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tsementp
Tsement on }ks koige tuttavomaid ehitus-
materjale - teavad ja tunnevod koik, kes aga
vohegi ehitusega on kokku puutunud.

Aarne Rae, AS Kunda NordicTsement ndunik
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S Sanade turtavarega vo o aga

S$ vahe nOnoa,-^ruoa, er aja
W rrood-des ei vaevuta su-vi-

ma vahepealsete aastate muuda-
t-sresse.Tserrendiga on lagu ra.a
vundamendiga - kui midagi va estl
teed, on jama suur. Sestap vdrsken-
da-le pis-t rserrend ta"<-si,

Tsementidelon klassid
Tsemendist radkides kasutatakse sa-
geli sonu,,tsemendi mark' ja,,tuge-
vusklass'l Neeo on rrO e^nad e.,reva-
te standardite jdrgsed terminid, mis

ise oomustavad erinevaid tsemen-
te, aga ei ole siiski vordsed nditajad.
Tdnapdeval tuleks termin,,tsemen-
di mark" unustada ja minna ule sel e
standardiruumi tahistusele, kus me
tiina asume, s,o Euroopa Liidu stan-
dardiruu mile, kus rddgitakse tsernen-
di tugevusklassidest.

Euroopa standardis on kdibel tu-
gevusklass. Tugevusklasse on kolm:
32,5;42,5 )a 52,5. Nendele numbritele
voivad lisanduda tahed N v6i R, mis
tdhendavad vastavalt normaalse t ki-
vlnevat vol kiirkivinevat tsementi,Tu-
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gevusklassi number tahendab katse-
tamisel saadavat 28-paevast miini-
mumtugevust. Standard mddrab ka

ulemise piiri 28-pdevase e tugevu-
sele ja see on 2 uhikut suurem. Niii-
teks tugevuskla ss42,5 on see, et stan-
dardkatsete tugevused on vahemi-
kus 42,5-st kuni 62,5-ni. Standardtu-
qevuse uhikuks on MPa/m2.

Nuudseks on Euroopa tsemen-
dlstandard olnud kciigus kuus aas-
tat, Standard nimega EN 197-1:2001

annab 27 eri nimetuseja tdhistusega
tsernenti, mis omakorda jagunevad

vlieks pohituubiks. Samuti nimetab
see standard kdik need 27 tsementi
harilikeks tsementideks ja k6ik need
on kasutatavad ebituses kui betooni
vol m6rtlde koostisosadena.

Tavaline v6i eriline?
Pea e nende niinimetatud bari ike
tsementide on usna suur huJk erit-
semente erin6uetele vastavate to6-
de tegerriseks. Neid ei toni segi a,a-
da harilike tsementidega - asja teeb
m6nev6rra lihtsamaks, et nende e

tsementidele on oma n6uded, val-

mistajad ja tarnekanalid.
Moni aasta tagasi oli juhus, kus

uhes kohas n6uti happekindlat tse-
rnentl. Ja on toesti o emas vdikestes
plekkpurkides muudav happekin-
del tsement, kuid seda ei tooda ukski
suur tsemenditeras "naailmas ja se-
da ei kasutata ehitustoodel. Ka ham-
batsemendid on olemas.Tahaks siis-
ki loota, et moni naijahammas neid
ehituses kasutama ei bakka,

Eesti harilikud tsemendid
Eestis on uksainuke tsemenditootja

- Kunda Nordic Tsement. See firma
tege eb standardi tVS EN 1974:2A01
aLusel valmlstatavate hari ike tsemen-
tidega ja tootmisest leiab tsemendi
vilest p6bituubist kahte.

Neist esimesel pohituubi oma-
korda, tdhistusega CEM l, on kolm
eri tugevusklassiga tsernenti. Need
tsemendid on puhtad k inkertse-
mendid,

Teine tsemendituUp CEM il, mida
on samuti tootmises kol m eri tsemen-
ti, baseerub lisaks klinkrile nn pole-
tatud polevkivi I isamises ca 20o/o,Sa-
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muti isatakse neile lubjakivi.
40-kilostesse kottidesse pakitult

viiljastatakse Normaaltsementi CEM

42,5N ja Polevkivitsementi CEM lll
B-M 32,5R, Kuna standarditiihis on
keerukas numbri-tahekom binatsi-
oon, mida on raske meelde jatta, slis

ongi voetud kdibe e kaubanimetus-
tena Norrnaa tsement ja POlevkivit-

sement. Eratarbijad saavad nende
kahe tsemendiga tavatood ehitu-
sel tehtud

Vastutusrikaste toode tegemiseks
tu eb kindlasti tellida valmisbetoon
sertifi tseeritud betoonivalmistajalt,
sest hilisem parandamine on sageli
voimatu ja ka voetud risk voib vdga
kalliks minna.

Tavalisemad vead
U ks sagedasemaid viii keehitajate ek-

slmusi on mooda askmised betooni
voi mordi komponentide valiku ja
kval iteed i osas.Ta itematerja lide eba-
puhtus on sageli kvaliteeti rikkuv. Ka

nii elementaarne komponent nagu
vesi sisaldab sageliorgaanikat ja siis

or,uba suuren \uri karyas.

Milline on k6ige parem?
Sagell kusitakse tsemendiva mistajalt

- millist tsementi oleks koige oigem
kasutada. Uhest vastust on voimatu
anda, u dsuuniseid aga kull, Naiteks
kaubabetoonide tootjad kasutavad
pea sajaprotsendi iselt CENI ll tuu-
pi tsemente. Voib lisada, et suurema
kulmakindluse saamiseks tu eb eelis-
tada Polevkivi kiirtsementi CEI\4 lllA-
T 42,5A. Eelistamine ei o e aga sund,
koik o eneb betooniva mistajast, ko-
gem ustest, taitematerjal idest, lisaai-
netest, paigaldaja eelistustest, ret-
septuurist jne.

Nagu naete, alati on olemas al-

ternatiivid.
CEM 1 tuupi tsemente eelistavad

plokivalmistajad - sellega tehakse nii

kergbetoonplokid kui ka teekivid ja

tse^nertl ivp ok d. Saras 'ne e ^aa-
berturgude Latis ja Leedus ei ole see

aga obligatoorne.
Sageli arvatakse, et tsement on

(as-rajale ora lihtsuses ja p-s -

vuskind uses nri tugev argument et
unustatakse koik muu selle korva,
Meie paekivikil ustikud on igal toot-
ja erinevad ning kasutala peab vali-
ma enda e sobiva ja oma tehno oo-
gi istele seadmeteie parima tulemu-
se andva taitematerjali. Eratarbijate-
le tuletaks aga meelde seda, et be-
tooni isevalmistamine voib osutuda
ka imaks, kui osta betoon betooni-
tootjalt, aga tAiesti kinde volte ol-
a selles, et ise betooni tehes kanna-
tab kvallteet,
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Eramu Kalda tinaval.

Betooni lnsuta oigesti
Praegu toodetakse Eestis tse-
menii - betooni p6hitooret
- ainult Kundas. Seal valmis-
tatakse viit erinevat liiki tse-
menti. Loodushoiu seisuko-
hast on Sirmiselt oluline, et
tsemendi tootmiseks kasu-
tatakse peale klinkri ka teist
tooret - meie olukorras p6le-
tatud p6levkivi. Mida enam
asendatakse klinker teis-
te koostisosadega nagu rd-
bu, p6letatud p6levkivi jms,
seda enam sidstetakse loo-
dust. Selle toorme baasil val-
mistatud komposiittsemen-
dist betoon on tavatsemen-
di omast plastilisem, seda on
kergem valada ning betoo-
nisegu tciiideldavus saavuta-
takse vdiksema veekuluga kui
puhast portlandtsementi ka-
sutades.

TSnapdeval valmistatakse be-
toonisegud peamiselt selleks
m6eldud tehastes. Seda be-
toonisegu nimetatakse kau-
babetooniks. Vastavalt vala-
tavate konstruktsioonide is-
eloomule kasutatakse viga
erineva koostise, omaduste ja
tugevusklassiga betoone. Ehi-
tusplatsil keegi enam naljalt

ise betooni ei sega, sest ots-
tarbekam on see tootjalt tel-
lida.

Kui kasutatakse nii-iielda oi-
get betooni, siis v6ib olla kin-
del, et konstruktsioonid saa-
vad kvaliteetsed ja kestavad
kaua. Suurim lollus on, kui
iiritatakse ise valmisbetoo-
ni paremaks muuta - lisatak-
se vett ja muid aineid. Selli-
sel puhul on tulemus nukker:
konstruktsioon hakkab lagu-
nema ja seda enamasti va-
helduva kiilmumise ja sulami-
se toimel.

Alati tuleb arvestada seda,
milleks iiks v6i teine betooni-
segu on m5eldud. Kfilmakind-
laid betoone kasutatakse v5-
liskonstruktsioonide ehituses.
Rasketes ekspluatatsioonitin-
gimustes asuvate konstrukt-
sioonide (parkimisplatsid, vi-
listrepid, hoonete terrassid
jms) ehitamiseks tuleb ka-
sutada spetsiaalset betoo-
ni. Eriti rasketes tingimus-
tes asuvad mererajatised. Sa-
muti n6uavad iilimat tdpsust
betooni valikul konstruktsi-
oonid, mis puutuvad kokku

ktilmumisega ja panevad vas-
tu jditevastast ainet sisaldava-
tele udupiiskadele - sillapos-
tid, viaduktide sambad jne.

Betoon on oskuslikul kasuta-
misel uskumatult plastiline ja
hestitiiiideldav ehitusmater-
jal. Ent ka parimal tegijaljuh-
tub, et kivistumisel voi eksp-
luatatsiooni kdigus tekivad
betoonpinda praod v6i muud
kahjustused, mida tuleb pa-
randada. Selle tarbeks on saa-
daval spetsiaalsed parandus-
segud, mida Eestis veel koha-
peal ei toodeta.

Eestis on betoonehitiste tra-
ditsioon 6ige vana. Meenu-
tagem kas v6i omal ajal uni-
kaalset vesilennukite angaari-
de koorikkatuseid v6i Tallinna
teletorni. lgal aastal esitatak-
se Aasta Betoonehitise kon-
kursile p6nevaid objekte. Ai-
na enam leiab betoon julget
kasutamist eramuehituses.
Pikk ajalugu on niidanud, et
6igesti kasutatud betoon kes-
tab kaua!

Toomas Laur
TTU dotsent


