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Klaaskiudsarrus on järjest enam betoonkomposiitkonstruktsioonides terassarruse asenda-

miseks kasutatav ehitusmaterjal. Peamiselt konstruktsioonides, mis puutuvad agressiivses 

keskkonnas kokku kloriididega, erinevate hapetega ning on sellele avatud. Kuid polümeer-

kiudsarruste tootmine on ala reguleeritud ja puuduvad ühtsed pinnakareduse nõuded ja 

normid. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on määrata klaaskiudsarruse „Armastek“ nakketugevus 

erinevate ankurduspikkuste ja sarruse läbimõõtude korral. Töö teostamiseks kasutati klaas-

kiudsarrust „Armastek AKC 6, -8 ja -10“ ning võrdluseks ka terassarrust B500K. Klaas-

kiudsarruse nakketugevuse määramiseks valmistati 40 katsekeha, katsekeha koosnes ka-

hest betoonplokist, mis on omavahel ühendatud kahe paralleelse sarrusega. Sarruse nakke-

tugevuse leidmiseks koormati katsekeha sarruste vahele asetatud hüdraulilise silindriga 

Lukas LZM 25/200, mille käigus mõõdeti siirdeandurite abil plokkide vahelise kauguse 

muutumist. 

Katsetulemused näitasid, et klaaskiudsarruse nakketugevus sõltub ankurduspikkusest ja 

sarruse läbimõõdust, ning ühtib analoogsete tööde järeldustega- nakketugevus väheneb 

ankurduspikkuse suurendamisel. Kõigi katsekehade purunemised toimusid klaaskiudsarru-

sele nakke parandamiseks spiraalselt keritud klaaskiududest nööri eemaldumisega sarru-

selt. Leidis kinnitust seisukoht, et väljatõmbekatsel ei ole võimalik sarrust täielikult koor-

mata, seetõttu on ka nakketugevus väiksem. Ankurdusvõimaluste, suuremate läbimõõtude 

ja pikemate ankurduspikkuste täiendav uurimine on vajalik.  
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Glass fiber reinforced polymer (GFRP) reinforcement bar is building material that are in-

creasingly replacing steel reinforcement in concrete composite structures. It is used mainly 

in structures, that exposed to aggressive environment like chlorides and various acids. But 

the production field of polymer reinforcement bars are under regulated and there are no 

uniform code for roughness of bar surface. 

The aim of this thesis is to define bond strength of “Armastek” GFRP reinforcement bar 

with different anchoring lengths and bar diameters. To carry out the investigation there are 

used  “Armastek AKC 6, -8 and -10” and for comparison B500K steel reinforcement. For 

determination of bond strength there were prepared 40 test specimens, which consist of 

two concrete blocks which were joined by two parallel bars. To find the bond strength of 

reinforcement bar, the hydraulic cylinder Lukas LZM 25/200 was placed in between of the 

bars to push concrete blocks apart, and displacement gauges measured changes in distance 

between blocks. 

The test results showed that the bond strength of GFRP reinforcement bar depends on dif-

ferent anchoring lengths and bar diameters, it coincides with conclusions of similar inves-

tigations- by increasing the anchoring length the bond strength decrease. The failure of 

specimens were caused by shearing off spiral cord. It is confirmed that the GFRP rein-

forcement bar cannot become fully engaged, which leads to lower bond strengths. Anchor-

age options, larger diameters and longer anchoring lengths need a further investigation. 

Keywords: Glass fiber reinforcement polymer bar, bond strength, pullout test 
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SISSEJUHATUS 

Klaaskiudsarrus on järjest enam betoonkomposiitkonstruktsioonides terase asendamiseks 

kasutatav ehitusmaterjal. Peamiselt konstruktsioonides, mis puutuvad kokku kloriididega ja 

erinevate hapetega, millele teras on tundlik. Probleemiks on see ehitistel, mis asuvad mere-

lises keskkonnas või puutuvad kokku teedega, kus kasutatakse lumetõrjeks soola. Terassar-

rust saab küll vajadusel kaitsta selle võõpamisega ja ka vastavalt keskkonnaklassile betoo-

nikaitsekihi suurendamisega, kuid see tõstab oluliselt konstruktsiooni maksumust ja oma-

kaalu. Samuti on oluline materjali mittemagneetilisus, mis võimaldab seda kasutada konst-

ruktsioonides, kus on see oluline.  

Terassarrus on kaitstud korrosiooni tekitatavate mõjude eest, juhul kui on tagatud piisav 

kaitsekihi paksus ja tugevusklass. Kuid käesolevas magistritöös kasutatav sarrus paigalda-

takse otse liiva sisse, ning seega puudub kaitse kahjulike keskkonnatingimuste eest. Tule-

nevalt plaanitud kasutusotstarbest ei ole klaaskiudsarrusele võrreldavaid lahendusi, mida 

analüüsida. Klaaskiud- on terassarrusest ~2,5 korda suurema tõmbetugevusega, mis või-

maldab kasutada väiksema läbimõõduga vardaid. Lisaks ei ole terassarrust võimalik saada 

pikemaid vardaid, kui 12 m. Klaaskiudsarrused, läbimõõduga kuni 10 mm, on aga keritud 

rullidesse ja varda pikkus on kuni 100 m. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on klasskiudsarruse „Armastek“ nakketugevuse määra-

mine erinevate ankurduspikkuste ja läbimõõtude korral, ning analüüsida katsetulemusi. 

Tehakse ka terassarrusega katsekehade seeria nakke omaduste võrdlemiseks. 

Magistritöö esimeses peatükis antakse ülevaade polümeerkiud- ja sealhulgas ka klaaskiud-

sarruse: ajaloost, komponentidest, valmistamisest, omadustest, eelnevatest katsetulemustest 

ning näited selle kasutamisest. Teises peatükis kirjeldatakse katsemetoodikat, mille aren-

damisel on lähtutud võimalikult täpselt eesmärgikohase olukorra loomisest. Kolmandas 

peatükis avaldatakse katsetulemused ja analüüsitakse neid. 
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Magistritöö autor tänab Henrik Antsovi osaühingust Donleon, kes andis katsetamiseks va-
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1.  Polümeerkiudsarruse kasutamine 

Tulenevalt raudbetoon komposiitkonstruktsioonide laialdasemalt kasutusele võtmisega 20. 

sajandi alguses, mis toimus pärast esimeste käsiraamatute välja andmist, avastati ka peat-

selt asjaolu, et betooni sees olev teras korrodeerub. Terassarruse korrodeerumine on pea-

mine patoloogiline põhjus, mida on täheldatud raudbetoonis [3]. Korrosiooni peamisteks 

põhjustajateks on merevesi ja lumetõrjeks kasutatavad kloriidid, mida hakati Detroidis juba 

1940-datel kasutama [1]. 

1960-datel tekkisid juba esimesed probleemid korrodeerunud sillakonstruktsioonides ja ka 

teiste rajatistega, mis puutusid kokku merevee ja erinevate kloriididega (sadama rajatised). 

Seejärel püüti lahendada probleemi terassarruse katmisega. Algselt terase galvani-

seerimisega ning hiljem ka erinevate vaikude pihustamisega sarruse pinnale. Erinevaid 

võimalusi uurides jõuti peagi järeldusele, et epoksiidvaik on terasest sarruse katmiseks 

parim lahendus, ning võeti ka seejärel kasutusele agressiivsetes keskkondades. Polümeer-

kiudsarrust (FRP - Fiber-reinforced plastic) peeti sealjuures mitte elujõuliseks lahenduseks 

[2]. 

Ehituskonstruktsioonides võeti polümeerkiudsarrus kasutusele alles 1970-ndate lõpus, kui-

gi materjali avastati tunduvalt varem. Eelnevalt puudus vajadus ja oskusteave, et see kasu-

tusele võtta. Tootmise initsatiivi võtsid algselt enda peale Marshall-Vega ja International 

Grating korporatsioonid, seda küll plastse polümeerbetooni sarrustamiseks, mida ei saanud 

teha tavalise terassarrusega nende erineva joonpaisumis teguri tõttu, aga hiljem ka tavalise 

betooni sarrustamiseks. Seetõttu hakati ka tõsisemalt uurima polümeerkiudsarruste ja 

epoksiidvaiguga kaetud terassarruste omadusi, ning omavahelisi eeliseid ja puudusi (Tabel 

1.1). [2] 
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Tabel 1.1. Polümeersarruse eelised ja puudused võrreldes terassarrusega [2] 

Eelised Puudused 

Suur tõmbetugevus Ei veni enne purunemist 

Korrosiooni ei teki (ei pea millegagi 

katma) 

Madal põiki tugevus 

Mittemagneetiline Madal elastsusmoodul 

Kõrge väsimustugevus Päikesekiirguse mõju polumeeridele 

Kerge, umbes 1/5 terase tihedusest Madal vastupidavus leeliselises kesk-

konnas 

Väike elektrijuhtivus Kõrge joonpaisumise tegur 

 Ei kannata kõrget temperatuuri 

Tulenevalt sellest, et klaasplastsarrus ei roosteta on seda võimalik edukalt kasutada hoone-

te või rajatiste ehitamiseks, mis asuvad agressiivses keskkonnas. See võimaldab pikemat 

kasutusiga ehitisele, mis on ühtlasi hea keskkonnale ja inimeste turvalisusele. Lisaks on 

materjal mittemagneetiline ja väikese elektrijuhtivusega, mis on oluline radarijaamades, 

elektri- ja reaktorseadmete vundamentides, magnet-resonantstomograafi ruumi-, tööstus-

hoonete- ning magnetraudtee konstruktsioonides. 

1.2.  Polümeerkiudsarruse ehitus 

Polümeerkiudsarruse näol on tegemist komposiitmaterjaliga, mis koosneb kiudmaterjalist 

ja selle vahel olevast sidusainest. Polümeerkiudsarruse struktuur on kujutatud joonisel 1.1 

[4]. Koostisest tulenevalt on tegemist anisotroopse materjaliga, mis tähendab, et piki- ja 

põiki suunalistele jõududele käitub materjal erinevalt. Siinkohal tulebki välja erinevus tera-

sega, millel ei ole oluline jõu mõjumise suund, tugevusomadused jäävad samaks.  
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Joonis 1.1. Polümeerkiudsarruse struktuur [4] 

Kiudmaterjali ja sidusaine omavaheline suhe võib kõikuda olulisel määral, sõltudes peami-

selt kiudmaterjali- ja sidusaine tüübist ning ka valmis varda diameetrist. Enamlevinud 

kiudained komposiitmaterjalides on: klaas-, süsinik-, aramiid- ja basaltkiud. Neist lähema 

vaatluse alla tulev klaaskiud jaguneb veel omakorda neljaks liigiks: elektriline klaas (E-

klaas), struktuurne klaas (S-klaas), keemiline klaas (C-klaas) ja leelisekindel klaas (AR-

klaas). Neist, nagu ka nimi juba ütleb, on tugevaim struktuurne klaas, mille valmistamiseks 

on kasutatud magneesiumi ja alumiiniumsilikaati. Neist enim kasutatav kiud on elektriline 

klaas, kuna on kõige soodsam. Keemilist klaasi kasutatakse peamiselt kemikaali- ja veeto-

rudes. Leelisekindlat klaasi kasutatakse peamiselt aluselistes keskkondades. Erinevate 

klaaskiuliikide tehnilisi omadusi võib näha tabelist 1.2. [5] 

Tabel 1.2. Erinevate klaaskiuliikide tehnilised omadused [5] 

Kiu tüüp Tihedus 

(g/cm³) 

Tõmbetugevus 

(MPa) 

Elastsusmoodul 

(GPa) 

Dielektriline 

läbivus  

(1 Hz/22,2°C) 

Venivus 

(%) 

E-klaas 2,60 3445 72,4 6,33 4,8 

S-klaas 2,49 4585 86,9 5,34 5,4 

C-klaas 2,56 3310 68,9 6,90 4,8 

AR-klaas 2,70 3241 73,1 8,10 4,4 

Sidusaine ehk vaik koosneb polümeeri molekulidest, mille komponentideks on lihtsamad 

ja väiksemad monomeerid. Ilma sidusaineta pole kiududega midagi peale hakata, kuna 

kiud vajavad seda omavaheliseks ühenduseks. Sealjuures peab vaigul olema suurem veni-

vus kui komposiidis kasutataval kiul, mis on ka näha joonisel 1.2 Vaigu suurem venivus on 
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oluline, et kiud kannaksid maksimaalset koormust, mitte vaik. Vaigu ülesanded 

komposiitmaterjalis [6]: 

1) seob kiud kokku ja jagab jõu kiudude vahel nakke ja hõõrdumise teel, 

2) tagab materjali kuju ja jäikuse, 

3) eraldab kiud selleks, et need hakkaksid eraldi tööle, mis aeglustab või takistab pra-

gude levikut, 

4) parandab materjali töödeldavust ja löögikindlust, 

5) annab materjalile värvi ja pinnaviimistluse.  

 

Joonis 1.2. Polümeerkiudsarruse komponentide tõmbediagrammid [7] 

Lõplik polümeerkiudsarruse tugevus sõltub kiu kvaliteedist, kiudude  orientatsioonist, kiu-

dude kujust, mahu suhtest kiu ja vaigu vahel, vaigu ja kiu omavahelisest nakkuvusest ja 

tootmise protsessist [8]. Viimane on eriti oluline kuna isegi kui kasutatakse tootmises ühte 

ja sama kiudu, vaiku ja nende omavahelist suhet, ei pruugi lõpptulemus tulla ühesugune. 

Kuna valmis toode sisaldab ka erinevaid lisandeid, kogu mahust kuni 20 %, siis väiksei-

madki muutused muudavad lõpp-produkti. 

 



12 

 

1.3.  Polümeerkiudsarruse tootmine 

Kolm rohkem kasutatavat polümeerkiust toodete tootmisprotsessi on: pultrusioon, kiu 

mähkimine/põimimine ja punumine [8]. 

Polümeerkiudsarrust toodetakse pultrusiooni tehnikat kasutades, mis tähendab, et tootmis-

protsessist väljuv toode võib olla lõpmata pikk, kuna sellisel tootmisviisil ei teki kindla 

pikkusega vardaid ega üleminekuid [8]. Pultrusiooni tootmisprotsess on kujutatud joonisel 

1.3. 

 

Joonis 1.3. Pultrusiooni tootmisprotsess [1]: 1 – kiud algmaterjal ja selle põimimine, 2 – 

pingutus rullik, 3 – sideainega leotamine, 4 – sideainega leotatud kiud, 5 – vormi andmine 

ja kuumutamine, 6 – tõmbe mehhanism, 7 – lõplikult tahenenud komposiitsarrus. 

Pultrusiooni tehnikaga tootmisprotsess saab alguse lõpmata pikkade kiududega, kiudude 

arv sõltub valmistoote ristlõike pindalast ja tugevusest, mis tõmmatakse esmalt läbi sidus-

ainega täidetud vanni ning seejärel vormitakse ja kuumutatakse valmis tooteks. Seejärel 

toode jahutatakse ja järgatakse õigesse mõõtu. 

1.4.  Polümeerkiudsarruse nakke omadused betoonis 

Komposiitmaterjali omavaheline nakkumine sõltub sarruse pinna kujust või katte-

materjalist. Sarrus võib olla kaetud liivaga, ribidega, spiraalselt mähitud või põimitud. Sa-

muti mõjutavad naket ka sarruse mehhaanilised omadused ning ka keskkonna tingimused 

[10]. 
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Jooniselt 1.4 on näha kolme nakkumise võimalust sarruse ja betooni vahel: 

 Keemiline koostoime (kleepimine/liimimine) sarruse ja betooni ühenduspinnal. 

Keemiline nake on suhteliselt väike panustaja üldisele nakketugevusel, sellepärast 

ei kasutatagi siledaid sarruseid. 

 Hõõrdumine toimub ebaühtlaste pindade korral. Mida suuremad karedused pinda-

del, seda suurem hõõrdumine. 

 Jõu ülekandmine sarruse ribidega: ribid töötavad ka mehhaaniliste lukustitena või 

seda võime vaadelda kui suurendatud hõõrdumist, mis tekib pindade ebatasasuse 

tõttu. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Joonis 1.4. Sarruse nakke mehhanismid (a) keemiline haardumine, (b) hõõrdumine ja (c) 

jõu ülekandmine sarruse ribidega [11] 

1.5.  Nakke purunemise viisid 

Sarruse ja betooni omavaheline purunemine toimub reeglina kahel viisil, kuid kui betooni 

kaitsekiht on väike, alla kolmekordse varda diameetri, siis toimub betooni lõhenemine 

õhema kihi poole. Kui aga betooni kaitsekihi paksus on võrdne vähemalt kolmekordse var-

da diameeteriga toimub purunemine järgnevalt: betooni lõhenemine (Joonis 1.5a) või sar-

ruse deformeerumine ja libisemine (Joonis 1.5b). Kuid konstruktsioonides esineb harva üht 

või teist viisi eraldi, reeglina toimub kahe purunemise koosmõju [12]. 
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a) 

 

b) 

 

Joonis 1.5. Väljatõmbekatse purunemis viisid: (a) betooni purunemine lõhestumise teel ja 

(b) varda deformeerumine ja libisemine [12] 

1.6.  Terase ja klaaskiudsarruse nakke omadused 

Eelnevates uurimustöödes järeldati, et keskmine klaaskiudsarruse nakketugevus moodustab 

umbes 55-90% sama läbimõõduga terassarrusest [11]. See on ilmne nii väljatõmbe- kui ka 

talakatse korral. Talakatse metoodika on kujutatud joonisel 1.6. 

 

Joonis 1.6. Talakatset selgitav joonis [11] 

Nakketugevuse erinevus tuleneb materjalide erinevatest pinnadeformatsioonidest, joonpai-

sumistegurist, ja elastsusmoodulist. Klaaskiudsarrusele ei ole omane suur elastsusmoodul, 

mistõttu ei saa toimuda jõu ühtlast edasikandumist betoonile. Toimub järk-järguline nak-

kepinna purunemine, kuid terase puhul tänu suuremale elastsusmoodulile koormuste üm-

berjaotamine ja nakkepinna suurenemine. Eelnevatest uurimustöödest on näha, et kui teras-



15 

 

sarruse puhul suurendada betooni tugevust siis suureneb ka nakketugevus, paraku ei kehti 

sama reegel klaaskiudsarruse puhul, kus määravaks saab sarruse sidusaine tugevus [11]. 

Achillides Z. ja Pilakoutas K. uurimustöö [13] näitas, et kui betooni tugevus on üle 30 MPa 

siis toimuvad deformatsioonid üksnes polümeerkiudsarrusel, rebides ära pindmised kihid. 

Kui betooni tugevus on väiksem kui 15 MPa siis purustab klaaskiudsarrus betooni, seega 

on nakketugevus määratletav betooni survetugevusega.  

1.7.  Klaaskiudsarrus „Armastek“ 

Armastek on 2007. aastal loodud ettevõte, mille tegevusalaks on  polümeerkiudsarruse 

tootmine [14]. Polümeerkiudsarruse tootmiseks arendati välja tootmisliin, mis ka 

patendeeriti seal toodetavate toodetega. Peakontor koos tootmisüksusega asub Permis, kuid 

hiljem on avatud tehaseid ka Tšeljabinskis, Kaazanis, Rastovis ja Stropkovis, mis asub 

Slovakkias. Kokku toodetakse 5 miljonit meetrit sarrust kuus, nii klaaskiust kui ka 

basaltkiust. 

Armastek klaaskiudsarrust toodetakse läbimõõduga 4-40 mm ja pikkusega 12 meetrit, kuid 

sarruseid läbimõõduga kuni 10 mm saab ka rullidesse kerituna 100 meetri pikkuseid. Mille 

tulemusena väheneb materjali kulu ülekatete ja jääkide arvelt. Rullide läbimõõdud on ole-

nevalt materjali ristlõikest on 85-160 sentimeetrit, mis teeb materjali transportimise väga 

lihtsaks. Iga rull ja varda pakk on sildistatud, et kvaliteet oleks kontrollitav. Oluline on ka 

meeles pidada, et tootmisest tulevale materjalile kehtib garantii vaid üks aasta, ning seal-

juures tuleb jälgida ka hoiustamis-, transpordi- ja kasutamisnõudeid. Hoiustamine peab 

toimuma: varjus, kuna UV-kiirgus muudab materjali nõrgemaks; mitte otseselt pinnasel, et 

ei saaks toimuda sarruse pinna saastumine ja temperatuuridel vahemikus -60 kuni +60 

kraadi. Toote eluiga on minimaalselt 80 aastat.[18] 

Ohutusnõuded Armastek klaaskiudsarrusega töötamisel [18]: 

 Klaaskiudsarrus Armastek ei erita hoiustamisel, transpordil ega paigaldamisel tok-

silisi aineid. 

 Klaaskiudsarruse kasutamisel on vaja kasutada spetsiaalseid kindaid ja riideid. 

 Sarruse lõikamisel tuleb kasutada respiraatorit. 
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 Klaaskiudsarruse lahtirullimist diameetritega neli kuni kaheksa millimeetrit võib 

sooritada üks inimene, kuid 10 millimeetrise puhul on vaja kahte inimest. 

Armastek klaaskiudsarrus on kujutatud joonisel 1.7. 

 

Joonis 1.7. Klaaskiudsarrus „Armastek“ [15]  

Armastek klaaskiudsarrusele on omane suur pikisuunaline tõmbetugevus, mis on kuni 2,5 

korda suurem kui terassarrusel. Samas materjali tihedus ≈2,060 g/cm³, mis on ligikaudu 

3,8 korda väiksem, kui terasel. Klaaskiudsarrusele on omane ka voolavuspiiri puudumine, 

terasest  viis korda väiksem pikenemine ja neli korda väiksem elastsusmoodul. [16] 

1.8.  Ülevaade eelnevast uurimustööst 

Järgnev peatükk käsitleb uurimustööd „Investigation of bond properties of glass fiber 

reinforced polymer (GFRP) bars in concrete under direct tension“ (Klaaskiudsarruse nak-

ketugevuse uurimine betoonis otsesel tõmbel) autoriks on Lisa Marie Vint [11]. Ülevaade 

kajastab eelnimetatud tööst vaid klaaskiudsarruse otsese väljatõmbekatse metoodikat ja 

tulemusi. 

Klaaskiudsarruse väljatõmbekatse tulemusi mõjutab enim varda jäikus ja pinna karedus. 

Nagu juba eelnevalt kirjutatud, siis klaaskiudsarrusele omase suure jäikusega ei saa toimu-

da jõu ühtlast edasi kandumist betoonile, vaid toimub järk-järguline purunemine, seetõttu 

saame vaid eeldada, et nakketugevus on ühtlane kogu nakke piirkonnas. 
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Väljatõmbekatsel on oluline tagada sarruse mitte nakkumine betooni pinna lähedal, mis 

võib põhjustada pinnakihtide purunemist ja seega ka mõjutada katse tulemusi. Oluline on 

ka betooni kattekihi paksus ümber sarruse, et ei saaks tekkida betooni lõhestumist. 

Tabelis 1.3 võime näha eelnevate uurimustööde tulemustest, et keskmine nakketugevus 

väheneb ankurduspikkuse suurenedes. See on tingitud nakketugevuse ebaühtlasest jaotu-

sest vardal, vaid paari varda diameetri pikkusel lõigul võib selle võrdseks lugeda [13].  

Tabel 1.3. Keskmise nakketugevuste võrdlus erineva ankurduspikkuse korral [11] 

Aasta Autor E (GPa)

10 56 15 29.5

20 85 11.4 26

6 34.4 11.3

16 70.5 8.7

5 83.3 16.5

10 146.9 14.5

6 40.9 11.9

10 51 9.1

1993 Makitani et al. - 11.9

1998 Tighiouart et al. 31 42 12.7

2004
Acchillides & 

Pilakoutas
46 45 13.5

1999 Cosenza et al. 40 42 12.7

bembed dl / )(mmdb
)(MPafc

)(2 MPa)(2 kNN

 

Uurimustöös kasutati Ductal betooni, mille survetugevus on 52.65 MPa. Ankurdus-

pikkusteks valiti sirgete varraste puhul 5, 10, 15 ja 20 kordne sarruse läbimõõt. Sarruseks 

on 16 mm läbimõõduga vardad, millest vaadeldakse lähemalt  spiraalsete ribidega klaas-

kiudsarrust. 

Katse tulemused näitasid, et on olemas kooskõla eelnevalt kirjandusest võetud andmetega, 

ehk keskmine nakketugevus väheneb ankurduspikkuse suurenedes (Joonis 1.8; Tabel 1.4). 

Nende kahe muutuja vaheline suhe sirge varda korral on peaaegu lineaarne. 
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Joonis 1.8. Nakketugevuse sõltuvus ankurduspikkusest [11] 

Tabel 1.4. Katse tulemuste kokkuvõte [11] 

5 85,4 21,25

10 138,0 17,16

15 173,1 14,27

20 192,4 11,9

bembed dl / )(2 MPa)(2 kNN

 

Tulenevalt sarruste erinevast ankurduspikkusest on näha muutused nakketugevuses, mis 

viie kordse varda läbimõõdu puhul on 21,25 MPa, kuid ankurdussügavuse suurendamisega 

10-, 15- ja 20 kordse varda läbimõõduni, muutub keskmine ankurdamistugevus vastavalt 

19%, 33% ja 44% võrra väiksemaks võrreldes esialgsega. 

1.9.  Polümeerkiudsarruse kasutamine 

betoonkomposiitkonstruktsioonides 

Polümeerkiudsarruse kasutamist betoonkonstruktsioonides korrodeerumise vältimiseks 

kasutati esmakordselt euroopas hilistes 80-ndates Hollandis, kus prooviti aramiidist eelpin-

gestatud sarruseid maanteeäärsete helitõkkebariääride tugipostides [19]. Katsetamise põh-

juseks oli eesmärk leida pikema elueaga konstruktsioon keskkonnas, kus avaldub suur soo-

la ja heitgaaside koormus. 
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Esimene täielikult polümeerkiudsarrusega armeeritud sild (Joonis 1.9.) Euroopas rajati 

EUROCRETE projekti raames Inglismaale 1996. aastal. Sellele järgnesid arvukad näidis-

projektid, kaasaarvatud jalakäiate sild Norra golfikeskuses ja sadamakai Kataris. Mõisteti, 

et polümeerkiudsarrust kasutades õhukestes konstruktsioonides saab oluliselt vähendada 

betooni kaitsekihti sarruse ümber, seega saab edaspidi kasutada uusi lähenemisi konstrukt-

sioonidele. [19] 

 

Joonis 1.9. EUROCRETE projekti raames valminud Euroopa esimene jalakäiate sild, mil-

les on kasutatud ainult plümeerkiudsarrust [19] 

1997. aastal rekonstrueeriti 1950. aastal ehitatud Joffre sild Canadas (Joonis1.10), mille 

silladekk oli tugevalt korrosiooni poolt kahjustatud ja ei vastanud enam ohutusnõuetele. 

Silladeki ja turvabarjääride armeering teostati polümeerkiudsarrusega, et tõsta silla kasu-

tusiga ja vähendada hoolduskulusid. Sild varustati 180 seisundit jälgiva seadmega, mis on 

paigaldatud suure koormusega kriitilistesse kohtadesse. Paigaldati erinevaid 

monitoorimisseadmeid sealhulgas ka fiiberoptilised andurid, mis on asetatud sarruse sisse. 

Sillale paigaldatud andurid, mitte ainult ei aita jälgida selle seisundit, vaid saab ka koguda 

vajalikku infot tulevaste sildade konstrueerimiseks [9]. 
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Joonis 1.10. Rekonstrueerimisjärgus Joffre silla aerofoto [9] 

Lisaks vajavad tänapäeval ka paljud sillad parendamist, et vastu pidada järjest suurenevale 

liikluskoormusele. Suurepäraseks näiteks sobib siia Canada Crowchildi sild (Joonis 1.11), 

mis on 90 meetrit pikk ja 11 meetrit lai. Sillal on kolm sildeava ja kaks liiklusrada. Silla-

plaadi armeerimisel on kasutatud ainult polüpropüleen kiudu, dekki toetab viis terasest 

tala. Klaaskiudsarrust on kasutatud vaid erinevate osade ühendamiseks, ja silladeki külg-

miste konsoolsete osade toetamiseks. Tulenevalt uudsetest lahendustest on sild tugevam, 

korrosioonikindlam ja odavamate hoolduskuludega, kui seda oleks olnud tavapäraste la-

hendustega. Sillale on paigaldatud ka erinevaid andureid, mis jälgivad selle seisukorda. [9] 
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Joonis 1.11. Crowchildi sild Canadas [9] 

Korrosioonikindlus sadamarajatiste puhul on vähemalt sama oluline kui sildadel, sest soo-

lane merevesi loob suurepärased tingimused terase roostetamiseks. Halli sadamakai Nova 

Scotias on Kanadas esimene omataoliste seas, ehk klaaskiudsarrusega armeeritud. Halli 

sadamakai on kujutatud joonisel 1.12. Tavapärase terassarruse asendamine sadamarajatise 

ehitamisel maksab 20000 dollarit rohkem, mis moodustab kogu projektist 4,5 protsenti, 

kuid sellega kaasnev rajatise eluea tõus 30. aastalt 60-80 aastani minimaalsete hooldusku-

ludega. Lisaks paigaldati ka erinevaid andureid seisukorra jälgimiseks. [9]  

Sadamakai hõlmab endas ka mitmeid uudseid konstruktiivseid lahendusi. Kai deki moo-

dustavad betoonpaneelid toetudes betoonvaiadele, mille samm on 4-5 meetrit. Põiki aset-

sevad talad on toetatud betoonvaiadele. Vaiapead on tehtud lahendusega, kus välimine 

sarruse kiht on klaaskiud- ja sisemine terassarrusest. Silladeki paneelid sisaldavad nii fii-

berkiud, kui ka klaaskiudsarrust. Sarrus on selleks, et vastu pidada lainete tõstejõule. [9] 

 

Joonis 1.12. Halli sadamakai Nova Scotias [9] 

Poümeerkiudsarruse mittemagneetilisus, võrreldes terassarrusega, annab võimaluse kasu-

tada seda konstruktsioonides, kus neutraalsus on oluline. Näiteks on see omadus oluline 

suurte mootorite vundamentides, magnetskännerseadmete kui ka magnetraudtee konstrukt-

sioonides. Jaapanis tuli alternatiivsete sarruste kasutamise võimaluste uurimis initsatiiv 

magnetraudtee arendajate poolt (Joonis 1.13). [19] 



22 

 

 

Joonis 1.13. Magnethõljuk raudtee süsteem Jaapanis [19] 

Polümeerkiudsarrusele on omane väike lõiketugevus, mis annab suurepärase võimaluse 

kasutada seda betoonkomposiidist konstruktsioonide ajutiste lahenduste puhul. Näiteks 

seinad mis purustatakse osaliselt tunneli puurmasinatega „Pehme silm“ (ingl. soft-eye) 

(Joonis 1.14). Analoogse ava puurimine läbi raudbetooni, mis on sarrustatud terasega, kah-

justaks puurimismasina korpust kui ka lõikeorganeid.   

 

Joonis 1.14. Klaaskiudsarrusega armeeritud betoonsein, mis purustatakse osaliselt tunneli 

puurmasinaga [19]  

1.10. Magistritöö eesmärgid ja ülesanded 

Magistritöö eesmärk on uurida klaaskiudsarruse nakketugevust otsesel väljatõmbel erine-

vate ankurduspikkuste ja läbimõõtude korral.  
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Eestis on olemas konstruktsiooninõuded terasest pikiarmatuuri ankurdamiseks, kuid mitte 

klaaskiudsarruse jaoks. Mis tähendab, et kui projekteerija soovib antud sarrust kasutada, 

siis puuduvad tal konstrueerimisjuhised selle õigesti kasutamiseks.  

Näiteks joonisel 1.15 näidatud klaaskiudsarruse kasutusviis tõmbina pinnases on võimlik 

tänu materjali headele omadustele: korrodeerumist ei toimu, vähene pikenemine ja suur 

tõmbetugevus. Vundamentide vahelise tõmbi ankurdamine toimub betoonis, mille jaoks on 

oluline välja selgitada sarruse nakketugevus. 

 Vundamendivööde vahelist tõmbi on vaja kaarkonstruktsioonil, mis oma tööpõhimõttelt 

surub neid  üksteisest eemale. Vundamentide üksteisest eemaldumise vältimiseks on ka 

teisi lahendusi, näiteks: plaatvundament, massiivne vundament, injektsioonvaiad nii tõm-

bele kui survele, jne. Kuid kui plaatvundamenti ehk betoonist põrandat vaja pole, siis on 

pinnasesse paigaldatud klaaskiudsarrus tõmbina selgelt kõige materjalisäästlikum lahen-

dus.  

 

Joonis 1.15. Kaarkonstuktsioon klaaskiudsarrusest tõmbiga 

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

1. Klaaskiudsarruse „Armastek“ nakketugevuse leidmiseks töötatakse välja võimali-

kult sarnase koormusskeemiga katsemetoodika. Kuna sarrusele kaarkonstruktsiooni 

poolt põhjustatud tõmbejõud on  suurem, kui 10 mm läbimõõduga varras vastu 

suudab võtta, siis tõenäoliselt paigaldatakse sarruseid väikeste vahedega mitme 

kaupa. Kaarkonstruktsioonide silded jäävad reeglina üle 20 meetri, sealjuures arma-
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tuurvarda maksimaalne pikkus on 12 meetrit. 10 mm läbimõõduga sarruse on aga 

suurim, mida on võimalik kerida transportimise ajaks rullidesse. 

2. Katsete läbi viimine ja tulemuste analüüs. 
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2. KLAASKIUDSARRUSE NAKKETUGEVUSE 

MÄÄRAMINE 

2.1.  Katsemetoodika 

Eestis ei ole standardit klaaskiudsarruse nakkekatse läbiviimiseks. Olemasolev standard 

EVS-EN 10080:2006 „Betooni sarrusteras. Keevitatud sarrusteras. Üldsätted“ Lisa D, te-

rassarruse katsetamiseks ei ole sobiv järgnevatel põhjustel:  

 Klaaskiudsarrusel ei piisa ainult viie läbimõõdu pikkusest ankurdamissügavusest, et 

leida nakketugevus.  Eelnevalt peatükis 1.8.2 välja toodud katsetulemused näitasid 

nakketugevuse nõrgenemist ankurduspikkuse suurenemisel. Seega on vaja katseta-

da erinevaid ankurduspikkusi [21]. 

 Katsel määratud tõmbejõu teisendamisel nakkepingeks ei ole klaaskiudsarrusel be-

tooni tugevusega üle 30 MPa oluline betooni tugevus, nagu näitab Achillides Z. ja 

Pilakoutas K. 2004. aastal tehtud uurimustöö [13]. 

Klaaskiudsarruse katsemetoodika väljatöötamisel võeti eeskujuks Arab Center´is läbi vii-

dud katsed [20].  Seetõttu sai valitud katsemetoodikaks kahe paralleelse vardaga väljatõm-

bekatse. Meetodi sobivuse kontrollimiseks viidi läbi eelkatsed kuue erineva proovikehaga.  

Eelkatsete järeldused: 

 Eelkatsetega prooviti erinevaid ankurdussügavusi, millest järeldati, et ei saa ankur-

dust alustada betooni pinnalt, sest vastasel olukorral sarruse ümber olev betoon pu-

runeb, enne, kui saavutatakse makismaalne nakketugevus. Selle asemel otsustati 

määrata ankurdussügavuseks 50 mm.  

 Ankurduspikkuseks valiti sõltuvus sarruse läbimõõdust: 5, 10 ja 15 kordne sarruse 

läbimõõt.  
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 Siirdeandurite katsekehade külge kinnitamiseks osutus sobivaimaks lahenduseks 

andurirakiste liimimine. Õigustas ennast liim Loctite 60.  

 Katsekehade vormi muudeti nii, et nende transport saaks toimuda koos vormiga. 

Kuna 6 mm sarruse kasutamisega oli  katsekehade tõstmine, ilma seda vigastamata, 

raskendatud. 

Jälgiti, et koormamisskeem oleks jäik, koormamissüsteemi täpsus vähemalt 1% ja mõõte-

tehnika täpsus vähemalt 0,01 mm. Katsekehade koormamiskiiruseks valiti 12,5±2,5 kN 

minutis. 

Katsekehade koormamiseks kasutati hüdraulilist silindrit Lukas LZM 25/200 koos hüdrau-

lilise käsipumbaga Lukas ZPH 1A/5, mis on varustatud ka rõhuanduriga. Katse käigus 

mõõdeti AHLBORN FW A050-T anduritega kahe betoonploki vahelist kauguse muutu, 

mida antud töös on edaspidi tähistatud siirdega ΔL. Katsetulemusi salvestati universaalse 

salvestusseadme AHLBORN Almemo 5690-2 abil. 

2.2.  Katsekehad 

Valmistati 40 katsekeha (Tabel 2.1), millest 36 on armeeritud Armastek klaaskiudsarrusega 

ja neli katsekeha terassarrusega. Armeerimiseks kasutati Armastek sarrust AKC 6, AKC 8 

ja AKC 10 ning ka terassarrust SFS1257 B500K 8 millimeetrise läbimõõduga. Klaaskiud-

sarruse valikul lähtuti esmalt sellest, et sarrus oleks saadaval kerituna rullidesse, mis või-

maldab kasutada väga pikka materjali, kuni 100 meetrit.  
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Tabel 2.1. Katsekehade andmed 

Katsekeha

Betoon 

kuubiku 

mõõdud 

(L×K×S)

Sarruse 

liik

Sarruse 

läbimõõt 

d(mm)

Ankurdamis 

sügavus 

(mm)

Ankurdus 

pikkus

Katsekehade 

arv

1-4 250×150×150 Armastek 6 50 5d 4

5-8 250×150×150 Armastek 6 50 10d 4

9-12 250×150×150 Armastek 6 50 15d 4

13-16 250×150×150 Armastek 8 50 5d 4

17-20 250×150×150 Armastek 8 50 10d 4

21-24 250×150×150 Armastek 8 50 15d 4

25-28 250×150×150 Armastek 10 50 5d 4

29-32 250×150×150 Armastek 10 50 10d 4

33-36 250×150×200 Armastek 10 50 15d 4

37-40 250×150×150 Teras 8 50 10d 4

40Katsekehade arv kokku:  

Katsekeha mõõtmete valimisel on lähtutud katsemetoodikast ja –seadmest (Joonis 2.1). 

Seetõttu on kahe paralleelse varda tsentrite omavaheline vahekaugus 150 mm ja betoon-

plokkide omavaheline kaugus 400 mm. Betoonplokkide sügavus on 150 mm või 200 mm, 

sõltuvalt ankurdamissügavusest ja plokkide laius 250 mm, et jääks sarrustel piisav kaitse-

kiht. Joonisel 2.2.1 on näidatud mittenakkuv osa, mille pikkus on 50 mm, et ei tekiks be-

toonil pinnakihtide purunemist. 

 

Joonis 2.1. Katsekeha joonis 
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Katsekehade valmistamiseks kasutati betooni tugevusklassiga C30/37. Vastavalt magistri-

töö eesmärgile sai betooni tugevusklassi valikul määravaks selle enim kasutatavus pinna-

sega kokkupuutuvate konstruktsioonide valmistamisel. Katsekehade valu toimus 17. veeb-

ruaril 2016 OÜ TMB Elemendis eelnevalt ettevalmistatud vormidesse. Katsekehade vor-

mid on koostatud selliselt, et ühte vormi valatakse 6 katsekeha (lisa 1, joonis a), välja arva-

tud sarruse Armastek AKC 10 ankurduspikkusega 15d, mille puhul suurendati betoonploki 

sügavust 50 mm, valati vormi mis oli valmistatud nelja katsekeha jaoks (lisa1, joonis b). 

Katsekehad transporditi vormides 18. veebruaril OÜ TMB Elemendist Eesti Maaülikooli 

laborisse. Seejärel võeti katsekehad vormidest välja, ning hoiustati 27 päeva. Hoiustamisel 

oli ruumi temperatuur 17° C ja katsekehad kaeti pärast niisutamist kilega. Samaaegselt 

toimus ka 100×100×100 mm katsekuupide valu, et hiljem koos katsetustega määrata ka 28 

päeva kivistunud betooni survetugevus. Katsekuubide katsetulemused on lisas 3. Katseke-

hade katsetamine purustaval meetodil toimus 16. märtsil Eesti Maaülikooli laboris.  

2.3.  Katse käik 

Katsekehad paigaldati, tulenevalt katsemetoodikast, libedale alusele, et pinna hõõrdetegur 

ei mõjutaks katsetulemusi. Märgiti sarrusele alguspunkt betooni pinnal, et hiljem saaks 

jälgida visuaalselt sarruse nihkumist. Seejärel asetati hüdrauliline silinder kahe betoonploki 

ja sarruse vahele, ning tsentreeriti. Silindri otstesse paigaldati terasest 10×150×130 mm 

mõõtudega terasplaadid, millega tagati jõu ühtlasem jaotamine pinnale. Seejärel kasutati 

Loctite 60 kiirliimi, millega kinnitati ühe ploki mõlemale küljele siirdeanduri rakised. Siir-

deandurid asetsesid paralleelselt sarrustega, mõõtes plokkide omavahelist nihkumist. 

Koormamiseks ettevalmistatud katsekeha on näidatud joonisel 2.2. 
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Joonis 2.2. Klaaskiudsarruse väljatõmbekatse  

Katsekehade koormamine toimus ühtlasel kiirusel kuni katsekeha purunemiseni. Samaaeg-

selt mõõdeti siirdeanduritega sarruse nihet ja pikenemist, ning rõhuanduriga hüdrosilindri 

tööd. Rõhk silindris tuli teisendada vastavalt Metrosert tareerimistulemustele jõuks. Jooni-

sel 2.3 on näidatud katsekehade purunemised, mis toimusid peamiselt kolmel erineval vii-

sil: a- varda purunemine, b- varda libisemine ja c- betoonploki purunemine.  

a)

 

b)
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                                      c) 

                                    

Joonis 2.3. Katsekehade purunemisviisid 

Väljatõmbekatsel saadud andmete järgi arvutati ümber sarruse nakketugevus. Keskmine 

nakketugevus leiti purustava jõu ühtlasel jagamisel nakke pinnale (joonis 2.4) mida kirjel-

dab valem 1 [11]. 

 

Joonis 2.4. Klaaskiudsarruse nakketugevuse defineerimine 

embedbld


N
  , (2.1) 

kus         τ – nakketugevus MPa, 

              N – purustav jõud N, 

             bd  - sarruse läbimõõt mm, 

             embedl  - ankurduspikkus mm. 
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3.  KATSETULEMUSED JA ANALÜÜS 

Katsekehade purunemine toimus kolmel erineval viisil, mida on kirjeldatud peatükis 2.3. 

Järgnevas tulemuste analüüsis keskendutakse peamiselt nakketugevusele, seega ülejäänud 

katsed, kus purunes varras või betoonplokk, on nakketugevuse mõttes ebaõnnestunud kat-

sed. Katseseeriate andmed on toodud tabelis 3.1. 

Tabel 3.1. Katseseeriad 

AKC 6 AKC 8 AKC 10

5d 4 4 4

10d 4 3 3

15d 4 3 4

Ankurdamis-

sügavus

Katsekehade arv

 

Katsekehade purunemised toimusid vahemikus 23,0 kuni 138,0 kN, sõltuvalt nii varda lä-

bimõõdust, kui ka ankurduspikkusest. Tulenevalt katsemetoodikast, kahe varda samaaeg-

sest katsetamisest, tuleb eelnevalt mainitud väärtused jagada kahega, et saada ühele vardale 

mõjuv jõud. Tüüpilised katsetulemuste graafikud on kujutatud joonisel 3.1 ja 3.2. Graafi-

kult näeme koormamise algetapil seost koormuse ja siirde vahel. ΔL on kahe siirdeanduri 

keskmine siire. 
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Joonis 3.1. Armastek AKC 6 10d tõmbediagramm 
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Joonis 3.2. Armastek AKC 10 10d tõmbediagramm 

Katsed näitasid, et klaaskiudsarrusele on omane habras purunemine mille hoiatuseks toi-

muvad väikesed praksumised sarruses, misjärel kaob nake täielikult ja betoonplokid eral-

duvad üksteisest. Kõigi 33 klaaskiudsarrusega katsekehade (tabel 3.1) purunemised toimu-

sid sarruse pinna deformeerumisega. Ehk sarrusele nakke tugevdamiseks spiraalselt vaigu-

ga liimitud klaaskiud eraldus, mis on näha ka jooniselt 3.3. 
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Joonis 3.3. Klaaskiudsarruse Armastek tüüpiline purunemispilt 

3.1.  Nakketugevus 

Lisas 2 toodud katsetulemuste põhjal arvutatud keskmine sarruse nakketugevus jääb vahe-

mikku 12,06 MPa kuni 23,27 MPa sõltudes sarruse ankurduspikkusest ja läbimõõdust. 

AKC 6 sarruse suurim nakketugevus on 23,27 MPa 5d ankurduspikkuse korral ja väikseim 

12,06 MPa 15d pikkuse korral. AKC 8 vastavalt suurim 18,29 MPa 10d ja väikseim 14,05 

MPa 15d korral, ning AKC 10 suurim 16,13 MPa 10d ja väikseim 13,83 MPa 15d korral. 

Järgneval joonisel 3.4. näeme nakketugevuse sõltuvust ankurduspikkusest.  
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Joonis 3.4. Nakketugevuse sõltuvus ankurduspikkusest  

Katsetulemused kinnitavad kirjanduses välja toodud nakketugevuse vähenemist ankurdus-

pikkuse suurenemisel. Välja arvatud sarruse AKC 8 ja AKC 10 ankurduspikkuse suuren-

damisel viielt kümnele läbimõõdule, mille puhul on toimunud hoopis nakketugevuse suu-

renemine. Achillides Z. ja Pilakoutas K. on oma uurimustöös väljatoonud asjaolu, et lühi-

kese ankurduse korral saab nakketugevuse lugeda võrdseks kogu ankurduspikkuse ulatu-

ses, pikema ankurduse korral on see ebaühtlane ja saame leida vaid keskmist nakketuge-

vust [13]. 

Joonisel 3.5 on kujutatud AKC 6 klaaskiudsarrusega sarrustatud katsekeha pikenemine 

koormuse suurendamisel. On näha, et 15d ankurduspikkuse korral on katsekeha koorma-

misel kuni 40 kN pikenemine mõnevõrra väiksem kui 10d korral, kuid seejärel see võrd-

sustub ning katsekehade purunemised toimusid võrdsetel koormustel. Sealjuures katseke-

hade purunemised toimusid ühtsel viisil, nagu on näidatud joonisel 3.3. See kinnitab Vint 

L. M. [11] uurimustöös välja toodud fakti, et klaaskiudsarrust ei saa täielikult koormata, 

ehk sarruse purunemiseks ei piisa ainult nakkest betooniga. 
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Joonis 3.5. Klaaskiudsarruse Armastek AKC 6 nakketugevuse erinevus 10- ja 15d ankur-

duspikkuste korral 

3.2.  Ankurduse parameetrite korrelatsioon 

Vastastikuste seoste kirjeldamiseks tehti korrelatsioonimaatriks, mis on esitatud tabelis 3.2. 

Maatriksi väärtused mis on üle 0,7 ja alla -0,7 loetakse tugevateks seosteks, ning väärtused 

vahemikus -0,3 kuni 0,3 on seosed nõrgad. Jooniselt võime lugeda, et ankurduspikkusel on 

tugev korrelatsioon kõigi teistega, mis näitab, et ankurduspikkuse muutmine mõjutab kõiki 

teisi parameetreid. Näiteks kui suurendada ankurduspikkust siis suureneb ka vastuvõetav 

koormus, siire 1 ja ka siire 2, ning nakketugevus väheneb. 

Tuleb märkida, et sarruse läbimõõdul ja siirdel pole üldse omavahelist seost, ehk siirde 

pikkus sõltub vaid ankurduspikkusest ja sarrusele rakendatavast koormusest. 
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Tabel 3.2. Korrelatsioonimaatriks 

Läbimõõt Ankurduspikkus Koormus Siire1 Siire2 Nakketugevus

Läbimõõt 1,00000

Ankurduspikkus 0,43869 1,00000

Koormus 0,68553 0,91459 1,00000

Siire1 -0,08631 0,76264 0,60921 1,00000

Siire2 -0,07449 0,78084 0,61816 0,99009 1,00000

Nakketugevus -0,37308 -0,66579 -0,45962 -0,32098 -0,34903 1,00000

 

3.3. Katsetulemuste jääkstandardhälve ja valemi koostamine 

nakketugevuse leidmiseks 

Klaaskiudsarruse nakketugevuse, sarruse läbimõõdu ja ankurduspikkuse omavahelise seose 

uurimiseks kasutati paraboolset regressioonimudelit (funktsioon lm) statistikaprogrammi R 

keskkonnas [22]. Regressioonimudeli (Lisa 4) põhjal koostatud üldine nakketugevuse va-

lem, mis kehtib kõigi katsetatud seeriate kohta: 

20007509,017657,0298,0958,26 embedembedb lld    ,    (3.1) 

kus     - nakketugevus MPa, 

 bd   - sarruse läbimõõt mm, 

 embedl   - ankurduspikkus mm. 

*Valem kehtib ainult katsetatud sarruse läbimõõdu ja ankurduspikkuse korral. 

Jääkstandardhälve on 1,965 MPa ja R² väärtus on 0,5782 ja p väärtus 0,0000125. Suurimad 

valemi jäägid on: minimaalne -3,3002 MPa ja maksimaalne 3,0372 MPa. Ülejäänud valmi-

jääkide jaotus on kujutatud joonisel 3.5. 
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Joonis 3.6. Valemi jääkide jaotushistogramm 

Püramiidi kujuline histogramm näitab valemi sobivust, ehk jääkstandardmääramatuse pii-

resse jääb ~67% arvutatud tulemustest. Valemi kontrollimiseks võrdlen järgnevas tabelis 

3.3. katseseeriate keskmisi arvutatud nakketugevusi regressioonimudeli valemi järgi arvu-

tatutega. 

Tabel 3.3. Regressioonimudeli valemi võrdlemine katseliste väärtustega. 

Seeria kekmine
Regressioonimudeli 

valemi põhjal leitud

Armastek AKC 6 6 30 21,85 20,55

Armastek AKC 6 6 60 18,41 17,28

Armastek AKC 6 6 90 12,32 15,36

Armastek AKC 8 8 40 17,62 18,71

Armastek AKC 8 8 80 18,15 15,25

Armastek AKC 8 8 120 14,36 14,20

Armastek AKC 10 10 50 15,23 17,03

Armastek AKC 10 10 100 15,63 13,83

Nakketugevus τ (MPa)Ankurdus-

pikkus 

(mm)

Varda 

läbimõõt 

(mm)

Sarrus
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Tabelist näeme mõningaid erinevusi seeria keskmiste ja regressioonimudeli põhjal arvuta-

tud nakketugevuses. Peamine erinevuste põhjustaja on see, et tegemist on ühise valemiga 

erinevate läbimõõtudega sarruste kohta. Valemi parendamisel aitaks kaasa ka pikemate 

ankurduspikkuste ja lisaks veel erinevate läbimõõtudega sarruste katsetamine, millist antud 

katseseerias polnud.  

3.3.1. Armastek AKC 6 

Regressioonimudeli põhjal koostatud nakketugevuse valem: 

2

6 0014736,00179583,064000,22 embedembedAKC ll   ,    (3.2) 

kus 6AKC    - nakketugevus MPa, 

 embedl   - ankurduspikkus mm. 

*Valem kehtib ainult katsetatud ankurduspikkuste korral. 

Jääkstandardhälve on 0,8272 MPa ja R² väärtus on 0,9609 ja p väärtus 0,000000187. Suu-

rimad valemi jäägid on: minimaalne -1,5025 MPa ja maksimaalne 1,4175 MPa.  

3.3.2. Armastek AKC 8 

Regressioonimudeli põhjal koostatud nakketugevuse valem: 

2

8 0013536,001758958,074500,12 embedembedAKC ll   ,    (3.3) 

kus 8AKC    - nakketugevus MPa, 

 embedl   - ankurduspikkus mm. 

*Valem kehtib ainult katsetatud ankurduspikkuste korral. 

Jääkstandardhälve on 0,381 MPa ja R² väärtus on 0,9517 ja p väärtus 0,0000103. Suurimad 

valemi jäägid on: minimaalne -0,5950 MPa ja maksimaalne 0,4950 MPa.  
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3.3.3. Armastek AKC 10 

Regressioonimudeli põhjal koostatud nakketugevuse valem: 

2

10 0003600,00619500,003500,13 embedembedAKC ll   ,     (3.4) 

kus 10AKC    - nakketugevus MPa, 

 embedl   - ankurduspikkus mm. 

*Valem kehtib ainult katsetatud ankurduspikkuste korral. 

Jääkstandardhälve on 0,623 MPa ja R² väärtus on 0,4373 ja p väärtus 0,04107. Suurimad 

valemi jäägid on: minimaalne -0,9325 MPa ja maksimaalne 0,7275 MPa.  

3.4. Teras- ja klaaskiudsarruse võrdlus 

Sarruste võrdlusel on oluline märkida, et kuna terasega sarrustatud katsekehad purunesid 

sarruse katkemise tõttu, siis katsekehade siiret saab võrrelda vaid terase voolavuspiirini, 

mis SFS1257 B500K 8 millimeetrise sarrusega katsekeha puhul on ~50 kN. Võrreldavate 

katsekehade ankurduspikkus on 10d ehk 80 mm ning sarruste nimiläbimõõt 8 mm.  Teras- 

ja klaaskiudsarruste katsediagrammid on kujutatud vastavalt joonistel 3.7 ja 3.8. 
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Joonis 3.7. Terassarruse B500K läbimõõduga 8 mm tõmbediagramm 
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Joonis 3.8. Armastek AKC 8 tõmbediagramm 

Siiret võrreldi 25 ja 50 kN jõu juures, mis näitab siirde pikkuseks Armastek AKC 8 puhul 

3,5 ja 7,5 mm, ning vastavalt B500K terassarruse puhul 0,75 ja 2,3 mm. Saadud tulemusi 

omavahel võrreldes leiame, et 25 kN jõu rakendamisel katsekehadele on terassarruse puhul 

siire ~4,7 korda väiksem, kui klaaskiudsarrusel, ning 50 kN jõu puhul ~3,3 korda väiksem.  

Siirde erinevuse põhjustab materjalide 4 kordne elastsusmooduli erinevus, terase puhul 200 

GPa ja klaaskiudsarrusel 50 GPa. Terase suur elastsusmoodul lubab koormuste ümberjao-

tamist muljumise teel, ehk koormus jaotatakse suuremale pinnale. Klaaskiudsarruse puhul 

toimub järkjärguline pinnakihtide purunemine ilma, et sarrust oleks võimalik täielikult 

koormata. 

Terase B500K ja Armastek AKC 8 mm läbimõõduga sarruse katsete nakketugevust on 

võimalik võrrelda eelkatsete põhjal. Eelkatsel oli ankurduspikkuseks valitud 50 mm ja läbi 

viidi mõlema variandiga üks katse, mis ei ole piisav katseandmete kogumiseks, kuid annab 

siiski ülevaate nende erinevusest ja võimaluse järgnevaid katseid paremini planeerida. 

Proovikatsekehade suurimad purunemiskoormused olid terasel 41,21 kN ja vastavalt 

klaaskiudsarrusel 37,91 kN, mis moodustab 92% terase omast. Tulemus kinnitab eelnevate 

uurimustööde [11,13] katsetulemusi, et klaaskiudsarrusel on väiksem nakketugevus, kui 
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terassarrusel. Küll aga on probleemiks klaaskiudsarruste puhul pinnakareduste regulatsioo-

ni puudumine, ehk iga tootja valmistab isemoodi karedusi nakke parandamiseks. 

Katsediagrammid, mis asuvad Lisas 5, näitavad erinevusi teras- ja klaaskiudsarrusega ar-

meeritud katsekehade purunemises. Klaaskiudsarruse puhul toimub enne purunemist vaid 

vähene koormuse langus ja pikenemine enne nakke täielikku purunemist, kuid terassarruse 

puhul toimub enne täielikku purunemist katsekeha oluline pikenemine ja koormuse vähe-

nemine. 
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KOKKUVÕTE 

Käesolevas magistritöös anti kirjanduse ülevaade polümeerkiudsarruse, ning sealhulgas ka 

klaaskiudsarruse: ajaloost, tootmisprotsessist, omadustest ja selle kasutamisvõimalustest. 

Magistritöö eesmärk oli määrata klaaskiudsarruse keskmine nakketugevus erinevate an-

kurduspikkuste (5-, 10- ja 15d) ja läbimõõtude (6-, 8- ja 10 mm) korral. Eesmärgi saavu-

tamiseks püstitati järgmised ülesanded: nakketugevuse leidmiseks töötati välja kaarkonst-

ruktsiooni vundamendivööde vahelise tõmbi katsetamiseks võimalikult sarnase koormus-

kombinatsiooniga katsemetoodika  ning katsete läbi viimine ja tulemuste analüüs. Polü-

meerkiudsarrustest vaadeldi antud töö raames klaaskiudsarrust „Armastek“ ning võrdlu-

seks terasest SFS1257 B500K sarrust, läbimõõduga 8 mm. Katsekehad valati eelnevalt 

ettevalmistatud vormidesse AS TMB Elemendis, kasutades sertifitseeritud betoonsegu tu-

gevusklassiga C30/37. Katsed viidi läbi Eesti Maaülikooli maaehituse osakonnas. 

Vastavalt klaaskiudsarruse „Armastek“ Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutuse 

poolt läbi viidud katsetuste põhjal, on tõmbetugevus 2,5 korda suurem kui sama läbimõõ-

duga terassarrusel, elastsusmoodul 4 ja pikenemine 5 korda väiksem, ning voolupiir puu-

dub. Nende omaduste põhjal võib eeldada, et nakketugevus erineb oluliselt, ning seetõttu 

klaaskiudsarruse puhul ei saa juhinduda terassarruse projekteerimisjuhistest. 

Kõigi klaaskiudsarrusega katsekehade purunemine toimus sarruse pinna deformeerumise-

ga, ehk vardale spiraalselt peale keritud klaaskiud jäi betoonplokki ja välja tuli sile varras. 

Väljaarvatud juhul, kui toimus betoonploki purunemine, mis olid nakketugevuse määrami-

seks ebaõnnestunud. 

Magistritöö raames läbi viidud katsed näitasid, et klaaskiudsarruse ja betooni omavaheline 

keskmine nakketugevus varieerub oluliselt erineva ankurduspikkuse ja läbimõõdu korral. 

Suurim seeria keskmine nakketugevus 21,85 MPa ning väikseim 12,32 MPa, mõlemad 

tulemused kuuluvad Armastek AKC 6 sarrustele, vastavalt 5- ja 15 läbimõõdu kordse an-

kurduspikkuse korral. Antud 6 mm klaaskiudsarruse katsetulemused näitavad ka, et ankur-

duspikkuse 10d ja 15d katseseeriate purustav jõud on võrdne, vastavalt 41,6 ja 41,8 kN. 

Mis näitab selgelt, tulenevalt materjali väikesest elastsusmoodulist, et ei ole võimalik ainu-

üksi nakkele töötavat sarrust purunemiseni koormata. 
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Klaaskiudsarrus on habras materjal, katse ajal eelnevad vaid mõningad hoiatavad praksud 

enne järsku nakke purunemist. Terase puhul täheldati enne purunemist siirde olulist suure-

nemist, mis toimub materjali nihkumisega, pinnakihtide muljumise tulemusena. Klaaskiud-

sarrusel aga toimub lineaarselt, koos koormuse kasvuga, nihke suurenemine sarruse pinna-

kihtide järkjärgulise purunemise arvelt. 

Uurimustöö eesmärgipõhise klaaskiudsarruse kasutamise puhul võib materjali elueaks lu-

geda tootja poolt ette antud 80 aastat, mis ületab selgelt Eestis tavapärast 50 aastast hoone 

eluiga. Sealjuures on oluline, et sarrus ei saaks ladustamisel ja ka paigaldamisel liigselt 

UV-kiirgust, mis kahandab oluliselt materjali tugevusomadusi. 

Töös teostatud katsetest saadud tulemusi saab kasutada alusmaterjalina klaaskiudsarruse 

täiendavaks uurimiseks ja katsemetoodika arendamiseks: 

1. Põhinedes katsetulemustele on näha, et katsemetoodika on usaldusväärne ja võib välja-

tõmbe katseteks ka edaspidi kasutada. Küll aga tuleks muuta siirde mõõtmise metoodikat, 

nimelt siirdeandurid võiks mõõta ka sarruse vaba otsa liikumist, mis jäetakse välja betoon-

ploki tagumisest küljest. Sel viisil saaks mõõta nii varda nihkumist betoonis, kui ka arvuta-

da varda pikenemist erinevatel koormustel. 

2. Katsekehade koostamisel tuleb arvestada võimalusega, et betoonplokk võib keskelt poo-

leks minna. Selle vastu aitab ploki tagumise otsa ristisuunaline armeerimine, sest betooni 

vastupanu tõmbele on väga madal. Antud katsekehade mõõtude ning betooni klassi juures 

oli betoonplokki purustavaks jõuks ~75 kN. Katsekehasid valmistades ei pööratud sellele 

tähelepanu, kuna eelkatsetel probleemi ei esinenud. 

3. Selleks, et arendada veel täpsemaid nakkeomadusi, tuleks teostada veel täiendavaid kat-

seid, kasutades selleks erinevaid betooniklasse, sarruse läbimõõte ja ankurduspikkuseid. 

Achillides Z. ja Pilakoutas K. on välja toonud, et betooni tugevusega alla 15 MPa toimub 

betooni muljumine ja vahemikus 15 – 30 MPa mõlemal osapoolel muljumised, mille täien-

dav uurimine annaks mõnevõrra teistsugused nakketugevuse väärtused. 

4. Antud uurimustöö raames ei käsitletud sarruse ankurdamise võimalusi, mis suurendaks 

oluliselt nakketugevust. Kuna Armastek klaaskiudsarrust on võimalik tehases painutada, 

siis oleks võimalik uurida väljatõmbe katsetega ka painutatud varda nakketugevust.  
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5. Klaaskiudsarrusega katsekeha koormamisel toimub lineaarselt ka katsekeha pikenemine 

sarruse nihkumise arvelt betoonis. Katsekehadel, millel purunes katsetamise käigus be-

toonplokk, oli märgata pärast koormuse vähendamist, et sarruse nihkumine betoonplokis 

oli vastassuunaline. Seega oleks huvitav teada, kas katsekeha tsükliline koormamine mõju-

tab ka nakketugevust. 
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INVESTIGATION OF BOND STRENGTH OF GLASS FIBER REINFORCED 

POLYMER BARS ON DIRECT PULLOUT 

SUMMARY 

Glass fiber reinforced polymer (GFRP) reinforcement bar is a building material that is in-

creasingly replacing steel reinforcement in concrete composite structures. GFRP is mainly 

used in structures that are exposed to various acids and chlorides, like constructions at the 

seaside and constructions of infrastructure. Detroit was the first city in the world to apply 

salt on its roads in 1940s and first problems of corrosion appeared already in the 1960s. 

GFRP reinforcement bar was introduced in building constructions in late 1970s. Even to-

day the production field of polymer reinforcement bars is under regulated and there is no 

uniform bar surface code for the manufactures, so each type of bar needs specific testing. 

The aim of this thesis is to define bond strength of “Armastek” GFRP reinforcement bars 

with different anchoring lengths and diameters. Results can be used to create a puller for 

the arc design that can be used in the soil. 

To put the thesis into practise there were used “Armastek AKC 6, -8 and -10” and for 

comparison B500K type steel reinforcement was used. The anchorage length depends on 

the diameter of the bar - embedment lengths tested for the bars were: 5d, 10d and 15d. To 

determine the bond strength, 40 test specimens were prepared. Each specimen contains two 

concrete blocks which were joined by two parallel bars. To find the reinforcement bar 

bond strength, the hydraulic cylinder Lukas LZM 25/200 was placed between the bars to 

push concrete blocks apart, at the same time strain gauges were measuring displacements 

between concrete blocks. 

The experimental method of this research is based on a method that was carried out by 

Arab Center for Engineering Studies. This method was chosen because of the similarity to 

a real life situation. The pilot study with 6 specimens was also done, to make sure that this 

method is suitable for the research. 

The test results showed that the bond strength of GFRP reinforcement bar depends on dif-

ferent anchoring lengths and diameters, it coincides with the previously performed similar 
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works [11,13], which concluded that increasing anchoring length the bond strength will 

decrease. All the specimens breakages were caused by shearing off spiral surface profile. 

The results of this study confirmed that the GFRP reinforcement bar cannot become fully 

engaged, resulting in lower bond strengths.  

The result of this research can be used as a basis in future relevant studies: anchorage op-

tions (anchor heads, stirrups), bigger diameters and longer anchorage lengths. 
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Lisa 1. Katsekehade vormid 

 

a) katsekehade vorm 

 

b)Sarruse AKC 10 ankurdamispikkusega 15d katsekehade vorm 
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Lisa 2. Katsete koondtulemused 
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Lisa 3. Kivistunud betoonkuubide katsete tulemused 
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Lisa 4. Regressioonanalüüs 

 

Call: 

lm(formula = a1$Nake ~ a1$d + a1$Pikkus + I(a1$Pikkus^2)) 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-3.3002 -1.0648 -0.0269  1.3021  3.0372  

Coefficients: 

                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)    26.9578189  2.5002797  10.782 1.16e-11 *** 

a1$d           -0.2981977  0.2322101  -1.284 0.209247     

a1$Pikkus      -0.1765681  0.0451959  -3.907 0.000515 *** 

I(a1$Pikkus^2)  0.0007509  0.0002544   2.952 0.006204 **  

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

1 

Residual standard error: 1.965 on 29 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.5782,    Adjusted R-squared:  0.5346  

F-statistic: 13.25 on 3 and 29 DF,  p-value: 1.254e-05 
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Lisa 5. Eelkatsete klaaskiud- ja terassarruse võrdlus 
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a) Armastek AKC 8 ankurduspikkusega 50 mm katsediagramm 
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b) Teras B500K 8 mm ankurduspikkusega 50 mm katsediagramm 
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