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Eesti Rahvusraamatukogu (t985-t9y) ia palju poleemikot tekitav
Linnahall (tg8o), mdlema arhitekt Raine Karp.
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tr W & is on betoon?
fli Betoon on tsemendi, l<ivima-

terjali ja vee segu, miltes toimuva
real<tsiooni tulemusena tekib
kivilaadne materja[. Betoon on

maailmas koige rohkem kasutatud

ehitusmaterjal.
& Betooni kvaliteeti hinnatakse

enamasti tugevuse j;irgi, maksi-

maatne survetugevus on kuni

200 MPae. Muud kvaliteedikritee-
riumid on betoonisegu trjodelda
vus, kivistunud betooni sditivus.

Kui vana on betoon?
Betooni hakati vatmistama umbes

500 aastat eKr. Esimesed teadaole-

vad betoonkonstrul<tsioonid on [ei-

tud Roomast. Panteoni, Colosseumi
ja akveduktide ehitamisel l<asutati

vulkaanituha, vee ia paekivi segu

ehituskivide iihendamise[.

l(oos Vana-Rooma hukuga vajus

tsemendivalmistusl<unst unus-

tusse. Uuesti itmus see ehitusma-

terjal kasutusse alles 18. saiandi

l<esl<paiku.
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TiinapiievaI kasutatavaga sarnase port-

landtsemendi [eiutas iuhustikutt inglane

lsaac Johnsson1.844. aastal tiinu tiiga k6rget

tem peratuuril hukkaliiin ud toodan gupartiite.

Nime sai portlandtsement lnglismaa ranni-

kul Portlandis esineva kivimi jiirgi, mida seal

taialdaselt ehitusmaterjalina kasutati ja mittega

uuest tsemendist valatud betoon viilimuselt

sarnanes.

Betoon Eestis
4F Eestis v6iks betoonitootmise atguseks

pidada 1860. aastate t6ppu, kui Kunda mOisa

omanikJohn Girard de Soucanton huvitus

voimalusest valmistada kohapealsest mergtist
ja sinisavist tsementi. Aastal 1870 toodeti juba

esimesed tonnid tsementi. 1895. aastaks oti

Kundas viilia kujunenud kaasaegne tehas oma

hiidroetel<trijaama, tUnnivabriku ja saeveskiga.

Sajandivahetuseks oli tsemenditoodang t6us-

nud 51 000 tonnini, millest kaks kotmandikku

eksporditi. Enne Teist maailmas6da l6uti tehas

Ule viia p6levkivikiitusele.
f.* Peirast s6da otsustati Kundas rajada uus

tsemenditehas, mille ehitus kuulutati L960.

aastal iileliidulisel<s komsomoti l00kehituseks.

Samal aastal alustati vanas tehases pdlevkivi-

tuhk-portlandtsemendi tootmist.
# Umbes sadakond aastat on tegeldud

Eestis ka raudbetooniga, alguI koguni 0pris sil-

mapaistvate tu [em ustega. Su urepii rast (ra ud)

betoonitundmist eetdas Tallinna merel<indluste

kaasaiastamine moodunud sajandivahetuse

paiku. Patiud neist ehitistest on kiilt 6hitud,
kuid siiitinud osised annavad ettekujutuse
teostuse kvaliteedist.

#, Eesti ajaloolisett p6nevaim betoonralatis

on Tallinnas Patarei vangla taga asuv vesilennu-

kite angaar, teadaolevatt esimene raudbetoo-

nist kuppelkoorikehitis maailmas.

i*e 1904 vatmis 308 m pikk ja 7 m lai Kasari

sild, mis oti tottal maailma pikim.

| 1.936-37 rajati huvitava [ahendusega

l(adrioru staadioni tribi.iijn (arhitekt Elmar Lohl<,

insener A. Komendant).

# N6ul<ogude ajal sai Eestis valdavaks

monteeritav raudbetoonkonstruktsioon, millest

ehitati Tallin n a,,miied" (M ustamde, Lasnamiie,

0ismiie) samuti teistegi [innade paneelela-

murajoonid. Samal aiat vdhenes monoliitse
raudbetooni osa tsiviilehituses, vaid esindusli-

kumate hoonete puhuI said arhitektid loa selte

kasutamiseks.

# ,,Mdgede" k6rval loodi siiski ka mitmeid

e ksperi mentaalseid struktu ure : Talli n n a laulu la-

va kaar ja settest inspireerituna mitmed hiiper-

boolsed paraboolkoorikud nn hi.iparid - niiiteks

EKP l(K hoone (praegune viilisministeeriumi

Mis on mis?

sed kuiunevad tsemendi h0dralatsiOo4i,tulemusena.

# BETOON (concrete) -mpterial;mis saadakse omavahel sega-

tud tsemendist, idme- ja peentliitematerialist ia veest ning millete
v6ib tisada keemilisi ia peenlisandeid, kusjuures betooni omadu-

NORMAATB ETOO il (n ormal -wei g ht con c rete) - ku ivti hed us on

2000 kg/m3 rurt 2600 kg/mr.

& KERGBETo oN (light-weig$ conii*ei- kuivtil-redus on .

800 kg/mr kuni 2000 kg/mr,vafniiptami$el qn.kasutatud kas tiiies
ulatusesv6iosaliseltkergteitemdterja[er, .

$s RASKEBETO ON (heovy-weight consrete)- kuivtihedus iitetab
2600 kg/m:.

{? KORGTU G Ev B ETOO 1{ (h i g h stre n g t h, co n crete) - su rvetu ge-

vuse klass on normaal- ja raskebetooni puhut k6rgem kui C 50/60
ja kergbetooni puhul k6rgem k'I LC 50/t5,:

. ! ., a- . .. .: ),:3:. .

'S TSEMET{T ehk hiidrautitinECidgA$e#erilent = htrdraulic ,

binder) - peeniahvatatud mineraalne materia[, mis veega segatult
moodustab taigna, mis hi.idratatsiooni tulemusena tardub ja kivis-
tub ning kivistunutt siiititab:tigeVu$g.i+Fiisivuse ka vees. , 
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,t& Betoiinitufeb atati hootil<alt tihendada. :' ':. 
.::

€ V5ljai.tuleks kasutada iirnastil<ukind lat
betooni. Tavalise betooni suurtes poori-

des olev vesi kiilmub ja paisub ktilmaga,

mift,i.qasii*riet'viib konstruktsioonis ':+
. ' tit"t<idra kiiimakahjustusi. llmastikukindlas .. ..i,i,.'.

betoonis on paisumisruumi, mistdttu see

p,eab temperatuurik6ikumistele paremini , ! ,,
vastu, ltmaitiku suhtes on eriti tundtikud 

, 
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tuglrniliitid#igete soklite maapealsed . .' =

osad, bass'einid, aiad ia aiapostid, trepid,
-:1'O:uekti6$idg$6rlrndaa ine. ' ,. '

€, Beteo'tilq1q lelli e h it us p tats i Ie a I [es siis,
kui vormid on toestatult valmis, sarrused

,edika+,.C.S, .iii-ng te[tingud.ia kiiruteed'',',
ktiir#.5.!i€r.eipea betoor-r.iauto ootama :.:'.:,

ja pole vaia maksta seisuaja eest. Ka

s6idutee peab olema kandev ia sdidu-

kotbtik - betooniauto kaalub kuni 32 tonni.

TalVel peavadyq,lmid otema lumest ia jiiiist 
"' :, ',

puhtad.:.,, "t,,::* ,.,..' .i :':

W eetqgnirpaigatOimii-dks on'mitu vdirnalust, '1.: :

pumpamine on neist k6ige mugavam.

Betooni pumpamine valamiskohta vdib

16pptulemusena l<a kOige odavamaks

osutuda, sest see viihendab ttiiii6ul<ulu ja ,.;
kiirendab valamist. See on otstarbel<as ka

siis, kuivalamiskohta on raske ligi piiii-
seda. Pumbaautode ulatuvus on s6ltuvalt

auto tiii.ibist vertikaalsuunas 20-36 m ning

horisontaalsu unas 77-32 m. Transportiidr

on otstarbel<as seal, kus auto pddseb vala-

miskohast 10 m kaugusele.

Betoon tetli piiev enne valamist.
Gtttais *tisitakse kasutatava betooni
tugevusklassi, l<onsistentsi ja mal<simaal-

::,:,.i' ,.'$et{eratist koostist , Nditeks vundamendi , :

valamisel<s l<asutatakse betooni maksi-

, :,r,r..,'maatie teralise koostisega 16,v6i 3z rnm

ia l<onsistentsiga 2-3 sVB.
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