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Käsitletavad teemad

► Probleemid ja kahjustused hoonetel

► Mis on ohverkrohv

► Ohverkrohvi tööpõhimõte ja miks seda kasutada

► Ohverkrohvi kasutamistulemused Patarei merekindluses



Probleemid ja kahjustused

► Niiskus, soolad

► Soolade poolt põhjustatud probleeme peetakse sageli 
ületähtsustatuks, jättes seejuures kõrvale kooruvad/irduvad värvi- ja 

krohvikihid vanadel soklitel ja kivimüüridel, inetu ilme võtnud 

uusehitiste telliskiviseinad ning lagunevad väärikad 

kivikonstruktsioonid.

► Kõige kurja juur on vesi ja niiskus!













Soolad



Soolakahjustuste vastu 

tänapäevaste materjalidega ?!



Former Monastery Church Spieskappel (North Hesse, 

Germany), 12th Century. Heavily weathered tufa 

with mortar residues.



Macroscopic image of a tufa stone (predominantly basalt, 

embedded in a clayey, smectitic matrix .

https://built-
heritage.springeropen.com/counter/pdf/
10.1186/BF03545733.pdf

https://built-heritage.springeropen.com/counter/pdf/10.1186/BF03545733.pdf


South façade, one decade after the application of 

the sacrificial lime mortar based on natural hydraulic 

lime



Krohvide tähtsus !!!

► Traditsioonilisi krohve toodetud ca 20. sajandi keskpaigani.

► Traditsiooniliste krohvide hulgas on lubikrohvi kasutamine Euroopas 

silmapaistva tähtsusega. 

► Väga paljud inimesed elavad ajaloolistes hoonetes, kus traditsioonilisi 

lubikrohve saab kasutada nii, et lisaks müüritiste kaitsmisele täidavad 

need tehnilisi ja esteetilisi funktsioone. 

► Krohvid mängivad võtmerolli ehituspärandi hooldamisel ja taastamisel 

(olles ühtlasi nii kaitsev, kui dekoratiivne).





Ohverkrohvi eesmärk

► „Ohvrikaitse“ ?! SUREMATU lahendus?!

► Ohverdamine vs päästmine?! 

► Omamoodi aktiivne ennetav sekkumine autentse 

arhitektuuripärandi (eriti sise- ja välispindade) säilitamiseks, kaitsmiseks

► Ruumide kasutuselevõtt (keerulistes  oludes olevate pindade kasutusvõimalus).

► Traditsiooniline ja „ära proovitud“ materjal, MIS TÖÖTAB!

Damp is common in old buildings (pre 1920) with solid walls and cellars. Lime 

mortar helps to expel the moisture from the masonry, a natural damp-proofing 

alternative that has stood the test of time (https://www.lime-mortars.co.uk/lime-mortar/guides/the-lime-mortar-guide).

https://www.lime-mortars.co.uk/lime-mortar/guides/the-lime-mortar-guide


Ohverkrohv
Mitte soolasid isoleerida, vaid vabastada tarind sooladest!

► „Teadus-tehniline töörühm hoonete ja mälestiste säilitamiseks“on 
välja töötanud ja avaldanud ohverkrohvide tehnilise juhise 
(Merkblatt 2-10-06/D, Opferputze), mis määratleb, et 
„ohverkrohvid“ on mõeldud ajutiseks kasutuseks 
kaitsmaks  vääris-pinnakihte mälestistel ja 
kaitsealustel hoonetel (Wissenschaftlich-Technische-
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege, 
WTA 2006).

► 2013 a. Jonas Akersoni tehtud uuringud ja katsetused Rootsis 
“Offerputsning på saltvittrande tegelmurverk” 

► Ohverkrohvi käsitlus ei ole  Eesti ehituskultuuris leidnud piisavalt 
kajastust. Tegemist sisuliselt ainsa lahendusega, kuidas 
vabastada kiviseinu sooladest ilma seinu kahjustamata. 

► Termokrohv on piisavalt hea “hingavusega”, et soolad ei jää krohvi 
taha pidama ning ei hakka kahjustama konstruktsioone.



Principles and maintenance guidline

https://portfolio.cept.ac.in/fa/conservation-frameworks-cr4003-monsoon-2020-7450/restoration-
toolbox-the-case-of-chettinad-lime-plaster-monsoon-2020-pg190949
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Restaurationsystem. 

Porous renovating 

plasters



Teadusuuringud Patarei Merekindluses

Patarei kindluse aerofoto aastast 1999 



Teadusuuringud Patarei Merekindluses









SEIN 1

SEIN 2

Millised katselapid tehti?

Paigaldati kuus 1m² suurust katselappi:

1. Savikrohv + kanepiluu + aktiivsüsi

2. Termokrohv + aktiivsüsi

3. Lubikrohv + aktiivsüsi

4. Savikrohv

5. Termokrohv 

6. Lubikrohv



Soolade sisaldus enne krohvide paigaldust

▪ Proovide mass 5g

▪ Tekkisid kaasnevad andmed veesisaldusest

▪ Soolasisaldus suureneb kõrguse kasvades

▪ Soolasisaldus on seina pinnal suurem

Soolade kontsentratsioon seina 1 eri kõrgustel

Proovi nr. Kõrgus [m]
Cl-

mg/L

NO³-

mg/L

SO4
2-

mg/L

P14 0,2 7,6 2,6 16,8

P15 0,8 50,6 90,3 142,1

P16 1,4 547,5 108,0 1367,0



Soolade kontsentratsioon 



Kõrgusel 0,8m soolade 

kontsentratsioon eri sügavustel



Soolade krohvidesse ladestumise hulk

▪ Seinas 1 toimus aktiivsem soolade krohvi liikumine

▪ Aktiivsöe lisamine kiirendab nitraatide ja kloriidide krohvi liikumist

▪ Aktiivsöe lisamine pärsib sulfaatide eemaldamist ohverkrohvi abil

▪ Termokrohv on parim ohverkrohv

Krohvide soolaproovide aritmeetiline keskmine

Asukoht Krohv Cl⁻

mg/L

NO₃⁻

mg/L

SO₄²⁻

mg/L

Sein 1

S+ 56,257 22,405 38,843

T+ 78,749 25,835 40,714

L+ 24,515 5,590 6,491

Sein 2

S 0,929 1,280 14,822

T 13,376 15,542 156,936

L 6,387 7,295 26,646



Soolade sisalduse muutus seintes

Asukoht Kõrgus [m] Sügavus [mm] Cl⁻ NO₃⁻ SO₄2-

Sein 1

1,4 0 30% 30% -20%

1,4 180 -35% -27% -18%

0,8 0 80% 59% 22%

0,8 180 95% 101% 44%

0,2 0 -32% -41% -48%

0,2 180 -34% -29% -17%

Sein 2

1,4 0 -39% -55% -80%

0,8 0 -22% -36% -48%

0,2 0 -35% -51% -74%

▪ Seinas 1 toimus aktiivsem vee liikumine

▪ Kloriidid ja nitraadid käituvad sarnaste seaduspärade järgi

▪ Kõrgusel 0,8m toimus konstruktiivse materjali üleminek









Hoidkem oma pärandit ja hooneid!

Võimalused ja lahendused selleks 

on olemas!
Aitäh ☺!

Foto: https://www.google.com/


