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POORBETOON MAAIL/\AAS

Poorbetooni vaLnistamise tehnoloogia leiutati
1920.-1930. aastatel Soomes ja Rootsis. Esime-
sed kaks poorbetoontoodete valmistamise te-
hast rajati Rootsis, kust on pdrit ka selle mater
jali vanimad ja tuntumad kaubamdrgid Siporex
ning Ytong. Aeroc AS-i toodetud poorbetooni
turustatakse AEROC kaubamirgi al1 peale Ees-
ti veel Ldtis, Leedus, Taanis, Rootsis, Soomes ja
Venemaa Kaliningradi piirkonnas. Samuti val-
mistatakse AEROC kaubamdrgi all poorbetoon-
tooteid ja miiiiakse l<ohalikel turgudel Venemaal
Peterburis ja Ukrainas Kiievi ldhistel.

Tdnaseks on poorbetooni tootmise tehnoloogia
ja seadmed v6rreldes algusaastatega tohutult
arenenud, mis on lubanud veel reljeefsemalt
vdlja tuua selle materjali unikaalsed omadused:
kerguse ja samas tugevuse, mis iihendab mater-
jalis korraga nii konstruktiivse kui ka soojustus,
materjali omadused. Tdnapdeval valmistatakse
poorbetoontooteid erinevates riikides koigis
maailmajagudes krimnete eri kaubamdrkide all
- Euroopas on peale eelnimetatute tuntumad
veel Celcon, Tharmalite ja Durox Suurbritannlas
ning Hebel ja Porit Saksamaal. Kogu maailmas
valmistatakse aastas kirmneid miljoneid kuup-
meetreid poorbetoontooteid.

POORBETOON EESTIS

Eestis on erinevad tehased valmistanud p,
betoontooteid erinevaid tooraineid kasur.,-,
alates 1960. aastate algusest. Ahtmes ja Nar
kasutati poorbetooni valmistamiseks tsen.: _

ja lubja asemel p6levkivituhka, mist6ttu kur.-

Mitmekorruselise elamu velisseinte ehitus
AEROC EcoTerm Plus plokkidest Kiievis
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MIS ON POORBETOON?
Poorbetoon, nagu nimetuski iitleb, on poorse
struktuuriga kivipohjaline materjal, mille val-
nistamiseks kasutatakse liiva, tsementi ja vett
nagu tavabetoonigi vahnistamiseks. Erinevait
tavabetoonist kasutatakse aga poorbetooni val-
mistamisel lihteainetena veel lupja, kipsi ja vd
heses koguses alumiiniumi, mille omavahelise
reageerimise tulemusena eraldub betoonisegus
viiikeste gaasimullidena vesinik, mis annabki
rraterjalile omase poorse struktuuri. Materjali
':Lrondes (mooduga 0,5...2,0 mm) olev vesinik
:.:nclub tootmisprotsessi lopuks difusiooni tot-
:- rrhuga. Tinglikult voib oelda, et poorbetoon
. -,.neb suures osas 6hust, sest mahu jdrgi on

:. -.iialclus kergemates toodetes iile 80%.

'. .. .:-:stab poorbetooni tavabetoonist materja-
: . *-:.risprotsess. Tavabetoon tahkestub nor-
::'.. . :'::nrustes betoonisegus toimuvate kee-
:: - : ::,rtsesside tulemusena ja saavutab oma

, , - ,--:eYuse pikema aja jooksul. Poorbe-
- ', : -..ub loplikult autoklaavse tootlemise
.i- .-. "' :.. rohu ja temperatuuri juures.

'rn poorbetooni rahvusvaheliselt
:,JS autoclaved aerated concrete,

,.,. r'oi ka aircrete, saksa keeles
.: keeles ldttbetong, soome kee-

. -. ievr.tbetoni.
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ffiTneid plokke rahrrasuus tuhaplokkideks. Aravete
ja Palivere tehastes kasutati tsemendi asemel
ainult lupja, mistottu nin-retati neid plokke si1i,
kaltslitplokkideks.

Eestis on uue p6lvkonna poorbetoontooteid Ae-
roc AS-i tehases Kunda ldhistel toodetud juba
kiimme aastat - aastast 2001. Erinevus varase
malt teistes tehastes valmistatud poorbetoonist
on just nimelt toorainete valikus. Tsemendi ja
lubja kasutamine tuha asemel tagab AEROC i
toodete iihtlase kvaliteedi ja korge survetugevu-
se vdga madalate mahukaalude juures.

MATERJALI UNIKAALSED
OMADUSED

Tdnu poorsele struktuurile on poorbetoon aer-
miselt kerge. Kui tar.abetooni jaotatakse tiheduse
jdrgi raskebetooniks (iile 2600 kg/m3), normaal-
betooniks (2100...2600 kg/m') ja kergbetooniks
(800...2100 kg/m'), siis nditeks AEROC toodete
koostiseks olev poorbetoon on kuivtihedusega
300...575 kg/m3. Siinkohal on huvitav tuua v6rd-
luseks, et kasepuidu tihedus standardniiskusel
I2o/o on 630 kg/m', mis tdhendab, et koige kerge
mad AEROC plokid on kasepuidust kaks korda
kergemad!

Poorbetooni suletud poorides paiknev ohk an

nab toodetele suurepiirased soojusisolatstooni-
omadused. Erinevalt nditeks keramsiitbetoo-
nist ei ole poorbetoon ldbipuhutav ja rnaterjal
on ohutihe. Teadupirast on seisev ohk parim
soojaisolaator. Just nimelt tdnu rohkele ohu-
sisaldusele ja kinniste pooridega ohutihedale
struktuurile on AEROC EcoTerm Plus plokki,
de kuiva materjali soojr-rserijuhtivus adrmiselt
madal: 0,072 W/mK, mis on vaid kaks korda
suurem kui soojustusmaterjalidel nagu EPS voi
rnineraalvill. Poorbetoon on ainus klvimaterjai,
millest on voimalik ehitada iihekihilisi soojapi-
davaid vdlisseinu ning mis ei vaja Eesti klllmas
tdiendavat soojustamist.

Aeroc AS tehase sisevaade,

massiivide l6ikamine

Poorbetoon talub tulekahju korral tavabetoonist
paremirti korge lemperaluuri moju. se\t poorne
struktuur kaitseb materjali tavalisele betoonile
omaste aurustuva vee pohjustatud kahjustus-
te eest. Kuna tulekuumus tungib materjali eriti
aeglaselt, tekib isegi tugevate liihiajaliste polen-
gute korral tavaliselt ainult poorbetooni pinna
kahanenisest tingitud pragude v6rk, mis ei
rnojuta miiiiritise tugevusomadusi. Nditeks 200

rnm paksusel poorbetoonist miriiritisel on tule
piisivus REI240.

AEROC poorbetoon on looduslikult puhas ma-
terjal, mis ei sisalda eqa erita rningeid kahiuliklie
aineid ja seetottu sobivad -\EROC maiacl ko-
duks allergikutele. Tanu materiali sooiust nine
niiskust akumuleerivatele omadustele on poor
betoonist majades meeldiv uhtlane nikrokliinra.
Tdnu kergele kaalule on poorbetoonist tooted
loodusressursse sdistvad.

Samuti on poorbetoon vdga hdsti toodeldav,
mist6ttu on ehitusplatsil plokkide m66tu saagi-
mine, seintesse soonte freesimine ja avade puu-
rimine lihtne ning kiire.

POORB ETOON I VALMI STAMI N E

AEROC-i tootmisprotsess on v6rreldav leiva
valmistamisega.

Tootmisprotsess algab veskis kvartsliiva ja kips-
kivi peeneks jahvatamisega, veskist suunatak-
se liiva, kipsi ja vee segu segistisse ("mikser"),
kus lisatakse teised p6himaterjalid ja segatakse
toorained iihtlaseks massiks ("tainas"). Segusse

Iisatakse reaktsioonitekitaj ana alumiiniumpulb-
rit ("prirm'), mis reageerides lubjaga pohjustab
r.esinikr-Lgaaside eraldumise ja materjalis teki-
lad vaikesed qaasirnullid ("taina kerkrmine").
Kerkinisega samal aial hakkab segu tardur.na
ja moodustub materialile iseloorruhk L.ooride-
ga struktuur. Parast tardr.Lmist loigatakse un]bes
plastiliini tugevuse saalutanud segr-rmassiir- loi-
kemr'inal trtatidegJ oigetc moormetesd too-
deteks ("leir.apatsid"). Lopliku tugevuse saa\-u-
tavad AEROC tooted autoklaavides ("leivaahi")
nende terrr-rilisel tootlemisel k6rge temperatuuri,
niiskuse ja rohu reiiimil. Autoklaavimisprotsessi
kdigus tekib ldhteainetest uus homogeenne mi-
neraal tobermoriit, mis koos poorse struktuu-
riga annabki materjalile nii selle tugevuse kui
kerguse.

\
h

i.
Ir
It
i.il
l

t.

I

!

I

;q

,1

I

T

lt
f
i
:'

t

I

I

I

AEROC tooted Nordea maja siseseinte ehitusel Tallinnas

Aeroc AS tehase sisevaade, massiivi t6stmine pakkeliinile


