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Antud uurimistöö käsitleb eelkõige probleeme, mis tekivad niiskuse ja soolade 
pääsemisega poorsesse materjali ning nende vähendamist desalineerivate meetodite abil. 
Eesmärgiks oli teemaga tutvuda ja katsetada, kuidas toimivad Eestis toodetud savi- ja 
lubjapõhised ohverkrohvid soolatustamise protsessis ja kas mõjutavad segu omadusi 
erinevad lisandid: aktiivsüsi ja kanepiluu.  
Katsed viidi läbi Mooste tall-tõllakuuri ligi 200 aastat vanal kiviseinal, krohvides seal 
katselappe viie erineva ohverkrohvi seguga. Kiirendatud katsed tehti kasutades põletatud 
telliseid. Erinevate segudega krohviti 24 tellist, mida oli eelnevalt leotatud kolmest 
erinevast soolast (NaCl, Na2SO4, NH4NO3) valmistatud lahuses. Ideed katsete teostuseks 
saadi peamiselt kirjandusest ja metoodika põhineb aluspinna soolasisalduse määramisel 
enne ja pärast ohverkrohvide paigaldust.  
Katsete tulemused näitasid peamiselt savibaasil sideainetega segude tõhusust 
desalineerimisel. Parimad tulemused soolaioonide eemaldamisel ning ka ohverkrohvide 
eemaldamisel aluspinnast andis savikrohv kanepiluuga. Erinevused reaalse seina ja 
kiirkatsete vahel näitab objektipõhiste reaalsete situatsioonide dünaamilisust, mis tõttu on 
soovituslik desalineerimise protsessi alustades selgeks teha probleemi tekkepõhjused, 
müürimaterjalide omadused, ennekõike poorisuurus, jaotumine, ja kogus. Ning sellest 
lähtuvalt, kui valikuks saab ohverkrohvi või mähise kasutamine, koostada objektipõhine 
segu, kus on desalineerimise toimemehanismid arvestatud ning seeläbi tõhusus suurema 
tõenäosusega.   
 
 
 

Vanad müüritised, kapillaarniiskus, sooladest põhjustatud kahjustused,  desalineerimine, 
ohverkrohv 
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This research deals with moisture and salinity problems in porous materials and aims to 
find solutions through various desalinaiting methods.  
The goal was to get acquainted with the problems and test locally produced clay- and 
limeplasters for desalination through sacrificial plastering and is there difference in using 
additives like hempshive and coal.  
Tests were carried out on a wall in near than 200 year old building that used to be horse 
stable and carriage house which is part of „Manor of Mooste“, where five different 
sacricial test plaster were applied. Using fired clay bricks forced tests where also 
conducted. 24 bricks, which were soaked in solution of NaCl, Na2SO4, NH4NO3, were 
covered with various plaster combinations. Idea came from reading related literature and 
methodology is based on determining the salinity values of substrate before and after the 
application of sacrificial test plasters.  
The results showed that mainly plasters with clay as binder were most efficient in substrate 
desalination. Best performance in desalinting and removing from substrate without  residue 
was given by clayplaster with hempshive. Differences between real masonry and forced 
tests show the dynamic processes that are present in real masonries. Before starting 
desalination processes it is mandatory to fully understand the sources of the problem, and 
to more effectively remove salts, understand the characteristics of substrate and plaster 
materials, especially porocity. Because with that it is possible to create object-based 
plasters, which helps to be more effective in removing salts from substrate, regarding what 
kind of desalinating mechanism is chosen.   
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SISSEJUHATUS 

 

Müüritiste püsivusele suurimaks ohuks on läbi aegade olnud ja on edaspidigi niiskus ja selle 

esinemisega seotud probleemid. Hoonete ja monumentide vanade konstruktsioonide kaitseks 

oleks kasulik tunda neid ähvardavaid ohte, milleks on niiskuse liikumise tõttu müüritisse või 

konstruktsiooni sattunud vesi ja soolad. Pikaajaline konstruktsioonide niiskumine ja soolade 

sisaldus mõjutavad müüritiste ja pinnakatete väljanägemist, aga ka konstruktsioonide püsimist 

ajas. Protsesside mõistmiseks, mis kaasnevad soolade mõjuga ehitusmaterjalidele, peame teadma 

materjalide päritolu ja tundma nende omadusi. Ajalooliste hoonete müüritised on tavaliselt 

ehitatud looduses leiduvatest mineraalsetest ehitusmaterjalidest, Eestis eelkõige maakivist ja 

paekivist, millele hilisemal ajaperioodil on lisandunud ka põletatud punasest savist tellised. 

Kivide sidumiseks on ajalooliselt kasutatud kohalikest materjalidest (lubi ja savi) valmistatud 

müürimörte ja pinnakateteks krohve. 

Vanu hooneid uurides näeme, et paljud neist kannatavad analoogiliste hädade käes. Käesoleva 

töö esimeses osas kirjeldatakse põhjalikumalt vanade hoonete konstruktsioone iseloomustavaid 

karakteristikuid ja nende mõju konstruktsioonide seisukorrale. Erinevatest konstruktsioone 

lagundavatest mõjuritest leiavad töös ennekõike kirjeldamist niiskuse tõus ja soolade sisaldus 

müüritistes. Kirjandust käsitlevas teises osas antakse ülevaade müüritiste tõusva niiskusega 

kaasnevatest probleemidest, peamiselt käsitletakse müüride sooldumist. Selgitatakse tõkestvaid 

meetodeid ja soolaprobleemidega müüritiste desalineerimise tehnikaid. Tehakse ka ülevaade 

kirjandusest leitud varasema kogemuse kohta. Edasi kirjeldatakse uurimuse metoodikat ja katsete 

käiku. Eesmärgiks oli kirjandusallikate ja praktiliste katsete abil selgitada desalineerimise 

protsessi efektiivsust ja niiskuse liikumist seinas olevate mineraalsete kapillaar-aktiivsete 

pooridega materjalide vahel. Selgitada välja, kuidas toimivad Eestis toodetud savi- ja 

lubjapõhised ohverkrohvid soolatustamise protsessis ja kas ning kuidas mõjutavad segu omadusi 

erinevad lisandid: aktiivsüsi, kanepiluu. Selleks viidi läbi kaks erinevat katset. Katse nimetusega 
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“Mooste” oli Mooste mõisakompleksi kuuluva vana tall-tõllakuuri müüritise soolatustamise 

katse. Katseseinale kuhu paigaldati viis erineva koostisega krohvisegu. Katses nimetusega 

“Kontor” uuriti soolalahuses leotatud tellistele paigaldatud ohverkrohvi mõju telliste 

soolasisalduse vähenemisele. Üldisem idee oli selgitada välja kas ja kuidas toimub Eestis 

toodetud sideainetega valmistatud ohverkrohve kasutades soolatustamise protsess.  

Lõpetuseks esitletakse uuringu tulemused ja töö lõpeb kokkuvõttega ning ettepanekutega 

edasisteks uuringuteks. 

Sooviksin tänada oma töö juhendajaid Mihkel Kivistet ja Kadri Leiteni, kes aitasid kaasa 

käesoleva töö valmimisele, samuti Sirje Keskküla ja Jaan Miljani käimatõmbava jõu ja 

soovituste eest. Jüri Liivi ja Ergo Rikmanni soovin tänada abi eest keemiliste analüüside 

teostamisel. Suured tänud Tõnis Teppandile, kes aitas uurimisalase konsultatsiooniga ja 

motiveerimisega ning Mikk Luhti, kelle abiga teemani jõuti.      
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1. TÕUSVA NIISKUSE PROBLEEMIGA MATERJALIDE 

FÜÜSIKALISTE JA KEEMILISTE OMADUSTE NING 

SEONDUVATE PROTSESSIDE KIRJELDUS 

 

1.1. Looduskivist ja põletatud tellistest konstruktsioonides esinevad niiskusest 

ja sooladest põhjustatud ohud 

 

Üks peamine ehituspärandi lagunemise põhjus on vee ja ka soolade pääsemine 

ehitusmaterjalidesse. Üldine hoiak on, et suurenev niiskus ehitusmaterjalides ei ole mitmetel 

põhjustel oodatud ega soovitud. Niiskust, veeauru või vedelikku endasse sisse imades võivad 

ehitusmaterjalid muuta vähemal või rohkemal määral oma kubatuuri. Niiskussisalduse 

suurenemine on ehitusmaterjalide mehaaniliste omaduste halvenemise üks olulisemaid faktoreid 

ning mõjutab samuti ka soojusenergia liikuvust, muutes materjalide soojuserijuhtivust ja 

soojusmahutavust. Veel enam, vesi võib lagundada ehitusmaterjale, toimides kui lahusti ühe või 

enama komponendi jaoks, mis materjalidest seetõttu välja pestakse. Siiski, väljapesemine ja 

lahustumine saavad toimuda vaid seal, kus vee hulk on suur. Koosmõjus temperatuuriga võivad 

komplikatsioonid suureneda veelgi enam. Miinus-temperatuuride korral veega täielikult 

küllastunud materjalid võivad mureneda (puruneda) külmumis/sulamis tsüklite tulemusena. 

Siiski, soolade kohalolu ja ka poorsus vähendavad tunduvalt vedeliku külmumis/sulamis 

temperatuur. Teisest küljest jällegi, kombinatsioon tõusvast niiskusest ja kõrgest temperatuurist 

võib saada uue probleemi allikaks, milleks on ehitusmaterjalide omaduste halvenemine 

bioloogiliste faktorite (kõdu, hallitus jms) tõttu. (Delgado et al., 2016) 

Kui müüritis sisaldab soolasid, siis need võivad endast märku anda kristalliseerudes seinapinnale 

(eflorestsents) või materjalide sisepinda (sisemine eflorestents) (Husillos-Rodríguez, Carmona-
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Quiroga, Martínez-Ramírez, Blanco-Varela, & Fort, 2018) (Erhard M. Winkler, 1982). 

Lahustuvad soolad sisenevad hoonete konstruktsioonidesse niiskuse abil. Vee abil toimub ka 

nende edasine transport (Delgado et al., 2016). Soolade eflorestsentsi tekkest ja mõjust täpsemalt 

peale protsessi oluliseima komponendi, niiskuse mõju ehituskonstruktsioonidele, selgitamist. 

 

1.1.1. Niiskus ehituskonstruktsioonides  

 

Peamine oht ehituskonstruktsioonides nende püsivusele on niiskus. Niiskus osaleb, vähemal või 

rohkemal määral, kõigis protsessides, mis soodustavad või kiirendavad looduskivist ja tellistest 

laotud müüri tugevuse, püsivuse, esteetika, ruumide sisekliima ja teiste omaduste halvenemist. 

Vesi võib hoone ehitusmaterjalidesse pääseda sademete veena, kondensatsiooni veena või 

kapillaartõusu toimel. Niiskusest põhjustatud füüsilist, keemilist ja bioloogilist laadi kahjustused 

põhinevad lagundavatel mehhanismidel nagu hüdrolüüs, lahustumine, hüdratatsioon, 

kapillaartõus, soolade transport ja kristalliseerumine, hügroskoopsus ja märgumise/kuivamise 

tsüklid. Lisaks otsesele põhjusele, mis tarindit hävitavad, võib olla ohuks ka valesti parandamine, 

sest küllaldaselt on esinenud juhtumeid, kus sooladest põhjustatud ja niiskuse probleemidega 

müüritistel parandustööde järgselt probleemid hoopis intensiivistuvad. Eriti juhtudel, kui 

välimised katvad kihid (krohvid, värvid jms) on vähendanud niiskuse läbilaskmisvõimet ja 

kiirendanud seega lagunemise protsessi. (Karoglou, Bakolas, Moropoulou, & Papapostolou, 

2013) 

Niiskuse tõus pinnalt ja pinnasest on samuti levinud põhjus hoonete konstruktsioonide 

märgumisel ning ohustab nii konserveerimise tulemusi, kui üleüldist müüritiste toimimist, sest 

põhjustab vanade hoonete materjalide lagunemist. Niiskusesisalduse suurenedes teatavasti 

suureneb soojusläbivus ja halvenevad konstruktsiooni mehaanilised omadused. (Franzoni, 2014)  

Vesi võib materjalis esineda (Kalamees Targo, n.d.): 

⮚ veeauruna, mis tekib kas materjalis oleva vee aurustumisel või tungib sinna ümbritsevast 

keskkonnast, 
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⮚ vedelal kujul võib vesi esineda materjalides: 

○ keemiliselt seotud veena (vesi moodustab osa aine ehitusest), 

○ füüsikaliselt seotud veena, 

○ vaba veena, 

⮚ jääna. 

Joonisel 1 on kujutatud vundamendile ja keldriseinale mõjuvad veekoormused väljast- ja 

seestpoolt (Idnurm, 2015): 

⮚ Surveline vesi – pinnasevee tase on vundamendi taldmikust kõrgemal. Võib esineda ka 

lühiajaliselt kevad-sügisperioodil. Survelise vee korral tuleb hoonet kaitsta vee üleskerke vastu. 

⮚ Mittesurveline vesi – esineb vettsiduvas (savi) pinnases ja on ajutine või alaline 

pinnasevesi. Mõjutab vundamenti väikese hüdrostaatilise survega. 

⮚ Pinnaseniiskus – Pinnaseniiskus on pinnases esinev kapillaarselt seotud vesi. 

Kapillaarjõu abil tungib see ka vastu raskusjõudu edasi. Pinnaseniiskus on minimaalse 

koormusena alati maapinnast olemas. Soolasisaldusega pinnases transporditakse pinnaseniiskuse  

kapillaarjõu toimel vees lahustunud sooli müüritistesse (Erhard M. Winkler, 1982).   

⮚ Pritsmevesi – niiskus tungib puuduva või defektse sokli hüdroisolatsiooni kaudu 

müüritisse. Sademed, mis langevad kivipindadele olles pH´ga 3-5 võivad soodustada kivipindade 

kulumist (Erhard M. Winkler, 1982). 

⮚ Kondensvesi – jahedamatel pindadel, mis tekivad seinas tänu külmasildadele, 

kondenseerub veeaur veena. 

⮚ Hügroskoopne vesi – seinas asetsevatel sooladel on omadus (hügroskoopsus) imada 

õhust ja ümbritsevast keskkonnast niiskust ja ladestada see ehitusmaterjalis. Hügroskoopsuse 

puhul sõltub protsess otseselt suhtelisest õhuniiskusest (Delgado et al., 2016). Suhtelise 

õhuniiskuse 90% juures võib müüritis mille soolasisaldus on 4% püüda 22% vett (Erhard M. 

Winkler, 1982). 
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Joonis 1. Hoone konstruktsioonile mõjuvad niiskuskoormused (Idnurm, 2015).  

 

Vesi võib kondenseeruda materjali pinnale, aga ka materjali pooridesse. See on kompleksne 

protsess, mis sõltub nii atmosfääri, kui ka ehitusmaterjali keemilistest ja füüsikalistest  

omadustest. Kondenseerunud vett võib leiduda materjali mikropoorides, isegi suhteliselt kuivas 

keskkonnas ja kõrgematel temperatuuridel, kui on oletuslik kastepunkt. Protsessi täielikku 

termodünaamilist seletust tutvustas Camuffo, kes kirjeldas seda kui tagasipööratavat protsessi 

pindmiste avatud pooride puhul ja tagasipöördumatut sisemiste suletud pooride puhul (Camuffo 

Dario, 1995). Poori kaelad, mis ühendavad sisemisi poore, täituvad veega kõige esimesena, sest 

nad on süsteemis kõige väiksemad poorid. See omakorda blokeerib vee liikumist kuni 

temperatuur muutub. (Delgado et al., 2016) 

Sadevee sissepääs kapillaaridesse ja suurematesse pooridesse on võimalik ainult juhul, kui kogu 

poorse materjali pinnalaotus on kaetud kas ühe või topelt veemolekulide kihiga. Mõnel teisel 

juhul, kui pind on täielikult kuiv, ei ole veel võimalik läbi tungida. Tuul võib antud protsessi 

toetada. (Delgado et al., 2016)  
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1.1.2. Soolad ehituskonstruktsioonides 

 

Soolad koosnevad positiivselt ja negatiivselt laetud ioonide ehk katioonide ja anioonide 

kombinatsioonist (tabel 1).  

 

Tabel 1. Müüritistes peamiselt esindatud soolad (Young & Ellsmore, 2008)  

Katioonid ( + ) Anioonid ( - ) 

Naatrium (Na+) Kloriid (Cl-) 

Kaalium (K+) Sulfaat (SO4
2-) 

Magneesium (Mg2+) Nitraat (NO3
2-) 

Kaltsium (Ca2+) Karbonaat (CO3
2-) 

 

Soolad võivad olla ükskõik millise katiooni või aniooni kombinatsioonid, peaasi, et positiivsete 

ja negatiivsete laengute vahel valitseks tasakaal. Levinumad konstruktsioonides esinevad soolad 

on naatriumkloriid NaCl (lauasool), naatriumsulfaat Na2SO4 ja kaltsiumkloriid CaCl2 (Young & 

Ellsmore, 2008).  

Soolade müüritisse sattumise teed. Soolad satuvad konstruktsioonidesse mitmel viisil. 

Sulfaadid, sulfiidid, nitraadid ja nitritid sadestuvad enamasti linnapiirkonna atmosfäärist, aga 

samuti ka tsemendibaasiliste materjalidega tehtud parandustööde tõttu. Lisaks võib nitraate tihti 

leiduda ka põllumajandusliku otstarbega hoonetes, kuid samuti ka lindude väljaheites, mis 

saastavad peamiselt linnapiirkonna hooneid (Delgado et al., 2016). Linnapiirkonna atmosfäärist 

tulevat mõju kirjeldab Erhard M. Winkler oma artiklis, kus ta selgitab, mil moel vesi 

atmosfäärist soolasid müüritise materjalidesse toob ja kuidas need mõju avaldavad. Rünnak on 

peamiselt pinnapealne, vihmavesi pH´ga 3-5,8 (sisaldades linnapiikonnas süsinikdioksiidi ja 

sulfaati) kividesse imbumise ja kuivamise jooksul transpordib soolaioone materjalidesse ning 

lisaks lahustades kõrgema pH`ga materjali kostisosi, transportides need pinnale, kus toimub vee 
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neutraliseerumine ja lahustunud ümberpaigutatud koostisosad moodustavad pinda katva kihi. 

(Erhard M. Winkler, 1982) Räästarennidesse ja katustele koguneb tüüpiliselt langenud lehtede, 

sambla ja mustuse segu, mis sisaldab nõrkasid happeid, mis esialgu aeglaselt lahustuvad ja 

lammutavad müüritise nõrgemaid kohti. Kui midagi ette ei võeta, siis kahjustused 

progresseeruvad (Young & Ellsmore, 2008). Kloriidid on tüüpilised rannikualadel esinevad 

soolad, kus ehituskonstruktsioonidele on ligipääs tõusuvee niiskusel ja soolase vee pritsmetel. 

Lisaks on leitud, et merevett on kasutatud ehitussegude valmistamisel. Kloriide kasutatakse 

talvel ka teedel lume ja jää sulatamiseks. Sealt satuvad nad pinnasesse ja lähedal asuvate hoonete 

müüridesse ka mujal kui mererannikul. (Delgado et al., 2016) Kõige suuremat kahju - kuni 80% 

juhtudest - teevad konstruktsioonidele sulfaatsed soolad. Näiteks tenardiit Na2SO4 (40% 

juhtudel) ja kips CaSO4 * 2H2O (25%). (Karl Õiger, 2015) 

Müüritises kindlaks tehtud soola tüüp võib aidata tuvastada allika päritolu, näiteks nitraatide 

olemasolul võib oletada ja uurida esmalt, kas ei esine kanalisatsiooni lekkeid või on hoonet 

kunagi kasutatud talli või laona (Young & Ellsmore, 2008). 

Levinumatest ehituskonstruktsiooni sattuvatest sooladest ja nende esinemise kohtadest annab 

ülevaate tabel 2.   

 

Tabel 2. Levinumad soolad ehituskonstruktsioonides (Karl Õiger, 2015) 

Soolad Keemiline valem Esinemiskohad (näited) 

Sulfaadid: 

Kaltsiumiga CaSO4 

CaSO4 * nH2O 
(n=1/2, 2) 
 
 
3CaO * Al2O3 * 3CaSO4 *2H2O 
(etringiit) 

Betoon, krohv, tellis, 
looduskivist müüritis, katusekivi 
(sulfaate sisaldavate lahuste või 
õhu SO2 mõju) 
 
Betoon, tsementmört  

Naatriumiga Na2SO4 

Na2SO4 *nH2O (n=7, 10) 
Tellis- ja looduskivimüüritis 

Magneesiumiga MgSO4 

MgSO4 * nH2O (n=1, 6, 7) 
Looduskivi, dolomiitne lubi 
(betoon, merevee kasutamisel) 
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Tabel jätkub... 

Kloriidid: 

Kaltsiumiga CaCl2 

CaCl2 * nH2O (n=1, 2, 4, 6) 
Jää ja lume sulatussoolad, 
külmumisvastased lisandid 

Naatriumiga NaCl 

Magneesiumiga MgCl2 * nH2O (n=1, 2, 4, 6, 8, 
12) 

Betoon; seguveena merevee 
kasutamine 

Nitraadid: 

Kaltsiumiga Ca(NO3)2 * nH2O 
(n=2, 3, 4) 
 
5Ca(NO3)2 * 4NH4NO3 *10H2O 

Tualettruumid, tallid 
(lämmastikku sisaldavad 
kõdunemis-, 
lagunemisproduktid); uriini 
sisaldav aluspõhk, lupja 
sisaldavad ehitusmaterjalid Magneesiumiga Mg(NO3)2 

Mg(NO3)2 * 6H2O 

Karbonaadid: 

Kaltsiumiga CaCO3 Betoon (mis läbi imbunud CO2 
sisaldava veega või Ca(OH)2 või 
CaCO3 sisaldavad materjalid) 

Naatriumiga Na2CO3 Looduskivist pinnad, mis 
töödeldud vesiklaasiga 

 

Nagu tabelist näeme on konstruktsioone kahjustavad soolad mitmesuguse päritoluga ja nende 

poolt tekitatavad kahjustused avalduvad mitmel viisil.  

Soolade purustav toime. Ühel hetkel on soolasisaldus ehituskonstruktsioonis selline, et vajab 

sekkumist. Seda hetke aitab määrata Saksa sertifikaadis toodud info [WTA guidelines 4-5-99/D: 

Evaluation of masonry. Munich: WTA Publications, 1999.], mis näidatud tabelis 3. (Kiviste, 

Miljan, Miljan, & Kiprushenkov, 2009) 

 

Tabel 3. Soolade massiprotsent betoonis (Kiviste et al., 2009) 
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Soola nimetus vees lahustuvate soolade sisaldus betoonis, massiprotsent 

 madal Keskmine kõrge 

Sulfaadid < 0.5 0.5...1.5 > 1.5 

kloriidid < 0.2 0.2...0.5 > 0.5 

Nitraadid < 0.1 0.1...0.3 > 0.3 

 

Mitte kõik loetletud soolade anioonide ja katioonide kombinatsioonid pole sarnase 

lahustuvusega, seega pole need ka sarnase purustava toimega. Kaltsiumkarbonaat (CaCO3) on 

suhteliselt lahustumatu, mis on suur õnn, sest see sool on lubjakivi, marmori ja lubjabaasiliste 

segude peamine komponent. (Young & Ellsmore, 2008) Siiski selgitab Erhard M Winkler oma 

artiklis „Problems in the deterioration of stone“ kuidas lubjakivi puhul tekib sulfaadi soolade 

rünnaku tagajärjel materjali sees kihiline mõranemine ning graniidi puhul kipuvad maapinna 

lähedal tekkima seinapinnaga paralleelsed kihistumised, mis on soolade, niiskuse ja hoone 

raskusjõust tekkivate pingete kombinatsioonist põhjustatud, samas kivimineraalid ise ei kannata 

kahjustuste all (Erhard M. Winkler, 1982). Samuti uurib Seymour  Z. Lewin oma töös  NaCl´i 

mõju poorse kivimi pinnakahjustuste tekkimisel ning tõdeb, et ka see võib kristalliseerudes 

materjali pinnakihi poorides kihthaaval materjali purustama hakata, ning abi saamata, jätkub. 

(Seymour Z. Lewin, 1982).     

Kahju tekitav soolakogus erineb ja sõltub soola tüübist, müüritise omadustest ja seisukorrast ning 

materjalide üldisest tugevusest. Kahjustav toime aga tuleneb enamasti mitme ebasoodsa asjaolu 

koosmõju tulemusena. Näiteks kapillaar-aktiivsete pooridega müüritis, niiskuse allika olemasolu, 

lahustuvad soolad müüritises ja aurustumine. Rusikareegel on, et suurema kui 0,5% soola kaalu 

sisalduse juures on oht olemas ja võiks arvestada soolade eemaldamise meetodite kasutusele 

võttu (soolatustamist/desalineerimist). (Young & Ellsmore, 2008) 

Pooride pinnale ladestunult kahandavad soolad tõhusalt pooride suurust ja seetõttu suureneb 

niiskuse imamisvõime. See mõjutab ka materjalide hügroskoopsust, mis tähendab, et samades 

välistingimustes neelab materjal endasse rohkem niiskust, kui soolade sisalduseta materjal. 
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Mõlemad mainitud nähtused viivad ehitusmaterjalide niiskuse sisalduse suurenemiseni, mis 

omakorda suurendab kahjustuste riski. (Delgado et al., 2016)  

Mõningad ehitusmaterjalides esindatud soolad moodustuvad hapete põhjustatud keemiliste 

reaktsioonide tõttu. Näiteks, süsinikdioksiid, suur happelisuse allikas puhtas vees, on üheks 

suurimaks kivimite kulumise põhjustajaks. Veel üks tüüpiline näide on vääveldioksiid. Vees 

lahustunult, moodustab see osaliselt väävelhappe ning väävel trioksiidi, mis edasi reageerides 

annab samuti happelise reaktsiooni. Mõlemad happed lagundavad lupja ja lubja põhiseid 

sideaineid mördi kihtides ning reaktsiooni tulemusena tekib kips. Lämmastikhape, mis tekib NOx 

oksüdatsioonil, ja mille päritolu on tavaliselt sisepõlemiselmootorite heide või atmosfääris leiduv 

NH3, aitab kaasa katsiumkarbonaadi lagunemisele ja ladestub müüritistele katsiumnitraadina. 

(Delgado et al., 2016) 

Soolade kristalliseerumine, rahvakeeles tuntud ka kui “müürivähk” (Panu Kaila, 1999), on aga 

peamine kivimüüritiste, kunstiteoste ja monumentide kahjustaja. Kahjustused tekivad juhul, kui 

soolade kristalliseerumine toimub piiratud keskkonnas, ehk teisisõnu materjalide poorides, 

põhjustades sel moel mehaanilist survet/stressi (Delgado et al., 2016). Kui soolade 

kristalliseerumisel tekkiv rõhk ületab materjali mehaanilise tugevuse, siis viimane kas mõraneb, 

koorub, kestendub või mureneb (Husillos-Rodríguez et al., 2018). Soolade kristalliseerumisest 

tekitatud kahjustus avaldub sageli eflorestsentsi kujul. Kirjanduses kirjeldatakse seda nähtust ka 

kui kihiline murenemine (helvesväsimus), teraline lagunemine (pudenemine), meekärje mustriga 

süvendid aluspinnas (Seymour Z. Lewin, 1982). Tekib seina kuivamisel, kui veeaur tungib 

seinast välja ja sellega koos liiguvad ka soolad seinakonstruktsioonist müüri, või seda katva 

aurujuhtiva krohvikihi pinnale. Sisuliselt on tegemist absorbeeritud vee välja kuivamisel 

vabanevate sooladega, mis kogunevad seina pinnale, moodustades seal valkja soolakristallide 

kihi. Protsess võib kesta aastaid ning sõltub peamiselt soolade hulgast seinakonstruktsioonis. 

Nähtus jaotub välimiseks ja sisemiseks eflorestsentsiks. Viimast on selle asukoha tõttu 

visuaalselt keerulisem tuvastada.  Kui pindade pealne välimine eflorestsents mõjutab peamiselt 

hoone välimust ja on ebaesteetiline, siis sisemine eflorestsents mõjutab ka dimensioonilist 

stabiilsust. (Karl Õiger, 2015)(Seymour Z. Lewin, 1982)  

Eflorestsentsist tingitud kahjustused on peamiselt põhjustatud soolade faasi muutustest, mis 

omakorda toimuvad materjalis niiskuse liikumise tõttu. Kui vedelik üleküllastub sooladega, siis 
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lahustunud soolad ladestuvad veekaudse transpordi ajal, mis võib suure poorsusega materjalides 

kergesti juhtuda. Kirjeldatud protsess intensiivistub, kui niiskuse transpordi mehhanism muutub 

vedeliku kapillaarsest transpordist veeauru transpordiks, sest soolasid ei ole võimalik 

transportida gaasilises olekus. Soolakristallide tekkimise ja kasvu vältel võivad isegi suurtes 

poorides pinged suureneda purustavateks. Kristallisatsioonist tekkiv surve on siiski suurem neis 

materjalides, millel on väiksemad poorid, sest nendes on küllastatud lahuse kontsentratsiooni 

kergem hoida. (Scherer, 2004)  

Teised kahjustusi tekitavad mehhanismid võivad samuti rakenduda, nagu näiteks hüdratatsioonist 

tekkiv surve ning erinevad soojuspaisumised. Siiski, kristallisatsioonist tekkiv surve omab kõige 

olulisemat mõju. Seda põhjustavad ehitusmaterjali omadused (pooride struktuur), lahuse 

omadused (viskoossus, pindpinevus, aurusurve), soola tüüp ja keskkonna tingimused 

(temperatuur, suhteline õhuniiskus). Doehne on nimetatud faktoreid oma töös täpsemalt 

kirjeldanud. (Delgado et al., 2016) 

Müüritiste sooldumise korral on kõige suuremate kahjutekitajatena ära märgitud naatriumkloriid, 

naatriumsulfaat ja kaltsiumsulfaat (kips) (Young & Ellsmore, 2008). 

Naatriumkloriid on kirjanduses kajastatud uuringute põhjal kõige väiksema purustava toimega. 

Waclaw Brachaczek tõdeb oma töös, et NaCl soolad kristalliseerusid peamiselt poorides, mis 

olid suurema kui 10 mikromeetrise diameetriga ja selliste pooride pinnale kristalliseeruvad 

soolad ei omanuf krohvile purustavat mõju (Brachaczek, 2018). Siiski leidis Winkler oma töös 

ka NaCl puhul mineraalsetele kividele pealispinda purustava mõju (Erhard M. Winkler, 1982). 

Huvitav fakt, mis kirjandusest välja tuli oli, et naatriumkloriidi eflorestsentsi moodustumise 

tendents sõltus proovikehade kuumutamisest. Gomezi töös soodustas konvektiivne kuumutamine 

eflorestsentsi moodustumist, radiatsioon aga soodustas sisemise eflorestsentsi teket. Seega, kui 

kuivatada seinu, mis sisaldavad suures koguses kloriide, siis infrapuna radiaatoreid ei tohiks 

selleks kasutada, sest see soodustab sisemise eflorestsentsi teket. Radiaatoritega soojendatud 

suure soolasisaldusega seinad võivad selle tõttu kiiremini laguneda. (Brachaczek, 2018) (Miguel 

Gomez-Heras; B. J. Smith; Shelby McCabe, 2008)  
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Naatriumsulfaat oli eelnevalt mainitud uuringu põhjal kõige purustavama mõjuga sool. Krohvid, 

mille pooride ühtlane jaotumine (pooride suuruse erinevus väike), täheldati soolade 

kristalliseerumist kogu poori ulatuses. Peale kristalliseerumist tuvastati purunenud katsekehades 

uusi tekkinud 10 mikromeetri suuruseid poore. Materjali tugevuse kadu võib selgitada 

mikropooride järkjärgulise täitumisega Na2SO4 kristallidega, mille tagajärjel krohvi materjali 

struktuur lõpuks hävineb. (Brachaczek, 2018) 

Brachaczekit töös leiti mikroskoopilise uurimise käigus, et poorid diameetriga 0,1-10 

mikromeetrit olid kokku tõmbunud, kuid püsisid endiselt avatuna. Sellest võib järeldada, et 

lahuse kulgemise kiirus läbi pooride diameetriga 0,1 kuni 10 mikromeetrit pooridesse, mille 

diameeter on mitu tosinat mikromeetrit, oli kiirem, kui soolakristallide moodustumise kiirus alla 

10 mikromeetri suurustes poorides. (Brachaczek, 2018) 

Aeg-ajalt ka tsementi sisaldavate materjalide puhul, üldiselt kui müüritistel on teostatud 

parandustöid toimub n.n. sulfaatne korrosioon (atmosfäärist või mujalt keskkonnast tulenev). 

Selle kahjustuse liigi sisu on keemiline reaktsioon sulfaatsoolade, portlandtsemendis leiduva 

trikaltsiumaluminaadi ja vee vahel. Tulemuseks on ühend, mida nimetetakse 

kaltsiumsulfoaluminaadiks ehk etringiit. Selle tekkiva ühendi kristallid võivad põhjustada 

märkimisväärset materjali pooride paisumist, müürikivide lagunemist ja tellismüüride 

deformatsioone. Vaadeldav kahjustuste liik avaldub peamiselt parapetiga seintel, tugiseintel, 

samuti ka korstendel. (Karl Õiger, 2015)  

Tänu kristalliseerumisel tekkivale suuremale purustusjõule on naatriumsulfaat kirjanduses 

esinenud uuringute katsetes peamiselt kasutatav sool. Naatriumsulfaadi kristallid sadestuvad 

poorses materjalis tenardiidina või mirabiliidi ja tenardiidi seguna, olenedes keskkonnast ja 

poorse süsteemi omadustest. Mirabiliit võib läbida dehüdratatsiooni, mille tulemusena 

moodustub tenardiit. Vee olemasolul võib tenardiit lahustuda, moodustades küllastunud 

vesilahuse, millele järgneb aurustumine ja viimaks sadestuda üksi või koos mirabiliidiga. 

(Karoglou et al., 2013)  

Espinosa oma töös Na2SO4 kohta kirjeldab, et poorisuuruste ebaühtlane jaotumine hoiab ära 

kapillaari pooride täieliku täitumise naatriumsulfaadi kristallidega. NaNO3 mõju krohvidele, kus 

poori suuruste ebaühtlane jaotumine, on sarnane Na2SO4 näitele (Brachaczek, 2018). 
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1.2 Niiskuse ja soolade transport müüritises     

 

Vanade müüride desalineerimine võib toimuda rakendades kaht erinevat printsiipi (van Hees & 

Lubelli, 2013):  

⮚ Difusiooni teel, mille käigus mähis püsib kogu aeg märjana ja soolade liikumine toimub 

kõrgema soolasisaldusega keskkonnast, so müüritisest, madalama soolasisaldusega keskkonna 

poole, see on mähisesse.  

⮚ Advektsiooni teel, kus mähis kuivab ja soolade liikumine toimub kapillaarjõudude 

toimel. Soolade liikumise suund sõltub siin alusmaterjali ja mähise poorsusest, sest soolad 

liiguvad suurtest pooridest väiksematesse, seega ka mähise poorsus peab olema väiksem kui 

müüritisel.  

Niiskuse transpordi seisukohast mängivad olulist rolli pooride suurus, kogus, jaotumine ja kuju 

(Delgado et al., 2016).  

 

1.2.1. Kapillaartõus müüritises  

 

Seni kuni niiskus vanade müüritiste seinapindeda kaudu aurustub ja kapillaarniiskusetõus pole 

takistatud, tõmmatakse seda pinnasest seinadesse aina juurde. Niiskuse juurdevool on pidev, mis 

võib aeglustada või peatuda vaid väga kuivade ilmade või põuaga. (Delgado et al., 2016) 

Vee aurustumine müüritistes toimub nii sise- kui välispindade kaudu ja tegu on dünaamilise 

protsessiga. Üldiselt toimub pidev niiskuse juurdevool pinnasest seintesse ja maksimaalne 

niiskuse tõus sõltub järgnevast kolmest suhtelisest faktorist, mis esitatud joonisel 2. (Franzoni, 

2018) 
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Joonis 2. a) kolm müüritises esinevat niiskustõusu intensiivsust määravat faktorit b) 1) 

dünaamiline kapillaarvee tõus, 2) vee aurustumise kiirus, 3) müüritise materjali omadused 

(Franzoni, 2018).  

 

Niiskustõusu intensiivsust ideaalses kapillaaris kirjeldatakse Laplace’i valemiga, võttes arvesse 

nii pindpinevust, vedeliku tihedust, äärenurga suurust kui ka gravitatsiooni vastumõju. Arvutused 

näitavad, et klaastorus on niiskustõus kiirem ja kõrgem, kui erinevate poorisuurustega 

materjalides, seega on maksimaalne saavutatav kapillaartõus reaalses müüritises palju väiksem, 

kui ideaalse kapillaari puhul. Selle põhjuseks on pooride looklevus ja seina pinnal toimuv 

ebaühtlane aurustumine. (Franzoni, 2014)(Seymour Z. Lewin, 1982)  

Vaatamata müüritises oleva niiskuse näiliselt stabiilse „tasakaalujoone“ olemasolule, mis viitaks 

justkui protsessi staatilisele kulgemisele, on ikkagi juurdevool pidev. Hooajalised kõikumised on 

võimalikud tingituna põhjavee taseme, õhu mikrokliima ja ventilatsiooni muutustest. 

Objektipõhiste vaatluste tulemusena on täheldatud kõikumisi 0,5 – 1,5 m piires, kuid on ka 

erijuhte, kus veetase on tõusnud kuni 4 m (Franzoni, 2014). Erhard M. Winkler mainib ka 

võimalikku 10 m kõrgust kapillaarniiskuse tõusu (Erhard M. Winkler, 1982). Selline kõikumine 
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on võimalik, kui pooride suurused on väga väikesed. Niiskus tõuseb seinas senikaua, kui 

kapillaarne tõmbejõud saavutab tasakaalu gravitatsioonijõuga (Young & Ellsmore, 2008). 

Niiskustõusu kõrgus sõltub veel seina paksusest ja sellest, kas müüritis on kaetud auru läbilaskva 

või “umbse” pinnakattega. (Franzoni, 2014)  

 

1.2.2. Soolade kristalliseerumine 

 

Seinade vahelduva märgumise ja kuivamise tagajärjel teevad poorides olevad soolad läbi 

pidevaid kristalliseerumise ja lahustumise tsükleid. Soola kristallide nukleatsioon ja jätkuv 

kristallide kasv, tõstavad märkimisväärselt seinapindades pingeid, mis võivad viia ulatuslike 

kahjustusteni. (Brachaczek, 2018) Soolade kristalliseerumine toimub erineva suurusega poorides. 

Pooride suurus materjalis on niiskuse tõttu toimuval soolade transpordil erineva osatähtsusega. 

Enamikus ehitusmaterjalides esinevad  kapillaar-aktiivsed poorid, diameetriga 0,1 kuni 70 

mikromeetrit, mis on ka soolade kristalliseerumiseks vajaliku suurusega. (Brachaczek, 2018) 

Poorid diameetriga alla 0,01 mikromeetri on geelipoorid, kus vesi on seotud molekulide vaheliste 

jõududega ja vee migratsiooni ei toimu. Scafferi tööle toetudes on korrapärase struktuuri ja 

väiksema kui 2 nm poori suurusega materjalides sooladest põhjustatud kahjustused suuremad, 

kui suuremate pooridega materjalides. Nendes on tõenäoliselt suurimad sooladest põhjustatud 

jõud (Scaffer R.J., 2016). Punuru uuringu järgi on väiksemate kui 0,05 mikromeetri suuruste 

pooridega materjalid soolade kristalliseerumisel tekkivatele pingetele rohkem vastuvõtvad 

(purunevad), kui suuremate pooridega materjalid (Punuru, A.R., Chowdhury, A.N., 

Kulshreshtha, 1990). Sest suuremates poorides, tasakaalu tingimustel, on piisavalt vaba ruumi 

kristallide kasvuks ilma poori seinu purustava survejõu tekkimiseta. Poorid suuremad kui 70 

mikromeetrise diameetriga ei ole enam kapillaar-aktiivsed. Need on enamasti õhuga täidetud ja 

neil  on võime katkestada vee kapillaartõus. Veega täitumine toimub seal vaid rõhu abil. Fitzneri 

ja Snethlageri uurimise kohaselt, toimub mikrostruktuuris, kus poorisuuruste ebaühtlane 

jaotumine ehk eri suurusega poorid on omavahel seotud, kristallide kasv suuremates poorides, 

kus on väiksem vastupanu kasvust tekkivale survele (B. Fitzner, 1982). Sellises mikrostruktuuris, 
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imetakse soola ioonid väiksematest pooridest suurematesse. Rembise uurimise järeldusel olid 

ebaühtlase poori suuruse jaotumisega materjalid palju rohkem vastupidavamad, võrreldes 

nendega, millel oli ühtlane poori suuruste jaotus ja esines rohkesti väiksemaid poore (M. 

Rembis´, 2010). Lisaks poori mikrostruktuurile on oluline millist tüüpi soolaga on tegu ja 

millised omadused sel on. Nagu näiteks lahustuvus ja keemiline aktiivsus mõjutavad 

kristalliseerumisel tekkiva surve tugevust. (Brachaczek, 2018) 
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2. NIISKUSKAHJUSTUSTEGA MÜÜRITISTE TEHNILISE 

SEISUKORRA HINDAMINE JA LAHENDUSED  

 

2.1. Kahjustuste tuvastamine, tehnilise seisukorra hindamine 

 

Niiskuse ja soolade kahjustused hoonetel pole alati visuaalselt märgatavad. See võib olla üks 

põhjus miks kahjustustel on võimalik areneda kaugele, enne kui need avastatakse ja probleemiga 

tegelema hakatakse. Selleks, et mitte teha vigu hoone renoveerimisel on vaja hinnata selle 

tehnilist seisukorda, teha vastavad järeldused ja kasutada parandustöödel õigeid tehnilisi võtteid. 

Järgnev loetelu annab hindajale suunised, mida peaks silmas pidama (Young & Ellsmore, 2008):  

⮚ probleemi avastamine; 

⮚ probleemi defineerimine; 

⮚ tekkepõhjuste diagnoos; 

⮚ parandustööde määramine; 

⮚ parandusmeetodi valik ehk põhjuste eemaldamine ja puuduste kõrvaldamine.  

Niiskuskahjustustega konstruktsioonide seisundi hindamist alustades peab esmalt kindlaks 

tegema kahjustuse allika ehk diagnoosima lagunemise tekkepõhjuseid. Väga oluline on niiskuse 

päritolu allika määramine. Allika vale diagnoosimine võib kaasa tuua kulukad ja mittevajalikud 

parandustööd, mis probleemi ei lahenda. Lisaks võiks enne iga juhtumi lahendama asumist 

küsida veel järgmised küsimused, mille on sõnastanud Young ja Ellsmore oma töös (Young & 

Ellsmore, 2008):  

⮚ Kas tegu on tõusva, langeva või läbitungiva niiskusega või hoopis nende 

kombinatsiooniga? 

⮚ Kas probleemi põhjustaja võib olla konstruktsiooni sisepindadele vee kondenseerumine?  
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⮚ Kas niiskustõke on olemas? 

⮚ Kas probleemid niiskusega esinevad ühtlaselt ümber kogu hoone? 

⮚ Kas märgatud probleem on lokaalne, mis viitaks nt külmasillale, katkisele veetorule, 

äravoolutorule vms? 

⮚ Mis toimub hoone vahetus läheduses (nt väetiste ladustamine hoone lähedal)?  

⮚ Kuhu juhitakse vee ülevool ja konditsioneerist tilkuv vesi? 

⮚ Kas on märke eelnevalt tehtud parandustest? 

⮚ Millises seisukorras on põrandaalused?  

⮚ Millises seisukorras on vahelagede ja seinade sõlmed?  

Probleemi defineerimise ja diagnoosi järel tuleks hinnata, millises mahus on vajalik parandustöid 

teostada ning millises mahus on üldse võimalik parandustöid teostada. Meetmed varieeruvad ja 

on objektiti erinevad. On hea teada ja järgida neid lahendusi, mis võimaldavad objektil säilitada 

autentsuse ja tagada ajas püsima jäämine.  

Vanade müüritiste seisundi hindamisel on kasutusel mitmed erinevad metoodikad ja seadmed. 

Esimene meetod on mõõta müüritiste/materjalide niiskuse sisaldust, kus võimalustering on 

laialdane, kuid ühtegi allpool nimetatud meetoditest ei saa pidada ideaalseks. Traditsioonilised 

meetodid põhinevad gravimeetrial, aga kasutusele on võetud mitmeid pinda mittekahjustavaid 

uuemaid mõõtmisvõimalusi, nii laborites kui ka objektipõhiseks kasutuseks. (Franzoni, 2014)  

Kirjandusallikad märgivad kasutatavate metoodikatena ioon (vahetus) kromatograafia, 

aatomspektromeetria, infrapuna termograafia, Darri meetod, micro-raman spektroskoopia, REM 

ehk rastelektronmikroskoobi ning kaltsiumkarbiidi mõõturi kasutamine. (Young & Ellsmore, 

2008)(Karl Õiger, 2015) Mitmed neist on kallid, keerukad ja üsna vähe kasutust leidnud. 

Käesolevas töös osa kolmes on soolade määramiseks kasutatud ioonkromatograafiat.  

Viimasel ajal tuleb ette ka olukordade modelleerimist ehk arvutisimulatsiooni. Eeldatavasti ei ole 

mitte ükski tänapäevane mudel, mille abil hinnatakse soolade ja niiskuse transpordi protsessi 

poorses kehas, täielikult võimeline arvestama heterogeensete eakate müüritiste materjalide 

omadusi. Seega simulatsioonid ei võimalda kajastada dünaamilist ja keerukat objektipõhist 

reaalset olukorda. (Delgado et al., 2016) 



25 

 

2.2. Soolade sissepääsu tõkestamine 

 

Kõige paremaks kivikonstruktsioonide kahjustuste ärahoidmise viisiks on vältida niiskuse 

seinakonstruktsiooni sattumist. Kui tegu on külgsuunalise niiskusallikaga (sademed, atmosfäär), 

mis mõjub pinnakatetele, siis sellisel juhul on tänapäeval olemas palju erinevaid keemilisi 

ühendeid, mis võimaldavad vältida konstruktsiooni märgumist. Kuid nende kasutamise puhul 

tuleb arvestada, et need vahendid võivad olla agressiivsed ka seina konstruktsiooni materjalide 

suhtes. Üks võimalus on kasutada immutusvedelikke. Tavalisemad immutusvedelikud on 

enamasti silikoonid. Silikoonidel põhinevaid immutusaineid ei tohi kasutada selliste 

seinakonstruktsioonide pindade katmiseks, milles on palju soolasid. Kapillaar-aktiivsete 

pooridega looduskivist müüritiste puhul on ka väga oluline, et krohvid ja värvid oleksid niiskust 

läbilaskvad. (Karl Õiger, 2015) 

Tõusva niiskuse tõkestamine vanadel hoonetel on kahtlemata raske ülesanne, põhjuseks selle 

fenomeni enda olemus ehk vanade müüritiste omadused (seina paksus, müüri heterogeensus jms) 

ja muinsuskaitsetingimused, reeglid ning soovitused, mida järgida (dekoratiivsete kihtide 

säilimine, minimaalne sekkumine, autentsuse säilitamine jpt). Niiskustõusu takistavad võtted 

rikuvad sageli ülalmainitud reegleid ja seetõttu on ajalooliste hoonete ja/või monumentidega 

tegelemine põhjendatult raskendatud. (Franzoni, 2014)  

Lühidalt levinumatest meetoditest.  

 

2.2.1. Injekteerimine (Chemical damp proofing CDP) 

 

Üheks niiskustõusu takistavaks võtteks on olemasolevate müüritiste keemiline injekteerimine, 

mida tutvustati meetodina 1960-ndal. (Franzoni, 2014) 
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Seinapinna alumisse ossa puuritakse 125 mm sammuga 30 mm läbimõõduga ning 45° kaldega 

avad. Puuraugud puhastatakse tolmust ja kuivatatakse. Surveta meetodil juhitakse silikoonlahus 

mahutitest vooliku abil isevoolu teel puuraukudesse, madalsurve korral surutakse lahus 

injektsioon tüüblite abil 5 bar rõhu juures müüritisse. Pärast injekteerimist suletakse puuraugud 

suspensiooniga. Antud meetod võimaldab ühtlasi täita ka müüritises esinevaid tühimikke. 

(Idnurm, 2015) 

Injekteerimiseks kasutatakse erinevaid kemikaale, enam levinud neist on kontsentreeritud silaani 

ja siloksaani baasil valmistatud tooted. Teised kasutatavad kemikaalid sisaldavad 

alumiiniumstearaati, kaalium- ja naatriumsilikaate ehk vesiklaasi. (Young & Ellsmore, 2008)  

Kuna niiskusprobleemidega seinamaterjali poorid juba niigi on vett täis, siis millises koguses 

keemiline aine injekteerimise käigus laiali valgub, pole kerge koheselt tuvastada ja kontrollida. 

Seda fakti arvestades koostati seitsmekümnendatel küllaltki põhjalik uuring J.L. Heimani, E.H. 

Watersi ja R.C. McTaggarti poolt, kus parimaid tulemusi andsid aeglase imendumisega 

injekteeritavad vedelikud, ehk kõrge viskoossusega ained  paigaldatud madala surve all. Meetod 

toimis hästi nii vees lahustuvate, kui vees lahustumatute vedelike puhul. (Franzoni, 2014)  

 

2.2.2. Ümberladumine, rekonstruktsioon 

 

Niiskustõusu vältimiseks saab õhemate seinakonstruktsioonide korral kasutada ümberladumist. 

Müüritis avatakse 1,5...2 m järkude kaupa paari kivirea ulatuses. Sokli pealispind puhastatakse ja 

tasandatakse tsementmördiga. Horisontaalne hüdroisolatsioon paigaldatakse nii, et 

jätkuskohtades oleks tagatud vähemalt 200 mm ulatuses hüdroisolatsiooni kihi ülekate. Peale 

hüdroisolatsiooni paigaldamist laotakse välja lammutatud seinaosa uuesti tagasi. Järgud 

teostatakse malekorras, nii et kõrvutiolevatel haardealadel oleks tööde tegemise ajaline vahe 

vähemalt üks nädal. (Idnurm, 2015)  

 

2.2.3. Ventileerivad süsteemid kuivamise kiirendamiseks  
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Kirjanduses on kirjeldatud müüritiste kuivatamiseks mitmeid erinevaid võtteid. Üks kunagi 

edukaks peetud meetod, oli Knapeni tuubide/torude kasutus, mis aga ei andnud soovitud efekti ja 

liigitati mitte tõhusate meetodite gruppi (Franzoni, 2018). Ludwigsburgi barokkstiilis palees 

kasutati seinaaluse ventileerimist, kus paigutati müüritise sisse 2 cm diameetriga metallkanalid. 

Kas seal jäid tulemused kesiseks.  (Franzoni, 2014) 

Portugalis katsetati innovatiivset HUMIVENT seadet. „Seina alumise osa ventilatsiooni 

süsteem”. Süsteemis toimis ringlev õhk, suhtelise õhuniiskuse tase piisavalt madal, et ei tekiks 

kondentsi, ja aurõhu näitajad sellised, mis võimaldavad seinadel kuivada. Seda tehnoloogiat 

kasutatakse ainult juhul kui süsteemi alumine serv jääb põhjavee tasemest kõrgemale. Süsteem 

on objektiti disainitav. Patenteeritud ja täiustamisel. Esialgsed tulemused tunduvad paljulubavad. 

(Delgado et al., 2016) 

 

2.2.4. Niiskus tõusu takistamine vanades müürides lõikamise meetodil 

 

Lõikamise meetod kujutab endast müüri ja vundamendi vahele niiskuskindla kihi 

lisapaigaldamist kogu müüritise laiuses ja pikkuses. 1960-ndatel pakuti kapillaarniiskuse tõusu 

tõkestamiseks esmakordselt välja mehaanilist seina lõikamist ja sellele järgnevat metall- või 

polümeer lehtede sisestamist. Lõige tehti kas saagimise, puurimise või traadiga saagimise teel. 

Viimane tundus tekitavat vähem vibratsiooni. Sisestavate plaatide või lehtede materjalideks võib 

kasutada teras- või tinaplaate, bituumen membraanid, PVC membraanid. Peamine puudus 

kõnealusel meetodil on hoone struktuuriline nõrgestamine, mis näiteks maavärina ohuga 

piirkonnas on tõsiseks probleemiks. Mingil määral on puudus ka see, et saab teostada vaid teatud 

kõrgusel, sageli sokli piiril, mis pole ideaalne, sest alumised müüriosad jäävad endiselt tõusva 

niiskuse mõjusfääri. Ning tänu tõkkele, kontsentreerub niiskus lõike piirkonna all ja võib hoopis 

kiirendada lagunemisprotsessi. (Franzoni, 2014) 
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Seinte lõikamise meetodi kasutamise mõju hoone struktuurile ja edasist võimalikku tugevuskadu 

tutvustab  N. Mojsilovic, G. Simundic, A. Page  uuring. (Franzoni, 2018) 

  

2.3. Desalineerimine ehk soolatustamine 

 

Kõige efektiivsem meetod vee sissetungimise vastu on eelkõige ennetamine. Paraku, ei ole 

selliseid kaitsvaid meetmeid ajalooliste hoonete puhul ülalmainitud põhjuste tõttu enamasti 

võimalik ellu viia.  

Seega tegeledes hoone konstruktsioonide desalineerimise ehk soolatustamisega tuleb silmas 

pidada peamiselt kaht erinevat võtet.  

Esimene: kasutada passiivset laadi tehnikad, mille alla kuuluvad keskkonna mõjude 

vähendamine, niiskuse müüritisse pääsemise takistamine või soolade muutmine vähem 

lahustuvateks ja seega vähem kahju tekitavateks.  

Teine: aktiivsete tehnikate kasutamine, mille abil vähendatakse soolade sisaldust müüritises. 

(Delgado et al., 2016) 

 

2.3.1. Soolatustamise passiivsed meetodid  

 

Passiivset laadi võtete olemus on peamiselt suunatud soolkahjustuste tekkimise ennetamisele, 

konkreetsemalt tõusva niiskuse probleemiga tegelemisele. Siin mängivad suurt rolli eelmises 

peatükis osad kirjeldatud soolade sissepääsu tõkestavad meetodid.  

Strateegia baseerub hüpoteesil, et kui vähendada poorses kehas vee transporti, väheneb sellega 

kaasnevalt ka soolade transport. (Delgado et al., 2016) 
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Kasutatakse kuivamist soodustavad seinaäärseid ja seinasisesed ventilatsioonisüsteeme nagu 

näiteks HUMIVENT seade ja ka “ventileerivad” krohvid, mida on soolade probleemiga 

seinadele välja pakutud, kus kihtide vahel on jäetud vertikaalsed vaod ning uuringu järgi on 

esimesed katsed olnud paljulubavad (Franzoni, 2018). Lisaks aitab eflorestsentsi eemaldamine ka 

seinal paremini välja kuivada. Peale kondenseerumise ja tõusva niiskuse, on ka atmosfäär oluline 

niiskuse allikas. Seega, viimistluse tüüp, mis valitakse hoone väliskesta katmiseks, määrab 

suuresti ära tolle võime niiskust sisse imada, samuti pinnastruktuuri karedusest sõltub 

keskkonnaga reageeriv eripind. (Delgado et al., 2016) 

 Ka mitmed kemikaalid võivad osutuda sobilikeks tõkestamaks atmosfäärist tuleva niiskuse 

sisseimbumist müüritisse. Uuringu järgi tasub ammoonium oksaali ((NH4)2C2O4) sisaldusega 

kattekihti eelistada polüsiloksaan sisaldusega kihile. Titaan ja silika nanokomposiit materjalid 

tungivad edukalt kivide pooridesse. (Delgado et al., 2016) 

Elektro-osmootset meetodit on kasutatud mitmeid aastaid alandamaks hoone seinadesse tõusva 

niiskuse kogust. Elektro-osmoosi ajalugu ulatub rohkem kui 200 aasta taha. 1806 a. Prof. 

Ferdinand Friedrich von Reuss avastas, kui eksperimenteeris savidega, et rakendades 

voolupinget hakkas vesi liikuma positiivselt elektroodilt negatiivsele. Alates 1900-st kuni 1930-

ndateni kuivatati turvast, ligniiti (pruunsütt) selle tööpõhimõtte abil. 1935-ndal kasutati seda ka 

niiskete seinade kuivatamisel. Paul Ernest töötas välja esimese süsteemi, mis oli mõeldud 

müüritise kuivatamiseks ja sai Šveitsi esimese patendi (Franzoni, 2018). Hiljem siiski selgus, et, 

antud meetodi efektiivsus on küsitav. Elektro-osmoos küll toimib, kuid vajab 24/7 h pidevat 

toidet ning kui vool kaob, tõuseb niiskus kiiresti, mis ei ole hea lahendus, sest hooneid ei soovita 

pikaks ajaks järelvalveta voolu alla jätta. Voolu tarbimisega ning seadmete hoolduse ja 

remondiga kaasneb pidev rahaline kulu (Franzoni, 2014). Elektrokineetilisel meetodil on 

mitmeid puudusi, nagu näiteks rauarikaste materjalide ja elektroodide võimalik oksüdatsioon, 

hüdrolüüs, ja ekstreemsed pH-väärtused. Viimasena mainitud puudus elimineeriti Rörig-

Dalgaardi poolt, kes tutvustas erilist kompressi, mis töötab puhvrina ja on võimeline tõhusalt 

neutraliseerima elektrolüüsi käigus anoodil tekkiva happe. selleks kasutati katoodina 

kolmekihilist kompressi, mille abil neutraliseeriti elektokeemiliselt esile kutsutud puhverainega 

hüdroksiidi. Sellele protsessile järgneb puhveraine (sidrunhape), sadestumine, muutumine 

katoodist kompressi sees katsiumtsitraadiks, tagades sellega aluspinna stabiilse pH. Lisaks 
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sellele, kaltsiumtsitraadi sadestumine katoodist kompressi sees hoiab ära soolatustamise käigus 

uute ioonide sisenemise aluspinda. Eelnevatele uurimustele toetudes, toimivad 

elektrokineetilised meetodid ioon-selektiivselt. Parimad tulemused on saavutatud kloriidi 

ioonidega eemaldumisel. Sel moel võimalik eraldada aga ainult väga väike osa magneesiumist. 

Ka sulfaatide eemaldumise kiirus oli tunduvalt aeglasem võrreldes nitraatide ja kloriidide 

eemaldumise kiirusega, mille tulemusena toimus kipsi ühendite sadestumine materjalide 

poorides. (Delgado et al., 2016) 

 

2.3.2. Soolatustamise aktiivsed meetodid   

 

Soolatustamise aktiivsed meetodid võivad osutuda väga tõhusateks sooladest põhjustatud 

kahjustuste vähendamisel, eriti juhtudel, kui kahju on tekitatud suhtelise õhuniiskuse muutustest 

põhjustatud tsüklilise lahustumise ning soolade kristalliseerumise tagajärjel.  

Kasutusel on mitmeid meetodeid. Mõned neist on alles eksperimentaal faasis, seega kõige 

laialdasemalt kasutust leidnud meetodid on loetletud Youngi ja Ellsmorei koostatud ülevaates. 

(Delgado et al., 2016)  

Kuiv-mehaanilised meetodid. Kuiv-mehaanilise meetodi põhimõte seisneb harjamise teel soola 

eflorestsentsi eemaldamises. Peale peamise tegevuse, milleks on soolade müüritisest 

eemaldamine, võib antud meetod sekundaarselt mõjutada keskkonna tingimustest johtuvat 

termodünaamikat (vähendades sooli, vähendada niiskust, vähendada soojusläbivust). Sooladest 

puhtam seinapind suurendab jätkuvalt aurustumise kiirust, mis võib parandada objekti välja 

kuivamist.  (Delgado et al., 2016) 

Difusiivsed “vanni” – meetodid. Pika toimega kümblus ja korduv või vahelduv pesemine on 

üks meetoditest, mis kuuluvad difusiivsesse kategooriasse, mida nimetatakse veel ka 

„vannitamise“ meetodiks (bath methods). Esmalt, difusioon käivitab soolade eraldumise, ajast 

lineaarselt sõltuv ning juhituna teistest faktoritest, nagu näiteks kontsentratsiooni gradient, 

lahustumisvõime ja lahustumise kineetika, protsess aeglustub, kuni saavutatakse piirväärtus. N.n 
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„vanni“ meetodeid ei kasutata väga tihti, arvestades nende massi ning konstruktsioonile 

kinnitumist. Meetodit saab rakendada ainult suhteliselt väikeste ja teisaldatavate objektide puhul, 

mis ei ole vee suhtes tundlikud, näiteks skulptuurid või rekonstrueerimisel eraldatud detailid, 

elemendid, kivid. (Delgado et al., 2016) 

Kompressid, mähised. Soolatustamise protsess kompressiga toimub kahe peamise etapina. 

Märgumise faasis transporditakse vesi kompressist seina, kus see asub soolasid lahustama, 

eemaldamise faasis liiguvad lahustunud soolade ioonid küllastunud lahusena seinast tagasi 

kompressi sisse. (Delgado et al., 2016)  Soolade liikumine on põhjustatud kas 

kontsentratsioonide erinevusest objekti ja mähise vahel, mispuhul soola ioonid difundeeruvad 

lahusest või on tegemist kapillaarvee liikumisega objektilt mähisesse (kuivamise tulemus), mille 

tulemusena ioonid kantakse advektsiooni abil vesilahusega aurustumise suunas. Esimesel juhul 

tekib kontsentratsioonide tasakaal kompressi ja objekti (nt seina) vahel - difusioon. Kompressi 

tuleb uuendada ja tagada hea nake kompressi ja seina vahel. Kuna kompressi uuendamine võtab 

palju aega, siis tekib oht, et kompressi hoitakse peal liiga kaua ja selle niiskus võib hakata 

mõjutama objekti, soodustades mikroorganismide kasvu. Üldiselt peetakse seda meetodit siiski 

väikeste pooridega materjalide soolatustamisel kõige sobivamaks. (Delgado et al., 2016) 

Teisel juhul on tegu advektsiooniga, mis on tavaliselt kiirem kui difusioon, seega advektsioonil 

baseeruvad soolatustamise meetodid on võrreldes difusioonil baseeruvatega ka kiirema toimega. 

Sellisel juhul on desalineerimise protsess tingitud soola vesilahuse objektilt kompressi liikumisel 

kuivamise teel. See on tagatud mähises oleva pooride koguse ja jaotumise poolt, mis on 

väiksemad kui aluspinna poorid. Lisaks on vajalik korralik märg side kompressi ja objekti vahel. 

Võrreldes difusiooni meetoditega, viiakse objekti vähem niiskust ja ka väiksem korduste arv on 

vajalik. Lisaks, võib soolade akumuleerumine mähise sisse vähendada pooride suurusi ja 

parandada desalineerimise protsessi toimet (poori kapillaarid ahenevad, advektsioon 

võimendub). Difusiooni meetodil on kirjandusele tuginedes kasutatud kompressi väljakuivamist 

takistavate pinnakatete kasutamist, et difusiooniks vajalik aeg ja märg keskkond saaksid pikema 

aja kesta. Advektsiooni puhul soovitakse väljakuivamist ja pinnakatetel ei tohiks kasutada 

veeauru läbimist tõkestvavaid lisasid. (Delgado et al., 2016) Niiskusetõus on vajalik tõkestada 

enne desalineerimist, et kompressid, kas siis advektsioonil või difusioonil  saaksid toimida, ilma 

soolaioonide ja niiskuse juurdevooluta. 
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J. Grave, L. Krage, R. Lusis, ja I. Vitina uuring soovitab samuti kasutada advektsioonil 

põhinevaid kompresse. Selle tarvis peab kompress olema kohandatud vastavalt aluspinna poori-

suuruse jaotumisele, selleks, et saaks tekkima tõhus soolade eemaldamine kompresside kaudu. 

(Delgado et al., 2016) 

Skeem, mis näitab ära kompresside tööpõhimõtte, sõltuvalt nende pooride suurusest tingitud 

toimest, on esitatud alumisel joonisel 3.  

 

 

Joonis 3: Kompressi toimimine: advektsiooni ja difusiooni mehhanism kui kompressi (poultice) 

poori suurused on kas väiksemad või suuremad, kui aluspinna (substrate) pooride suurus (pore 

size). (Delgado et al., 2016)  

 

Vastavalt uuringutele tuleks enne kompresside teel soolatustamisega tegelemist silmas pidada, et 

kompressi veesisaldus oleks piisav tagamaks objekti märgamise faasis vajaliku koguse vett. 

Samuti täiteaine terade suurust ja jaotumist, sest need mõjutavad pooride jaotumist. Aluspinna ja 

kompressi pooride suurus, jaotumine ning ka nende kuju peaksid olema kompressil väiksemad. 

Kompresside püsimisest ja terviklikkusest tuleneb vastupidavus deformatsioonidele ja mõjutab 

ka materjali seina paigaldust. Kuivamiskahanemine mõjutab samuti kompressi nakkumist 
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aluspinna külge, sest soolatustamise tõhusus võib olulisel määral olla pärsitud, kui kompress 

kuivamis perioodi ajal liiga vara eraldub. (Delgado et al., 2016) 

Kõige sagedamini kasutatavad kompressid on need, mida kõige lihtsam valmistada ja paigaldada 

ning millel on ka hea nakkumine aluspinnaga. Kolm peamist kompressi komponenti, mida 

kirjanduse allikate põhjal kasutatakse on: 1) inertne materjal, et kokkutõmbumist vähendada 

(näit. liiv), 2) vee puhver (poorsus) ja 3) mineraal, kui aktiivne soola eraldav komponent ning ka 

niiskuse säilitaja (savi). (Delgado et al., 2016) 

Kompressi ebaühtlane poori suuruste jaotus on oluline nii märgamise faasis kui ka hiljem 

desalineerimisel. Sisaldades suuri poore, toimivad need märgamisel kui vee reservuaarid ja 

väikeseid poore, tagades advektsiooni aluspinnast kompressi sisse. Veelgi enam, tuleb arvesse 

võtta kuivamis perioodi vältel toimuvaid võimalikke muutuseid poorsuses ja poori suuruste 

jaotumises. (Delgado et al., 2016) Seymour Z. Lewin selgitab lisaks oma töös, kuidas ebaühtlase 

poorisuuruse jaotusega materjalis toimub vee liikumine aurustumise suunas seda kiiremini, kui 

pooride suurus väheneb, seega mängivad väiksemad poorid ebaühtlase poorisuurusega jaotuses 

kapillaarjõudude toimel olulist rolli vee transpordil mööda kapillaare (Seymour Z. Lewin, 1982).  

Tselluloosist on kirjanduse järgi üks kõige levinumaid materjale seina mähisega 

desalineerimisel. Pole vahet, kas tselluloos on pärit puuvillast, kuivatuspaberist, ajalehest või 

kasutatakse seda fiibrilise pulbri kujul. Tselluloosi kompressi sage kasutamine on tingitud sellest, 

et tselluloosile omane pehmus võimaldab paigaldada kompressi konarlikele ja kergelt 

purunevatele pindadele, kui tegu on ajalooliste krohvikihtide ja freskodega. Lisaks on neid lihtne 

käsitleda ja saab eemaldada ilma aluspinnale jälgi jätmata. Neutraalne pH ja hea veeimavus on 

lisapõhjused kasutamiseks. Tänu tselluloosi kiudude omadustele ei mõjuta liigne veekogus nende 

püsivust võrreldes teiste materjalidega. (Delgado et al., 2016) Huvitav on ka Aurase tähelepanek, 

mis väidab, et kompresse saab korduvkasutada, sest soolasid on võimalik sealt välja pesta 

(Auras, 2008). 

Teisest küljest on tselluloosist kompressidel ka mitmeid puudusi, nagu võimalik hallituse tekke 

oht, võimalus pealispinnal asuvad soolad sügavamale “keha” sisse ümber paigutada, märja oleku 

säilitamine vertikaalsetel pindadel võib olla raskendatud, mis pärsib vajalikku head nakkumist. 

(Delgado et al., 2016)  
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Krohvid. Nagu kompresside puhul täheldati, omavad aluspinna tüüp ja materjali pooride 

omadused olulist rolli kogu desalineerimise protsessis, (Brachaczek, 2018) Sama kehtib ka 

desalineerimiseks mõeldud krohvide puhul. Kirjanduses ja praktikas on sellistel krohvidel 

mitmeid nimesid: parandus-, restaureerimis-, renoveerimi-, saneerimis- või ohverkrohvid. 

Toimemehhanismide järgi liigitatakse need järgmiselt (Delgado et al., 2016):  

⮚ Soolasid transportivad süsteemid, mis lubavad lahusel migreeruda läbi krohvi ja 

kristalliseeruda selle pinnal. (kus need saavad kristalliseeruda vähem purustava eflorestsentsi 

kujul] 

⮚ Soolasid endasse akumuleerivad süsteemid, mis on võimelised soolalahust all asuvast 

pinnast endasse sisse imama ja kristalliseerumine toimub krohvis.  

⮚ Sooli tõkestavad süsteemid, mis lubavad ainult veeauru transporti, samal ajal kui 

soolalahus on blokeerituna aluspinnas.  

⮚ Niiskuse liikumist tõkestavad süsteemid, mis tagavad, et nii vesi kui ka veeaur ei pääse 

läbi liideskihi, mis asub aluspinna ja krohvi vahel. 

Soolade transportimise süsteemide efektiivsus ja mõju on tingitud nende materjali pooride 

suurusest, olles optimaalse struktuuriga, mis võimaldab soolalahusel imenduda ilma 

akumuleerumiseta. See tähendab, et kui krohvi poorid on väiksemad kui sooladest reostatud 

müüritise materjali poorid, siis on võimalik lahustuvad soolad kapillaarjõudude toimel 

aluspinnast eemaldada. Kui aluspinna poorid on oluliselt väiksemad, kui krohvi poorid, siis 

mõned soolad võivad kristalliseeruda krohvi sisse, aga oluline kogus sooli püsib aluspinna sees 

edasi. Akumuleerivad süsteemid saavad oma erilised omadused tänu, veeauru mittejuhtivatele 

lisanditele. On näiteid, kus niisksukoormuse ja sooladega seinte puhul on kasutataud n.ö. 

veeaurutihedaid materjale, mis ei lase probleemidel kohe visuaalselt välja paista, aga teevad 

palju kahju konstruktsiooni sees. Ning kuna näilised märgid on “peidetud”, siis probleemi 

tuvastamine võib võtta kauem aega. Sellised aurutihedad materjalid ei ole sobilikud 

desalineerimise krohvideks, eelistatkse neid mis võimaldavad soolade ja niiskuse transporti ja 

akumuleerimist krohvi sisse. (Delgado et al., 2016) 

Krohve, mis on võimelised haarama soolasid oma pooridesse, aga ei ole kristalliseerumisele 

vastupidavad, kasutatakse ohverduvate kihtide paigaldamiseks nn ohverkrohvidena. Antud 

meetodit kasutatakse sooladest põhjustatud müüride lagunemise vähendamiseks, isegi sõltumata 
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asjaolust, et krohvikihte tuleb perioodiliselt asendada. Tüüpilise näitena võib nimetada 

lubikrohve, mis ei vähenda aurustumisvõimet ning võrreldes tsementkrohvidega, saab neid 

hiljem lihtsama vaevaga ja suuremate kahjustustega pinnakattele eemaldada. (Delgado et al., 

2016) Samal eesmärgil kasutatakse ka savikrohve. Näide savikrohviga soolatustamise protsessist 

joonisel 4.   

Jaemüügis on ka soolarünnaku vastase otstarbega valmissegusid, mille sideaineteks on tsement, 

hüdrauliline lubi või õhu käes karboniseeruv lubi (Franzoni, 2018). Eestis leiduvateks 

ligilähedase toimemehanismiga segude edasimüüjateks on autorile teadaolevalt Sakret OÜ ja 

Remmers Baltica OÜ. Segudesse on lisatud kergekaalulisi agregaate ja/või õhkusisaldavaid 

lisandeid, makropoorsed (2-50 nm). Võib olla ka teisi lisandeid, mis mõjutavad segu 

hüdrofoobsust. Saksa WTA spetsifikatsiooni 2-2-91 järgi on need suure poorsuse, kõrge 

auruläbilaskvuse ja vähendatud kapilaarniiskusega kuivsegud (Franzoni, 2018). 

 

 

Joonis 4. Moostes Tall-tõllakuuri segamüüritisest seina peal kasutatud Lõuna-Eesti savist 

ohverkrohvi kiht (töö teostus (Krohwin OÜ). Krohvi kuivamine on pärsitud tingituna aluspinna 

soolasisaldusest. (fotod: Wanawiisi Ehitus OÜ) 
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Krohvide vastupidavus sõltub nende mikrostruktuurist. Krohvid, mille poorisuuruste jaotumine 

on ebaühtlane, peavad soolade kristalliseerumisele paremini vastu, kui need, mille poorid on 

ühtlase jaotusega. Residentsus kristalliseerumisele ühtlase poori suuruse jaotumisega krohvidel 

väheneb korrelatsioonis koos poorsuse ja poori diameetrite vähenemisega. Waclaw Brachaczeki 

töös selgub, et kui tegu on ühtlase poori suuruse jaotumisega, siis poorsuse suurendamine ainult 

natukene muutis krohvide kindlust soolade mõju vastu. Võrreldes poori mikrostruktuuri muutust 

soolade kristalliseerumisel järeldati, et naatriumsulfaadi (Na2SO4) ja naatriumnitraadi (NaNO3) 

puhul täituvad 0,01 mikromeetrist väiksemad poorid täielikult, mis võib viia purunemiseni. 

(Brachaczek, 2018)  

Husillos-Rodríguez`i, Carmona-Quiroga`i, Martínez-Ramírez´i, Blanco-Varela`ija  Fort`i 

uurimuses kogusid endasse soolasid  kõik testitavad segud. Need koosnesid lubjast, sepioliidist, 

nanosilikaadist ja kolmest lisandist (H2O2 ja muud õhustid). Segu poorsus oli 40% ja keskmine 

poori suurus 0,8-0,7 mikromeetrit. Segu soolasisalduse muutust uuriti kuni 3 cm sügavuseni.  

Väikese iooni mahu ja suure iooni mobiilsusega segud eemaldasid kiviplokkidest eriti 

efektiivselt NaCl ja NaNO3. Suurema ioonimahuga Na2SO4 õnnestus kiviplokkide sügavamatest 

kihtidest pinna suunas tõmmata, mis suurendas pinnapealset sulfaatsete soolade konsentratsiooni. 

Ilmnes seaduspära, et krohvide kasutamise efektiivsus oli suurem, kui soolade kontsentratsioon 

seinas oli kõrge ja esines pinna lähedal. Nitraadid ja kloriidid õnnestus eemaldada kohe esimese 

ohverkrohvi kasutustsükliga. Teine ja kolmas kasutustsükkel olid vajalikud pigem sulfaatide 

väljutamiseks. Kolm aastat pärast viimast kasutustsüklit, oli testlappide soolasisaldus esmaste 

andmetega võrreldes poole võrra väiksem (Husillos-Rodríguez et al., 2018)  
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3. KATSED OHVERKROHVIDEGA REAALSEL SEINAL JA 

SOOLVEES LEOTATUD TELLISTEL 

 

3.1. Objekti kirjeldus 

 

Katseobjekt asub Mooste vallas. Tall-tõllakuur on ehitatud ringmüüriga piiratud 

majanduskompleksi ühe hoonena. Ehitusajaks pakutakse 19. sajandit (täpne ehitusaeg on 

teadmata), seega varasemat ehitusaega, kui kompleksi teistele hoonetele. Joonistel 5 ja 6 on 

toodud tall-tõllakuuri otsavaated 2004. ja 2020. aastal. 

 

  
 

Joonis 5. Vaade Mooste mõisa tall-
tõllakuurile  aastal 2004 (Foto: J. Vali 
29.04.2004 https://register.muinas.ee/).                                                                           

Joonis 6. Vaade Mooste mõisa tall-
tõllakuurile  aastal 2020 (Foto: 
Eestimaaehitus MTÜ 2020 
www.eestimaaehitus.ee).     
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Hoone valdajaks on alates 2019. aastast Mooste vald. Tegemist on kultuurimälestise ja 

muinsuskaitsealuse objektiga (mälestise registri nr 23755). Hoone on kahekorruseline, maakivist 

ja põletatud tellisest seinakonstruktsioonidega, puitvahelae ja puidust katusekonstruktsiooniga. 

Viilkatuse katteks oli kuni hiljutise rekonstrueerimiseni eterniit, mis vahetati välja s-katusekivi 

vastu. Hoonet haldab hetkel MTÜ Eestimaaehitus. Hoone on plaanitud täielikult restaureerida, 

aga samas: 1) kohelda austusega vana ja väärikat maja, arvestades igati Muinsuskaitseameti 

nõuetega, 2) kasutada ehitusel ja viimistlemisel võimalikult palju looduslikke materjale, 3) 

saavutada antud tingimustes võimalikult kõrge energiatõhusus.   

Renoveeritud hoonet kavatsetakse kasutada näidis- ja uurimistööde objektina, eelkõige 

keskkonnasõbralike lahenduste uurimisel ja sellest peaks saama  ökoloogilise ehituse koolitus-, 

tootearendus- ning kompetentsikeskus. MTÜ Eestimaaehitus jätkab koostööd erinevate 

ülikoolidega ja uuringute käigus välja töötatud lahendused on loodetavasti abiks nii 

professionaalidele (arhitektid-projekteerijad, ehitajad) kui tavatarbijale (ise-ehitajad, tellijad).  

Hoone vanades müürides esineb erinevaid soolasid. Talli ümbruse pinnases leidub uriinist pärit 

soolasid ja nõukogude ajast pinnasese lekkinud väetise soolasid. Seega tegemist ideaalse 

objektiga soolade liikumise ja soolatustamismeetodite efektiivsuse määramiseks. 

Enne käesolevat uuringut tehti  2017. a Prof. Dr.-Ing Christof Ziegert ja Caroline Kaiser, M. 

Eng. poolt hoone seisukorra uuringu, mille käigus võeti seintest niiskuse- ja soolaproove ja mis 

analüüsiti IHK akrediteeritud konsultatsioonibüroo laboris Berliinis.  Hindamise raport sisaldas: 

⮚ niiskustõkke ja desalineerimise kontseptisooni; 

⮚ energiatõhususe kontseptsiooni ja arvutusi; 

⮚ ehitusfüüsikalisi arvutusi ja arvutisimulatsioone soojustus lahendustele looduslike 

materjalidega (Christof Ziegert, 2017).  

Seinte soojustamist ja viimistlemist silmas pidades esitati raportis kokkuvõtlikult järgmised 

ettepanekud:  

⮚ vihmavesi hoonest eemale juhtida; 

⮚ vundament seintest isoleerida, et takistada kapillaarniiskuse tõusu seintesse; 

⮚ eemaldada seintelt vana krohv;  
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⮚ kuivatada seinad, parandada ja vuukida;  

⮚ teostada seinte saneerimine – savikrohvi (ohverkrohvina) paigaldamine seintele ning selle 

eemaldamine, kui krohv on soolad endasse imenud. Vajadusel nimetatud protsessi kordamine, 

kuni seinad on desalineeritud (Christof Ziegert, 2017). 

 

3.2. Töö metoodika ja eesmärgid  

 

Seinte desalineermine (soolatustamine) ohverkrohviga on praktikas tõestatud meetod, kuid ei 

anna kindlasti 100%-list garantiid sooladest täielikuks vabanemiseks. 2018. a augustikuus 

kõnealuses hoones korraldatud savikrohvi koolituse järgselt leidis desalineerimis protsessi 

toimumine ka kinnitust. Koolituse käigus kaeti tulevase koolitusruumi seinad osaliselt aluspinna 

tasandamise eesmärgil savikrohviga. Ehituslepingu sõlmimisel, sama aasta 5. oktoobril, oli 

augustis paigaldatud savikrohvi pinnale mitmesse kohta ilmunud soolade jäljed. 

Eesmärgid. Kuna prof Ziegerti raporti kohaselt puudus seina ja vundamendi vahel 

hüdroisolatsioonikiht, siis püstitati töös järgmised eesmärgid:  

⮚ kinnitada kapillaarniiskuse tõusu mõju seinte soolade sisaldusele;  

⮚ määrata soolade sisaldus seintes;  

⮚ otsustada, kas ohverkrohvi kasutamine on õigustatud, kui kapillaartõus pinnasest ei ole 

takistatud; 

Arvestades vana müüritise kauaaegset niiskuskoormuse all olekut ja seda, et suure kubatuuriga 

hoones toimus ehitustöö samal ajal, kui katseks “Mooste” paigaldati uusi ohverkrohve uuritava 

töö jaoks, otsustati, et on mõistlik teostada lisakatse väiksemate proovikehadega ja kiirendatud 

kujul. Valik langes põletatud savitellistele, mida otsustati soolalahuses leotada ja seejärel katta 

ohverkrohviga (katse “Kontor”). Lisandus veel üks eesmärk: 

⮚ teha lisakatsed paigaldades soolalahuses hoitud tellistele erineva koostisega krohvisegud, 

selgitamaks välja, millised neist on sobivamad müüritise desalineerimiseks. 
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3.3. Katse reaalsel seinal ehk katse “Mooste”  

 

Katsepinnaks valiti tall-tõllakuuri otsaseina sisepinnast ca 3 m lai ja 4 m kõrge osa. See seinaosa 

on laotud kombineeritult maakivist ja põletatud tellistest. Mördiks on kasutatud lubimörti. Prof. 

Ziegerti raporti järgi näitas aastal 2017 sellest seinast võetud proov (asukoht erinev) kõige 

suuremat nitraatide ja kloriidide sisaldust. Nitraatide maksimaalne sisaldus oli 3,02 

massprotsenti, sulfaatidel 0,36 massi protsenti ja kloriididel 0,44 massi protsenti (Christof 

Ziegert, 2017). Lisaks oli hoone haldaja soov just seda konkreetset seina kasutada katsesseinana, 

mitte ainult soolaprobleemide uurimisel, vaid ka teisteks uuringuteks.  

Plaaniti valitud alal määrata müüritise soolasisaldus enne krohvimist, valida katsesegude 

materjalid, leida sobilikud segude koostised ja kanda need seinale. Seejärel jälgida katse kulgu, 

eemaldada sooldunud krohvid, määrata aluspinna soolasisaldus valitud kohtades enne ja pärast 

krohvide kasutust ning analüüsida desalineerimise tulemusi.  

 

3.3.1. Katse metoodika 

 

Uuritava seina soolade sisalduse määramiseks võeti uuesti proovid müürimördi erineva 

sügavusega kihtidest. Joonisel 7 on näidatud proovide võtmise kohad uuritavast seinast ja 

joonisel 8 ruumi plaan ja katseseina asukoht. 
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Joonis 7. Proovide võtmise kohad 
seinal.  

Joonis 8. Proovide võtmise kohad seina plaanil 
(Christof Ziegert, 2017) 

 

Kokku võeti kaheksa proovi müürimördi kolmest eri sügavusest. Proovikärnid puuriti kuni 3 cm 

sügavuselt välja Makita trelli ja  teemant-toosi kasutades (joonis 9). Kärnid puuriti maakivi ja 

punase tellise vahelise kokkupuuteala mördist. Välja puuritud mördi proovid pandi suletavatesse 

plastikkarpidesse (Joonis 10) ja nummerdati proovikoha numbrit ja sügavust tähistades. Standard 

vastavate protsesside läbiviimiseks puudub. Autor kasutas eeskujuna Prof. Ziegerti uuringus  

kirjeldatud proovidevõtmist.  
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Joonis 9. Makita trell koos teemanttoosiga.  Joonis 10.  Proovide säilitamine.  

 

3.3.2. Katse käik 

 

Kuupäeval 13.12.19 alustati katsesegude paigaldusega seinale. 

Segumaterjalideks valiti savikrohv, lubikrohv, kanepiluu, aktiivsüsi ja turbakomposiit (ränisuits, 

põlevkivituhk ja turvas), mida kasutati erinevate kombinatsioonidena. Materjalide valikul lähtuti 

eelkõige säästva ehituse printsiibist ja ideest kasutada kohalikke looduslikke materjale.  

Savikrohvi ja lubikrohvi on kirjanduse andmetel desalineerimisel varemgi kasutatud. Poorsuse 

suurendamiseks, mis tõstab krohvi/kompressi võimet soolasid endasse imada, lisati kanepiluud ja 

aktiivsütt. Keemik Hr Jüri Liiv andis idee proovida ka turbakomposiiti (turvas, ränisuits, 

põlevkivituhk). Kasutatud segude komponentide segamine ja tööprotsess näidatud joonisel 11. 
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Aluspind puhastati tolmust ja 
niisutati 

Segu 1 – lubikrohv 
aktiivsöega  

Segu 2 – lubikrohv 
kanepiluuga 

   

Segu 4 – savikrohv 
kanepiluuga 

Segu 3 – savikrohv 
aktiivsöega 

Segu 5 – turbakomposiit 

Joonis 11. Aluspinna ettevalmistus ja komponentide segamine krohvisegudeks. 

 

Katsesegud valmistati eesmärgiga saavutada hea plastsus, et segu oleks mugav seina paigaldada 

ja et tagatud oleks vajalik nake aluspinnaga. Komponendid segati kokku mahu järgi (tabel 4). 
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Tabel 4. Katseseina krohvimine viie erineva koostisega seguga 

Krohvisegu 
nr 

Krohvisegu 
iseloomustus 

Materjalide mahuvahekorrad (%) 

Segu 1  
Asukohal 1 
 

Saaremaa 
lubjapastast 
lubikrohv 
aktiivsöega 
*pastast valmistatud 
lubikrohvis on juba 
teatud osa vett 
olemas 

Lubikrohv 0-4 mm tera (Safran OÜ) – 6 osa ehk 80% 
Purustatud puusüsi (Kemimet International OÜ  Activ carbon) - 
1 osa ehk 13% 
Lisatud vesi – 0,5 osa ehk 7% * 

Segu 2 
Asukohal 2 
 

Saaremaa lubjapasta, 
lubikrohv 
kanepiluuga 
*pastast valmistatud 
lubikrohvis on juba 
teatud osa vett 
olemas 

Lubikrohv 0-4 mm tera (Safran OÜ) – 2 osa ehk 65% 
kanepiluu  – (HempFlax BV 5-20 mm) - 1 osa ehk 32% 
lisatud vesi – 0,1 osa ehk 3% * 

Segu 3 
Asukohal 3 

Lõuna-Eesti 
savikrohv 
aktiivsöega 
  

Savikrohv 0-4 mm tera (Safran OÜ) – 12 osa ehk 67% 
Purustatud puusüsi (Kemimet International OÜ  Activ carbon) - 
1 osa ehk 6% 
Lisatud vesi – 5 osa ehk 28% 

Segu 4 
Asukohal 4 

Lõuna-Eesti 
savikrohv 
kanepiluuga 
  

Savikrohv 0-4 mm tera (Safran OÜ) – 2 osa ehk 56% 
kanepiluu  – (HempFlax BV 5-20 mm) - 1 osa ehk 28% 
lisatud vesi – 0,8 osa ehk 17% 

Segu 5 
Asukohal 5 

Turbakomposiit 
(Sõelutud turvas – 
põlevkivituhk – 
ränisuits) 

Sõelutud turvas – 12 osa ehk 38% 
Põlevkivituhk – 9 osa ehk 28% 
Ränisuits (ränidioksiid SiO2) – 1 osa ehk 3% 
Lisatud vesi – 10 osa ehk 31% 

 

Segud paigaldati valitud seina lõigule, kattes peamiselt kapillaar-aktiivsete pooridega ja 

visuaalse hinnangu põhjal tõenäoliselt suurema soola sisaldusega kohad: tellised ja lubimördist 

vuugid, jättes maakivid katmata (joonis 12).  
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Joonis 12. Vaade katseseinale pärast katsesegude paigaldust. Asukohad nummerdatud. 

 

Kuupäeval 29.05.20 eemaldati meisli ja haamriga eemaldati katseseinal kuni aluspinnani 

proovikohtade lähedsuset krohvikihid ja sealt alt võeti „pärast krohvi“ proovid.  

Soolade sisaldus katseseinalt võetud “enne krohve” ja “pärast krohve” leiti Ioonkromatograafia 

abil Tartu Ülikooli laboratooriumis keemiku hr. Ergo Rikmanni poolt. Määramise käik 

kirjeldatud hr Rikmanni saadud tulemustes: “Kõik proovid on analüüsimiseks filtreeritud läbi 

0,45 µm poorisuurusega süstlafiltri. Lõpptulemused on lahjendusega juba läbi korrutatud. 

Ioonkromatograaf: Metrohm 930 Compact IC Flex 1. Kolonn - Metrosep A Supp 5 - 100/4.0. 

Eluent - 1.0 mM NaHCO3 ja 3.2 mM Na2CO3”. Tulemused punktis 3.5. lk 59. 

 

3.4. Soolvees immutatud telliste katse ehk katse “Kontor” 
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3.4.1. Katse metoodika 

 

Katseks kasutati 24 põletatud punast savitellist. Tellised pandi soolalahusesse. Immutamine 

kestis seni, kuni telliste pinnale tekkis eflorestsents. Seejärel puuriti igast tellisest proov 

soolasisalduse määramiseks. Tellistele paigaldati erineva koostisega ohverkrohv. Iga segu 

paigaldati kolmele tellisele, v.a. turbakomposiit ja paisuvate savidega segud, mida tehti kaks 

eksemplari.  Telliste soolasisaldus määrati ka pärast ohverkrohvide eemaldust kolmest erinevast 

kohast. Katse “Kontor” lisandus sellepärast, et piiratud aja ja kogemuste puuduse tõttu oleks 

mõistlik kasutada samu segusid paremini kontrollitud tingimustes, juhul kui reaalse olukorra 

(katse “Mooste”) dünaamilisi tingimusi arvestades, ei pruugita ohverkrohvide võrdlemiseni 

jõuda.  

Katsekeha idee saadi uuringust (Franzoni & Bandini, 2012), kus leotati tellismüüritist 

soolalahuses (joonis 14). 

 

3.4.2. Katse käik 

 

Tellistest katsekehad valmistati ette 24. ja 25. oktoobril 2019. Katsekehadeks valiti põletatud 

savitellised: Aseri PTT 65x120x250 punane, sile. Esmalt laoti katsekehad müüri imiteerides 

(kõrgusega 1,2 m) plastikust anumasse nii nagu näidatud joonisel 15. Vanni valati 3 cm 

kõrguseni soolalahus. Esimene soolalahus valmistati koostisega: 0,05 M - 10 l vett, 20 g 

NH4NO3; 14,5 g NaCl; 35,5 g Na2SO4. 

Anumasse lisati kuupäeval 25.10.2019 uuesti 3 cm kõrguseni soolalahus (0,05M). 
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Joonis 14. Idee aluseks olnud foto katsekehast 
Elisa Franzoni ja Simone Bandini uurimistööst 
(Franzoni & Bandini, 2012). 

Joonis 15. Katsekeha soola lahuses EMÜ 
ruumides.  

 

Järgmine vaatlus toimus 19.11.2019. Lahus vannist oli otsas. Alumise rea kividel täheldati 

eflorestsentsi teket. Lisati soolalahust 3 cm kõrguseni.  

Järgmine vaatlus toimus 27.11.2019. Vaatluste vaheline aeg kujunes pikaks, sest katse 

toimumise koht oli kaugel ja selgus, et soolalahust on vaja pidevalt lisada, selleks et soolaioonid 

kiiremini ja kindlasti tellistesse imbuksid. Selletõttu otsustati muuta katse läbiviimise kohta ja 

teha uus lahus teise kontsentratsiooniga, soolasisaldust kahekordistades. Soolalahus (0,1 M) 

valmistati järgmiselt: 10 liitri vett, 42 g NH4NO3; 30 g NaCl; 69 g Na2SO4. 

Katse uus asukoht: Wuni OÜ kontor/laopind. Katsekehaks olnud imiteeritud müüritis lammutati 

ja transporditi uude asukohta. Muudeti ka katse tingimusi. Kuna müüritisena laotud katsekehas 

kapillaarniiskuse tõus oli liiga aeglane, ühest küljest selle tõttu, et soolalahuse lisamine ei 

toimunud õigeaegselt, aga teisest küljest ka sellepärast, et tegelik soov oli näidata kõigi telliste 

soolasisaldust, mitte imiteerida sooldumist ainult müüritises toimuva niiskustõusu tulemusel.  
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Katset jätkates otsustati vähendada kapillaartõusu kõrgust paigutades anumasse maksimaalse 

arvu üksikuid telliseid püstises asendis (joonis 16). Välja jäeti viis kõige suuremate eflorestsentsi 

märkidega tellist (joonis 17) ja alles jäänud eelmise katse ülemise otsa tellised, kuhu tõenäoliselt 

polnud kapillaartõus ka jõudnud.  

Märkus: Eesmärk oli küllastada tellised soolalahusega, määra polnud eesmärgiks seatud. 

Visuaalne eflorestsents pinnal andis piisava põhjuse arvata, et viis tellist joonisel 17 on krohvi 

katsete jaoks küllaldase koguse soolasid endasse ammutanud. See oli lisaks anuma piiratud 

mahutavusele põhjus, miks need viis tellist jäeti ootele, kuni anumas olnud tellised on samuti 

piisavalt soolalahusega immutatud, et krohvi katsetega alustada. 

 

  

Joonis 16. Anumasse mahutatud 19  tellist 3 
cm sügavuses soolalahuses. 

Joonis 17. Viis kõige suurema eflorestsentsi 
tunnusega tellist, mis anumasse ei mahtunud.  

 

Katse jätkudes lisati soolalahust vanni järgmistel kuupäevadel: 21.01, 23.01, 29.01, 3.02, 8.02, 

23.02.   
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Ajavahemikul 23.01 - 29.02 mõõdeti katsekehasid ümbritseva keskkonna temperatuuri, suhtelist 

õhuniiskust ja CO2 sisaldust. Keskmised näitajad sellel perioodil olid: CO2 : 916 ppm; 

temperatuur: 16,7 oC; suhteline õhuniiskus: 63%. Andmete saamiseks kasutati Rotronic CL-11, 

temperatuuri, suhtelise õhuniiskuse ja CO2 mõõtjat.  

Enne  krohvisegude paigaldamist tellistele võeti telliste soola sisalduse määramiseks proovid. 

Makita akutrelliga ja kivipuuriga puuriti välja katseproov 3 cm sügavuselt. Proovid kaaluti, 

nummerdati tellise numbrit kasutades ja paigutati plastiktopsidesse.  

 

Immutatud telliste katmine krohvisegudega. Kuupäeval 21.03.2020 alustati katsesegude 

paigaldamisega kaks kuud tagasi alustatud 19 tellise soolalahusega immutamise järel. 

Segudena kasutati Mooste Tall-tõllakuuri katseseinal juba kasutatud segusid (üks, kaks, kolm, 

neli, viis vt tabel 4, millele tellistega katsetustel lisandusid segud kuus, seitse, kaheksa ja üheksa. 

Segude kombinatsioonide arvu suurendati lisades üks komponent, paisuv savi (smektiit). Idee 

tekkis autoril väliskoolitusel, kus teemat arutati. Teine muutus võrreldes segudega üks, kaks, 

kolm, neli ja viis oli pigem lihtsustavat laadi, kus poorsuse suurendamiseks mõeldud 

lisamaterjalid segust välja jäeti ja kasutati traditsioonilist lubjapastast valmistatud lubikrohvi ja 

traditsioonilist Lõuna-Eesti savikrohvi, lisanditeta. Krohvisegude koostis materjalide ja mahu 

vahekord on toodud ära tabelis 5.    

 

 

Tabel 5. Telliste krohvimiseks kasutatud üheksa erinevat katsesegu 

Krohvis
egu nr. 

Tellise 
nr. 

Krohvisegu 
iseloomustus 

Materjalide mahuvahekorrad (%) 
  

Segu 1 21  
13 
1 

Saaremaa lubjapastast 
lubikrohv aktiivsöega 
*pastast valmistatud 
lubikrohvis on juba 
teatud osa vett olemas 

Lubikrohv 0-4 mm tera (safran OÜ) – 6 osa ehk 80% 
Purustatud puusüsi (Saviukumaja OÜ) - 1 osa ehk 13% 
Lisatud vesi – 0,5 osa ehk 7% * 
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Tabel jätkub... 

Segu 2 11 
19 
7 

Saaremaa lubjapasta, 
lubikrohv kanepiluuga 
*pastast valmistatud 
lubikrohvis on juba 
teatud osa vett olemas 

Lubikrohv 0-4 mm tera (safran OÜ) – 2 osa ehk 65% 
kanepiluu  – (....selgitamisel...) - 1 osa ehk 32% 
lisatud vesi – 0,1 osa ehk 3% * 

Segu 3 23 
15 
3 

Lõuna-Eesti savikrohv 
aktiivsöega 
  

Savikrohv 0-4 mm tera (safran OÜ) – 12 osa ehk 67% 
Purustatud puusüsi (Saviukumaja OÜ) - 1 osa ehk 6% 
Lisatud vesi – 5 osa ehk 28% 

Segu 4 12 
20 
8 

Lõuna-Eesti savikrohv 
kanepiluuga 
  

Savikrohv 0-4 mm tera (safran OÜ) – 2 osa ehk 56% 
kanepiluu  – (....selgitamisel...) - 1 osa ehk 28% 
lisatud vesi – 0,8 osa ehk 17% 

Segu 5 11 
8 

Turbakomposiit 
(Sõelutud turvas – 
põlevkivituhk – 
ränisuits) 

Sõelutud turvas ( selgitamisel) – 12 osa ehk 38% 
Põlevkivituhk (selgitamisel) – 9 osa ehk 28% 
Ränisuits (ränidioksiid SiO2) (selgitamisel) – 1 osa ehk 
3% 
Lisatud vesi – 10 osa ehk 31% 

Segu 6 22 
14 
2 

Saaremaa lubjapasta, 
lubikrohv lisandita 
*pastast valmistatud 
lubikrohvis on juba 
teatud osa vett olemas 

Lubikrohv 0-4 mm tera (safran OÜ) – 1 osa ehk 90% 
 
lisatud vesi – 0,1 osa ehk 10% * 

Segu 7 24 
16 
4 

Lõuna-Eesti savikrohv  
  

Savikrohv 0-4 mm tera (safran OÜ) – 1 osa ehk 80% 
lisatud vesi –  osa ehk 20% 

Segu 8 6 
9 

Saaremaa lubjapasta, 
lubikrohv paisuva 
saviga (smektiit) 
*pastast valmistatud 
lubikrohvis on juba 
teatud osa vett olemas 

Lubikrohv 0-4 mm tera (safran OÜ) – 3 osa ehk 73% 
smektiit  – (....selgitamisel...) - 1 osa ehk 24% 
lisatud vesi – 0,1 osa ehk 2% * 

Segu 9 5 
17 

Lõuna-Eesti savikrohv 
paisuva saviga 
  

Savikrohv 0-4 mm tera (safran OÜ) – 3 osa ehk 63% 
smektiit – (....selgitamisel...) - 1 osa ehk 21% 
lisatud vesi – 0,8 osa ehk 17% 

 

Tellised kaeti ohverkrohviga ühtlase kihina. Ühtlane krohvikihi paksus saavutati kasutades 12,5 

mm paksust fermacelli plaadist valmistatud saalungit nii nagu näha joonistel 18 ja 19. Saalungi 

küljed kaeti kile teibiga, et oleks lihtsam segude vahetamisel saalungit puhastada.  



51 

  

  

Joonis 18. Fermacell plaadist saalung.  Joonis 19. Katsekeha pind, puhastati ja 
niisutati enne segu pealekandmist.  

 

Joonisel 20 on näha valmis katsekehad ja erinevate segudega kaetud katsekehade hulk kuivamas. 
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Joonis 20. Katsekehad kuivamas. 

 

Järgnevalt monitooriti krohvisegudega toimuvaid muutusi. Joonistel 21 ja 22 on 31.03.20 seisuga 

näha tellisel nr 15 (savikrohv aktiivsöega) eflorestsentsi märke ja tellisel nr 20 (savi kanepiluuga) 

näha külgedel soolade kristalliseerumise märke. 

Smektiidiga segatud krohvi paigaldus oli probleemne juba väikese pinna korral, seega, suure 

pinna jaoks, sellises vahekorras segu nagu antud katsel, on ilmselt võimatu kasutada.  

Seisuga 31.03.20 on kõik (v.a. tellis nr 9, segu nr 8) paisuva saviga tehtud segud aluspinnast 

eraldunud (joonis 23). Võib järeldada, et paisuva savi lisamine peab olema kordades väiksema 

mahuga, kui kasutati antud töös. Sama, mis savi ja smektiidi katsetel, on toimunud ka lubja ja 

smektiidi puhul (joonis 24), kuigi tundub et savi, võrreldes lubjaga reageeris kiiremini ja eraldus 

aluspinnast ka kiiremini.  
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Joonis 21. Tellisel 15 toimunud muutused 
seisuga 31.03.20. 

Joonis 22. Tellisel 20 toiminud muutused 
seisuga 31.03.2020 kristalliseerumist. 

  

Joonis 23. Tellised nr 5 ja 17, kaetud seguga 
nr. 9. 

Joonis 24. Tellised nr 6 ja 9, kaetud seguga 
nr. 8. 

 

Kümme päeva pärast telliste krohvimist tundub visuaalsel vaatlusel, et soolade eflorestsents ja 

krohvide märgumine toimus esimese kahe-kolme päevaga ja edasist visuaalsel teel tuvastatavat 

muutust pole märgata. Tõenäoliselt niiskuse puhver sai kiiresti otsa. Krohvis ja aluspinnas olev 

niiskus kuivas ära ja protsess seiskus. Põhjusel, et katsekehasid on mitu (kolm tk iga segu kohta 



54 

v.a. turbakomposiit ja paisuva saviga, mida tehti kaks tükki segu kohta) ja toimuva visuaalsel 

tõlgendusel järeldati, et niiskuse puudumise tõttu ei pruugi soolade liikumine tellisest kuivanud 

krohvi suunas toimudagi. Selle mõttekäigu paikapidavuse uurimiseks pandi üks kolmest (lubja ja 

savi sideainega ning turbakomposiit v.a paisuvad savid) katsekehast 10 päeva pärast kuivatamise 

algust uuesti vanni, 3 cm sügavusse puhtasse vette. See võte andis võimaluse võrrelda kuiva 

krohviga telliste ja vees leotatud telliste hilisemat soolasisaldust.  

Esialgu lisati vanni 0,75 liitrit vett, mis imendus tellistesse 20 minuti jooksul. Seejärel lisati veel 

1,0  liitrit vett, mis oli imendunud järgmiseks päevaks (1.04.20). Seejärel lisati veel 1,0 liiter vett, 

mis oli 2.04.20 täielikult imendunud. Enam vett juurde ei lisatud. Joonisel 25 on näha telliste 

leotamine veega vannis ja tellistega toimunud muutused. Visuaalselt on näha, kuidas vesi on läbi 

tellise tõusnud ja vähem kui 24 tunniga krohvi märjaks teinud. Tekkis lootus lähiajal näha 

soolade kristallisatsiooni krohvi pinnal.  

 

  

Joonis 25. Tellistest katsekehad enne ja pärast 24 tunnist leotamist puhta veega vannis.  

 

Kuupäeval 4.04.20 on tellistel nr 4, 3, 8, ja 2 näha soolade kristalliseerumist krohvi pinnale 
(joonis 26). 
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tellisel nr. 4 (savikrohv 
lisandita) oli tekkinud 
eflorestsents.  

tellisel nr  3 (savikrohv 
aktiivsöega) polnud 
visuaalseid eflorestsentsi 
jälgi. 

tellisel nr. 8 (savikrohv 
kanepiluuga) oli tekkinud 
eflorestsents.  

   

tellisel nr. 2 (lubikrohv 
lisandita lubivärviga) oli 
tekkinud eflorestsents 
paremal krohvi küljel.  

tellisel nr  1 (lubikrohv 
aktiivsöega) polnud 
visuaalseid eflorestsentsi 
jälgi. 

tellisel nr  7 (lubikrohv 
kanepiluuga) polnud 
visuaalseid eflorestsentsi 
jälgi. 

Joonis 26. Tellistest katsekehad pärast viis päeva leotamist puhta veega vannis. 
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Samal ajal katsekehad, mis lisa leotust ei saanud on visuaalse muutuseta kinnitades, et niiskuse 

olemasolu on soolatustamiseks vajalik. Märkus: antud katses oli niiskuse juurdevool saavutatud 

kapillaartõusuga ja kasutatud selleks puhast vett.  

Kuupäeval 20.05.20 eemaldati krohvid tellistelt (joonis 27).  

 

   

Joonis 27. Katsesegude eemaldamine tellistelt nr 11, 20 ja 18. Ligipääs aluspinnale “pärast 
krohve” proovide võtmiseks.  

 

Tellistelt eemaldatud krohviproovid nummerdati ja säilitati plastik-karpides. Samuti säilitati ka 

kõik katses osalenud tellised. Et laboritestide arv ei läheks väga suureks, valiti visuaalse 

hindamise tulemusena kõige tõenäolisemad soolaga täitunud katsekehad: tellised nr 4, 8, 3, 2, 7, 

1, 18. Nagu selgus olid kõik need katsekehad puhta veega lisaks leotatud, pluss katsekeha 

turbakomposiidiga (nr. 18). Joonisel 28 on näha proovide võtmise kohad tellisel enne ja pärast 

ohverkrohviga katmist. 
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Joonis 28. Proovide võtmise  kohad enne ja pärast krohvimist.  

 

“Pärast krohvi” proovid võeti sarnaselt “enne krohvi” võetud prooviga, 3 cm sügavuselt.  

Märkuseks: “Enne krohvi” proovi võtmisel arvestati laboritestiks vajalikku materjali kulu 

tagasihoidlikult. Puuriti üks 3 cm sügavune auk, millest eraldunud tellisepuru säilitati. “Pärast 

krohvi” proovide võtmisel puuriti kolm 3 cm sügavust auku, mis võimaldas labori tarvis suurema 

koguse materjali eraldada. Sellest tuleneb esinev erinevus kogustes (rohelise ringiga tähistatud 

“enne krohvi” väiksem kogus 2 x 1 gramm võrreldes “pärast krohve” kogusega  4 x 1 gramm). 

Suurem kogus oli vajalik tagavaraks, juhul kui esimene laboritest ei õnnestu. Tagantjärele võib 

öelda, et antud töö raames õnnestus tulemused kätte saada ühest testist ja tagavara ei läinud 

käiku. Kaalumiseks kasutati kaalu Digital Jewelry scale KL20-Series, täpsusega 100g/0,00. 

Soolade sisaldus soolalahusega immutatud tellistes „enne“ krohve ja „pärast“ krohve leiti 
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ioonkromatograafia abil Tartu Ülikooli laboratooriumis Hr. Ergo Rikmanni poolt. Määramise 

käik kirjeldatud Hr Rikmanni saadud tulemustes: “Lõpptulemuste puhul on proovide 

lahjendusfaktorit juba arvesse võetud, seega tabelis antud ioonide kontsentratsioonid on 

kontsentratsioonid originaalproovis (lahjendamata proovis). Määramise käik: 1g Tartu Ülikooli 

laborisse toodud proovi (tellisepuru) kohta pipeteeriti 30 ml MilliQ vett (ülipuhas vesi). Proovid 

suleti pealt fooliumiga ja lasti ca 24 tundi seista. Seejärel filtreeriti läbi 0,45 mm pooriga 

membraanfiltri, lahjendati MilliQ veega 10´ ja analüüsiti Metrohm ioonkromatograafiga.”

 Laboritestide jaoks kaalutud proovid on toodud tabelis 6.  

 

Tabel 6. Labori testide tarvis proovide kaalumine  

Segu tüüp Katsekeha 
tellisel nr. 

Katsekeha proov 
„enne“ krohve. 
Märgistatud  rohelise 
ringiga * 

Katsekeha 
proov 
„pärast“ 
krohve * 

Segu 1: Lubjapastast lubikrohv (aktiivsöega) 1 2 x 1 gramm 4 x 1 gramm 

Segu 2: Lubjapastast lubikrohv (kanepiluuga) 7 2 x 1 gramm 4 x 1 gramm 

Segu 3: Lõuna Eesti savikrohv (aktiivsöega) 3 2 x 1 gramm 4 x 1 gramm 

Segu 4: Lõuna Eesti savikrohv (kanepiluuga) 8 2 x 1 gramm 4 x 1 gramm 

Segu 5: Turbakomposiit 18 2 x 1 gramm 4 x 1 gramm 

Segu 6: Lubjapastast lubikrohv (lisandita) 2 2 x 1 gramm 4 x 1 gramm 

Segu 7: Lõuna Eesti savikrohv (lisandita) 4 2 x 1 gramm 4 x 1 gramm 

Topsidesse kaaluti 1 g suurused kogused.*  
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3.5. Katsete tulemused ja arutelu 

 

3.5.1. Katse “Mooste” tulemused 

 

Katseseinal teostatud krohvimised said asukohtade valiku tõttu kaetud mitte kõigi proovide 

tsoonis. Paraku jäi katsest välja asukohal 1 olnud katsesegu 1, mille kohta puudub “enne krohvi” 

võetud proov. Tulemusi aluspinna soolade sisalduse vähenemisest pärast ohverkrohvide 

paigaldust saab võrrelda asukohtadel 2, 3, 4 ja 5. 

Aluspinnast võetud “enne krohvi” ja “pärast krohvi” labori tulemused on toodud tabelites 7, 8 ja 

9.  

 

Tabel 7. Katseseina kloriidi sisaldus enne ja pärast krohviga katmist  

Asukoht Segu nr Kloriid (mg/l) 
enne krohvi 

Kloriid (mg/l) 
pärast krohvi 

Kloriid (mg/l) 
mahuline 
vähenemine 

Protsentuaalne 
vähenemine 

Asukoht 2 Segu 2 7,722 4,267 -3,455 -44,74% 

Asukoht 3 Segu 3 7,41 0,32 -7,09 -95,68% 

Asukoht 4 Segu 4 57,069 15,197 -41,872 -73,37% 

Asukoht 5 Segu 5 3,124 2,091 -1,033 -33,07% 

 

Kloriidi eraldumine aluspinnast kõige paremini asukohas 3 seguga 3ga (savikrohv aktiivsöega) 

ning kõige halvemini asukohal 5 seguga 5 (turbakomposiit). Kõikides asukohtades täheldati 

aluspinna soolasisalduse langust.   
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Tabel 8. Katseseina nitraadi sisaldus enne ja pärast krohviga katmist  

Asukoht Segu nr Nitraat (mg/l) 
enne krohvi 

Nitraat (mg/l) 
pärast krohvi 

Nitraat (mg/l) 
mahuline 
vähenemine 

Protsentuaalne 
vähenemine 

Asukoht 2 Segu 2 739,354 534,509 -204,845 -27,71% 

Asukoht 3 Segu 3 681,62 232,138 -449,482 -65,94% 

Asukoht 4 Segu 4 69,327 36,152 -33,175 -47,85% 

Asukoht 5 Segu 5 328,467 225,36 -103,107 -31,39% 

 

Nitraat eraldati aluspinnast kõige paremini asukohas 3 seguga 3 (savikrohv aktiivsöega) ning 

kõige vähem asukohas 2 seguga 2 (lubikrohv kanepiluuga). Kõikides asukohtades täheldati 

aluspinna soolasisalduse langust.   

Tabel 9. Katseseina sulfaadi sisaldus enne ja pärast krohviga katmist  

Asukoht Segu nr Sulfaat (mg/l) 
enne krohvi 

Sulfaat (mg/l) 
pärast krohvi 

Sulfaat (mg/l) 
mahuline 
vähenemine 

Protsentuaalne 
vähenemine 

Asukoht 2 Segu 2 2,489 6,763 4,274 171,72% 

Asukoht 3 Segu 3 2,849 1,894 -0,955 -33,52% 

Asukoht 4 Segu 4 1,1214 1,61 0,4886 43,57% 

Asukoht 5 Segu 5 1,477 1,289 -0,188 -12,73% 

 

Sulfaadi eraldumine aluspinnast toimus kõige paremini samuti asukohas 3 seguga 3 (savikrohv 

aktiivsöega) Asukohas 5 seguga 5 (turbakomposiit) võis täheldada ka sulfaadisoolade 

vähenemist. Huvitav avastus oli, et asukohtadel 2 (lubi kanepiluuga) ja 4 (savi kanepiluuga) 

sulfaadisoolade sisaldus aluspinnas oli “pärast krohve” suurem kui “enne krohve”. Põhjus võib 

tingitud olla niiskustõusust, mis on antud müüritisel takistamata.  

Katsesegude eemaldamist aluspinnalt on kirjeldatud tabelis 10 
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Tabel 10. Ohverkrohvi eemaldamise kirjeldus 

 Asukoht  Katte koostis Aluspind Nake aluspinnaga 

 Asukoht 2 Segu 2. Saaremaa 
lubjapasta, lubikrohv 
kanepiluuga 

vana tellis Eemaldus kergelt  ja  tükkidena, hea nake 
aluspinnaga Skaalal 7.  

 Asukoht 3 Segu 3. Lõuna-Eesti 
savikrohv aktiivsöega 

lubjast vuuk Eraldus kergelt aga  ühe tükina, haarates 
aluspinna kaasa, mis oli ka pude. Väga hea 
nake aluspinnaga. Skaalal 7 

 Asukoht 4 Segu 4. Lõuna-Eesti 
savikrohv kanepiluuga 

vana tellis, 
lubjast vuuk 

Eraldus kergelt, nake aluspinnaga hea, eraldus 
tükkidena. Skaalal 5 

 Asukoht 5 Segu 5. 
Turbakomposiit 

vana tellis, 
lubjast vuuk 

Eraldus raskemalt, tükkidena, aluspinnaga väga 
heas nakkes. Skaalal 8 

Märkus: Autori eesmärk hinnetega kirjeldada ja määrata ohverkrohvile iseloomulike ajutise kasutusaja ja aluspinda 
võimalikult vähe kahjustava mõju tõttu, leida segu mis eraldub aluspinnast kõige kergemini ja väiksema kahjuga, 
kuid samas omades piisavalt head desalineerimise võimet. Sellest johtuvalt on autori nägemuses soovitud hinne 
vahemikus 2-6, märgitud rohelisega.  

 Hinne 8-10.  Selgitus: 10 – Väga hea nakkumine aluspinnaga. Krohv eraldub raskesti ja 
pisikeste tükkidena. Aluspinna külge jääb osa materjali. Tõenäoline oht aluspinda krohvi 
eemaldamise ajal mehaaniliselt vigastada. 

 Hinne 6-8 

 Hinne 4-6    selgitus: 5 – nakkumine aluspinnaga saavutatud. Suudab oma massi seina 
küljas hoida. Krohv eraldub kergesti, keskmiste tükkidena. Aluspinna külge jääb osa 
materjali, mis kergesti eemaldatav. Oht krohvi eemaldamise ajal 

 Hinne 2-4 

 Hinne 0-2    selgitus: 2 – nakkumine aluspinnaga minimaalne. Eraldub väga kergesti, 
peamiselt suurte tükkidena või tervikuna. Aluspinna külge jääb osa materjali, mis on 
kergesti puhastatav. Oht krohvi eemaldamise ajal aluspinda mehaaniliselt vigastada vähene. 

 

3.5.2. Katse ”Kontor” tulemused

 

Tulemused telliste soolasisalduse kohta enne ja pärast krohviga katmist on toodud tabelites 11, 

12 ja 13.  
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Tabel 11. Telliste kloriidi sisaldus enne ja pärast krohviga katmist  

Tellise nr Segu nr Kloriid (mg/l) 
enne krohvi 

Kloriid (mg/l) 
pärast krohvi 

Kloriid 
(mg/l) 
mahuline 
vähenemine 

Protsentuaalne 
vähenemine 

1 Segu 1 6,328 0,665 -5,663 -89,5% 

7 Segu 2 2,308 1,739 -0,569 -24,7% 

8 Segu 4 12,419 0,266 -12,153 -97,9% 

4 Segu 7 2,617 0,255 -2,362 -90,3% 

3 Segu 3 7,410 0,320 -7,090 -95,7% 

18 Segu 5 10,320 8,942 -1,378 -13,4% 

2 Segu 6 3,544 0,357 -3,187 -89,9% 

 

Kloriid eraldus aluspinnast kõige paremini telliselt 8 kaetud seguga 4 (savikrohv kanepiluuga) 

ning kõige halvemini telliselt 18 kaetud seguga 5 (turbakomposiit). Kõikides asukohtades 

täheldati aluspinna kloriidisisalduse langust.   

Tabel 12. Telliste nitraadi sisaldus enne ja pärast krohviga katmist 

Tellise nr Segu nr Nitraat (mg/l) 
enne krohvi 

Nitraat (mg/l) 
pärast krohvi 

Nitraat (mg/l) 
mahuline 
vähenemine 

Protsentuaalne 
vähenemine 

1 Segu 1 10,310 0,568 -9,742 -94,5% 

7 Segu 2 2,798 2,022 -0,776 -27,7% 

8 Segu 4 19,910  -19,910 -100,0% 

4 Segu 7 3,567  -3,567 -100,0% 

3 Segu 3 13,273  -13,273 -100,0% 

18 Segu 5 16,383 14,751 -1,632 -10,0% 

2 Segu 6 5,218  -5,218 -100,0% 
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Nitraat eraldus 100% telliselt 8 kaetud seguga 4 (savikrohv kanepiluuga), telliselt 4 kaetud 

seguga 7 (savikrohv lisandita), telliselt 3 kaetud seguga 3 (savikrohv aktiivsöega) ja telliselt 2 

kaetud seguga 6 (lubikrohv lisandita). Kõige halvemini eraldus nitraat telliselt 18 kaetud seguga 

5 (turbakomposiit). Kõikides asukohtades täheldati aluspinna soolasisalduse langust.   

Tabel 13. Telliste sulfaadi sisaldus enne ja peale krohviga katmist 

Tellise nr Segu nr Sulfaat (mg/l) 
enne krohvi 

Sulfaat (mg/l) 
pärast krohvi 

Sulfaat (mg/l) 
mahuline 
vähenemine 

Protsentuaalne 
vähenemine 

1 Segu 1 81,141 71,255 -9,886 -12,2% 

7 Segu 2 31,865 18,517 -13,348 -41,9% 

8 Segu 4 132,927 39,502 -93,425 -70,3% 

4 Segu 7 47,052 24,158 -22,894 -48,7% 

3 Segu 3 158,436 58,403 -100,033 -63,1% 

18 Segu 5 85,776 92,566 6,790 7,9% 

2 Segu 6 71,691 36,184 -35,507 -49,5% 

 

Sulfaat eraldus paremini telliselt 8, kaetud seguga 4 (savikrohv kanepiluuga) ning kõige 

halvemini telliselt 1, kaetud seguga 1 (lubikrohv aktiivsöega). Huvitav avastus oli, et tellisel 18 

seguga 5 (turbakomposiit) oli sulfaadisoolade sisaldus aluspinnas “pärast krohve” suurem kui 

“enne krohve”. Põhjus võib tingitud olla sulfaatsoolade olemasolust segu komponentides.  

Katsekehadel, mida lisaks ei leotatud, toimus soola ioonide liikumine krohvi sisse või katsekeha 

pinnale peamiselt krohvist aluspinda imbunud puhta vee mõjul, mis soolad lahustas, 

moodustades kõrgema kontsentratsiooniga lahuse tellises. Difusiooni mõjul toimus soolaioonide 

difundeerumine tellisest krohvi sisse. Protsess toimus seni kaua kuni katsekehas oli vett. Telliste 

leotamine puhtas vees selgitas, kuidas niiskuse juuresolu on vajalik, et soolasid paremini alusest 

kätte saada. Kapillaarides liiguvad ainult vees lahustunud soolad, seega lisandunud vesi, mis 

aluspinnast pidevalt juurde imbus, võimaldas difusioonil soolade sisaldust aluspinna ja krohvi 

vahel tasakaalustama asuda.  
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Antud töös materjalide poorsust ei määratud, seetõttu advektsiooni toimumist on raske tõestada. 

Tulevikus oleks vajalik määrata materjalide tihedus ja pooride omadused, et täpsemalt hinnata 

advektsiooni ja difusiooni protsessi, selleks et neid desalineerimisel tõhusalt rakendada.  

Oletada võib, et kui vee juurdevool lõppes, siis krohvi arvatav ebaühtlane pooride jaotus võis 

mängida advektsiooni puhul rolli. Tellise tihedus on vastavalt Ehitusmaterjalide raamatule 

(1600...1900 kg/m3)(Lembi-Merike Raado, 2018), siis näiteks lubjapastast segu tihedus on K. 

Jürmanni (Jürmann, 2005) tööst johtuvalt ca 2800-3000 kg/m3, mis on sarnane katses kasutatud 

Safrani segule. Seega arvestades, et krohvi tihedus ja väikeste pooride osakaal on suurem, kui 

tellisel, on võimalik, et vesilahuse transport advektsioonil toimub kapillaarjõudude tõttu. Kuid 

need numbrid ei ole katsepõhised ja arvutused tuleks teostada konkreetsete uuritavate materjalide 

kohta. 

Tulemused katse “Kontor” põhjal näitavad, et kahe kuu pikkuse katseaja jooksul vähenes 

aluspinna soolaioonide kogus oluliselt. Kaasa aitas sellele lisa leotus vees. Katses “kontor” ei 

leotatud kumbagi turbakomposiidiga katsekeha. See võib olla põhjus, miks turbakomposiidi 

näitajad on tunduvalt kehvemad võrreldes teiste katsekehade omadega. Ohverkrohvi kasutamise 

eesmärk desalineerimisele lisaks on nende paigalduse ja eemalduse võimalikult suur tõhusus ja 

aluspinnale kahjutu toime. Krohvide eemaldamisel hinnati seetõttu naket aluspinnaga ja krohvi 

purunemist hindega 0-10. Tulemused on esitatud tabelis 14.  

 

Tabel 14. Ohverkrohvi eemaldamine soolaga immutatud savitellistelt, katses “kontor” 

Krohv kantud 
tellisele 

Katte koostis Lisatingimus Nakkumine aluspinnaga 

Tellis 1 Segu 1. Saaremaa 
lubjapastast lubikrohv 
aktiivsöega 

Immutus 
lisalahuses 

Eraldus väga raskesti väikeste 
tükkidena, väga hea nake alusega. 
hinne 9 

Tellis 2 Segu 6. Saaremaa 
lubjapasta, lisanditeta 
lubikrohv 

Immutatud 
lisalahuses 

Kõige tugevamalt aluse küljes kinni 
olev segu, eraldus tükkidena. hinne 10 

Tellis 3 Segu 3. Lõuna-Eesti 
savikrohv aktiivsöega 

Immutatud 
lisalahuses 

Eraldus raskemalt ja tükkidena, hea 
nake aluspinnaga. hinne 7 
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Tabel jätkub... 

Tellis 4 Segu 7. Lõuna-Eesti 
savikrohv lisanditeta 

Immutatud 
lisalahuses 

Eraldus kergemalt kahes tükis, hea 
nake alusega. hinne 6 

Tellis 5 Segu 9. Lõuna-Eesti 
savikrohv paisuva 
saviga 

  Katse ebaõnnestus. hinne 0 (eraldus 
aluspinnast 1 päeva jooksul) 

Tellis 6 Segu 8. Saaremaa 
lubjapasta koos paisuva 
saviga 

  Katse ebaõnnestus. hinne 0 (eraldus 
aluspinnast 1 päeva jooksul) 

Tellis 7 Segu 2. Saaremaa 
lubjapasta, lubikrohv 
kanepiluuga 

Immutatud 
lisalahuses 

Eemaldus raskelt ja  tükkidena, väga 
hea nake aluspinnaga hinne 8 

Tellis 8 Segu 4. Lõuna-Eesti 
savikrohv kanepiluuga 

Immutatud 
lisalahuses 

Eraldus kergelt ühes tükis, kehvem 
nake alusega. hinne 3 

Tellis 9 Segu 8. Saaremaa 
lubjapastast ja paisuvast 
savist krohv 

  Krohv eraldus kergelt. Purunes 
tükkideks. hinne 2 (ainukene 
smektiidiga katse, mis oli säilitanud  
püsiva nakke aluspinnaga)   

Tellis 10 Segu 5. Turbakomposiit   Eraldus raskemalt suurte tükkidena, 
hea nake aluspinnaga. hinne 7 

Tellis 11 Segu 2. Saaremaa 
lubjapastast lubikrohv 
kanepiluuga 

  Eraldus raskemalt, tükkidena, hästi 
aluspinnaga nakkunud. hinne 7 

Tellis 12 Segu 4. Lõuna-Eesti 
savikrohv kanepiluuga 

  Eraldus raskemalt tükkidena, kohati 
oli kinni, hästi aluspinnaga nakkunud. 
hinne 7 

Tellis 13 Segu 1. Saaremaa 
lubjapastast lubikrohv 
aktiivsöega 

  Eraldus kergemalt, tükkidena, 
aluspinnaga heas nakkes. hinne 6 

Tellis 14 Segu 6. Saaremaa 
lubjapastast lubikrohv 
lisanditeta 

  Eraldus raskemalt, tükkidena, 
keskmisest parem nakkumine 
aluspinnaga. hinne 7 

Tellis 15 Segu 3. Lõuna-Eesti 
savikrohv aktiivsöega 

  Eraldus kergelt, kahe suure tükina, 
keskmine nakkumine aluspinnaga. 
hinne 3 

Tellis 16 Segu 7. Lõuna-Eesti 
savikrohv lisanditeta 

  Eraldus kergelt, ühe tükina, kehvem 
nake aluspinnaga. hinne 3 
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Tabel jätkub... 

Tellis 17 Segu 9. Lõuna-Eesti 
savikrohv paisuva 
saviga 

  Katse ebaõnnestus. hinne 0 (eraldus 
aluspinnast 1 päeva jooksul) 

Tellis 18 Segu 5. Turbakomposiit   Eraldus raskemalt, tükkidena 
aluspinnaga heas nakkes. hinne 8 

Tellis 19 Segu 2. Saaremaa 
lubjapastast lubikrohv 
kanepiluuga 

  Eraldus raskemalt kahes tükis, 
keskmine nake aluspinnaga. hinne 6 

Tellis 20 Segu 4. Lõuna-Eesti 
savikrohv 
kanepiluuga 

  Eraldus kergemalt, tükkidena, 
keskmiselt aluspinnaga nakkunud. 
hinne 6 

Tellis 21 Segu 1. Saaremaa 
lubjapastast lubikrohv 
aktiivsöega 

  Eraldus raskemalt, hästi aluspinnaga 
nakkunud, eraldus tükkidena. hinne7 

Tellis 22 Segu 6. Saaremaa 
lubjapastast lubikrohv 
lisanditeta 

  Eraldus, kergelt, ühe tükina. 
Keskmiselt aluspinnaga nakkunud. 
hinne3 

Tellis 23 Segu 3. Lõuna-Eesti 
savikrohv aktiivsöega 

  Eraldus raskemalt, ühe tükina, 
keskmiselt aluspinnaga nakkunud. 
hinne 6 

Tellis 24 Segu 7. Lõuna-Eesti 
savikrohv 
lisanditeta 

  Eraldus kergemalt, ühe tükina, 
keskmiselt aluspinnaga nakkunud. 
hinne 5 

 

Märkus: krohvide hindeskaala on toodud tabelis 10 lk 61 

Katse “Kontor” kõige paremad tulemused nendes kriteeriumites andsid segu 7 (savikrohv 

lisandita), mille keskmine hinne oli 4,7. Hästi toimisid ka mõlemad lisanditega savikrohvid segu 

3 ja 4, vastavalt keskmise hindega 5,3. Lubibaasil segudest parima tulemuse andis segu 6 

(lubikrohv lisandita), keskmise hindega 6,7. Ülejäänud lubja baasil segud olid hindega üle 7, 

vastavalt segu 2 (lubikrohv kanepiluuga) hindega 7 ja segu 1 (lubikrohv aktiivsöega) hindega 

7,3. Turbakomposiidi keskmine hinne kahe katsekeha alusel on 7,5. Ja paisuvate savidega 

katsekehad ei andnud tulemusi, sest krohvid eraldusid aluspinnast desalineerimise katse 

algstaadiumis.  
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⮚ Katse “Kontor” puhul saavutati parimad desalineerimise tulemused nitraadi NaNO3 

sisalduse vähendamises, kus neli katsekeha andsid 100% tulemuse (põhjus võib olla ka 

mittekorrektses nitraadi näidus, mida arvas hr Rikmann). Soola tüüpi arvestades olid järgmised 

parimad segud: kloriidi puhul katsekehadel 8 (-97,90%), 3 (-95,7%) ja 4 (-90,3%); nitraadi puhul 

katsekehadel 8,4,3,2 (-100%) ja 1 (-94,5%); sulfaadi puhul katsekehadel 8 (-70,30%), 3 (-

63,10%) ja 2 (-49,5%).  

⮚ Katse “Mooste” puhul olid parimad tulemused saavutatud kloriidi (NaCl)  vähendamises. 

Sulfaadi (Na2SO4) vähenemine oli kõige kehvem. Veelgi enam, kahe asukoha puhul täheldati 

soolasisalduse kasvu. Põhjus selles võib olla soolase pinnaseniiskuse tõusust, mis on antud 

müüritisel tõkestamata. Katse “Kontor” puhul andis kõige kehvema tulemuse, soola tüübile 

vaatamata, katsekeha 5 (segu 18):  kloriidi puhul  (-13,40%), nitraadi puhul (-10,00%), sulfaadi 

puhul (+7,90%). Katsekeha 18 sulfaadisisalduse suurenemist „pärast krohvi“ katses võib oletada 

turbakomposiidi komponendis (ränisuits, turvas ja põlevkivituhk) oleva võimalikku sulfaadi 

sisaldust tõttu. Kinnitus puudub.  

Siiski katse  “Mooste” puhul polnud Segu 5 (turbakomposiit) alati kõige kehvemate tulemustega. 

Nitraadi ja sulfaadi eraldamisel oli segu 5 parem näiteks segust 2 (lubikrohv kanepiluuga) ja 

segust 4 (savikrohv kanepiluuga), sest viimaste asukohtadel sulfaadi sisaldus hoopis suurenes. 

Lisaks peab märkima et katse “Kontor” tulemused pole turbakomposiidi ja teiste segude 

võrdlemisel korrektsed, sest turbakomposiidiga kaetud katsekeha polnud ainsana testitavatest 

segudest lisaleotust puhta veega saanud. See fakt tõenäoliselt mõjutas soolasisalduse vähenemist 

katsekehas 18. 

Katses “Kontor” puhul võrreldi tellise nr 8 soolasisalduse protsentuaalset vähenemist (kloriid 

97,9%, nitraat 100%, sulfaat 70,3%), mis on kõigi soolatüüpide ja katsekehade puhul parimad 

tulemused ja ohverkrohvi eraldumist, mis on samuti väga hea (hinne 3), võib järeldada, et 

soolade imendumine krohvi sisse võib omada ka teatavat mõju ohverkrohvi eraldumisel ehk võib 

aidata krohvi eraldumisele kaasa. Võrreldes soolasisalduse eraldumise erinevusi katsete 

„Mooste“ ja „Kontor“ vahel, ei saa kindlalt väita et soolaisalduse kogus mõjutaks antud 

tingimustes ohverkrohvide eraldumist. 
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KOKKUVÕTE 

 

Segud saviga näitasid nii katses “Mooste” kui ka “Kontor” paremaid tulemusi võrreldes 

lubikrohvidega. Savisegud eraldusid ka aluspinnalt paremini kui lubjasegud, mis on 

ohverkrohvide kasutamisel oluline. Lisandite positiivne mõju ohverkrohvi omaduste 

parandamisel kinnitust ei leidnud. Ainsa efekti andis kanepiluu lisamine savikrohvile kus 

sulfaadid eraldusid paremini kui lisandita savikrohvi kasutamisel. Kuid see võib olla tingitud ka 

aluspinna dünaamilistest protsessidest ja müüritise heterogeensusest. Nitraadi ja kloriidi 

eraldamise puhul olid erinevused marginaalsed. Kõigi lubja ja kanepiluu segude soolatustamise 

efektiivsus jäi alla 50%. Aktiivsüsi savikrohvis annab soolatustamisel sarnase tulemuse kui 

kanepiluu savikrohvis: märgatavad tulemused kloriidi ja nitraadi eraldamisel, samas kesisem 

sulfaadi puhul. Lubikrohv aktiivsöega andis head tulemused ainult kloriidide ja nitraatide 

eraldamisel, sulfaatide puhul oli tõhusus väike (-12,2%). Katses “Kontor” avaldas soolasisalduse 

vähenemine mõju ka krohvide aluspinnast eraldumisele, kuid näitajate erinevus võrreldes 

katsega “Mooste” ei võimalda selle mõju kinnitada. 

Arvestades, et savikrohvid eraldusid aluspinnalt võrreldes lubikrohvidega kergemini ning olid ka 

üldises plaanis paremate desalineerimise tulemustega, siis savikrohvid ohverkrohvina on 

käesoleva töö tulemusel sobivamad. Kanepiluu kasutamine lisandina võrreldes aktiivsöega on ka 

soolatustamisel tõhusam, kuid kasutades peab teadma, et orgaanilised lisandid võivad olla 

mittesoovitud bioloogilise kõrvalmõjuga. 

Turbakomposiidi desalineerimise näitajad jäid teiste segudega võrreldes üldiselt tagasihoidlikuks 

ja  võttes arvesse, et ka nende aluspinnast eraldumisne oli ohverkrohvi omadusi arvestades 

kehvem, siis pigem ei ole neid sobilik ohverkrohvina kasutada. 

Ajalooliste kapillaar-aktiivsete pooridega müüritiste desalineerimisel tuleks vältida jäikade 

tsementkrohvide ja niiskuse liikumist tõkestavate lisandite kasutamist. 
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Vastused katsete alguses tõstatatud eesmärkidele: 

⮚ Kapillaarniiskuse tõusu mõju seinte soolade sisaldusele sai kinnitust katses “Kontor”  kus 

telliseid leotati soolvees ja näha oli selgelt niiskusetõusu mõjul tekkiv eflorestsents. Lisaks 

kirjanduse põhjal toodud näited, kus  kapillarniiskuse tõusu tõkestamine aitab soolatustamisele 

kaasa, kuid teostus on keeruline.  

⮚ Katseseinal valitud tsoonis tuvastati soolasisaldus. 

⮚  Ohverkrohvi kasutamine kapillaartõusu tõkestamata võimaldab vähendada sooladest 

tulenevate kahjustuste intensiivust. Protsess (ohverkrohvi pealekandmine, soolade imamine, 

aluspinnalt eemaldamine ja objektist eemale utiliseerimine) kindlasti vähendab soolade kogust, 

kuid teadamata kui palju tegelikult pinnasest sooli lisandub, on protsess jätkuv ja seetõttu 

töömahukas ja kulukas. 

⮚ Lisakatsed soolalahuses hoitud tellistega näitasid millised krohvisegud sobivad katse 

“Kontor” põhjal soolatustamiseks kõige paremini kõige paremini, milleks osutusid savisegud. 

Parima tulemuse andis savikrohv kanepiluuga.  Tellistel läbiviidud katse näitas sarnast tulemust 

kui katse objektil - savikrohv on kõige parem. Saadi teada, et kompressi ja/või ohverkrohvi 

pooride arv, suurus ja jaotumine on väga oluline omadus, mis määrab desalineerimise 

efektiivsuse. Sama oluline on ka objektipõhiselt välja töötada ohverkrohvi mikrostruktuur 

vastavalt aluspinna mikrostrutuurile. 

Kirjanduse põhjal võib väita et loodusmaterjalidest tehtud ohverkrohvid ja kompressid on 

näidanud suhteliselt häid tulemusi ajalooliste müüritiste desalineerimisel. Hea näitaja on krohvi 

plastsus ja vähene kahju aluspinnale hilisemal eemaldamisel ning krohvi komponentide 

loodussõbralikkus ja hilisem utiliseerimine on väikese ökoloogilise jalajäljega. 

Tulevikus võiks uurida aluspinna soolasisaldusele lisaks ka krohvide soolasisaldust ja neid 

võrrelda. Katsete arv peaks olema suurem, et oleks võimalik teha statistilist analüüsi. 

Desalineerimise protsessi alustades peaks kõigepealt detailselt selgeks tegema aluspinna 

materjali omadused (pooride suurus, kogus ja jaotumine) ning sellest lähtuvalt koostama 

spetsiaalselt objektipõhised krohvisegud, kuna see võimaldab kasutada advektsiooni mõjul 
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toimuvat desalineerimist, mis on võrreldes difusiooniga kiirem ja seetõttu võimaldab kasutada 

bioloogilisi lisandeid.  

Isegi, kui vanade müüritiste olukorda on eelnevalt uuritud ei pruugi krohvide reaalne toime iga 

kord anda rahuldavaid tulemusi ja teema vajab edasist uurimist. 

  

  



71 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 

Auras, M. (2008). Poultices and mortars for salt contaminated masonry and stone objects. 

B. Fitzner, R. S. (1982). Relationship between the influence of salt crystallization and pore distribution. 

Brachaczek, W. (2018). Microstructure of renovation plasters and their resistance to salt. 182. 

Camuffo Dario. (1995). Physical weathering of stones. 

Christof Ziegert, C. K. (2017). Investigation and technical concept for conservation works and building 

physics. 

Delgado, J. M. P. Q., Guimarães, A. S., De Freitas, V. P., Antepara, I., Kočí, V., & Černý, R. (2016). Salt 

Damage and Rising Damp Treatment in Building Structures. 

Erhard M. Winkler. (1982). Conservation of Historic Stone Buildings and Monuments -Problems in the 

Deterioration of Stone. National Academies Press. 

Franzoni, E. (2014). Rising damp removal from historical masonries: A still open challenge. 

Franzoni, E. (2018). State-of-the-art on methods for reducing rising damp in masonry. 

Franzoni, E., & Bandini, S. (2012). Spontaneous electrical effects in masonry affected by capillary water 

rise: The role of salts. 

Husillos-Rodríguez, N., Carmona-Quiroga, P. M., Martínez-Ramírez, S., Blanco-Varela, M. T., & Fort, 

R. (2018). Sacrificial mortars for surface desalination. 

Idnurm, M. (2015). TTÜ Tartu Kolledž Õppeaine “ Ehitiste restaureerimine ” kood NTM0470 

Loengumaterjalid. 

Jürmann, K. (2005). Lubi kui traditsiooniline ehitusmaterjal ja lubikrohvi õhuniiskust reguleeriv toime. 

Kalamees Targo. (n.d.). Piirdetarindite niiskusläbivus Niiskus ehitusmaterjalides. 

Karl Õiger. (2015). Ehitiste renoveerimine. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2015. 

Karoglou, M., Bakolas, A., Moropoulou, A., & Papapostolou, A. (2013). Effect of coatings on moisture 

and salt transfer phenomena of plasters. 

Kiviste, M., Miljan, J., Miljan, R., & Kiprushenkov, M. (2009). Conditon of structures and properties of 

concrete of an existing oil shale chemical plant. 

Lembi-Merike Raado. (2018). Ehitusmaterjalid. 

M. Rembis´, A. S. (2010). The resistance of selected Carpathian sandstones to the salt crystallization and 



72 

the changes of their microstructure. 

Miguel Gomez-Heras; B. J. Smith; Shelby McCabe. (2008). Understanding the decay of stone-built 

cultural heritage. 

Panu Kaila. (1999). Majatohter I. Viljandi : Nordan Trükk. 

Punuru, A.R., Chowdhury, A.N., Kulshreshtha, N. P. (1990). Control of porosity on durability of 

limestone at the great sphinx. 

Scaffer R.J. (2016). The Weathering of Natural Building Stones. 

Scherer, G. W. (2004). Stress from crystallization of salt. 

Seymour Z. Lewin. (1982). Conservation of Historic Stone Buildings and Monuments - The Mechanism 

of Masonry Decay Through Crystallization. 

van Hees, R. P. J., & Lubelli, B. (2013). Desalination of historic mansonry: Pre-investigation, treatment 

and follow-up care. 

Young, D., & Ellsmore, D. (2008). Salt attack and rising damp : a guide to salt damp in historic and 

older buildings. 



73 

 


