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Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida erinevate kiutüüpide- ja koguste mõju betooni 

jääkpaindetugevusele ja absorbeerunud energia hulgale. Saadud tulemusi  analüüsiti ning 

võrreldi kirjanduses avaldatud analoogsete katsete tulemustega. Uurimistöö käigus 

läbiviidud katsete aluseks oli standard EVS-EN 14488-5:2006. Töös kasutati kolme 

erinevat tüüpi kiudusid: kahte  tüüpi metallkiude Tabix 90/35, BT-HE 75/50  ning 

basaltkiudusid   pikkusega  30 mm. Kiudoseeringud  katsekehades olid:  Tabix 15 kg/m
3  

ja  

35 kg/m
3
; BT-HE 35 kg/m

3
, basalt 30 mm 3 kg/m

3
. Katsete jaoks valmistati kokku 25 

katsekeha mõõtmetega 600×600×100 mm. Plaate koormati jõusilindriga Lukas LZM 

25/200. Läbipainet mõõdeti siirdeanduriga Ahlborn Almemo FWA050T ja tulemused 

salvestati katse käigus andmesalvestaja Ahlborn Almemo 5690-2 abil. 

 

Saadud tulemused näitasid, et kiudude doseeringu suurendamine tõstab betooni 

jääkpaindetugevust ja absorbeerunud energia hulka, mida mõjutab kiudude jaotus ja 

orientatsioon betoonis. Tabix kiudude erinevate doseeringutega katsekehade maksimaalse 

jääkpaindetugevuse keskmiste võrdlemine andis juurdekasvuks 19 % ja absorbeerunud 

energia puhul 63 %. Tabix kiud on oma lainelise kuju tõttu hästi ankurdatud betooni ja 

tõmbel pikenevad rohkem. BT-HE kiud näitasid kõige paremaid tulemusi, eriti 

absorbeerunud energia osas, mis toetab kirjanduses avaldatud seisukohta nende kiudude 

hea kandevõime ja töödeldavuse kohta. Antud kiud kannavad hästi koormust üle prao 

avanemisel ning seetõttu suudavad koormust vastu võtta peale esimese prao tekkimist. 

Basaltkiud doseeringuga 3 kg/m
3
 betooni jääkpaindetugevusele märkimisväärset mõju ei 

avalda ning ei osale energia absorbeerumisel. 

 

Käesolev ja mitmed teised uurimistööd näitavad, et kiudbetoon sobib hästi erinevate, sh 

kandvate konstruktsioonielementide nagu vundamendid, seinad, vahelaed ja tunnelite 

seinad, sarrustamiseks. Selle mitmekülgse ehitusmaterjali laialdasem kasutuselevõtt eeldab 

vastavate  standardite ja regulatsioonide väljatöötamist koostöös valdkonna juhtivate 

inseneride ja teadusasutustega. 

 

Märksõnad: kiudbetoon, energia absorptsioon, läbipaine, paindetugevus, teraskiud 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Estonian University of Life Sciences  
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract of Master´s Thesis 

Author: Mart Lindpere Specialty: Rural Engineering 

Title: Investigation of mechanical properties of fibre-reinforced concrete slabs 

Pages: 85 Figures: 40 Tables: 10 Appendixes: 5 

Department: 

Field of research: 

Supervisors:  

Place and date:  

Rural Engineering 

Material Mechanics 

Assoc. Prof. Alexander Ryabchikov, PhD 

Tartu 2016 

 

The aim of this Master's thesis was to investigate the impact of different types of fibres as 

well as dosages on residual flexural strength and energy absorption of concrete. The 

obtained results were evaluated and compared with the values from literature. Tests were 

conducted in accordance with EVS-EN 14488-5:2006. Three different types of fibres were 

used in testing: steel fibres Tabix 90/35 (15 kg/m
3
, 35 kg/m

3
) and BT-HE 75/50  (35 

kg/m
3
), and basalt fibres of 30 mm (3 kg/m

3
). For the purpose of carrying out the tests, in 

total, 25 specimens of 600×600×100 mm were cast. Slabs were loaded with the hollow 

piston cylinder Lukas LZM 25/200. Deflections were measured with the Ahlborn Almemo 

FWA050T displacement sensor. The test results were recorded using the Ahlborn Almemo 

5690-2 data recorder. 

 

The results show that an increase of the fibre dosage in concrete increases residual flexural 

strength and energy absorption capacity, which are affected by distribution and orientation 

of fibres in concrete matrix. Comparison of average values of different Tabix fibre dosages 

indicates a 19 % increase in peak- residual flexural strength and a 63 % increase in energy 

absorption. Tabix fibres are well-anchored in concrete due to their undulated shape. BT-

HE fibres yielded the best performance, especially in regard to energy absorption capacity. 

Based on the results of the current tests and from literature it can be concluded that this 

type of fibres have very good load-bearing capacity and workability. BT-HE fibres also 

have an excellent load transfer capacity in crack mouth opening phase, therefore the fibres 

maintain in some cases their load-bearing capacity even after the first cracks occur. The 

basalt fibres with reinforcement of 3 kg/m
3
 had no significant influence on residual 

flexural strength and they also do not participate in energy absorption. 

 

The present as well as previous research show that fibre-reinforced concrete can be used  

in different load-bearing structure elements  such as foundations, walls, floors, walls of 

tunnels. The application of the fibre-reinforced concrete requires development of rigorous 

standards in cooperation with leading civil engineers and universities. 

 

Keywords: steel fibre, flexural strength, energy absorption, workability, deflection 
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SISSEJUHATUS 

Betoon on kõige laiemalt levinud inimese poolt valmistatud ehitusmaterjal. Sõna „betoon“ 

tuleb ladinakeelsest sõnast „concretus“ ja tähendab tõlkes „kompaktset“ või „tihedaks 

muutunut“. Betooni iseloomustavad paljud omadused: tugevus (surve-, tõmbe-, 

nakketugevus jne.), deformatsiooniomadused (elastne deformatsioon, roome ja 

mahukahanemine), tihedus, külma- ja kulumiskindlus, vastupidavus keemilistele 

mõjutustele, dekoratiivsus ja veel muudki. Betoon töötab hästi survel, kuid üsna halvasti 

tõmbel. Betooni tõmbetugevus on survetugevusest 10 kuni 15 korda väiksem, mistõttu 

tõmbejõu vastuvõtmiseks tuleb betoonkonstruktsiooni armeerida. 

Terasarmatuuri maksumus on üsna kallis, betoonkonstruktsioonide armeerimine töö- ja 

ajamahukas ettevõtmine. Vajadusest hoida kokku raha, aega ja tööjõuressurssi, prooviti 

leida alternatiivseid lahendusi. Möödunud sajandi teisel poolel hakati järjest rohkem 

tähelepanu pöörama kiudbetooni kasutamisele ehituses. Kiudbetoonil on mitmeid eelised 

terasvarrastega sarrustatud betooni ees: armeering kiudude näol paikneb juba 

valmisbetoonis, samuti ei vaja selline betoon oma plastsuse tõttu eraldi tihendamist. 

Tänaseks on avaldatud hulgaliselt artikleid uurimistöödest selles vallas, kaitstud arvukalt 

magistri- ja doktoritöösid, ometi puuduvad konkreetsed standardid, mis reguleerivad 

kiudbetooni kasutamist hoonete konstruktsioonides. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on määrata läbi purustavate katsete erinevate 

kiutüüpide- ja kogustega betooni paindetugevus ja absorbeeritud energia hulk, saadud 

tulemusi  analüüsida ning võrrelda kirjanduses avaldatud analoogsete katsete tulemustega. 

Uurimistöö käigus läbiviidud katsete aluseks on standard EVS-EN 14488-5:2006. 

Töö esimeses peatükis antakse ülevaade kiududest, kiudbetooni kasutusvaldkondadest ning 

eksperimentaalsetest uurimistöödest, sh Eesti Maaülikoolis kaitstud magistritöödest. Teises 

peatükis on kirjeldatud katsemetoodikat, proovikehasid ja katse käiku. Kolmandas peatükis 

tuuakse välja uurimistöö tulemused ja arutelu. 

Tänuavaldus 

Autor tänab oma juhendajat professionaalse ja asjakohase nõustamise eest töö valmimisel, 

samuti Jaanus Järvet Rudus AS-ist sobiva betooniretsepti väljatöötamise ning seguks 

vajalike komponentidega varustamise eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  

1.1. Kiudbetooni ajaloost 

Juba piibliaegadest alates umbes 3500 tagasi on kasutatud kiudusid  habraste 

ehitusmaterjalide  tugevdamiseks. Näiteks kasutati telliste valmistamisel või põrandate 

ehitamisel õlgi, hobusejõhvi  ja juurvilja kiudusid segatuna saviga. Ehitusmaterjalide 

kiududega tugevdamise kontseptsioon arendati välja mitte väga palju aega tagasi, kui 

habrast tsemendi baasil segu tugevdati asbestkiuga. Umbes 1900. aastal leiutati 

niinimetatud Hatscheki tehnoloogia, et toota katuseplaate, torusid jne. Biryukovichi poolt 

pakuti hiljem välja tsemenditaigna ja mördi tugevdamiseks klaaskiud. E-klaaskiud ei ole 

siiski  vastupidav tugevalt leeliselises keskkonnas. Maiumdar ja Ryder leiutasid 

leelisekindla klaaskiu, millesse oli lisatud tsirkooniumoksiidi [1]. 

 

Esimesed teadaolevad kirjutised teraskiu kasutamise võimalustest betoonis pärinevad  

Romualdi  artiklitest aastatel 1963 [2] ja 1964 [3]. Sellest ajast peale on kiudude 

kasutamise metoodika tsemendipõhistes ehitusmaterjalides märkimisväärselt edasi 

arenenud, millest annavad tunnistust  sajad raamatud, ajakirjad, paljud väitekirjad ning 

kiudude kasutamine hoonete konstruktsioonides üle maailma. Teadmine kiudbetoonist 

põhineb rikkalikel ja laialdastel eksperimentaalsetel uurimistöödel ning teoreetilistel 

lahendustel [4,5,6]. 

 

Aastal 1910 tehti esimesed katsed, mille käigus armeeriti betooni naelte ja 

metallilaastudega. Esimesed tõsisemad katsetused pärinevad 1960. aastatest, kui 

kiudbetooni  kasutati USA militaarobjektidel. 1970. aastatel arendati välja kiutüübid, mis 

parandasid oluliselt betooni paindetõmbetugevust ning kontrollisid pragude avanemist. 

Tänapäeval kasutatakse teraskiududega armeeritud betooni põrandates, vundamentides, 

vahelagedes, pritsbetoonis ning isegi monteeritavates betoonelementides üle kogu maailma 

[6,7,8]. 

 

Uusim kiudbetooni kasutuskoht on vahelaed. Esimene kiudbetoonist valatud vahelagi 

Euroopas valmis 2004. aastal Belgias. Eestis valmisid esimesed kiudbetoonist vahelaed 

Tabasalus 2005. aasta suvel (joonis 1.1) [6]. 
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Joonis 1.1. Paariselamud Tabasalus [6] 

 

1.2. Ülevaade erinevatest kiutüüpidest 

Lähtuvalt materjalist eristatakse järgmisi kiutüüpe [1]: 

 erineva kuju ja mõõtmetega teraskiud sh mikrokiud; 

 klaaskiud: kasutatakse ainult leeliselises keskkonnas vastupidavaid kiutüüpe; 

 erinevad sünteetilised kiud: polüpropüleen, polüetüleen, polüolefiin, polüvinüülalkohol 

jne.;  

 süsinik-, vaik- ja polüakrüülnitriilkiud; 

 basaltkiud. 

Taimsed kiud ei ole sobilikud kõrgkvaliteedilistes betoonides kasutamiseks, kuid kõlbavad 

tavabetoonidesse. Asbestkiud on keelatud nende ohtlikkuse tõttu tervisele [1]. 

 

1.2.1. Teraskiud 

Alates 1970. aastatest  on tegeldud erinevast materjalist ja erineva kujuga kiudude 

väljatöötamisega. Teraskiududel on erinev tootmisviis, materjal ning kuju. Samuti on neil 

isesugused mehaanilised omadused nagu ankurdus ja tõmbetugevus. Põhiliselt kasutatakse 

külmalt traadist tõmmatud, metall-lehest lõigatud ja freesitud kiudusid [10]. 
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Joonis 1.2. Külmalt traadist tõmmatud kiud [10] 

 

                                          

 

Joonis 1.3. Metall-lehest lõigatud kiud [10]  

 

                      

 

Joonis 1.4. Freesitud kiud [10] 

Teraskiud võivad olla erineva kujuga: painutatud otstega, lainelised või kooniliste otstega, 

roostevabad või galvaniseeritud terasest (joonis 1.5). Kiu pikkus võib olla kuni 70 mm, 

saledus (pikkuse ja läbimõõdu suhe) 20 kuni 100. Freesitud kiud on ebakorrapärase kujuga. 

Katsetega on kindlaks tehtud, et parimaid tulemusi näitavad külmalt traadist tõmmatud 

lainelised kiud pikkusega 50 kuni 60 mm, samuti suure saledusarvuga (50 kuni 80) otstest 

kõverdatud kiud  [10].  
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Joonis 1.5. Erinevad teraskiu tüübid [10] 

 

1.2.2. Klaaskiud 

Klaaskiudusid (joonis 1.6) kasutatakse valdavalt agressiivses keskkonnas asuvates 

betoonkonstruktsioonides. Kuna klaaskiud on leelisekindlad ning ei korrodeeru, leiavad 

nad kasutust kemikaalidega kokkupuutes olevates konstruktsioonides. Kiu leelisekindlus 

sõltub tsirkooniumoksiidi sisaldusest tooraines, mis jääb peamiselt ülespoole 19 %. Samuti 

nagu polüprolüleenkiudusid, kasutatakse ka klaaskiudusid plastse kuivamispragunemise 

minimiseerimiseks. Klaaskiudude pikkus jääb vahemikku 3 kuni 30 mm [11]. 

 

 

 

Joonis 1.6. Klaaskiud [11] 
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 1.2.3. Polüpropüleenkiud 

Polüpropüleenkiudusid (joonis 1.7) kasutatakse peamiselt tasanduskihtides ning 

vähekoormatud põrandates mahukahanemispragunemise vältimiseks. Plastiline 

mahukahanemine tekib peale valu esimeste tundide jooksul, kuni betoon on veel plastilises 

olekus. Pragunemine on seotud betooni iseenesliku tihenemisega raskusjõu mõjul, mille 

tulemusena tahked osakesed liiguvad elemendis allapoole samas kui vesi liigub ülespoole. 

Plastiline kahanemispragunemine võib tekkida kuivas keskkonnas: vesi aurustub plastilise 

betooni pinnalt kiiremini, kui see jõuab koguneda betooni pinnale betooni valgumise 

tulemusena. Polüpropüleenkiud suurendavad konstruktsiooni tulepüsivust ja betooni 

vastupanu temperatuurimuutustele. Kiude on erineva läbimõõdu ning pikkusega. Praktikas 

levinuimad on 12 mm pikkusega ning ~20 µm läbimõõduga polüpropüleenkiud [12].  

 

ˇ 

Joonis 1.7. Polüpropüleenkiud [12] 

1.2.4. Süsinikkiud 

Süsinikkiud (joonis 1.8) on ühed uuemad betoonides kasutatavatest kiududest. Neile on 

iseloomulik suur elastsusmoodul ja paindetugevus. Samas on nad üsna kallid. Tugevus ja 

jäikus on kordades suurem kui terasel.  Süsinikkiud on kahjustustele vastuvõtlikumad kui 

näiteks klaaskiud [13]. Süsinikkiud leiavad kasutust betoonkonstruktsioonides, kus on 

kõrgendatud nõudmised konstruktsiooni kandevõimele tulekahju korral, kuna teraskiu 

lubatud kasutustemperatuur on 1200 °C. Süsinikkiud talub  inertses keskkonnas 

lühiajaliselt temperatuuri 1500 kuni 2000 °C [14]. Üksiku süsinikkiu läbimõõt on 

5 kuni 10 mikronit. Kiud on jäik, vastupidav korrosioonile ja keemilistele mõjudele [15]. 
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Joonis 1.8. Süsinikkiud [13] 

1.2.5. Basaltkiud  

Basalt on suhteliselt uus materjal konstruktsioonides kasutatavate kiudude hulgas. Oma 

keemiliselt koostiselt on ta sarnane klaaskiule, kuid omab paremaid tugevusnäitajaid ja 

erinevalt klaaskiust on  hästi vastupidav leelistele, hapetele ning sooladele. Need omadused 

võimaldavad basalti (joonis 1.9) edukalt kasutada sildade ja rannaehitiste juures. Oma 

suure temperatuuritaluvuse tõttu, (-269 kuni +650 °C) ületab ta süsinik- ja aramiidkiu 

vastavaid näitajaid. Oma olemuselt on basalt üks tardkivimitest, mis on tekkinud laava 

kiirel jahtumisel. Basaldi sulamistemperatuur on 1500 °C, tõmbetugevus 2800 kuni 4800 

MPa, elastsusmoodul 86 kuni 92 GPa [16]. 

 

 

Joonis 1.9. Basaltkiust võrk betooni armeerimiseks [16] 
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1.3. Teraskiudbetooni kasutamine ehituses 

Teraskiudbetoon (SFRC- steel fibre reinforced concrete)   on teraskiududega armeeritud 

betoon. Teraskiudbetooni eeliseks on betoonivalu kiirus ja pragude tekkimise-järgne kõrge 

koormustaluvus. Kiud lisatakse betoonisegule vastavalt tarnija juhendile kas betoonitehase 

segistis või automikseris [17]. 

Teraskiudbetoon on tugev ja kauakestev materjal, mis sobib eriti hästi nii tööstushoonete 

kui ka eramute põrandate, tunnelite ja erinevate betoonelementide valmistamiseks ning 

pritsbetooniks. Hea kiu tunnuseks on suur saledusarv (L/D = pikkuse ja läbimõõdu suhe) 

[19].  

Teraskiudbetooni omadused sõltuvad neljast olulisest näitajast [17]:  

1) kiu pikkus – pikem kiud on parem, max. 60 mm; 

2) kiu tõmbetugevus – 800 kuni 3000 MPa. Mida kõrgem on kiu tõmbetugevus, seda 

suurem peab olema betooni tugevusklass; 

3) kiudude tükiarv – suur kiudude arv tõstab betooni kiusisaldust. Väljendatakse 

saledusena = kiu pikkus/läbimõõduga. Suurem saledus tähendab suuremat kiudude 

tükiarvu; 

4) kiu segunevus – kiudusid tuleb lisada betoonisegule mõistlikul viisil. Kui  teraskiu 

saledusarv on >55, siis on oht kiupallide tekkeks segamise ajal. Selle vastu aitab 

kiudude liimimine kiuplaatideks, milles liim lahustub segamise ajal vee toimel ja kiud 

jaotuvad betoonis ühtlaselt.  

 

Kiudbetooni ühe põhilise komponendi, betooni omadused sõltuvad konstruktsiooni tüübist 

ja koormusest. Lisaks eelnevale mõjutavad betooni koostist ka pumbatavus ja 

paigaldatavus. Kiudbetooni puhul kehtib sama põhitõde, mis tavabetooni puhulgi: mida 

väiksem (teatud piirini) on vesitsementtegur, seda kvaliteetsem tuleb konstruktsioon. 

Seepärast kasutatakse kvaliteetsetes betoonides alati plastifikaatoreid. Betooni koostise 

valikul on oluline kiu sisaldus betoonis [20]. Tavapärane kiudoseering jääb vahemikku 

15 kuni 50 kg/m
3
. Vundamentides ja vahelagedes võib see ulatuda kuni 100 kg/m

3
 [18]. 
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1.3.1. Kiudbetoon vundamentides 

Ehituses kasutatakse põhiliselt kahte tüüpi vundamente: lint- ja plaatvundamendid. 

Esimese puhul valatakse vundament seinte või muude kandvate konstruktsioonide alla 

lindina. Teisel juhul valatakse koos vundamendi kandva osaga ka põrandaplaat. Mõlema 

puhul on oluline ühtlane, korrektselt täidetud ja tihendatud alus [21]. 

Ehitiste lint- ja plaatvundamentide valamisel kasutatavat kiudbetooni nimetatakse 

ARMIX™ betooniks (joonis 1.10). Kui klassikalise armeeringu puhul paigutatakse 

armatuur üldjuhul konstruktsiooni teatud kindlasse kohta (tõmbetsooni), siis kiudbetooni 

puhul on kogu konstruktsioon ühtlaselt armeeritud, välistades valesti projekteeritud või 

paigaldatud armatuurist tingitud riske. Viimane võimaldab valada ka mitmekorruseliste 

kivihoonete vundamente ilma tavaarmeeringuta. ARMIX™ Extra betooni ei ole vaja 

vibreerida. Oluline on valatud betooni õigeaegne ja piisav järelhooldus [21]. 

 

Joonis 1.10. Armatuur paigaldatakse koos betooniga [21] 

 

1.3.2. Kiudbetoon põrandates 

Kõige laialdasemalt leiab kiudbetoon kasutust põrandates. Tänapäeval valatakse Eestis 

umbes 90 % põrandatest kiududega. Enamjaolt kasutatakse põrandaplaatides teraskiudusid, 

vajadusel ka polüpropüleenist, plastikust ning klaasist kiudusid [22]. 

 Betoonpõrandad jagunevad alusele toetumise järgi [22]: 

 pinnasele toetuvad põrandad; 

 vaiadele toetuvad betoonpõrandad; 
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 tasanduskihid. 

Põrandate valamisel tuleb arvestada vuukidega.  

Põhimõtteliselt esineb kolme tüüpi vuuke [22]: 

1) töövuugid; 

2) mahu- või temperatuurikahanemise deformatsioonivuugid; 

3)   plaadi paisumise deformatsioonivuugid.  

Kiudarmeeritud betoon kuivab valamise järel veel mitu kuud. Kõige paremaid tulemusi on 

andnud siin painutatud otstega kiud. Teraskiu mõju väljendub  pragude hulga  

vähenemisega ning need jaotuvad ühtlaselt mikropragudena betoonipinnal. Plastilisel 

mahukahanemisel vähendavad kiudude nakkeomadused samuti pragude teket. 

Teraskiudude mõju algab alles siis, kui betoon hakkab kivistuma ja siduma ennast 

kiududega. Uurimused on siin näidanud parimatena lainelise kujuga kiude [22]. 

 

1.3.3. Kiudbetoon seintes 

Kiudbetooni, mida kasutatakse seinte valamisel nimetatakse TAB-Wall™ betooniks 

(joonis 1.11). Selle betooni puhul kehtivad samad eelised, mis tavalise kiudbetooni puhul.  

Kuna puudub vajadus armeerida seinu, on ehitajal võimalik oluliselt kiirendada 

ehitusprotsessi [23]. 

Kiudbetooniga on võimalik valada [23]: 

 kandvaid sise- ja välisseinu; 

 ennastkandvaid seinu; 

 tugiseinu.  

Kiudbetooniga on otstarbekam valada seinu, milles ei ole suuri avasid. Parima tulemuse 

saavutamiseks on TAB-Wall™ süsteemi võimalik kombineerida tavaarmatuuriga. Tähtis 

on seejuures kooskõlastus projekteerijaga. Betooni paigaldus toimub üldjuhul samade 

meetoditega, mida kasutatakse tavabetooni puhul [23]. 

 



 

16 

 

 

 

Joonis 1.11. TAB-Wall™ betoonist seinad [23] 

 

1.3.4. Kiudbetoon vahelagedes 

Armeerimistööd mõjutavad ehitusprotsessi kiirust: armeeringu projekteerimiseks, 

armatuuri hankimiseks, transpordiks, ettevalmistamiseks ja paigalduseks kulub aega, raha 

ning energiat. Armatuuri paigaldamiseks vajatakse ka kvalifitseeritud tööjõudu.  

Teatud vahelagede puhul on võimalik eelpool nimetatud toiminguid vältida, asendades 

tavaarmeeritud betooni TAB-Slab™betooniga, mille puhul „armatuur“ paigaldatakse koos 

betooniga. TAB-Slab™ on spetsiaalne vahelae süsteem, mis projekteeritakse vastavalt 

etteantud tingimustele ning mis koosneb kiudbetoonist ja APC varrastest (joonis 1.12).  

 

 

Joonis 1.12. APC vardad ja tavaarmeering [24] 
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APC (Anti Progressive Collapse) vardad on mõeldud konstruktsiooni püsivuse tagamiseks 

avariiolukorras näiteks tugiposti või  – seina purunemisel. TAB-Slab™betooni üheks 

tähtsamaks omapäraks on 100 kg teraskiu (TABIX) sisaldus ühes kuupmeetris [24].  

 

1.3.5. Kiudbetoon tunneliehituses 

Teraskiudbetoon pakub laialdast kasutusvõimalust tunneliehitusel [25,26,52]. Tunneli 

seintele mõjub sageli suur survejõud [25]  kombineerituna suhteliselt väikese 

paindemomendiga. Enamikel juhtudest on sellist olukorda võimalik lahendada 

teraskiudbetooniga. Viimase vastupidavus koormuskombinatsioonile võimaldab 

märkimisväärselt madalaid hoolduskulusid. Teraskiudbetooni kasutamine  lihtsustab ja 

kiirendab ehituskulgu. Tunneliehituses võib täheldada kiudbetooni kasvavat osakaalu, 

mida võimaldab selle kasutuspaindlikkus ja odavamad ehituskulud võrreldes 

tavaarmeeritud betooniga. 

 

Joonis 1.13. Raketisest eemaldatud tunnelielement [25] 

Tunneliehitusmeetodeid on peamiselt kaks:  

1) pritsbetoonmeetod;  

2) tehases toodetud tunnelielement. 

Pritsbetoonmeetodi puhul lisatakse kiud värskelt valatud betooni sisse. Selle meetodi 

eelisteks on lühenenud ehitusaeg ning geoloogiliselt keerulistes tingimustes, nagu näiteks 

mägedes, on võimalik seeläbi tunneli esmane toestamine.  
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Tehases toodetavate elementide puhul valatakse tunnelisegmendid kohapeal (joonis 1.13) 

ja transporditakse hiljem ehitusplatsile, kus nad omavahel kokku monteeritakse. Antud 

meetodi puhul eristatakse ühe- ja kahekihilisi elemente [25]. 

 

1.4. Kiudbetooni eelised ja puudused võrreldes tavaarmeeritud betooniga 

Ehitusprotsessi tõhususe üheks näitajaks on kiirus. Tellija on huvitatud, et töö saaks 

kvaliteetselt ning võimalikult kiiresti tehtud. Betoonkonstruktsioonide valmistamise juurde 

kuulub nende armeerimine, mis on aja- ning tööjõumahukas protsess. Armatuur tuleb 

hankida, transportida, ette valmistada ja paigaldada. Eelpoolloetletud toiminguid on 

võimalik vältida asendades tavaarmeering kiubetooniga [20]. 

 

Kiudbetooni eelised [20]: 

 kulutuste ja ajakulu puudumine võrreldes tavaarmeeringuga; 

 armeering paikneb homogeenselt kogu ristlõike ulatuses – armatuuri valesti asetamise 

risk puudub; 

 puudub vajadus armatuuri ladustamiseks ja ettevalmistamiseks; 

 talveperioodil ei ole vajadust puhastada armatuuri jääst ja lumest ning enne betoonivalu 

eelsoojendada; 

 betooni võib valada vahetult pärast raketise valmimist, mis on märgatav ajaline võit; 

 kaob vajadus kvalifitseeritud armeerijate järele; 

 betooni suurem tõmbe- ja paindetugevus võimaldavad vähendada konstruktsiooni 

mõõtmeid; 

 väheneb betooni mahukahanemisest tingitud pragude risk; 

 suureneb betooni löögikindlus; 

 võimalik on täpselt ette planeerida betooni valamisega kaasnevaid kulutusi; 

 mõningaid betoone nagu TAB-SLAB™ ja ARMIX™ Extra ei ole vaja vibreerida.  

Kiudbetooni puudused võrreldes eelistega on marginaalsed ning seotud peamiselt betooni 

tootmise ja valamisega. Kiudbetooni valmistatakse sama tehnoloogiaga nagu tavabetooni. 

Kiud lisatakse tõmbeventilaatori abil betoonitehase segumikserisse (joonis 1.14a) või 

transportöörlindiga otse mikserauto segistisse. 
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   (a)      (b) 

Joonis 1.14. Kiu doseerimine betoonitehases (a); kiupall (b) 

 

Kiudbetooni puudused [27]: 

 kiudude ebaühtlane jaotus ja orientatsioon betoonis võib avaldada mõju selle 

tugevusomadustele; 

 betooni halb töödeldavus, mis on põhjustatud liiga suurest kiusisaldusest; 

 betooni pumpamisel mikserautoga võivad tekkida niinimetatud kiupallid (joonis 

1.14b), mis põhjustavad ummistusi torustikus ja aeglustavad seetõttu tööprotsessi.  

 

Peamised  kiupallide tekkepõhjused on [27]: 

 kiud on segunenud palliks enne betoonisse lisamist ning betooni segamine ei purusta 

neid; 

 kiud lisatakse segusse liiga kiiresti, mistõttu ei segune nad ühtlaselt; 

 kiu kontsentratsioon mahuühiku kohta on liiga suur; 

 segumasin on amortiseerunud või ebaefektiivne kiudude ühtlaseks jaotamiseks; 

 kiud lisatakse segumasinasse enne teisi komponente.  
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1.5. Ülevaade eksperimentaalsetest uurimistöödest 

1.5.1. Katsed dünaamilise koormuse määramiseks 

S. Rehacek, P. Hunka, J. Kolisko, L. Kratochvile [28] uurisid erisuguste katsete abil 

löökkoormuse mõju kiudbetoonile. Selleks valmistati erineva kujuga katsekehad: prismad 

mõõtmetega 100×100×400 mm, risttahukad mõõtmetega 700×300×50 mm. Prismasid 

kasutati löökkoormuse katsete ning risttahukaid langeva koormusega katsete jaoks.  

Löökkoormusega katsete jaoks kasutati erineva kiusisaldusega betooniretsepte (tabel 1.1). 

Katseks kasutati kiudusid KrampeHarex DE 50/1,0 N (hooked end) läbimõõduga 1 mm ja 

pikkusega 50 mm.  

 

Tabel 1.1. Betooniretseptid A, B, C [28] 

SEGU 

Betooni komponent 

A 

[kg/m
3
] 

B 

[kg/m
3
] 

C 

[kg/m
3
] 

CEM II/A-S 42,5 R- Čižkovice 350 350 350 

Peenfraktsioon 0 – 4 mm, Kaznȇjov 1195 1189 1181 

Jämefraktsioon 4 – 8 mm, Kaznȇjov 644 641 636 

Superplastifikaator, Chysofluid Optima 208 8,75 8,75 8,75 

Teraskiud KampeHarex DE50/1,0 N 20 40 80 

Vesi 157,5 157,5 157,5 

 

Katsekehad valati puidust vormidesse ja segati vibrolaual, 24 tunni möödudes võeti 

vormidest välja ning pandi 28 päevaks vette. Enne katsetamist katsekehad mõõdeti ja 

kaaluti. Katsed viidi läbi prismadega 100×100×400 mm. Prismale tehti 16 mm sügavune 

ja 4 mm laiune sälk. Katsekehaga  viidi läbi kolme-punkti paindekatse (joonis 1.15)  

sildega 300 mm. Katse käigus jälgiti prao avanemislaiust (CMOD- crack mouth opening 

displacement ) ja läbipainet sõltuvalt rakendatud  jõust. Katsekehale rakendati koormust 

kiirusega 70 mm/s. Salvestati prao tekkimisel mõjunud maksimumjõud ja prao 

avanemislaius  kuni 5 mm [28]. 
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  (a)      (b) 

Joonis 1.15. Prisma enne katset (a); prisma purunemispilt (b) [28] 

Langeva koormuse katse viidi läbi spetsiaalse katseseadmega (joonis 1.16). Katsekehad 

(700×300×50 mm) toetati laiemale küljele. Löökkoormuse rakendamiseks kasutati 9,5 kg 

raskust vasarat, mis kukutati 10 cm ja 20 cm kõrguselt katsekehale. Vasara pea mõõtmed: 

esiotsa läbimõõt 35 mm, saba läbimõõt 120 mm.  

Esimene löök rakendati kõrguselt 10 cm, järgnevad löögid 20 cm kõrguselt. Katse käigus 

loeti üles löökide arv esimese silmaga nähtava prao tekkimiseni ( First-crack strenght) 

ning löökide arv purunemiseni (Failure strenght) [28].  

 

Joonis 1.16. Langeva koormuse katse [28] 
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Tabel 1.2. Langeva koormuse katsetulemused [28] 

Langeva koormuse katsetulemused 

Katsekeha 

Nr. 

Kukkumine 10 cm kõrguselt, 

löökide arv 
Purunemine 20 cm kõrguselt 

Esimese prao         Purunemistugevus 

tekkimine (löögid)           (löögid) 

A1 1 -  nähtav pragu puudub 1 10 

A2 1 -  nähtav pragu puudub 2 8 

A3 1 -  nähtav pragu puudub 2 8 

A4 1 -  nähtav pragu puudub 2 5 

A5 1 -  nähtav pragu puudub 2 8 

B1 1 -  nähtav pragu puudub 2 10 

B2 1 -  nähtav pragu puudub 2 12 

B3 1 -  nähtav pragu puudub 2 17 

B4 1 -  nähtav pragu puudub 2 12 

C1 1 -  nähtav pragu puudub 3 18 

C2 1 -  nähtav pragu puudub 2 20 

C3 1 -  nähtav pragu puudub 4 19 

C4 1 -  nähtav pragu puudub 3 16 

 

Katsete tulemused  on kokkuvõetud alltoodud tabelis, koormuse tõus väljendatuna 

kasvuprotsendina betoonisegu A suhtes. 

Tabel 1.3. Katsete tulemused [28] 

Katsekeha 

kuju 

Katse tüüp Parameeter  

A 

Segu 

B 

 

C 

  Maks. Jõud [kN] 10,3 11,2 16,6 

  Juurdekasv [%] - 9 62 

 

 

Prismad 

Dünaamilise 

koormuse test, 

MTS katsemasin 

Jõud [kN] kui prao 

avanemislaius 0,1 mm 
Juurdekasv [%] 

9,87 

 

- 

10,72 

 

9 

15,72 

 

59 

  Energia [kNm] kui läbipaine 

3,5 mm 
0,021 0,021 0,044 

  Juurdekasv [%] - 42 196 

Risttahukad 

 

Dünaamilise 

koormuse katse, 

Langeva  

koormuse katse 

Purunemistugevus (löögid) 
Juurdekasv [%] 

7,8 

- 

12,8 

63 

18,3 

134 
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Katsetulemustest järeldati [28]:  

1) Katsekehadeks olid prismad (100×100×400 mm) ja risttahukad (700×300×50 mm); 

2) Segu kiusisaldusega 40 kg/m
3 

puhul võis täheldada läbipainet. Samuti tõusis katsekeha 

vastupidavus dünaamilisele koormusele; 

3) Vajaliku energia hulka läbipaindel 3,5 mm hinnati paindediagrammi järgi 

(prismakujulised katsekehad); 

4) Koguenergia hulk läbipaindel 3,5 mm 40 kg/m
3 

kiusisalduse puhul on umbes 40 % 

suurem, võrreldes 20 kg/m
3 

kiusisaldusega. 80 kg/m
3 

kiusisaldusega segu puhul on 

koguenergia hulga kasv 200 % suurem võrreldes katsekehadega kiusisaldusega 

20 kg/m
3
. 

 

1.5.2. Katsed teraskiudbetooni tõmbetugevuse määramiseks 

R.S. Olivito, F.A. Zuccarello Calabria Ülikoolist [29] hindasid oma uurimistöös 

teraskiudbetooni tõmbetugevust. Selleks viidi läbi rida katseid, mille käigus uuriti 

katsekehade surve- ja tõmbetugevust. Kasutati erinevaid betooniretsepte ja  erinevate 

pikkustega kiudusid. Kiu sisaldus mahuühikus oli vastavalt 1 % ja 2 %. Survekatset 

kasutati betooni tugevusklassi määramiseks. Tõmbekatse eesmärgiks oli uurida kiu mõju 

tõmbepingetele ja betooni tugevusele. Nelja-punkti paindekatse viidi läbi, et mõõta jõudu, 

mis kulus esmaste pragude tekkimiseks katsekehas ning plastsusindeksi määramiseks. 

Katsetest selgus, et kiudude olemasolu mõjutab vähem betooni survetugevust, samas 

mõjutavad kiud pragude hilisemat teket katsekehas.  

Katsete jaoks valmistati kuus erineva koostisega segu, milles muudeti järgmisi 

parameetreid: kiu sisaldust mahuühikus, kiu pikkust, täiteainete fraktsiooni, tsemendi 

sisaldust. Peen- ja jämetäiteainete maksimaalne suurus oli vastavalt 4 mm ja 15 mm. 

Sõelkõvera koostamisel lähtuti kiudude pikkusest: täiteosakeste maksimaalne suurus ja kiu 

pikkus mõjutab suuresti kiudude ühtlast ja efektiivset jaotumist betoonis. Täiteaine 

maksimumsuurus ei peaks ületama kiu pikkust rohkem kui 0,5-kordselt. Betoonisegude 

komponendid  on ära toodud tabelis 1.4 [29]. 

 

 



 

24 

 

Tabel 1.4. Betoonisegu komponendid [29] 

Komponentide karakteristikud  Segud     

 A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Tsement CEM-I-42,5R (kg/m
3
) 400 440 470 400 440 470 

Jämefraktsioon 1 (10-15 mm) (kg/m
3
) 338 - - 338 - - 

Jämefraktsioon 2 (10-12 mm) (kg/m
3
) - 155 - - 155  

Jämefraktsioon 3 (4-10 mm) (kg/m
3
) 534 584 719 534 584 719 

Peenfraktsioon (0-4 mm) (kg/m
3
) 909 970 953 909 970 953 

Teraskiud 22 mm (l/d =50) (kg/m
3
) - - 78 - - 157 

Teraskiud 30 mm (l/d =50) (kg/m
3
) - 78 - - - - 

Teraskiud 44 mm (l/d =50) (kg/m
3
) 78 - - 157 157 - 

Vesi (kg/m
3
) 220 242 258 220 242 258 

Kiusisaldus mahuühikus 1% 1% 1% 2% 2% 2% 

Vesitsementtegur 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Katsete jaoks valati kakskümmend neli katsekeha mõõtmetega 150×150×150 mm, neli 

katsekeha iga retsepti kohta (tabel 1.5). Kakskümmend neli prismakujulist katsekeha 

mõõtmetega 150×150×600 mm valati nelja-punkti paindekatsete jaoks, neli retsepti kohta. 

Kaheksa prismakujulist katsekeha mõõtmetega 30×80×350 mm retseptide B ja C jaoks, 

1 % kiusisaldusega mahuühiku kohta tõmbekatsete jaoks. Betoonisegu konsistentsi 

määramiseks tehti koonuse vajumise katse Abramsi koonusega. Kahekümne nelja tunni 

möödudes peale valamist võeti katsekehad vormidest välja ning viidi suletud ruumi, kus 

neid hoiti enne katsetamist 48 tundi temperatuuril 20 C° ja suhtelisel õhuniiskusel 90 % 

[29]. 

Tabel 1.5. Katsekehade number ja tüüp [29] 

Katsekehade 

arv 

Tüüp Mõõtmed (mm) Katse tüüp Segu (%) Katsekeha skeem 

4 Kuup 150 x 150 x 150 Surve A1 

 

4 Kuup 150 x 150 x 150 Surve B1 

4 Kuup 150 x 150 x 150 Surve C1 

4 Kuup 150 x 150 x 150 Surve A2 

4 Kuup 150 x 150 x 150 Surve B2 

4 Kuup 150 x 150 x 150 Surve C2 

4 Prisma 150 x 150 x 600 4-punkti paine A1  

 
 

4 Prisma 150 x 150 x 600 4-punkti paine B1 

4 Prisma 150 x 150 x 600 4-punkti paine C1 

4 Prisma 150 x 150 x 600 4-punkti paine A2 

4 Prisma 150 x 150 x 600 4-punkti paine B2 

4 Prisma 150 x 150 x 600 4-punkti paine C2 

4 Prisma 30 x 80 x 350 Tõmme B1 

 

4 Prisma 30 x 80 x 350 Tõmme C1 
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Kiudbetooni survetugevuse määramine viidi läbi kuubikuliste katsekehadega 

150×150×150 mm. Selleks kasutati hüdraulilist pressi võimsusega kuni 3000 kN, mis oli 

ühendatud loenduriga andmete salvestamiseks. Koormust katsekehale rakendati kiirusega 

0,5 N/mm
2 

sekundis kuni pragude tekkimiseni [29]. 

Tabel 1.6. Kuubikuliste katsekehade survetugevus [29] 

Katsekeha (%) Mahukaal 

(kg/m
3
) 

Survetugevus 

(N/mm
2
) 

Survetugevuse keskväärtus 

(N/mm
2
) 

Min. väärtus 

(N/mm
2
) 

A1_1 2474 46,60 44,80 42,20 

A1_2 2519 47,60   

A1_3 2489 42,20   

A1_4 2459 42,80   

     

B1_1 2430 45,20 47,80 45,20 

B1_2 2459 49,60   

B1_3 2444 48,50   

B1_4 2474 47,90   

     

C1_1 2430 42,10 43,13 41,30 

C1_2 2450 41,30   

C1_3 2471 42,30   

C1_4 2415 46,80   

     

A2_1 2533 44,80 44,65 44,50 

A2_2 2519 44,80   

A2_3 2489 44,50   

A2_4 2474 44,50   

     

B2_1 2430 42,90 43,03 40,60 

B2_2 2474 43,90   

B2_3 2444 40,60   

B2_4 2459 44,70   

     

C2_1 2459 46,60 44,60 42,40 

C2_2 2444 45,80   

C2_3 2489 43,60   

C2_4 2474 42,40   

 

28 päeva möödudes peale valamist viidi läbi tõmbetugevuse mõõtmine katsekehadega 

30×80×350 mm. Katseks kasutati segusid B ja C ning elektromehaanilist katsemasinat 

tõmbejõuga 250 kN (joonis 1.17a).  

Seade oli ühendatud personaalarvutiga andmete salvestamiseks. Katsetamise käigus jälgiti 

läbipainet kiirusel 0,3 mm/min. Katse eesmärgiks oli kiudbetooni tõmbetugevuse 

määramine, et võrrelda saadud andmeid kirjandusest saadud teoreetilise modelleerimise 

tulemusel saadud katseandmetega. 
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Selleks, et fikseerida katsekeha võimalikult hästi katsemasina vahele, liimiti kaks õhukest 

metallplaati mõõtmetega 80×100 mm ja paksusega 3 mm (joonis 1.17b)  katsekeha 

otstesse [29]. 

 

 

(a)                                               (b) 

Joonis 1.17. Katsemasin (a); katsekeha geomeetria (b) [29] 

Kiudude mõju hindamiseks betooni tugevusele viidi läbi nelja-punkti paindekatse 

prismakujuliste katsekehadega. Selleks kasutati elekromehaanilist katsemasinat 

võimsusega 100 kN, mis oli katseandmete salvestamiseks ühendatud arvutiga. Katsekehale 

rakendati koormust kiirusega 0,3 mm/min 150 mm kaugusel tugedest (1/3 kogu sildest) 

kahe metallist silindriga läbimõõduga 24 mm, millele toetus jäik metallplaat koormuse 

ühtlaseks jagamiseks. Katse jooksul jälgiti prao avanemislaiust prao mõlemast otsast. 

Selleks paigaldati katsekeha põhja külge andurid (joonis 1.18), mis olid ühendatud 

spetsiaalse seadmega pingete salvestamiseks [29]. 
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1 Terasraam 
2 Andur (LVDT) 

3 Liigend 

4 Lihtne tugi 

5 Alustugi 

 

 

        (a) 

 

 

 
   (b)         (c)  

 

Joonis 1.18. Andurite kinnituse skeem (a); katsekeha (b); salvestusseadmed (c) [29] 

Katsed näitasid, et teraskiudbetooni survetugevus ei sõltu märkimisväärselt kiudude 

olemasolust betoonis, siiski võis täheldada pragunemise muutumist haprast plastseks (tabel 

1.6). Kiudude omavaheliste põiksidemete  tõttu katsekeha ei lagunenud laiali, vaid jäi 

tervikuks [29].  

Tõmbetugevuse katse põhjal selgus, et maksimaalset tõmbetugevuse kasvu näitasid 

lühikeste kiududega katsekehad, samas suurimat pinget võtsid kõige paremini vastu pikad 

kiud. Teoreetiliste mudelite põhjal tõstatatud hüpoteesid olid heas vastavuses katsete 

käigus saadud tulemustega [29]. 

Nelja-punkti paindekatse näitas ühe olulise aspektina plastsuse ja katketugevuse kasvu kiu 

koguse suurendamisel, samuti pikemate kiudude kasutamisel. Antud nähtust võib seletada 

teraskiudbetooni suurema deformeeritavuse ja energia neeldumisega pragunemise faasis. 

Kiudbetoonil on suurem paindetugevus ja erinev pragunemismuster kui tavaarmeeritud 

betoonil.  

A-A 
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Betooni pragunemisjärgne käitumine sõltub kiudude pikkusest: lühikesed kiuga katsekehad 

käitusid pehmemalt, samas kui pikema kiuga katsekehad näitasid plastilist või kõvenevat 

käitumist ning maksimaalse koormuse kasvu. 

Järelikult toob kiu hulga suurenemine kaasa plastsuse, esmase prao tekkimise tugevuse ja 

paindetugevuse kasvu, kuid ei näita muutust survetugevuse kasvus [29]. 

 

1.5.3. Kiudude orientatsioon betoonis 

Oma 2014 aastal kaitstud doktoritöös  „Orientation of short steel fibres in concrete: 

measuring and modelling“ („Metallist lühikiudude orientatsioon betoonis: mõõtmine ja 

modelleerimine“) [30] uuris Marika Eik, millise orientatsiooniga jaotuvad  lühikesed 

teraskiud kivistunud betoonmatriitsis. Uurimistöö läbiviimiseks kasutas autor kahte 

endapoolt väljatöötatud meetodit: viilutamine ja mikro-kompuutertomograafia. 

Katsekehadeks võeti täismõõtmelistest vahelaeplaatidest väljalõigatud konstruktsiooni 

osad. Viilutamise ja fotomeetria meetodit täiustati alalisvoolu juhtimise mõõtmisega, mida 

kombineeriti fotoanalüüsiga. Mikrokompuutertomograafia viidi läbi suurte katsekehadega. 

Lühikiudude orientatsioon määrati analüüsides 3D voksel pilte skaneeritud kiududest. 

Mõõtmistulemused tõestasid, et nii alalisvoolu juhtivuse mõõtmine kombineerituna 

fotoanalüüsiga kui ka mikro-kompuutertomograafia, võimaldavad mõõtmisel suurt täpsust, 

mistõttu neid meetodeid saab pidada usaldusväärseteks ning kasutada terasest lühikiudude 

orientatsiooni jaotuse määramiseks katsekehades. 

Katsete jaoks valati kuus täismõõtmelist plaati betooniklassiga C30/37. Kiududeks kasutati 

hook-end (haakotsaga) kiudusid pikkusega 50 mm ja läbimõõduga 1 mm. Kiu 

kontsentratsioon oli 80 kg/m
3
. 28 päeva pärast valamist katsetati tala kolme-punkti 

paindetestiga. Järgnevalt lõigati plaatidest katsekuubikud mõõtmetega 25×30×30 cm 

(K×L×P). Edasi lõigati kuubikutest 15 viilu läbimõõduga 2 cm. Ühtekokku saadi 180 viilu 

[30]. 

Viilutamise ja fotomeetria meetodil markeeriti iga viil spetsiaalselt ja  fotografeeriti. 

Selleks, et betoonis olevaid kiude paremini pildistada ja neid betoonpinnalt esile tuua, tehti 

plaat märjaks (joonis 1.19) [30]. 
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  (a)     (b) 

Joonis 1.19. Filtreeritud kujutis lõigatud viilust (a); töödeldud kujund viilust 

kahendsüsteemis (b) [30] 

Kiud lõigatud horisontaaltasapinnaga annab ellipsikujulise suletud pinna. Pärast 

viilupindade analüüsi saadud andmete põhjal saadi Xi, Yi  koordinaadid, mis määrasid 

ellipsi tsentri teljestiku alguspunkti suhtes, ellipsite pea- ja kõrvalteljed ning 

horisontaaltasapinna nurga φ. Ellipsi kuju võimaldab määrata kaldenurka θ kõrval- ja 

peatelje suhtes  (joonis 1.20 a,b) [30]. 

 

   (a)     (b) 

 

Joonis 1.20. Kaldenurk θ ja horisontaaltasapinna nurk φ (a); horisontaaltasapinna nurk φ 

(b) [30] 

Kuna viilutamine fotomeetriaga võimaldas määrata kiudude kaldenurka vahemikus [0°, 

180°], võeti lisaks kasutusele alalisvoolu juhtimise katse, milles kasutati ära lõigatud 

kiudude koordinaatidest saadud kujund. Teraskiud juhivad hästi voolu. Robot skaneeris 

viilu vastaskülgesid ja mõõtis lõigatud kiu mõlema otsa elektrijuhtivust.  

 



 

30 

 

Kui viilu vastasküljel asuva kiu ristlõige oli sama kiu oma, tekkis vooluring ja 

koordinaadid (Cartesian süsteemis) salvestati `.txt`failina. Järgmise sammuna töödeldi 

faile robotiga, et määrata kiudude suund. Antud meetod võimaldas määrata kiudude 

kaldenurka horisontaaltasapinna suhtes [0°, 360°] [30]. 

 

Mikrokompuutertomograafia katse jaoks lõigati samadest plaatidest, kust eelmised 

katsekehad, silindrikujulised katsekehad, kokku kaksteist, läbimõõduga 10 cm. Katsekeha 

skaneeriti 360° 1 – kraadise astme kaupa. Ühe katsekeha skaneerimiseks kulus umbes 

kolm tundi. Esmalt skaneeriti silindri keskmine osa ja teisena nelja silindri otsad.  Skanner 

ühendati ekraaniga, mis võimaldas uurida kiudude orientatsiooni kiukogumites kui ka 

raketise läheduses või vabas pinnas. Lisaks võimaldas valitud skaneerimisjärjekord 

analüüsida kiudude paigutuse jaotuvust surve- ja tõmberistlõike piirkonnas. Parema 

kujutise saamiseks lisati enne rekonstruktsiooni mediaanfilter. Saadud 3D pilt qCT 

skaneerimisel näitab kiudude tegelikku paigutust betoonmatriitsis (joonis 1.21) [30]. 

 

Joonis 1.21. qCT skaneerimisel saadud 3D pilt katsekeha keskmisest osast [30] 

 

Kokkuvõte väljatöötatud uurimismeetoditest [30]: 

Uurimistöö käigus arendati välja kaks meetodit, kuidas mõõta kiudude paiknemist: 

viilutamine alalisvoolu juhtimise mõõtmisega, kombineerituna fotoanalüüsiga ja qCT 

skaneerimine. Viilutamine sobib selgelt paremini sirgete ja `hook-end` tüüpi kiudude jaoks. 

Selle meetodi kasutamisel tuleks jälgida suhet viilu paksuse ja kiu pikkuse vahel: mida 

õhem on viil, seda lühemad peavad olema kiud.  



 

31 

 

Fotomeetrilise analüüsi täpsus sõltub suurel määral kujutise resolutsioonist: mida suurem 

on resolutsioon, seda täpsemini on kiud näha. 

Viilutamise suurimaks puuduseks on võimetus mõõta horisontaaltasapinna nurka φ 

ulatuses [0°, 360°]. Kiudude ruumilise paigutuse paremaks mõõtmiseks tuleks 

viilutamisele lisada alalisvoolu juhtimise meetod. 

Mikrokompuutertomograafia meetod võimaldab vaadata tugevate materjalide nagu betoon 

sisse ning luua 3D pilti kiudude ruumilisest paigutusest. Uurimistöös kasutatud seadmetega 

kulus skaneerimiseks 2 kuni 2,5 tundi. Tuleks rõhutada, et kasutatud qCT aparatuur on 

mõeldud eelkõige millimeetermõõdustikus katsekehade skaneerimiseks mikromeetrist 

väiksema resolutsiooniga. Kahjuks ei ole röntgenkiired piisava võimsusega, et pildistada 

suure neelduvusega materjale nagu betoon.  

Teraskiudbetooni puhul eeldatakse kiudude ühtlast (homogeenset ja isotroopset) jaotust 

betoonis, kuid  betooni paigaldamisel ja tihendamisel ei ole see alati võimalik. Mitmetes 

uurimistöödes [31,32,33,34] on järeldatud, et betooni tihendamine vibrolauaga või käsitsi 

raputamisega, on märkimisväärselt mõjutanud kiudude jaotust katsekehas. Prismakujulistes 

katsekehades, kus tihendamiseks kasutati vibrolauda, olid paljud kiud orienteeritud 

horisontaalselt. Silindriliste katsekehade käsitsi tihendamine raputamise teel soodustab 

kiudude kõige ebaühtlasemat jaotust betoonis.  

 

1.6. Täismõõtmelised katsed 

1.6.1. Arcelormittali täismõõtmeline katse 

Katseliselt on tõestatud, et sildevabad toestamata põrandad töötavad hästi  ilma 

traditsioonilise armeeringuta tööstus- ja kaubanduspindades, kus mõjuvad koormused on 

suured. Firma ArcelorMittal, koostöös Aacheni Tehnikaülikooliga, viis 2005. aastal läbi 

täismõõtmelise katse Luksemburgis, millega sooviti uurida, kuidas käituvad 

teraskiudbetoonpaneelid elumajade ja büroohoonete põrandatena, kus koormused on 

märgatavalt väiksemad kui tööstuspõrandates [35]. 

Katsepaneelid valati betooniseguga, milles olid lainelised kiud läbimõõduga 1,3 mm, 

pikkusega 50 mm ja doseeringuga 100 kg/m
3
.  
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Katsetulemused näitasid kõrgtugeva teraskiudbetooni (HPSFRC- high-performance steel 

fiber-reinforced concrete) väga suurt plastsust. Üheksa 200 mm paksust plaati mõõtmetega   

6×6 m, toetati postidele  300×300 mm (joonis 1.22).  

Koormused kandepiirseisundis näitasid paneeli võimet pidada vastu punktkoormusele 

470 kN, mida rakendati hüdraulilise tungrauaga silde keskosast ja 220 kN silde nurgast. 

Selleks, et imiteerida eeldatavat kasuskoormust 3 kuni 6 kN/m
2
, täideti vedelikumahutid 

veega. Läbipaindeks mõõdeti vaid 1/1200 silde pikkusest (5 mm 6 m silde kohta), 

kusjuures paneel jäi täielikult elastseks [35]. 

 

  

   (a)         (b)          (c) 

 

Joonis 1.22. Katseseadmed punktkoormuse rakendamiseks (a); pragunemispilt paneeli 

pealt (b); pragunemispilt paneeli alumisest küljest (c) [35] 

 

1.6.2. Eestis läbiviidud täismõõtmeline vahelae katsetamine 

Esimene täismõõtmeline katse Eestis ja ühtlasi Põhja-Euroopas, viidi läbi 2007. aastal. 

Katsega sooviti saada ülevaadet, kuidas käitub  TAB-Slab™ vahelagi erinevatel 

koormustel. Selleks valati postidele toetuv 5 m sildega, 18 cm paksuse ja üheksa 

katsetussektsiooniga vahelagi. Katsed viidi läbi pärast kolmekuulist kivinemisaega. 

Ühtlaselt jaotatud koormusel 360 kg/m
2 

(joonis 1.23) mõõdeti maksimaalseks 

deformatsiooniks 2 mm. Läbipainet mõõdeti korraga kümnest punktist mehaaniliste 

paigutisemõõtjatega ja keskelt elektroonilise mõõtjaga [36]. 
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Joonis 1.23. Katse lauskoormuse mõõtmiseks [36] 

Punktkoormuse mõõtmiseks kasutati postidele kinnitatud seitsme meetri pikkust jäika 

metallraami ja 200 tonnise survejõuga hüdropressi (joonis 1.24). Vahelae koormamine 

toimus ühe tonniste astmete järel ning arvestati stabiliseerumisajaga. Keskmisel väljal 

mõõdeti maksimaalseks punktkoormuseks 59 tonni, deformatsiooniga 6,7 mm. Nurgaväljal 

saadi koormusel 26 tonni maksimaalseks deformatsiooniks 110 mm. Tekkinud praod 

plaadi tõmbetsoonis suurima läbipainde juures olid umbes 10 mm (joonis 1.25). Pärast 

koormuse eemaldamist vähenes läbipaine 40 mm võrra. Seega jäi lõplikuks 

deformatsiooniks  70 mm. Katsest järeldati, et TAB-Slab™ vahelagi käitub elastse 

materjalina [36]. 

 

Joonis 1.24. Hüdropress ja metallraam punktkoormuse mõõtmiseks [36] 
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Joonis 1.25.  Vahelae purunemispilt pärast punktkoormuse rakendamist [36] 

Kuna lisaks eelpoolkirjeldatud katsetele sooviti teada saada, kuidas käitub 

kiudbetoonvahelagi ekstreemtingimustes, lõigati lae sisse ava mõõtmetega 1,0×1,2 m, 

millega katkestati turvavardad (joonis 1.26a). Järgmisena eemaldati üks tugipost, mille 

tulemusena tekkis 10 m pikkune sille ning lae omakaalu tõttu läbivajum 12 mm (joonis 

1.26b) [36]. 

Katsetulemustest võis järeldada: 

1) Ava tekitamine ei avaldanud mõju konstruktsiooni püsivusele. Seega, 

normaaltingimustes ei oma APC turvavarraste olemasolu tähtsust; 

2) Tugiposti eemaldamisel säilitas lagi endiselt oma püsivuse, ehkki omakaalust tekkis 

läbivajum 12 mm [36]. 

    (a)      (b)  

Joonis 1.26. Lagi pärast ava lõikamist (a); pärast tugiposti eemaldamist (b) [36] 
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1.7. Ülevaade Eesti Maaülikoolis kaitstud magistritöödest 

1.7.1. Kiudbetooni mehaaniliste omaduste uurimine 

Eesti Maaülikoolis 2011. aastal kaitstud magistritöös uuris Ando Ossip erineva 

kiusisaldusega teras- ja polüpropüleenkiudbetooni, samuti erineva saepuru sisaldusega 

betooni survetugevust. Katsed koosnesid kolmest erineva kiusisaldusega betoonisegust. Iga 

seeria koosnes 10 katsekehast. Katsetulemused näitasid, et nii teras- kui ka PP-kiud tõstsid 

betooni survetugevust: teraskiud 30,5 % ja PP-kiud 9 %, viimaste puhul olenemata 

kiusisaldusest. PP- kiudbetooni katsete juures täheldati, et suuremate koormuste juures 

võib tekkida plahvatuslik deformatsioon. Saepuru lisamine kahandas soojajuhtivust, samas 

vähenes ka betooni survetugevus mitmekordselt, mis on siiski piisav materjali kandevõime 

tagamiseks seintes [37]. 

Katsetulemuste põhjal tegi autor järgmised järeldused [37]: 

 PP-kiudude survetugevust tõstva efekti kinnituseks oleks vajalik teha täiendavad 

katsekehad kiusisaldusega 900 g/m
3
; 

 Töödeldavuse tagamiseks tuleks kasutada plastifikaatoreid; 

 Parema ülevaate saamiseks saepuru kasutamise võimalikkusest konstruktsiooni 

kandevõime suurendamiseks, tuleks kaaluda erinevate lisanditega katsekehade 

valmistamist; 

 Katsekehade madal survetugevus oli tõenäoliselt tingitud mördi ja puiduosakeste 

halvast nakkest.  

1.7.2. Teraskiudbetoonist kandvate elementide mehaaniliste omaduste uurimine 

Andrei Vassiljevi samanimelise magistritöö eesmärgiks oli määrata erineva kiutüübiga 

betooni paindetugevus. Selleks valati kõrge kiusisaldusega (70 kg/m
3
) ümarad plaadid. 

Katsete läbiviimiseks kasutati standardit ASTM C1550-12a. Antud standard käsitleb 

kiudbetooni paindetugevuse määramist ümarplaatidel. Kolmele sümmeetriliselt paiknevale 

toele asetatud ümarplaati koormati tsentraalselt (joonis 1.27). Koormust ja läbipainet 

mõõdeti väärtuseni 45 mm. Absorbeerunud energia kuni 5 mm tsentraalse läbipaindeni 

vastab olukordadele, kui materjal peab hoidma pragusid tihedalt kinni väikesel läbipaindel 

nagu näiteks veekindlad maa-alused tunnelid.  
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Absorbeeritud energia kuni 40 mm tsentraalse läbipaindeni vastab olukordadele, kus 

materjalilt nõutakse suurt paindetugevust nagu näiteks  kandvates konstruktsioonides [38]. 

Katsekehad jaotati kolme katseseeria vahel. Esimeses seerias kasutati hooked-end 75/50 

teraskiudusid. Teises seerias kasutati teraskiudu hendix 1/50. Kolmandas seerias 

kombineeriti teraskiud hendix 1/50 ja polüpropüleenkiud Eurofibres MF Fine + 1217 

(sisaldusega 0,5 kg/m
3
). Katsete tulemused näitasid, et suurema läbimõõduga kiud andsid 

märgatavalt kõrgema energia neeldumise 5 mm läbipainde juures, kui väiksema 

läbimõõduga sama liiki kiud. Keskmine energia absorptsioonide erinevus 40 mm 

läbipainde puhul oli kuni 6 %. Esialgsete katsetulemuste põhjal võis järeldada, et energia 

neeldumise väärtused on samas suurusjärgus ja ületasid standardis antud maksimaalseid 

väärtusi kuni 24 % [38]. 

 

Joonis 1.27. Katsekeha purunemise järel [38] 

 

1.7.3. Kiudbetooni kasutamine ehituses ja selle mehaanilised omadused 

Rainer Aren uuris oma 2015. aastal Maaülikoolis kaitstud magistritöös, kuidas mõjutavad 

teras- ja basaltkiud betooni surve-, painde-, jääkpaindetõmbetugevust ning ekvivalentset 

paindetugevust. Katseteks kasutati kolme tüüpi kiudusid: lainelise kujuga Tabix 90/35 

(töös tähistatud:  SIN või SINEX), painutatud otstega BT-HE75/50 ja basaltkiudusid.   

Betooni survetugevuse määramiseks valati katsekehad mõõtmetega 150×150×150 mm ja 

paindetugevuse määramiseks mõõtmetega 150×150×600 mm. Kiusisaldused oli 

järgmised: SINEX 15 kg/m
3
 ja 35 kg/m

3
, HE 75/50 35 kg/m

3
, basalt 3 kg/m

3
.  
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Kokku valmistati 27 katsekeha: viis etalonsegust, seitse SINEX 15 kg/m
3
, viis HE75/50 35 

kg/m
3
, viis SINEX 35 kg/m

3
, viis basaltkiuga 3 kg/m

3
 [39]. 

Survekatsed teostati 7 ja 28 päeva vanuselt. Kõikide katsekehade puhul oli purunemine 

sarnane: esmalt tekkisid katsekeha pinnale pindmised praod, mille järgi oli katsekeha veel 

suuteline vastu võtma lisakoormust, kuni lõpuks pragude laienedes katsekeha purunes 

täielikult. Teraskiududega katsekehade puhul jäid kiud pragunenud betooni kokku hoidma.    

Katsekehade paindetugevus määrati 28 päeva möödumisel katsekehade valmistamisest ja 

selleks kasutati universaalset katsemasinat Instron 3369 (joonis 1.28). Katsete tulemustest 

võis järeldada, et betooni jääkpaindetugevus suureneb teraskiudude lisamisel betoonile. 

Kiududeta katsekehad ja basaltkiuga armeeritud katsekehad kaotasid oma kandevõime 

koheselt peale esimese prao tekkimist.  

Järelikult ei osale basaltkiud energia ümberjaotumisel, vaid kiud purunevad kui 

saavutatakse betooni maksimaalne paindetugevus. Teraskiududega katsekehad kaotasid 

pärast esimese prao tekkimist 75 % kandevõimest, kuid suutsid siiski koormusi vastu võtta. 

Kiud osalevad energia neeldumisel ja annavad betoonile suurema 

jääkpaindetõmbetugevuse. Maksimaalsed pinged katsekehade purunemisel olid suhteliselt 

võrdsed, jäädes vahemikku 4,72 kuni 5,12 MPa. Autor järeldas katsete põhjal, et 

teraskiudude kasutamine betoonis on õigustatud, kuna omab eeliseid tavaarmeeringu ees 

ning on  majanduslikult kasulik [39]. 

 

Joonis 1.28. Universaalne katsemasin Instron 3369 [39] 
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1.7.4. Teraskiududega lisaarmeeritud raudbetoonsilluse painde- ja nihketugevuse 

katseline uurimine  

Riho Teidla ja Silver Tulik uurisid oma magistritöös katseliselt 3580 mm pikkuste 

kiudbetoonsilluste painde- ja põikjõukandevõimet. Katsete jaoks valmistati 10 katsekeha 

mõõtmetega 390×190×3580 mm. Elementide armeerimiseks kasutati kahte erinevat 

armeerimisskeemi [40]:  

 tüüpsilluse armeerimisel kasutati sarrusterast A500HW;  

 teraskiuga ja tavasarrusega lisaarmeeritud silluste armeerimisel kasutati elemendi 

tõmbetsoonis sarrusvardaid läbimõõduga 20 mm. Analoogselt tüüpsillusega kasutati ka 

kiudbetooniga armeeritud elementide puhul tõmbetsoonis kolme kahekümne 

millimeetrise läbimõõduga sarrusvarrast A500HW. Mõlema skeemi järgi toodeti viis 

sillust.  

Katsed viidi läbi Eesti Maaülikooli õppelaboris spetsiaalse katseseadmega, mida täiendati 

AS K-Most-i 1000 kN jõusilindriga (joonis 1.29). Katsete läbiviimiseks kasutati standardit 

EVS-EN 15037-1:2008 elementide põik- ja paindekandevõime katsemetoodika 

määramiseks. Betoonisegude tegeliku survetugevuse määramiseks valmistati mõlemast 

kasutatavast betoonisegust kaheksa katsekuubikut mõõtmetega 100×100×100 mm. 

Katsekehadest neli oli valmistatud kiudbetoonist ja neli tavabetoonist. Betooni 

tugevusklassiks saadi C40/50 [40]. 

 

Joonis 1.29. Jõuraami paigaldatud katsekeha ja 1000 kN jõusilinder [40] 
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Peamised uurimistöös saadud tulemused on välja toodud alljärgnevalt [40] :  

 uurimustöös katsetatud teraskiududega lisaarmeeritud silluste katsetulemused olid 

sarnased tavaarmeeringuga silluste näitajatega; 

 kiudbetoonsilluste paindekandevõime puhul selgus, et silluste survetsooni keskmine 

purustav jõud oli 334,08 kN. Töös katsetatud tavasarrusega silluste survetsooni 

keskmine purustav jõud oli 374,08 kN; 

 kiudbetoonsilluste lõpliku paindekandevõime ületamise hetkel oli viimane fikseeritud 

jõud 393,6 kN, samas olukorras varraskarkassiga sillustel fikseeritud jõud oli  

      393,28 kN; 

 põikjõukandevõime katsetused näitasid, et kiudbetooniga silluste keskmine purustav 

jõud oli 340,8 kN. Tavasarrusega silluste keskmine purustav jõud oli 327,04 kN.  

 

1.8. Magistritöö eesmärgid 

 

Kiudbetoon on tänapäeval ehituses järjest rohkem kasutatav ehitusmaterjal terasarmeeritud 

betooni kõrval. Paljudel juhtudel on majanduslikult ning korralduslikult otstarbekam 

kasutada konstruktsioonides teraskiudbetooni. Viimase kasutamine aitab kokku hoida aega, 

tööjõudu ning raha, mis kulub betooni armeerimiseks. Korralikult segatud kiud jagavad 

koormusi kolmemõõtmeliselt igas suunas. Teraskiudbetooni üheks eeliseks on pragude 

tekkimise järgne kõrge koormustaluvus. Kiud vähendavad pragude tekkimise riske ja 

võimaldavad valmistada ökonoomsemaid konstruktsioone. 

Magistritöö eesmärgiks oli määrata erinevate kiutüüpidega ja kogustega kiudbetooni 

paindetugevus ja absorbeeritud energia hulk ning saadud tulemusi analüüsida ja võrrelda 

kirjanduses avaldatud analoogsete katsete tulemustega. 

Uurimistöö läbiviimiseks püstitatud ülesanded: 

1. Lähtuvalt betooniretseptist valmistada ehitusmaterjalide laboris katsekehad; 

2. Ehitada vastavalt standardile EVS-EN 14488-5:2006 [41] katseseade; 

3. Viia läbi paindekatsed  katsekehadega; 

4. Analüüsida katsetulemusi. 
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2. ERINEVATE KIUDUDEGA KIUDBETOONPLAATIDE 

MEHAANILISTE OMADUSTE UURIMINE  

2.1. Katsemetoodika kirjeldus 

Katsete aluseks oli standard EVS-EN 14488-5:2006 [41]. Katsekehad valati ja katsed viidi 

läbi Eesti Maaülikooli ehituskonstruktsioonide laboris. Betooni survetugevusklassi 

määramiseks valati kuubikulised katsekehad mõõtmetega 150×150×150 mm. Paindekatse 

andmete järgi koostati diagramm, mille järgi arvutati absorbeerunud energia hulk. Kasutati 

kahte erinevat tüüpi teraskiude (Tabix 90/35, BT-HE75/50) ja basaltkiudusid pikkusega 

30 mm. Katsete läbiviimisel lähtuti järgmistest standarditest: 

 EVS-EN 12350-2:2009 [42];  

 EVS-EN 12390-1:2012 [43]; 

 EVS-EN 12390-2:2009 [44]; 

 EVS-EN 12390-3:2009 [45]; 

 EVS-EN 12390-4:2002 [46].  

 

2.2. Ülevaade katsekehades kasutatud kiududest 

2.2.1. Tabix 90/35 kiudude iseloomustus 

Tabix kiud (joonis 2.1) sobivad suurepäraselt kasutamiseks vuukideta tööstuspõrandates ja 

kandvates tarindites. Parimate omaduste esiletoomiseks tuleks seda kiudu kasutada hästi 

tihendatud kesk- ja kõrgtugevates betoonides. Antud kiutüüpi iseloomustavad järgmised 

omadused [47]: 

 Suurepärane mahukahanemiskontroll; 

 Võrreldes teiste levinud kiududega kandevõime aeglasem vähenemine peale 

esmaste pragude teket; 

 Suurem ankurdustugevus kivistunud betoonis. 
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Joonis 2.1. Tabix 90/35 kiud [47] 

Mõõtmed: 

 Kiu läbimõõt (d)     0.90 mm (± 0.04 mm); 

 Kiu pikkus (l)      35.0 mm (+2/-3 mm); 

 Laine sügavus (w)     0.40 – 0.65 mm; 

 Laine pikkus (λ)     8.00 mm; 

 Kiu saledusarv     39;  

Materjali karakteristikud: 

 Kiu tõmbetugevus      1200 N/mm² [47].    

 

2.2.2.  BT-HE 75/50 kiudude iseloomustus 

HE kiu näol on tegemist haakotsaga (hooked end) kiuga (joonis 2.2). Kiud on turul olnud 

üle 25 aasta ning on ühlasi ka üks enimkasutatud teraskiu tüüpidest. Võrreldes Tabix 

kiududega, ei oma HE nii head mahukahanemiskontrolli. Selle puuduse korvab väga hea 

töödeldavus kiududel saledusega kuni 60. HE kiudusid võib kasutada kõikides betoonides, 

kusjuures betooni suur tihedus ei ole nii oluline kui laineliste või sirgete otstega kiudude 

puhul. Kiud võtavad väga hästi koormust vastu prao avanemisel. Pärast esimese prao 

tekkimist võib täheldada nende kiudude kandevõime vähenemist lühikeseks ajaks, mille 

peale kandevõime stabiliseerub ning mõningatel juhtudel prao laienedes võib isegi 

suureneda [48].  
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Joonis 2.2. BT-HE 75/50 [49] 

Mõõtmed: 

 Kiu läbimõõt (d)     0.75 mm;  

 Kiu pikkus (L)     50; 

 Kiu saledusarv      67; 

 Haagi pikkus (y)     1-4 mm; 

 Haagi sügavus      H 1,8 mm; 

 Paindenurk      α 45° (min 30°); 

 Kiu väändenurk     < 30°. 

Materjali karakteristikud: 

 Kiu tõmbetugevus (Rm)    min 1100 N/mm
2
; 

 Terase tihedus (l)     7,8 g/mm
3
; 

 Elastsusmoodul (E)     200- 220 GPa [49]. 

 

2.2.3.  Basaltkiudude iseloomustus 

 

Üldine basaltkiudude (joonis 2.3) kirjeldus on toodud jaotises 1.2.5.   

Mõõtmed: 

 Kiu läbimõõt       9-23 μm; 

 Kiu pikkus      30 mm; 

Materjali karakteristikud: 

 Kiu tõmbetugevus     4840 MPa; 

 Tihedus      2,75 g/cm
3
; 

 Elastsusmoodul     89 GPa [50]. 
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Joonis 2.3. Basaltkiud  

 

2.3. Katsekehade valmistamine 

Betooniretsept töötati välja Rudus AS spetsialistide poolt. Betoonisegu komponendid toodi 

Rudus AS Reola tehasest. Katsekehade valmistamine toimus Eesti Maaülikooli 

ehituskonstruktsioonide laboris. Standard EVS-EN 14488-5:2006 määrab katsekehad 

mõõtmetega .mm100600600 5

0

 Vormid valmistati 19 mm paksusest veekindlast 

vineerist, kokku viis eksemplari. Katsed oli jaotatud viieks seeriaks, igas seerias viis 

katsekeha. Esimese seeriana valmistati viis katsekeha etalonsegust. Kokku valmis 25 

katsekeha. Katsekehad jagunesid kiutüübi- ja koguse alusel järgmiselt: Tabix 90/35 

15 kg/m
3 

ja 35 kg/m
3 

(autori tähis: TAB-15, TAB-35); BT-HE 75/50 35 kg/m
3 

(autori tähis: 

HE); basalt 3 kg/m
3 

(autori tähis: B), etalonsegu tähis: ET. Betooni valmistamiseks kasutati 

segumasinat Optimix M 150 E (joonis 2.4a). Segu komponendid ja kiud kaaluti ja lisati  

vastavalt betooniretseptile (tabel 2.1).  

Peenfraktsiooniks kasutati liiva 0 kuni 8 mm, jämefraktsioonina killustikku 4 kuni 16 mm, 

tsemendina CEM II/B-M(T-L) 52,5R. Betooni mahukaal 2406 kg/m
3
. Segu konsistents 

määrati koonuse vajumi põhjal (joonis 2.5) vastavalt standardile EVS-EN 12350-2:2009 

[44]. Juhendis etteantud segu plastsus pidi olema 18 kuni 20 cm, mida korrigeeriti soovitud 

vajumi saamiseks plastifikaatoriga. Vormid täideti seguga kolme kihi kaupa, iga kihti 

raputati käsitsi (joonis 2.4b). Katsekehasid hoiti vormis vastavalt standardile minimaalselt 

16 tundi, pärast eemaldati vormist ja paigutati suurde veega täidetud mahutisse, kus neid 

hoiti kuni katsetamiseni 28 päeva. 
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                         (a)                                                           (b) 

Joonis 2.4. Segumasin Optimix M 150 E (a);  katsekeha vahetult peale valamist (b) 

 

Joonis 2.5. Koonuse vajumi mõõtmine Abramsi koonusega 

Betooni survetugevusklassi määramiseks valati kuubikulised katsekehad mõõtmetega 

150×150×150 mm, igast seeriast kolm, eelpool nimetatud kiutüüpide- ja kogustega [39].  

Tabel 2.1. Betooniretsept 

Materjalid Fraktsioon, mm, toote nimi Koostis, % Koostis, kg/m
3 

Liiv 0-8 54,5 1036 

Killustik- lubjakivi 4-16 45,5 865 

Tsement CEM II/B-M(T-L) 52,5R; AS Kunda 

Nordic Tsement 

- 325 

Plastifikaator Mapei Dynamon  Xtend; MAPEI 0,8 - 

Teraskiud Tabix 90/35 - 15; 35 

Teraskiud BT-HE 75/50 - 35 

Basaltkiud Basalt 30 mm - 3 

Vesi  - 180 
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2.4. Katseseadmete kirjeldus 

 

2.4.1. Katsemasin survetugevuse määramiseks 

Survekatseks kasutati  katsemasinat Π-125 (joonis 2.6). Seadme maksimaalne koormav 

jõud on 125 kN. Masin väljastab survediagrammi digitaalsel kujul. Koormus kantakse 

katsemasinalt katsekehale üle kahe metallplaadi abil [39]. 

 

Joonis 2.6.  Katsemasin Π-125 [39] 

 

2.4.2. Seadmed paindetugevuse määramiseks 

Paindekatse läbiviimiseks kasutati Maaehituse osakonna konstruktsioonide laboris olevat 

jõuraami, mille külge oli monteeritud hüdrauliline  jõusilinder Lukas LZM 25/200 

võimsusega 250 kN (joonis 2.7b)  ja silindri käiguga 200 mm. Katsekeha asetati metallist 

raamile sisemõõtmetega (500 ± 2)×(500 ± 2) mm, kõrgusega 100 mm ja paksusega (20 ± 

1) mm. Koormuse ülekandmiseks silindrilt katsekehale kasutati metallplaati mõõtmetega 

(100 ± 1)×(100 ± 1) mm, paksusega (20 ± 1) mm [41]. Katsetulemuste salvestamiseks 

kasutati andmesalvestajat Ahlborn Almemo 5690-2 (joonis 2.7c), mis salvestas siiret 

0,01 mm ja rõhku 0,1 bar täpsusega. Katsekeha koormamise käigus tekkinud tsentraalset 

läbipainet mõõdeti siirdeanduriga Ahlborn Almemo FWA050T (joonis 2.7a) [51]. 
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      (a) 

           

  (b)      (c) 

Joonis 2.7. Siirdeandur Ahlborn Almemo FWA050T (a) [51]; hüdrauliline silinder Lukas 

LZM 25/200 (b);  andmesalvestaja Ahlborn Almemo 5690-2 (c) 

 

2.5. Survekatse 

Katsed viidi läbi vastavalt standardile EVS-EN 12390-3:2009 kuubikuliste katsekehadega 

mõõtmetega 150×150×150 mm. Katsekehade vanus  katsetamisel oli 7 ja 28 päeva. 

Standard sätestab koormamise kiiruseks 0,6 ± 0,2 MPa/s, kusjuures katsekehasid tuleb 

suruda risti valamise pinnaga [45].  
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Lubatud maksimaalne algkoormus on 30 % purustavast koormusest. Koormust rakendati 

sujuvalt ja suurendati pidevalt valitud konstantse kiirusega ± 10 % kuni katsekeha 

purunemiseni. Maksimaalne koormusnäit ehk purustav jõud registreeriti. Lähtudes 

purustavast jõust ja katsekeha ristlõike pindalast arvutati proovikehade survetugevus fc  

( täpsusega 0,1 N/mm)  valemi 2.1 järgi: 

,
A

F
f

c

c        (2.1) 

kus F − maksimaalne koormus N; 

 𝐴𝑐 − katsekeha survepindala mm
2
. 

Katsed võib lugeda õnnestunuks, kui kehade purunemispilt sarnaneb joonisel 2.8 tooduga. 

 

Joonis 2.8. Kuubi rahuldavad purunemispildid [45] 

Katsetulemuste andmed on võetud Rainer Areni magistritööst [39], kuna mõlemaks 

uurimistööks vajalike katsekehade valmistamine toimus samal ajal ning betooniretsept, sh 

kiudude doseeringud, olid samad. 

Survekatse tulemused määrati 7 ja 28 päeva vanustel katsekehadel. Kõigil katsekehadel  oli 

purunemispilt sarnane: alguses tekkisid pindmised praod, mis koormuse lisamisel 

suurenesid kuni katsekeha lõpliku purunemiseni. Teraskiududega katsekehad ei lagunenud 

täielikult, vaid kiud hoidsid katsekeha koos. Katsekehade keskmised survetugevused on ära 

toodud järgnevas tabelis. 
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Tabel 2.2. Katsekehade keskmised survetugevused 28 päeva vanuselt [39] 

Kiudude maht, kg/m
3 

Keskmine survetugevus, 

MPa 

Etalon 38,5 

SIN 35 kg/m
3 

31,2 

SIN 15 kg/m
3 

33,0 

HE75 35 kg/m
3 

32,2 

BAS3 3 kg/m
3 

29,8 

 

Tabeli 2.2 põhjal võib järeldada, et parimaid tulemusi näitavad etalonsegust valmistatud 

katsekehad ja kehvemaid basaldist. Läbiviidud eksperimentaalsete uurimistööde tulemused 

tõestavad, et üldjuhul kiudude olemasolu betoonis ei mõjuta selle survetugevust 

märkimisväärselt [29,39]. 

 

2.6. Paindekatse 

Paindekatse aluseks võeti standard EVS-EN 14488-5:2006 [41].  Enne katsetamist mõõdeti 

külgede pikkused ning katsekeha paksus igalt küljelt kolmest kohast. Saadud tulemused on 

tabelina ära toodud lisades 3 ja 4. Katsekehade vanus katsetamisel oli 28 päeva. Katsekeha 

asetati metallist tugiraamile igast küljest võrdsele kaugusele (joonis 2.9). Siirdeandur 

paigaldati katsekeha alla tsentrisse. Jõusilinder kandis koormuse katsekehale üle metallist 

plaadi kaudu. Kuna silindri kõrgust katsekeha suhtes ei olnud võimalik täpselt seadistada, 

kasutati koormamiseks mitut plaati (joonis 2.10). 

 

Joonis 2.9. Katse skeem [41] 
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Joonis 2.10. Katsekeha vahetult enne katsetamist 

 

Koormust rakendati katsekehale konstantsel kiirusel (1 ± 0,1) mm/min kuni siirdeni 40 mm 

[41]. Koormus ja siire salvestati andmesalvestaja  Ahlborn Almemo abil. Saadud 

mõõtmistulemuste põhjal koostati iga katsekeha kohta paindediagramm. 

 

Joonis 2.11. Paindediagramm 

 

Absorbeerunud energia (energie absorption) arvutatakse paindediagrammi pindala järgi 

valemiga 2.2 kuni siirdeni 25 mm (joonis 2.11). Absorbeerunud energia hulk iseloomustab 

kiudude tööd pingete ülekandmisel betoonilt kiududele: mida suurem on diagrammialune 

pindala, seda rohkem kiudusid osaleb pingete vastuvõtmisel.  
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kus 

𝐸 − neeldunud energia, J; 

𝐹 − jõud, N; 

𝑤 − läbipaine (0,07n−0,10) ×lf 

𝑛 − pragude arv; 

lf  − kiu pikkus, mm. 
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 

Katseandmete põhjal koostati paindediagrammid, mis olid aluseks neeldunud 

(absorbeerunud) energia arvutamiseks 25 mm läbipainde juures. Katsekehade 

maksimaalsete jõudude ning energia neeldumise tulemused on ära toodud magistritöö 

lisas 1, paindediagrammid lisas 2, katsekehade mõõtmed: külgede pikkused ja  ristlõigete 

läbimõõdud vastavalt lisas 3 ja 4, katsekehade purunemispildid  lisas 5. Etalonsegust (ET) 

valmistatud katsekehad purunesid läbipaindel alla 1 mm, mis on tüüpiline ilma armatuurita 

betooni paindekatse puhul, kuna konstruktsiooni tõmbetsoonis tekkivate jõudude 

vastuvõtmiseks on oluline armeeringu olemasolu. Etalonsegust katsekehade maksimaalne 

jõud enne purunemist oli 59,6 kN, mis oli ühtlasi ka kõigi katseseeriate suuruselt teine 

tulemus. Parimat tulemust 67,5 kN, näitas katsekeha TAB-35-3. Kaks viiest etalonseguga 

katsekehast purunesid kolmeks tükiks. Purunemispilt oli neljal katsekehal viiest sarnane. 

Tabix 90/35 (TAB) kiududega katsekehad jagunesid kiusisalduse järgi kahte seeriasse: 

15 kg/m
3
 ja 35 kg/m

3
.
 
TAB-15 katsekehade maksimumjõud jäi vahemikku 40 kuni 51,5 kN 

ja absorbeerunud energia vahemikku 194 kuni 299 J. TAB-35 seeria vastavad näitajad olid 

43 kuni 67,5 kN ning 259 kuni 456 J. Katsekehal TAB-35-2 ei õnnestunud määrata energia 

neeldumist, kuna läbipainet õnnestus mõõta ainult kuni 18 mm. Neeldunud energia  TAB-

15 seerias on samas suurusjärgus ja kõigub mõnekümne džauli ulatuses, samas kui TAB-

35 seeria üksikud katsetulemused erinevad üksteisest kohati kuni 200 J piires. TAB-15 ja 

TAB-35 tulemuste võrdlemine näitab, et kiu doseeringu suurenemine betoonis mõjutab 

selle paindetugevust [29]. Oma erilise kuju tõttu on see kiud hästi ankurdatud betooni 

[22,47] ja võrreldes teiste kiududega omab suuremat võimet pikeneda tõmbepingetel: 

purunenud ristlõigete vaatlus näitas, et paljud kiud olid sirgenenud. 

BT-HE 75/50 (HE) kiududega katsekehade kiusisaldus oli 35 kg/m
3
. HE kiud näitasid 

kõige paremaid tulemusi. Katseseeria maksimumide keskmised olid 41,5 kuni 58,8 kN. 

Absorbeerunud energia jäi vahemikku 444 kuni 646 J, mis on võrreldav mõnedes 

uurimistöödes saadud keskmistega 500 kuni 700 J (betooni survetugevusklassid C25/30 ja 

C30/37, katsekehade vanus 28 päeva) [53]. Erinevates uurimistöödes [55,56] võib leida 

kuni 2,5 korda suuremat absorbeerunud energia hulka, kuid töös [56]  katsetati 40 ja 61 

päeva vanuseid katsekehasid.  
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Samuti võivad erinevates geograafilistes piirkondades leiduvad betooni täitematerjalid ja 

nende suurus mõjutada kivistunud betooni mehaanilisi omadusi. 

Sarnaselt TAB-35 seeria tulemustega, erinevad HE katsetulemused kuni 200 J. Sellise 

erinevuse üheks põhjuseks võib olla kiudude ebaühtlane jaotumine purunenud ristlõikes 

ning kiudude orientatsioon: mida rohkem kiudusid sildab pragusid, seda suurem on energia 

neeldumine ning võimalikult palju kiudusid töötavad paindekoormuse 

vastuvõtmisel. Katsekehade purunemispiltide tõmbetsoonide ja ristlõigete vaatlus näitas, et 

üsna palju HE kiudusid paiknes ristlõikega risti ja olid murdunud. HE kiud kannavad prao 

avanemisel suurepäraselt koormust üle [48], mida võib täheldada paindediagrammide 

uurimisel. Paindejõu vähenemise järel suutsid kiud endiselt koormust vastu võtta ning 

näitasid isegi mõningast paindetugevuse suurenemist. 

Kiudbetooni kandevõimet, energia absorptsiooni ja töödeldavust [27,48,55]  mõjutab lisaks 

kiudude hulgale mahuühikus ka kiu saledusarv. Katsetulemused näitasid, et HE kiududega 

(saledusarv 67) katsekehade maksimaalsete paindetugevuste keskmine ja energia 

absorptsioonide keskmine on suuremad, kui TAB-35 (saledusarv 39)  katsekehade 

vastavad näitajad (vt Lisa 1). 

TAB-35 kiududega katsekehade maksimaalsete paindetugevuste keskmine oli 53,4 ± 12,4 

kN ja HE katsekehadel 53,9 ± 8,7 kN, energia absorptsioonide keskmised vastavalt 376 ± 

133 J ja 571 ± 99 J. Saadud tulemused kinnitavad uurimistöödes [27,54,55] välja toodud 

seisukohta, et suurema saledusarvuga kiududega katsekehade paindetugevus ja energia 

absorptsioon on suurem.  

Basaldist kiududega katsekehad käitusid sarnaselt etalonkatsekehadega: purunemine 

toimus läbipaindel alla 1 mm, seega ei olnud võimalik määrata antud katsekehade puhul 

energia neeldumist. Katsekehade maksimaalsete paindetugevuste keskmine oli 42,8 ± 6,5 

kN, mis on kõige väiksem tulemus võrreldes teiste katseseeriate tulemustega.  Valamise 

käigus pidi mitmel korral korrigeerima segu töödeldavust plastifikaatori lisamisega, kuna 

vajum oli nii väike, et segukoonus peaaegu säilitas oma kuju peale vormi eemaldamist. 

Basaldist kiududega katsekehade purunemispilt [57] sarnanes etalonsegust katsekehade 

purunemispildile. Nii käesoleva kui ka uurimistöö [39]  tulemuste põhjal ei ole võimalik 

teha lõplikke järeldusi basaldist kiudude mõju kohta betooni surve- ja paindetugevusele. 

Põhjalikuma ülevaate saamiseks tuleks teha täiendavaid katseid. 



 

53 

 

Absorbeerunud energia hulga üheks iseloomustavaks tunnuseks on purunemisristlõike 

pindala: mida suurem see on, seda suurem on energia neeldumine katsekehas.  

Purunemispiltide visuaalsel uurimisel võis täheldada HE ja TAB-35 katsekehadel 

suuremaid purunenud ristlõigete pindalasid, samuti oli nendel katsekehadel läbivate 

pragude arv peamiselt viis, samas, kui teiste seeriate katsekehadel neli.   

Katsekehade TAB-35-1 ja TAB-35-4 katsekehade võrdlemine näitas erinevat kiudude 

hulka purunenud ristlõigetes: TAB-35-4 ristlõikes oli kiudusid rohkem. Järelikult osaleb 

rohkem kiudusid pingete vastuvõtmisel ning absorbeerunud energia hulk on suurem kui 

TAB-35-1 katsekehas. 

Katseandmete  statistiline analüüs 

Katsekehade maksimaalsete paindejõudude erinevuste tõestamiseks kasutati Tukey testi 

(statistikatarkvara R funktsioon TukeyHSD)  [58].  Test võrdleb erinevate katsekehade 

paindetugevuste vahelisi seoseid. Määravaks kriteeriumiks hindamisel on  olulisuse 

tõenäosus ehk p - väärtus. Kui p < 0,05, oleme tõestanud hüpoteesi, et erinevates 

katsekehades arvutatud maksimaalsete paindetugevuste keskmised erinevad üksteisest. 

Katseseeriate omavaheline võrdlemine (tabel 3.1)  näitab, et ükski p - väärtuse tulemus ei 

ole väiksem kui 0,05. Kõige väiksemad on tulemused paarides HE - B: p=0,160, järgnevad 

TAB-35 - B: p=0,191, TAB-15 - HE: p=0,312 ja  TAB-35 - TAB-15: p=0,362. Antud 

analüüsi põhjal ei saa väita, et kiud avaldavad märkimisväärset mõju paindetugevuse 

suurenemisele. Maksimaalsete paindetugevuste erinevuste tõestamiseks oleks vaja olnud 

rohkem vaatlusandmeid, seetõttu põhjalikuma järelduse tegemine eeldab suuremat 

valimihulka ehk suuremat arvu katsekehasid seeria kohta. 

Tabel 3.1. Maksimaalsete paindejõudude keskmiste võrdlemine Tukey testiga 

 

Valimid 

Keskmiste erinevused Olulisuse 

tõenäosus 

(p - väärtus) 
Väärtus Alumine 

usalduspiir 95% 

Ülemine 

usalduspiir 95% 

ET - B 4,54 -9,35 18,43 0,862 

HE - B 11,08 -2,81 24,97 0,160 

TAB-15 - B 1,90 -11,99 15,79 0,994 

TAB-35 - B 10,60 -3,29 24,49 0,191 

HE - ET 6,54 -7,35 20,43 0,630 

TAB-15 - ET -2,64 -16,53 11,25 0,978 

TAB-35 - ET 6,06 -7,83 19,95 0,691 

TAB-15 - HE -9,18 -23,07 4,71 0,312 

TAB-35 - HE -0,48 -14,37 13,41 1,000 

TAB-35 - TAB-15 8,70 -5,19 22,59 0,362 
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Katsekehade energia absorptsioonide keskmiste võrdlemiseks kasutati sama metoodikat. 

Turkey  testiga  võrreldi  katseseeria paarisid TAB-15 - HE;  TAB-35 - HE;  TAB-35 - 

TAB-15. Testi  tulemusena (tabel 3.2)  saadi  p - väärtuseks  palju väiksem  tulemus kui 

0,05. TAB-15 - HE: p=0,00003, TAB-35 - HE: p=0,00411, TAB-35 - TAB-15: p=0,02489.  

Võrdlustulemused näitavad, et suurim erinevus neeldunud energia hulgas on TAB-15 - HE 

vahel. Sellist erinevust saab põhjendada erinevusega kiudude doseeringus ja kiutüübis. 

TAB-35 - HE puhul erinevus vähenes, kuna doseering kummaski katseseerias oli 

ühesugune (35 kg/m
3
).  TAB-35 - TAB-15 p - väärtus näitab kõige väiksemat erinevust 

katseseeriate keskmiste omavahelises võrdluses. Antud katseseeriate puhul on tegemist 

sama tüüpi kiududega, kuid erineva doseeringuga. 

Tabel 3.2. Absorbeerunud energia keskmiste võrdlemine Tukey testiga 

 

Valimid 

Keskmiste erinevused Olulisuse 

tõenäosus 

(p - väärtus) 
Väärtus Alumine 

usalduspiir 95% 

Ülemine 

usalduspiir 95% 

TAB-15 - HE -340,20 -459,30 -221,10 0,00003 

TAB-35 - HE -194,85 -321,17 -68,53 0,00411 

TAB-35 - TAB-15 145,35 19,03 271,67 0,02489 

 

Absorbeerunud energia statistiline analüüs näitab, et nii kiuhulga suurendamine kui ka 

kiutüüp mõjutab absorbeerunud energia hulka betoonis. 

 

Katsekehade valamise ja katsetamisega seotud probleemid. 

Katsekehade valamisel tuli pisut vähendada vee hulka betoonisegus, kuna retseptis antud 

veekogus oli arvutatud kuiva täiteainet arvestades. Vahetult enne segu valmistamist õuest 

laborisse toodud täiteained sisaldasid jääkniiskust. Järelikult võis vesitsementtegur  erineda 

retseptis etteantud väärtusest ja selle tõttu avaldada mõju betooni tugevusele. TAB-35-2 

katsekehal ei õnnestunud määrata energia neeldumist, kuna siirdeandur jäi betooni prakku 

kinni. Hilisemate katsete käigus paigutati anduri ja katsekeha vahele väike lisaplaat, et 

välistada sarnase probleemi kordumist.  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida erinevate kiutüüpide mõju betooni 

mehaanilistele omadustele. Töös kasutati kolme erinevat tüüpi kiudusid: kahte  tüüpi 

metallkiudusid ning basaltkiudusid. Katsete jaoks valati erineva kiusisaldusega katsekehad, 

viidi läbi purustavad paindekatsed ning katseandmete põhjal koostati paindediagrammid, 

mis olid aluseks absorbeerunud energia hulga arvutamisel. Katsemetoodika põhines 

standardil EVS-EN 14488-5:2006. 

Uurimistöö põhjal  järeldati järgmist: 

 Kiudude koguse suurendamine tõstab betooni  paindetugevust ning absorbeerunud 

energia hulka. Katsetes kasutatavatest teraskiududest Tabix doseeringu 

suurendamisel 15 kuni 35 kg/m
3
 kasvas nii paindetugevus kui ka absorbeerunud 

energia hulk. TAB-15 ja TAB-35 kiududega katsekehade maksimaalsete 

paindetugevuste keskmiste võrdlemine andis juurdekasvuks 19 % ja absorbeerunud 

energia 63 %; 

 HE 35 kg/m
3 

kiusisaldusega katsekehad näitasid kõige paremaid tulemusi, 

maksimaalsete jõudude keskmine selles seerias oli 53,9 ± 8,7 kN ja keskmine 

absorbeerunud energia 571 ± 99 J. Viimane tulemus paikneb uurimistöödes 

avaldatud andmete vahemikus 28 päeva vanuste C25/30, C30/37 tugevusklassi 

katsekehadele; 

 HE kiududega katsekehade  paindediagrammide analüüs toetab kirjanduses 

avaldatud seisukohta, et kiud võtavad suurepäraselt koormust vastu prao 

avanemisel: pärast algset paindejõu vähenemist olid kiud suutelised veel koormust 

vastu võtma ning märgata võis isegi paindetugevuse suurenemist; 

 Kiudbetooni kandevõimet, energia absorptsiooni ja töödeldavust ei mõjuta üksnes 

kiudude hulk mahuühikus, vaid samuti kiu saledusarv. Antud töö katsed näitasid, et 

nii HE kiududega katsekehade maksimaalsete paindetugevuste keskmine kui ka 

energia absorptsioonide keskmine on suuremad, kui TAB-35 katsekehade vastavad 

näitajad. 
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 Basaltkiuga katsekehade purunemispilt sarnanes etalonsegust katsekehade 

purunemispildile. Ristlõigete uurimisel ei olnud võimalik kiude palja silmaga 

tuvastada. Järelikult, kiud doseeringuga 3 kg/m
3
 ei osale energia absorbeerumisel ja 

basaltkiu mõju antud katsekehade paindetugevusele võib arvestamata jätta. 

Täpsemate katsetulemuste saamiseks oleks soovitav valmis betoonisegu tellida tehasest, 

mis välistab käsitsi lähteainete doseerimisel tekkivad ebatäpsused. Arvuti teel juhitav 

komponentide doseerimine ja niiskussisalduse määramine täitematerjalides võimaldab 

täpselt betooniretseptile vastava segu valmistamise. Kandvates konstruktsioonides nagu 

vahelaed ja vundamendid kasutatakse betoone kiusisaldusega 70 kuni 100 kg/m
3
. Selleks, 

et saada parem ülevaade kiudbetooni käitumisest kandvates konstruktsioonides, oleks 

soovituslik teha katseid  kiukogusega vähemalt 70 kg/m
3
.  

Käesolev töö, nagu ka mitmed teised uurimistööd, näitavad kiudbetooni kasutamise 

võimalikkust ja kasumlikkust ehituskonstruktsioonides. Selle mitmekülgse ehitusmaterjali 

laialdasem kasutuselevõtt eeldab vastavate standardite ja regulatsioonide väljatöötamist, 

mis on võimalik tihedas koostöös antud valdkonna juhtivate inseneride ja teadusasutustega.  
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INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF 

FIBRE-REINFORCED CONCRETE SLABS 
 

SUMMARY 

Today concrete is the most widely used building material. Concrete withstands 

compression well, but does not cope well with tensile forces as tensile strength is 10 to 15 

times lower than compressive strength, therefore, in order to withstand tensile forces, a 

concrete structure must be reinforced. One of the most common methods is steel mesh 

reinforcement.  A steel rebar is expensive and reinforcement is labour-intensive. In the 

second half of the previous century,  more and more attention was paid to the use of fibre 

reinforced concrete in construction. Today more and more structures are built from steel 

fibre reinforced concrete. A more common method includes adding fibres to concrete 

already in manufacturing plant, and, on the construction site, casting can be done 

immediately after the formwork is completed. In addition to steel fibre, polypropylene, 

carbon, basalt fibres, and alkali-resistant glass fibres are used in reinforcing. Fibre 

reinforced concrete has many advantages over reinforced concrete, for example, lack of 

expenditure of money and time in regard to reinforcement, higher tensile and flexural 

strength of concrete enable to reduce the size of structure, the risk of cracks developing as 

a result of shrinkage of concrete decreases, impact durability of concrete increases. The 

following can be considered to be some of the main disadvantages of fibre reinforced 

concrete: uneven distribution and orientation of fibres in concrete matrix. These impact its 

properties of strength. Workability of concrete is affected by fibre dosage and aspect ratio, 

which is the ratio of fibre length to diametre ( lf/df). The higher the fibre aspect ratio, the 

better the workability of this concrete. 

The aim of this Master's thesis was to investigate the impact of different types of fibres on 

the mechanical properties of concrete – flexural strength and energy absorption capacity. 

Three different types of fibres were used in testing: two types of steel fibres, and basalt 

fibres. For the purpose of testing specimens with varying fibre dosage rates were cast, and 

destructive tests were carried out. The tests yielded a load-deflection curves which were 

used to calculate energy absorption. The testing method was based on the standard EVS-

EN 14488-5:2006.  
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Several research studies have shown that increasing the number of fibres in concrete does 

not result in a significant increase in its compressive strength, whereas it increases flexural 

strength and energy absorption capacity. When increasing the dosage of Tabix fibres from 

15 kg/m
3
 to 35 kg/m

3
 in testing, flexural strength as well as the amount of energy absorbed 

increased.  

Comparison of maximum flexural strengths of specimens with TAB-15 and TAB-35 fibres 

yielded an increase of 19% and an increase of 63% in energy absorption. Specimens with 

HE
 
fibres (35 kg/m

3
) yielded the best results, the maximum of strengths in this series was 

53,9 ± 8,7 kN and the average energy absorption was 571 ± 99 J. The latter remains within 

the margin given for 28-days-old test specimens of strength classes C25/30, C30/37. 

Analysis of the load-deflection curve of specimens with HE fibres supports the published 

claim that fibres cope well with load bearing during crack opening: subsequent to the 

initial decrease in flexural strength, the fibres could bear load and an increase in flexural 

strength could be perceived. The load bearing capacity, energy absorption and workability 

of fibre reinforced concrete are affected by the number of fibres in the volume as well as 

the aspect ratio of fibres. The tests showed the average of maximum flexural strengths of 

test specimens with HE fibres and also the average energy absorptions are higher 

compared to corresponding parameters in TAB-35 specimens. Fracture of specimens with 

basalt fibre resembled the fracture of normal unreinforced concrete specimens. When 

studying cross sections, it was not possible to see fibres with the naked eye, therefore, it 

can be said that fibres with dosage of 3 kg/m
3
 do not participate in energy absorption, and 

the effect of basalt fibre on flexural strength of specimens can be ignored. On the basis of 

the results of this research, it is not possible to draw definitive conclusions regarding the 

effects of basalt fibres on flexural strength of concrete. Further testing is required for 

obtaining  answers to this problem. 

This Master's thesis as well as previous research indicate the potential use and cost-

effectiveness of fibre reinforced concrete in building structures. The application of this 

multi-purpose construction material requires development of more specific standards in 

cooperation with civil engineers and research institutions. 
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Lisa 1. Paindekatse tulemuste koondtabel 

Katsekeha nr Maks. jõud, kN 
Energia absorbtsioon 

läbipaindel 25 mm, J 

Keskmine 

Maks. jõud, kN 
Energia absorbtsioon 

läbipaindel 25 mm, J 

ET-1 51,3 - 

47,3 ± 10,4 - 

ET-2 59,6 - 

ET-3 39,6 - 

ET-4 46,1 - 

ET-5 40 - 

TAB-15-1 40,0 194 

44,7 ± 6,0 230 ± 51 

TAB-15-2 42,0 230 

TAB-15-3 51,5 203 

TAB-15-4 47,8 299 

TAB-15-5 42,1 226 

TAB-35-1 44,5 259 

53,4 ± 12,4 376 ± 133 

TAB-35-2 43,1 - 

TAB-35-3 67,5 382 

TAB-35-4 55,1 456 

TAB-35-5 56,7 406 

HE-1 41,5 444 

53,9 ± 8,7 571 ± 99 

HE-2 57,2 577 

HE-3 56,5 646 

HE-4 55,3 631 

HE-5 58,8 555 

B-1 37,8 - 

42,8 ± 6,5 - 

B-2 49,3 - 

B-3 47,5 - 

B-4 39,3 - 

B-5 40,0 - 

 
Märkused:  

1) Katsekehal TAB-35-2  ei õnnestunud määrata energia absorptsiooni, kuna siirdeid ei õnnestunud mõõta 

katse lõpuni 

2) Basaltkiuga katsekehad purunesid läbipaindel alla 1 mm, mistõttu ei olnud võimalik määrata energia 

absorptsiooni. 
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Lisa 2. Paindediagrammid 
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Lisa 2 järg 
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Lisa 2 järg 
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Lisa 2 järg 

 

 
 

 
 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 5 10 15 20 25 30 35 40

J
õ

u
d

 (
k

N
) 

Läbipaine (mm) 

TAB-15-4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 5 10 15 20 25 30 35 40

J
õ

u
d

 (
k

N
) 

Läbipaine (mm) 

TAB-15-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 5 10 15 20 25 30 35 40

J
õ

u
d

 (
k

N
) 

Läbipaine (mm) 

TAB-15-1

TAB-15-2

TAB-15-3

TAB-15-4

TAB-15-5



 

69 

 

Lisa 2 järg 
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Lisa 2 järg 
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Lisa 2 järg 
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Lisa 2 järg 
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Lisa 2 järg 
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Lisa 2 järg 
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Lisa 3. Katsekehade külgede mõõtmed 

Etalonsegust katsekeha mõõtmed 

Katsekeha külje pikkus, mm 

Mõõtme siht ET-1 ET-2 ET-3 ET-4 ET-5 

a-i 600,0 599,0 599,5 600,0 599,5 

b-h 599,0 600,0 598,8 601,0 598,0 

c-g 599,5 600,5 598,8 601,0 598,0 

d-l 601,5 601,0 600,5 601,0 600,4 

e-k 601,8 601,0 600,9 601,5 601,0 

f-j 601,0 601,0 600,0 600,5 601,3 

Keskmine 600,5 ± 1,4 600,4 ± 1,0 599,8 ± 1,1 600,8 ± 0,8 599,7 ± 1,6 

 

Tabix 15 kg/m
3 

katsekeha mõõtmed
 

Katsekeha külje pikkus, mm 

Mõõtme siht TAB-15-1 TAB-15-2 TAB-15-3 TAB-15-4 TAB-15-5 

a-i 600,0 601,0 600,0 600,0 600,0 

b-h 600,0 601,5 600,0 601,0 600,5 

c-g 600,0 600,5 600,0 600,5 600,5 

d-l 601,0 600,5 601,5 600,0 602,0 

e-k 601,0 600,0 603,0 600,0 603,0 

f-j 600,5 600,0 602,0 600,0 602,0 

Keskmine 600,4 ± 1,6 600,6 ± 0,8 601,1 ± 1,5 600,3 ± 0,5 601,3 ± 1,5 

 

Tabix 35 kg/m
3
 katsekehade mõõtmed 

Katsekeha külje pikkus, mm 

Mõõtme siht TAB-35-1 TAB-35-2 TAB-35-3 TAB-35-4 TAB-35-5 

a-i 600,0 599,0 599,0 600,0 600,5 

b-h 600,0 599,0 599,0 600,0 600,5 

c-g 600,0 599,0 599,0 600,0 600,0 

d-l 601,5 600,5 600,0 603,0 600,5 

e-k 601,0 601,0 601,0 603,0 602,0 

f-j 601,0 601,0 601,0 603,0 601,0 

Keskmine 600,6 ± 0,8   599,9 ± 1,0 599,8 ± 1,0 601,5 ± 1,5 600,8 ± 1,0 
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Lisa 3 järg 

HE katsekeha mõõtmed 

Katsekeha külje pikkus, mm 

Mõõtme siht HE-1 HE-2 HE-3 HE-4 HE-5 

a-i 600,0 601,0 601,0 600,0 600,0 

b-h 600,5 601,0 601,0 600,0 600,0 

c-g 600,5 600,5 601,0 600,0 600,0 

d-l 600,0 603,0 601,0 602,0 601,0 

e-k 600,0 603,0 601,0 603,0 601,0 

f-j 600,0 602,0 601,0 602,0 600,5 

Keskmine 600,2 ± 0,3 601,8 ± 1,3 601,0 ± 0,0 601,2 ± 1,5 600,4 ± 0,5 

 

Basaltkiuga katsekeha mõõtmed 

Katsekeha külje pikkus, mm 

Mõõtme siht B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 

a-i 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

b-h 601,0 600,0 600,0 601,0 600,5 

c-g 600,0 600,0 600,0 600,5 600,5 

d-l 602,0 600,0 601,5 600,0 602,0 

e-k 603,0 601,0 603,0 600,0 603,0 

f-j 602,0 601,0 602,0 600,0 602,0 

Keskmine 601,3 ± 1,5 600,3 ± 0,5 601,1 ± 1,5 600,3 ± 0,5 601,3 ± 1,5 
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Lisa 4. Katsekehade ristlõigete mõõtmed 

Etalonsegust katsekehade mõõtmed 

Katsekeha läbimõõt, mm 

 Mõõtme tähis ET-1 ET-2 ET-3 ET-4 ET-5 

a 102,56 100,88 101,21 101,68 100,14 

b 103,25 101,57 101,87 101,96 100,7 

c 102,38 101,21 101,85 101,55 101,26 

d 101,68 100,88 102,14 100,97 100,76 

e 100,33 102,15 102,65 101,14 100,97 

f 99,03 102,25 101,61 101,24 101,07 

g 99,28 101,31 101,51 101,4 100,9 

h 99,38 101,06 101,15 100,81 100,7 

i 99,61 100,38 101,79 100,75 100,54 

j 100,54 100,65 101,47 100,05 100,85 

k 101,87 100,14 102,45 101,08 100,38 

l 103,50 100,37 101,33 101,32 100,78 

Keskmine 101,11 ± 2,24   101,07 ± 1,06 101,00 ± 0,55 101,00 ± 1,18 100,73 ± 1,33    

 

Tabix 15 kg/m
3
 katsekehade mõõtmed 

Katsekeha läbimõõt, mm 

 Mõõtme tähis TAB-15-1 TAB-15-2 TAB-15-3 TAB-15-4 TAB-15-5 

a 100,28 101,08 101,21 101,68 100,14 

b 100,63 101,29 101,87 101,96 100,7 

c 100,53 100,8 101,85 101,55 101,26 

d 101,5 100,76 102,14 100,97 100,76 

e 101,04 100,81 102,65 101,14 100,97 

f 101,78 100,78 101,61 101,24 101,07 

g 100,75 101,84 101,51 101,4 100,9 

h 101,65 100,44 101,15 100,81 100,7 

i 101,04 100,03 101,79 100,75 100,54 

j 101,24 100,23 101,47 100,05 100,85 

k 101,29 100,37 102,45 101,08 100,38 

l 100,68 100,99 101,33 101,32 100,78 

Keskmine 101,03 ± 0,75 100,79 ± 0,91 101,75 ± 0,75 101,16 ± 0,95 100,75 ± 0,56 
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Lisa 4 järg 

Tabix 35 kg/m
3
 katsekehade mõõtmed 

Katsekeha läbimõõt, mm 

 Mõõtme tähis TAB-35-1 TAB-35-2 TAB-35-3 TAB-35-4 TAB-35-5 

a 100,58 100,77 101,17 101,89 100,69 

b 101,57 100,36 101,25 102,28 101,4 

c 100,89 100,63 100,58 102,34 101,71 

d 100,82 100,79 101,43 101 102,84 

e 101,13 100,72 101,54 101,03 102,59 

f 100,67 100,45 101,25 101,04 102,7 

g 100,94 101,98 101,82 100,97 101,98 

h 101,29 101,3 101,87 100,85 102,53 

i 101,87 101,07 101,91 100,7 100,94 

j 100,87 100,71 101,82 102,13 101,95 

k 100,63 100,54 102,34 102,4 101,1 

l 101,35 100,68 102,49 102,42 100,35 

Keskmine 101,05 ± 0,65 100,83 ± 0,81 101,62 ± 0,95 101,59 ± 0,86 101,73 ± 1,25 

 

HE katsekehade mõõtmed 

Katsekeha läbimõõt, mm 

 Mõõtme tähis HE-1 HE-2 HE-3 HE-4 HE-5 

a 101,07 100,87 101,48 100,91 102,11 

b 100,82 101,84 101,69 101,76 101,63 

c 101,16 100,93 100,97 101,26 101,23 

d 101,64 100,93 101,68 102,54 100,91 

e 102,11 101,1 101,54 102,11 101,61 

f 102,24 101,01 101,13 101,71 101,68 

g 101,49 101,13 100,1 100,28 101,46 

h 101,45 100,82 101,12 100,56 100,93 

i 100,82 100,86 101,42 101,31 101,17 

j 100,29 101,43 101,13 102,62 101,41 

k 100,7 101,48 101,13 102,15 102,48 

l 100,75 101,23 101,22 102,4 102,08 

Keskmine 101,21 ± 0,97 101,14 ± 0,51 101,22 ± 0,80 101,63 ± 1,17 101,56 ± 0,79 
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Lisa 4 järg 

Basaltkiuga katsekehade mõõtmed 

Katsekeha läbimõõt, mm 

Mõõtme tähis B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 

a 100,53 100,6 99,75 100,93 101,49 

b 100,74 100,81 100,58 100,93 100,57 

c 101,36 100,53 100,75 100,97 100,28 

d 100,06 101,47 102,87 101,28 100,77 

e 100,13 102,17 103,6 101,89 100,16 

f 101,01 101,47 103,73 101,38 100,58 

g 100,39 101,17 101 101,18 99,81 

h 100,6 100,84 101,74 101,74 100,53 

i 100,06 101,39 100,56 102,57 100,88 

j 101,07 101,52 100,29 100,9 101,79 

k 101,78 102 100,43 101,12 101,95 

l 101,86 101,23 100,01 101,15 102,97 

Keskmine 101,03 ± 0,90 100,79 ± 0,82    101,75 ± 1,99  101,34 ± 0,83  100,98 ± 1,58  
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Lisa 5. Katsekehade purunemispildid 

Etalonsegust katsekehade purunemispildid 

   

ET-1      ET-2 

 

   
 

   ET-3      ET-4 

 

  
 

ET-5 
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Lisa 5 järg 

 

Tabix 15 kg/m
3
 katsekehade purunemispildid 

 

  

TAB-15-1     TAB-15-2 

  

TAB-15-3     TAB-15-4 

 

TAB-15-5 
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Lisa 5 järg 

Tabix 35 kg/m
3
 katsekehade purunemispildid 

  

  TAB-35-1      TAB-35-2 

  

  TAB-35-3      TAB-35-4 

 

TAB-35-5 
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Lisa 5 järg 

HE 35 kg/m
3
 katsekehade purunemispildid 

  

HE-1      HE-2 

  

HE-3      HE-4 

 

HE-5 
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Lisa 5 järg 

Basaltkiuga katsekehade purunemispildid 

   

B-1      B-2 

  

B-3      B-4 

 

B-5 
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