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Aegade jooksul korraldatud katsete käigus on uuritud teraskiudude mõju kiudbetooni 

surve-, painde-, nihke-, tõmbe- ning väändetugevusele. Antud magistritöö eesmärgiks oli 

uurida, kuidas mõjutavad teraskiudude kuju ja omadused kiudbetooni jääkpaindetugevust 

ning kiudude jagunemist betoonis. Samuti sooviti välja selgitada, milline kiu omadus 

avaldab kõige suuremat mõju kiudbetoonelementide jääkpaindetugevusele. 

Töö eesmärkide saavutamiseks korraldati paindekatsed vastavalt standardile ASTM C1550 

– 12a ning survekatsed vastavalt standardile EVS-EN 12390-3:2009. Kokku valmistati 36 

katsekeha, millest 18 olid ümarplaadid läbimõõduga 800 mm ja paksusega 75 mm 

paindekatsete läbi viimiseks ning 18 olid kuubid mõõtmetega 150×150×150 mm 

survekatsete läbi viimiseks. Katsekehad jagunesid kuude seeriasse, millest viies kasutati 

erinevat tüüpi teraskiudusid ning ühes teraskiudusid koos basaltkiududega. 

Esmalt läbi viidud survekatsete tulemused näitasid, et erinevate seeriate katsekehades 

kasutatud betoon ei saavutanud ühesugust survetugevust. Antud tulemusi võeti arvesse 

paindekatsete tulemuste analüüsi juures.  Paindekatsetel saadud väärtused näitasid, et kõige 

suurem kiudbetooni keskmine jääkpaindetugevus saavutati HE 1/60 tüüpi teraskiudude 

kasutamisel ning kõige väiksem Tabix 90/35 teraskiudude kasutamisel, millest järeldub, et 

pikemate teraskiudude kasutamine suurendab oluliselt kiudbetoonelementide 

jääkpaindetugevust. Kiudude suurem läbimõõt tulemustele positiivselt ei mõjunud. 

Painutatud otstega (hooked-end) teraskiudude kasutamisel oli kiudbetooni 

jääkpaindetugevus kõrgem kui laineliste (wavy) kiudude kasutamisel. Vaadates kõiki 

paindekatsete käigus saadud tulemusi ning ümarplaatide purunemispindasid, võib 

järeldada, et kõige suuremat mõju kiudbetooni paindetugevusele avaldavad kiudude 

pikkused ning nende jagunemisele mõjub kõige rohkem saledusarv. Kõrgema 

saledusarvuga kiud jaotuvad betoonis paremini. 

Antud valdkonna edasistes eksperimentaaluuringutes peab läbi viima lisakatseid, mille 

käigus peaks suurendama seerias olevate katsekehade arvu ning uurima basaltkiu mõju 

teraskiudbetooni jääkpaindetugevusele. 

Märksõnad: survetugevus, jääkpaindetugevus, purunemispind, teraskiudbetoon 
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Over time, tests have been performed to study the impact of steel fibres on the 

compressive, flexural, shear, tensile, and torsional strengths of fibre reinforced concrete. 

The aim of the present Master´s thesis was to investigate the effect of the shape and 

properties of steel fibres on the residual flexural strength and the distribution of fibres in 

concrete. It was also intended to point out which fibre property has the greatest impact on 

the residual flexural strength of fibre concrete elements. 

To achieve the objectives, bending tests were performed in accordance with the standard 

ASTM C1550 – 12a, and compression tests according to the standard EVS-EN 12390-

3:2009. A total of 36 specimens were prepared, 18 of which were circular plates with a 

diameter of 800 mm and a thickness of 75 mm to carry out bending tests and 18 cubes with 

the measures of 150×150×150 mm for compression testing. The specimens were divided 

into six series, five of which contained different types of steel fibres, and one contained 

steel fibres mixed with basalt fibres. 

 The results of the compression tests indicated that the concrete used in the specimens in 

different series did not reach the same compressive strength. This was taken into account 

when analysing the results of the bending tests. The results of the bending tests revealed 

that the highest average residual flexural strength of fibre reinforced concrete was achieved 

when using HE 1/60 steel fibres, and the lowest strength was when using Tabix 90/35 steel 

fibres. Thus, it can be concluded that the residual flexural strength of fibre concrete 

elements is significantly increased by longer steel fibres. A larger diameter of fibres did 

not affect positive results, but their shape did. Hooked-end steel fibres revealed higher 

flexural strength than wavy fibres. When studying all the results obtained during the 

bending tests and the fracture areas of the circular plates, it can be concluded that the 

length of the fibre has the most significant impact on the flexural strength of fibre 

reinforced concrete; and their distribution is affected mostly by an aspect ratio. Fibres with 

a higher aspect ratio were better distributed in concrete. 

Based on the results of this research, new tests could be carried out, in the process of which 

the amount of specimens in series should be greater. In addition, the impact of basalt fibres 

on the residual flexural strength of steel fibre reinforced concrete should be examined as 

well. 

 

Keywords: compressive strength, residual flexural strength, fracture area, steel fibre 

reinforced concrete 
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SISSEJUHATUS 

 

Betoon on olnud üks enim kasutatavaid ehitusmaterjale läbi aegade. Erinevate 

konstruktsioonide valmistamiseks on aga betooni vaja armeerida, kuna vaatamata suurele 

survetugevusele on tema omaduseks ka väike tõmbetugevus [10]. Tõmbetugevust on 

võimalik tõsta nii klassikalise varrasarrusega kui ka erinevat tüüpi kiududega. 

Tänapäeval kasutatakse armeeringuna peamiselt traditsioonilist võrk- ning varrasarmatuuri, 

mille valmistamiseks kulub rohkem aega, tööjõudu ning sellest lähtuvalt ka raha [23]. 

Samuti suurendab orienteeritud armatuuri kasutamine betoonkonstruktsioonide mõõtmeid, 

kuna on vaja teha nii horisontaalne kui ka vertikaalne armeering ning tagada sellele 

betoonist kaitsekiht [9]. Oluliselt kiirem ning odavam võimalus on betooni 

tugevusomaduste parandamiseks kasutada erinevaid kiude, mille tulemusena saadakse 

kiudbetoon. 

Kiudbetoon on nagu klassikalise armeeringuga betoon komposiitmaterjal, mille 

valmistamiseks kasutatakse tsementi, jäme- ning peentäitematerjali, vett ning kiude. 

Suurem osa kasutatud kiududest on valmistatud terasest, millega parandatakse betooni 

tugevusomadusi, kuid samuti on levinud erinevad sünteetilised- ning basaltkiud, mille 

lisamise eesmärgiks on põhiliselt kuivamisest ning mahukahanemisest tingitud 

pragunemise vähendamine [4]. 

Hetkel valatakse kiudbetooniga suuremas osas põrandaid ning vahelagede ja teiste 

kandvate konstruktsioonide valmistamiseks kasutatakse seda suhteliselt vähe, kuna 

puuduvad nii pikaajalised kogemused kui ka lihtsamad dimensioneerimismeetodid [4]. 

Kogemuste saamiseks ja erinevate kiudbetooni tugevusomaduste ning nende vaheliste 

sõltuvuste määramiseks ja dimensioneerimismetoodikate välja arendamiseks tuleb antud 

materjaliga korraldada katseid. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on läbi viia paindekatsed ning uurida nende käigus 

teraskiudude kuju ning omaduste mõju kiudbetooni jääkpaindetugevusele ja välja tuua, 

millised kiu omadused mõjutavad nede jagunemist betoonis ning milline kiu omadus 

avaldab kõige suuremat mõju kiudbetoonelementide jääkpaindetugevusele. 
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Töö läbi viimiseks valmistatati esmalt kokku 36 katsekeha, millest 18 olid kuubid 

survekatsete jaoks ning 18 olid ümarplaadid paindekatsete jaoks. Kõik proovikehad 

jagunesid kuude seeriase, millest viies kasutati erinevate omadustega teraskiude ning ühes 

teraskiude kombineeritult basaltkiududega. Pärast proovikehade kivinemist viidi läbi 

katsed. 

Esimesena korraldati survekatsed standardi EVS-EN 12390-3:2009 [15] kohaselt, et 

kontrollida, kas betoon saavutas oma survetugevuse ning sellest lähtuvalt tugevusklassi. 

Peale survekatsete läbiviimist korraldati paindekatsed lähtudes standardist ASTM C1550 – 

12a [5], mille põhjal määrati kiudbetooni jääkpaindetugevus 5, 10, 20, ning 40 mm 

läbipainde juures, mis avaldus kui katsekehades neeldunud energia. Antud absorptsiooni 

energiate põhjal analüüsiti ning võrreldi, kuidas mõjutasid teraskiudude kuju ning 

omadused kiudbetooni jääkpaindetugevust. Samuti hinnati katsekehade 

purunemispindasid, et kindlaks teha, kuidas erinevate omadustega kiud betoonis jagunesid 

ning kas kiud purunesid katsete käigus või tõmmati betoonist välja. 

Uurimustöö esimeses peatükis antakse ülevaade betooni ajaloost ning kiudbetooni tekkest. 

Tuuakse välja kiudbetooni omadused ning selles kasutavad kiud ja nende olulisemad 

parameetrid. Lühidalt peatutakse ka kiudbetooni kasutusvaldkondadel ning lõpuks 

määratletakse ära antud magistritöö läbiviimise eesmärgid ning nende täitmiseks vajalikud 

ülesanded. Töö teises osas kirjeldatakse katsemetoodikaid, katsete läbiviimiseks kasutatud 

erinevaid seadmeid, katsekehasid ning nede valmiseks kasutatud betoonsegu ja sellesse 

lisatud kiude. Kolmandas peatükis tuuakse esmalt välja katsete läbiviimise käigus saadud 

tulemused ning seejärel toimub nende analüüsimine ning võrdlemine teiste analoogsete 

tööde tulemustega. Antud osas võrreldakse ka erinevate paindekatsekehade 

purunemispindasid ning tuuakse välja järeldused. 

 

 

TÄNUAVALDUS 

 

Töö autor soovib tänada AS Rudus meeskonda katsekehade valamisele kaasaaitamise eest 

ning materjalidega ja töövahenditega varustamise eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Olulisi fakte ajaloost 

 

Betoon on üks vanimaid ning enim kasutatavaid materjale, milleta pole võimalik 

ehitustegevust ette kujutada. Praguseks hetkeks on kõige iidsemaks teadaolevaks 

betoonleiuks Ida-Serbiast avastatud lubjast, liivast ning kruusast umbes 5600 aastat enne 

meie aja arvamist ehitatud jahionni põrand. Maailma vanimaks tänapäeval kasutusel 

olevaks betoonrajatiseks on 115. kuni 125. aastal taastatud Rooma Pantheon. Eestis võib 

betooni valmistamise alguseks lugeda 1860. aastate lõppu, kui Kunda mõisa omanik John 

Girard de Soucanton leidis võimaluse toota kohapealsest merglist ja sinisavist tsementi. [8] 

Vaatamata betooni paljudele headele omadustele ning laialdasele kasutusele läbi aegade, 

esineb tal ka puudusi. Kõige suuremaks betooni puuduseks on haprus, see tähendab, et 

tema omaduseks on küll suur survetugevus, aga samas ka väike tõmbetugevus [10]. 

Tõmbetugevuse tõstmiseks tuleb betoonelemente armeerida. Selleks on kaks võimalust, 

millest esimeseks on teha seda traditsioonilise orienteeritud armatuuriga. Parimaks 

traditsioonilse armatuuriga raudbetoonehitise näiteks Eesti territooriumil on 1916. kuni 

1917. aastal ehitatud Lennusadama vesilennukite angaar (joonis 1.1).   

 

 

Joonis 1.1. Lennusadama vesilennukite angaar peale renoveerimist [39] 
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Teine võimalus on parandada tõmbetugevust betoonmassi ühtlase armeerimisega kõikides 

suundades kiududega [10]. Juba umbes 3500 aastat tagasi hakkasid muistsed egiptlased  

hapraid ehitusmaterjale näiteks savist plokke ja telliseid armeerima hobuse karvade, õlgede 

ning teiste taimsete kiududega [4]. Laialdasem kiudarmeeringu kasutus leidis aset 

savionnide ehitusel Lõuna-Ameerikas [3]. 

Tänapäevase kiudbetooni algusajaks võib lugeda 20. sajandi esimest poolt, kui betooni 

prooviti armeerida asbesti kiududega [4]. 1960-datel  avastati, et asbesti kiudude mõju 

inimese tervisele on kahjulik ning sellepärast on antud materjali kasutamine ehituses 

lõpetatud. 

Esimesed katsed armeerida betooni teraskiududega pärinevad aastast 1910, kui 

armeeringuna prooviti kasutada naelu ning metalli laaste [34]. 1960-datel aastatel hakati 

kiudbetooni tõsisemalt katsetama. Esialgu kasutati seda materjali militaarobjektidel ning 

lennuradadel, et saavutada betooni suurem löögitugevus [3]. 1970-datel väljatöötatud 

sünteetiliste ning metalli kiudude kasutamine betooni armeerimiseks vähendasid oluliselt 

betooni pragunemisriske nii kivistuvas kui ka kivistunud betoonis, samuti parandasid need 

betooni paindetugevust [4]. 

Tänapäeval kasutatakse kiudbetooni peale militaarobjektide ka eluhoonete ehitamisel. 

Suuremas osas kasutatakse kiudbetooni pinnasel asuvates põrandates, kus sellega 

asendatakse traditsioonilist võrkarmatuuri. Vähem leiab teraskiududega armeeritud betoon 

kasutust vundamentides, vahelagedes, torkreetbetoonis ning monteeritavates 

betoonelementides [3].  

Euroopa kõige esimene kiudbetoonist vahelagi valati Belgias 2004. aastal [3].  Ka Eestis 

on kasutatud kiudbetoonist vahelagesid. Näiteks 2005. aastal valati nendest esimesed 

Tabasalus asuvatele paariselamutele ning 2006. aastal valmis Tallinnas mitmekorruseline 

Kotkapoja büroohoone (joonis 1.2), mille vahelaed on valmistatud kiudbetoonist [3]. 
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Joonis 1.2. Kiudbetoonist vahelagedega Kotkapoja büroohoone [36] 

 

Kotkapoja büroohoone vahelagede valmistamisel kasutati TAB-Slab tehnoloogiat, mis 

sisaldab kiudbetooni ning APC (Anti Progressive Collapse) vardaid [36]. APC vardad 

paigaldatakse betooni selleks, et tagada konstruktsiooni püsivus avariiolukordades [36]. 

 

 

1.2. Kiudbetoon ning tema omadused 

 

1.2.1. Kiudbetoon 

 

Kiudbetooni võib nagu traditsioonilise varrasarmatuuriga armeeritud betooni nimetada 

komposiitmaterjaliks, mille valmistamiseks kasutatakse tsementi, jäme- ja 

peentäitematerjali, vett ning kiude. Vastavalt materjalile on kiudude põhilisteks rühmadeks 

[4]: 

 teraskiud – erinevate kujude ning mõõtudega, ka mikrokiud; 

 klaaskiud – betoonis kasutatakse ainult leelisekindlaid klaaskiudusid; 
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 sünteetilised kiud – tehtud erinevatest materjalidest, näiteks polüpropüleenist või 

polüetüleenist; 

 süsinikkiud. 

 

Kiud, mida kasutatakse betooni armeerimiseks, on tükeldatud kujul, kuna nii jaotuvad need 

betoonis ühtlasemalt [23]. Kiudude kasutamine võrdsustab betooni surve- ning 

tõmbetugevust, mis omakorda võimaldab konstruktsiooni mõõtmete vähendamist [9]. 

Hajusalt ning korrapäratult betoonis paiknevate kiudude oluliseks ülesandeks on 

kontrollida ning peatada pragude arengut ja levikut [4].  

 

 

1.2.2. Kiudbetooni eelised 

 

Arvestades tänapäeva ehitusprotsessi kiirust ning lühikesi ehitustähtaegasid, võib 

kiudbetooni peamiseks eeliseks võrreldes tavaarmeeritud betooniga lugeda armeerimiseks 

kuluva aja puudumist, mis muudab oluliselt ehitustegevuse ning ehitiste valmimise 

kiiremaks ning mugavamaks. See on tingitud sellest, et betoonkonstruktsioonide 

valmistamisel pole vaja tegeleda armeeringu projekteerimisega, hankimisega, 

transportimisega, ettevalmistamisega, ega paigaldamisega [35]. Samuti pole vaja 

armeerimiseks eraldi tööjõudu, mis omakorda muudab ehitamise ka odavamaks. 

Peale selle, et kiudbetooni kasutamisega muutub ehitiste valmimine kiiremaks, 

mugavamaks ning odavamaks, on  tal veel rida eeliseid võrreldes tavalise raudbetooniga. 

Nendeks eelisteks on [23]: 

 ühtlasem pingejaotus betoonelemendi ristlõikes; 

 armeeringu ühtlasem paigutus kogu ristlõike ulatuses – valesti paigaldatud armatuurist 

tuleneva riski puudumine; 

 armatuuri jääst puhastamise ning soojendamise vajaduse puudumine, kui paigaldamine 

toimub talvel; 

 betoonivalu toimumine kohe pärast raketise valmimist, mis toob kaasa ehitusprotsessi 

kiirenemise; 

 betooni tõmbe- ning paindetugevuse suurenemine, mis võimaldab vähendada 

konstruktsioonide mõõtmeid; 

 mahukahanemisest tingitud pragunemisriskide vähenemine; 
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 betooni löögikindluse suurenemine. 

Kuigi kiudbetooni omadused sõltuvad suures osas kiudude tüübist ning nende kogusest 

[20,21], siis oluline on ka betoon ning selle omadused. Nii nagu tavabetooni puhul kehtib 

ka kiudbetooni valmistamisel sama põhimõte, et mida väiksem on vesitementtegur, seda 

kvaliteetsem tuleb konstruktsioon [23]. 

 

 

1.2.3. Kiudbetooni puudused 

 

Nii nagu igal materjalil esineb ka kiudbetoonil puudusi, millest peamised on: 

 lihtsamate dimensioneerimismeetoodikate puudumine [4]; 

 kiudude halb jagunemine betoonis madala kiusisalduse korral [23]; 

 kiudude lisamine peaks toimuma ainult täisautomaatsete dosaatorite abil – käsitsi 

kiudude lisamisel ei pruugi kiud jaguneda ühtlaselt (joonis 1.3) ning doseering võib 

olla vale. Hiljem puudub ka võimalus kontrollida kiudude kogust ning jagunemist [23].  

 

 

Joonis 1.3. Kiudude ebaühtlane jagunemine betoonis 

 

Kiudbetooni üheks puuduseks võib lugeda veel selle, et kõrge (üle 35 kg/m³) 

kiusisaldusega tavabetoone pole soovitatav pumbata ning nende valamisel tuleks kasutada 

autobetoonsegistite renne [23]. 
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1.3. Kiud ning nende omadused  

 

1.3.1. Teraskiud 

 

Betooni armeerimiseks kasutatakse kõige rohkem teraskiudusid (joonis 1.4). Teraskiud 

erinevad üksteisest tootmisviiside, materjalide ning kuju poolest [34]. Samuti on erinevad 

ka mehaanilised omadused näiteks tõmbetugevus, mis sõltuvalt kiu tüübist võib olla 200-

2600 MPa [1]. Eestis kasutatakse kiudbetooni valmistamiseks peamiselt teraskiude, mille 

tõmbetugevus on kuni 1500 MPa [22].  

 

 

Joonis 1.4. Erineva kuju ning pikkusega teraskiud 

 

Teraskiudude täpsed omadused on välja toodud ning määratletud Eesti standardis EVS-EN 

14889-1:2006 [16]. Olulisemad teraskiudude omadused on [16]: 

 pikkus (length) – kiu  välisotste vaheline kaugus; 

 sirgestuspikkus (ebakorrapärase ristlõikega erikujuliste kiudude korral) (developed 

lenght - for deformed fibers with irregular cross section) – erikujulise kiu pikkus pärast 

sirgestamist, ilma ristlõiget deformeerimata; 

 ekvivalentläbimõõt (equivalent diameeter) – ringi läbimõõt, mille pindala võrdub kiu 

keskmise ristlõikepinnaga. Ringikujulise ristlõikega kiu puhul võrdub 

ekvivalentläbimõõt kiu läbimõõduga; 

 saledus (aspect ratio) – kiu pikkuse ja ekvivalentläbimõõdu suhe; 
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 kiu kuju (fibre shape) – kiule iseloomulik väliskuju, seda nii pikisuunas kui ka 

ristlõikes, aga ka kiudude võimalik pinne ja/või tarnimisviis; 

 kiu tõmbetugevus (tensile strenght of the fibre) – kiu poolt vastuvõetavale 

maksimaalsele jõule vastav pinge. Tõmbetugevust on võimalik arvutada jagades kiu 

poolt vastuvõetava maksimaalse jõu kiu keskmise ristlõikepinnaga; 

 elastsusmoodul (modulus of elasticity) – pinge-deformatsioonikõvera algtõusunurk.  

Sama standardi järgi jaotatakse vastavalt tootmisel kasutatavale põhimaterjalile teraskiud 

erinevatesse gruppidesse järgmiselt [16]: 

 külmalttõmmatud traat; 

 plekist lõigatud ribad; 

 sulametallist ekstraheeritud kiud; 

 külmalttõmmatud traadist hööveldatud kiud; 

 plokkidest freesitud kiud. 

Antud viiest grupist kasutatakse kõige rohkem külmalt tõmmatud traadist (joonis 1.5), 

metall-lehest lõigatud (joonis 1.6) ning freesitud (joonis 1.7) kiudusid [22]. 

 

a) b) 

 

Joonis 1.5. Külmalt tõmmatud traadist kiud (a) ning nende valmistamine (b) [22] 

 

a) b) 

 

Joonis 1.6. Metall-lehest lõigatud kiud (a) ning nende valmistamine (b) [22] 
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a) b) 

 

Joonis 1.7. Plokist freesitud kiud (a) ning nende valmistamine (b) [22] 

 

Betoonis kasutatavad teraskiud on lühikesed ning väiksese läbimõõduga, kuna antud 

omadus tagab nende ühtlasema jagunemise. Teraskiudude pikkus on kuni 75 mm ning 

saledus vahemikus 20 kuni 100 [34]. Kiudude valmistamiseks kasutatakse peamiselt 

roostevaba või galvaniseeritud terast [34]. 

Kiudbetooni 40-aastase arengu käigus on asendunud tavalised sirged kiud erinevate 

kujudega teraskiududega, et saavutada parem nakkumine betooniga [32]. Kuju poolest 

võivad kiud olla sirged, lainelised, painutatud otstega või lamedate otstega, kuid on olemas 

ka ebakorrapärase kujuga kiude, mis on saadud freesimise teel [34]. Katseliselt on kindlaks 

tehtud, et kiudbetoonis saavutavad kõige paremaid tulemusi külmalt tõmmatud traadist 

valmistatud lainelised kiud pikkusega 50-60 mm, häid tulemusi annavad ka suure 

saledusarvuga otstest kõverdatud kiud [22]. 

 

 

1.3.2. Basaltkiud 

 

Basalt on looduslik vulkaaniliselt tekkinud kivim, mida kasutatakse juba aastaid erinevate 

ehitusmaterjalide ning ka kiudude valmistamiseks. Alguses kasutati kiude peamiselt 

erinevate plastikute, torude ning detailide armeerimiseks [29]. Viimase kümne aasta 

jooksul on basaltkiude hakatud kasutama ka betooni armeerimiseks [30]. 

Basaltkiududel (joonis 1.8) on sarnane keemiline koostis nagu klaaskiududel, kuid 

tugevusnäitajad on oluliselt kõrgemad. Samuti on basaltkiud oluliselt leelise- ning 

soolakindlamad kui enamik klaaskiude [31], mis võimaldab nende kasutuse näiteks 

erinevates sillakonstruktsioonides ning sadamarajatistes, kus on vajalik vastupidavus 

merevee agressiivsele keskkonnale. 
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Joonis 1.8. Basaltkiud [7] 

 

Võrreldes süsinkkiududega on basaltkiud parema oksüdeerimiskindlusega, neil on parem 

vastupidavus erinevatele kiirgustele (UV-kiirgus) ning samas on suuremad ka nende 

tõmbe- ning nihketugevused [31]. Oluline aspekt, mis veel eristab basaltkiude klaas- ning 

süsinikkiududest, on hind. Bassaltkiudude valmistamisel kasutatakse lähtematerjalina 

ainult basaltkivimit ning sellepärast on nende tootmine odavam, kuna pole vaja lisada teisi 

materjale, mis muudaks tootmise keerukamaks ning kallimaks [30]. 

Basaltkiude saab kasutada väga suures temperatuuri vahemikus, milleks on -260 C kuni 

+700 C. Kiudude tõmbetugevus on 3000-4800 MPa ning elastsusmoodul 80-95 GPa. 

Kõrge temperatuuritaluvus võimaldab basaltkiudude kasutamise konstruktsioonides, kus 

on vaja tagada materjalide suurem tulekindlus. [31] 

 

 

1.3.3. Klaaskiud 

 

Peale teras- ning basaltkiudude kasutatakse betooni armeerimiseks veel ka klaaskiude 

(joonis 1.9). Klaaskiud jaotatakse erinevatesse rühmadessse, millest osad on leelisekindlad 

ning osad mitte [40]. Klaaskiu leelisekindlus sõltub tsirkooniumoksiidi sisaldusest 

tooraines [4]. Erinevate betoonelementide armeerimiseks kasutatakse just leelisekindlaid 
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ning mittekorrodeeruvaid kiude ning seda just kemikaalidega kokkupuutes olevates 

agressiivsetes konstruktsioonides [22].  

 

 

Joonis 1.9. Klaaskiud [22] 

 

Klaaskiudude pikkus jääb 3-30 mm ning läbimõõt 3-20 μm vahele. Sõltuvalt klaaskiu 

tüübist on nende  tõmbetugevus vahemikus 2500 kuni 4600 MPa ning elastsusmoodul 

vahemikus 70 kuni 90 GPa [40]. Klaaskiude kasutakse nii betoonis kui ka erinevates 

kuivsegudes. Betoonis on kiudude ülesandeks vähendada kuivamisest ning 

mahukahanemisest tingitud pragude teket [40]. 

 

 

1.3.4. Polüpropüleenkiud 

 

Polüpropüleenkiud (joonis 1.10) on sünteetilised kiud, mida kasutatakse betoonis nii eraldi 

kui ka koos teraskiududega [2]. Madala kiu sisalduse puhul, milleks on kuni 1 kg/m³, 

hoiavad  lühemad polüpropüleenkiud ära  mahukahanemisest tingitud pragunemise [4]. 

Samuti suurendavad need konstruktsioonide tulepüsivust, kuna kõrge temperatuuri korral 

kiud sulavad ning selle tagajärjel tekkitavad betooni kanalid, mis vähendavad elementides 

olevat siserõhku [4]. Siserõhu vähenemine aitab tulekahju korral ajaliselt edasi lükata 

betoonkonstruktsioonide hävinemise. Kõrgema kiu sisalduse puhul, milleks on 0,5-2,0 

protsenti betooni mahust, suurendavad kiud betoonkonstruktsioonide tugevust ning sitkust 

[4]. 
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Joonis 1.10. Polüpropüleenkiud pikkusega 12 mm [2] 

 

Polüpropüleenkiudusid on väga erineva läbimõõduga ning nende pikkus jääb vahemikku 

10 kuni 80 mm [4]. Kõige enam kasutatakse 12 mm pikkuseid ning 20 μm läbimõõduga  

kiudusid ning seda põhiliselt erinevates tasanduskihtides ja vähekoormatud põrandates 

mahukahanemisest tingitud pragunemise vältimiseks [22]. Polüpropüleenkiudude  

tõmbetugevus on 500-1200 MPa ning elastsusmoodul 7-18 GPa, mis võrreldes teiste 

kiudude samade näitajatega on väga madalad [18]. Sellest tingituna kasutataksegi 

betoonkonstruktsioonide omaduste parandamiseks polüpropüleenkiudusid peamiselt koos  

teraskiududega.  

 

 

1.3.5. Süsinikkiud 

 

Süsinikkiudusid (joonis 1.11) kasutatakse betoonkonstruktsioonide armeerimiseks 

suhteliselt harva nende kõrge hinna tõttu. Põhiliselt leiavad kasutust pigist valmistatud 

süsinikkiud, mille pikkuseks on üldjuhul 3-12 mm ning läbimõõduks 14-18 μm. Kiudude 

tõmbetugevus on vahemikus 590-830 MPa ning elastsusmoodul 30 GPa. [24]  
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Joonis 1.11. Süsinkkiud [41] 

 

Vaatamata sellele, et süsinikkiude kasutatakse betooni armeerimiseks vähe, on neil väga 

suur positiivne mõju kiudbetooni paindetugevusele ning sitkusele. Samuti vähendavad kiud 

betooni mahukahanemisest ning kuivamisest tingitud pragude tekkimise võimalusi. Kõige 

enam leiab süsinikkiududega armeeritud betoon kasutust sildade ehitamisel piirkondades, 

kus konstruktsioonidele mõjub mereõhu ning tugevate tuulte söövitav mõju. [4] 

 

 

1.4. Kiudude ülesanne betoonis 

 

Alates kiudbetooni arengu algusest on välja töötatud erisuguseid kiude, mis parandavad 

betooni omadusi. Kiud erinevad üksteisest kuju, pikkuse, läbimõõdu, materjali ning 

mehaaniliste omaduste poolest, kuna neil on betoonkonstruktsioonides täita väga erinevaid 

ülesandeid. Sobilike kiudude leidmiseks tuleb kindlaks teha, millist mõju  peavad need 

betoonile avaldama – kas neid lisatakse selleks, et parandada betooni tugevusomadusi või 

struktuurilisi omadusi [18].  

Peamine kiudude lisamise eesmärk on suurendada betooni tõmbetugevust, mis ilma 

armeeringuta on võrdlemisi väike ning ei võimalda kasutata betooni erinevates 

konstruktsioonides [4]. Tõmbetugevuse tõstmiseks kasutatakse üldjuhul 50-80 mm 

pikkuseid teraskiude, mis aeglustavad pragude arengut kiudbetoonelementides [4]. Nii 

suurenevad ka painde-, surve-, ning nihketugevus. Tugevusomaduste parandamiseks 

lisatakse betooni kiude üldjuhul 0,5-2,0% betooni mahust [4]. On eksperimentaalselt 
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kindlaks tehtud, et teraskiudude positiivse mõju tagamiseks peab nende tõmbetugevus 

olema 2-3 suurusjärku kõrgem kui betoonil [18]. 

Lühemate sünteetiliste kiudude põhiline ülesanne on vähendada mahukahanemisest ning 

kuivamisest tingitud pragude tekkimist. Samuti aitavad väiksemad kiud takistada 

mikropragude arengut betoonelementides. See on oluline, kuna mikropragude tekkimisel 

ning koormuse kasvamisel hakkavad praod suurenema ning ühinema. Ühinemise tagajärjel 

tekkivad makropraod, mis halvendavad omakorda kiudbetooni tugevusomadusi. Selleks, et 

mikrokiud oleks efektiivsed, peavad nende elastsusmoodul ning jäikus olema suhteliselt 

kõrged. [18] 

Osade mikrokiudude ülesandeks on suurendada ka agresiivsetes keskkondades asuvate 

betoonkonstruktsioonide vastupidavust [4]. Näiteks võib tuua erinevad sillad ning 

sadamarajatised, millel on kokkupuude soolase mereveega ning söövitava keskkonnaga. 

Nendes olukordades kasutatakse betooni armeerimiseks süsinik-, leelisekindlaid klaas-, või 

basaltkiude, kuna need on püsivamad ning ei korrodeeru ebasoodsates tingimustes nagu 

teraskiud [31]. 

Sünteetilisi kiude on võimalik kasutada veel  betoonkonstruktsioonide tulepüsivuse 

parandamiseks. Pealmiselt kasutatakse selleks basalt ning polüpropüleenkiude, mille 

käitumine kuumuse korral on erinev. Basaltkiud on oma kõrge sulamistemperatuuri pärast 

ise väga tulepüsivad ning sellega parandavad need ka betooni vastavaid omadusi [31]. 

Polüpropüleenkiud sulavad tulekahju korral ning tekitavad betooni kanalid, mis 

vähendavad materjali sisemist rõhku, see omakorda pikendab betoonkonstruktsioonide 

tulele vastupidamise aega [4]. Tulepüsivuse parandamiseks saab polüpropüleenkiude 

kasutada ainult seinakonstruktsioonides. 

 

 

1.5. Kiudbetooni kasutusvaldkonnad 

 

1.5.1. Põrandad 

 

Kiudbetoon leiab kõige rohkem kasutust põrandate valamisel, kus kiudude ülesandeks on 

asendada traditsioonilist võrkarmatuuri. Peamiselt kasutataks armeeringuna teraskiude, 

kuid teatud olukordades lisatakse ka sünteetilisi ning basaltkiude [33]. Nende lisamise 
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eesmärgiks on vähendada kuivamises tingitud pragunemist [4]. Põranda konstruktsioonide 

poolt vastuvõetava maksimaalse jõu väärtus kasvab juba väikse koguse (1% betooni 

mahust) kiudude lisamisel [33]. 

Viimase kümne aasta jooksul on teraskiudbetooni kasutamine tööstuste põrandates, 

maanteedes, parkimismajade põrandates ning ka lennuradades märkimisväärselt kasvanud. 

Nende ehitiste puhul mõjuvad betoonile suured koondatud jõud, mis võivad põhjustada 

intensiivset pragunemist ning ülisuuri deformatsioone. On katseliselt kindlaks tehtud, et 

hajusalt paiknevad teraskiud suurendavad märkimisväärselt pinnasel olevate põrandate 

kandevõimet ning parandavad betooni käitumist koondatud jõududele [33]. 

 

 

1.5.2. Vundamendid 

 

Peale põrandate on kiudbetoonist võimalik valada ka erinevaid vundamente [38]. 

Kiududega armeeritakse nii lint- kui ka plaatvundamente. Samuti saab kiududega 

armeeritud betoonist valmistada taldmike. Suuremate koormuste või keerulisemate 

pinnaste puhul saab kiudbetooni kombineerida varrasarmeeringuga [38]. 

Klassikalise armatuuri puhul paigutatakse sarrus peamiselt ainult betoonelementide 

tõmbetsooni. Kiudbetooni puhul armeeritakse kogu konstruktsioon hajusalt ning suvaliselt 

paiknevate kiududega, mis omakorda välistab valesti projekteeritud või paigutatud 

armatuurist tulenevaid riske [38]. Kiudbetoonist valmistatud vundamentide eeliseks on ka 

lühem ehitamise aeg ning väiksem maksumus [38]. 

 

 

1.5.3. Vahelaed 

 

Üha enam on hakatud peale pinnasel asuvate põrandate kiudbetooni kasutama vahelagede 

valamiseks. Sellistel puhkudel kasutatakse TAB-Slab süsteemi (joonis 1.12), mille puhul 

lisatakse kiudbetooni veel APC (Anti Progressive Collapse) vardad [13]. APC vardad on 

mõeldud selleks, et tagada kandekonstruktsiooni püsivus avariiolukordades, milleks võib 

olla näiteks seina või tugiposti purunemine [36]. 
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Joonis 1.12. TAB-Slab vahelae süsteem [36] 

 

TAB-Slab tehnoloogiaga valatud vahelagesid on võimalik kasutada kuni 10-meetriste 

sillete katmiseks ning neid saab toetada nii seintele kui ka postidele [36]. Väga oluline on 

kiudbetoonist kandekonstruktsioonidele teha järelhooldust, kuna vastasel korral võivad 

tekkida kuivamisest ning mahukahanemisest tingitud mikropraod, mis koormuse 

suurenedes võivad kasvada ja ühineda ning omakorda nõrgestada tervet konstruktsiooni 

[18]. Kiudude kogus, mis lisatakse vahelagede betooni, jääb vahemikku 70-100 kg/m³ [13]. 

 

 

1.5.4. Seinad 

 

Kiudbetoonil on väga hea tõmbe- ja nihketugevus ning pragunemisjärgne kandevõime, mis 

võimaldavad seda kasutada ka seinakonstruktsioonides. Kõige enam kasutatakse 

kiududega armeeritud seinakonstruktsioone seismiliselt aktiivsetes piirkondades näiteks 

Mehhikos, kus kiud parandavad betooni vastupanu maavärina poolt põhjustatud 

dünaamilisele koormusele [9]. Ka teistes riikides kasutatakse kiudbetoonist valmistatud 

seinasid. Peamine eelis on konstruktsioonide paksuse vähendamine, kuna pole vaja teha 

horisontaalset ning vertikaalset tavaarmeeringut, mille tõttu peavad üldjuhul 

betoonkonstruktsioonid olema suuremate mõõtmetega [9]. Samuti vähendab kiudbetooni 
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kasutamine ehitamiseks kulunud aega ning maksumust, kuna puudub vajadus armeeringu 

hankimiseks ning ettevalmistamiseks [35,38].  

 

 

1.5.5. Sillad  

 

Viimaste aastate jooksul on edukalt hakatud teraskiude kasutama eelpingestatud 

sillatalades, kus need asendavad tavalist armeeringut. Näiteks võib tuua Bourg-lès-

Valence’i silla Prantsusmaal. Sild koosneb kümnest eelpingestatud kiudbetoonist 

kandetalast, millele omakorda toetuvad teraskiududega armeeritud betoonplaadid (joonis 

1.13). Kiudude kogus elementides on 3% betooni mahust. Sillatekk on valmistatud 

harilikust raudbetoonist. [4] 

 

 

Joonis 1.13. Bourg-lès-Valence’i silla ristlõige (autori tõlge) [4] 

 

Silla kandepostide püsivuse parandamiseks agressiivsele merevee keskkonnale, lisati 

nende betoonile basalt-, süsinik- ning leelisekindlaid klaaskiude [4,31]. Antud kiud ei 

korrodeeru soolase keskonna mõjul nagu teraskiud ning seeläbi suureneb betoonelementide 

vastupidavus ja pikeneb eluiga. 

 

 

1.6. Ülevaade eelnevalt koostatud uurimustööst 

 

Suurem osa teadustöödest keskenduvad põhiliselt ainult ühe kindla kiudbetooni omaduse 

uurimisele. Peamiselt tegeletakse elementide painde- [25,27], tõmbe- [6], nihke- [21] või 
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väändetugevuse [19] määramisega. Vähem leidub uurimusi, mis võrdlevad erinevaid 

katsemetoodikaid. Selliste tööde läbiviimine on tegelikult väga oluline, kuna samasuguse 

koostisega kiudbetoonist konstruktsioonid käituvad erinevat tüüpi koormuste korral 

erinevalt [11]. 

Järgnevalt antakse ülevaade uurimustööst [11]. Selle eesmärgiks on võrrelda kiudbetooniga 

tehtud erinevaid katseid ning välja tuua parim metoodika, mille abil saaks iseloomustada 

võimalikult täpselt antud materjali käitumist kandvates elementides. Teadustöö käigus viidi 

läbi kolme eri tüüpi katseid, milleks olid [11]: 

 tõmbekatse (Uniaxial Direct Tensile Test); 

 kolme punkti paindekatse (Third-Point Bending Test); 

 ümarplaadikatse  (Round Panel Test). 

Tõmbekatsed viidi läbi otstest terasvõrguga tugevdatud katsekehadega, et purunemine ei 

toimuks kinnituskohast vaid elemendi keskosast. Katsekehadele rakendatakse 

tõmbekoormust ning selle tulemusena saadakse tõmbediagramm ja elastsusmoodul. Nende 

väärtuste abil ongi võimalik projekteerida erinevaid kiudbetoonist elemente. Antud 

metoodika positiivseks küljeks on eeskätt see, et katsekehadele rakendatakse ainult 

tõmbekoormust, mis muudab tulemused usaldusväärsemaks kuna need ei sisalda teist liiki 

koormuste poolt avaldatavat mõju. Samuti on katsekehade mõõtmed väiksed ja sellepärast 

on katseid mugavam läbi viia. 

Kolme punkti paindekatsete puhul on katsekehadeks ristkülikukujulise ristlõikega talad 

mõõtudega 150×150×500 mm. Katsete käigus mõõdeti tala keskpunkti läbipainet ning 

rakendatavat koormust, mille tulemusena saadi paindediagramm. Vaatamata sellele, et 

maksimalsete koormuste väärtus, hetkeni kui tekib esimene pragu, on erinevate 

katsekehade puhul suhteliselt võrdne, erineb väga suures ulatuses pragunemisjärgne 

vastupidavus ning maksimaalne jääkpaindetugevus. Eksperimentaalsed katsed näitavad, et 

kolmepunkti paindekatsete puhul on jääktugevuse parameeter ebausaldusväärne, kuna 

nende väärtuste varieeruvus sama koostisega betoonelementide puhul on üldiselt suurem 

kui 20%. 

Ümarplaadi painde katsete läbiviimisel on katsekehadeks 800 mm läbimõõduga ning 75 

mm paksusega katsekehad, mis asetatakse kolmele sümmeetriliselt paiknevale toele. 

Koormust rakendatakse proovikeha keskele ning samal ajal mõõdetakse keskläbipainet. 
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Tulemusena saadakse paindediagramm, kus kõvera alust pindala defineeritakse kui energia 

neeldumist katsekehasse ette määratud läbipaindeni. Eelnevad uuringud näitavad, et 

tulemused, mis saadakse ümarplaadi katsete puhul, erinevad üksteisest vähesel määral (5-

13%) ning sellepärast võib lugeda neid antud kolme katsemetoodika tulemustest kõige 

usaldusväärsemateks. See võib olla tingitud sellest, et pragude tekkimine on antud 

katsekehade puhul ette aimatav, kuna katsekehad purunevad peamiselt kolmeks võrdseks 

osaks. Samuti on antud juhul katsekehade pragunemispind suurem ning sellepärast hakkab 

tööle rohkem kiude, mis omakorda vähendab ebaühtlasest kiudude jagunemisest tingitud 

riske [11]. 

Uurimustöös järeldati, et erinevad metoodikad annavad samade näitajatega kiudbetooni 

korral väga erinevaid tulemusi. Tõmbekatse puhul tuleb esile kiudbetooni käitumine ainult 

tõmbele või nihkele, samas kui kolme punkti paindekatse ning ümarplaadi katse käigus 

avaldub kiudbetoonist elementide käitumine ühe- ning kaheteljelisele paindele. Tõmbe- 

ning paindekatseid ei ole otstarbekas omavahel võrrelda, kuna koormamisviis on erinev, 

kuid väideti, et mida kõrgemad on katsekehade tõmbetugevused, seda kõrgemad on ka 

paindetugevused [11]. 

 

 

1.7. Magistritöö eesmärk ning ülesanded 

 

Betoon on ehituses üks enim kasutatavaid materjale üle maailma. Sellele vaatamata esineb 

tal puudusi, millest peamiseks on rabedus [10]. Hetkel kasutatakse betooni 

tugevusomaduste parandamiseks peamiselt orienteeritud varrassarrust, mille 

valmistamiseks on vaja lisaaega, tööjõudu ning raha [23]. Üha enam on hakatud betooni 

armeerimiseks kasutama ka erinevat tüüpi kiude, mille puhul pole eelpool nimetatud 

faktoreid vaja, kuna armatuur lisatakse betooni juba selle valmistamisel. Enamus 

kiudbetoonist leiab tänapäeval suuremas osas kasutust põrandate valamisel samas kui 

vahelagede ning muude kandvate konstruktsioonide puhul kasutatakse seda vähesel 

määral, kuna puuduvad lihtsamad dimensioneerimismetoodikad ning kogemused [4]. 

Erinevate kiudbetooni omaduste ja nende vaheliste sõltuvuste kindlaks tegemiseks ning 

nendest lähtuvate arvutusmetoodikate koostamiseks ja edasiseks arendamiseks tuleb 

korraldada erinevaid katseid, mille eesmärkideks oleks määrata surve-, painde-, tõmbe-, 
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väände- ning nihketugevusi. Samuti tuleb peale tugevusomaduste omavaheliste sõltuvuste 

leidmise uurida ka kiudude erinevate omaduste mõju (pikkus, läbimõõt, saledusarv jne) 

nende jagunemisele betoonis ning kiudbetooni tugevusnäitajatele. 

Antud töö eesmärgiks oli uurida teraskiudude omaduste ja kuju mõju kiudbetooni 

jääkpaindetugevusele ning nende jagunemisele betoonis. Eesmärgiks oli samuti välja 

selgitada, milline teraskiu omadus avaldab kõige rohkem mõju kiudbetooni 

jääkpaindetugevusele. Eesmärkide saavutamiseks tuli läbi viia erinevat tüüpi 

teraskiududega valmistatud kiudbetoonist ümarplaatidega paindekatsed. 

Katsete läbiviimiseks valmistati standardis [5] antud nõuete kohaselt katsekehade vormid 

ning seejärel valati surve- ning paindekatse proovikehad. Survekatsekehad olid vajalikud 

betooni tugevusklassi määramiseks, et olla kindel paindekatsekehades kasutatava betooni 

ühesuguses tugevusklassis, millest sõltuvad ka ümarplaatide jääkpaindetugevused. Peale 

katsekehade valmistamist viidi läbi nii surve kui ka paindekatsed, mille tulemuste põhjal 

tehti analüüs ning järeldused. Samuti hinnati ümarplaatide purunemispindasid, et määrata, 

kuidas on erinevat tüüpi teraskiud betoonis jagunenud ning kas katsete läbiviimise käigus 

on teraskiud purunenud või tõmmatud betoonist välja. 
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2. KIUDBETOONIST ELEMENTIDE PAINDE- JA 

SURVEKATSED 

 

2.1. Katsemetoodikate valik 

 

Käesoleva magistritöö raames uuriti erinevat tüüpi teraskiudude mõju kiudbetoonist 

elementide paindetugevusele. Kasutatud kiud erinesid üksteisest kuju, pikkuse, läbimõõdu 

ning ka saleduse poolest. Katsed viidi läbi vastavalt standardile ASTM C1550 – 12a [5]. 

Valik langes antud katsemetoodikale, kuna kirjandusallikaid läbi töötades tuli välja rida 

eeliseid, millest põhilised on [11]: 

 samade seeriate katsetulemuste väike varieeruvus (5-13%). Sellest võib järeldada, et 

tulemused on usaldusväärsemad kui teiste metoodikate puhul; 

 sarnane katsekehade purunemispilt. Erinevalt teiste katsemetoodikate proovikehadest 

purunevad antud juhul peamiselt kõik katsekehad kolmeks suhteliselt võrdseks osaks 

(joonis 2.1), kuna selline käitumine neelab kõige vähem energiat. Sellest tulenevalt on 

katsekehasid parem analüüsida ning võrrelda; 

 suurem purunemispind võrreldes teist tüüpi katsetega. See tähendab, et katsekeha 

pragunemisel hakkab tööle rohkem kiude, mis omakorda vähendab ebaühtlasest 

kiudude jagunemisest tingitud vigu. 

 

a)       b) 

     

Joonis 2.1. Korrapäraselt purunenud ümarplaadi katse proovikeha (a) ning ebakorrapärase 

purunemispildiga ruudukujuline katsekeha (b) [12] 
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Kirjandusallikatest tuli välja ka katsemetoodika paar negatiivset külge. Põhiliseks 

probleemiks peeti katsekehade suuri mõõtmeid ning kaalu (ligikaudu 100 kg) [11]. Samuti 

toodi välja raskused katsekehade läbipainde mõõtmisega. Probleem on nimelt selles, et 

suuretel läbipainetel võib proovikehadesse tekkivate pragude laius ületada isegi kahte 

sentimeetrit ning kui nihkeanduri pea juhtub olema täpselt prao tekkimise kohas võib see 

tungida prakku, mille tagajärjel katse ebaõnnestub [11].  

Eelnevalt välja toodud läbipainde mõõtmise probleem sai lahendatud nihkeanduri otsa 

asetatud ruudukujulise metallplaadiga mõõtmetega 40×40 mm, mis välistas otsa prakku 

sisenemise võimaluse. Teisena välja toodud kaaluprobleem ei avalda aga mingit mõju 

katsetulemustele. Sellest lähtudes jäädi endiselt oma metoodika valikule kindlaks. 

Lisaks paindekatsetele viidi läbi ka survekatsed, mida teostati Eesti standardi EVS-EN 

12390-3:2009 järgi, mille kohaselt purustatakse kuubiku- või silindrikujulised proovikehad 

survekatsemasinas [15]. Antud magistritöö raames kasutati kuubikujulisi katsekehasid 

mõõtmetega 150×150×150 mm. 

 

 

2.2. Katsete metoodikad 

 

2.2.1. Ümarplaadi paindekatse 

 

Nii nagu antud töö esimeses peatükis sai välja toodud, on betoon habras materjal, mis 

tähendab, et tal on väike tõmbetugevus. Selleks, et betooni saaks kasutada erinevate 

konstruktsioonide valmistamiseks, tuleb lisada armeering. Armatuurina võib kasutada 

laialdaselt levinud võrk- või varrassarrust, mille ettevalmistamine vajab rohkem aega ning 

eraldi tööjõudu, mis omakorda muudavad ehitamise pikkemaks ning kallimaks. 

Teine võimalus betooni tugevusomaduste parandamiseks on kiudarmeering, mille 

kasutamine muudab ehitustegevuse kiiremaks ning odavamaks [23]. Antud magistritöö 

raames läbiviidud ümarplaadikatsete eesmärk ongi võrrelda ning analüüsida erinevat tüüpi 

teraskiudude mõju kiudbetoonist valmistatud elementide paindetõmbetugevusele, mis on 

üks olulisemaid tugevusnäitajaid, kuna enamikes konstruktioonide ristlõigetes esinevad 

erinevate väliskoormuste mõjul paindepinged. 
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Standardi ASTM C1550 – 12a [5] järgi läbiviidud katsed kujutavad endast kiudbetoonist 

ümarplaatide paindetõmbetugevuse määramist, mis väljendub energia neeldumisena  

pragunenud proovikehades . 

Katse läbiviimise käigus asetatakse kiudbetoonist ümarplaat kolmele sümmeetriliselt 

paiknevale liikuvale liigendtoele. Koormust rakendatakse proovikehale tsentraalselt 

kiirusega 4,0±1,0 mm/min ning seda kumera otsaga silindriga, et andmetesse ei tekiks 

betooni lokaalsest purunemisest tingitud vigu. Samal ajal mõõdetakse katsekeha alumiselt 

küljelt tsentraalset läbipainet. Proovikeha koormati 45-mm tsentraalse läbipaindeni. 

Paindediagrammi alust pindala defineeritakse kui proovikehasse neeldunud energiat [5]. 

Stanadardi ASTM C1550 – 12a [5] kohaselt tuleb energia neeldumine mõõta 5, 10, 20 ning 

40 mm läbipainete juures. Nende järgi saab määrata kiudbetooni jääkpaindetugevuse. 

Neeldunud energia kuni 5 mm tsentraalse läbipaindeni vastab olukorrale, kus materjalilt on 

nõutud pragude tihedalt kinnihoidmine väikesel läbipaindel [5]. Selle näiteks võib tuua 

maa-alused raudteetunnelid, mille puhul on nõutav veekindlus. Neeldunud energia 40 mm 

tsentraalse läbipaindeni vastab olukorrale, kus materjalilt nõutakse vastupidavust suurtele 

deformatsioonidele [5]. 

 

 

2.2.2. Survekatse 

 

Kiudbetooni omadused sõltuvad olulisel määral kiudude tüübist ning kogusest [23]. 

Vaatamata sellele tuleb tähelepanu pöörata ka kasutatava betooni omadustele, kuna need 

avaldavad väga suurt mõju kiudbetooni tugevusnäitajatele.  

Betooni iseloomustavad paljud omadused. Nendeks on tugevus, deformatsiooniomadused, 

tihedus, külma- ning kulumiskindlus, veetihedus, vastupidavus keemilistele mõjudele jms 

[26]. Kõige olulisemaks võib pidada aga tugevusega seotud näitajaid, kuna need on 

olulised kõikide konstruktsioonide valmistamisel. 

Lähtuvalt sellest, et betooni survetugevus iseloomustab kaudselt ka antud materjali 

tugevus- ning deformatsiooniomadusi, loetakse betooni peamiseks kvaliteedinäitajaks 

betooni survetugevuseklassi, mida väljendatakse betooni 95% tõenäosusega garanteeritud 

silindrilise või kuubikujulise proovikeha survetugevuse kaudu [26]. Betooni 95% 
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tõenäosusega garanteeritud tugevust nimetatakse normtugevuseks ehk tugevuseks, millest 

suuremat või võrdset tugevust omavad 95% antud betoonist valmistatud katsekehadest 

[26]. Käesoleva magistritöö raames läbi viidud survekatsete eesmärgiks oli kindlaks teha, 

kas katsekehades kasutatav betoon saavutas minimaalse ette antud normtugevuse ning 

mahub talle omistatud tugevusklassi piiridesse. 

Survekatsed viidi läbi Eesti standardi EVS-EN 12390-3:2009 [15] järgi, mis kujutab endast 

silindriliste või kuubikujuliste proovikehade koormamist survekatsemasinas kuni nende 

purunemiseni. Suurim jõud, mida katsekeha suudab vastu võtta, registreeritakse ning 

saadakse betooni survetugevus.  

Katsete käigus asetatakse puhastatud ning pindmiselt kuivatatud proovikehad katsemasina 

plaatide vahele nii, et nende surumine toimuks risti valamise suunaga. Koormamine 

toimub konstantse kiirusega 0,6±0,2 MPa/s. Pärast algkoormuse rakendamist, mis ei ületa  

ligikaudu 30% purustavast koormusest, suurendatakse pidevalt katsekehale mõjuvat 

koormust kiirusega ±10%, kuni suuremat koormust pole võimalik rakendada, mis 

tähendab, et saabub olukord, kus proovikeha on purunenud ning ei suuda enam koormust 

vastu võtta [15]. 

 

 

2.3. Kasutatud katseseadmed 

 

2.3.1. Ümarplaadi paindekatse seadmed 

 

Kõik antud magistritöö raames kasutatud koormamis- ning mõõtmisseadmed vastavad 

standardis ASTM C1550 – 12a [5] esitatud nõuetele. 

Paindekatsete läbiviimisel kasutati proovikehade tsentraalseks koormamiseks 

hüdrosilindrit Lukas LZM-25/200 (joonis 2.2), mille käiguks oli märgitud 200 mm ning 

maksimaalseks koormuseks 250 kN. Silindrit juhiti käsipressiga tagades standardiga [5] 

ettenähtud koormamise kiirus 4,0±1,0 mm/min.  
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Joonis 2.2. Hüdrosilinder Lukas võimsusega 250 kN 

 

Tsentraalse läbipainde mõõtmiseks kasutati nihkeandurit Ahlborn FW A050-T (joonis 2.3), 

mille mõõtevahemikuks oli 50 mm. Selleks, et anduri ots liiguks täpselt proovikeha 

läbipaindega kaasa ning annaks võimalikult täpsed tulemused, lisati andurile survevedru. 

Samuti paigaldati anduri otsa ning katsekeha vahele terasplaat mõõtmetega 40×40 mm, et 

vältida anduri otsa tungimist proovikeha pragudesse. 

 

 

Joonis 2.3. Nihkeandur Ahlborn FW A050-T 
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Katsete kägus hüdrosilindriga ning nihkeanduriga mõõdetud tulemused fikseeriti Ahlborn 

Almemo 5690-2 andmesalvestajaga (joonis 2.4). Väärtuste salvestamine toimus sagedusega 

1 Hz.  

 

 

Joonis 2.4. Salvestusseade Almemo 5690-2  

 

Rõhu mõõtmine toimus 0,1 bar ning läbipaine Metroserdi 0,01 mm täpsusega. Rõhu 

väärtused arvutati jõududeks ümber vastavalt silindri tareerimistulemustele. Kasutades 

saadud koormustee ning läbipainete väärtusi koostati paindediagrammid, millele abil 

arvutati katsekehades neeldunud energiat. 

Antud magistritöö läbi viimiseks kasutatud katsekehade tugiseade (joonis 2.5) on 

valmistatud standardi ASTM C1550 – 12a [5] juhiste järgi. Seade koosneb terasest 

valmistatud tugevdusribadega ümargusest alusplaadist, mille diameetriks on 750 mm. 

Plaadi külge on jäigalt poltidega kinnitatud kolm tuge, mis on paigutatud sümmeetriliselt 

120 vahedega nii, et nende keskpunkt asuks täpselt alusplaadi ringjoonel. Tugede otstesse 

on asetatud pöörduvad liigendtoed, et ümarplaadi ning toe vaheline pööre ei oleks 

takistatud. 
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Joonis 2.5. Paindekatse tugiseade koos nihkeanduriga 

 

Tugiseadmele paigaldati ka nihkeandur, mille abil mõõdeti proovikehade läbipainet. 

Anduri kinnitamiseks ning tsentreerimiseks kasutati spetsiaalselt valmistatud vardaid ning 

nende külge kinnituvat klambrit, mille külge asetati nihkeandur. Antud tsentreerimisvardad 

võimaldasid anduri korduva täpse paigaldamise seadme keskpunkti, mis oli vajalik 

võimalikult täpsete katsetulemuste saamiseks. 

 

 

2.3.2. Survekatseseade 

 

Kuubikujuliste proovikehade survetugevuse määramiseks kasutati spetsiaalset 

survekatsemasinat Cyber-Tronic C089P223 (joonis 2.6), mis koosneb kahest üksteise 

suhtes horisontaalselt asetsevast surveplaadist, mille vahele on võimalik paigutada 

kuubikujuline katsekeha. Koormust raksendatakse proovikehale surveplaatide kaudu. 

Seadme koormamise võimsus on 2000 kN. Katsemasin vastab standardile EN 12390-4 

[15]. 
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Joonis 2.6. Survekatsemasin Cyber-Tronic C089P223 

 

Peale katse läbiviimist ning proovikehade purunemist annab katsemasin purustava jõu ja 

survetugevuse, mille abil saab kindlaks teha, kas betoon saavutas etteantud normtugevuse 

ning mahub talle omistatud tugevusklassi piiridesse. 

 

 

2.4. Katsekehad ning nende valmistamine 

 

2.4.1. Paindekatsete proovikehad 

 

Antud magistritöö raames valmistati kokku 36 katsekeha, millest 18 olid ümarplaadid 

paindekatsete läbiviimiseks ning 18 olid kuubid survekatsete läbiviimiseks. Kõikide 

proovikehade valamisel kasutati samade näitajatega ning koostisega betoonisegu, mida 

täpsemalt kirjeldatakse peatükis 2.4.3. Paindekatsete läbiviimiseks valmistatud 

ümarplaadid jagunesid kuude seeriasse, mis erinesid üksteisest lisatud kiudude tüüpide 

poolest. Iga seeria koosnes vähemalt kolmest proovikehast nagu oli nõutud standardis 

ASTM C1550 – 12a [5]. 



 

35 

Enne katsekehade valamist tuli töö mugavamaks ning kiiremaks läbiviimiseks 

olemasolevatele vormidele juurde teha veel kolm vormi, mille valmistamisel ning materjali 

valikul lähtuti standardist ASTM C1550 – 12a [5]. Vormide (joonis 2.7) tegemiseks 

kasutati järgnevaid materjale ning elemente: 

 21 mm paksust veekindlat filmivineeri, millest lõigati alusplaadid mõõtmetega 

900×900 mm. Standardis oli nõutud pinnakattega vineer, et see oleks vastupidav 

märjale betoonile; 

 1,5 mm paksusest tsinkplekist painutatud 75 mm kõrguseid ribasid, mida kasutati 

vormide seintena; 

 1,0 mm paksusest tsinkplekist valmistatud klambreid, mille abil kinnitati ribad vineeri 

külge; 

 10 mm läbimõõduga polüpropüleen köit, millest valmistati sangad; 

 16 mm pikkused plekikruve, millega kinnitati klambrid vineeri külge; 

 50 mm laiust teipi, millega tihendati vormid. 

 

 

Joonis 2.7. Ümarplaatide valamiseks valmistatud vorm 

 

Pärast vormide kokkumonteerimist toimus katsekehade valmistamine, mis koosnes 

järgmistest etappidest: 

1) vormide õlitamine, mille eesmärgiks oli vältida betooni nakkumist vormipindadega; 

2) kiudude lisamine betoonitehasest toodud betoonile ning vormide täitmine kolmes 

järgus, et oleks tagatud parem tihenemine; 
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3) katsekehade tihendamine nuivibraatoriga, mille puhul tuli vältida ületihendamist; 

4) proovikehade silumine lati ning liibiga; 

5) katsekehade kivinemine kile all 2-3 päeva, et ära hoida kiirest kuivamisest tingitud 

pragunemist; 

6) ümarplaatide ladustamine virnadesse, kus neil lasti kivineda 28 päeva enne 

purustamisele minekut. 

Valatud ümarplaatide nominaalläbimõõduks oli 800 mm ning paksuseks 75 mm. Standardi 

ASTM C1550 – 12a [5] kohaselt pidi katsetulemuste analüüsist eemaldama kõik 

proovikehad, mille keskmine diameeter ei mahtunud 790-810 mm ning paksus 70-90 mm 

vahemikku. Samuti ei tohtinud paksuse mõõtmistulemuste standardhälve ületada 3 mm. 

 

 

2.4.2. Survekatsete proovikehad 

 

Antud magistritöö raames valmistati kokku 18 kuubikukujulist proovikeha, mis jagunesid 

nagu ümarplaadid kuute erinevasse seeriasse. Seeria koosnes kolmest survekatsekehast, 

millest üks oli mõeldud 7-päevaseks ning kaks olid mõeldud 28-päevaseks katsetamiseks. 

Kuubikute mõõtmeteks olid 150×150×150 mm nagu nõuti standardis EVS-EN 12390-

3:2009 [15] ning nende valamiseks kasutati spetsiaalseid plastikust suruõhuga avatavaid 

vorme (joonis 2.8). Katsekehade valmistamine koosnes järgmistest etappidest: 

1) vormide õlitamine, mille eesmärgiks oli vähendada betooni naket; 

2) kiudude lisamine betoonitehasest toodud betoonile ning vormide täitmine kolmes 

järgus, et oleks tagatud parem tihenemine; 

3) katsekehade tihendamine nuivibraatoriga, mille puhul tuli vältida ületihendamist; 

4) proovikehade pealmise pinna silumine liibiga; 

5) katsekehade kivinemine kile all üks ööpäev; 

6) kuubikute vormidest väljavõtmine ning vette asetamine, kus neil lasti kivineda 

vastavalt 7 või 28 päeva; 

7) proovikehade veest väljavõtmine peale ettemääratud aja täitumist; 

8) katsete läbiviimine ning tulemuste saamine. 
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Joonis 2.8. Survekatsekehade valamiseks kasutatud vormid 

 

Ühesuguse kasutatud kiutüübiga seeriatesse kuuluvad surve- ning paindekatse proovikehad 

valati samaagselt ning seda tehti Eesti Maaülikooli laboris. Pärast ühe ööpäevast 

kivinemist transporditi kuubikukujulised katsekehad AS Ruduse Reola betoonitehase 

laborisse, kus need võeti vormidest välja ning asetati vette, mille temperatuuriks oli 20±2 

C. Peale etteantud kivinemisaja täitumist, milleks oli kas 7 või 28 päeva, viidi samas 

laboris läbi ka survekatsed. 

 

 

2.4.3. Proovikehades kasutatav betoonisegu 

 

Katsekehades kasutatud betoonisegu tehti AS Ruduse Reola tehases ning seejärel 

transporditi nõuetekohaselt Eesti Maaülikooli laborisse, kus toimus proovikehade 

valamine. Betoonisegu olulisemad näitajad on ära toodud tabelis 2.1 ning valmistamiseks 

kasutatud materjalid ja nende kogused tabelis 2.2. 

 

Tabel 2.1. Betoonisegu olulisemad näitajad 

 Betoonisegu omadus Omistatud väärtus 

Betooni tüüp Normaalbetoon 

Tugevusklass C35/45 

Maksimaalne terasuurus 12 mm 

Konsistents S4 (16-21cm) 

Vesitsementtegur (v/ts) 0,475 
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Tabel 2.2. Betooni valmistamiseks kasutatud materjalid ja kogused 

 

Enne katsekehade valamist tuli betoonile lisada kiud, mida tehti peale betoonisegu 

laborisse jõudmist. Iga seeria katsekehade valmistamiseks mõõdeti välja 144 l betooni, mis 

pandi 250-liitrise mahutavusega segumasinasse Belle BWE250 (joonis 2.9) Seejärel lisati 

töötavasse masinasse käsitsi doseerides ette antud koguse järgi teraskiude ning lasti neil 

seguneda umbes kaks minutit, mille järel toimus katsekehade valamine. Korraga täideti 

kõik samasse seeriasse kuuluvad vormid, millest kolm olid ümarplaadid paindekatsete 

jaoks ning kolm olid kuubikujulised proovikehad survekatsete jaoks.  

 

 

Joonis 2.9. Segumasin Belle BWE250 

 

Valamistoimingute teostamise jooksul kontrolliti kolm korda betoonisegu konsistentsi ehk 

töödeldavust. Konsistentsi määramisel lähtuti standardist EVS-EN 12350-2:2009 [14], mis 

kirjeldab vajumiskatset. Katse käigus täideti koonusekujuline vorm kolmes järgus, 

Materjal 
Fraktsioon, mm/ toote muud 

omadused 
Kogus 

Komposiittsement CEM II/B-M (T-L) 52,5 N 400 kg/m³ 

Loodusliku terastikulise koostisega 

liiv 
0-8 1000 kg/m³ 

Paekivikillustik 4-12 800 kg/m³ 

Vesi - 190 L 

Superplastifikaator - 
0,67% (tsemendi 

massist) 
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kusjuures kõikide kihtide kõrgus tihendatult oli umbes üks kolmandik vormi kõrgusest. 

Igat kihti tihendati ühtlaselt ümarguse vardaga 25 korda üle kogu pinna nii, et 

tihendusvarras ei tunginud alumistesse kihtidesse. Peale kõikide kihtide tihendamist siluti 

koonuse pind ning seejärel tõsteti ettevaatlikult püstloodis üles. Vahetult pärast vormi 

eemaldamist asetati see katsekeha kõrvale ning mõõdeti kõige kõrgema punkti suhtes 

koonuse vajum (joonis 2.10). Kõikide seeriate puhul mõõdeti konsistentsi tehases enne 

transporti, laboris peale transporti ning laboris peale kiudude lisamist. Tulemused on 

tabelis 2.3. 

 

Tabel 2.3. Betoonsegu konsistents enne ning pärast kiudude lisamist 

Seeria Kiud Kiu kogus, kg/m³ 

Koonuse vajum enne kiudude 

lisamist, mm 
Koonuse vajum 

pärast kiudude 

lisamist, mm 
tehases laboris 

1 HE 1/60 48 220 200 160 

2 HE 1/50 40 220 180 170 

3 TABIX 90/35 23 240 220 240 

4 HE 75/50 23 240 240 220 

5 XOREX 50 47 220 210 190 

6 

HE 75/50  

Basalt 

23 

2 
220 210 190 

 

 

Joonis 2.10. Betoonsegu konsistentsi määramine vajumiskatsega 

 

Pärast vajumiskatsete läbiviimist võib öelda, et kuigi kiudude lisamine vähendas teatud 

määra betooni töödeldavust, siis sellegi poolest jäi kõikide betoonisegude puhul 
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konsistentsiklassiks vähemalt S4, mille korral mahub vajum piiridesse 160-210 mm [17]. 

Kolmada seeria puhul suurenes koonusevajumi väärtus, kuna enne kiudude lisamist esines 

betoonisegus külmunud täitematerjali tükke, mis sulasid ning tekitasid seetõttu 

järeltöötlemise käigus lisavett, mille tagajärjel muutus betoon vedelamaks. 

 

 

2.4.4. Proovikehades kasutatavad kiud ning nende omadused 

 

Katsekehades kasutati peamiselt erinevat tüüpi teraskiude, mis olid painutatud otstega 

(hooked-end) (joonis 2.11) või lainelised (wavy) (joonis 2.12). Peale kuju erinesid veel 

kiudude pikkused, läbimõõdud ning mehaanilised omadused. Kuuenda seeria proovikehade 

puhul lisati lisaks teraskiudude ka väikeses koguses basaltkiude, et hiljem saaks 

katsetulemustest vaadata, millist mõju need kiudbetoonile avaldavad. Teraskiudude täpsed 

omadused on ära toodud tabelites 2.4-2.5. 

 

 

Joonis 2.11. Painutatud otstega teraskiud HE 75/50 

 

 

Joonis 2.12. Laineline teraskiud Tabix 90/35 

 

Tabel 2.4. Erinevat tüüpi painutatud otstega  teraskiudude omadused (autori tõlge) [28] 

Teraskiu omadus Omistatud väärtus 

Kiu nimetus HE 1/60 HE 1/50 HE 75/50 

Kiu läbimõõt, mm 1,00 1,00 0,75 

Kiu pikkus, mm 60,0 50,0 50,0 

Painutatud otsa pikkus, mm 1,00-4,00 1,00-4,00 1,00-4,00 

Painutatud otsa sügavus 1,80 1,80 1,80 

Saledus 60 50 67 

Kiudude arv kilogrammis, tk 2600 3100 5700 

Tõmbetugevus, N/mm² 1150 1150 1200 

Kogus betoonis, kg/m³ 48 40 23 
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Tabel 2.5. Erinevat tüüpi laineliste teraskiudude omadused (autori tõlge) [28,42] 

Teraskiu omadus Omistatud väärtus 

Kiu nimetus TABIX 90/35 XOREX 50 

Kiu läbimõõt, mm 0,90 1,00 

Kiu pikkus, mm 35,0 50,0 

Kiu laine sügavus, mm 0,40-0,65 1,50-2,00 

Kiu laine pikkus, mm 8,00 2,00-4,00 

Saledus 39 50 

Kiudude arv kilogrammis, tk 5500 - 

Tõmbetugevus, N/mm² 1200 828 

Kogus betoonis, kg/m³ 23 47 

 

Peale teraskiududbetoonist katsekehade oli plaanis valada veel kahe seeria katsekehad, 

milles oleks kasutatud suure doseeringuga (70 ning 150 kg/m³) basaltkiudusid. Antud idee 

jäi aga teostamata, kuna juba 70 kg kiudude lisamisel kuupmeetri kohta, muutus betoon 

täiesti töödeldamatuks ning samuti kaotas oma voolavuse. Tsemendipasta kogunes ümber 

basaltkiudude ning väga selgelt tulid nähtavale jämeda täitematerjali osakesed. (joonis 

2.13). Konsistentsi püüti parandada nii vee kui ka superplastifikaatori lisamisega, kuid see 

ei muutnud enam kiudbetooni omadusi ning kuna proovikehasid polnud võimalik valada, 

jäeti need valmistamata. 

 

 

Joonis 2.13. Basaltkiudude lisamisel töödeldavuse kaotanud betoon 

 

Suure doseeringuga basaltkiudude lisamisega taheti kontrollida, kas liiva asendamisel 

suures koguses basaldiga oleks võimalik tekitada betooni struktuur, mis võiks osaleda ka 

konstruktsiooni tugevuse tagamises. Antud katse näitas, et see ei ole võimalik. 
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2.5. Katsete läbiviimine 

 

Antud magistritöö paindekatsed, mida teostati standardi ASTM C1550 – 12a kohaselt [5], 

viidi läbi Eesti Maaülikooli maaehituse osakonna laboris. Survekatsed, mida teostati Eesti 

standardi EVS-EN 12390-3:2009 järgi [15], viidi läbi AS Ruduse Reola betoonitehase 

laboris antud firma töötajate poolt ning seejärel edastati tulemused. 

Paindekatsete läbiviimine algas proovikehade tugiseadmele asetamisega jälgides, et 

alumiseks küljeks, mille poolt toimus läbipainde mõõtmine, oleks katsekeha sile 

vormipind. Seejärel mõõdeti ümarplaatide läbimõõt kolmest toetuspunkti kohast ning 

arvutati keskmine väärtus. Kõik katsekehad, mille keskmine läbimõõt mahtus vahemikku 

790-810 mm, läksid paindetugevuse leidmisel arvesse [5]. 

Peale mõõtmistoimingute lõpetamist asetati paika nihkeandur ning koormati proovikehasid 

kuni 45 mm tsentraalse läbipaindeni. Standardis antud nõuete kohaselt pidi kõikidesse 

katsekehadesse koormamise käigus tekkima vähemalt kolm radiaalset üle 0,5 mm laiusega 

pragu (joonis 2.14) [5].  

 

 

Joonis 2.14. Standardi ASTM C1550 - 12a nõuete kohaselt purunenud katsekeha 

 

Pärast ettemääratud 45 mm läbipainde saavutamist ning tulemuste registreerimist 

eemaldati tugiseadmelt nihkeandur, mõõdeti radiaalsete pragude pikkused ning jätkati 
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proovikehade koormamist kuni nende täieliku purunemiseni. Antud toiming oli vajalik 

selleks, et hiljem hinnata katsekehade purunemispinda ning teha kindlaks, kas kiud 

purunevad või tulevad betoonist välja. Lõpuks mõõdeti katsekehade paksused kümnest 

kohast ning leiti keskmised väärtused, mis pidid mahtuma vahemikku 70-90 mm [5].  

Katsete käigus saadud koormuse ning läbipainete väärtuste põhjal koostati 

paindediagrammid, mille kõvera alust pindala defineeritakse kui pragunenud 

proovikehasse neeldunud energiat, mis kujutab endast kiudbetooni jääkpaindetugevust [5]. 

Kõvera alune pindala leiti joonestusprogrammi AutoCAD 2015 abiga.  
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3. KATSETULEMUSED JA ANALÜÜS 

 

3.1. Survekatsete tulemused ning analüüs 

 

Standardi EVS-EN 12390-3:2009 [15] kohaselt läbi viidud survekatsete puhu kasutati nii 

7- kui ka 28-päevaseid proovikehasid. Iga seeria kohta valati kaks 28-päevast kuubikujulist 

survekatsekeha, et nende tulemuste keskmiste põhjal kindlaks teha, kas paindekatsete 

ümarplaatide valamiseks kasutatud betoon vastas talle omistatud tugevusklassile. Kõik 

survekatsetel saadud tulemused on toodud tabelis 3.1, kus on ära näidatud 7- ning 28-

päevaste katsekehade survetugevused, 28 päeva vanuste proovikehade keskmine 

survetugevus, kuupide tihedus ning esialgsed määratud ja katsete käigus saadud 

tugevusklassid. 

 

Tabel 3.1. Survekatsete tulemused 

Seeria 
Survetugevus, MPa Tihedus, 

kg/m³ 
Esialgne 

tugevusklass 

Tegelik 

tugevusklass 7p 28p 28p 28p keskmine 

1. HE 1/60 44,5 62,0 54,4 58,2 2371 C35/45 C45/55 

2. HE 1/50 43,0 57,2 58,5 57,9 2369 C35/45 C45/55 

3. HE 75/50 37,4 46,4 52,4 49,4 2340 C35/45 C35/45 

4. Tabix 90/35 37,1 52,2 53,7 53,0 2340 C35/45 C40/50 

5. Xorex 50 29,8 42,0 42,1 42,1 2239 C35/45 C30/37 

6. HE 75/50+B 28,6 44,5 45,9 45,2 2249 C35/45 C35/45 

 

Vaadates tabelis toodud katsetulemusi on näha, et need varieerusid väga suurel määral. 7-

päevaste proovikehade puhul oli survetugevuste vahemikuks 28,6-44,5 MPa, mis tegi 

erinevuseks 15,9 MPa ehk 35,7%. Kõige kehvem tulemus 28,6 MPa oli antud juhul 

kuuenda seeria proovikehal, milles kasutati HE 75/50 teraskiude ning väikeses koguses 

basaltkiude. Parima survetugevuse 7-päevaste katsekehade puhul saavutas HE 1/60 

teraskiududega esimese seeria proovikeha, mille survetugevuseks oli 44,5 MPa. 

Ka 28 päeva vanuste proovikehade katsetulemused olid väga suure varieeruvusega. Nende 

keskmiste survetugevuste vahemikuks oli 42,1-58,2 MPa, mis tegi erinevuseks 16,1 MPa 

ehk 27,8%. Parim keskmine tulemus 28-päevastel katsekehadel oli nagu 7-päevaste puhul 

esimese seeria proovikehadel, milles kasutati teraskiude HE 1/60. Antud keskmiseks 
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väärtuseks oli 58,2 MPa. Kõige madalamaid tulemusi näitasid seekord Xorex 50 

teraskiududega viienda seeria proovikehad, mille keskmiseks survetugevuseks oli 42,1 

MPa. 

Tulemuste suur varieeruvus ei olnud kindlasti tingitud erinevate betoonis kasutatud 

kiudude omadustest. Kuigi teraskiud võivad muuta betooni survetugevust [20], siis sellegi 

poolest ei mõjuta need tulemusi nii suurel määral (kuni 35,7%) nagu antud katsete 

läbiviimisel välja tuli. 

Katsetulemuste erinevuse peamisteks põhjusteks võib lugeda nii valmistamiseks kasutatud 

betooni omadusi kui ka proovikehade valamise käigus tehtud potentsiaalseid vigu. Kuigi 

kõikide katsekehade tegemiseks kasutati samade näitajatega betoonisegu, toimus nende 

valamine kolmel erineval päeval. Seda võib järeldada ka tabelis 3.1 toodud tulemustest. 

Nagu näha on kuubikujuliste proovikehade survetugevused ühte suurusjärku samadel 

päevadel valatud seeriatel. Esimesel päeval valati seeriate 1 ja 2 katsekehad, teisel päeval 

valati seeriate 3 ja 4 proovikehad ning viimasena valati seeriate 5 ja 6 katsekehad. 

Võrreldes omavahel samadel päevadel valatud seeriate survetugevusi on näha, et nende 

erinevus on oluliselt väiksem kui üldises võrdluses. Siinkohal tooks välja näiteks 28-

päevaste katsekehade keskmiste survetugevuste erinevused. Kahe esimese seeria 

survetugevuste vahe on 0,3 MPa ehk 0,5%, kolmanda ning neljanda seeria tulemuste vahe 

on 3,6 MPa ehk 6,8% ning viimaste seeriate puhul on erinevuseks 3,1 MPa ehk 6,9%. 

Proovikehade valmistamise käigus tehtud oletatavaks veaks võib lugeda vale tihendamise 

tehnika, kuna ka tabelis 3.1 olevate tiheduste põhjal võib öelda, et need erinesid üksteisest 

kuni 132 kg/m³, mida on ilmselgelt liiga palju. Samuti võib tihendamise probleem olla 

tingitud betooni konsistentsi erinevusest. Enne katsekehade valamist mõõdetud 

koonusevajumid (tabel 2.3) varieerusid erinevate seeriate puhul kuni 33%, mis tähendab, et 

osade proovikehade valmistamisel oli betoon oluliselt vedelam ning sellepärast võis see 

tiheneda kehvemini. 

Antud survekatsete läbiviimisel saadud tulemuste põhjal määrati erinevate seeriate puhul 

betooni tegelikud survetugevusklassid, mis on samuti toodud tabelis 3.1. Nii nagu 

tulemustest võib näha, mahtusid enamik erinevate seeriate katsekehadest vähemalt neile 

omistatud esialgsesse tugevusklassi. Probleeme tekkis viienda seeria katsekehadega, milles 
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kasutati Xorex 50 lainelisi (wavy) teraskiude. Nende tegelikuks tugevusklassiks osutus 

C30/37, mis on üks klass madalam. 

 

 

3.2. Paindekatsete tulemused ning analüüs 

 

3.2.1. Eeldused katsekehade tulemuste arvestamiseks 

 

Katsetulemuste analüüsis võeti kõigepealt vaatluse alla proovikehade mõõtmed, kuna 

nendest sõltus, kas katsekehade poolt vastuvõetud energiat sai arvesse võtta kogu seeria 

keskmiste jääkpaindetugevuste arvutamisel. Enne purustamist mõõdeti standardi ASTM 

C1550 – 12a [5] järgi kolmest toe kohast ära ümarplaatide läbimõõdud. Tulemused on 

toodud tabelites 3.2 ning 3.3, milles on ära näidatud nii üksikud mõõtmistel saadud 

tulemused, kui ka nende põhjal arvutatud keskmised. Kõik väärtused on antud 1 mm 

täpsusega. 

 

Tabel 3.2. Seeriate 1-3 katsekehade läbimõõtude mõõtmistulemused ning keskmised 

Mõõtmise 

nr. 

Seeria 1 - HE 1/60 Seeria 2 - HE 1/50 Seeria 3 - HE 75/50 

1. kk 2. kk 3. kk 1. kk 2. kk 3. kk 1. kk 2. kk 3. kk 

Mõõt 1, mm 798 799 800 800 797 800 801 799 797 

Mõõt 2, mm 800 798 799 799 798 799 800 799 797 

Mõõt 3, mm 797 796 798 797 800 798 798 796 798 

Keskmine, 

mm 
798±4 798±4 799±2 799±4 798±4 799±2 800±4 798±4 797±1 

Märkus. kk – katsekeha. 

 

Tabel 3.3. Seeriate 4-6 katsekehade läbimõõtude mõõtmistulemused ning keskmised 

Mõõtmise 

nr. 

Seeria 4 - Tabix 90/35 Seeria 5 - Xorex 50 Seeria 6 - HE 75/50 + B 

1. kk 2. kk 3. kk 1. kk 2. kk 3. kk 1. kk 2. kk 3. kk 

Mõõt 1, mm 797 799 800 801 799 796 799 800 798 

Mõõt 2, mm 796 800 798 798 798 797 797 802 801 

Mõõt 3, mm 799 798 797 799 797 799 797 799 799 

Keskmine, 

mm 
797±4 799±2 798±4 799±4 798±2 797±4 798±3 800±4 799±4 

Märkused. kk – katsekeha. 
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Arvutatud tulemuste põhjal on näha, et kõikide proovikehade keskmised läbimõõdud jäid 

standardis [5] antud lubatud vahemikkesse, milleks oli 790-810 mm. Sellest tulenevalt oli 

kõikide ümarplaatide puhul esimene tingimus keskmiste jääkpaindetugevuse arvutamiseks 

täidetud. 

Pärast katsekehade täielikku purustamist mõõdeti eelnevalt nimetatud standardi [5] järgi 10 

kohast ka ümarplaatide paksused, millest 9 punkti jaotati võrdselt ära kolme tekkinud 

sektori vahel ning üks mõõtmispunkt asetses proovikeha tsentris. Tulemused on toodud 

tabelites 3.4 ning 3.5, kus on näidatud mõõtmistel saadud väärtused, nende põhjal 

arvutatud keskmised ning standardhälbed. Kõik tulemused on nagu läbimõõtude puhul 

toodud välja 1 mm täpsusega. 

 

Tabel 3.4. Seeriate 1-3 katsekehade paksuste mõõtmistulemused, standardhälbed ning 

keskmised 

Mõõtmise nr. 
Seeria 1 - HE 1/60 Seeria 2 - HE 1/50 Seeria 3  - HE 75/50 

1. kk 2. kk 3. kk 1. kk 2. kk 3. kk 1. kk 2. kk 3. kk 

Mõõt 1, mm 78 74 75 77 76 78 75 77 77 

Mõõt 2, mm 77 75 76 78 75 76 76 78 76 

Mõõt 3, mm 76 75 74 76 75 77 76 77 78 

Mõõt 4, mm 77 74 75 78 75 78 75 75 76 

Mõõt 5, mm 77 74 74 75 74 76 76 75 77 

Mõõt 6, mm 78 73 73 79 74 78 76 76 78 

Mõõt 7, mm 77 75 74 77 75 78 74 75 77 

Mõõt 8, mm 76 75 74 77 73 77 74 76 76 

Mõõt 9, mm 75 73 75 76 76 77 76 77 77 

Mõõt 10, mm 78 75 74 78 76 77 75 76 76 

Standardhälve, 

mm 
1,0 0,8 0,8 1,2 1,0 0,8 0,8 1,0 0,8 

Keskmine, mm 77±1 74±1 74±1 77±1 75±1 77±1 75±1 76±1 77±1 

Märkus. kk – katsekeha.  
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Tabel 3.5. Seeriate 4-6 katsekehade paksuste mõõtmistulemused, standardhälbed ning 

keskmised  

Mõõtmise nr. 
Seeria 4 - Tabix 90/35 Seeria 5 - Xorex 50 Seeria 6 - HE 75/50 + B 

1. kk 2. kk 3. kk 1. kk 2. kk 3. kk 1. kk 2. kk 3. kk 

Mõõt 1, mm 74 75 76 74 72 77 76 75 76 

Mõõt 2, mm 75 75 74 74 75 75 77 75 78 

Mõõt 3, mm 74 75 74 75 74 77 77 75 77 

Mõõt 4, mm 75 74 76 75 75 76 76 75 77 

Mõõt 5, mm 73 73 77 76 75 77 76 74 77 

Mõõt 6, mm 73 74 77 75 75 76 77 76 77 

Mõõt 7, mm 75 73 78 75 75 76 77 76 76 

Mõõt 8, mm 73 74 76 76 74 75 78 76 78 

Mõõt 9, mm 73 73 77 75 75 77 77 74 78 

Mõõt 10, mm 73 74 76 75 74 76 76 75 76 

Standardhälve, 

mm 
0,9 0,8 1,3 0,7 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8 

Keskmine, mm 74±1 74±1 76±1 75±1 74±1 76±1 77±1 75±1 77±1 

Märkused: kk – katsekeha. 

 

Kõikide katsekehade mõõtmiste tulemuste põhjal arvutatud keskmised paksused ning 

standardhälbed mahtusid standardis ASTM C1550 – 12a [5] antud vahemikkesse, milleks 

olid vastavalt 70-90 mm ning kuni 3 mm. See omakorda tähendas, et kõikide ümarplaatide 

puhul oli täidetud ka teine tingimus, mis lubas nende paindekatsete läbiviimisel saadud 

tulemusi seeriate keskmiste väärtuste leidmisel arvesse võtta. 

Kolmandaks eelduseks jääkpaindetugevuste leidmise juures oli reeglitepärane katsekehade 

purunemine. Standardi [5] kohaselt pidi kõikidesse proovikehadesse koormamise käigus 

tekkima minimaalselt kolm radiaalset plaadi tsenterpunktist servani ulatuvat vähemalt 0,5 

mm laiust pragu. Erandina neljanda seeria kolmas katsekeha purunes koormuse 

rakendamisel kaheks tükiks ehk tekkis ainult üks pragu läbi ümarplaadi (joonis 3.1). Antud 

olukord oli tingitud sellest, et proovikeha võttis mingil põhjusel vastu liiga väiksese koguse 

energiat, mis võis olla tingitud kiudude mitteühtlasest jagunemisest või madalast 

sisaldusest betoonis. Selle tagajärjel tuli antud ümarplaadi tulemused eemaldada seeria 

keskmiste energia neeldumiste väärtuste arvutustest. 
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Joonis 3.1. Ebakorrapäraselt purunenud katsekeha, mille tulemusi ei arvestatud 

 

Vaatamata sellele, et neljanda seeria puhul kolmas katse ebaõnnestus, oli võimalik kahe 

proovikeha tulemuste põhjal välja arvutada seeria keskmised neeldunud energiad ette antud 

läbipainete juures ning võrrelda neid teiste vastavate väärtustega. See oli tingitud 

standardis [5] antud nõudest, mille kohaselt pidi seeria sisaldama vähemalt kahte 

õnnestunud katset.  

 

 

3.2.2. Katsetulemused ning nende töötlemine 

 

Paindekatsed viidi läbi standardi ASTM C1550 – 12a [5] kohaselt ning nendeks kasutati 

28-päevaseid proovikehasid, mille puhul betoon oli saavutanud oma arvutusliku tugevuse. 

Katsete käigus mõõdetud koormuste ning läbipainete väärtuste abil  koostati diagrammid, 

mille põhjal oli võimalik määrata energia absorptsioonid 5, 10, 20 ning 40 millimeetriste 

siirete korral. Diagrammidelt sai peale energia neeldumiste välja lugeda ka maksimaalsed 

ümarplaatide poolt vastuvõetavad koormused ning esimeste pragude tekkimise hetked. 

Kuni pragude tekkimiseni võttis koormusi vastu betoon, seega sõltusid need väärtused 

peamiselt betooni tugevusomadustest [32]. Pärast pragude teket vähenes katsekehade 

kandevõime ning tööle hakkasid kiud, mis aitasid vastu võtta edasiseid rakendatavaid 

koormusi [32]. Seega sõltusid järgnevad tulemused peamiselt kiudude omadustest ja nende 

nakkest betooniga. Paindekatsete seeriate esialgsed keskmised tulemused on tabelites 3.6 ja 
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3.7. Kõik mõõtmistel saadud väärtused on lisas 1 ning paindediagrammid ja 

purunemispildid lisas 3. 

 

Tabel 3.6. Seeriate 1-3 esialgsed keskmised paindekatsete tulemused 

 

Tabel 3.7. Seeriate 4-6 esialgsed keskmised paindekatsete tulemused 

 

Seeria 4 - Tabix 

90/35 
Seeria 5 - Xorex 50 

Seeria 6 - HE 75/50 

+ B 

Energia neeldumine 5 mm 

läbipaindel, J 
61,92±12,43 81,33±16,78 68,31±19,89 

Energia neeldumine 10 mm 

läbipaindel, J 
104,05±46,56 139,30±44,12 126,02±44,74 

Energia neeldumine 20 mm 

läbipaindel, J 
163,14±70,01 210,77±73,82 220,22±79,94 

Energia neeldumine 40 mm 

läbipandel, J 
224,71±103,53 268,52±113,12 340,42±111,22 

Maksimaalne mõõdetud 

jõud, kN 
23,49±10,66 24,09±2,66 22,87±1,50 

 

Antud katsete läbiviimisel mõõdeti proovikehade läbipainet nende tõmbetsooni küljelt 

tugede suhtes nihkeanduriga. Sellest tulenevalt polnud vaja läbipainete saadud tulemusi 

korrigeerida. Parandatud väärtused tuli leida maksimaalsetele mõõdetud koormustele ning 

neeldunud energiatele [5]. 

Neeldunud energiate tulemuste korrigeerimiseks kasutati valemit 3.1 [5]: 
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(3.1) 

 
Seeria 1 - HE 1/60 Seeria 2 - HE 1/50 Seeria 3 - HE 75/50 

Energia neeldumine 5 mm 

läbipaindel, J 
133,07±20,97 95,35±33,96 92,95±3,59 

Energia neeldumine 10 mm 

läbipaindel, J 
253,18±57,46 169,95±66,72 176,23±14,29 

Energia neeldumine 20 mm 

läbipaindel, J 
438,21±103,61 282,99±119,56 303,44±31,85 

Energia neeldumine 40 mm 

läbipandel, J 
679,01±146,17 416,57±171,65 450,55±45,12 

Maksimaalne mõõdetud 

jõud, kN 
32,77±2,03 28,61±6,34 27,43±2,18 
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kus W on korrigeeritud energia neeldumine J; 

'W - mõõdetud energia neeldumine J; 

0t  - nominaalne katsekeha paksus mm; 

t  - mõõdetud  keskmine katsekeha paksus mm; 

0d  - nominaalne katsekeha läbimõõt mm; 

d  - mõõdetud keskmine katsekeha läbimõõt mm; 

  - tegur, mida arvutatakse valemiga 3.2 [5]. 

80/)5,0(0,2   ,  (3.2) 

kus  on tsentraalne läbipaine, mille juures mõõdetakse neeldunud energiat mm. 

Maksimaalsete katsekehade poolt vastuvõetud jõudude tulemuste korrigeerimiseks kasutati 

valemit 3.3 [5]: 
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(3.3) 

kus P on korrigeeritud maksimaalne jõud kN; 

'P - mõõdetud maksimaalne jõud kN; 

0t  - nominaalne katsekeha paksus mm; 

t  - mõõdetud  keskmine katsekeha paksus mm; 

0d  - nominaalne katsekeha läbimõõt mm; 

d  - mõõdetud keskmine katsekeha läbimõõt mm. 

Parandatud keskmised maksimaalsete jõudude ning neeldunud energiate väärtused on 

toodud tabelis 3.8 ja 3.9. Kõik korrigeeritud tulemused on lisas 2. 
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Tabel 3.8. Seeriate 1-3 parandatud keskmised paindekatsete tulemused 

 
Seeria 1 - HE 1/60 Seeria 2 - HE 1/50 Seeria 3 - HE 75/50 

Energia neeldumine 5 mm 

läbipaindel, J 
133,36±19,56 92,18±29,18 90,82±8,81 

Energia neeldumine 10 mm 

läbipaindel, J 
253,86±61,48 164,50±59,00 172,39±23,76 

Energia neeldumine 20 mm 

läbipaindel, J 
439,51±115,28 274,60±108,87 297,33±46,87 

Energia neeldumine 40 mm 

läbipandel, J 
681,06±167,12 406,13±159,84 442,87±63,82 

Maksimaalne mõõdetud 

jõud, kN 
32,90±5,50 27,66±5,54 26,76±1,28 

 

Tabel 3.9. Seeriate 4-6 parandatud keskmised paindekatsete tulemused 

 

Seeria 4 - Tabix 

90/35 
Seeria 5 - Xorex 50 

Seeria 6 - HE 75/50 

+ B 

Energia neeldumine 5 mm 

läbipaindel, J 
63,72±11,78 81,62±19,57 66,01±15,99 

Energia neeldumine 10 mm 

läbipaindel, J 
106,98±46,16 139,89±49,88 121,88±37,71 

Energia neeldumine 20 mm 

läbipaindel, J 
167,44±69,19 211,67±81,61 213,46±68,16 

Energia neeldumine 40 mm 

läbipandel, J 
229,87±102,25 269,64±121,03 331,52±95,36 

Maksimaalne mõõdetud 

jõud, kN 
24,20±11,36 24,15±2,43 22,10±0,55 

 

Antud korrigeerimiste käigus elimineeriti esialgsetest maksimaalsete koormuste ning 

neeldunud energia tulemustest väliste deformatsioonide poolt põhjustatud mõõtmisvead. 

Vastavad väärtused erinevad kuni 3,5%, mis tähendab, et paranduste tegemine oli vajalik. 

 

 

3.2.3. Katsetulemuste analüüs 

 

Lähtudes sellest, et katsekehade valamisel ei suudetud tagada nendes kasutatava betooni 

ühesugust survetugevust ning sellest lähtuvalt tugevusklassi, tuleb jääkpaindetugevuste 

võrdlustes antud asjaoludega arvestada, kuna betooni tugevusomadustest sõltuvad oluliselt 
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katsekehade poolt vastuvõetud maksimaalsed koormused, mis omakorda mõjutavad kogu 

katsekehades neeldunud energiate hulkasid ning sellest tulenevalt jääkpaindetugevusi.  

Keskmised maksimaalsed proovikehadele rakendatud koormused varieerusid erinevate 

seeriate puhul kuni 10,8 kN ehk 32,8%. Parima tulemuse saavutasid esimese seeria 

ümarplaadid, mille puhul oli keskmiseks parandatud tulemuseks 32,9 kN. Kõige madalam 

tulemus 22,1 kN oli kuuenda seeria katsekehade keskmine. Võrreldes omavahel 

ümarplaatide maksimaalsete koormuste ning kuubikute survetugevuste väärtusi on näha, et 

nende suuruste vahel esineb seos. Kõrgema betooni survetugevuse korral on suurem ka 

maksimaalne vastuvõetud koormus. 

Erinevat tüüpi kiudude mõju betoonelementide jääkpaindetugevusele võrreldakse esmalt 

ühesugusesse tugevusklassi kuuluvate katsekehade puhul. Samasse klassi kuulusid esimese 

ning teise seeria proovikehad, milles kasutati vastavalt HE 1/60 ning HE 1/50 tüüpi 

teraskiudusid. Antud kiudude puhul erinesid pikkused ning sellest lähtuvalt ka saledused. 

HE 1/60 teraskiudude pikkuseks oli 60 mm ning saleduseks 60. HE 1/50 kiudude 

pikkuseks oli 50 mm ning saleduseks 50. Katsete käigus saadud väärtused näitavad, et ette 

määratud läbipainete korral suurendasid pikemad teraskiud võrreldes lühematega 

kiudbetooni jääkpaindetugevust järgmiselt: 

 5 mm läbipaindel – 44,8% 

 10 mm läbipaindel – 54,3% 

 20 mm läbipaindel – 60,1% 

 40 mm läbipaindel – 67,7% 

Antud võrdlusest on näha, et pikemad teraskiud suurendasid kiudbetooni 

jääkpaindetugevust oluliselt rohkem kui lühemad. Kõige enam kasvastas 60 mm pikkuste 

kiudude kasutamine paindetugevust 40 mm läbipainde korral, mille puhul olid tulemused 

67,7% paremad kui 50 mm kiudude kasutamisel, mis tähendab, et suurema pikkusega 

teraskiudude kasutamine on eriti otstarbekas konstruktsioonides, kus materjalilt nõutakse 

vastupanu suurtele deformatsioonidele. 

Järgmisena võetakse vaatluse alla teise ning kuuenda seeria katsekehad kuna ka nendes 

kasutatud betoon saavutas ühesuguse tegeliku tugevusklassi, milleks oli C35/45. Sellest 

lähtuvalt saab nende tulemusi omavahel võrrelda. Mõlemas seerias kasutati teraskiude HE 

75/50, kuid erinevus tuli sisse sellest, et kuuenda seeria katsekehadele lisati ka väikeses 
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koguses (2kg/m³) basaltkiudusid. Katsete läbiviimisel saadud tulemused näitavad, et 

määratud läbipainete juures vähendas basaltkiudude lisamine jääkpaindetugevust 

järgmiselt: 

 5 mm läbipaindel – 27,3% 

 10 mm läbipaindel – 29,3% 

 20 mm läbipaindel – 28,2% 

 40 mm läbipaindel –  25,1% 

Tulemuste põhjal võib järeldada, et betooni lisatud basaltkiud vähendasid oluliselt betooni 

jääkpaindetugevust ning sellest tulenevalt eeldada, et nende lisamise eesmärk on pigem 

hoida ära kuivamisest ning mahukahanemisest tingitud pragude teket. Jääkpaindetugevuse 

vähenemise põhjuseks võis olla basaltkiudude suur eripind, mis tõi kaasa tsemendipasta 

koondumise ümber kiudude nagu oli näha ka nende lisamisel betoonsegusse. Antud 

tsemendi koondumine vähendadas eeldatavasti betooni naket teraskiududega ning selle 

tagajärjel langes ka jääkpaindetugevus. 

Katseseeriate 4 ja 5 puhul kasutati betooni armeerimiseks lainelisi (wavy) teraskiudusid, 

mille puhul oli sarnane ainult kuju. Kõik muud omadused antud kiudude puhul erinesid. 

Survekatsete käigus selgus, et antud seeria proovikehade puhul ei õnnestunud saavutada 

sama tegelikku tugevusklassi. Neljanda seeria katsekehade puhul, milles kasutati Tabix 

90/35 kiude saavutas betoon klassi C40/50, aga viienda seeria puhul, milles kasutati Xorex 

50 kiude saavutas betoon klassi C30/37. Vaatamata nõrgemale betooni 

survetugevusklassile parandasid sellegi poolest lisatud Xorex 50 kiud võrreldes teiste 

laineliste kiududega betooni jääkpaindetugevusi erinevate läbipainete korral järgmiselt: 

 5 mm läbipaindel – 28,1% 

 10 mm läbipaindel – 30,8% 

 20 mm läbipaindel –  26,4% 

 40 mm läbipaindel –  17,3% 

Sama betooni tugevusklassi korral oleks eeldatavasti olnud tulemuste erinevus suurem, 

kuna kõrgema klassiga betoonis püsivad kiud paremini sees, mis omakorda suurendab 

jääkpaindetugevust. Lähtudes esimese ning teise seeria võrdluse tulemusest võib väita, et 

kõige suuremat positiivset mõju betooni jääkpaindetugevusele avaldas antud juhul Xorex 

50 tüüpi kiudude pikkus, mis oli Tabix 90/35 omast 15 mm suurem. 
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Teises seerias kasutatud HE 1/50 ning kolmandas seerias kasutatud HE 75/50 tüüpi 

teraskiudude puhul erinesid nende läbimõõdud. HE 1/50 kiudude läbimõõduks oli 1 mm 

ning HE 75/50 kiudude läbimõõduks oli 0,75 mm. Antud katsete käigus saadud tulemuste 

põhjal võib järeldada, et kuni 5 mm läbipainde saavutamiseni mõjus kiudude suurem 

läbimõõt kiudbetooni jääkpaindetugevusele positiivselt, kuna tulemus paranes 1,5%. 

Järgnevate läbipainete puhul tulemused ei kasvanud vaid kahanesid võrreldes väiksema 

läbimõõduga teraskiududega betoonil järgmiselt: 

 10 mm läbipaindel –  4,6% 

 20 mm läbipaindel – 7,7% 

 40 mm läbipaindel – 8,3% 

Saadud tulemuste põhjal võib järeldada, et teraskiudude läbimõõdu kasv ei mõju  

jääkpaindetugevusele positiivselt suuremate läbipainete puhul, kuna isegi väiksema 

tugevusklassiga betooni puhul suurenes jääkpaindetugevus 0,75 mm läbimõõduga kiudude 

kasutamise korral 8,3%. Tegelikult oleks pidanud kiudude suurem läbimõõt parandama 

kiudbetooni jääkpaindetugevust nagu tuli see välja Andrei Vassiljevi magistritöös [37] 

pealkirjaga „Teraskiudbetoonist kandvate elementide mehaaniliste omaduste uurimine“. 

Antud töös kasvas paindetugevus 1 mm läbimõõduga kiudude kasutamisel 2-12% ehk 

umbes samas suurusjärgus, mis käesolevas töös kahanes. 

Tulemuste erinevuse põhjusena võib välja tuua ebaühtlase koormamise antud töö 

kolmanda seeria katsekehade puhul, mis tuleb välja vaadates paindediagramme (lisa 3). 

Diagrammidelt on näha, et pärast maksimaalsete koormuste saavutamist ning esimeste 

pragude tekkimist esineb kõveratel veel tõuse, mis on tingitud ebaühtlasest koormamisest. 

Tõusud põhjustavad ebakorrektseid tulemusi, kuna need kasvatavad kõvera alust pindala, 

mis ongi võrdne katsekehade neeldunud energiatega. Võib eeldada, et samade 

tugevusnäitajatega betooni korral ning ühtlase koormamise tulemusena oleks mõlema 

magistritöö tulemused olnud ühte suurusjärku ning suurema läbimõõduga kiud oleks 

kasvatanud kiudbetooni jääkpaindetugevust. 

Katseseeriates kaks ja viis kasutati sama läbimõõdu ning pikkusega teraskiude, mille puhul 

erines nende kuju. Teises seerias kasutatud HE 1/50 tüüpi kiududel olid painutatud otsad 

(hooked-end) ning viienda seeria Xorex 50 kiud olid lainelised (wavy). Antud võrdluse 

puhul erinesid väga suurel määral ka betooni tugevusklassid. Seeria number kaks puhul oli 

proovikehade betooni klassiks C45/55 ning seeria viis puhul C30/37. Jättes esialgu 
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arvestamata betooni tugevusomaduste erinevused, tuli välja, et painutatud otstega 

teraskiudude kasutamisel kasvas kiudbetooni jääkpaindetugevus võrreldes laineliste 

kiudude omaga järgmiselt: 

 5 mm läbipaindel – 13% 

 10 mm läbipaindel – 17,6% 

 20 mm läbipaindel –  29,7% 

 40 mm läbipaindel –  50,6% 

Antud tulemustest on näha, et painutatud otstega (hooked-end) teraskiudude kasutamine on 

otstarbekas just konstruktsioonides, kus materjalilt nõutakse vastupanu suurtele 

deformatsioonidele, kuna 40 mm läbipaindel kasvas kiudbetooni jääkpaindetugevus 50,6% 

ehk poole võrra käesolevatel tingimustel. Võttes arvesse ka betooni tugevusomadusi, võib 

eeldada, et 5 ja 10 mm läbipainde korral oleksid ühesuguse tugevusklassi puhul Xorex 50 

ning HE 1/50 kiudude kasutamisel tulemused peaaegu võrdsed, kuna hetkel oli nende vahe 

suhteliselt väike. 20 ja 40 mm läbipainde puhul saavutaksid endiselt painutatud otstega HE 

1/50 kiud paremaid tulemusi nagu antud juhul, kuna antud tingimustel on nende vahe väga 

suur (50,6%). 

Võrreldes käesoleva töö raames saadud tulemusi standardis [5] antud vahemikega, mis on 

toodud tabelis 3.10, on näha, et esimese seeria, milles kasutati HE 1/60 teraskiude, 

tulemused ületasid 10, 20 ning 40 mm läbipainete puhul standardis antud maksimaalseid 

absorptsiooni energiaid, kusjuures 40 mm läbipainde korral oli antud töö tulemus 44,1% 

suurem võrreldes standardis toodud vastava maksimaalse väärtusega. Samuti tooks välja 

neljanda seeria, milles kasutati Tabix 90/35 teraskiude, tulemuse sama läbipainde korral, 

mille puhul oli katsete käigus saadud väärtus 2,5% väiksem standardis antud tulemusest. 

 

Tabel 3.10. Standardis toodud energia neeldumise vahemikud [5] 

Energia 

neeldumine 
Minimaalne energia, J Maksimaalne energia, J 

5 mm läbipaindel 61 136 

10 mm läbipaindel 121 200 

20 mm läbipaindel 195 343 

40 mm läbipaindel 236 473 
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Töö käigus saadud tulemuste osaline erinevus standardis esitatud vahemikest võib olla 

tingitud teist tüüpi kiudude kasutamisest. Standardis pole mainitud, milliseid teraskiude 

antud vahemike saamiseks kasutati, kuid võib eeldada, et nendes seeriates polnud 

esindatud Tabix 90/35 ning HE 1/60 tüüpi teraskiud. 

Võttes arvesse kõiki tulemuste võrdlusi on näha, et parimaid tulemusi saavutasid katsete 

läbiviimisel 60 mm pikkused painutatud otstega teraskiud ning seda kõikide ette antud 

läbipainete korral. Kõige halvemaid tulemusi saavutasid 35 mm pikkused lainelised kiud. 

Antud asjaoludest lähtudes võib väita, et suurimat mõju kiudbetooni jääkpaindetugevusele 

avaldavad esmalt erinevad kiudude pikkused ning teisalt nende kuju. Paremad tulemused 

on pikematel ning painutatud otstega (hooked-end) kiududel. 

 

 

3.2.4. Võrdlus eelnevalt läbiviidud uurimiste tulemustega 

 

Eesti Maaülikoolis on 2013. aastal läbi viidud magistritöö raames sarnased katsed, mille 

puhul uuriti kõrge kiusisaldusega kandvate elementide jääkpaindetugevust [37]. Eelnevalt 

nimetatud töös kasutati kahte eri tüüpi teraskiude, milleks olid HE 1/50 ning HE 75/50. 

Nende kogus betoonis oli mõlemal juhul 70 kg/m³. Kuna ka käesolevas töös kasutati kahe 

seeria puhul samat tüüpi teraskiude väiksemates kogustes, siis on võimalik võrrelda, kuidas 

mõjus kiudude koguse muutmine betooni jääkpaindetugevust ning maksimaalset 

vastuvõetavat koormust. Andrei Vassiljevi uurimustöö tulemused on toodud tabelis 3.11 

[37]. 

 

Tabel 3.11. Eelnevalt läbiviidud magistritöö tulemused [37] 

  Seeria 1 - HE 75/50 Seeria 2 - HE 1/50 

Energia neeldumine 

5-mm läbipaindel, J 
103,58 116,01 

Energia neeldumine 

10-mm läbipaindel, J 
199,43 216,42 

Energia neeldumine 

20-mm läbipaindel, J 
349,66 374,17 

Energia neeldumine 

40-mm läbipandel, J 
570,39 582,61 

Maksimaalne 

mõõdetud jõud, kN 
25,27 27,19 
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Võrreldes eelnevalt läbiviidud magistritöö esimese seeria tulemusi käesoleva töö kolmanda 

seeria omadega, mille puhul kasutati HE 75/50 teraskiude vastavalt 70 ning 23 kg/m³ on 

näha, et kiudude suurem kogus tõstis jääkpaindetugevust võrreldes madalama kogusega 

järgmiselt: 

 5 mm läbipaindel – 14,0% 

 10 mm läbipaindel – 15,7% 

 20 mm läbipaindel –  17,6% 

 40 mm läbipaindel –  28,8% 

Tulemustest on näha, et antud juhul kiudude suurem kogus tõstis kiudbetoonist elementide 

paindetugevust kuni üle veerandi, aga tõus ei olnud nii suure koguse erinevuse (47 kg) 

juures märkimisväärne, mis võib tähendada seda, et väga kõrge kiudude sisalduse korral 

hakkavad kiud üksteise nakkumist teatud määral betooniga kahandama, kuna need 

asetsevad väga lähestikku. Kuigi eelnevalt läbiviidud töö betoonisegu kirjelduses pole 

välja toodud tugevusklassi, siis vaadates mõlema töö seeriate proovikehade maksimaalseid 

vastuvõtud koormusi on näha, et tulemused on ühte suurusjärku, mille põhjal võib eeldada, 

et kasutatud on sama tugevusklassiga betooni. 

Kõrvutades mõlema töö teise seeria tulemusi, mille puhul kasutati HE 1/50 tüüpi 

teraskiude, on nii nagu eelneva võrdluse korral näha kiudbetoonelementide paindetugevuse 

kasvu seoses kiudude koguse suurenemisega. Võrreldes väiksema kogusega, milleks oli 40 

kg/m³, kasvas 70 kg kiudude lisamisel kuupmeetri kohta kiudbetooni jääkpaindetugevus 

järgmiselt: 

 5 mm läbipaindel – 25,9% 

 10 mm läbipaindel – 31,6% 

 20 mm läbipaindel –  36,3% 

 40 mm läbipaindel –  43,5% 

Tulemuste põhjal võib öelda, et suurema läbimõõduga teraskiudude koguse tõstmine annab 

rohkem positiivset efekti kiudbetoonelementide jääkpaindetugevusele, kuna on näha, et 

väiksema diameetriga kiudude koguse suurendamise korral kasvas jääkpaindetugevus 

oluliselt vähem kui suurema läbimõõduga kiudude korral. Võrreldes erinevate 

läbimõõtudega kiudude lisatud koguste vahesid tuleb välja, et HE 1/50 teraskiudude 

koguse suurendamisel kasvas paindetugevus kuni 43,5% ehk ligi poole võrra juba 30 kg 

kiudude koguse suurendamisel kuupmeetri kohta, samas kui HE 75/50 kiudude korral 
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kasvas jääkpaindetugevus 47 kg kiudude koguse tõstmisel kuupmeetri kohta ainult  kuni 

28,8% ehk umbes veerandi võrra. Lähtudes eelnevatest tulemustest võib öelda, et kõige 

õigem on kiudbetoonist kandekonstruktsioonides, kus on nõutud vastupidavus välistele 

deformatsioonidele, kasutada kõrgema sisalduse ning suurema läbimõõduga teraskiude. 

 

 

3.3. Ümarplaatide purunemispildid ning -pinnad 

 

Pärast standardi [5] järgsete toimingute lõpetamist, mille käigus koormati ümarplaate 45 

mm läbipaindeni, eemaldati seadmelt nihkeandur ning purustati katsekehad täielikult. 

Antud tegevus oli vajalik selleks, et hinnata kiudbetooni purunemispindasid ning 

määratleda, kuidas on erinevat tüüpi teraskiud betoonis jagunenud ning missugusest kiu 

omadusest võib jagunemine olla tingitud. 

Kõigist 18 proovikehast purunes standardi järgsete reeglite kohaselt vähemalt kolmeks 

sektoriks 17 ehk 94,4%. Üks katsekeha purunes ebakorrapäraselt kaheks sektoriks ning 

sellepärast võttis võrreldes teistega vastu ka oluliselt vähem energiat, nagu on näha lisas 1 

olevast tabelist. Selleks, et kindlaks teha, mis võis antud olukorra põhjustada ning võrrelda 

kuidas erinevad teraskiud betoonis jagunesid, loeti üle välja tõmmatud kiudude arv ning 

vaadati, kas purunemispindadel esineb piirkondasid, milles pole ühtegi kiudu. Erinevate 

seeriate kõikide katsekehade puhul üle loetud kiudude arv purunemispinna kohta on 

toodud tabelis 3.12. Samuti leiti neeldunud energiad purunemispindade pindalaühiku kohta 

(mm²). Antud keskmised tulemused on toodud tabelites 3.13 ja 3.14 ning kõik tulemused 

lisas 4 olevates tabelites.  

 

Tabel 3.12. Katsekehade purustamisel välja tõmmatud kiudude arv purunemispinna kohta 

Katsekeha 

Kiudude arv kogu murdepinna kohta, tk 

seeria 1 - 

HE 1/60 

seeria 2 - 

HE 1/50  

seeria 3 - 

HE 75/50 

seeria 4 - 

Tabix 

90/35 

seeria 5 - 

Xorex 50 

seeria 6 - 

HE 75/50 

Nr 1 237 189 238 156 196 203 

Nr 2 230 208 231 143 181 225 

Nr 3 214 249 252 52 152 204 

Keskmine 227 215 240 150 176 211 

Märkus. Seeria 4 puhul purunes kolmas katsekeha kaheks tükiks ning tekkis oluliselt väiksem 

purunemispind, sellepärast oli kiudude arv väiksem ning seda ei arvestatud keskmise leidmisel. 
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Tabel 3.13. Seeriate 1-3 keskmised absorptsiooni energiad katsekehade purunemispindade 

pindalaühiku kohta 

  Seeria 1 - HE 1/60 Seeria 2 - HE 1/50 Seeria 3 - HE 75/50 

Energia neeldumine 5-mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00148±0,00030 0,00101±0,00031 0,00099±0,00013 

Energia neeldumine 10-mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00281±0,00084 0,00181±0,00064 0,00187±0,00031 

Energia neeldumine 20-mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00487±0,00157 0,00302±0,00120 0,00323±0,00060 

Energia neeldumine 40-mm 

läbipandel, J/mm² 
0,00754±0,00234 0,00446±0,00178 0,00481±0,00084 

 

Tabel 3.14. Seeriate 4-6 keskmised absorptsiooni energiad katsekehade purunemispindade 

pindalaühiku kohta 

  
Seeria 4 - Tabix 

90/35 
Seeria 5 - Xorex 50 

Seeria 6 - HE 75/50 

+ B 

Energia neeldumine 5-mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00071±0,00009 0,00091±0,00024 0,00072±0,00016 

Energia neeldumine 10-mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00120±0,00045 0,00156±0,00060 0,00133±0,00038 

Energia neeldumine 20-mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00188±0,00067 0,00236±0,00098 0,00233±0,00068 

Energia neeldumine 40-mm 

läbipandel, J/mm² 
0,00258±0,00100 0,00301±0,00143 0,00362±0,00093 

 

Esimese seeria katsekehade puhul, milles kasutati HE 1/60 teraskiude, võib tabeli 3.12 

andmete põhjal öelda, et kiud jagunenesid betoonis suhteliselt ühtlaselt, kuna erinevate 

proovikehade purunemispindadelt kokku loetud kiudude arv erines ainult 23 teraskiu võrra 

ehk ligikaudu 9,7%  maksimaalsest kokku loetud kiudude arvust. Võrreldes aga purunenud 

ümarplaatide purunemispindasid oli näha, et kuigi suuremas osas olid kiud jaotunud 

ühtlaselt (joonis 3.2), esines sellegi poolest alasid, kus leidus ainult üksikuid kiudusid 

(joonis 3.3) ning teisalt selliseid kohti, kus oli suurem kogus kiude jällegi tihedalt koos 

(joonis 3.4). 
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Joonis 3.2. Katsekeha ristlõkes suhteliselt ühtlaselt jaotunud teraskiud HE 1/60 

 

 

Joonis 3.3. Esimese seeria plaadi purunemispind, mille puhul esineb ainult üksikuid kiude 

 

 

Joonis 3.4. Esimese seeria ümarplaadi purunemispind, mille puhul on kiud tihedalt koos 
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HE 1/60 tüüpi teraskiudude puhul katsete läbiviimisel nende purunemist ei tuvastatud, mis 

tähendab, et järele andis nake ning kiud tõmmati betoonist välja. Suuremal osal kiudel 

deformeerusid painutatud otsad (hooked-end) väljatõmbamise käigus sirgeks. 

Teise seeria korral, milles kasutati HE 1/50 kiude, oli nende jagunemine tabeli 3.12 

andmete põhjal kehvem kui esimesel seerial, kuna purunemispindadelt kokku loetud 

kiudude koguse erinevus katsekehade lõikes oli 60 ehk ligi 25% maksimaalsest kokku 

loetud kiudude arvust. Vaadates proovikehade purunemispindasid võis näha, et võrreldes 

esimese seeriaga tuli antud juhul ümarplaatide purunemispindadel ette oluliselt rohkem 

selliseid alasid, kus leidus ainult üksikuid kiude (joonis 3.5) ning selliseid piirkondi, kus 

kiud olid tihedalt koos (joonis 3.6). Antud kiutüübi puhul ei esinenud nende purunemist. 

 

 

Joonis 3.5. Teise seeria katsekeha purunemispind, mille puhul esines üksikuid kiude 

 

 

Joonis 3.6. Teise seeria katsekeha purunemispind, mille puhul kiud on koondunud ühte 

piirkonda 
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Kõige paremini betoonis jaotunud kiudude tüübiks võib tabeli 3.12 andmete põhjal lugeda 

kolmanda ning kuuenda seeria proovikehades kasutatud HE 75/50 painutatud otstega 

(hooked-end) teraskiud, kuna erinevus minimaalsete ning maksimaalsete 

purunemispindadelt kokku loetud kiudude arvude vahel oli vastavalt 21 kiudu ehk 8,4% 

ning 22 kiudu ehk 9,7% maksimaalsetest. Vaadates ka antud seeriate katsekehade 

purunemispindasid võis näha, et esines oluliselt vähem piirkondi, kus oli liiga palju või 

vähe kiude. 

Võrreldes antud seeriaid omavahel, tuli ilmsiks, et basaltkiude lisamata olid kiud betoonis 

ühtlasemalt jagunenud, mis võis olla ka eespool pääratud absorptsioonienergia erinevuse 

põhjuseks. Nii nagu ka eelmiste seeriate puhul ei purunenud teraskiud katsete käigus vaid 

deformeerusid (joonis 3.7). Kuuenda seeria puhul lisatud basaltkiud purunesid eeldatavasti 

proovikehade purunemispinnalt, kuna neid ei olnud võimalik purunemispinnalt eristada. 

 

 

Joonis 3.7. Deformeerunud HE 75/50 teraskiud 

 

Neljandas katseseerias kasutatud Tabix 90/35 teraskiud jagunesid betoonis kõige 

kehvemini, seda nii tabeli 3.12 andmete kui ka purunemispiltide järgi. Purunemispindadelt 

kiude kokku lugedes saadi keskmiseks 150, kuigi kõikidesse proovikehadesse lisatud 

kiudude arv kuupmeetri betooni kohta oli erinevate seeriate lõikes suhteliselt võrdne. 

Seega oleks pidanud ristlõigetelt loendatud kiudude keskmine arv olema võrreldes teiste 

seeriatega ühte suurusjärku. Vaadates antud katsekehade purunemispindasid oli näha, et 

esines suurel määral alasid, kus leidus ainult mõni üksik kiud (joonis 3.8) või puudusid 
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need sootuks. Nii nagu eelmiste kiutüüpide puhul ei purunenud ka Tabix kiud katsete 

käigus vaid tõmmati koormamisel betoonist välja. 

 

 

Joonis 3.8. Üksikud Tabix 90/35 teraskiud katsekeha purunemispinnal 

 

Vaadates viiendas seerias kasutatud Xorex 50 kiudude tulemusi tabelist 3.12 on näha, et 

seeria ulatuses erinesid purunemispindadelt loendatud kiudude kogused 44 ühiku võrra ehk 

erinevus maksimaalse väärtuse suhtes oli 22,5%. Ka katsekehade purunemispindadelt sai 

näha, et kiud olid jagunenud suhteliselt ebaühtlaselt, kuna mõnedes piirkondades esines 

suures koguses kiude (joonis 3.9), samas kui osadel aladel olid ainult üksikud kiud (joonis 

3.10). Viienda seeria katsekehade puhul ei purunenud samuti teraskiud, vaid tõmmati 

betoonist välja. 

 

 

Joonis 3.9. Ebaühtlase jagunemise käigus ühte piirkonda koondunud Xorex 50 teraskiud 
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Joonis 3.10. Üksikud Xorex 50 teraskiud ümarplaadi murdepinnal 

 

Vaadates erinevat tüüpi kiududega valmistatud proovikehade purunemispindasid, kokku 

loetud kiudude koguseid ristlõigetes ja nende omavahelisi erinevusi ning kõrvutades neid 

andmeid tabelites 2.4 ning 2.5 toodud saledusarvudega võib järeldada, et mida suurem on 

kiudude saledus, seda paremini need betoonis jagunevad.  

Antud juhul ei võrreldud purunemispindades neeldunud energiaid pindalaühiku kohta 

omavahel, kuna kõikide standardi [5] kohaselt purunenud katsekehade puhul olid 

pragunemisteekonnad (lisa 5) ligikaudu ühe pikkused ning sellest tulenevalt ka ristlõike 

pindalad (lisa 5). Lähtudes eelnevast sõltus purunemispinnas neeldunud energia suuremas 

osas üldisest absorptsiooni energiast, millest võib järeldada, et seeriate omavaheliste 

võrdluste puhul oleksid erinevused olnud täpselt sama suurusjärku kui üldiste katsekehades 

neeldunud energiate puhul. 

 

 

3.4. Ideed ning ettepanekud edasisteks uuringuteks 

 

Käesoleva magistritöö läbiviimise käigus tuli esile nii probleeme, mida võiks järgmiste 

tööde puhul vältida, kui ka uusi ideid, millest võiks kiudbetooni edasistel uuringutel 

lähtuda. 

Alustades probleemidest tooks esmalt välja koormamisseadme, millega ei suudetud osade 

katsete läbiviimisel tagada standardi [5] kohast ühtlast koormamiskiirust. Selle tagajärjel 
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saadi ebatäpsed absorptsiooni energia väärtused, kuna paindediagrammidel tekkis peale 

maksimaalsete koormuste saavutamist veel tõuse, mida reeglitepärase koormamise käigus 

ei esine. Antud tõusud suurendasid kõvera alust pindala ning nii saadi tegelikkusest 

suuremad tulemused. Täpsemate tulemuste saamiseks võiks järgnevate tööde puhul 

kasutada automaatset koormamise seadet, mis tagaks ühtlase koormamiskiiruse. 

Teiseks probleemiks, mis töö läbiviimise käigus tekkis, oli ebaühtlane proovikehade 

betooni survetugevus ning sellest tulenevalt ka erinev tugevusklass. Probleemi võis 

põhjustada nii kehv katsekehade tihendamine kui ka betoonisegu konsistentsi suur erinevus 

valamisel, mille tagajärjel ei pruukinud betoon tiheneda ühtlaselt. Antud probleemi oleks 

võimalik ära hoida, kui tihendada katsekehad korrapäraselt ning valamisel kasutada 

ühesuguse töödeldavusega betooni. 

Vaadates lisas 1 olevast tabelist paindekatsete tulemusi võiks viimase probleemina välja 

tuua nende tulemuste väärtuste suhteliselt suured erinevused seeriate ulatuses. Kuna antud 

töö läbiviimisel oli proovikehade arv seeriate kohta suhteliselt väike (3 tk), siis ei saa 

kindel olla, et antud tulemuste varieeruvus on normaalne. Selleks, et saada täpsemad 

andmeid ning tulemusi peaks suurendama seerias olevate katsekehade arvu näiteks poole 

võrra. 

Antud magistritöö tulemuste põhjal tekkis paar uut ideed, millest võiks järnevate tööde 

läbiviimisel lähtuda. Vaadates tabelites 3.8 ja 3.9 antud kolmanda ning kuuenda seeria 

keskmisi paindetugevusi võiks järeldada, et basaltkiudude lisamine vähendab 

teraskiudbetoonelementide jääkpaindetugevust, sest sama tüüpi teraskiudude kasutamisel 

olid seeria, milles kasutati ka basaltkiude, tulemused oluliselt madalamad. Kuna aga ei 

leitud ühtegi teist allikat, mis antud väidet kinnitaks ning katsekehade koormamised 

kolmanda seeria katsekehade puhul olid ebaühtlased, tulekski läbi viia uued katsed, mille 

käigus peaks uurima, kas ning kuidas mõjutavad basaltkiud teraskiudbetooni 

tugevusomadusi. 

Teisena võiks uurida sõltuvust kiudude koguse tõstmise ning jääkpaindetugevuse 

suurenemise vahel. Antud töö tulemuste võrdlemisel eelnevalt läbi viidud magistritöö [37] 

tulemustega tuli välja, et suurema läbimõõduga teraskiudude koguse tõstmine avaldas 

oluliselt suuremat positiivset efekti.  
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida, kuidas mõjutavad teraskiudude kuju ning omadused 

kiudbetoonelementide jääkpaindetugevust ning välja tuua, millised kiu omadused 

mõjutavad nende jagunemist betoonis ning milline kiu omadus mõjutab kõige rohkem 

kiudbetooni jääkpaindetugevust. Töö läbiviimiseks valati kokku 36 katsekeha, millest 

pooled olid kuubid mõõtmetega 150×150×150 mm survekatsete jaoks ning pooled 

ümarplaadid paindekatsete korraldamiseks. Katsekehad jagunesid kuude seeriasse ning 

igas seerias kasutati erinevaid teraskiude, milleks olid: 

 HE 1/60 – 1. seeria; 

 HE 1/50 – 2. seeria; 

 HE 75/50 – 3. seeria; 

 Tabix 90/35 – 4. seeria; 

 Xorex 50 – 5. seeria; 

 HE 75/50 + Basalt – 6. seeria. 

Kuuenda seeria katsekehades kasutati koos teraskiududega basaltkiude, et kindlaks teha, 

millist mõju need kiudbetooni jääkpaindetugevusele avaldavad. Samuti prooviti käesoleva 

uurimustöö raames valmistada kõrge basaltkiusisaldusega katsekehasid, et uurida, kas 

oleks võimalik liiva asendamisel kõrges koguses basaldiga tekkitada betooni struktuur, mis 

osaleks konstruktsiooni tugevuse tagamisel. Kuna aga suures koguses basaldi lisamine 

muutis betoonsegu täiesti töödeldamatuks, siis ei õnnestunud antud katsekehasid valada ja 

katsetada . 

Pärast katsekehade 28-päevast kivinemist viidi läbi katsed. Esmalt tehti survekatsed, mille 

tulemused näitasid, et erinevate seeriate katsekehade valamiseks kasutatud betoon ei 

saavutanud ühesugust survetugevust ning tugevusklassi. Keskmised survetugevused 

varieerusid vahemikus 42,1-58,2 MPa, mis tegi maksimaalse ning minimaalse tulemuse 

erinevuseks 16,1 MPa ehk 27,8%. Kõige parem tulemus oli esimese seeria katsekehadel, 

milles kasutati HE 1/60 teraskiude ja kõige halvem viienda seeria katsekehadel, milles 

kasutati Xorex 50 teraskiude. Antud tulemuste põhjal määrati uued betooni tugevusklassid 

ning neid võeti arvesse jääkpaindetugevuse uurimise ning analüüsimise juures. 
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Paindekatsete läbiviimisel saavutasid parimaid tulemusi esimese seeria katsekehad, milles 

kasutati HE 1/60 teraskiude. Kõige madalamad tulemused olid aga neljanda seeria 

katsekehadel. Jääkpaindetugevuste analüüsi puhul võrreldi omavahel esmalt sama betooni 

tugevusklassiga proovikehade tulemusi. Ühesuguse tugevusklassi saavutasid esimese ning 

teise seeria katsekehad, mille puhul oli klassiks C45/55 ning kolmanda ja viienda seeria 

katsekehad, mis kuulusid klassi C35/45. Esimesel juhul tehti kindlaks, et pikemad 

teraskiud suurendasid kõikide ette antud läbipainete korral olulisel määral kiudbetooni 

jääkpaindetugevust. Kõige enam kasvas 60 mm kiudude kasutamisel jääkpaindetugevus 40 

mm läbipaindel kui võrreldes 50 mm kiudude kasutamisega kasvas tulemus 67,7% 

Teisena võrreldud kolmanda ja kuuenda seeria tulemustest, millest ühes kasutati ainult HE 

75/50 teraskiude ning teises samu teraskiude koos basaltkiududega, tuli antud 

katsetulemuste puhul ilmsiks, et basaldi lisamine vähendas kiudbetooni jääkpaindetugevust 

ning seda isegi kuni 30%. Sellest võis eeldada, et basaltkiud halvendasid teraskiudude 

naket betooniga, mis omakorda vähendas jääkpaindetugevust. 

Ülejäänud seeriate tulemuste võrdluste puhul erinesid katsekehades kasutatud betooni 

tugevusklassid. Seeriate 4 ja 5 puhul olid klassideks vastavalt C40/50 ja C 30/37 ning neis 

kasutati lainelisi (wavy) teraskiudusid. Vaatamata madalamale betoonitugevusklassile 

saavutasid paremaid tulemusi Xorex 50 kiud. Nende jääkpaindetugevuste paremus 

võrreldes Tabix 90/35 kiududega oli kuni 30,8%.  Lähtudes ka esimese ning teise seeria 

tulemuste võrdlusest võib eeldada, et ka antud juhul olid paremad tulemused tingitud 

kiudude suuremast pikkusest. 

Teise ning kolmanda seeria võrdluse puhul oli katsekehade betooniklassideks vastavalt 

C45/55 ning C35/45. Vaatamata väiksemale kiu läbimõõdule ning betooni tugevusklassile 

saavutasid HE 75/50 kiud 10-40 mm läbipainde puhul paremaid tulemusi. Käesoleval juhul 

oli see tingitud kolmanda seeria katsekehade ebaühtlasest koormamisest, mis suurendas 

antud seeria katsetulemusi. Samasuguse betoonitugevusklassi ning ühtlase koormamise 

käigus oleks arvatavasti saavutanud paremaid tulemusi suurema läbimõõduga kiud nagu oli 

seda tõestatud eelnevalt läbi viidud magistritöös. 

Viimasena võrreldud teise ning viienda seeria katsekehade puhul oli betooni 

tugevusklassiks vastavalt C45/55 ning C30/37. Antud juhul erinesid jääkpaindetugevused 

kõikide läbipainete korral, kusjuures 40 mm läbipaindel oli painutatud otstega (hooked-
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end) HE 75/50 kiudude tulemus võrreldes laineliste (wavy) Xorex 50 kiududega parem 

50,6%. Võttes arvesse ka betooni tugevusomadusi võib eeldada, et ühesuguse 

tugevusklassi puhul oleksid jääkpaindetugevused 5 ja 10 mm läbipainde korral võrdsed 

ning 20 ja 40 mm läbipaindel saavutaksid painutatud otstega (hooked-end) kiud paremaid 

tulemusi. 

Töö koostamise käigus võrreldi ka tulemusi standardis antud vahemikega ning tuli välja, et 

HE 1/60 kiudude kasutamisel ületasid tulemused standardis antud väärtusi kuni 44,1% ning 

Tabix 90/35 kiudude kasutamisel olid tulemused 40 mm läbipainde korral väiksemad, 

millest võib järeldada, et standardis antud vahemike saamiseks ei kasutatud sama tüüpi 

kiude. 

Samuti kõrvutati tulemusi eelnevalt läbi viidud magistritöö tulemustega, mille puhul 

kasutati kahe seeria katsekehades suurema kogusega (70 kg/m³) samat tüüpi HE 1/50 ning 

HE 75/50 teraskiude. Võrdlusest tuli välja, et suurema läbimõõduga teraskiudude koguse 

tõstmine avaldab suuremat positiivset efekti kiudbetoonelementide jääkpaindetugevusele, 

kuna oli näha, et väiksema läbimõõduga kiudude koguse suurendamisel kasvasid 

tulemused oluliselt vähem. 

Antud töö tulemuste omavaheliste võrdluste ning analüüsi käigus tuli välja, et kõige 

rohkem mõju kiudbetooni jääkpaindetugevusele avaldavad kiudude pikkused. Pikemate 

kiudude kasutamisel on kiudbetooni paindetugevus suurem. Vaadates erinevate seeriate 

katsekehade purunemispindasid ning nendes esinevate kiudude arvusid tuli välja, et 

kiudude jaotumine betoonis sõltub oluliselt nende saledusarvudest. Suurema saledusarvuga 

kiudude puhul on nende jagunemine betoonis ühtlasem. 

Käesolevas magistritöös saadud tulemuste põhjal tuli esile ideid, millest võiks uute tööde 

läbiviimisel lähtuda. Esmalt võiks jätkata basaltkiu lisamise mõju uurimist 

teraskiudbetooni tugevusomadustele. Samuti võiks uurida sõltuvusi erinevat tüüpi kiudude 

koguse tõstmise ning paindetugevuse suurenemise vahel. Kindlasti tuleks järgnevate tööde 

puhul vältida vigu, mis tehti antud töös ning tõsta katsekehade arvu seeriate kohta, et saada 

usaldusväärsemad tulemused. 
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THE IMPACT OF SHAPE AND PROPERTIES OF STEEL 

FIBRES ON THE FLEXURAL STRENGTH OF FIBRE 

REINFORCED CONCRETE ELEMENTS 

 

SUMMARY 

 

Concrete has been one of the most used construction materials of all time. However, to 

build various structures it is necessary to reinforce concrete, as despite the high 

compressive strength it has relatively low tensile strength [10]. Today, for this purpose 

mainly traditional reinforcing nets and rebars or rods are used, but the preparation of this 

type of reinforcement takes more time, labour, and consequently money [23]. Besides, the 

use of oriented reinforcement enhances the dimensions of the concrete structures, because 

it is necessary to use both horizontal as well as vertical reinforcement [9]. A significantly 

faster and cheaper way is to use a variety of fibres to improve the strength properties of 

concrete, the result of which is fibre reinforced concrete. 

Currently, fibre reinforced concrete is used mostly for floors; to make ceilings and other 

supporting structures it is not used very often, due to lack of both long-term experience and 

simple dimensioning methods [4]. To get more experience, to identify different strength 

properties of fibre concrete and their inter-dependencies, as well as to develop 

dimensioning methods, it is necessary to conduct tests.  

The aim of the present Master’s thesis was to perform bending tests, and in the process to 

study the effects of shape and properties of steel fibres on the residual flexural strength of 

fibre concrete elements, as well as to bring out which fibre properties affect their 

distribution in concrete, and which has the greatest impact on the residual flexural strength. 

To perform the tests, a total of 36 specimens were prepared, of which 18 were cubes for 

compression tests, and 18 were circular plates for bending tests. All specimens were 

divided into six series, of which in five steel fibres with different properties were used, and 

in one steel fibres in a combination with basalt fibres. The tests were performed after the 

specimens had cured. 
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First, compression tests were carried out according to the standard EVS-EN 12390-3:2009 

[15], in order to verify whether the concrete reached its compressive strength and, 

consequently, whether it fulfilled the strength class. After compression testing, bending 

tests were conducted according to the standard ASTM C1550 - 12a [5], on the basis of 

which the residual flexural strength of fibre concrete was identified, at 5, 10, 20, and 40 

mm deflection, that revealed itself as the energy absorbing in the specimens. 

On the basis of the absorbed energies, the author analysed and compared, how the shape 

and properties of steel fibres influenced the residual flexural strength of fibre reinforced 

concrete. Also, the fracture areas of the specimens were evaluated to determine how the 

fibres with various properties were distributed in the concrete. 

The compression test results revealed that the concrete used to make the test specimens in 

different series did not reach the same compressive strength and did not have the same 

concrete strength class. Average compressive strengths ranged from 42,1 to 58,2 MPa, 

which formed the difference of 16,1 MPa or 27,8% between the maximum and minimum 

results. The best result was achieved by the specimens in the first series, which used HE 

1/60 steel fibres, and the worst by the specimens in the fifth series, which used Xorex 50 

steel fibres. On the basis of the results, new concrete strength classes were determined, and 

they were considered when studying and analysing the flexural strength. 

In the bending tests the specimens in the first series achieved the best results; they used HE 

1/60 steel fibres. The weakest results were for the specimens in the fourth series. First, the 

analysis compared the results of the specimens in the same concrete strength class. The 

same strength class was fulfilled by the specimens in the first and second series, which had 

class C45/55, and by the specimens in the third and fifth series, which belonged to class 

C35/45. It was found out in the first case that longer steel fibres substantially increased the 

residual flexural strength of fibre reinforced concrete at predetermined deflections. The 

biggest increase was achieved using 60 mm fibres at 40 mm deflection – if compared to 

using 50 mm fibres, the result increased 67,7%. 

Next, the results in the third and the sixth series were compared. In one of them only HE 

75/50 steel fibres were used, and in the other one same steel fibres mixed with basalt 

fibres. The test results revealed that basalt reduced the residual flexural strength of fibre 
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reinforced concrete, even up to 30%. Thus, it can be concluded that basalt fibres impaired 

the adhesion of steel fibres to concrete, which in turn reduced the residual flexural strength. 

When comparing the results of the rest of the series, the concrete strength classes of the 

specimens were different. In the fourth and fifth series, the classes were C40/50 and 

C30/37 accordingly, and in them wavy steel fibres were used. Despite the weaker strength 

class, the Xorex 50 fibres achieved better results, up to 30,8%, regarding the flexural 

strength, when compared to Tabix 90/35 fibres. Based also on the results of the first and 

the second series, it can be assumed that in that case the better results were achieved due to 

longer fibres. 

When the specimens in the second and the third series were compared, the concrete 

strength classes were C45/55 and C35/45 accordingly. Despite a smaller fibre diameter and 

lower strength class, the HE 75/50 fibres at 10-40 mm deflection achieved better results. In 

that case, it was caused by loading the specimens in the third series unevenly, so it 

increased the results in that series. In the same concrete strength class and with even 

loading, the fibres with a larger diameter would probably have achieved better results, as 

was demonstrated in a previously conducted Master’s thesis. 

Finally, the specimens in the second and fifth series were compared, the strength classes 

being C45/55 and C30/37 accordingly. Here, the residual flexural strengths differed at all 

deflections; at 40 mm deflection the hooked-end HE 75/50 fibres had a better result 

(50,6%), if compared to the wavy Xorex 50 fibres. Regarding also the strength properties 

of concrete, it can be assumed that in the same strength class, the flexural strengths would 

be equal at 5 mm and 10 mm deflection; and at 20 mm and 40 mm deflection the hooked-

end fibres would achieve better results. 

In the course of the research, the results were compared with the standard ranges, and it 

turned out that with HE 1/60 fibres, the results exceeded the standard values up to 44,1%, 

and with Tabix 90/35 fibres, the results were smaller at 40 mm deflection, which suggests 

that the ranges in the standard do not represent the usage of same type fibres. 

When comparing and analysing the results of the research, it turned out that the length of 

the fibre has the strongest impact on the residual flexural strength. With longer fibres the 

flexural strength is higher. When studying the fracture areas of the specimens in the series 

and the amount of fibres, it came out that the distribution of the fibres in concrete depends 
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largely on their aspect ratio. Fibres with a higher ratio are distributed more evenly in 

concrete. 

The results of the thesis prompted new ideas, which could be a basis for further research. 

The first thing that could be investigated, is the effect of basalt fibres on the strength 

properties of steel reinforced fibre concrete. It would also be worth examining 

relationships between increasing the amount of different types of fibres, and the increase in 

their flexural strength. Certainly, in further studies it would be important to avoid mistakes 

that were made in the present research, and to increase the number of specimens in series, 

to get more reliable results. 
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Lisa 1. Mõõdetud paindekatsete tulemused 

 

  Seeria nr 1 - HE 1/60 Seeria nr 2 - HE 1/50 Seeria nr 3 - HE 75/50 

Katsekeha 1. 2. 3. keskmine 1. 2. 3. keskmine 1. 2. 3. keskmine 

Energia neeldumine 5 mm 

läbipaindel, J 
137,82 138,07 123,32 133,07±20,97 88,58 86,38 111,09 95,35±33,96 94,23 93,23 91,38 92,95±3,59 

Energia neeldumine 10 mm 

läbipaindel, J 
257,25 274,01 228,28 253,18±57,46 154,04 154,85 200,96 169,95±66,72 182,25 175,65 170,79 176,23±14,29 

Energia neeldumine 20 mm 

läbipaindel, J 
438,30 479,88 396,46 438,21±103,61 249,06 261,83 338,08 282,99±119,56 316,46 303,02 290,83 303,44±31,85 

Energia neeldumine 40 mm 

läbipandel, J 
670,71 741,57 624,76 679,01±146,17 362,66 392,57 494,46 416,57±171,65 467,00 453,59 431,06 450,55±45,12 

Maksimaalne mõõdetud 

jõud, kN 
31,93 32,82 33,56 32,77±2,03 26,85 27,44 31,54 28,61±6,34 27,05 26,80 28,43 27,43±2,18 

 

  Seeria nr 4  - Tabix 90/35 Seeria nr 5 - Xorex 50 Seeria nr 6 - HE 75/50 + Basalt 

Katsekeha 1. 2. 3. keskmine 1. 2. 3. keskmine 1. 2. 3. keskmine 

Energia neeldumine 5 mm 

läbipaindel, J 
60,95 62,90 48,90 61,92±12,43 87,96 81,57 74,46 81,33±16,78 76,97 61,19 66,77 68,31±19,89 

Energia neeldumine 10 mm 

läbipaindel, J 
100,39 107,72 72,18 104,05±46,56 153,33 145,23 119,33 139,30±44,12 145,86 110,70 121,49 126,02±44,74 

Energia neeldumine 20 mm 

läbipaindel, J 
157,63 168,65 99,01 163,14±70,01 234,77 220,01 177,54 210,77±73,82 255,34 192,15 213,17 220,22±79,94 

Energia neeldumine 40 mm 

läbipandel, J 
216,56 232,86 114,57 224,71±103,53 306,22 281,41 217,93 268,52±113,12 388,19 299,40 333,68 340,42±111,22 

Maksimaalne mõõdetud 

jõud, kN 
24,33 22,66 23,74 23,49±10,66 25,22 23,10 23,94 24,09±2,66 23,40 22,21 23,00 22,87±1,50 

Märkus. Neljanda seeria kolmanda katsekeha tulemusi ei arvestatud keskmiste leidmisel, kuna katsekeha ei purunenud reeglitepäraselt.  
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Lisa 2. Parandatud paindekatsete tulemused 

 

  Seeria nr 1 - HE 1/60 Seeria nr 2 - HE 1/50 Seeria nr 3 - HE 75/50 

Katsekeha 1. 2. 3. keskmine 1. 2. 3. keskmine 1. 2. 3. keskmine 

Energia neeldumine 5 mm 

läbipaindel, J 
131,28 142,07 126,74 133,36±19,56 84,27 86,60 105,68 92,18±29,18 94,23 91,09 87,15 90,82±8,81 

Energia neeldumine 10 mm 

läbipaindel, J 
245,44 281,72 234,41 253,86±61,48 146,78 155,23 191,49 164,50±59,00 182,25 171,76 163,15 172,39±23,76 

Energia neeldumine 20 mm 

läbipaindel, J 
419,55 492,56 406,42 439,51±115,28 238,11 262,49 323,21 274,60±108,87 316,46 296,79 278,74 297,33±46,87 

Energia neeldumine 40 mm 

läbipandel, J 
646,26 758,61 638,32 681,06±167,12 349,00 393,56 475,84 406,13±159,84 467,00 445,74 415,86 442,87±63,82 

Maksimaalne mõõdetud 

jõud, kN 
30,37 33,80 34,52 32,90±5,50 25,51 27,51 29,96 27,66±5,54 27,05 26,17 27,07 26,76±1,28 

 

  Seeria nr 4 - Tabix 90/35 Seeria nr 5 - Xorex 50 Seeria nr 6 - HE 75/50 + Basalt 

Katsekeha 1. 2. 3. keskmine 1. 2. 3. keskmine 1. 2. 3. keskmine 

Energia neeldumine 5 mm 

läbipaindel, J 
62,79 64,65 47,77 63,72±11,78 88,07 83,93 72,84 81,62±19,57 73,32 61,19 63,52 66,01±15,99 

Energia neeldumine 10 mm 

läbipaindel, J 
103,34 110,61 70,58 106,98±46,16 153,52 149,32 116,83 139,89±49,88 139,16 110,70 115,77 121,88±37,71 

Energia neeldumine 20 mm 

läbipaindel, J 
162,00 172,89 96,98 167,44±69,19 235,07 225,82 174,11 211,67±81,61 244,42 192,15 203,80 213,46±68,16 

Energia neeldumine 40 mm 

läbipandel, J 
221,82 237,91 112,59 229,87±102,25 306,60 287,88 214,43 269,64±121,03 374,03 299,40 321,11 331,52±95,36 

Maksimaalne mõõdetud 

jõud, kN 
25,09 23,30 23,18 24,20±11,36 25,25 23,79 23,40 24,15±2,43 22,25 22,21 21,85 22,10±0,55 

Märkus. Neljanda seeria kolmanda katsekeha tulemusi ei arvestatud keskmiste leidmisel, kuna katsekeha ei purunenud reeglitepäraselt.
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Lisa 3. Katsekehade paindediagrammid ning purunemispildid 

 

 

Joonis L.1. Esimese seeria (HE 1/60) esimese katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.2. Esimese seeria (HE 1/60) esimese katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.3. Esimese seeria (HE 1/60) teise katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.4. Esimese seeria (HE 1/60) teise katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.5. Esimese seeria (HE 1/60) kolmanda katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.6. Esimese seeria (HE 1/60) kolmanda katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.7. Teise seeria (HE 1/50) esimese katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.8. Teise seeria (HE 1/50) esimese katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.9. Teise seeria (HE 1/50) teise katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.10. Teise seeria (HE 1/50) teise katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.11. Teise seeria (HE 1/50) kolmanda katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.12. Teise seeria (HE 1/50) kolmanda katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.13. Kolmanda seeria (HE 75/50) esimese katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.14. Kolmanda seeria (HE 75/50) esimese katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.15. Kolmanda seeria (HE 75/50) teise katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.16. Kolmanda seeria (HE 75/50) teise katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.17. Kolmanda seeria (HE 75/50) kolmanda katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.18. Kolmanda seeria (HE 75/50) kolmanda katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.19. Neljanda seeria (Tabix 90/35) esimese katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.20. Neljanda seeria (Tabix 90/35) esimese katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.21. Neljanda seeria (Tabix 90/35) teise katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.22. Neljanda seeria (Tabix 90/35) teise katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.23. Neljanda seeria (Tabix 90/35) kolmanda katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.24. Neljanda seeria (Tabix 90/35) kolmanda katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.25. Viienda seeria (Xorex 50) esimese katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.26. Viienda seeria (Xorex 50) esimese katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.27. Viienda seeria (Xorex 50) teise katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.28. Viienda seeria (Xorex 50) teise katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.29. Viienda seeria (Xorex 50) kolmanda katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.30. Viienda seeria (Xorex 50) kolmanda katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.31. Kuuenda seeria (HE 75/50 + Basalt) esimese katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.32. Kuuenda seeria (HE 75/50 + Basalt) esimese katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.33. Kuuenda seeria (HE 75/50 + Basalt) teise katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.34. Kuuenda seeria (HE 75/50 + Basalt) teise katsekeha purunemispilt 
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Joonis L.35. Kuuenda seeria (HE 75/50 + Basalt) kolmanda katsekeha paindediagramm 

 

 

Joonis L.36. Kuuenda seeria (HE 75/50 + Basalt) kolmanda katsekeha purunemispilt 
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Lisa 4. Neeldunud energiad purunemispinna pindalaühiku kohta 

 

  Seeria nr 1 - HE 1/60 Seeria nr 2 - HE 1/50 

Katsekeha 1. 2. 3. keskmine 1. 2. 3. keskmine 

Energia neeldumine 5 mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00139 0,00161 0,00142 0,00148±0,00030 0,00091 0,00097 0,00115 0,00101±0,00031 

Energia neeldumine 10 mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00260 0,00320 0,00263 0,00281±0,00084 0,00158 0,00175 0,00209 0,00181±0,00064 

Energia neeldumine 20 mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00444 0,00559 0,00457 0,00487±0,00157 0,00257 0,00295 0,00353 0,00302±0,00120 

Energia neeldumine 40 mm 

läbipandel, J/mm² 
0,00684 0,00861 0,00717 0,00754±0,00234 0,00376 0,00443 0,00519 0,00446±0,00178 

 

  Seeria nr 3 - HE 75/50 Seeria nr 4 - Tabix 90/35 

Katsekeha 1. 2. 3. keskmine 1. 2. 3. keskmine 

Energia neeldumine 5 mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00103 0,00100 0,00093 0,00099±0,00013 0,00071 0,00072 0,00079 0,00071±0,00009 

Energia neeldumine 10 mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00199 0,00188 0,00174 0,00187±0,00031 0,00116 0,00124 0,00116 0,00120±0,00045 

Energia neeldumine 20 mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00346 0,00325 0,00298 0,00323±0,00060 0,00183 0,00193 0,00160 0,00188±0,00067 

Energia neeldumine 40 mm 

läbipandel, J/mm² 
0,00511 0,00488 0,00445 0,00481±0,00084 0,00250 0,00266 0,00186 0,00258±0,00100 

Märkus. Neljanda seeria kolmanda katsekeha tulemusi ei arvestatud keskmiste leidmisel, kuna katsekeha ei purunenud reeglitepäraselt 
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  Seeria nr 5 - Xorex 50 Seeria nr 6 - HE 75/50 + Basalt 

Katsekeha 1. 2. 3. keskmine 1. 2. 3. keskmine 

Energia neeldumine 5 mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00098 0,00095 0,00080 0,00091±0,00024 0,00079 0,00068 0,00068 0,00072±0,00016 

Energia neeldumine 10 mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00171 0,00169 0,00128 0,00156±0,00060 0,00150 0,00124 0,00125 0,00133±0,00038 

Energia neeldumine 20 mm 

läbipaindel, J/mm² 
0,00262 0,00256 0,00191 0,00236±0,00098 0,00264 0,00215 0,00219 0,00233±0,00068 

Energia neeldumine 40 mm 

läbipandel, J/mm² 
0,00342 0,00326 0,00235 0,00301±0,00143 0,00404 0,00335 0,00346 0,00362±0,00093 
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Lisa 5. Katsekehade purunemisteekondade pikkused ning 

purunemispindade pindalad 

 

Tabel L.1. Katsekehade purunemisteekondade pikkused 

Seeria + kiu tüüp 
Purunemisteekond, mm 

Katsekeha 

1 

Katsekeha 

2 

Katsekeha 

3 

Nr. 1 - HE 1/60 1227 1190 1203 

Nr. 2 - HE 1/50 1205 1185 1190 

Nr. 3 - HE 75/50 1219 1203 1215 

Nr. 4 - Tabix 

90/35 
1199 1210 798 

Nr. 5 - Xorex 50 1195 1193 1199 

Nr. 6 - HE 75/50 + 

Basalt 
1201 1191 1207 

Märkus. Neljanda seeria kolmas katsekeha purunes ebakorrapäraselt ning sellest tingituna on 

purunemisteekond lühem. 

 

Tabel L.2. Katsekehade murdepindade pindalad 

Seeria + kiu tüüp 

Purunemispinna pindala, mm² 

Katsekeha 

1 

Katsekeha 

2 

Katsekeha 

3 

Nr. 1 - HE 1/60 94479 88060 89022 

Nr. 2 - HE 1/50 92785 88875 91630 

Nr. 3 - HE 75/50 91425 91428 93555 

Nr. 4 - Tabix 

90/35 88726 89540 60648 

Nr. 5 - Xorex 50 89625 88282 91124 

Nr. 6 - HE 75/50 + 

Basalt 
92477 89325 92939 

Märkus. Neljanda seeria kolmas katsekeha purunes ebakorrapäraselt ning sellest tingituna on purunemispinna 

pindala väiksem. 
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 
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______________________________________________________________________, 
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