3 2182,4 1,091 -0,1 Korras 

C25/30 + P - 4 2101,2 2101,5 1,051 -0,3 Korras 

C25/30 + P - 5 2149,6 2149,9 1,075 -0,3 Korras 

C25/30 + P - 6 2130,2 2130,6 1,065 -0,4 Korras 

C35/45 - 7 2189,5 2189,7 1,095 -0,2 Korras 

C35/45 - 8 2175,1 2175,1 1,088 0,0 Korras 

C35/45 - 9 2147,9 2148,0 1,074 -0,1 Korras 

C35/45 - 10 2098,1 2098,2 1,049 -0,1 Korras 

C35/45 - 11 2198,8 2198,9 1,099 -0,1 Korras 

C35/45 - 12 2141,3 2141,4 1,071 -0,1 Korras 

C25/30 - 13 2162,0 2162,4 1,081 -0,4 Korras 

C25/30 - 14 2139,5 2139,7 1,070 -0,2 Korras 

C25/30 - 15 2121,8 2122,0 1,061 -0,2 Korras 

C25/30 - 16 2136,2 2136,5 1,068 -0,3 Korras 

C25/30 - 17 2133,6 2133,8 1,067 -0,2 Korras 

C25/30 - 18 2141,5 2141,8 1,071 -0,3 Korras 
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Lisa 1 järg 

 

Tabel L.1.3. Algsete betooniproovide kuivatuse tulemused ja lõplikud võetud proovide massid 

Betoon 
Topsi 

nr. 
Algne mass 
topsiga, g 

15min 
kuivatus-
kambris, g 

30min 
kuivatus-
kambris, g 

45min 
kuivatus-
kambris, g 

60min 
kuivatus-
kambris, g 

Betoonipuru 
mass, g 

C25/30 + Penetron 
Admix 

975 27,99 27,36 27,27 27,24 27,24 11,74 

C25/30 888 31,70 30,99 30,8 30,79 30,79 12,31 

C35/45 647 28,71 28,71 28,63 28,61 28,61 10,44 
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Lisa 1 järg 

 

Tabel L.1.4. Esimese katsekuu lõpuks võetud betooniproovide kuivatuse tulemused ja lõplikud võetud proovide massid 

Betoon 
Sügavus, 

mm 
Topsi nr. Algne mass topsiga, 

g 
45min kuivatus-

kambris, g 
60min kuivatus-

kambris, g 
Betoonipuru mass, g 

C25/30 - 13 20-22 550 22,47 21,90 21,90 7,26 

C25/30 - 14 24-26 639 23,21 22,74 22,74 6,00 

C25/30 - 15 28-30 954 23,91 23,45 23,45 6,03 

C25/30 - 16 20-22 943 24,38 23,87 23,87 7,00 

C25/30 - 17 24-26 996 24,52 23,99 23,99 6,55 

C25/30 - 18 28-30 510 22,77 22,24 22,24 6,39 

C25/30 + P - 1 20-22 650 19,63 19,32 19,32 6,11 

C25/30 + P - 2 24-26 861 24,08 23,65 23,65 6,08 

C25/30 + P - 3 28-30 603 21,75 21,31 21,31 6,01 

C25/30 + P - 4 20-22 936 23,62 23,15 23,15 6,19 

C25/30 + P - 5 24-26 842 25,22 24,7 24,7 6,35 

C25/30 + P - 6 28-30 991 24,12 23,65 23,65 6,14 

C35/45 - 7 20-22 672 22,13 21,74 21,74 6,20 

C35/45 - 8 24-26 872 24,23 23,83 23,83 6,44 

C35/45 - 9 28-30 670 22,62 22,26 22,26 6,23 

C35/45 - 10 20-22 827 24,45 24,03 24,03 6,59 

C35/45 - 11 24-26 888 24,36 23,98 23,98 6,02 

C35/45 - 12 28-30 693 22,11 21,79 21,79 6,01 
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Lisa 1 järg 

 

Tabel L.1.5.  Kolmanda katsekuu lõpuks võetud betooniproovide kuivatuse tulemused ja 

lõplikud võetud proovide massid 

Betoon 
Sügavus, 

mm 
Algne mass 
topsiga, g 

45min 
kuivatus-
kambris, g 

60min 
kuivatus-
kambris, g 

Betoonipuru 
mass, g 

C25/30 - 15 20-22 23,46 22,92 22,92 6,89 

C25/30 - 16 24-26 24,97 24,44 24,44 6,70 

C25/30 - 17 28-30 25,06 24,52 24,52 6,72 

C25/30 - 18 20-22 23,04 22,46 22,46 6,74 

C25/30 - 19 24-26 20,85 20,29 20,29 6,96 

C25/30 - 20 28-30 21,88 21,35 21,35 6,81 

C25/30 + P - 3 20-22 23,96 23,48 23,48 6,56 

C25/30 + P - 4 24-26 25,12 24,56 24,56 6,79 

C25/30 + P - 5 28-30 24,75 24,23 24,23 6,61 

C25/30 + P - 6 20-22 23,05 22,52 22,52 6,49 

C25/30 + P - 7 24-26 23,51 22,95 22,95 6,67 

C25/30 + P - 8 28-30 24,91 24,39 24,39 6,21 

C35/45 - 12 20-22 24,77 24,34 24,34 6,68 

C35/45 - 13 24-26 24,88 24,39 24,39 6,71 

C35/45 - 14 28-30 24,81 24,36 24,36 6,75 

C35/45 - 15 20-22 24,77 24,3 24,3 7,24 

C35/45 - 16 24-26 20,99 20,54 20,54 6,74 

C35/45 - 17 28-30 25,01 24,57 24,57 6,61 

Kroonuaia sild - 1 - 23,3 23,02 23,02 6,14 

Kroonuaia sild - 2 - 22,65 22,41 22,41 6,01 

Kroonuaia sild - 3 - 25,1 24,85 24,85 7,91 

Sõpruse sild - 1 - 24,3 23,77 23,77 6,14 

Sõpruse sild - 2 - 23,65 23,4 23,4 6,2 

Sõpruse sild - 3 - 25,04 24,95 24,95 6,37 

Eedeni parkla - 1 - 23,48 23,15 23,15 7,56 

Eedeni parkla - 2 - 25,25 25,05 25,05 7,83 

Eedeni parkla - 3 - 21,02 20,77 20,77 6,01 
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Lisa 2 – Proovide kloriidisisalduse määramine 
 

Tabel L.2.1. Algsete proovide kuumutuskao arvutamine 

Tops 
NR 

Topsi 
mass, g 

Betoon 

Mass, 
tops+proov 
(pärast 2h 

kuivamist), 
g 

Mass, 
tops+proov 

(pärast 
950`C), g 

Proovi 
mass 

(pärast 2h 
kuivamist), 

g 

Proovi 
mass 

(pärast 
950`C), g 

Proovi 
kaalu 

vähenemine, 
g 

Proovi massi 
vähenemine, 

% 

41 13,954 C25/30 15,464 15,110 1,510 1,156 0,354 23,44 

75 17,734 C25/30 + P 19,148 18,795 1,414 1,061 0,353 24,96 

1 27,68 C35/45 29,034 28,726 1,354 1,046 0,308 22,75 
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Lisa 2 järg 

 

Tabel L.2.2. Esimese katsekuu lõpuks võetud proovide kuumutuskao arvutamine 

Tops 
NR 

Topsi 
mass, g 

Betoon* 
Sügavus, 

mm 

Mass, 
tops+proov 
(pärast 2h 

kuivamist), 
g 

Mass, 
tops+proov 

(pärast 
950`C), g 

Proovi 
mass 

(pärast 2h 
kuivamist), 

g 

Proovi mass 
(pärast 

950`C), g 

Proovi kaalu 
vähenemine, 

g 

Proovi massi 
vähenemine, 

% 

3 21,316 C25/30 - 13 20-22 23,032 22,661 1,716 1,345 0,371 21,62 

4 20,62 C25/30 - 13 24-26 22,457 21,978 1,837 1,358 0,479 26,08 

5 21,391 C25/30 - 13 28-30 22,992 22,615 1,601 1,224 0,377 23,55 

6 23,571 C25/30 - 14 20-22 25,376 24,951 1,805 1,380 0,425 23,55 

7 21,194 C25/30 - 14 24-26 22,672 22,323 1,478 1,129 0,349 23,61 

8 21,116 C25/30 - 14 28-30 22,546 22,206 1,430 1,090 0,340 23,78 

63 26,028 C25/30 + P - 1 20-22 27,455 27,141 1,427 1,113 0,314 22,00 

56 21,109 C25/30 + P - 1 24-26 22,397 22,108 1,288 0,999 0,289 22,44 

39 18,722 C25/30 + P - 1 28-30 19,980 19,685 1,258 0,963 0,295 23,45 

*5 18,273 C25/30 + P - 2 20-22 20,055 19,672 1,782 1,399 0,383 21,49 

12 19,495 C25/30 + P - 2 24-26 20,892 20,614 1,397 1,119 0,278 19,90 

21 19,134 C25/30 + P - 2 28-30 20,948 20,553 1,814 1,419 0,395 21,78 

13 20,554 C35/45 - 7 20-22 21,735 21,46 1,181 0,906 0,275 23,29 

10 17,633 C35/45 - 7 24-26 18,853 18,576 1,220 0,943 0,277 22,70 

46 16,51 C35/45 - 7 28-30 17,722 17,428 1,212 0,918 0,294 24,26 

18 27,02 C35/45 - 8 20-22 28,466 28,145 1,446 1,125 0,321 22,20 

45 19,231 C35/45 - 8 24-26 21,065 20,576 1,834 1,345 0,489 26,66 

2 22,429 C35/45 - 8 28-30 24,225 23,841 1,796 1,412 0,384 21,38 
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Lisa 2 järg 

 

Tabel L.2.3. Kolmanda katsekuu lõpuks võetud proovide kuumutuskao arvutamine 

Tops 
NR 

Topsi 
mass, g 

Betoon 
Sügavus, 

mm 

Mass, 
tops+proov 
(pärast 2h 

kuivamist), 
g 

Mass, 
tops+proov 

(pärast 
950`C), g 

Proovi mass 
(pärast 2h 
kuivamist), 

g 

Proovi mass 
(pärast 

950`C), g 

Proovi kaalu 
vähenemine, 

g 

Proovi 
massi 

vähenemine, 
% 

1 12,954 C25/30 - 15 20-22 14,811 14,378 1,857 1,424 0,433 23,32 

2 13,626 C25/30 - 15 24-26 15,338 14,921 1,712 1,295 0,417 24,36 

3 12,879 C25/30 - 15 28-30 14,164 13,851 1,285 0,972 0,313 24,36 

4 13,834 C25/30 - 16 20-22 15,688 15,285 1,854 1,451 0,403 21,74 

5 12,547 C25/30 - 16 24-26 14,089 13,73 1,542 1,183 0,359 23,28 

6 12,909 C25/30 - 16 28-30 14,613 14,216 1,704 1,307 0,397 23,30 

7 12,557 C25/30 + P - 3 20-22 13,846 13,571 1,289 1,014 0,275 21,33 

8 13,999 C25/30 + P - 3 24-26 15,233 14,969 1,234 0,970 0,264 21,39 

9 13,808 C25/30 + P - 3 28-30 15,089 14,809 1,281 1,001 0,280 21,86 

10 14,261 C25/30 + P - 4 20-22 15,502 15,238 1,241 0,977 0,264 21,27 

11 13,438 C25/30 + P - 4 24-26 15,319 14,897 1,881 1,459 0,422 22,43 

12 13,766 C25/30 + P - 4 28-30 15,634 15,194 1,868 1,428 0,440 23,55 

13 14,100 C35/45 - 12 20-22 15,797 15,366 1,697 1,266 0,431 25,40 

14 14,335 C35/45 - 12 24-26 16,036 15,614 1,701 1,279 0,422 24,81 

15 14,393 C35/45 - 12 28-30 15,733 15,399 1,340 1,006 0,334 24,93 

16 12,100 C35/45 - 11 20-22 13,928 13,476 1,828 1,376 0,452 24,73 

17 14,784 C35/45 - 11 24-26 16,159 15,850 1,375 1,066 0,309 22,47 

18 13,709 C35/45 - 11 28-30 15,175 14,794 1,466 1,085 0,381 25,99 
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Lisa 2 järg 

 

Tabel L.2.4. Kolmelt objektilt  (Kroonuaia sild, Sõpruse sild, Tartu Eedeni kaubanduskeskuse parkla) võetud kloriidide sisalduse arvutamine 

Tops 
NR 

Topsi 
mass, g 

Betoon 
Sügavus, 

mm 

Mass, 
tops+proov 
(pärast 2h 

kuivamist), 
g 

Mass, 
tops+proov 

(pärast 
950`C), g 

Proovi mass 
(pärast 2h 
kuivamist), 

g 

Proovi mass 
(pärast 

950`C), g 

Proovi kaalu 
vähenemine, 

g 

Proovi massi 
vähenemine, 

% 

19 13,061 Kroonuaia sild - 1 - 14,495 14,215 1,434 1,154 0,280 19,53 

20 12,718 Kroonuaia sild - 2 - 13,916 13,679 1,198 0,961 0,237 19,78 

21 12,769 Kroonuaia sild - 3 - 14,678 14,534 1,909 1,765 0,144 7,54 

22 12,024 Sõpruse sild - 1 - 13,292 13,078 1,268 1,054 0,214 16,88 

23 13,712 Sõpruse sild - 2 - 15,291 15,054 1,579 1,342 0,237 15,01 

24 14,335 Sõpruse sild - 3 - 16,219 16,010 1,884 1,675 0,209 11,09 

25 13,016 Eedeni parkla - 1 - 14,726 14,373 1,710 1,357 0,353 20,64 

26 13,727 Eedeni parkla - 2 - 15,658 15,268 1,931 1,541 0,390 20,20 

27 14,191 Eedeni parkla - 3 - 15,608 15,244 1,417 1,053 0,364 25,69 
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Lisa 2 järg 

 

Tabel L.2.5. Röntgenflouretsentsiga määratud betoonipuru proovide keemiline koostis 

  CO2 F Na2O MgO Al 2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 SrO BaO LOI 

C25-30; (A) 15,00 0,21 0,25 6,83 2,66 32,41 0,09 0,48 0,06 0,75 17,03 0,07 0,03 0,64 0,01 0,00 23,44 

C25/30 + P; (A) 14,64 0,00 0,23 8,67 2,49 30,52 0,10 0,40 0,04 0,80 16,27 0,08 0,04 0,71 0,01 0,01 24,96 

C35/45; (A) 12,47 0,15 0,22 7,94 2,49 36,42 0,09 0,47 0,05 0,84 15,27 0,07 0,04 0,69 0,01 0,01 22,75 

 C25/30; (1K) 14,84 0,10 0,23 8,24 2,74 32,38 0,10 0,48 0,07 0,76 15,86 0,08 0,04 0,66 0,01 0,01 23,70 

C25/30 + P; (1K) 14,10 0,11 0,28 7,34 3,24 35,72 0,10 0,47 0,07 0,82 15,01 0,08 0,04 0,72 0,01 0,01 21,84 

C35/45; (1K) 13,90 0,11 0,23 8,05 2,68 33,83 0,10 0,52 0,06 0,81 15,48 0,07 0,04 0,67 0,01 0,01 23,42 

C25/30; (3K) 14,36 0,13 0,26 8,04 2,64 34,26 0,09 0,42 0,15 0,73 14,76 0,07 0,04 0,62 0,01 0,01 23,39 

C25/30 + P (3K) 13,38 0,16 0,29 7,56 2,89 37,18 0,10 0,45 0,14 0,82 14,23 0,07 0,03 0,67 0,01 0,01 21,97 

C35/45; (3K) 13,96 0,15 0,23 9,00 2,61 32,30 0,09 0,48 0,07 0,77 14,83 0,07 0,04 0,65 0,01 0,01 24,72 

Kroonuaia sild 9,56 0,09 0,96 3,12 5,33 47,79 0,09 0,62 0,69 1,47 12,10 0,18 0,04 2,24 0,02 0,02 15,62 

Tartu Eedeni 
kaubandus-

keskuse parkla 
12,82 0,09 0,28 6,59 3,02 38,88 0,10 0,48 0,15 0,77 13,69 0,08 0,04 0,77 0,01 0,01 22,18 

Sõpruse sild 9,02 0,13 0,71 2,95 4,55 52,29 0,09 0,56 0,44 1,03 12,57 0,11 0,03 1,13 0,01 0,02 14,33 
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Lisa 3 – Survekatse 
 

 

Joonis L.3.1. Katsekeha C25/30 + Penetron Admix ( kuup nr. 1) survekatse koormamine ja 

purustav jõud 

 

 

Joonis L.3.2. Katsekeha C25/30 + Penetron Admix ( kuup nr. 2) survekatse koormamine ja 

purustav jõud 
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Lisa 3 järg 

 

 

Joonis L.3.3. Katsekeha C25/30 + Penetron Admix ( kuup nr. 3) survekatse koormamine ja 

purustav jõud 

 

 

Joonis L.3.4. Katsekeha C25/30 ( kuup nr. 4) survekatse koormamine ja purustav jõud 
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Lisa 3 järg 

 

 

Joonis L.3.5. Katsekeha C25/30 ( kuup nr. 5) survekatse koormamine ja purustav jõud 

 

 

Joonis L.3.6. Katsekeha C25/30 ( kuup nr. 6) survekatse koormamine ja purustav jõud 
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Lisa 3 järg 

 

 

Joonis L.3.7. Katsekeha C35/45 ( kuup nr. 7) survekatse koormamine ja purustav jõud 

 

 

Joonis L.3.8. Katsekeha C35/45 ( kuup nr. 8) survekatse koormamine ja purustav jõud 
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Joonis L.3.9. Katsekeha C35/45 ( kuup nr. 9) survekatse koormamine ja purustav jõud 

 

 



79 
 

Lisa 4 – Katsetulemuste arvutamine 
 

Tabel L.4.1. Algsete kloriidisisalduste arvutamine 

Katsekeha Number 
Proovi 

sügavus, 
mm 

Kloriidide 
mass, % 

Proovi 
mass, g 

Kloriidi 
mass, g 

Tsemendi 
mass,  % 

Tsemendi 
mass, g 

Kloriidi sisaldus, 
% tsemendi 

massist 

Kloriidisisaldus, 
% betooni 

massist 

C25/30 - - 0,0589 1,156 0,00068 12,7 0,147 0,46 0,059 
C25/30 + Penetron 
Admix 

- - 0,0415 1,061 0,00044 12,7 0,135 0,33 0,042 

C35/45 - - 0,0502 1,046 0,00053 16,5 0,173 0,30 0,050 
 

Tabel L.4.2. Kolmelt objektilt võetud proovide kloriidisisalduse arvutamine 

Katsekeha Nr. 
Proovi 

sügavus, mm 
Kloriidide 
mass, % 

Proovi 
mass, g 

Kloriidide 
mass, g 

Tsemendi 
mass,  % 

Tsemendi 
mass, g 

Kloriidi sisaldus, 
% tsemendi 

massist 

Kloriidisisaldus, 
% betooni 

massist 

KRO-1; (Kon) - - 1,1169 1,154 0,0129 - - - 1,117 

KRO-2; (Kon) - - 0,6082 0,961 0,0058 - - - 0,608 

KRO-3; (Linn) - - 0,3489 1,765 0,0062 - - - 0,349 

ParVälja; 1 - - 0,2325 1,053 0,0024 - - - 0,233 

ParSisse; 2 - - 0,1517 1,357 0,0021 - - - 0,152 

ParTala; 3 - - 0,0667 1,541 0,0010 - - - 0,067 

Sõp. sild linn; 1 - - 0,7998 1,675 0,0134 - - - 0,800 

Sõp. sild Eeden; 2 - - 0,4079 1,342 0,0055 - - - 0,408 

Sõp. sild pealt; 3 - - 0,1251 1,054 0,0013 - - - 0,125 
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Tabel L.4.3. Katsekehade kloriidisisalduste arvutamise tabel pärast ühte kuud soolalahuses 

Katsekeha Number 
Proovi 

sügavus, 
mm 

Kloriidide 
mass, % 

Proovi 
mass, 

g 

Kloriidide 
mass, g 

Tsemendi 
mass,  % 

Tsemendi 
mass, g 

Kloriidi sisaldus, 
% tsemendi 

massist 

Kloriidisisaldus, 
% betooni 

massist 

C25/30 13 20-22 0,1167 1,345 0,00157 12,7 0,171 0,9189 0,117 

C25/30 13 24-26 0,0715 1,358 0,00097 12,7 0,172 0,5630 0,072 

C25/30 13 28-30 0,0613 1,224 0,00075 12,7 0,155 0,4827 0,061 

C25/30 14 20-22 0,0829 1,380 0,00114 12,7 0,175 0,6528 0,083 

C25/30 14 24-26 0,0618 1,129 0,00070 12,7 0,143 0,4866 0,062 

C25/30 14 28-30 0,0516 1,090 0,00056 12,7 0,138 0,4063 0,052 

C25/30+Penetron Admix 1 20-22 0,1147 1,113 0,00128 12,7 0,141 0,9031 0,115 

C25/30+Penetron Admix 1 24-26 0,0601 0,999 0,00060 12,7 0,127 0,4732 0,060 

C25/30+Penetron Admix 1 28-30 0,0696 0,963 0,00067 12,7 0,122 0,5480 0,070 

C25/30+Penetron Admix 2 20-22 0,0787 1,399 0,00110 12,7 0,178 0,6197 0,079 

C25/30+Penetron Admix 2 24-26 0,0639 1,119 0,00072 12,7 0,142 0,5031 0,064 

C25/30+Penetron Admix 2 28-30 0,0597 1,419 0,00085 12,7 0,180 0,4701 0,060 

C35/45 7 20-22 0,0611 0,906 0,00055 16,5 0,149 0,3703 0,061 

C35/45 7 24-26 0,0606 0,943 0,00057 16,5 0,156 0,3673 0,061 

C35/45 7 28-30 0,0559 0,918 0,00051 16,5 0,151 0,3388 0,056 

C35/45 8 20-22 0,0544 1,125 0,00061 16,5 0,186 0,3297 0,054 

C35/45 8 24-26 0,0593 1,345 0,00080 16,5 0,222 0,3594 0,059 

C35/45 8 28-30 0,0665 1,412 0,00094 16,5 0,233 0,4030 0,067 
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Tabel L.4.4. Katsekehade kloriidisisalduste arvutamise tabel pärast kolme kuud soolalahuses 

Katsekeha Number 
Proovi 

sügavus, mm 
Kloriidide 
mass, % 

Proovi 
mass, g 

Kloriidide 
mass, g 

Tsemendi 
mass,  % 

Tsemendi 
mass, g 

Kloriidi sisaldus, 
% tsemendi 

massist 

Kloriidisisaldus, 
% betooni 

massist 

C25/30 15 20-22 0,1823 1,424 0,0026 12,657 0,180 1,440 0,182 

C25/30 15 24-26 0,1474 1,295 0,0019 12,657 0,164 1,165 0,147 

C25/30 15 28-30 0,1035 0,972 0,0010 12,657 0,123 0,818 0,104 

C25/30 16 20-22 0,2155 1,451 0,0031 12,657 0,184 1,703 0,216 

C25/30 16 24-26 0,1344 1,183 0,0016 12,657 0,150 1,062 0,134 

C25/30 16 28-30 0,0987 1,307 0,0013 12,657 0,165 0,780 0,099 

C35/45 11 20-22 0,1019 1,266 0,0013 16,519 0,209 0,617 0,102 

C35/45 11 24-26 0,0589 1,279 0,0008 16,519 0,211 0,357 0,059 

C35/45 11 28-30 0,0533 1,006 0,0005 16,519 0,166 0,323 0,053 

C35/45 12 20-22 0,0844 1,376 0,0012 16,519 0,227 0,511 0,084 

C35/45 12 24-26 0,0574 1,066 0,0006 16,519 0,176 0,347 0,057 

C35/45 12 28-30 0,0496 1,085 0,0005 16,519 0,179 0,300 0,050 

C25/30+Penetron 3 20-22 0,2010 1,014 0,0020 12,657 0,128 1,588 0,201 

C25/30+Penetron 3 24-26 0,1507 0,97 0,0015 12,657 0,123 1,191 0,151 

C25/30+Penetron 3 28-30 0,1026 1,001 0,0010 12,657 0,127 0,811 0,103 

C25/30+Penetron 4 20-22 0,1907 0,977 0,0019 12,657 0,124 1,507 0,191 

C25/30+Penetron 4 24-26 0,1326 1,459 0,0019 12,657 0,185 1,048 0,133 

C25/30+Penetron 4 28-30 0,0879 1,428 0,0013 12,657 0,181 0,695 0,088 
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Tabel L.4.5. Kloriidisisalduste kahe katsekeha keskmiste koondtabel 

Katsekeha 
Sügavus, 

mm 

Kloriidi sisaldus, 
% tsemendi 

massist 

Kloriidisisaldus, 
% betooni 

massist 

C25/30; (A) - 0,4638 0,059 

C25/30 + P; (A)           - 0,3268 0,050 

C35/45; (A) - 0,3042 0,042 

C25/30; (1K)  20-22  0,79 0,100 

C25/30; (1K) 24-26 0,52 0,067 

C25/30; (1K) 28-30 0,44 0,056 

C25/30 + P; (1K)  20-22  0,76 0,097 

C25/30 + P; (1K) 24-26 0,49 0,062 

C25/30 + P; (1K) 28-30 0,51 0,065 

C35/45; (1K)  20-22  0,35 0,058 

C35/45; (1K) 24-26 0,36 0,060 

C35/45; (1K) 28-30 0,37 0,061 

C25/30; (3K)  20-22  1,57 0,199 

C25/30; (3K) 24-26 1,11 0,141 

C25/30; (3K) 28-30 0,80 0,101 

C25/30 + P; (3K)  20-22  1,55 0,159 

C25/30 + P; (3K) 24-26 1,12 0,097 

C25/30 + P; (3K) 28-30 0,75 0,076 

C35/45; (3K)  20-22  0,56 0,093 

C35/45; (3K) 24-26 0,35 0,058 

C35/45; (3K) 28-30 0,31 0,051 
1Lühend P tähistab betoonilisandit Penetron Admix 
2Sulgudes olev täiend tähistab perioodi soolalahuses: A – algne, 1K – üks kuu; 3K – kolm 
kuud 
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Tabel L.4.6. Pärast ühte kuud soolalahuses olnud katsekehade kloriidisisalduste proovide 
erinevus 

Katsekeha Nr. 
Proovi 

sügavus, 
mm 

Kloriidi 
sisaldus, 

% 
tsemendi 
massist 

Võetud 
proovide  

erinevus, % 
tsemendi 
massist 

Keskmine 
kloriidi 
sisaldus, 

% 
tsemendi 
massist 

Erinevus 
keskmisest, 

% 
tsemendi 
massist 

Erinevus 
keskmisest, 

% 

C25/30 

13 
20-22 

0,92 
0,27 0,79 

0,13 
16,9 

14 0,65 0,13 

13 
24-26 

0,56 
0,08 0,52 

0,04 
7,3 

14 0,49 0,04 

13 
28-30 

0,48 
0,08 0,44 

0,04 
8,6 

14 0,41 0,04 

C25/30 + 
Penetron Admix 

1 
20-22 

0,90 
0,28 0,76 

0,14 
18,6 

2 0,62 0,14 

1 
24-26 

0,47 
0,03 0,49 

0,01 
3,1 

2 0,50 0,01 

1 
28-30 

0,55 
0,08 0,51 

0,04 
7,7 

2 0,47 0,04 

C35/45 

7 
20-22 

0,37 
0,04 0,35 

0,02 
5,8 

8 0,33 0,02 

7 
24-26 

0,37 
0,01 0,36 

0,00 
1,1 

8 0,36 0,00 

7 
28-30 

0,34 
0,06 0,37 

0,03 
8,7 

8 0,40 0,03 
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Tabel L.4.7. Pärast kolme kuud soolalahuses olnud katsekehade kloriidisisalduste 
proovide erinevus 

Katsekeha Nr. 
Proovi 
sügavus

, mm 

Kloriidi 
sisaldus, % 
tsemendi 
massist 

Võetud 
proovide 

erinevus, % 
tsemendi 
massist 

Keskmine 
kloriidi 

sisaldus, % 
tsemendi 
massist 

Erinevus 
keskmisest, 
% tsemendi 

massist 

Erinevu
s 

keskmis
est, % 

C25/30 

15 
20-22 

1,44 
0,26 1,57 

0,13 
8,3 

16 1,70 0,13 

15 
24-26 

1,16 
0,10 1,11 

0,05 
4,6 

16 1,06 0,05 

15 
28-30 

0,82 
0,04 0,80 

0,02 
2,4 

16 0,78 0,02 

C25/30 + 
Penetron 
Admix 

3 
20-22 

1,59 
0,08 1,55 

0,04 
2,6 

4 1,51 0,04 

3 
24-26 

1,19 
0,14 1,12 

0,07 
6,4 

4 1,05 0,07 

3 
28-30 

0,81 
0,12 0,75 

0,06 
7,7 

4 0,69 0,06 

C35/45 

11 
20-22 

0,62 
0,11 0,56 

0,05 
9,4 

12 0,51 0,05 

11 
24-26 

0,36 
0,01 0,35 

0,00 
1,3 

12 0,35 0,00 

11 
28-30 

0,32 
0,02 0,31 

0,01 
3,6 

12 0,30 0,01 
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Tabel L.4.8. Survejõudude arvutamine 

Katse-
keha Nr. 

Ülemine, 
(a, mm) 

Kesk-
mine, 
(mm) 

Ülemine, 
(b, mm) 

Kesk-
mine, 
(mm) 

Pindala, 
(mm2) 

Alumine, 
(a, mm) 

Kesk-
mine, 
(mm) 

Alumine, 
(b, mm) 

Kesk-
mine, 
(mm) 

Pindala, 
(mm2) 

maxF, 
(kN) 

Parandus
-tegur 

Surve-
tugevus, 
(MPa) 

C25/30 + 
P; 1 

100,1 
99,9 

100,5 
100,2 10006,6 

100,5 
100,4 

100,2 
100,2 10056,7 343,4 0,95 32,60 99,8 100,1 100,5 100,2 

99,7 100,0 100,2 100,1 

C25/30 + 
P; 2 

100,5 
100,6 

100,2 
100,2 10076,8 

99,7 
99,9 

100,3 
100,2 10016,7 322,4 0,95 30,58 100,5 100,2 99,8 100,3 

100,7 100,2 100,3 100,1 

C25/30 + 
P; 3 

100,5 
100,4 

100,1 
100,1 10050,0 

99,0 
99,8 

100,2 
100,3 10010,0 304,4 0,95 28,89 100,3 100,1 100,7 100,3 

100,3 100,2 99,8 100,3 

C25/30; 4 
99,5 

100,1 
100,3 

100,3 10040,0 
99,7 

99,8 
100,2 

100,2 10006,6 311,6 0,95 29,58 100,7 100,3 100,2 100,3 
100,2 100,2 99,6 100,2 

C25/30; 5 
99,0 

99,6 
100,1 

100,2 9979,9 
100,2 

99,8 
100,3 

100,3 10006,6 322,5 0,95 30,70 100,1 100,2 100,1 100,3 
99,8 100,2 99,1 100,2 

C25/30; 6 
99,6 

99,6 
100,1 

100,0 9966,7 
98,8 

98,9 
99,6 

99,8 9873,5 296,9 0,95 28,57 99,6 100,0 98,9 100,1 
99,7 100,0 99,0 99,8 

C35/45; 7 
100,1 

100,1 
100,2 

100,3 10040,0 
100,3 

100,2 
100,2 

100,2 10036,7 489,6 0,95 46,34 99,8 100,3 100,5 100,2 
100,5 100,3 99,7 100,2 

C35/45; 8 
100,3 

100,8 
100,2 

100,2 10106,9 
99,0 

99,5 
100,1 

100,1 9963,3 486,7 0,95 46,41 101,2 100,3 100,6 100,1 
101,0 100,2 99,0 100,1 

C35/45; 9 
99,8 

99,5 
100,1 

100,2 9966,6 
99,5 

99,2 
100,2 

100,2 9943,2 471,4 0,95 45,04 100,5 100,2 99,5 100,2 
98,2 100,2 98,7 100,2 
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