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1 ÜLDOSA  
 
 
1.1 Töö tellija 
 
Käesoleva uuringu tellis Enefit Energiatootmine AS. Projekti koordinaatoriks on Arina 
Koroljova (EE).  
 
Kuna uuring viiakse läbi paralleelselt Rail Baltic arendusega, siis kuuluvad uuringuid 
suunavasse meeskonda ka Priit Ilves (Reaalprojekt OÜ), Anti Moppel (MKM), Raido 
Kivikangur (TJA), Indrek Orav (RBE OÜ), Epp Zirk (RBE OÜ). 
 
Uuringut toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. 
 

1.2 Uuringu taust ja eesmärgid 
 
Soomes ja Rootsis on levinud praktika kasutada erinevaid tuhkasid pinnase tugevdamisel 
mass-stabiliseerimise tehnoloogiaga. Mass-stabiliseerimise tehnoloogia ei ole Eestis veel 
samas mahus rakendust leidnud, kuid Simuna-Vaiatu teelõigul on läbi viidud pilootprojekt 
(OSAMAT LIFE+ 09/ENV/EE/227) mass-stabiliseerimise võimaluste selgitamiseks 
teedeehituses. Mass-stabiliseerimist kaalutakse ka Rail Balticu trassil, kuna sügavatel 
turbaaladel võib see olla üks võimalikest ökonoomsetest tehnoloogilistest lahendustest trassi 
rajamiseks.  
 
Uuringu üldeesmärgiks on põlevkivi CFB tuha (Circulating Fluidized Bed - keevkihi katel) 
katsetamine sideainena erinevate omadustega pinnaste tugevdamisel, saadud andmete põhjal 
tuha taaskasutussüsteemi väljatöötamine ning tuha riigistandardi loomiseks ettepanekute 
tegemine tagades tuha taaskasutamissüsteemi kasutuselevõtmise läbi uue tehnoloogilise 
lahenduse. Põlevkivituha taaskasutussüsteemi väljatöötamine ja kasutuselevõtmine baseerub 
Rail Balticu trassilt võetud pinnaseproovide ja tuha segude katsetamisel, analüüsi tegemisel, 
millega selgitatakse tuhasegude käitumist sõltuvalt pinnase tüübist ja omadustest ühe aasta 
jooksul laboratoorsetes tingimustes. Muu hulgas teostatakse vajalikud keskkonnauuringud.  
 
 

1.3 Uuringu ülesehitus 
 
Uuring põhineb laborikatsetel. Välitööde käigus koguti Rail Baltica trassilt turbaproovid, 
põlevkivi CFB tuha proovid võeti Eesti Energia AS tootmisprotsessi käigus ja toimetati katseid 
läbiviinud laboritesse. Laborikatsete käigus määrati turba ja tuha omadused, töötati välja 
sobivad tuhk-tsement retseptid turba mass-stabiliseerimise uurimiseks, valmistati vastavalt 
väljatöötatud retseptidele katsekehad ning määrati nende geotehnilised ja leostusomadused.  
 
Vastavalt ptk.1.1 loetletud töögrupi 29.11.2016.a. koosoleku protokollile tehti 
stabiliseerimiskatsed vaid turbaga, nõrkade savide mass-stabiliseerimise kohta on esitatud 
ülevaade olemasolevate uuringute põhjal. 
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Uuringu tulemused on esitatud neljas köites: 
 
I köide (käesolev aruanne) – Turba stabiliseerimiskatsed, savipinnaste stabiliseerimine ja 
põlevkivi CFB tuha omadused.   

 analüüsitakse tuhkade toimet hüdraulilise sideainena erineva kvaliteediga turbas, 
uuritakse sõltuvust turba kvaliteedist - põlevkivituha toimet sideainena ja antakse 
soovitused põlevkivituhkade kasutamiseks erinevate omadustega turbas; 

 analüüsitakse tuhkade toimet hüdraulilise sideainena nõrkades savipinnastes, 
tuginedes varasematele uuringutele; 

 ettevalmistavad katsed CFB tuha standardiseerimiseks/sertifitseerimiseks  
 

II köide – Turba stabiliseerimise keskkonnauuringud 

 teostatakse keskkonnauuringute tulemuste analüüs: tulemused võrreldakse Euroopa ja 
Eesti vastavate õigusaktide piirväärtustega, tehakse järeldused põlevkivituhkade 
keskkonnamõjust sookeskkonnale. 

 
III köide – CFB tuha taaskasutamine  

 teostatakse CFB tuha taaskasutamise analüüs: tuha transporti käsitlev osa on 
koostatud 90% ulatuses Eesti Energia poolt. Analüüsitakse CBF taaskasutamise 
võimalusi pehmete pinnaste stabiliseerimiseks Rail Baltic trassil, kirjeldatakse tuha 
vastu võtmist ja kasutamist ehitusobjektil ning antakse juhised tuha kasutamiseks. 
 

IV köide – CFB tuha standardiseerimine 

 teostatakse standardiseerimisvõimaluste analüüs: analüüs on koostatud 90% ulatuses 
Eesti Energia poolt.  

 
 

1.4 Laboratoorsete uuringute programm  
 
Turba omaduste määramine: 

-   Veesisaldus ja tihedus määrati EKUK geotehnikalaboris. 
-   Turbavee pH, sulfaadi-, kloriidi- ja flouriidisisaldus, raskemetallide kontsentratsioon 

orgaanilise aine ning humiinainete sisaldused ning turba Von Posti aste määrati Tartu 
Ülikooli geoloogia osakonna laboris. 

 
Põlevkivi CFB tuha kirjeldus: 

- Kõik katsed viidi läbi Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusmaterjalide teadus- ja 
katselaboratooriumis. 

 
Turba stabiliseerimiskatsed: 

- Filtratsioonikoefitsient – EKUK geotehnikalaboris. 
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- Kõik muud katsed, sh segude retseptide väljatöötamine, segude valmistamine, 
survetugevuse jt geotehniliste omaduste määramine, mineraloogilise koostise analüüsid 
ja leostuskatsed viidi läbi Tartu Ülikooli geoloogia osakonna laboris.  

 
Laborikatsete täpsem metoodika on toodud vastavaid analüüse käsitlevates alapeatükkides. 
 
 
1.5 Kasutatud kirjandus  

 
Töös on kasutatud järgmiste uuringute andmeid: 

1. Ramboll Eesti AS töö nr. 2007-4. „Pinnase mass-stabiliseerimisvõimaluste uuring. 

Lõpparuanne“. Aruanne, 2007. 
2. Ramboll Eesti AS töö nr. 2007-4. „Pinnase mass-stabiliseerimisvõimaluste katselõigu 

uurimistöö. III etapi lõpparuanne“. Aruanne, 2011.  
3. Reaalprojekt OÜ töö nr.GL15096. „Mnt nr.2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Võõbu-Mäo 

lõik km 68,0-85,0. Turba omaduste ja sideainega stabiliseeritavuse uuring. III köide.“ 
Aruanne, 2016. 

4. AS Geotehnika Inseneribüroo G.I.B. töö nr.0010. „Ekperimentaaltööd põlevkivituha 

omaduste uurimisel kasutamiseks nõrkade pinnaste stabiliseerimisel“. Aruanne 
uurimisinstituudile VNIIG, autorid P. Talviste, E. Puura ja A. Noor, 1990. 

5. A. Noor „Nõrkade pinnaste stabiliseerimine põlevkivituhaga“, diplomitöö, juhendaja P. 
Talviste, Tartu 1990. 

6. Noor  A., Puura E., Talviste P. „Nõrkade pinnaste geotehniliste omaduste parandamine 

põlevkivituhkvaiadega“, Eesti Geoloogide I Ülemaailmse Konverents, Artiklite 
kogumik, Tartu 1991. 

7. AS Geotehnika Inseneribüroo G.I.B. töö nr.0069. „Põlevkivituha vaiade kasutamisest 

Muhu tammil“. Aruanne, autorid P. Talviste ja M. Mets, 1991. 
8. IPT Projektijuhtimine OÜ töö nr. 08-04-0771. „Viru Keemia Grupp AS. Põlevkivituha 

ja poolkoksi koosladustamise metoodika välja töötamine. Tööd katseväljakul“. 
Geotehniliste ja mineraloogiliste uuringute aruanded, 2008 ja 2009. 

9. EuroSoilStab. Design Guide Soft Soil Stabilisation. CT97-0351. Project No.: BE 96-
3177. 

10. AS Geotehnika Inseneribüroo G.I.B. memo „Soil stabilisation by miljocement“. Autor 
P.  Talviste, 1992.  

11.  Ramboll OY, LIFE09 ENV / EE / 000227 OSAMAT, MATERIAL RAPORT, 
27.11.2012, Ref 82130688 (S. Kiviniemi, O. Kiviniemi, M. Ronkainen, Sup. P. 
Lahtinen). 

12. Reaalprojekt OÜ töö nr.GL15096. „Mnt. nr.2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Võõbu-
Mäo lõik km 68,0-85,5. Turba omaduste ja sideainega stabiliseeritavuse uuring. II 
köide.“, P. Ilves, Tallinn 2016. 

13. AS Geotehnika Inseneribüroo G.I.B. töö nr.0010. „Ekperimentaaltööd põlevkivituha 

omaduste uurimisel kasutamiseks nõrkade pinnaste stabiliseerimisel“. Aruanne 
uurimisinstituudile VNIIG, autorid P. Talviste, E. Puura ja A. Noor, 1990. 
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14. A. Noor „Nõrkade pinnaste stabiliseerimine põlevkivituhaga“, diplomitöö, juhendaja P. 
Talviste, Tartu 1990. 

15. Noor  A., Puura E., Talviste P. „Nõrkade pinnaste geotehniliste omaduste parandamine 

põlevkivituhkvaiadega“, Eesti Geoloogide I Ülemaailmse Konverents, Artiklite 
kogumik, Tartu 1991. 

16. AS Geotehnika Inseneribüroo G.I.B. töö nr.0069. „Põlevkivituha vaiade kasutamisest 

Muhu tammil“. Aruanne, autorid P. Talviste ja M. Mets, 1991. 
17. EuroSoilStab. Design Guide Soft Soil Stabilisation. CT97-0351. Project No.: BE 96-

3177. 
18. AS Geotehnika Inseneribüroo G.I.B. memo „Soil stabilisation by miljocement“. Autor 

P.  Talviste, 1992.  
 
 
 
Töös on järgitud järgmisi standardeid: 
 

1.    EVS-EN 196-2 – Tsemendi katsetamine. Osa 2: Tsemendi keemiline analüüs 
2.    CEN ISO/TS 17892-7:2004 - Geotechnical investigation and testing - Laboratory 

testing of soil - Part 7: Unconfined compression test on fine-grained soil 
3.    EN 12457-3 – Characterisation of waste - Leaching - Compliance test for leaching of 

granular waste materials and sludges - Part 3: Two stage batch test at a liquid to solid 
ratio of 2 l/kg and 8 l/kg for materials with high solid content and with particle size 
below 4 mm (without or with size reduction)leostus 

4.    ISO 10523 – Water quality -- Determination of pH 
5.    EVS-EN 27888 – Vee kvaliteet. Elektrijuhtivuse määramine 
6.    EVS-EN ISO 17294-2 –  Water quality - Application of inductively coupled plasma 

mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62 elements 
7.   EVS-EN 196   Tsemendi katsetamine.  

       Osa 1: Tugevuse määramine. 
         Osa 2: Tsemendi keemiline analüüs. 
         Osa 3: Tardumisaja ja mahupüsivuse määramine. 
         Osa 6: Peenuse määramine. 

8.   EVS-EN 451-1 Lendtuha katsemeetodid.  
Osa 1: Vaba kaltsiumoksiidi sisalduse määramine. 

9.   EVS-EN 459-2 Ehituslubi.  
Osa 2: Katsemeetodid. 

10. CEN ISO/TS 17892-11:2004 Geotechnical investigation and testing - Laboratory 
testing of soil - Part 11: 
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2 STABILISEERIMISKATSES KASUTATUD TURVAS 
 
2.1 Turbaproovid  
 
Mass-stabiliseerimise uurimiseks kasutatud turbaproovid koguti puurimise teel 2016. a. 
detsembris erinevatelt Rail Balticu trassile jäävatelt aladelt:  

 Kaigepere raba 

 Rae raba  

 Männiku raba  
 
2.1.1 Kaigepere raba  
 
Proov võeti asukohast, mille keskpunkti koordinaadid on X = 6528434 m ja Y = 546125 m. 
Proovitamise koha läheduses asub Reaalprojekt OÜ poolt rajatud Rail Balticu trassi 
geotehnilise uuringu punkt GL-09 IP6 (X = 6528429 m ja Y = 546114 m). 
 
Proov võeti puurimise teel mõne ruutmeetri suuruselt alalt. Proovivõtuala piires oli turba 
paksus 3,25–3,35 m. Visuaalselt on turbalasund jagatav kaheks kihiks – ülemine tumepruun 
turvas paksusega 1,25–1,50 m ja alumine helepruun kuni pruun, kohati punakas turvas 
paksusega 1,8–2 m.  
 
Kaigepere rabast võetud proovid:   

 Kaigepere1 (edaspidi K1) – tumepruun turvas lasundi ülemisest poolest sügavusest 0,0–
1,5 m. 

 Kaigepere2 (edaspidi K2) – helepruun/pruun, kohati punakas turvas lasundi alumisest 
poolest sügavusest 1,5–3,3 m. 

 Kaigepere3 (edaspidi K3) – proov kogu läbilõikest sügavusest 0,0–3,3 m.  
 
2.1.2 Rae raba 
 
Proov võeti asukohast, mille koordinaadid on X = 6583792 m ja Y = 551709 m. 
 
Proovid on võetud turbatootmisala servalt kuivenduskraavist. Proovid võeti kuivenduskraavi 
välimiselt kaldalt paljanduvast turbalasundist, kraavi seinast ca 20–50 cm sügavuselt. Turvas 
jagunes paljandis kolmeks: ülemine heledam vähelagunenud turvas, keskmine punakaspruun 
vähe- kuni keskmiselt lagunenud turvas paksusega u 1,3 m ja alumine tumedam vähe- kuni 
keskmiselt lagunenud turvas, mille paljandus 0,8 m paksuses (vt Joonis 1).  
 
Kõige ülemisest kuivendatud turbast proovi ei võetud. Proovid võeti keskmisest (Rae1) ja 
alumisest (Rae2) kihist. Alumine tumedam kiht algas kraavi veetasemest veidi kõrgemal. 
Proov võeti ülevaltpoolt veepiiri ja kuni 50–60 cm veepiiri alt.  
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Joonis 1. Rae raba turba kihid. Punased horisontaaljooned jagavad 
turbakompleksi kolmeks. 

 
Rae rabast võetud proovid: 

 Rae 1 (edaspidi R1) – keskmine punakaspruun turbakiht, kihi paksus u 1,3 m. 

 Rae 2 (edaspidi R2) – alumine tumepruun turbakiht, kihi paksus üle 0,8 m. 
 
2.1.3 Männiku raba 
 
Proov võeti asukohast, mille keskpunkti koordinaadid on X = 6576570 m ja Y = 543125 m. 
Proovitamise koha on läheduses asub Reaalprojekt OÜ poolt rajatud Rail Balticu trassi 
geotehnilise uuringu punkt GL-09 IP80. 
 
Proov võeti puurimise teel mõne ruutmeetri suuruselt alalt. Visuaalse kirjelduse kohaselt on 
läbilõige jagatav kolmeks osaks – ülemine 1,35 m paksune pruun vähe- kuni keskmiselt 
lagunenud turvas, keskmine 3,15 m paksune punakaspruun  vähe- kuni keskmiselt lagunenud 
turvas ja alumine 0,15 m paksune pruun sapropeel või turbasegune muda saviliivaga. 
Orgaanikarikaste kihtide lamamiks oli savikas kruus ja kruusliiv.  
 
Männiku rabast võeti kaks proovi: 
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 Männiku 1 (edaspidi M1) – proov võeti terve turbalasundi ulatuses vähe- kuni 
keskmiselt lagunenud turbast sügavusest 0–4,5 m.  

 Männiku 2 (edaspidi M2R) – proov võeti terve turbalasundi ulatuses vähe- kuni 
keskmiselt lagunenud turbast sügavusest 0–4,5 m. Kuna selle prooviga tehtud 
katsekehasid säilitati hiljem kergelt happelises keskkonnas rabavees, on proov tähistatud 
R-tähega (R – raba). 

 Lisaks võeti turbalasundi vertikaalse muutlikkuse kirjeldamiseks puurimise ajal 8 
veesisalduse proovi spetsiaalsetesse õhukindlalt suletud konteineritesse. 

 

2.2 Turba omadused 
 
Katsed viidi läbi Tartu Ülikooli geoloogia osakonna laboris.  
 
2.2.1 Lagunemisaste ja humiinainete sisaldus 
 
Katsetes kasutatud turbad on erineva lagunemisastmega (Joonised 4 ja 3 ning Tabel 1). 
Männiku raba turvas (proovid M1 ja M2) on kõige madalamas Von Posti faasis (H2) ning 
samuti madalaima humifikatsiooniastmega (0,27–0,29). Üsna sarnane on ka Rae alumine 
turbakiht (H3 ja 0,56). Teiste turvaste Von Post faas on H5–H6 (humifikatsiooniaste 0,44–
0,75). Humiinainete (humiinhape, hümatomelaanhape ja fulvohape) sisaldused jäävad vastavalt 
12–20%, 3–10% ja 1–2% piiresse ning vastavad keskmistele erineva lagunemisastmega Eesti 
rabaturvaste sisaldustele. 
 

Tabel 1. Turbaproovide Von Post faas, humifikatsiooniaste ja humiinainete 
sisaldused. HA – humiinhape, HMA – hümatomelaanhape, FA – fulvohape. 

Proov  Humifikat- 
siooni aste 

Von Post 
faas 

HA, 
% 

HMA, % FA, 
% 

M1 0,29 H2 14,5 3,2 1,3 

M2R 0,27 H2 12,2 4,9 1,1 

R1 0,56 H3 16,7 7,8 1,7 

R2 0,75 H5 18,0 10,1 2,1 

K1 0,46 H6 17,3 8,4 1,6 

K2 0,44 H6 19,7 9,9 1,6 

K3 0,50 H6 20,1 6,6 1,8 
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Joonis 2. Turbaproovide humifikatsiooniaste. 

 
 
 

 
Joonis 3. Turbaproovide humiinainete sisaldused. HA – humiinhape, 
HMA – hümatomelaanhape, FA – fulvohape. 

 
 
 
2.2.2 Füüsikalised omadused 
 
Turbaproovide keskmised füüsikalised omadused on toodud Tabelis 2. Tabelis on toodud 
laborisse viidud ja segatud proovi keskmine veesisaldus enne stabilisaatori lisamist. 
 
Turbaproovid esindavad laia valikut Eesti turbast veesisaldusega alates 435%-st kuni 1285%-ni 
(Joonis 4). Eesti turbasoid iseloomustab veesisaldus järgmiselt – inimtegevusest puutumata 
turbasoo veesisaldus on u 1100–1300%, kui turbasoo on ümbritsetud ringkraaviga, on 
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veesisaldus u 800–1000% ja kui soos on kuivenduskraavid, on veesisaldus  u 400–800% 
sõltuvalt sellest kas proov on võetud ülalt- või altpoolt veepiiri.  
 

Tabel 2. Turbaproovide keskmine erikaal Gs, veesisaldus wN (%), veeküllastusaste Sr, 
poorsustegur e, poorsus n, kuivmahukaal γd ja mahukaal γN. 

Proov Gs wN, 
% 

Sr e n γd, 
kN/m3 

γn, 
kN/m3 

M1 1,64 1284,1 1 21,06 0,95 0,73 10,09 

M2R 1,57 1220,8 1 19,17 0,95 0,76 10,09 

R1 1,46 458,1 1 6,69 0,87 1,86 10,40 

R2 1,52 789,1 1 11,99 0,92 1,15 10,20 

K1 1,63 435,1 1 7,09 0,88 1,98 10,57 

K2 1,55 632,4 1 9,80 0,91 1,41 10,31 

K3 1,64 498,9 1 8,18 0,89 1,75 10,49 

 
 

 
Joonis 4. Turbaproovide veesisaldus ja erikaalu Gs kaudu arvutatud vee mahuprotsent 
turbas. Kollane ring tähistab proovi R2 (Rae ülemine), mis osutus analüüsil mittetäielikult 
veeküllastunuks – proov võetigi kuivenduskraavi seinast veepiirist kõrgemalt. Sinine ring – 
proov R2 eeldusel et ta oleks veeküllastunud.   

 
Männiku proovivõtukohas looduslikus lasundis oli veesisalduse vertikaalne jaotus järgmine: 

0,5 m – 416,9% 
1,0 m – 467,1% 
1,5 m – 949,8% 
2,0 m – 1220,3% 
2,6 m – 1246,7% 
3,2 m – 1133,3% 
3,8 m – 967,3% 
4,5 m – 287,5%   
 

Proov on võetud valdavalt sügavusest 1–4 m. Ülemise meetri veesisaldus võib olla mõjutatud 
puurimistegevusest – proovivõtu konteinerisse võeti pinnas, kust osa vett oli välja surutud. 
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2.2.3 Tuhasus ja keemiline koostis 
 
Kasutatud turbaproovide tuhasus varieerus 5–7%-st Rae rabaturbas kuni 23%-ni Kaigepere 
alumises turbas. Männiku rabaturba tuhasus jäi 11–12% piiresse (Joonis 5 ja Tabel 3).  
 
Turvaste keemiline koostis oli üldjuhul sarnane, kuigi Rae ülemise (Rae1) turbaproovi 
poorivee sulfaatide sisaldus oli teistest märgatavalt kõrgem, ulatudes 114 mg/L samas kui 
kõigis teistes proovides oli sulfaatide sisaldus <20 mg/L. Raskmetallide sisaldused turbas 
(kuivmassi suhtes) on  reeglina väga madalad (<10 ppm, enamatel juhtudel <1 ppm). Vaid Ba 
ja Sr ning üksikutes proovides ka Zn ja Zr sisaldused ulatuvad üle 10 ppm (kuni 77 ppm Ba  
korral), jäädes siiski ka nendes proovides foonilisele tasemele (Tabel 3).  
 

Tabel 3. Turbaproovide tuhasus, poorivee pH ja anioonide sisaldus ning raskmetallide sisaldus 
kuivmassi kohta. 

  
 

M1 M2R R1 R2 K1 K2 K3 
ÜHIK  NÄITAJA 

  pH 3,90 3,68 3,97 5,17 5,58 6,30 5,89 

  F 0,23 0,11 0,31 0,09 0,44 1,13 0,66 

mg/L Cl 4,55 3,92 5,97 3,51 7,39 13,82 9,40 

  SO4 4,68 2,62 7,40 114,87 15,51 9,11 14,70 

  NO3 12,49 0,39 23,46 25,71 16,68 1,56 6,71 

  

tuhasus, 

% 11,15 11,86 5,21 7,60 12,68 22,73 18,96 

  V <3 16,7 <3 <3 5,2 8,6 <3 

  Cr 6,9 9,0 1,5 2,4 3,5 8,9 3,7 

  Co 2,9 1,8 <1 <1 <1 <1 <1 

  Ni 3,2 6,2 1,4 5,3 3,9 5,0 2,9 

  Cu 6,8 6,8 1,7 5,1 4,9 6,4 2,6 

  Zn 10,4 16,6 1,4 9,6 8,6 10,9 9,6 

  Ga 1,8 1,5 <1 <1 1,1 <1 <1 

  Ge <0,5 0,8 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

  As <0,5 <0,5 <0,5 1,1 <0,5 <0,5 <0,5 

ppm Se <0,5 <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

  Rb 7,4 6,6 <0,5 1,0 2,5 5,5 <0,5 

  Sr 16,0 20,2 14,7 13,7 25,5 34,3 11,5 

  Y 3,8 3,8 <2 <2 <2 2,5 <2 

  Zr 26,8 11,3 <1 2,1 2,9 7,0 0,8 

  Nb 0,8 0,6 <1 <1 0,6 0,9 2,1 

  Mo <0,5 <0,5 <0,5 1,4 <0,5 <0,5 2,0 

  Sn <1 <1 1,4 <1 <1 8,6 <1 

  Ba 59,2 76,6 12,6 25,8 30,4 68,4 30,0 

  Pb 6,0 10,4 <1 <1 8,9 10,9 2,5 

  Th 1,1 1,4 <1 <1 <1 <1 <1 

  U <1 <1 <1 1,2 <1 <1 <1 
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Joonis 5. Turbaproovide tuhasus. 
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3 PÕLEVKIVI CFB TUHK  
 

3.1 Põlevkivi CFB tuha proovid 
 
Põlevkivi CFB (keevkihi katla) tuha proovid võeti 21.12.2016, 22.01.2017 ja veebruari keskel 
elektrijaama rutiinse töö käigus.  
 
Veebruari keskel võetud proovi lipikul puudus märge proovi võtmise kuupäeva kohta. 
Jaanuaris (22.01.2017) võetud proovil lipikul oli märge "CFB tuhk 8. plokk" ja veebruaris 
võetud proovil märge "CFB tuhk elektrifiltri I väli". 
 
Proovid toimetati Tallinna Tehnikaülikooli laborisse vastavalt 22.12.2016, 02.02.2017 ja 
17.02.2017. 
 
 

3.2 Põlevkivi CFB tuha omadused 
 
Peenus määrati EVS-EN 196-6 kohaselt eripinnana eelnevalt määratud tuha tiheduse kaudu. 
Vaba kaltsiumoksiidi sisaldus määrati EVS-EN 451-1 ja kloriidi- ning sulfaadisisaldus EVS-
EN 196-2 kohaselt.    
 
Mahupüsivus määrati EVS-EN 459-2 kohaselt (SO3 > 4 %) ning normaalkonsistents ja 
tardumisajad EVS-EN 196-3 kohaselt. Vastavad katsetulemused on esitatud Tabelis 4. 
Märkimisväärne on, et 22.12.2017 laborisse viidud proovi tardumisaja algus oli olulise ajalise 
hilinemisega võrreldes veebruaris laborisse viidud proovidega (840 minutit ja 45–50 minutit), 
samuti fikseeriti tardumise lõpp hilinemisega (1440 minutit ja 260–320 minutit).  
 
Oluline on ära märkida, et turbaproovide stabiliseerimisel kasutati just 22.12.2017 laborisse 
viidud CFB tuhka.   
 
Tabel 4. Põlevkivi CFB tuha tihedus, eripind, vaba CaO, kloriidide ja SO3 sisaldused ning mahupüsivus, 
normaalkonsistents ja tardumisajad. 

Proov 
laborisse 

Tihedus, 
g/cm3 

Eripind, 
m2/kg 

CaOvaba

, % 
Klorii-
did, % 

SO3, 
% 

Taigna 
normaal-

konsistents, % 

Tardumisaeg, min Mahupüsivus 
(SO3>4%) 

algus lõpp 

22.12.2016 2,73 225 9,67 0,36 5,82 64,0 ~14 tundi ~24 tundi rahuldas nõude 

2.02.2017 2,74 221 10,66 0,29 5,68 64,0 50 320 rahuldas nõude 

17.02.2017 2,75 223 9,90 0,28 5,91 64,0 45 260 rahuldas nõude 

 
 
Survetugevus määrati EVS-EN 196-1 kohaselt vesi/sideaineteguriga 0,50, kasutades mördi 
valmistamiseks tsemendi asemel tuhka. Mördist valmistatud 3 katsekeha-prismat, mõõtmetega 
40x40x160 mm, kivistati temperatuuril (20±2) °C 48 h vormides ja edasi kuni katsetamiseni 28 
ja 56 päeva vanuselt suhtelisel niiskusel >95 %. Survetugevus määrati poolitatud katsekehadel. 
Vastavad katsetulemused on esitatud Tabelis 5. Ka mörtide survetugevus on 22.12.2017 
laborisse viidud CFB tuhal kõige väiksem. 
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Tabel 5. CFB tuha mörtide survetugevus 28- ja 56-päevaselt. 

Proov 
laborisse 

Katsekeha 
valmistamine 

28 päeva 
survetugevus, 

N/mm2 

56 päeva 
survetugevus, 

N/mm2 

22.12.2016 16.01.2017 2,5 3,4 

2.02.2017 8.02.2017 3,0 4,0 

17.02.2017 21.03.2017 3,6 3,8 

 

Aktiivsus arvutati EE 10579981 ST 5 lisa A kohaselt põhikoostisega Rpõhi (80 % CEM I 42,5N 
+ 20 % tuhka) ja kontrollkoostisega Rkontroll (CEM I 42,5N) valmistatud kivinenud mördist 
katsekehade survetugevuste suhtena. Katsekehad valmistati, kivistati ja katsetati EVS-EN 196-
1 kohaselt. Vastavad katsetulemused on esitatud Tabelis 6. 
 

Tabel 6. Mörtide aktiivsus. Rpõhi koostis: 80% CEM I 42,5N + 20% tuhka. Rkontroll koostis: 
CEM I 42,5N. Aktiisus A=Rpõhi/Rkontroll. 
Proov 
laborisse 

Katsekeha 
valmistamine 

Proovide 
katsetamine 

Rpõhi 
survetugevus, 

N/mm2 

Rkontroll 
survetugevus, 

N/mm2 

Aktiivsus, 
% 

22.12.2016 10.01.2017 7.02.2017 53,2 60,8 87,5 

2.02.2017 8.02.2017 8.03.2017 55,0 61,7 89,1 

17.02.2017 21.03.2017 18.04.2017 54,1 61,7 87,7 
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4 STABILISEERIMISEL KASUTATUD RETSEPTID 
 
4.1 Varasemate uuringute kokkuvõte 
 
Varasemates uuringutes, mis käsitlevad Eesti rabaturba stabiliseerimise võimalusi 
põlevkivituhaga [1, 2, 3], on kasutatud stabilisaatori retseptis nii põlevkivituhka kui ka Portlant 
tsementi. Tsemendi lisandi vajaduse põhjendamisel on lähtutud uurimistöös [1] esitatud 28 
päeva stabiliseeritud põlevkivituha ja turba segu katsetuste tulemustest, mis näitasid 
üheteljelist survetugevust ca 40 kPa, mida ei peetud piisavaks. Edasised uuringud, sh 
katsetused peale 90 päevast stabiliseerimist, on tehtud retseptidele, mis koosnevad 
põlevkivituhast ja tsemendist või ainult tsemendist [1, 2, 3].  
 
Põlevkivituha ja tsemendi tsementeerumise dünaamikas on sõltuvalt tuhkade koostisest 
erinevused. Kui hüdraulilistel tsemendil põhinevates segudes saavutatakse 70% lõpptugevusest 
30 päeva jooksul, siis põlevkivituhad käituvad valdavalt õhk-tüüpi sideainena. Sõltuvalt tuha 
koostise varieerumisest võivad põlevkivituha erinevatel fraktsioonidel lisanduda ka 
hüdraulilised ja/või putsolaansed sideainelised omadused.   
 
Hüdrauliliste sideaineliste omadustega tolmpõletuskatelde põlevkivituha peenfraktsioonid on 
sarnaselt tsemendile hüdrauliliste omadustega ning kivinemine toimub 30 päeva jooksul.  
 
Madalatemperatuurilistes keevkihtkatelde tuhkades, eriti jämedamates fraktsioonides (nt 
tsüklontuhk, koldetuhk), on hüdrauliliste sideaineliste omadustega faaside sisaldus madal ja 
valdavalt on tegemist kas putsolaansete protsessidega (so Ca-hüdroksiidi ja lahustuva 
räniainese reageerimisega) või Ca-hüdroksiidi karboniseerumisega (õhk-sideainelised 
reaktsioonid) ning lõpliku tugevuse saavutamine vajab pikemat aega ning õhk-sideaine korral 
ka CO2 juurdepääsu. 
 
Nagu näitavad senised uuringud [3], eksisteerib selge seos stabilisaatori retsepti koostises oleva 
Portland tsemendi koguse ja 28 päeva jooksul saavutatud survetugevuse vahel – mida rohkem 
on tsementi, seda suurem on tugevus (Joonis 6). Kui stabiliseerimise retsepti oli kaasatud 
põlevkivituhk, tugevnesid proovid 90. päevaks jooksul oluliselt edasi, samal ajal kui proovid, 
mille stabilisaatori retseptis oli vaid tsement, oluliselt ei tugevnenud või tugevus isegi kahanes. 
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Joonis 6. Stabiliseeritud turba üheteljeline survetugevus 28 ja 90 päeva peale segamist [3]. Mida rohkem on 
stabiliseerimisel kasutatud tsementi (Ce), seda suurem on 28 päeva tugevus. 150 kg/m3 ja 200 kg/m3 tsemendiga 
stabiliseeritud segudesse põlevkivituhka ei lisatud. 0 kg/m3 segus ei olnud tsementi ja stabiliseeriti vaid 
põlevkivituhaga 200 kg/m3 [1]. Segudes 50–70 kg/m3 tsementi oli ka põlevkivituhka 200–250 kg/m3 [3]. 
 
Joonistel 6 ja 7 esitatud katsetulemused [3] viitavad, et 90 päeva jooksul moodustuv tugevus 
sõltub stabilisaatori summaarsest kogusest ja ei sõltu sellest, millises vahekorras tsement ja 
põlevkivituhk retseptis on esindatud.  
 

 
Joonis 7. Stabiliseeritud turba üheteljeline survetugevus 28 ja 90 päeva peale segamist [3]. 90 päeva tugevus 
sõltub stabilisaatori koguhulgast, 28 päeva tugevus aga valdavalt tsemendi hulgast segus. 
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4.2 Stabiliseerimisretseptid 
 
Seniste katsete tulemused, samuti aruandes [2] viidatud pikaajaline tugevuse kasv in-situ 
Ussisoo katseväljakul lubavad arvata, et sobiv stabiliseeritud turba tugevus (100 kPa 
üheteljelise survetugevusena ja 50 kPa dreenimata nihketugevusena) on saavutatav ka 
stabilisaatorina üksnes põlevkivituhka kasutades. Välja pakutud retseptide juures on sellega 
arvestatud. Seejuures annaks retseptis tsemendist loobumine olulise majandusliku efekti. 
 
Stabiliseerimiskatsete segude valmistamisel kasutati 22.12.2016 laborisse viidud CFB tuhka 
ning tsementi CEM I 42,5N. 
 

Stabiliseerimiskatse jaoks valiti välja kolm erinevat segu: 

1)  Segu I – Portland tsement  (CEM I 42,5 N) 300 kg/m3  

Senised uuringud [1, 2, 3] on tehtud stabiliseerides turvast 100–200 kg/m3 puhta Portlant 
tsemendiga. Arvestades asjaolu, et suurim tugevus saavutatakse stabilisaatori suurema koguse 
korral, valiti käesoleva uurimistöö retseptiks 300 kg/m3 tsementi CEM I 42,5 (Portlant 
tsement). 

2)  Segu II – Portland tsement (CEM I 42,5 N) 50 kg/m3 ja keevkihi katelde tuhk (CFB tuhk) 
250 kg/m3 
Uuringu [3] andmetel andsid segud 50–70 kg/m3 Portlant tsementi ja 200–250 kg/m3 
põlevkivituhka kõik vajaliku tugevuse. Käesoleva töö jaoks valiti retsept 50 kg/m3 CEM I 42,5 
(Portlant tsement) ja 250 kg/m3 keevkihi katelde tuhka (CFB tuhka), kui valimi ökonoomseim. 

3)  Segu III – põlevkivi keevkihi katelde tuhk (CFB tuhk) 300 kg/m3  

Senised uuringud [1, 2, 3] viitavad, et stabilisaatori retseptis on võimalik loobuda tsemendi 
kasutamisest. Ühtlasi eeldame, et saavutatud lõpptugevus sõltub stabilisaatori kogusest. 
Katsete tegemiseks on valitud koguseks 300 kg/m3 keevkihi katelde tuhka (CFB tuhka), et 
stabilisaatori kogus oleks sama kui retseptis (2). See võimaldab tsemendi asendamise mõju 
retseptis üheselt hinnata.  
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5 TURBA STABILISEERIMINE  
 
5.1 Katsekehade valmistamine 
 
Tuha/tsemendi ja turbapinnaste kivinemisprotsessi uurimiseks ja tsementeeriva aine mõju 
selgitamiseks segude füüsikalistele ja mehaanilistele omadustele valmistati peatükis 4.2 toodud 
vahekordades segud ja valati 70 mm läbimõõduga torudesse pikkusega 180–200 mm. Segude 
valmistamisel ja torudesse valamisel järgiti EuroSoilStab juhiseid [8]. Vormi valatud segud 
valmistati nende loodusliku niiskuse juures ning torudesse pakitud proove säilitati vannides 
veega kaetult. See on ainus erinevus EuroSoilStab [8] juhistest – viimane näeb ette proovide 
hoidmise vees nii, et ainult proovide alumise osa on vees ning kuivamise vältimiseks hoitakse 
proove niiskete katete all. Kuna aga kasutatud sideaine mõju sõltub geokeemiliselt sellest, kas 
õhul on vaba juurdepääs või mitte, lähtuti käesolevas uuringus asjaolust, et turbasoos on tee- 
või raudteetrassi all stabiliseeritud pinnas veega küllastunud ja puudub vaba õhu juurdepääs. 
Sellise keskkonna imiteerimiseks hoiti ka laboris proovid eeltihendmaise ajal pidevalt vee all. 
 
Vannides kasutati Tartu veevärgi kraanivett (pH = 7,32) välja arvatud Männiku2 (M2R) turbast 
valmistatud segudel, mida säilitati rabavees (pH = 4,72–4,98). Rabavesi pärines Laukasoo 
rabast (Tartumaa) looduslikust laukast. Rabavett vahetati igal survetugevuse testimise etapil (7, 
28, 91, 180  päeva) ning 240 ja 300 päeva möödumisel enne viimast testimist peale 360 
päevast seismist. 
 
Segud valmistati ja kõik järgnevad katsed viidi läbi Tartu Ülikooli geoloogia osakonna laboris. 
 
 
5.2 Turba stabiliseerimisel toimuvate füüsikaliste omaduste muutused 
 
Turba stabiliseerimisel toimuvaid muutuseid proovis iseloomustavad Joonistel 8 ja 9 esitatud 
põhimõttelised skeemid.   
 
Segude valmistamisel lisatakse turbale retsepti kohaselt sideainet. Sideaine lisamine muudab 
turba omadusi kahel moel. Esmalt suureneb tahkise osakaal (sideaine + turvas) ruumalaühiku 
kohta ja teiseks tekitavad sideaine ja vee reageerimisel uusmineraalid, mis võivad, kuid ei 
pruugi moodustada tsementeerunud sidemetega karkassi. Tavaliselt seotakse selle protsessi 
käigus teatud kogus vett ja nii suureneb tahkise mass ja maht aja jooksul täiendavalt.  
 
Proovide eeltihendamise ajal surutakse proove mahus kokku (15–25%), selle protsessi käigus 
väheneb pooriruum ja seega teoreetiline veemahtuvus ja nii väheneb vee osakaal stabiliseeritud 
turbas veelgi. Ka uusmineraalide mahu ja massi muutus saab toimuda vaid väheneva 
poorisuumi arvelt – uusmineraalid settivad või kristalliseeruvad olemasolevasse pooriruumi 
seda täites. Lisaks muutub stabiliseerimisega tahkise keskmine tihedus, kuna turba ja sideaine 
tihedus on erinev (erikaal Gs ehk tiheduse suhe vee tihedusse määrati turbaproovidele 1,46–
1,64 ja CFB tuha proovidele 2,73–2,75). Turvas-sideaine segu erikaaluks määrati Männiku 
raba erinevate retseptidega stabiliseeritud proovidele M1 ja M2R peale 91 päevast 
tsementeerumist 2,22–2,50. 
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Joonis 8. Teoreetilised mahu muutused turba ja sideaine segamisel, proovi eeltihendamisel ja uusmineraalide 
tekkimisel. Põhimõtteline skeem. 
 
 
 

 
Joonis 9. Teoreetilised kaalu muutused turba ja sideaine segamisel, proovi eeltihendamisel ja 
uusmineraalide tekkimisel. Põhimõtteline skeem. 

 



Töö nr. 16-11-1304 
 

PÕLEVKIVI LENDTUHA TAASKASUTAMINE HÜDRAULILISE SIDEAINENA 
PEHMETE PINNASTE TUGEVDAMISEL. RH VIITEMUNBER 179362 

                 LÕPPARUANNE KÖIDE I 

 22

 
Alljärgnevalt on analüüsitud stabiliseeritud proovides toimuvaid mahu- ja massimuutuseid 
etappide kaupa – segamine, tihendamine ja tsementeerumine – laboris mõõdetud tulemustena 
ja võrreldud mõõdetud tulemusi teoreetiliselt arvutatud tulemustega. 
 
 

5.3 Turbaproovide segamisel toimuvad füüsikaliste omaduste muutused 
 
Joonistel 8 ja 9 esitatud skeemid on lihtsustus. Osa vett seotakse sideainega vahetult segamisel 
ja nii on vee kogus ja maht vahetult peale segamist väiksem kui joonistel esitatud. Sama 
protsess suurendab tahkise mahtu ja kaalu. Kuna laboris mõõdetakse reaalset kaalu (vee kaalu, 
tahkise kaalu), avaldub vee kohene sidumine sideainega mõõdetud vee kaalu vähenemisena. 
Kaalude kaudu arvutatakse veesisaldus (vee kaal/tahkise kaal). Selle tõttu peaksid laboris 
määratud segude veesisaldused olema väiksemad kui arvutatud teoreetiline veesisaldus peale 
segamist. Ka vajalik proovi kogus eeltihendamiseks kaalutakse arvestades silindri mahtu ning 
toimunud muutus tahkise tiheduses võib silindri täitmiseks vajalikku kogust muuta ning 
proovis olev tahkis (turvas, sideaine ja seotud vesi) ning vaba vesi ei pruugi kogu ruumala täita 
– proov on peale silindrisse tihendamist osalise veeküllastusega. Tabelis 7 on toodud segude 
valmistamisel toimunud veesisalduse ja mahukaalu muutused turba proovides. 
 

Tabel 7. Turba veesisaldus (wN), veeküllastusaste (Sr), poorsustegur (e), poorsus (n), kuivmahukaal (d) ja 
mahukaal (N) stabiliseerimise järgselt torus enne tihendamist. Kahes parempoolses veerus on teoreetiliselt 
arvutatud veesisaldus (d) ja mahukaal (N) peale segamist. 

Proov wN, 
% 

Sr e n d,  
kN/m3 

N, 
kN/m3 

Teoreetiline 

    wN, % n, kN/m3 

K1 164,1 0,94 3,69 0,79 4,9 12,4 174,8 13,5 

K2 189,7 0,93 4,30 0,81 4,4 12,1 204,6 13,3 

K3 173,7 0,93 3,91 0,80 4,7 12,3 186,2 13,4 

R1 166,4 0,94 3,80 0,79 4,8 12,2 177,6 13,3 

R2 204,6 0,92 4,64 0,82 4,1 12,0 221,4 13,1 

M1 235,9 0,92 5,28 0,84 3,7 11,9 255,0 13,0 

M2R 232,6 0,92 5,22 0,84 3,7 11,9 251,5 13,0 

 
Nagu eeldati, ongi peale segamist torudesse pandud proov väiksema veesisaldusega kui 
teoreetiliselt olla võiks (osa veest proovis seotakse kohe segamise ajal). Torusse tihendatud 
proov on vaid osaliselt veeküllastunult (Sr = 0,92–0,94) ja teoreetilisest väiksema 
mahukaaluga, ilmselt osalise veeküllastatuse tõttu.  
 
Samasugune tendents ilmnes ka Ussisoo turba stabiliseerimisel. Aruandes [12] esitatud 
andmete ümberarvutamisel Joonistel 8 ja 9 esitatud põhimõtte kohaselt ja võrdlemisel 
mõõdetud väärtustega selgus, et seos teoreetilise ja mõõdetud veesisalduse ning teoreetilise ja 
arvutatud mahukaalu vahel on lähedane funktsioonile R2=0,936 – 0,990 ning alati on mõõdetud 
veesisaldus ja mahukaal väiksemad arvutatust. Seosed on toodud Joonistel 10 ja 11. Seejuures 
on sideaine kogus aruandes [12] esitatud proovides muutuv, jäädes vahemikku 150–300 
kg/cm2. 
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y = 0,0007x2 + 0,5942x + 38,81
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Joonis 10. Stabiliseeritud turba teoreetiline ja mõõdetud veesisaldus erineva retseptiga 

segudel enne eeltihendamist aruande [12] andmetel. 
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Joonis 11. Stabiliseeritud turba teoreetiline ja arvutatud mahukaal erineva retseptiga 

segudel enne eeltihendamist aruande [12] andmetel. 

 
 
5.4 Turbaproovide eeltihendamine 
 
Turbaproovid tihendati silindritesse vastavalt EuroSoilStab [9] juhistele ja seejärel tihendati 
surve 18 kPa juures. Eeltihendamise surve oli proovidel peal kogu katseperioodi ajal, st 
eeltihendamise koormus eemaldati vahetult enne survetugevuse katset. Eeltihendamise 
perioodil mõõdeti proovide tihenemist, mõõdetud deformatsioonid on toodud Tabelites 8-1 

kuni 8.3. 
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Tabel 8-1. Stabiliseeritud turbaproovide tihenemine eelkoormamise ajal 18 kPa surve all. Rae raba turvas. 

Proov Mõõdetud vajumine, mm Proovi 
algkõrgus, 

mm 

Suhteline deformatsioon, dH/H 

1 
päev 

7 
päeva 

28 
päeva 

91 
päeva  

1 
päev 

7 
päeva 

28 
päeva 

91 
päeva  

R1-I 50 53 54 54 180 0,278 0,294 0,300 0,300 

R1-I 46 48 48 48 180 0,256 0,267 0,267 0,267 

R1-II 44 47 48 48 180 0,244 0,261 0,267 0,267 

R1-II 44 49 51 51 180 0,244 0,272 0,283 0,283 

R1-III 43 45 46 46 180 0,239 0,250 0,256 0,256 

R1-III 47 49 51 51 180 0,261 0,272 0,283 0,283 

R2-I 42 44 45 45 180 0,233 0,244 0,250 0,250 

R2-I 45 47 47 47 180 0,250 0,261 0,261 0,261 

R2-II 55 58 59 59 180 0,306 0,322 0,328 0,328 

R2-II 55 57 57 58 180 0,306 0,317 0,317 0,322 

R2-III 51 53 55 55 180 0,283 0,294 0,306 0,306 

R2-III 49 51 52 52 180 0,272 0,283 0,289 0,289 

 
Tabel 8-2. Stabiliseeritud turbaproovide tihenemine eelkoormamise ajal 18 k Pa surve all. Männiku raba turvas. 

Proov Mõõdetud vajumine, mm Proovi 
algkõrgus, 

mm 

Suhteline deformatsioon, dH/H 

1 
päev 

7 
päeva 

28 
päeva 

91 
päeva 

1 
päev 

7 
päeva 

28 
päeva 

91 
 päeva 

M1-I 22 30 35 35 180 0,122 0,167 0,194 0,194 

M1-I 26 31 33 33 180 0,144 0,172 0,183 0,183 

M1-I 22 24 36 36 180 0,122 0,133 0,200 0,200 

M1-I 19 25 25 26 180 0,106 0,139 0,139 0,144 

M1-II 17 22 28 28 180 0,094 0,122 0,156 0,156 

M1-II 21 23 26 27 180 0,117 0,128 0,144 0,150 

M1-II 23 25 26 26 180 0,128 0,139 0,144 0,144 

M1-III 22 25 26 26 180 0,122 0,139 0,144 0,144 

M1-III 27 29 31 31 180 0,150 0,161 0,172 0,172 

M1-III 27 29 30 31 180 0,150 0,161 0,167 0,172 

M1-III 24 26 27 27 180 0,133 0,144 0,150 0,150 

M2R-I 22 25 26 26 180 0,122 0,139 0,144 0,144 

M2R-I 19 21 23 23 180 0,106 0,117 0,128 0,128 

M2R-I 22 24 25 25 180 0,122 0,133 0,139 0,139 

M2R-I 20 22 22 22 180 0,111 0,122 0,122 0,122 

M2R-II 16 20 21 21 180 0,089 0,111 0,117 0,117 

M2R-II 19 21 22 22 180 0,106 0,117 0,122 0,122 

M2R-II 24 27 28 28 180 0,133 0,150 0,156 0,156 

M2R-II 17 19 20 21 180 0,094 0,106 0,111 0,117 

M2R-III 26 28 29 29 180 0,144 0,156 0,161 0,161 

M2R-III 21 24 25 26 180 0,117 0,133 0,139 0,144 

M2R-III 23 25 26 26 180 0,128 0,139 0,144 0,144 

M2R-III 20 23 24 24 180 0,111 0,128 0,133 0,133 
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Tabel 8-3. Stabiliseeritud turbaproovide tihenemine eelkoormamise ajal 18 kPa surve all. Kaigepere raba turvas. 

Proov Mõõdetud vajumine, mm Proovi 
algkõrgus, 

mm 

Suhteline deformatsioon, dH/H 

1 
päev 

7 
päeva 

28 
päeva 

91 
päeva 

1  
päev 

7 
päeva 

28  
päeva 

91 
päeva 

K1-I 47 48 48 48 180 0,261 0,267 0,267 0,267 

K1-I 48 50 51 51 180 0,267 0,278 0,283 0,283 

K1-II 47 49 50 50 180 0,261 0,272 0,278 0,278 

K1-II 47 50 51 51 180 0,261 0,278 0,283 0,283 

K1-III 43 46 47 47 180 0,239 0,256 0,261 0,261 

K1-III 47 49 50 51 180 0,261 0,272 0,278 0,283 

K2-I 42 44 44 44 180 0,233 0,244 0,244 0,244 

K2-I 38 39 39 39 180 0,211 0,217 0,217 0,217 

K2-II 56 58 59 59 180 0,311 0,322 0,328 0,328 

K2-II 52 54 55 56 180 0,289 0,300 0,306 0,311 

K2-III 47 48 49 50 180 0,261 0,267 0,272 0,278 

K2-III 58 60 61 61 180 0,322 0,333 0,339 0,339 

K3-I 42 43 43 43 180 0,233 0,239 0,239 0,239 

K3-I 39 41 41 41 180 0,217 0,228 0,228 0,228 

K3-II 43 45 46 46 180 0,239 0,250 0,256 0,256 

K3-II 43 45 45 46 180 0,239 0,250 0,250 0,256 

K3-III 43 45 46 46 180 0,239 0,250 0,256 0,256 

K3-III 39 43 44 45 180 0,217 0,239 0,244 0,250 

 
Stabiliseeritud turbaproovide mahumuutus eeltihendamise ajal on 25–33% Rae turbal, 23–34% 
Kaigepere turbal ja vaid 12–17% Männiku turbal. Mahumuutus eeltihendamisel sõltub turba 
algsest veesisaldusest (Joonis 12). Tähelepanuväärne on suurema algse veesisaldusega turba 
väiksem eeltihenemine. Arvestades asjaolu, et suurema algse veesisaldusega proovid on ka 
pärast segu valmistamist suurema veesisalduse ja poorsusega (Tabel 7), võiks eeldada just 
nende proovide intensiivsemat tihenemist eeltihendamise ajal. See viitab asjaolule, et turbas 
olev vesi ei ole kogu mahus reaktsiooniks kättesaadav ning madalama algniiskusega 
turbapinnastes jääb algseks hüdratiseerumiseks vaba vett väheseks ning seda ei kompenseeri ka 
hoidmine veekeskkonnas. Tsementeerumise seisukohalt on oluline piisava hulga vee olemasolu 
reaktsiooni alguses. Selle tagajärjel toimub suurema veesisaldusega proovides intensiivne 
tsementeerumine, mis pidurdab tihenemist eelkoormuse all. Väiksema algse veesisaldusega 
proovides sedavõrd intensiivset tsementeerumist ei toimu ja segu tiheneb eelkoormuse all nagu 
tavaline orgaanikarikas mineraalpinnas. Ussisoo sama sideaine kogusega katsetel [12] pidurdus 
tihenemine aga ka väikese algse veesisaldusega proovidel (Joonis 12), selle ilmingu 
võimalikke põhjuseid on analüüsitud peatükkides 5.7 ja 5.8.   
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Joonis 12. Suhteline mahumuutus 91 päeva kestnud eeltihenemisel. Punasega Ussisoo 
katseandmed [12]. 

 
Üksikute iseloomulike proovikehade tihenemise ajaline kulgemine eelkoormamise jooksul on 
iseloomustatud Joonisel 13. Iseloomulik on, et perioodil 28–91 päeva tihenemist enam ei toimu 
või toimub minimaalselt.  
 

 
Joonis 13. Erinevate retseptidega segatud turbaproovide K3, M1 ja M2R tihenemise 
ajaline kulgemine eelkoormamise jooksul. 

 
Suure algse veesisaldusega Männiku turba proovid tihenevad üldiselt vähem, kuid rabavees 
hoitud proovide (M2R) tihenemine lõpeb, erinevalt kraanivees hoitud proovidest (M1), 
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praktiliselt juba peale 7. päeva. Samuti on rabavees hoitud proovide tihenemine väiksem kui 
kraanivees hoitud proovidel. See viitab asjaolule, et rabavees hoitud proovides moodustub 
tihendamist pidurdav karkass kiiremini, so. tsementeerumine toimub kiiremini. Seda hüpoteesi 
kinnitavad ka üheteljelise survetugevuse mõõdetud väärtused (vt ka ptk. 5.6). 
 
Ka väikese algse veesisaldusega turbaproovid (K3) tihenevad praktiliselt seitsme päeva jooksul 
ja hilisem täiendav tihenemine ei ole märkimisväärne. Ometi on mõõdetud tihenemine neil 
proovidel oluliselt suurem ja seda hoolimata väiksemast algpoorsusest enne eelkoormamist. 
Pigem meenutab tihenemise kiire ajaline kulgemine ja suur absoluutväärtus suure poorsusega 
purdpinnase tihenemist, mille kulgemist samal ajal toimuv tsementeerumine ei takista või 
takistab vaid väikesel määral.  

 
 

5.5 Turbaproovide eeltihendamisel toimuvad füüsikaliste omaduste muutused 
 
Eeltihendamise tagajärjel väheneb proovide maht pooriruumi mahu kahanemise arvelt. Seega 
muudab eeltihendamine proovide mahukaalu, poorsust ja teisi mahu-kaalu suhtarvusid. 
Vastavad muutused on võimalik mõõdetud deformatsioonide kaudu välja arvutada (Tabel 9). 
Seega, sideaine (tuha ja/või tsemendi) lisamisega ja turba eelkoormamisega muudetakse algselt 
435–1285% veesisaldusega turvas 90–190% veesisaldusega seguks. Poorsustegur väheneb 
algsest e = 7,1–21,1 poorsustegurini e = 2,4–4,4 ja poorsus langeb algsest n = 88–95% 
poorsuseni n = 70–82%. Turbamass muutub sellest vähem deformeeruvaks ja tugevamaks, 
isegi kui sideaine ei tekita tsementeerunud karkassi, vaid töötab tsementeerumata mineraalse 
lisandina.  
 
Tähelepanuväärne on see, et Männiku raba proovidel määrati laboris suurem kuivmahukaal kui 
teoreetiliselt arvutatud segule I (300 kg tsementi 1 m3 turbamassi kohta) ja väiksem mahukaal 
kui teoreetiliselt arvutaud segudele II (50 kg tsementi ja 250 kg CFB tuhka 1 m3 turbamassi 
kohta) ja III (300 kg CFB tuhka 1 m3 turbamassi kohta). Vastavad võrdlus on esitatud Tabelis 

10. See viitab asjaolule, et proovides, kus sideaineks oli tsement, tekib 91 päeva jooksul tahkist 
juurde, samal ajal kui sideaineks on CFB tuhk või valdavalt CFB tuhk, siis sideaine osaliselt 
lahustub vette. Siiski on põhjapanevaid järeldusi veel vara teha ja kirjeldatud fenomen vajab 
edasist uurimist. Näiteks Ussisoo katseandmete [12] analüüsil lahustumist ei täheldatud ja 
erinevatel segudel tekkis seismisel veidi tahkist juurde (erinevus 0,06 kN/m3 tuha ja tsemendi 
segul ja 0,10 kN/m3 tsemendil). Seda saab põhjendada asjaoluga, et proovid Ussisoo 
katseseerias ei olnud täielikult vee all vaid asetatud veevanni (pikem põhjendus ja analüüs 
peatükis 5.7 ja 5.8). 
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Tabel 9. Suhtelise deformatsiooni kaudu arvutatud veesisaldus (wN), mahukaal (), 
kuivmahukaal (d), poorsus (n) ja poorsustegur (e) 91 päeva tihenenud ja tsementeerunud 
proovidel. Kuna proove hoiti vee all, on kõikidel proovidel veeküllastusaste Sr = 1.  
PROOV wN, 

% 
Sr e n d,  

kN/m3 
N, 

kN/m3 

Segu I  

K1-I 91,9 1,00 2,40 0,71 6,8 15,4 

K2-I 121,2 1,00 3,07 0,75 5,7 14,6 

K3-I 109,3 1,00 2,76 0,73 6,1 14,9 

R1-I 91,1 1,00 2,43 0,71 6,7 15,3 

R2-I 122,8 1,00 3,20 0,76 5,5 14,6 

M1-I 171,6 1,00 4,15 0,81 4,5 13,9 

M2R-I 188,7 1,00 4,39 0,81 4,3 13,6 

Segu II  

K1-II 90,5 1,00 2,37 0,70 6,8 15,4 

K2-II 94,8 1,00 2,61 0,72 6,4 15,3 

K3-II 103,1 1,00 2,65 0,73 6,3 15,1 

R1-II 93,2 1,00 2,47 0,71 6,6 15,2 

R2-II 100,9 1,00 2,80 0,74 6,1 15,1 

M1-II 184,5 1,00 4,34 0,81 4,3 13,7 

M2R-II 191,2 1,00 4,41 0,82 4,3 13,6 

Segu III  

K1-III 92,6 1,00 2,41 0,71 6,8 15,4 

K2-III 98,1 1,00 2,66 0,73 6,3 15,2 

K3-III 103,8 1,00 2,67 0,73 6,3 15,0 

R1-III 94,7 1,00 2,50 0,71 6,6 15,1 

R2-III 109,4 1,00 2,96 0,75 5,8 14,9 

M1-III 180,3 1,00 4,28 0,81 4,4 13,7 

M2R-III 183,3 1,00 4,31 0,81 4,3 13,7 

 
Tabel 10. Stabiliseeritud ja 91 päeva eeltihenenud turbaproovide 
arvutatud ja määratud kuivmahukaalu erinevused. Männiku raba 
turvas. 

  päeva  päeva 

Proov d, kN/m3 

arvutatud 
d, kN/m3 

mõõdetud 
d, kN/m3 

erinevus 
d, kN/m3 

mõõdetud
d, kN/m3 

erinevus

M1-I 4,5 4,9 0,4 5,4 0,9 

M2R-I 4,3 4,6 0,3 5,0 0,7 

M1-II 4,3 3,8 -0,5 4,2 -0,1 

M2R-II 4,3 4,0 -0,2 4,2 -0,1 

M1-III 4,4 4,2 -0,2 4,8 0,4 

M2R-III 4,3 3,9 -0,4 4,1 -0,2 
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5.6 Stabiliseeritud turbaproovide survetugevus 
 
Katsekehadel määrati üheteljeline survetugevus segude tsementeerumisvõime selgitamiseks 
vastavalt CEN ISO/TS 17892-7:2004-le. Proovikehade survetegevus mõõdeti peale 7, 28, 91, 
180 ja 360 päevast proovikehade säilitamist peatükis 5.1 kirjeldatud tingimuste juures. Rae ja 
Kaigepere rabast võetud proovidega tehti survetugevuse katsed 28 ja 91 päeva vanuste 
katsekehadega, Männiku raba proovidel mõõdeti survetugevust lisaks ka 7, 180 ja 360 päeva 
vanuselt. Männiku turbaga tehtud segusid hoiti seejuures nii kraanivees kui ka rabavees. 
 
Enne survetugevuse katse läbiviimist lasti vees säilitatud proovidel ca kaks tundi nõrguda. 
Katse läbiviimisel tuvastati lõplik purustav koormus, mis tüüpiliselt langes kokku koormusega 
esimese prao tekkel. Iga proovi puhul tehti katse paralleelselt kahe katsekehaga. Katsete 
tulemused on esitatud Tabelis 11 ja Joonisel 14. 
 

Tabel 11. Stabiliseeritud turbaproovide üheteljelise survetugevuse väärtused 
(kahe paralleelproovi keskmised väärtused). 

Proov Survetugevus, kPa 

 7 päeva 28 päeva 91 päeva 180 päeva 360 päeva 

M1_I 243 584 829 574 536 

M1_II 18 35 37 53 62 

M1_III 12 29 38 49 54 

M2R_I 343 558 714 546 477 

M2R_II 22 53 96 68 57 

M2R_III 31 28 55 69 53 

R1_I 
 

71 110 
 

 

R1_II 
 

29 48 
 

 

R1_III 
 

18 54 
 

 

R2_I 
 

154 215 
 

 

R2_II 
 

29 46 
 

 

R2_III 
 

21 46 
 

 

K1_I 
 

25 43 
 

 

K1_II 
 

10 21 
 

 

K1_III 
 

12 23 
 

 

K2_I 
 

74 74 
 

 

K2_II 
 

17 23 
 

 

K2_III 
 

14 25 
 

 

K3_I 
 

71 85 
 

 

K3_II 
 

14 19 
 

 

K3_III 
 

14 26 
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Joonis 14. Segu I (tsement-turvas), segu II (tsement/tuhk-turvas) ja segu III (tuhk-turvas) 
üheteljeline survetugevus proovide kaupa 7, 28, 91, 180 ja 360 päeva vanuselt. NB! Segu I 
puhul on y-telje ulatus suurusjärgu võrra suurem kui segudel II ja III. 
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Kõige kiiremat tsementeerumist ja suurimat lõpptugevust näitasid kõigil turvastel segud 
tsemendiga (segu I) vahekorras 300 kg/m3 (Joonis 14), mille puhul saavutati maksimaalne 
survetugevus 91. päevaks. Männiku rabaturbast valmistatud  turvas-tsement segudes ulatus 
survetugevus juba 7. päeval üle 200 kPa ning 28. päeval üle 500 kPa. Peale 91-päevast seismist 
saavutati Männiku turbaga segudel tsemendiga survetugevus >700 kPa, kuid mõlemal juhul, 
nii kraanivees kui ka rabavees, langes survetugevus 500–600 kPa tasemele peale 180 päevast 
seismist. Survetugevus püsis ligikaudu samas vahemikus ka peale 360 päeva, kuid siiski oli 
täheldatav kerge langus. Selline tendents näitab, et tekkinud tsementatsioonisidemed on 
hakanud  pidevas kontaktis veega lagunema, millele võib pikaajalisel seismisel lisanduda ka 
hapnikuga küllastunud vees käivituv turba orgaanilise ainese aeglane lagunemine (Joonis 14). 
Seejuures on silmatorkav, et esialgne tsementeerumine (so 7. päeva tugevus) on kõrgem just 
rabavees hoitud segudel (Joonis 15). Erinevus kraanivees ja rabavees hoitud kehadel väheneb 
kehade vanusega ning juba 91 päeva vanustelt on kraanivees hoitud tsemendi-turba segude 
(segu I) tugevus kõrgem kui rabavee vannides hoitud kehadel (vastavalt 828 ja 714 kPa). Peale 
180 päeva on keskmine survetugevus sisuliselt võrdne – vastavalt 573 ja 546 kPa. Samas on 
rabavees hoitud kehad peale 360 päeva juba mõõdetavalt nõrgemad (keskmiselt survetugevus 
477 kPa) võrreldes tavalises vees säilitatud tsement-turvas segudega (keskmiselt 536 kPa). 
 
Samasugune tendents, so kiirem tsementeerumine ja paremad algsed tugevusnäitajad, on ilmne 
ka segude II (tsement/tuhk-turvas) ja III (tuhk-turvas) puhul. Mõlema segu puhul mõõdeti 
rabavees hoitud proovidel nii 7 kui ka 91 päeva vanustel katsekehadel alati kõrgem 
survetugevus võrreldes kraanivees säilitatud proovidega (Joonis 15). Siiski on oluline välja 
tuua, et tsement/tuhk segudel (segu II) avaldus kraanivees hoitud proovidel mõõdukas 
survetugevuse kasv ka peale 180 päeva, samas kui rabavees hoitud kehadel oli survetugevus 
langenud 90 kPa tasemelt 65 kPa-le, mis viitab tekkinud tsementatsiooni osalisele 
lagunemisele pikaajalisel viibimisel rabavee madala pH-ga keskkonnas (Joonis 15). Sama 
tendents, kuid aeglasemalt, avaldus ka 360-päevastel katsekehadel – rabavees säilitatud  
tsement/tuhk (segu II) katsekehadel oli survetugevus langenud 57 kPa-ni, kuid vastandina 
jätkus survetugevuse kasvamine kraanivees hoitud katsekehadel, mille survetugevus ulatus 62 
kPa-i, olles sisuliselt võrdsustunud algselt suurema tugevuse saavutanud, kuid hiljem  
nõrgenenud rabavees hoitud kehadega.  
 
Ainult tuhaga valmistatud proovidel (segu III) küündis peale 180 päeva survetugevus 
kraavivee proovidel praktiliselt 50 kPa-ni ning rabavee omadel 70 kPa-ni, näidates mõlemal 
juhul tugevuse kasvamist võrreldes 91 päeva vanuste katsekehadega. 360 päeva vanustes 
proovides aga oli rabavees hoitud kehade survetugevus hakanud langema (väärtus keskmisel 
53 kPa), samas kui kraanivees hoitud kehade survetugevus jätkas aeglast kasvamist ning ulatus 
keskmiselt 54 kPa-ni. 
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Joonis 15. Männiku stabiliseeritud turbaproovide ühetelgse 
survetugevuse muutumine 360 päeva jooksul segude kaupa. Segu I – 
tsement-turvas, segu II – tsement/tuhk-turvas, segu III – tuhk-turvas. 
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Segude võrdlemisel tuleb selgelt välja, et tuhka sisaldavate retseptide puhul (segud II ja III) 
jäid survetugevuse väärtused oluliselt madalamad kui puhta tsemendiga proovidel (segu I), 
ulatudes maksimaalselt 95 kPa-ni rabavees hoitud tsement/tuhk-turvas segus peale 91 päeva ja 
68–69 kPa-ni nii ainult tuhaga kui ka tuhk-tsement segudes (Joonis 14). Erinevate segude 
võrdluses jäid ka peale 360 päevast seismist oluliselt tugevamaks tsemendiga valmistatud 
katsekehad (segu I), mille survetugevus oli 8–10 korda kõrgem nii tsement/tuhk-turvas (segu 
II) kui ka tuhk-turvas (segu III) segudest.  
 
 

5.7 Stabiliseeritud turbaproovide survetugevuse ajalise dünaamika põhjustest 
 
Peatükis 5.6 kirjeldatud suurem survetugevus rabavees hoitud proovidel on arvatavasti seotud 
reaktiivse Ca kiire vabanemisega happelises rabavee keskkonnas. Kuna leeliseline tsement ja 
tuhk tasakaalustasid vannides seisva veega peale vee vahetamist mõne tunni jooksul pH 
väärtustele >8 (so. tasakaalustumine lahustuvate klinkri ja hüdratiseerunud tuhamineraalidega 
ning kaltsiidiga), hakkavad atmosfäärse CO2-ga tasakaalus olevate segude poorivees välja 
settima sekundaarsed Ca-faasid (peamiselt aragoniit ja/või kaltsiit), mis annavadki turba 
orgaanilise karkassile esialgse tugevuse.  
 
Algsegude paigutamisel vette tõusis rabaveega vannides pH 11–12-ni, kuid juba esimesel 
veevahetamisel (so 7 päeva pärast) jäi pH 8,5 juurde ning langes järgmistel veevahetustel (28 
ja 91 päeva) väärtuseni 8. See näitab, et vaba lubja hüdratiseerumisel tekkiva ja leeliselisust 
kontrolliva Ca(OH)2 sisaldus on kas väga väike või on portlandiit täielikult karboniseerunud 
(vt ka ptk 5.8). Samas oli peale 360 päeva rabaveega täidetud vannides  pH langenud  
väärtuseni 6,9 – 7,2 tasemel, mis näitab tsemendi ja tuha puhverdusvõime kadumist ning 
sisuliselt Ca-faaside lahustumise saavutamist, mis selgitab just rabavee vannides  säilitatud 
proovidel täheldatavat survetugevuse kadu. 
 
Kaltsiumi kiiret vabanemist näitab ka Ca sisalduse dünaamika rabaveega täidetud vannides 
(Joonis 16). Vannides mõõdeti põhikomponentide sisaldusi peale 7, 28 ja 91 päevast seismist, 
pärast mida vahetati vesi värske rabavee vastu. Peale 7 päevast seismist varieerus rabaveega 
täidetud vannides lahustunud Ca sisaldus 56–96 mg/l vahel (keskmine 75 mg/L). Seejärel 
vahetati vannides vesi värske rabaveega ning mõõdeti seisnud vee koostist kolme nädala 
pärast, kui katse algusest oli möödunud 28 päeva – Ca sisaldused varieerusid erinevates 
vannides 47–62 mg/l (keskmine 49 mg/L). Vannides vahetati uuesti vesi värske rabavee vastu 
28 päeva vanuste katsekehade survetugevuse testimise ajal ning selle koostis mõõdeti 91 päeva 
peale katse algust (so vannides seisis vesi 62 päeva) – lahustunud Ca sisaldus oli vannides 
stabiliseerunud 39–47 mg/L tasemele (keskmine 43 mg/L). Seega toimus Ca kiire vabanemine 
värskesse rabavette kohe katse alguses 7 päeva jooksul ning hilisematel veevahetustel Ca 
lahustumine vähenes, stabiliseerudes kaltsiidi lahustuvuse tasemele. 
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Joonis 16. Lahustunud Ca dünaamika rabaveega täidetud vannides. 
 
 
5.8 Stabiliseeritud turbaproovide survetugevuse võrdlus 
 
Erinevate turbapinnaste (Männiku, Rae, Kaigepere) võrdluses on ilmne, et kõige madalamad 
üheteljelise survetugevuse väärtused on  puhta tuhaga valmistatud katsesegudel ning ulatuvad 
91 päeva vanustes kehades üle 30 kPa ainult Männiku ja Rae turvaste segudes (maksimaalselt 
54 kPa). Seejuures on selge sõltuvus erinevate segude üheteljelise survetugevuse ja 
turbapinnase algse niiskuse (veesisalduse) vahel (Joonis 17). Eriti selgelt avaldub see nähtus 
28 päeva vanuste katsekehade puhul. Peale 91 päeva seismist on seos algniiskusega nõrgem, 
aga valdavalt samasuguse tendentsiga. See viitab võimalusele, et kogu turbapinnases olev vesi 
ei ole reaktsioonideks kättesaadav ning madalama algniiskusega turbapinnastes jääb algseks 
hüdratiseerumiseks vaba vett väheseks ning seda ei kompenseeri ka hoidmine veekeskkonnas. 
Tsementeerumise seisukohalt on oluline piisava hulga vee olemasolu just reaktsiooni alguses. 
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Joonis 17. Segu I (tsement-turvas), segu II (tsement/tuhk-turvas) ja segu III (tuhk-turvas) 
üheteljelise survetugevuse sõltuvus turba algsest veesisaldusest 28 ja 91 päeva vanustel 
proovidel.  
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Samas pidurdub survetugevuse kasv pidevalt veeküllastunud tingimustes, kuna 
karboniseerumise reaktsiooniks vajalik õhu CO2 ligipääs on takistatud ning kivinemine on 
aeglasem. Samuti peab sarnaselt betooni kivinemisega arvestama, et suurem vee hulk 
põhjustab klinkrimineraalide intensiivsemat lahustumist ning nõrgemate sidemete tekkimist 
lisaks liigsest veest tingitud mikropoorsuse tekkimisele, mis samuti põhjustab survetugevuse 
vähenemist.  
 
Äärmiselt oluline on märkida, et peale pikemat aega (pool aastat ja terve aasta) kestnud 
leostumist jätkus tuhka sisaldavatel proovidel (segud II ja III) kraanivees seistes aeglane 
survetugevuse kasvamine, kuid rabavees hoitud katsekehadel hakkas 180 päeva möödumisel 
ilmnema tekkinud sidemete lagunemine, mis väljendub survetugevuse vähenemises. 
Samasugune survetugevuse vähenemine toimus tsemendipõhistes segudes (segu I) nii raba- kui 
ka kraanivees hoitud proovidel.  
 
 

5.9 Stabiliseeritud turbaproovide mineraloogiline koostis   
 
Survetugevuskatsete järgselt võeti edasisteks segude mineraalse koostise iseloomustamiseks 
91-päevased katsekehad Männiku 1 ja Männiku 2 ning Kaigepere 3 turbaga valmistatud 
segudest.  Proovid purustati ja kuivatati 105 °C juures 24 h. Segude mineraalne faasikoostis 
määrati röntgendifraktsiooni (XRD) meetodil eelnevalt homogeniseeritud ja kaheastmeliselt 
kuni keskmise terasuuruseni <10 µm wolframkarbiidist töökehadega kuulveskis jahvatatud 
materjalist, mida peenestati XRD preparaatide valmistamiseks täiendavalt ahhaatuhmris 
keskmise terasuuruse <5 µm saavutamiseks. Tasapinnalised proovitabletid analüüsiti Tartu 
Ülikooli Geoloogia osakonnas XRD difraktomeetril Bruker D8 Advance. Mineraalide 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne interpretatsioon tehti Rietveld analüüsil, kasutades Bruker AXS 
Topas 4.1 tarkvara. Analüüsi tulemused on esitatud Joonistel 18 ja 19. 
 
Segudes kasutatud tsemendi põhikomponentideks on klinkrimineraalid aliit (C3S), beliit (C2S) 
ja Ca-Al-ferriit (C4AF), mille kõrval esinevad kustutamata lubi, anhüdriit ja periklaas. 
Põlevkivituhk sisaldab peamiste komponentidena kaltsiiti, kvartsi, K-päevakivi ja vaba lupja 
ning selle lisandmineraalidena portlandiiti (samuti kustutamata lubi), anhüdriiti ja vähem 
sekundaarseid Ca-silikaate. Jälgedena esineb põlevkivituhas dolomiiti.  
 
Hüdratiseerumine ja tsementeeruvate faaside kujunemine on põhimõtteliselt erinev segudes 
tsemendiga ja ilma tsemendita, so ainult põlevkivituhaga. Tsemendipõhistes segudes käivitub 
kiire aliidi hüdratiseerumine, mille tulemusena tekkib C-S-H (kaltsium-silikaat-hüdraat) geel, 
mis moodustab segu osiseid liitva karkassi. Beliidi ja C4AF hüdratiseerumine on aeglasem 
(kuni mitu kuud), kuid ka selle tulemusena moodustab tsementeeriv C-S-H geeljas mass. 
Hinnanguline C-S-H geeli osakaal mineraalsetest faasidest küünib puhta tsemendiga segudes 
50%-ni peale 91 päeva ja kuni 55%-ni peale 360 päeva. Proovis K3-I (Kaigepere3) on C-S-H 
geeli osakaal küll madalam, ca. 35%, kuid selles segus on ka osa aliiti jäänud 
hüdratiseerumata, mis näitab vee defitsiiti algses segus. C-S-H geeli osakaal on märgatavalt 
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madalam tsemendi-põlevkivituha segudes (segu II), jäädel vahemikku 11–15% ja on sisuliselt 
määrmispiiril (<10%) põlevkivituha segudes (segu III), kus C-S-H geel saab moodustada 
beliidi ja teiste Ca-silikaatide hüdratiseerumise arvelt. Peale 360 päeva on C-S-H geeli 
suhteline osakaal tsemendisegudes tõusnud (millega on kaasnenud aliidi lahustumine), kuid 
sellega ei ole kaasnenud survetugevuse kasvu, mis tähendab, et tekkiv geel ei moodusta 
ühtlaselt turbakiude ümbritsevat ja siduvat massi. 
 

 
Joonis 18. Segu I (tsement-turvas), segu II (tsement/tuhk-turvas) ja segu III (tuhk-turvas) kristalliliste 
tsementeerivate faaside koostis 91 päeva vanustes proovides. 

 

 
Joonis 19. Segu I (tsement-turvas), segu II (tsement/tuhk-turvas) ja segu III (tuhk-turvas) kristalliliste 
tsementeerivate faaside koostis 360 päeva vanustes proovides. 
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Samuti on silmatorkav, et põlevkivituhaga valmistatud segudes on madal põhimõtteliselt õhk-
sideainena töötava portlandiidi sisaldus ning ainsa sekundaarse tsementeeriva faasina on 
vähesel määral  moodustunud hüdrokalumiit. 360 päevastes proovides kasvab suhteliselt kipsi 
osakaal. Nii portlandiidi kui ka hüdrokalumiidi sisaldused on selgelt kõrgemad 
tsemendisegudes, kuid nende osakaal  on langenud 360 päeva vanustes katsekehades (Joonis 

19).  
 
Tüüpiliselt on põlevkivituha hüdratiseerumisel esimeseks ja kõige kiiremaks reaktsiooniks 
vaba CaO (kustutamata lubja) hüdratiseerumine portlandiidiks, mis algab juba seismisel õhu 
käes ning viiakse lõpuni veega küllastamisel. Põhimõtteliselt hakkab portlandiit ise reageerima 
edasi õhus leiduva ja vees lahustunud süsihappegaasiga, moodustades Ca-karbonaadi (CaCO3). 
Võib eeldada, et reaalsetes turbalasundi tingimustes, kus mattunud turbakihtides on õhuvahetus 
ja gaaside lahustuvus piiratud, säilib portlandiit pikemat aega ning stabiilset kaltsiiti nendes 
segudes ei moodustu. Siiski, laborikatses ilmneb kaltsiidi suhteliste sisalduse seaduspärane 
käitumine 90 ja 360 päeva võrdluses (Joonis 20): kaltsiidi suhteline sisaldus on tõusnud 
kraanivees hoitud tsement/tuhk- ja tuhk-turvas segudes (segud II ja III), kui samadel rabavees 
hoitud proovidel on  täheldatav kaltsiidi osakaalu langus.  Selline kaltsiidi sisalduse muutus 
haakub hästi kraanivees hoitud segude suhtelise tugevnemisega tänu karboniseerumisele, 
samas kui rabavee katsekehad nõrgenevad.    

  
Joonis 20. Segu I (tsement-turvas), segu II (tsement/tuhk-turvas) ja segu III (tuhk-turvas) kristalliliste 
tsementeerivate faaside koostis kristalliliste tsementeerivate faaside koostis 90 ja 360 päeva vanuste 
proovide võrdluses. 
 
Võrreldes tüüpiliste protsessidega põlevkivituhkade hüdratiseerumisel on oluline märkida, et 
uuritud segudes ei moodustu nii peale 91 kui ka 360 päevast seismist Ca-Al-monosulfaadi ega 
ka ettringiidi faasi. Mõlema faasi tekkimine on seotud anhüdriidi hüdratiseerumisel ja 



Töö nr. 16-11-1304 
 

PÕLEVKIVI LENDTUHA TAASKASUTAMINE HÜDRAULILISE SIDEAINENA 
PEHMETE PINNASTE TUGEVDAMISEL. RH VIITEMUNBER 179362 

                 LÕPPARUANNE KÖIDE I 

 39

reageerimisel alumosilikaatsetest faasidest (savimineraalid, klaasjad massid) lahustuva 
alumiiniumi kompleksidega. Ettringiit on peamine põlevkivituhkade algset  
tsementeerumist kontrolliv faas ning selle puudumisel ja portlandiidi karboniseerumise 
puudumisel ja/või pidurdumisel veega kaetud tingimustes ei moodustu puhta tuhaga 
valmistatud segudes piisavat tsementatsiooni, mis on ka ilmne survetugevuskatsetest. 
Tõenäoliselt on turbasegudes pH kriitiliselt madalam ettringiidi moodustumiseks vajalikest 
tingimustest ning vajaliku tsementatsiooni ei arene. 
 
Seda kinnitavad ka skaneerivelektronmikroskoopilised mikrostruktuuri uuringud 360-päevaste 
proovidega, mis näitavad tihedate tüüpiliste C-S-H geeli radiaalkiireliste agregaatidega 
täidetud ruumi tsemendiga valmistatud turbasegudes, samas kui  tuhaga valmistatud segudes 
on  tuvastatavad ainult osaliselt ümberkristalliseerunud ja karboniseerunud portlandiidi ja/või 
hüdrokalumiidi ning kipsi mikro-kristallilised/teralised massid (Joonised 21, 22 ja 23).  
 

 
Joonis 21 . SEM kujutis (BSE detektor) Männiku 1 turbaga valmistatud tsemendisegust. 
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Joonis 22. Tihedad mikroskristallilise C-S-H radiaalkiirelised massid turbakiudude vahelises 
ruumis  Männiku 1 turbaga valmistatud tsemendisegust. 

 

 
Joonis 23. SEM kujutis (BSE detektor) Männiku 1 turba ja-tuha segust. Turbakiudude 
vahelist ruumi täidavad teralised karboniseerunud portlandiidi ja hüdrokalumiidi ning kipsi 
massid.  

 
 



Töö nr. 16-11-1304 
 

PÕLEVKIVI LENDTUHA TAASKASUTAMINE HÜDRAULILISE SIDEAINENA 
PEHMETE PINNASTE TUGEVDAMISEL. RH VIITEMUNBER 179362 

                 LÕPPARUANNE KÖIDE I 

 41

5.10 Võrdlus Ussisoo ja Simuna turba stabiliseerimisel määratud 
survetugevusega 
 
Käesolev uuring, samuti nagu Ussisoo [12] ning Simuna [11] turba stabiliseerimise uuringud, 
on läbi viidud järgides EuroSoilStab-i [8] juhiseid. Ainus erinevus katsekehade ette 
valmistamisel, eeltihendamisel ja katsetamisel üheteljelisele survetugevusele on proovide 
hoidmises eeltihendamise perioodil. Ussisoo ja Simuna stabiliseeritud turbaproovid hoiti 
eelkoormamise ajal veevannis, kus vesi ei katnud proove ning proovidel oli pidev kokkupuude 
õhuga. Käeolev uuringu stabiliseeritud tuhaproovid hoiti veevannis, kus vesi kattis proovid 
ning õhu juurdepääsu proovidele ei olnud. Lisaks hoiti üht proovide seeriat turbavees vett 
perioodiliselt vahetades. 
 
Joonistel 24–25 on võrreldud üheteljelisi survetugevusi. Tsemendi-turbasegude (segu I) 
survetugevus on õhu juurdepääsu korral kuni kaks korda suurem võrreldes vee all seisnud 
proovide tugevusega (Joonis 24), mis tähendab, et atmosfäärse CO2 juurdepääsul said toimuda 
karboniseerumisreaktsioonid ja võib oletada ka ettringiidi tekkimist; seda väikese algse 
veesisaldusega turbaproovidel. Iseloomulik on, et ka Ussisoo katsetel, kus turba algniiskus oli 
500–700%, ei saavutatud survetugevusi, mis saadi käesoleva uuringu raames suure algse 
veesisaldusega turba stabiliseerimisel – tugevuse erinevus on isegi kuni 3–4 kordne.  
 
Tsement/tuhk-turbasegude (Joonis 25) survetugevus on aga õhu juurdepääsu korral oluliselt 
suurem võrreldes vee all seisnud proovide tugevusega. Sama retseptiga Ussisoo proovide 
tugevus on 28 päeva möödudes 2–4 korda suurem ja 91 päeva möödudes on tugevuse erinevus 
kasvanud 3–8 kordseks. Simuna proovidel, kus stabiliseerimise uuringul kasutatud retseptides 
kasutati suuremas koguses tsementi, on tugevus isegi kuni 25–30 korda suurem. 
 

 
Joonis 24. Tsement-turvas (segu I) üheteljelise survetugevuse võrdlus Ussisoo andmetega [12]. Ussisoo turba 
stabiliseerimine tsemendi kogusega 200 kg/m3. 
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Joonis 25. Tsement/tuhk-turvas (segu II) üheteljelise survetugevuse võrdlus Ussisoo [12] ja Simuna [11] 

andmetega. Ussisoo turba stabiliseerimine retsept võrreldud proovidel sama, mis käesolevas töös, Simuna retsept 
veidi erinev 200 kg/m3 tuhka ja 80 kg/m3 ning 150 kg/m3 tsementi. 
 
Tuhk-turbasegude (Joonis 26) survetugevus on õhu juurdepääsu tingimustes 3–5 korda suurem 
ja on seda suurem, mida rohkem on stabiliseerimise retseptis tuhka.  
 

 
Joonis 26. Tuhk-turvas (segu III) üheteljelise survetugevuse võrdlus Simuna andmetega [11]. Simuna turba 
stabiliseerimine tuha kogusega 250 kg/m3 ja 350 kg/m3. 

 
Madalatel põletustemperatuuridel (<900 °C) tekkinud keevkihtkatelde tuhkades (CFB 
tuhkades) on hüdrauliliste sideaineliste omadustega faaside sisaldus madal. Valdavalt on 
tegemist kas putsolaansete (so Ca-hüdroksiidi ja lahustuva räniainese reageerimisega) 
protsessidega või Ca-hüdroksiidi karboniseerumisega (õhk-sideainelised reaktsioonid). 
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Esimene protsess vajab  tsementeerumine lõpliku tugevuse saavutamine vajab pikemat aega, 
teine protsess aga õhu juurdepääsu.  
 
Tuhk-turbasegude tugevuse kasv, olgugi absoluutväärtuses väike, kestab vee all edasi ka 
perioodil 90–180 päeva (Joonis 14) just ilmselt putsolaansete protsesside tagajärjel juurde 
tekkiva tsementatsiooni arvelt. Õhu juurdepääsu tingimustes tagavad aga tuhka sisaldavad 
retseptid suurema tugevuse karboniseerumise arvelt. Vee all õhu juurdepääs puudub ja 
karboniseerumist ei toimu või toimub väheolulisel määral.  
 
Erinevais tingimustes eeltihendatud stabiliseeritud turbaproovide survetugevuse võrdlemine 
näitas, kui olulised on keskkonnatingimused kus stabiliseeritud turbamass paikneb. Kui 
stabiliseeritud turbamass paigutatakse kõrgemale veetasemest, kus on tagatud õhu 
vabajuurdepääs, siis kujuneb turbas selge tsementeerunud karkass ja moodustub piisava 
tugevusega ning väikese kokkusurutavusega kehand. Kui stabiliseeritud turbamass jääb 
sügavamale püsivast veetasemest, siis toimub vaid osa tsementatsiooni tagavatest 
reaktsioonidest ning turbamassi tugevus on kuni kümneid kordi väiksem. Ka 
kokkusurutavuse osas käitub selline turbamass pigem platse pinnase kui elastse kehana. 
 

5.11 Stabiliseeritud turbaproovide veejuhtivus 
 
Stabiliseeritud turba veejuhtivus määrati EKUK-i geotehnikalaboris 91 päeva vanustel 
proovidel seeriast M1 ja M2R. Veejuhtivus määrati vastavalt CEN ISO/TS 17892-11:2004. 
Kasutati aparaati firmalt Petech OY. Proovid lõigati esialgsest 70 mm diameetriga 
proovikehas, d = 50 mm ja kõrgusega 30 või 60 mm. Proovid veeküllastati 3 ööpäeva jooksul. 
Veejuhtivus määrati gradiendi i =16,3 või 32,7 juures. Igast segust määrati veejuhtivus kahe 
paralleelproovi katsena. Katsete tulemused keskmise filtratsioonikoefitsiendina on toodud 
Tabelis 12. 
 

Tabel 12. Männiku 91 päeva vanuste stabiliseeritud turbaproovide 
filtratsioonikoefitsiendi (k) ja poorsuse (n) väärtused.  

Proov k, x 10-7 m/s n, % 

M1-I 0,28 79,1 

M2R-I 0,36 80,4 

M1-II 1,7 84,3 

M2R-II 3,47 82,7 

M1-III 1,71 82,8 

M2R-III 2,49 82,9 

 
 
Rabavees hoitud proovide veejuhtivus on 1,5–2 korda suurem kui kraanivees hoitud proovidel, 
seda kõikide stabiliseerimisretseptide korral.  
 
Tsement-turvas segude (segu I) veejuhtivus on kuni kümme korda väiksem kui tsement/tuhk-
turvas (segu II) ja tuhk-turvas (segu III) segudel. Peatükis 5.5 Tabelis 9 esitatud andmete 
põhjal saab väita, et tsemendiga stabiliseeritud proovides tekkis 90 päeva jooksul tahkist 
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pooriruumi juurde, samal ajal kui tsement/tuha ja tuhaga stabiliseeritud proovidest lahustus 
tahkist välja. Katsetatud proovikehadel väljendub see väiksema poorsusena (79,1–80,4%) 
tsement-turba segudel võrreldes tsement/tuhk-turvas segudega (82,7–84,3%) ja tuhk-turvas 
segudega (82,8–82,9%). Tõenäoliselt mõjutab veejuhtivust pooriruumi suuruse väikesest 
erinevusest enam aga poorisuumi settinud tsemendimineraalide paigutumine, mis võib osa 
poore sulgeda ja nii oluliselt vähendada voolu ristlõike pindala.  
 

5.12 Stabiliseeritud turbaproovide külmakindlus 
 
Stabiliseeritud turba külmakindlus määrati 91 päeva vanustele proovidele segudele seeriast M1 
ja M2R. Külmakindlus määrati vastavalt CEN ISO/TS 17892-7:2004 üheteljelise 
survetugevusena 12 külmutamise ja sulatamise tsükli järgselt. Igast segust määrati 
külmakindlus kahe paralleelproovi katsena.  
 
Katsete tulemused keskmise survetugevusena peale külmumistsükleid on toodud Tabelis 13. 
Samas on võrdluseks toodud ka määratud survetugevused proovidele mida ei külmutatud. 
Tuleb märkida, et külmumistsüklite käigus purunes neli proovi – mõlemad proovid segust M-
III (tuha-turbasegu) ja üks proov kahest segudel M1-II (tsemendi/tuha-turbasegu) ja M2R-III 
(tuha-turbasegu).   
 
 

Tabel 13. Stabiliseeritud turbaproovide üheteljeline survetugevus 91 
päeva vanuselt ja pärast 12 külmumis-sulamistsüklit. 

ProovProovProovProov    Survetugevus, kPa 

91 päeva 
algväärtus 

Pärast 12 
tsüklit 

M1-I 829 511 

M1-II 37 39 

M1-III 38 purunes 

M2R-I 714 570 

M2R-II 96 92 

M2R-III 55 42 

 
 
Tsement-turbasegude (segu I) tugevus vähenes 144–318 kPa võrra ja tugevus moodustas 61–
80% algsest tugevusest enne külmutamist. 
 
Tsement/tuhk-turbasegude (segu II) tugevus külmutamise käigus praktiliselt ei muutunud, tõsi , 
M1 paralleelproovidest üks purunes täielikult külmutamise käigus ja nii ei saa M1 segu 
külmakindluse osas järeldusi teha. 
 
Tuhk-turbasegude (segu III) tugevus vähenes proovidel M1 (mõlemad proovid purunesid 
täielikult), proovidest M2R purunes üks proov ja teise proovi tugevus moodustas 76% algsest 
tugevusest enne külmutamist.  
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6 NÕRKADE SAVIPINNASTE STABILISEERIMINE 

PÕLEVKIVITUHAGA 
 

6.1 Sissejuhatus 
 
Kuna nõrkade savipinnaste stabiliseerimise kohta on Eestis läbi viidud ammendav kogus 
uuringuid, ei ole käesolevas töös täiendavaid laborikatseid tehtud, selle asemel on esitatud 
kokkuvõte neist uuringutest. Analüüsitud uuringute loetelu on toodud peatükis 1.5 (Kasutatud 
kirjandus), viited nr 13–18. 
 
Nõrkadel savipinnastel ehitamisel võib märgatavat efekti anda pinnase eelnev tugevdamine nn 
sideainetest vaiadega. Arenenud riikides kasutatakse sellist meetodit juba aastakümneid, 
sideainena on laialdast kasutamist leidnud kustutamata lubi, mille pinnast tugevdavad 
omadused on tunduvalt halvemad kui näiteks tsemendil, kuid viimase kasutamist piirab 
eelkõige hind.  
 
Juba 1980-ndate aastate lõpus (1989) alustati Eestis pinnase sideainest vaiadega tugevdamise 
võimaluste uurimist. Uuringute tulemused on esitatud aruannetena [13, 16, 17, 18] ning 
koosatud on üks Tartu Ülikooli diplomitöö [14]. Sideainena kasutati põlevkivituhka, kuna selle 
omadused on lähedased tsemendile, samas kui hind on soodsam ja läheneb pigem lubjale. 
Uuriti savipinnase omaduste ja mineraalse koostise muutumist põlevkivituha lisamisel. Samuti 
määrati stabiliseeritud savi tugevuse kujunemise seaduspärasused sõltuvuses nii kivistumise 
aja kui lisatud põlevkivituha hulgaga. Lisaks uuriti seost kujunenud tugevuse ja 
deformatsiooniomaduste vahel. Uuringute käigus määratleti savi-tuhk segude käitumises 
järgmised seaduspärasused: 

- Saavutatud tugevuse sõltuvus segatud tuha kogusest; 
- Elastsusmooduli ja tugevuse seos; 
- Tugevuse kujunemine ajas, protsessi kiirus. 

 
Kuna labori saavutatud savi-tuhk segude tugevus oli hea, viidi läbi ka tööstuslikud katsed 
välitingimustes kahel objektil : Muhu tammil [13] ja Soomes [18]. 
 
 
6.2 Uurimistööde tulemuste kokkuvõte 
 
6.2.1 Muutused mineraalses koostises 
 
Põlevkivituha sideainelisi omadusi põhjustavad põletamise käigus tekkivad mineraalid ja 
kaltsiumalumosilikaatne amorfne faas. TÜ mineraloogia kabinetis uuriti röntgenilise 
faasianalüüsi (RFA) ja diferentsiaaltermilise analüüsi (DTA) meetodil muudatusi mineraalosa 
koostises tuha kokkupuutel veega. Kasutati Balti SEJ lendtuha 2 fraktsiooni: tsüklontuhka 
(osakeste keskmine Ø30-150 μm) ja fraktsioonituhka (Ø <30 μm). Kvantitatiivse analüüsi 
meetodi väljatöötamisel võrreldi RFA tulemusi Eesti ja TA ETUI-s teostatava ratsionaalse 
keemilise analüüsi tulemustega. Selgus, et maksimaalse veaga 2% on võimalik RFA-ga 
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määrata tuha peamiste minaraalide sisaldust. Eriti edukaks osutus RFA ja DTA ühtne 
kasutamine tuhkade hüdratiseerumisprotsessi jälgimisel, kui kustutamata lubja (CaO), 
anhüdriidi (CaSO4) ja alumosilikaatse faasi arvel tekivad portlandiit (Ca(OH)2), kips 
(CaSO4·nH2O), ettringiit (3CO·Al2O3·3GSO4·31,5H2O) ja 13-veeline kaltsiumaluminaat 
(4CO·Al2O3·13H2O). Valmistatud katsesegude tsüklontuhk + vesi ja filtrituhk + vesi (vee liias, 
so reaktsioonideks vaja minev vee kogus oli kättesaadav kohe reaktsiooniks vajalikul hetkel) 
RFA-DTA analüüs eri ajavahemike järel selgitas järgmised muutused mineraalses koostises: 

1) CaO seotakse täielikult 7–8, anhüdriit 11–15 päeva möödudes;  
2) CaO seotakse samaaegselt portlandiidi ja ettringiidi koostise, nende vahekorra määrab 

vaba CaO ja CaSO4 suhtvahekord kuivas tuhas (järelikult tuha tüüp – tsüklontuhas CaO 
21%, CaSO4 6%; filtertuhas CaO 10%, CaSO4 11%); 

3) 4–5 päeva möödudes hakkab tekkima paralleelselt ettringiidiga kipsi (kuni 4%), mis 
14–15 päeva järel seotakse täielikult ettringiidi koostisse; 

4) kui CaSO4 on seotud ettringiiti, hakkab Ca (OH )2 ja amorfse faasi arvel moodustuma 
13-veeline Ca-aluminaat; 

5) aktiivsem hüdratiseerumine lõpeb ligikaudu 30 päeva möödudes, mineraalide koostisse 
seotakse kristallvett 20–22% tuha algmassist (tuha mass suureneb 1,2 korda); 

6) 50 päeva möödudes täheldati tsüklontuhas portlandiiti 19%, ettringiiti 22%, 13-veelist 
Ca-aluminaati 8%, kipsi 0%, filtrituhas portlandiiti 3%, ettringiiti 41%, 13-veelist Ca-
aluminaati 6%. 

 
Beliidi (Ca2SiO4) sisaldus polnud RFA-ga fikseeritavas osas vähenenud – tegemist on 
pikemaajalise protsessiga. 
 
Segude tuhk + savi + vesi ning tuhk + moreen + vesi hüdratiseerumise RFA ja DTA analüüs 
näitas, et muudatused tuha mineraalses koostises neis segudes on analoogsed ja sama kiired 
lisandivaba tuha hüdratiseerumisega. Erinevustena ei moodustu neis segudes kipsi ja (ilmselt 
putsolaanreaktsioonide arvel saviosakestega) on portlandiidi osakaal väiksem. 
 
 
6.2.2 Savi geotehniliste omaduste muutused 
 
Uuriti Pärnu viirsavi ning Lõuna-Eesti punakaspruuni moreeni omaduste muutumist aja 
jooksul. Rikutud struktuuriga pinnasele lisati kindlas koguses (pinnase skeleti- ehk kuivkaalu 
suhtes) tuhka. Kasutati Balti SEJ elektrifiltrite tuhka, eripinnaga 4000 cm2/g. Segud säilitati 
vee all, temperatuuril ca 15°C. Pinnaseomaduste muutumist jälgiti kuue kuu jooksul. Määrati 
pinnase veesisaldus, voolavuspiir ning üheteljeline survetugevus. 
 
Kohe peale segu valmistamist vähenes segu veesisaldus võrreldes loodusliku pinnase 
veesisaldusega vastavalt kuiva tuha hulgale.  
 
Voolavuspiiri väärtus suurenes moreenil esimese seitsme päeva jooksul kiiresti, edasi kiirus 
vähenes ning lõpliku voolavuspiiri väärtuse omandas segu kolme kuu jooksul. Viirsavil 
samasugust tendentsi ei märgatud, voolavuspiir suurenes hüppeliselt ning jäi aja jooksul 
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praktiliselt muutumatuks. Moreenpinnase voolavuspiir kasvas 40% võrreldes esialgsega 
(wL=14% → wL=22%), viirsavil 30% (wL=40% → wL=60%). Samuti sõltus voolavuspiiri 
suurenemine lisatud tuha kogusest. 
 
Üheteljeline survetugevus suurenes nii moreenil kui ka viirsavil tunduvalt (vastavalt 50–150 
korda ja 12–.30 korda võrreldes loodusliku pinnase tugevusega). Suurem tuha lisandi hulk viib 
tugevama segu tekkimisele (Joonis 27). Ajas toimus tugevuse kõige intensiivsem kasv esimese 
7–8 päeva jooksul, so aja jooksul, mil täielikult seotakse CaO. Edasi tugevuse kasvu 
intensiivsus vähenes, ent oli endiselt märgatav. Nn sekundaarse tugevuse kasvu kiirus sõltus 
tuha sisaldusest segus – suurema tuhasisalduse korral on sekundaarse tugevnemise osatähtsus 
suurem. 
 
Purunemispilt üheteljelisel survel on mõlematel materjalidel küllalt sarnane. Suurema 
tuhasisaldusega segudel sarnaneb see kaljupinnase purunemisele – 5% tuhasisaldusega viirsavi 
puruneb veel kui savi, 5% tuha ja moreeni segu käitub aga juba kui kaljupinnas. 
 

 
Joonis 27. Nõrga, voolava konsistentsiga (IL>1) savi stabiliseerimine põlevkivituhaga. Segude 
tugevuse kasvamine ajas. Katsetulemused uuringutest [15, 16 ja 18].  

 
 
Dreenimata nihketugevuse ja elastsusmooduli vaheline seos on selge (Joonis 28) ja sarnane 
EuroSoilStab juhendis tooduga (E = 50 x Cu). 
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Joonis 28. Nõrga, voolava konsistentsiga (IL>1) savi stabiliseerimine põlevkivituhaga. 

Dreenimata nihketugevuse ja elastsusmooduli vaheline seos, Muhu tammi katsed [4]. 
 
Tuha-pinnasesegud paisuvad. Uuriti ka nimetatud paisumise ajalist kulgemist. Põhijäreldusena 
selgus, et paisumine (nii vee all kui ka õhus, nii positiivsetel kui ka negatiivsetel 
temperatuuridel) lõpeb 7–8 päeva jooksul. 
 
 
6.2.3 Põlevkivituhaga ja kustutamata lubjaga (CaO) stabiliseeritud savi omaduste 
võrdlus 
 
Katsete tulemused näitavad, et põlevkivituhaga stabiliseerimisel kasvavad savi tugevusnäitajad 
samas suurusjärgus kui kustutamata lubjaga stabiliseerimiselgi. Viirsavi stabiliseerimisel 10% 
lubjaga kasvas nihketugevus kolme kuu jooksul kümme korda (Holm, G., 1979. Lime-column 

stabilization – experiences concerning strenght and deformation properties), stabiliseerimisel 
sama koguse põlevkivituhaga saavutati nihketugevuse kasv 6–8 korda. Erinevus seisneb siin 
selles, et: 

1. stabiliseerimisel lubjaga lisamine segusse >10% enam efekti ei anna, põlevkivituha 
lisamine suuemates kogustes annab aga olulise efekti: põlevkivituha lisamisel 15% 
kasvas segu tugevus sama ajaga 15–20 korda, so 2–3kordseks võrreldes 10% 
lisamisega. 

2. tänu tuhalisanditele toimub segu tugevnemine pikema aja jooksul kui lubjaga 
stabiliseerides, kuid üldjoontes mitte aeglasemalt. 
 

Lubilisandiga stabiliseeritud pinnase tugevnemise käik ajas on järgmine: esimese kümne päeva 
jooksul toimub kiire tugevuse kasv, millele järgneb langus, ning seejärel tuleb uus, laugem tõus 
(Kalkkipilariohjeet. 1986).  
 
Põlevkivituhaga stabiliseerides sellist nihketugevuse "lainetust" ei fikseeritud, võimalik, et see 
jäi märkamata või oli langus väiksem. Erinevus on seletatav stabilisaatorite erineva keemilise 
koostise ja aktiivsusega. Lubjaga stabiliseerides kustub lubi kuivas ja soojas keskkonnas 
alguses kiiresti, hilisem tugevuse kasv on tingitud karboniseerumis- ja putsolaanreaktsioonide 
mõjust. Põlevkivituhas on aga CaO sisaldus väiksem ja esialgne hüpe nihketugevuses ei ole nii 
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suur, küll aga toimub hilisem materjali tugevnemine kiiremini tänu klaasi- ja 
klinkermineraalide suurele osatähtsusele. 
 
Tuhaga stabiliseeritud viirsavi nihketugevuse kasv on sarnane lubja-kipsi seguga  
stabiliseeritud viirsavi nihketugevuse kasvule. Seletatav on see asjaolu sellega, et tuha 
koostises olev anhüdriit annab samuti hüdratiseerudes kipsi ja toimub ettringiidi 
moodustumine, mis suurendab pinnase nihketugevust. 
 
 
6.3 Uuringud ja tööstuslik katse Muhu tammil 
 
Muhu tammi alune pinnas koosneb valdavalt voolava konsistentsiga savist. Selle pinnasega 
viidi läbi savi stabiliseerimise uuringud laboris ja ka reaalsetes välitingimustes, nn tööstuslik 
katse [16].  
 
6.3.1 Laboriteimide metoodika 
 
Teimimiseks segati proovikehad, mille tuhasisaldus oli 10, 15, 20 ja 25% kuiva pinnase kaalust 
ning tsemendisisaldus oli 0 või 5% tuha kaalust. Proovikehasid (läbimõõt 83 mm, kõrgus 55 
mm) oli kokku 100 tk, neid  hoiti toatemperatuuril veel all. 5, 10, 30, 60 ja 120 päeva 
möödumisel teimiti 2–3 paralleelset proovikeha igast segust. 
 
Teimimiseks kasutati kompressiooniaparaati ilma külgrõngata. Deformatsioone mõõdeti  +/- 
0,01 mm täpsusega mõõtekelladega. Koormuseid asetati astmetena nii, et enne purunemist 
oleks fikseeritud vähemalt 10 astme vajumine. 
 
Katsete põhjal koostati surve-vajum graafikud, millelt määrati purustav surve, nihketugevus 
purunemisel ning roomelävel ja arvutati elastsusmoonimoodul. Jälgiti ka pinnase 

indeksomaduste, veesisalduse Wn, voolavuspiiri WL ning plastsuspiiri Wp, muutusi ajas.  

 
6.3.2 Laboriteimide tulemused 
 
Loodusliku pinnase nihketugevus Muhu tammi aluses viirsavi kompleksis on 10–15 kPa, 
rikutud struktuuri korral 3–5 kPa. Need andmed on pärit REI uurimistöödest Muhu tammi 
alusel pinnasel. Segude valmistamiseks kasutatud pinnase veesisaldus oli 68,3–71,1% (50 
katset), voolavuspiir 54,4–55,9% (15 katset) ja plastsuspiir 27,7–28,7% (15 katset). Andmete 
hajuvus oli väga väike. 
 
Segamisel tuhaga toimusid pinnase füüsikaliste omaduste järgmised muutused:  
 
Veesisaldus 
Sarnaselt varasemate uuringutega vähenes segu veesisaldus kohe ja hüppeliselt (märjale 
pinnasele segati ju kuiva tuhka), olles sõltuvuses segatud tuha kogusest. 10% tuhasisalduse 
korral oli veesisaldus pärast segamist 61–62%, 15% korral 57–58%, 20% korral 51–52% ja 
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25% korral 45–46%. Viiendaks päevaks pärast segamist oli segu tõmmanud enesesse vett 
ümbritsevast keskkonnast ning veesisaldus oli kasvanud kõigis segudes keskmiselt 4–9% võrra 
(absoluutühikutes) s.o. vastavalt 65–67%, 61–63%, 57–61% ja 55–56%-ni. Edaspidi püsis 
10% ja 15% segude veesisaldus nelja kuu vältel konstantsena, kuid 20% ja 25% segude 
veesisaldus kasvas püsiva tempoga, jõudes 220 päeva pärast vastavalt 60–62% ja 57–60%-ni.  
 
Proovidel, kuhu lisati ka tsementi, oli veesisaldus 1–2% võrra väiksem kui vaid tuhaga segatud 
proovidel, kuid aja jooksul imesid nad enesesse rohkem vett ja katseseeria lõppedes olid enam-
vähem sama veesisaldusega, kui ilma tsemendita proovikehad..  

 
Voolavuspiir  
Proovikehade voolavuspiir kasvas pärast segu valmistamist kohe hüppeliselt peaaegu 
kahekordseks, ulatudes viie päeva möödudes 88–93%-ni, ning olles suurem väiksema 
tuhasisalduse korral. Katseperioodi jooksul jäi voolavuspiir peaaegu muutumatuks, langedes 
küll 120 päeva jooksul 1–2% võrra. See langus võib olla ka põhjustatud proovide 
ettevalmistamisest, sest tugevaid agregaatsidemeid ei õnnestunud enam lihtsa segamisega 
lõpuni lõhkuda. Seeria lõpuni püsis tendents, mille põhjal suurema tuhalisandiga proovide 
voolavuspiir oli mõnevõrra väiksem kui väiksema tuhalisandiga proovidel. Tsemendi lisandiga 
proovikehade voolavuspiir kasvas katseseeria alguses 2–3% suuremaks, kuid aja jooksul nende 
proovikehade voolavuspiir vähenes pidevalt, olles seeria lõpul võrdne või veidi väiksem kui 
ilma tsemendita proovikehadel. 
 
Plastsuspiir 
Ka plastsuspiir kasvas kohe pärast segamist ligi kahekordseks. Viie päeva möödudes oli aga 
plastsuspiir veelgi suurenenud, ulatudes väärtusteni 60–62%, 64–65%, 61–63% ja 62–63% 
vastavalt 10%, 15%, 20% ja 25% tuhasisaldusega segudel. Alates viiendast päevast püsis 
plastsuspiir 61–66% piirides, ilmutades ühe kuu pärast ilmset tõusu tendentsi, mis kulmineerus 
kahe kuu möödudes, mil plastsuspiiri väärtused ulatusid 65–70%-ni. Nelja kuu möödudes 
tõusis suurema tuhasisaldusega proovide plastsuspiir veelgi (kuni 71–72%-ni), väiksema 
tuhasisaldusega proovidel plastsuspiir aga juba vähenes 63–64%-ni.  
 
Tsemendi sisaldusega proovidel oli plastsuspiir seeria alguses väiksem kui tsemendita 
proovidel, vaid 57–62%, ning püsis väiksena esimese kuu jooksul. Hiljem toimus kiire 
plastsuspiiri kasv, kuid selle väärtus jäi väiksemaks kui ilma tsemendita proovidel. 
 
Ilmselt on ülalmainitud pinnase indeksomaduste muutumised aja jooksul ja pisikesed 
kõikumised üles-alla seotud toimuvate geokeemiliste reaktsioonidega segus (vt. eespool).  
 
Stabiliseeritud savi tugevus 
Pinnase tugevust uuriti üheteljelise surveteimiga. Olenevalt proovikehade tugevusest olid 
surveastmed 10–60 kPa ja surveastmete arv enne purunemist enamasti 10–20. Lisaks katsest 
otse määratavatele parameetritele – survetugevus, survetugevus roomelävel – arvutati 
mõõdetud lineaarse deformatsiooni kaudu ka segu elastsusmoodul ja roomeläve 
nihketugevuse suhe maksimaalsesse nihketugevusse.  
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Maksimaalne nihketugevus  

Maksimaalne nihketugevus kasvas kogu katseperioodi (120 päeva) vältel. Kõige intensiivsem 
oli kasv esimesel nädalal, hiljem tugevuse kasv pidevalt aeglustus, kuid oli ka 120 päeva 
möödudes veel märgatav. Mida rohkem oli segus tuhka (maksimaalselt kuni 25%), seda 
tugevamaks muutusid proovikehad ja intensiivsem oli tugevuse kasv ajas. 10% tuhasisaldus 
suurendas nihketugevuse kuni 110 kPa-ni, 15% tuhasisaldus kuni 240 kPa-ni, 20% 
tuhasisaldus kuni 360 kPa-ni ja 25% tuhasisaldus kuni 450 kPa-ni. Tsemendi lisamine tuhale 
segu omadusi ei parandanud, vastupidi – tsemendi lisandiga proovikehade tugevus oli vastavalt 
vaid 115 kPa, 240 kPa, 325 kPa ja 390 kPa. Halvasti mõjus tsemendi lisamine just suure 
tuhasisalduse korral. Ilmselt jäi sel juhul tekkivate mineraalide tarvis mingist ainest väheseks ja 
kivistumine ei toimunud täielikult. 
 
Nihketugevus roomelävel 

Roomeläve nihketugevus areng näitas samu tendentse kui maksimaalne nihketugevus, olles 
absoluutväärtuses 10–15% väiksem. Vastavalt 10, 15, 20 ja 25% tuhasisaldusega proovidel oli 
nihketugevus roomelävel 95, 210, 310 ja 400 kPa. Roomeläve nihketugevusel ilmnes teatud 
kasvu kiirenemine 2. ja 4. kuu vahelisel ajal. Tsemendi seguga proovidel sellist tugevuse 
kasvu kiirenemist ei ilmnenud ning saavutatud nihketugevuse väärtused roomelävel olid 100, 
220, 290 ja 330 kPa vastavalt 10, 15, 20 ja 25% tuhasisaldusega proovidel. 
 
Nihketugevuste suhe roomelävel ja purunemisel 

Nimetatud suhe kasvab esimese 10 päeva jooksul 0,5–0,7-lt kuni 0,85–0,9-ni, mis näitab 
proovikeha purunemise üleminekut plastselt protsessilt rabedale.  
 

Suhteline deformatsioon roomelävel  

Mõõdetud lineaarne deformatsioon roomelävel võimaldab arvutada stabiliseeritud savi 
elastsusmooduli. Lineaarse deformatsiooni ja proovikeha algse kõrguse suhe ehk suhteline 
deformatsioon roomelävel vähenes kümne päeva jooksul 5%-lt 2–3%-ni. See näitab, et 
esimese kümne päeva jooksul muutub purunemise iseloom plastsest rabedaks. 2–3% 
suhteline deformatsioon enne purunemist on püsiv kogu 120 päevase laboritsükli vältel.  
 
Iseloomulik on, et tsemendilisandiga proovikehade deformatsioon on roomelävel veidi 
väiksem, keskmiselt 2,4% ilma lisandita proovide 2,7% kõrval. See võiks olla üheks 
põhjuseks, miks tsemendilisand tugevust ei paranda – tekkinud proovid on lihtsalt liiga 
jäigad ja rabedad. 
 
Elastsusmoodul 

Elastsusmooduli kasv ajas oli pidev ja seda suurem, mida rohkem on segus tuhka. Tsemendi 
lisand elastsusmoodulit ei suurendanud. Vaid tuhaga segatud proovidel ilmnes mõningane 
mooduli kasvu kiirenemine 2. ja 4. kuu vahel, tsemendilisandiga proovidel seda ei ilmnenud. 
10, 15, 20 ja 25% tuhalisandiga proovidel saavutatati elastsusmoodul vastavalt 8 MPa, 19 
MPa, 25 MPa ja 33 MPa, tsemendilisandiga proovidel vastavalt 8 MPa, 16 MPa, 22 MPa ja 27 
MPa.  
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Kokkuvõtteks võib öelda, et tuha lisamine suurendab pinnase tugevust võrreldes 
loodusliku  tugevusega olenevalt lisatud tuha hulgast 10–40 korda ja võrreldes pasta 
tugevusega 20–90 korda. Tsemendi lisamisel on mõningane mõju vaid kuni 10% 
tuhalisandi korral. 
 
 
6.3.3 Tööstusliku katse metoodika 
 
Muhu tammil tehti 17 proovivaia järgmisi segamisvõtteid kasutades: 

 kuiv filtertuhk segati pinnasega, 

 märg filtertuhk segati pinnasega, 

 kuiv filtertuhk ja liiv segati pinnasega, 

 kuivale filtertuhale segati tsemendisegu, mis seejärel segati pinnasega. 
 

Tuhk valati selleks puuritud aukudesse, mille läbimõõt oli 150 või 200 mm. Hilisem segamine 
tehti 250 või 30 mm läbimõõdus segajaga. Tammi enese materjal isoleeriti manteltoruga. 
Puuraugu tegemisel sattus sinna merevesi, mis katseliselt jäeti puurauku või pumbati välja. 
Kuiva tuha hulk, mis puurauku segati, oli 150 või 200 kg, tsementi segati kuni 60 kg. Kõik 17 
katset dokumenteeriti nii segamismeetodi kui ka tuha kulu osas. 

 

Kahe kuni nelja kuu möödudes määrati tuhavaiade tugevus, kasutades suru- või 
löökpenetratsiooni. Kahjuks olid vaiad aga nii tugevad, et tugevus määrati vaid ülaosas. 
Proovitükke laboris teimimiseks ei õnnestunud võtta, sest vaia materjal on väga rabe.  
 
 
6.3.4 Tööstusliku katse tulemused 
 
Katsed näitasid, et märja tuha segamine pinnasega ennast ei õigusta – tugevuse kasv oli vaid 4–
5 kordne võrreldes loodusliku pinnasega. Seejuures ei omanud tähtsust, kas puurauk oli enne 
veest tühjaks pumbatud. 
 
Liiva lisamisel märjale tuhasegule saavutati 10–15 kordne tugevuse kasv, kuid liiva kõrge 
hinna tõttu ei peetud selle lisamist otstarbekaks.  
 
Parima tulemuse andis tühjaks pumbatud 150 mm auku lisatud kuiv tuhk, mis segati 250 mm 
segajaga. Tuha kogus oli 30% kuiva pinnase kaalust. Saavutati nihketugevus 200–250kPa, mis 
laboris saavutatud 450 kPa võrreldes on küll madalam, kuid siiski rahuldav väärtus, eriti 
arvestades seda, et katsevaiade valmistamistingimused olid väga rasked ja segunemise aste 
välitingimustes kindlasti halvem kui laboris. 
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6.3.5 Soovitused Muhu tammi uuringute põhjal 
 
Põlevkivituha ja savi segamisel moodustuvate vaiade projekteerimiseks Muhu tammi uuringute 
kogemuse alusel saab anda järgnevad soovitused. 
 
Tehnoloogia 
Tuhkvaiade tegemiseks on sobivaimad spetsiaalselt selleks välja töötatud seadmed, mis 
tagavad  pinnase ja tuha parima segunemise. See omakorda tagab vaia ühtlase tugevuse. 
 
Vastavate seadmete puudumisel võib kasutada ka Muhu tammi tööstusliku katse käigus 
parimaks osutunud  meetodit. Vajalikust vaia diameetrist ning tuhasisaldusest sõltuvalt 
valitakse puuraugu diameeter (150–300 mm). Puuraugust pumbatakse välja sinna jäänud või 
sattunud vesi, misjärel valatakse sinna kuiv põlevkivituhk. Pinnas ja tuhk segatakse selleks 
valmistatud segajaga, mille diameeter vastab soovitud vaia diameetrile. Segatakse visplit ülalt 
ala surudes ning seejärel välja tõmmates ühtlase kiirusega. Segaja süvitamise kiirus tuleb 
konkreetsel juhul välja töötada ja see sõltub vaia diameetrist ning ette puuritud augu 
mõõtmetest. 
 
Vaiade tugevus  
Vaiade tugevuse arvutamisel tuleb lähtuda laborikatsete tulemustest. Maksimaalse 
nihketugevuse asemel tuleb kasutada  nihketugevust roomelävel, mille arvutamisel tuleb 
maksimaalse nihketugevuse väärtust vähendada 20% võrra. Teimimistulemused ei arvesta 
looduslike vaiade heterogeensusega. Teimimistulemuste kõrvale peab tegema igal juhul 
välikatseid (suru- või löökpenetratsioon) heterogeensuse selgitamiseks, misjärel 
laboriuuringutel saadud tugevusmääranguid korrigeeritakse. Välikatsete puudumisel tuleb 
kasutada tugevust vähendavat varutegurit 2. 
 
Tuhavaia kandevõime 
Tuhavaia kandevõime hindamine on analoogne tavalise vaia kandevõime hindamisega pinnase 
mehhaanilistele omadustele tuginedes. 
 
Tuhavaia külje kandevõime (Pkl) arvutatakse järgmise valemiga: 

Pkl = Cuy   ·  l  ·  π ·  d, kus 
        Cuy  – vaia ümbritseva pinnase tugevus roomelävel  
          l  – vaia pikkus 
        d – vaia diameeter 

 
Tuhavaia otsa kandevõime (Pol) leitakse järgmise valemiga: 
               πd2 

Pol =   4     Cu ·  2,5 + γ ·  l, kus 
Cu – vaia ümbritseva pinnase nihketugevus 
γ – vaia ümbritseva pinnase mahukaal 
l  – vaia pikkus 
d – vaia diameeter 
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Tuhavaia kandevõime (Pl): 
Pl= Pkl + Pol, kus 

Pkl – vaia külje kandevõime 
Pol – vaia otsa kandevõime 

 
 
Kriitilise koormuse vaia küljel (Pkkr) saab leida valemiga: 

Pkkr = Cu ·  l ·  π ·  d, kus 
        Cu  – vaia ümbritseva pinnase nihketugevus  

l  – vaia pikkus 
d  – vaia diameeter 

 
Kriitiline koormus vaia otsa all (Pokr): 

                      πd2 
Pokr =    4 ·  Cu ·  6 + γ ·  l 

Cu – vaia ümbritseva pinnase nihketugevus 
γ – vaia ümbritseva pinnase mahukaal 
l  – vaia pikkus 
d – vaia diameeter 

 
Vaia kriitiline koormus (Pkr): 

Pkr  = Pkkr + Pokr , kus 
Pkkr – kriitiline koormus vaia küljel 
Pokr – kriitiline koormus vaia otsa all 

 
Kui vaiade vahekaugus on väiksem kahekordsest vaiade diameetrist, tuleb vaiarühma korral 
arvestada rühmaefektiga. Täpsemate uuringute puudumisel tuleb vaia kandevõimet vähendada 
järgmiselt: 

- ruudulise paigutuse korral   k = 0,7 
- üherealise paigutuse korral  k = 0,6 
- kaherealise paigutuse korral k = 0,5 

 
Tuhavaiadega stabiliseeritud aluse vajumise hindamine 
 
Deformatsioonide arvutamisel tuleb kasutada tavalisi vaiarühmade vajumise hindamiseks      
kasutatavaid arvutusskeeme. Arvutustes kasutada deformatsioonimoodulit kuni 
eeltihenemissurveni, kui vaia otsa kandevõime proportsionaalsuspiir (Pol)  ei ole ületatud ja 
deformatsioonimoodulit üle eeltihenemissurve, kui vaia otsa kandevõime proportsionaalsuspiir 
(Pol) on ületatud. 
 
Tammi muldkeha püsivus 
 
Pinnase tugevuseks arvutusel võtta määratud dreenimata nihketugevuse Cu väärtus ja vaia 
tugevuseks võtta Cuy väärtused. 
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Tehnoloogia iseärasused 
 
Vaia peade tasemele on soovitav enne täitekihti asetada geovõrk, mis ühtlustab koormuse 
vaiadele ja vaiade vahelisele pinnasele ning vähendab horisontaaljõudude mõju. Vaiad rajada 
otse nõrga pinnase pealispinnalt või õhukeselt liivapadjalt. Killustiku ja kruusa-rahnukiht 
raskendavad tööd tunduvalt. 
 
Ajafaktor 
 
Arvestades laboriuuringute tulemusi, võib koormuse rajatud põlevkivituhavaiadele peale panna 
järgmiselt: 

- 25% kahe nädala möödumisel 
- 40% ühe kuu möödumisel 
- 70% kahe kuu möödumisel 
- 100% kolme kuu möödumisel. 

 
 
6.4 Kokkuvõte savide stabiliseerimisest põlevkivituhaga 
 
Seni läbi viidud uuringud [13, 14, 15, 16] annavad ühese vastuse savipinnaste 
stabiliseerimisvõimaluste osas – põlevkivituhk on sobiv materjal nõrkade savipinnase 
stabiliseerimiseks. Positiivsed tulemused saadi Väikese Väina tammi savidega [16], Pärnu 
ümbruse viirsavidega [13, 14, 15], Lõuna-Eesti nõrga moreeniga [13, 15] ning ka Skandinaavia 
hilisglatsiaalsete savidega [18]. 
 
 
6.5 Nõrkade savide stabiliseerimisest Rail Baltic trassil 
 
Nõrkasid savipinnaseid leidub Rail Baltic trassil vähe või on need kaetud piisavas paksuses hea 
kandevõimega liivpinnastega või on nende paksus väike. Seetõttu ei ole savipinnaste 
stabiliseerimine Rail Baltic trassil aktuaalne.   
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7 JÄRELDUSED 
 
Tüüpiliselt on põlevkivituha hüdratiseerumisel esimeseks ja kõige kiiremaks reaktsiooniks 
vaba CaO (kustutamata lubja) hüdratiseerumine portlandiidiks. Käesoleva uuringu 
põlevkivituhaga valmistatud segudes oli aga õhk-sideainena töötava portlandiidi sisaldus 
väike ning ainsa sekundaarse tsementeeriva faasina moodustus vähesel määral hüdrokalumiiti. 
Nii portlandiidi kui ka hüdrokalumiidi sisaldused on selgelt kõrgemad tsemendisegudes. 
 
Õhu juurdepääsu tingimustes hakkab portlandiit reageerima edasi õhus leiduva (aga ka vees 
lahustunud) süsihappegaasiga, moodustades Ca-karbonaadi (CaCO3). Peab aga arvestama, et 
reaalsetes turbalasundi tingimustes on veega küllastunud ja mattunud kihtides õhuvahetus ning 
gaaside lahustuvus piiratud. Seega võib eeldada, et vähene portlandiit säilib pikemat aega 
ning stabiilset kaltsiiti nendes segudes ei moodustugi.  
 
Võrreldes tüüpiliste protsessidega põlevkivituhkade hüdratiseerumisel on oluline, et uuritud 
segudes ei moodustu ei Ca-Al-monosulfaadi ega ka ettringiidi faasi. Mõlema faasi 
tekkimine on seotud anhüdriidi hüdratiseerumisel ja reageerimisel alumosilikaatsetest faasidest 
(savimineraalid, klaasjad massid) lahustuva alumiiniumi kompleksidega. Ettringiit on 
peamine põlevkivituhkade algset  tsementeerumist kontrolliv faas ning selle puudumisel 
ja portlandiidi karboniseerumise puudumisel ja/või pidurdumisel veega kaetud 
tingimustes ei moodustu puhta tuhaga valmistatud segudes piisavat tsementatsiooni, mis 
on ka ilmne survetugevuskatsetest. Tõenäoliselt on turbasegudes pH kriitiliselt madalam 
ettringiidi moodustumiseks vajalikest tingimustest ning vajaliku tsementatsiooni ei arene. 
 
Turba väikese veesisalduse (alla 700–800%) korral ei ole turbas piisavalt vaba vett, et 
hürdatiseerida koheselt kogu hüdraulilist sideainet. Piisava koguse vee olemasolu protsessi 
algfaasis on tugevuse saavutamise seisukohalt ülioluline. Kaaluda võiks väikese veesisaldusega 
turba stabiliseerimisel vee lisamist segusse stabilisaatori turbale lisamise ajal.  
 
Vee defitsiit või selle tekkimine, kui ka suure algse veesisaldusega turbale lisada väga suures 
koguses stabilisaatorit, ei võimalda sideainet segusse lõpmatult lisades tugevust 
suurendada. Osa sideainest ei reageeri veega koheselt ja tulemuseks on nõrk või puuduv 
tsementatsioon. Ilmsest eksisteerib optimaalne sideaine kogus sõltuvalt turba algsest 
veesisaldusest ja see on võrdne koheselt hüdratiseeruva sideaine kogusega.  
 
Kuna turbas puudub või on väga vähe mineraalainest (tahkist, mis ei ole orgaaniline 
turvas), siis moodustab kogu tekkiv mineraalne ja tsementeerunud karkass ruumi 
peaasjalikult sideainest. Ilmsel saavutataks turba stabiliseerimisel oluliselt paremad 
tulemused, kui turba stabiliseerimisel lisada sideainele (mille kogust eespool toodud põhjustel 
lõpmatult suurendada ei saa) vee suhtes inertset mineraalainest – liiva, kruusa, liivast väikese 
plastsusega moreeni, aga ka lubjakivi ja põlevkivi tootmisel tekkivat aherainet või isegi 
kivistunud ja purustatud põlevkivituhka vanadest tuhahoidlatest. Inertne mineraalaines 
moodustaks karkassi, mida sideaine tsementeerib. Efekt põlevkivituha kasutamisest saadakse 
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sellega, et mineraalainest ei pea tihendama (vee all seda teha ei saakski). Vajalik väike 
kokkusurutavus saadakse aja jooksul putsolaansete tsementatsiooniliste sidemete tekkimisest.    
 
Turbavee keskkond kiirendab algset tsementatsiooni, kuid kolme kuu möödudes algab 
tsemendipõhise tsementatsiooni hävimine. See tulemus seab kahtluse alla tsemendi lisandi 
kasutamise turba stabiliseerimisretseptides, seda pikaajalises perspektiivis. 
 
Vee all õhk-sideaine tsementatsioonilisi sidemeid ei moodustu ja põlevkivituha tsementatsioon 
jääb tagasihoidlikuks. Tõsi – vaid põlevkivituha põhistel segudel jätkub tugevnemine ka 
perioodil 90–180 päeva, mil tsemendi põhine tsementatsioon hakkab taanduma. Seda 
putsolaansete protsesside tõttu proovis. Samas on mainitud tugevuse kasv absoluutväärtuses 
väike. Põlevkivituha põhistel  segudel oli tugevuse kasv nähtav ka 360 päeva vanustel 
katsekehadel, kuid seda vaid kraanivees säilitatud proovide puhul. Rabavees säilitatud 
proovidel oli 360 päeva pärast katse algus tugevus vähenema hakanud, põhjuseks rabavee 
madal pH, mille tõttu tekkinud tsementatsioonilised sidemed osalisel lahustuvad.  
 
Käesoleva katseseeria survetugevused on väiksemad kui varasemalt määratud [11, 12]. 
Seda just õhu juurdepääsu puudumise tõttu eeltihendamise ajal. Arvame aga, et turbasoo 
stabiliseerimise järgselt on stabiliseeritud mass püsivalt vee all ja katsed kirjeldavad neid 
tingimusi paremini, kui katsed mis tehtud tingimustel kus eeltihendamise ajal on tagatud õhu 
juurdepääs proovile. 
 
CFB tuhk töötab turba stabiliseerimisel valdavalt mineraalse mittetsementeeruva või 
vähetsementeeruva lisandina, mis kindlasti vähendab turba kokkusurutavust ja 
suurendab tugevust, kuid seda raudtee ehitamiseks ebapiisavalt. Tuha lisamise mõju on 
kokkuvõtlikult näha alljärgnevast Tabelist 18, kus stabiliseeritud segude tahkise kuumutuskadu 
(orgaaniline aine proovis) on vähenenud võrreldes algse turbamassiga kordades.  
 

Tabel 18. Turba ja stabiliseeritud segu kuumutuskadu. 

Proov segu I segu II segu III turvas 

% % % % 

Männiku 1 20,5 15,7 20,9 88,5 

Männiku 2R 19,1 20,7 17,7 93,3 

 
 
Peatükis 5.4 on kirjeldatud stabiliseerimise ja eelkoormamise aegseid muutuseid mahu-kaalu 
suhtarvudes. On selge, et stabiliseeritud turbasegu kokkusurutavus on kordades väiksem 
ja tugevus oluliselt suurem, kui stabiliseerimata turbal isegi kui mingit tsementeerumist 
ei toimu.  
 
Samas, et saavutada vajalikku tugevuse kasvu ja kokkusurutavuse vähenemise efekti eeldusel, 
et tsementeeritus on tagasihoidlik, tuleks turbasse segada oluliselt suuremas koguses tuhka (või 
tuhk-mineraalpinnase segu). Segades turbasse tuhka 300 kg/m3 saavutame kuivmahukaalu 
(mineraalse skeleti tuhk-turvas segus) 4,3–6,8 kN/m3, mis täidab ruumist 20–30% ja seda on 
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vähe. Tavalise keskmise tihedusega liiva kuivmahukaal on 12,5–13,5 kN/m3 ja liiv täidab 
ruumist 2/3. Teede mulletes tihendatakse mineraalpinnas sageli kuivmahukaluni 16–17 kN/m3 
ja ta täidab kuni 80% ruumist. Tuha koguse suurendamisel retseptis eeldame, et osa tuhast 
ei hüdratiseerugi, vaid moodustab ruumi karkassi – töötab nagu eelpool kirjeldatud 
inertse mineraalainese lisamine. 
 
Üheks võimaluseks põlevkivituha kasutamiseks RB trassil on kasutada teda segus liiva 
jm mineraalse täitematerjaliga, kui trassi all toimub massiivne turba asendamine 
mineraalpinnasega. Sellisel juhul moodustub tuhast tsement liivaterade vahel. Segamisel saab 
doseerida vajalikku vee kogust jne. Efekt – kulub vähem looduslikku mineraalvara ja 
saavutatakse aluse parem kvaliteet – suurem elastsusmoodul. Pika aja jooksul vee all 
putsolaansed protsessid tagavad ühtlase tugevuse suurenemise jne. Seda ka näiteks 
puistevaiade rajamisel tammi alla, kus sideaine lisand võimaldab suurendada liivast või 
kruusast puistevaiade tugevust. Vastavad retseptid tuleks laboratoorsete uuringutega välja 
töötada. 
 
Teiseks võimaluseks on stabiliseeritud turbamassi eelkoormamine oluliselt suurema 
eelkoormuse all. Eelkoormuse suurus peaks olema suurem, kui on tulevase raudteetammi 
staatiline ja raudteeliikluse dünaamiline koormus summana. Sellisel juhul on võimalik 
koostada eelkoormamise programm, mis võimaldab tagada, et raudtee kõrguste muutused 
tihenemise arvelt jäävad lubatud piiridesse. Põlevkivituha kasutamise efekt väljendub 
siinjuures selles, et stabiliseeritud turbasegu tiheneb absoluutväärtuses oluliselt vähem ja 
ajaliselt kiiremini, kui stabiliseerimata turvas. Vastavad töövõtted saab välja töötada 
katselõigul, seda kas enne ehituse algust projekteerimise faasis või kohe ehituse algfaasis. 
 
Kolmandaks võimaluseks põlevkivituha kasutamisel RB trassil on turba stabiliseerimine 
teenindusteede jt. väiksema koormusega (kuni 20–25 kPa ehk ca 1 m kõrgune mulle) ja 
tähtsusega objektide all, sh ajutised teed ja platsid rabades.  
 
Seni läbi viidud uuringud [13, 14, 15, 16] annavad ühese vastuse savipinnaste 
stabiliseerimisvõimaluste osas – põlevkivituhk on sobiv materjal nõrkade savipinnase 
stabiliseerimiseks. Positiivsed tulemused saadi Väikese Väina tammi savidega [16], Pärnu 
ümbruse viirsavidega [13, 14, 15], Lõuna-Eesti nõrga moreeniga [13, 15] ning ka Skandinaavia 
hilisglatsiaalsete savidega [18]. 
 
Nõrkasid savipinnaseid leidub Rail Baltic trassil vähe või on need kaetud piisavas paksuses hea 
kandevõimega liivpinnastega või on nende paksus väike. Seetõttu ei ole savipinnaste 
stabiliseerimine Rail Baltic trassil aktuaalne.   
 


