
Betooni spetstfttsee-
tl

ri mine euroopallkuks
Eesti on oma ehitustegevuses vajalike normide, eeskirjade, juhiste,
standardite ja muude analoogsete dokumentidega varustatuse poolest
" vanade" Euroopa Liidu liikmesriikidega v6rreldes erilises olukorras.

Tekst: Toomas LAur, Ph.D Fotod: Eesti Betooniilhing

ohkem kui 50 aastat kohustus-
likus korras kasutatud SniP- ja
GOST-silsteemist oieme iirita-

nud vdljuda samas tempos, kuidas on
edenenud EN- voi prEN-standardite
vdljatootamine. Viimaste alusel on kii-
ruga koostatud ka Eesti rahvuslikke
standardeid, mis aga loplike Euroopa
standardite ilmudes tuleb jdllegi tiihis-
tada.

Eesti tehnikapoliitika nii ehitr-rs-

konstruktsioonide projekteerimisel kui
ka ehitusmaterjalide ja -toodete spet-
sifitseerimisel pohineb standarditel.
Standardite kasutamise pShifilosoofi a

aga rajaneb nende jdrgimise vabataht-
likkusel.

Onneks ei toimi arusaam standardite
kasutamise vabatahtlikkusest niipea,
kui kdsitluse alla tuleb ehitusmaterjali
v6i -toote hindamise kohustuslikkus
kas vastavalt harmoneeritud standar-

dile voi tehnilisele tunnustusele, st
tehnilistele kirjeldustele. Need oma-
korda on koostatud EU Ehitustoodete
direktiivi n6uetest ldhtudes. Eesti sea-

dusandluses on see leidnud kinnitust
Ehitusseaduses ($ 7 16ige 2).

Standardid
Uleminekuperioodis
I(ziesoleval ajal on meil iilemineku-
periood nii projekteerimisnormide

Uleminekuperioodil tuleb ehitajatel arvestada betoonistandardite pideva muutumisega.
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(-standardite) kui ka betoonisegule ja
eri raudbetoonkonstruktsioonidele esi-

tatavate n6uete, samuti nende valmis-
tamist ja vastavushindamist kisitleva-
te standardite alal.

Betoonistandardi EN 206-.1 kinni-
tas Euroopa Standardiorganisarsioon
(CEN) 2000. aasta 12. mail koos ko-
hustusliku rakendamisega EL-i liik-
mesriikides hiljemait detsembris 2003.
I(una Eesti Euroopa Liiduga iihine-
mise tingimustes ei olnud iilemineku-
perioodi eri direktiivide ja standardite
rakendamiseks ette ndhtud, pidi ka
nimetatud betoonistandard hakka-
ma Eestis kehtima alates liiturrnisest

1. mail 2004. Sama ktiib ka katseta-
misstandardite seeriate EN 12350 ja

EN 12390 ning paljude teiste standar-
dite kohta.

Standardi EVS -EN 20 6 -1:20 02 kan-
dis Eesti Standardikeskus registrisse
juba 2002. aasta 7. jur-rnil. Siinjuures
tuleb r6hutada, et registrisse kandmi-
ne ei ole kaugeltki veel standardi juu-

rutamine.
Teatud probleem on standardi EN

206-1 rakendamisega vastavushinda-
mise1. I(una see pole koostatud Eu-
roopa I(omisjoni poolt viljastatava
mandaadi alusel, siis ei ole standard ka
harmoneeritud ning seega ei ole betoo-
nisegu kehtiva seadusandluse kohaselt
arvatud kohustuslikule vastavushin-
damisele kuuluvate ehitusmaterjalide
hulka.

Eesti Sigusaktide jdrgi kuulus betoo-
nisegu ehitusmaterjalina 31. mrirtsist
199f1 kuni kziesoleva aasta 13. veeb-

ruarini kohustuslikule vastavushinda-
misele. Enamik betoonitootjaid seda

kc jdrgis.
Samas tuieb mirkida, et standardi-

le EN 206-1 on tihti viidatud mitme-
te tehniliste parameetrite mei:iramisel

2004. aastal kinnitatud betoonele-
mentide harmoniseeritud standardites,
mis ldhemal ajal peaksid ilmuma ka
Euroopa komisjoni ametlikus vdljaan-
des. Need standardid on
r EN 12843 Precast concrete products

- Masts and poles
r EN L3224 Precast concrete products

- Ribbed floor elements
r EN 13225 Precastconcreteproducts

- Linear structural elements
r EN 13693 Precast concrete products

- Special roof elements

Seega standard EVS-EN 206-1.:2002

1 Korrosioonioht puudub

X0 Betoon ei sisalda sarrust; puudub

kLllmumine/sulamine, keemilised

molurid

2 Karboniseerumisest pOhjustatud korrosioon

xc1...xc4 Betoon on kuivas, vaheldumisi kuivas ja Vaqa erinevates niiskusetinqimustes
niiskes kuni pusivalt marjan olevad konstruktsioonid

3 Kloriidist (v.a merevee kloriidid) p6hjustatud korrosioon

XD . XD3 Betoon on moodukalt niiskes kuni Pinnad, millele langevad kloriide

marJanr

4 Merevee kloriididest pOhjustatud korrosioon

XFl ...XF4 Moodukalt veega kLillastunud kuni

tugevasti veega kullastunud koos
jaitevastase aine voi mereveega

6 Keemilised m6jurid

XAi ...XA3 Erineva keemilise agressiivsusega

kes kkond

Betoon vdga kuiva ohuga
siseruumides

sisaldavad piisad kuni kloriide
sisaldava veega pideva kokkupuuteni

Vihma ja kulma eest kaitsmata
p0stpinnad kuni jaitevastaste ainete
mojule avatud tee- ja sillakatted

Pinnases ja vees esinevad

mitmesugused keemilised mojurid

XS1 ...XS3 Betoon on sooli sisaldavas ohus kuni Kaldal olevad konstruktsioonid ja

vee all mereehilised

5 Kiilmumise/sulamise m6ju koos v6i ilma jditevastaste ainetega(ta)

Miirku$,An/eltades eri maade geoqraafili:est.asukohaJt tingitud erisusi. oieks vaia *oevesi kqi keskko$Rambjur tiplemali,
defineerida, Nii 
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on, vaatamata sellele, et pole harmo-
neeritud, oluline betooni spetsifitsee-
rimist, tootmist ja kvaliteedikontrolli
reguleeriv tehniline kirjeldus ja betoo-
nisegu tootmise sisekontrollisiisteem
ning kolmanda osapoole korraldatud
vastavushindamine on veiltimatu.

Siinjuures tuleb r6hutada ka pal-
jude betoonitootiate tahet minna iile
GOST-i nSuetele vastava betoonisegu
tootmiselt standardi EVS-EN 206-1
n6uetele.

Jeirgnevalt refereerime standardis
esitatud betooni spetsifitseerimise p6-
hivaldkondi.

Etteantud omadustega
betoon i spetsifitseeri m i ne
Betooni spetsifitseerimise p6hin6uded
standardi EVS-EN 206-1 jdrgi on:
r keskkonnaklass;
r survetugevusklass;
r tditematerjali terasuuruse suurim ni-

mim66de;
r kloorisisalduse k1ass.

Vajadusel vSib spetsifitseerida toimi-
vus-n6uete kaudu jdrgmisi nditajaid:
r eri tiiirpi tsemendid (madala

eksotermiaga, sulfaadikindel jne);

r eri liiki tditematerjalid;
r vajalik kiilmakindlus (6husisalduse

spetsifitseerimine v6i otsese katseta-
mise noue);

r veepidavus;
r kulumiskindlus;
r muud n6uded, mis on seotud pai-

galdustehnoloogia, kivinemistingi-
muste, pinnakvaliteediga jne.

Jirgnevalt kasitleme praegusel etapil
olulisematest betooni spetsifitseerimise
p5hin6uetest keskkonnaklassi, surve-
tugevusklassi ja kiilmakindluse n6uet.

Keskkonnaklassid
I(eskkonnaklass m:i:iratakse projek-
teerirnisstaadiumis, ldhtudes ehitise
v6i konstruktsiooni tegelikest tootin-
gimustest, mis teatud mddral m6jutab
ka konstruktsiooni ennast (nt betoon-
kaitsekihi paksus). Samas v6ib betoo-
ni mojurada miru erinevat tegurit ning
tuleb arvestada nende koosmdjuga.
Betooni tootja peab keskkonnaklassist
lzihtuma betooni koostise, sealhulgas
l:ihtematerjalide valikul. I{eskkonna-
klassi jdrgi on antud soovituslikult mi-
nimaalne betooni survetugevusklass,
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maksi maal ne vesitsementtegur jne.

Standardis on eristatud kuus erine-
vat keskkonnaklassi gruppi (vt tabel
1). Joonisel I on toodud ndide hoone
erinevate pi ndade/ruumide jaotamisest
keskkonnaklassidesse (allikas: Jouni
Punkki, tekn. tri, Betonirakenteiden
kdyttoikdsuunittelu, Betoni 4, 2004).

Kivistunud betooni
survetugevusklassid
Normaal- ja raskebetooni liigitus sur-
vetugevuse alusel on esitatud tabelis
2. Liigituse alr-rseks vdib olla 150 mm
ldbimo6duga 300 mm k6rguste silind-
rite 28-p:ievane normsurvetugevus /cA,
cyl v(ti 150 mm kiil;epikkusega kuupi-
de 28-pdevane normsurvetugevus /cA,
cube.

Erijuhtudel, kui seda lubavad vasta-
vad projekteerimisnormid, v6ib kasr-r-

tada tabelis 2 esitatud survetugevuste
vahevidrtusi.

Tabelis 2 toodud normtugevused
peavad olema garanteeritud 95t/" toe-
n:iosusega tootja poolt vdijastatava
betooni 28 prieva vanuste katsekehade
katsetulemustega.

Vastavuse hindamine peab toimuma
katsetulemuste alusel, mis on saadud
viimase, kr-rni 12 kuu pikkuse hinda-
misperioodi jooksul.

Prooviv6tu- ja katseplaan ning iik-
siku betooni voi betoonipere i nstc-
vuskriteeriumid s6ltuvad sellest, kas
tegemist or-r tootmise algperioodi v6i
pideva tootmisega. Tootmise algpe-
r:ioodiks loetal<se perioodi, kuni on
kogunenr-rd 35 katsetulemust. Tootmi-
ne on pidev prirast seda, kui kuni .l 

2
kuu v:iltel on kogunenud viihemalt 35
k ntset u lem u st.

Survetugevuse vastavuskriteeriumid
s6ltuvad samuti sellest, kas tegemist
on algperioodi voi pideva tootmisegc.
Hinnata tuleb kahe kriteeriumi jdrgi
(vt tabel3):
r l. kriteerium: n katsetulemuse kesk-

mise fcm jarg|'
r 2. kriteerir-rm: iga iiksiku katsetule-

muse /cl jdrgi.

Standardhdlbe algvei:irtus arvutatak-
se vzihemalt 35 jrirjestikuse katsetlrle-
rnuse p6hjal, mis on saadud vastavuse
hindamise perioodile vahetult eelneva,
r :ihemalt kolmek uu lise tootmisperioo-
di vdltel. I(asutatava veirirtuse 6igsust
tuleb edaspidise tootmise kdigus kont-
rollida.

cB/1 0

c12t15

cl6t20

c20125

c25t30

c30t37

c35/45

c40/50

c45155

c 50/60

c55t67

c60t75

c70/85

c80/95

c90/1 05

c100/115

fck, cyl, N/mm':

B

17

16

20

25

30

35

4A

45

50

55

60

70

BO

90

100

fck, cube, N/mm2

10

15

20

75

30

37

45

50

55

60

67

15

B5

95

105

115

XC3,4 XFl
voi

XDl, XF2
kui soolatakse

vannituba

X0 kui porand ja seinad
on hudroisoleeritud,
vastasel korral XCl

Alll(aks: Betoni 4 2oo4
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Selleks v6ib soovitada standardi 1.

meetodit, mille pohimote on jirgrnine:

ldrgneval hindamisperioodil v6ib kasu-
tada standardhalbe algvridrtust julrul,
kui viimase 15 katsetr-rlemuse p6hjal
arvutatud standardheilve (s15) ei erine
oluliselt kasutatavast standardhiilbest.
See tingimus loetakse tiiicletuks, kr-ri

0,63o(s,.r(I,37o
I{ui s viirirtus on vdljaspool iilaltoo-

dud piire, tuleb viimase 35 katsetule-
muse p6hjal arvutada o hinnangu uus
vidrtus.

Betooni sLlrvetugevuse taseme jooks-
vaks kontr:olliks on loodud vastavad
arvutiprogrammid.

Killmakindlus
Ki.ilmakindluse n6uet (kiilmumise/su-
lamise rn6ju koos v6i ilma jditevastas-

te aineteg(t)a) on standardis EVS-EN
206-1 k:isitletud air-rult keskkonnam6-
jurite liigituses (jaotis 4.1). Selle liigi-
tuse alusel koostatud Eesti standardis
EVS 814:2003 on ira toodud kesk-
konnaklassid koos tripsustatr-rd niide-
tega nende rakendarnise l<ohta, sarrruti
vastavLlskriteeriumid kiilmakir-rdlusele
(tabelid a 1a 5).

Betooni vastavust kiilmakindluse
n6uetele tuleb hinnata koigi kiilma-
kindluse klasside korral otsese katse-
tamisega juhul, kui tootja deklareer:ib
betoonisegu v6i betoontoote vastavlrst
kiilmal<irrdlusele.

Kiilmakindla betooni tarnimisele
peavad eelnema eelkatsed, millega t:ip-
sustatakse betooni koostis, sh Ohku
sisseviiva lisandi hulk.

Piisiva tootmise korral tuleks kont-
rollida sertifitseeritud kaubabetooni
v5i betoontoodete vastavust klilma-
kindlusele otsese katsetamisega v:ihe-
malt kaks korda aastas. Kontrollida
tuleb liscl<s juhrudel. kui:
r muudetakse betoonisegu koostist

(uus sideaine, teiitematerjal v6i lisan-
did);

r muutub oluliselt hetoonisegu trcns-
portimise v6i paigaldamise-tihenda-
mise tehnoloogia;

I tootmine on algperioodil ja kaimas
on plisiva tehnoloogia vdljatootami-
ne ja t:ipsustamine.

fooksev kontroll kiilmakindla betoo-
ni tarnimisel toimr-rb samaaegselt be-
toonisegu 6husisalduse mddramisega.
Sooviruslikud 6huhulgad on toodud
standardis EVS 814.

Algperiood

Pidev tootmine

3

= 15

n tulemuse keskmine

fcm, N/mm2

=fck+4
{.l,1Ao

- tlN i t,ao

lga uksiktulemus
fci, N/mm2

+.1 t
+.). A

- tLN-+

XF1 l\4oodu kalt
veega

kullastunud,
ilma jiiitevastase

aineta

Moodukalt
veega

kLlllastunud,
j d itevastase

a i nega

Tugevasti veega

kiillastunud,
ilma jaitevastase

aineta

Tugevasti veega

kLlllastunud,
jd ltevastase

ainega voi

merevee9a

Vihma ja kLllma eest kaitsmata pUstsed betoonpinnad:
* 

teest eemalasuvate hoonete fassaadid
* 

samade hoonete soklid
samuti:
* kutmata hoonete sisemised betoontarindid
* kaigutunnelid
* ja teised analoogsed konstruktsioonid

Teekonstruktsioonide pustsed betoonpinnad, mis on kLilmumrse ja
jditevastast ainet sisa davate udupiiskade eest kaitsmata:
* sillapostid, viaduktide sambad
* 

maanteede muratokkeseinad
* 

teeaarsete hoonete sok id
* ja teised anaiooqsed konstruktsioonid

Vihma ja kulma eest kaitsmata betoonpinnad:
* vdlisbasseinid, veehoidlad, tiigid
* 

hoonete rodud, terrassid
samuti:
* 

krllmhooned
* ja teised analooqsed konstruktsioonid

Betoonpinnad, mis on avatud jaltevastaseid aineid sisaldavatele
pritsmetele ja kulma mojule:
* jaitevastaste ainete mojule avatud tee- ja sillakatted
* 

ritsmete tsoonis asuvad kLilma mojule avatud mererajatised
* 

lisaks parkimisplatsid, garaaZide sissesoidu kaldteed, vdlistrepid
* ja teised analoogsed konstruktsioonid

xF2

XF3

XF4

xF2

KK3XF3

veSt

KKl 556 - 1,00 - koorunud
(murenenud) materjali mass
parast 56 tsuklit on vaiksem

kui 1,00 kg/m,

KK2

556=0,20-koorunud
(murenenud) materjali mass
pdrast 56 tsLlklit on vdiksem

kui 0,20 kg/m']

3olo NaCl lahus

556 =0,50-koorunud
(murenenud) materjali mass
pdrast 56 tsLiklit on vdiksem

kui 0,50 kglm'7

556=0,20-koorunud
(murenenud) materjali mass
pdrast 28 tsuklit on vdiksem

kui 0,10 kg/m':

xF4 KK4

=aitala 
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Betooni kirlmakindlLrse hindamise
vastavuskriteeriumiks (liihendatult) on
katsekeha pinnakoorumise (massikao)
piirvzi:irtus 556, mis md.dratakse 56
ktilmutus-sulatustsiikl i jdrgi.

On selge, et iileminek betooni kiihna-
kindluse hindamisel SNiP-i siisteemilt
EVS-ile peab algama projektdokumen-
tatsioonist, millele aitab kindlasti kaa-
sa Eesti Betooniiihingu eestvedamisel
koostatav "Betoontarindite toosele-
tus".

M0ningaid probleeme
r Uleminek betooni tootmisel siiani

kasr-rtusel olnud GOST-standardite
sirsteenrilt EN-standardite sListeemi-
le ei t:ihenda pelgalt survetugevus-
klassi tdhise B asendamist C-ga, vaid
hoopis enamat: ur-re sisekontrolli-
siisteemi rakendamist, sealhulgas
uut tugevuse statistilise hindamise
slisteemi, betoonisegu ja kivinenud
betooni uute katsestandardite ra-
kendamist jne.

r Nii standard EVS-EN 206-1 kui
ka EVS-EN 12390-3 ei anna iile-
minekutegurit sLlrvetugevuse kat-
seramisel srarrdardserest erinevate
m6otmetega katsekehadega (EVS-
EN 13369:2004, jaotis 5.1.1 ar-rnab

traditsioonilisest vziga erineva kisit-
luse).

I Betooni veepidavuse miidramise
katsemetoodika on kirll koostatud
(EVS-EN .12390-8), kuid vastavus-
kriteerium on meiliramata.

r l(iilmakindluse standardi EVS 814
kohaselt hinnatakse betooni pinna-
kahjustusi, kuid sisemised kahjustu-
sed jddvad hindamata (Rootsis ndi-
teks ainult sellega piirdutakse - SS

137244; Soomes on paralleelselt
veel tdiendavad lisameetodid - by
s0).

r Kiilmakindla betooni jooksva kont-
rolli lzibiviimise kord (6husisaldu-
se mddramiste arv ja sagedus) pole
olemasolevates standardites fikseeri-
tud.

Betoonkonstruktsioonide kasutusiga
on iildiselt jddlrud standardites mdrki-
mata (Soome juhendis by 50 eristatak-
se kasutusiga 50, 100 ja 200 aastat).
Erinev kasutusiga n6uaks ka erinevaid
tehnilisi parameetreid. x


