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installatsioonidel, funktsioo-
nist tingitud seadetel ja vii-
mistlusel. Tulevikuväärtus ei
ole aga kuidagi seotud ehitaja,
vaid ikka omaniku huvidega. 

Basic Building’u põhimõttel
ehitatud korter-, rida- või indi-
viduaalelamu karp koosneb
kandvatest välisseina elementi-
dest, suureavalistest õõnespa-
neel-vahelagedest ning treppi-
dest, trepikodadest, rõdudest
ja liftiãahtidest. 

Välisseinakonstruktsioon
on kolmekihiline sandwich-
tüüpi soojustatud ja välisvii-
mistletud raudbetoonist ele-
ment. Elemendi sisekiht on sa-
mas ka kandekonstruktsioo-
niks ja viimistletud tehases
värvivalmiks. Seinaelemendid
on nõutava soojapidavusega,
massiivne betoon ühtlustab
ööpäevaseid temperatuurikõi-
kumisi ja kaitseb hästi välis-
müra eest. Elementfassaadide
viimistlusvõimaluste rohkus
pakub hulgaliselt valikuvarian-

te igasuguses hinnaskaalas.
Vahe- ja katuslagede konst-

ruktsioonides kasutatakse suu-
resildelisi õõnespaneele. See
lubab sõna otseses mõttes ehi-
tada maja karbi, ilma konst-
ruktiivselt siduvate vaheseinte
ja postideta ning kus ainsateks
ruumi piiravateks elementi-
deks on trepikojad, trepid ja
liftiãahtid. Kogu hoonesisese
funktsionaalse planeeringu
võib lahendada kergete, teisal-
datavate vaheseinte abil, arves-
tades elanike erinevate vaja-
dustega näiteks korter- ja rida-
majade puhul. 

Elamute trepielementidest
on valida kas värvitud või lih-
vitud betoon, väikemajade
jaoks pakutakse kesktalaga
treppe, mille astmed on kas
täispuidust või puiduga kae-
tud. Välistrepid ja -mademed
soovitatakse teha struktuursest
pesubetoonist. 

Korrusmajade trepikojad ja
liftiãahtid on ühtlasi hoone sta-

biilsust tagavad jäigastusele-
mendid. 

Kokkuleppel tellijaga saab
karbi ka ilmastikukindlalt sul-
geda (katus, aknad ja välisuk-
sed). Hoone karp antakse telli-
jale üle siis, kui ehitise kande-
konstruktsioon on 100-prot-
sendiliselt lõpetatud ning val-
mis sisemisteks installatsiooni-
ja viimistlustöödeks. 

Basic Building’u ehituspõhi-
mõte annab kortermaja omani-
kule võimaluse müüa korrus-
(t)e pinda, mitte paika pandud
korteriboksi, eramajaehitajale
aga ehituskulude olulise kok-
kuhoiu kaudu suurema osa jä-

reltöödega iseseisvalt toime
tulla. 

Hoone ruumiprogramm on
100% konverteeritav, olemas-
oleva korteri saab täielikult
ümber ehitada, liita kõrvalkor-
teriga või vastupidi – jagada
kaheks teineteisest sõltuma-
tuks eluruumiks. Basic Buil-
ding elementmaja on unifitsee-
ritud vorm, mis pakub tellijale/
lõpptarbijale võimaluse luua
personaalse sisu ja isikupära.

TÕNU KAUP

Basic Building eelised:Basic Building eelised:
• suur arhitektuurne vabadus; 
• tööaeg väheneb 40...50%;
• väiksem ehitusrisk; 
• võimalus hoone funktsionaalselt ümber kujundada;
• kõrgekvaliteediline elukeskkond;
• pikk elutsükkel (LC) ja vähene hooldusvajadus;
• ökoloogiline ja taaskasutatav põhiehitusmaterjal.

UUS BETOONITEHAS
Betoon on raske, selle vedu pika
maa taha kallis. Seetõttu on ots-
tarbekas teha betooni otse ehi-
tusobjektil. Olenevalt betonee-
rimistööde mahust püstitatakse
sinna kas lausa statsionaarsed
segusõlmed või kasutatakse
mobiilseid. Esimene suure
võimsusega ümberpaigutatav
betoonitehas on nüüd ka Eestis.
See kuulub aktsiaseltsile Tarim.

Betoonitehas käivitati 12.
juulil Muugal (aadressil
Hoidla tee 2, Muuga sadama

tollihoone vahetus naabruses). Te-
hase ülesandeks oli valmistada ka-
he kuu jooksul 26 000 kuup-
meetrit betoonisegu, mis kulub
Muuga sadama konteinerterminali
ehitamiseks.

Betoonitehas Liebherr Mobil-
mix 2,25 on valmistatud Saksamaal
Bad Schussenriedis Müncheni lä-
hedal. Tehase lahtivõtmisele, mõn-
da teise Eestimaa paika transporti-
misele ning taas tootmisvalmiks
seadmisele ei tohiks kuluda üle

viie päeva. Segusõlme võimsuseks
on 80 m3 betooni tunnis. See on
üks suuremaid tootlikkusi Eestis.

Betoonisõlmes saab valmistada
betoonisegusid kuni kuuest täite-
materjalist, kolmest erinevast tse-
mendist ja neljast lisaainest. Betoo-
nisegude komponentide doseeri-
misel kasutatakse juhtimissüstee-
mi Litronic. Tehas on varustatud
täitematerjalide niiskusmõõtjatega,
mis tagab segude kõrge ja ühtlase
kvaliteedi. Betoonitehase kvaliteeti
kontrollib OÜ Teede Laboratoo-
rium.

Välistamaks keskkonnareos-
tust, soetatakse lisaks betoonijääki-
de ümbertöötlemise seade Recyc-
ling. Omanike väitel on investee-
ringu suuruseks üle 10 miljoni
krooni. Tehase ostu finantseeriti
koostöös Hansa Liisinguga.

Pärast Muuga sadama kontei-
nerterminali betoonitööde lõppe-
mist kolitakse tehas Tarimi uude
tootmisbaasi Tallinna lähedal
Laagris.

ENNO REBANE
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BETOONI KLASS,
SELLE MÕISTE JA
MÄÄRAMINE
Betooni iseloomustavad paljud omadused: tugevus (surve-, tõmbe-, nakke-
tugevus jne), deformatsiooniomadused (elastne deformatsioon, roome ja
mahukahanemine), tihedus, külma- ja kulumiskindlus, veetihedus, vastupidavus
keemilistele mõjutustele, dekoratiivsus ja veel muudki. Milline neist omadustest
on oluline betooni kvaliteedi hindamisel, sõltub konkreetsele konstruktsioonile
esitatavatest nõuetest ja konstruktsiooni töötingimustest. Näiteks eluruumi
vahelaepaneeli puhul ei oma betooni külmakindlus ja püsivus keemiliselt
agressiivses keskkonnas mingit tähtsust, küll aga on need omadused
esmaolulised teeplaadi või kõnnitee äärekivi valmistamisel.

Siiski on betoonil mõningaid, ees-
kätt betooni tugevusega seotud
omadusi, millel on betooni kvali-

teedi hindamisel üldisem tähendus. Selli-
seid projekteerimisel etteantavaid põhilisi
betooni kvaliteedinäitajaid nimetatakse
betooni klassideks või markideks. Seejuu-
res klass või mark on betooni kvaliteedi-
näitaja üks kindlatest normeeritud väär-
tustest.

Betooni klass

Põhimõtteliselt võiks betooni mingit
omadust kirjeldada nii klassi kui ka mar-
gi abil, nende erinevus seisneb vaid selle
omaduse garanteerituse tasemes. Klass
määratakse kvaliteedinäitaja (näiteks tu-
gevuse) teatud tõenäosusega garanteeri-
tud suuruse järgi, mark selle näitaja kesk-
mise suuruse järgi.

SNiP 2.03.01-84 eristab betoon- ja
raudbetoonkonstruktsioonide jaoks järg-
misi betooni klasse ja marke: 
• survetugevusklass B, 
• külmakindlusmark F, 
• veetihedusmark W ja 
• tihedusmark D. 

Euroopa betoonistandardi eelnõus
prEN 206, mis on aluseks Eesti betooni-
standardi koostamisel, vaadeldakse kivis-
tunud betooni korral survetugevusklassi
C, mitmed muud kvaliteedinõuded ei ole
formuleeritud klassi või margina.

Kuna betooni survetugevus iseloo-
mustab kaudselt ka betooni muid tuge-
vus- ja deformatsiooniomadusi, siis loe-
takse betooni põhiliseks kvaliteedinäita-
jaks betooni survetugevusklassi (varem

survetugevusmarki), mille vaatlemisega
ka allpool piirdutakse.

Betooni survetugevusklass ehk lihtsalt
betooni klass väljendatakse enamasti be-
tooni 95% tõenäosusega garanteeritud si-
lindrilise või kuubilise survetugevuse
kaudu. 

Betooni 95% tõenäosusega garanteeri-
tud tugevust nimetatakse normtugevu-
seks, s.o tugevuseks, millest suuremat või
millega võrdset tugevust omavad 95%
kõigist vaadeldavast betoonist valmista-
tud katsekehadest. Betooni klassi ja
normtugevuse mõisted siiski ei ühti, klass
on betooni normtugevusele lähim väik-
sem suurus normidega ette antud klasside
reas. 

Võtame näiteks Eesti raudbetoon-
konstruktsioonide projekteerimisnormi-
des EPN 2 fikseeritud klasside reast kaks
naaberklassi C20/25 ja C25/30. Kui be-
tooni silindriline normsurvetugevus fck
on piires 20 MPa ≤ fck < 25 MPa või kuu-
biline normsurvetugevus 25 ≤ fcube,k < 30
MPa, siis vastab betoon klassi C20/25
nõuetele. Teisisõnu, betooni klass on
C20/25, kui vähemalt 95 protsendil katse-
tatud silindritest või kuupidest survetuge-
vus ei ole väiksem kui 20 või 25 MPa.

Betooni klass tuli Eestis kasutusele
1984. aastal koos projekteerimisnormide-
ga SNiP 2.03.01-84. Kuni selle ajani oli
meil betooni kvaliteedi põhinäitajaks be-
tooni survetugevusmark (tavaliselt liht-
salt betooni mark), mis erines betooni
klassist vaid selle poolest, et määrati be-
toonkatsekehade keskmise (s.o 50% tõe-
näosusega garanteeritud) survetugevuse
järgi. Käesoleval ajal betooni survetuge-
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vuse marki enam ametlikult ei kasutata.
Betooni klassist on huvitatud erinevad

asjaosalised. Betoon- või raudbetoon-
konstruktsioonis kasutatava klassi määrab
projekteerija lähtudes konstruktsiooni va-
jalikust kandevõimest, kestvusest, ka-
sutusnõuetest ja küllalt sageli ka kogemu-
sest. Viimasel ajal võib täheldada tendent-
si kasutada suhteliselt kõrget klassi lihtsalt
“igaks juhuks”. 

Nii betooni või betoontoote tootja kui

ka ehitaja peavad garanteerima betooni
vastavuse projektis toodud klassi nõuetele. 

Kuigi iga konstruktsiooni või toote
valmistamiseks kasutatud betoon peab ra-
huldama projektis näidatud klassi nõu-
deid, ei taga see veel kaugeltki konstrukt-
siooni või toote rahuldavat kvaliteeti. Kva-
liteetne on vaid õigesti koostatud projek-
tile vastav konstruktsioon või toode, kus
on kasutatud projektis ette nähtud all-
tooteid (sh armatuuri) ja kus betoon vas-
tab projekteeritud klassi nõuetele.

Eestis kasutatavad betooni
klassid

Betooni klass C vastab Eesti raudbetoon-
konstruktsioonide projekteerimisnormi
EPN 2 eelnõule ja euronormile EC 2.
Tavabetoonile on kehtestatud klassid
C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37,
C35/45, C40/50, C45/55, C50/60. Arvud
klassitähise C taga vastavad betooni
normsurvetugevusele MPa-tes. Kaldjoone
peal olev tähistab silindrilist survetuge-
vust fck (silinder diameetriga 150 mm ja
kõrgusega 300 mm), kaldjoonealune on
kuubiline survetugevus fc,cube (kuup kül-
jepikkusega 150 mm).

Betooni klass B kehtestati Nõukogude Lii-
dus 1984. aastal. SNiP 2.03.01-84 määrat-
les tavabetoonile klassid B3,5, B5, B7,5,
B10, B12,5, B15, B20, B25, B30, B35, B40,
B45, B55, B60. Arv klassitähise B taga
vastab betooni kuubilisele normsurvetuge-
vusele Rn MPa-tes. Survetugevus määratak-
se kuupidel küljepikkusega 150 mm. Klas-
si B rakendatakse Eestis kõrvuti klassiga C.

Betooni klass K vastab Soome raudbetoo-
ninormidele B4. Määratletud on klassid
K10, K15, K20, K25, K30, K35, K40, K45,
K50, K55, K60. Arv klassitähise K taga
vastab betooni kuubilisele normsurvetu-
gevusele fck MPa-tes (kuup küljepikkuse-
ga 150 mm, garanteerituse tase on veidi
alla 95%).

Kuigi betooni margi kasutamisest loobuti
Eestis ametlikult enam kui 15 aastat taga-
si, on see mõiste praktikas millegipärast
väga visa kaduma. Seetõttu lisame vaadel-
dud klassidele veel betooni margi M, mis
oli kasutusel NLis kuni 1984. aastani. Ta-
vabetoonile olid kehtestatud margid M50,
M75, M100, M150, M200, M250, M300,
M350, M400, M450, M500, M600, M700,
M800. Arv margitähise M taga vastas be-
tooni keskmisele kuubilisele survetuge-
vusele R kgf/cm2 (kuup küljepikkusega
150 mm). 

Kokkuvõttena on betooni klasside puhul
kasulik meeles pidada, et sama betooni
korral 

C = B ≈ K, kus C, B ja K on EPN 2-le,
SNiP-ile ja B4-le vastav betooni klassiarv
(kuubiline normsurvetugevus). 

Varem kasutatud betooni mark M ei
ole põhimõtteliselt võrreldav ühegi betoo-
ni tugevusklassiga. 

Kuidas määratakse betooni
normtugevust?

Betooni klassi määramisel aluseks olev be-
tooni normsurvetugevus fck (või SNiP-i
järgi Rn) määratakse survekatsetel saadud
tulemuste statistilise töötlusega, lähtudes
tavaliselt tugevuse sümmeetrilisest nor-
maaljaotusest.

Normtugevus fck = fcm (1 – tv), kus
fcm –vaadeldavast betoonist valmistatud

kõigi katsekehade keskmine tugevus
t – tegur, millest sõltub garanteerituse

määr, garanteeritus on 95%, kui 
t = 1,64

v – tugevuse variatsioonitegur

Variatsioonitegur v = σ/fcm, kus katsetule-
muste keskmine ruuthälve 

ja
n – katsekehade üldarv
fci – üksiku katsekeha tugevus

Betooni klassivastavuse
määramine

Betooni klassivastavuse määramisest on
huvitatud: 
• betooni valmistaja, kes peab garantee-

rima, et tema valmistatud betoon vas-
taks projekteerija, toote valmistaja või
ehitaja nõuetele; sageli on toote val-
mistajaks betoonitootja ise;

• ehitaja, kes peab garanteerima, et ehi-
tisse (konstruktsiooni) paigaldatud be-
toon vastaks projektile;

• ehitusekspert, kes peab kindlaks tege-
ma, kas betoon olemasolevas konst-
ruktsioonis vastab teatud klassile või
millisele klassile see vastab.
Laskumata detailidesse vaatleme klas-

sivastavuse määramise põhimõtteid klassi-
de C ja B korral. Soome klassi K kasuta-
takse meil peamiselt välisfirmadega (Soo-
me, Rootsi) väga tihedalt seotud tehastes,
kus valmistatavad konstruktsioonid on
projekteeritud Soome normide järgi.

σ= Σ
n

i=1
n - 1

(fci - fcm)2
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Artikli autor peab ebanormaalseks, kui
muudel juhtudel kohalik ehitaja on sunni-
tud kasutama Soome või mõne muu riigi
normide järgi klassifitseeritud betooni.

Betoonitehastes ning betoon- ja raud-
betoontoodete tehastes hinnatakse betooni
klassivastavust lähtudes tehases tootmise
käigus määratud ja jooksvalt korrigeerita-
vast survetugevuse variatsioonitegurist v.

Betoonipartii vastavust klassile B kontrolli-
takse GOST 18105-86 järgi tingimusega 

Rm ≥RT, kus
Rm – betooni tegelik keskmine tugevus

antud betoonipartiis
RT – betooni kontrolltugevus (variatsioo-

nitegurist v olenev vähim lubatud
tugevus)

Kontrolltugevus vaadeldaval ajaperioodil
RT = KTB, kus 

B – projekteeritud klassiarv (nt klassil
B30 B = 30 MPa)

KT – kontrolltugevustegur, mis määratak-
se GOST 18105-86 järgi sõltuvalt vaa-
deldavale perioodile eelnenud perioodi
kõigi betoonipartiide keskmise variat-
siooniteguri Vn suurusest
Tavabetoonil muutub KT piirides 1,07

(Vn ≤ 0,06) kuni 1,43 (Vn = 0,16).

Üksiku betoonipartii tugevuse variat-
sioonitegur Vm leitakse olenevalt partiis
katsetatud katseseeriate arvust (minimaal-
selt 2, soovitatavalt üle 6), katsekehade
arv igas seerias 2…8 (olenevalt seeriasise-
sest variatsioonitegurist). Vn määramiseks
peaks üldine katseseeriate arv olema vähe-
malt 30.

Kui katseseeriate üldarv on andmete
statistiliseks töötlemiseks liiga väike (alla
30), siis soovitab GOST võtta RT = 1,1B /
Kb. Tavabetooni korral Kb = 0,78 ja RT =
1,42B.

Survetugevuse vastavust klassile C kontrol-
litakse prEN 206 järgi. Vastavusnõuded
sõltuvad sellest, kas on tegemist esmase
tootmisega (tootmisperiood, mille vältel
koguneb vähemalt 35 katsetulemust) või
pideva tootmisega (kuni 12 kuu pikkuse
perioodi jooksul on kogunenud vähemalt
35 katsetulemust).

Betoonigrupi vastavus normsurvetuge-
vusele fck (fck on võrdne murrupealsele
klassiarvule, näiteks klassi C25/30 korral
fck = 25 MPa) on tõendatud, kui vastavus-
katsete tulemused rahuldavad järgmisi
nõudeid:
• esmasel tootmisel fcm ≥ fck + 4 MPa,

fci ≥ fck – 4 MPa;
• pideval tootmisel fcm ≥ fck + 1,48σ

MPa, fci ≥ fck – 4 MPa, kus
fci – üksiku katsetulemuse suurus
fcm – betoonigrupi kõigi katsetulemuste

keskmine suurus 
σ – keskmine ruuthälve, mis arvutatakse

vähemalt 35 järgneva katsetulemuse
põhjal ja on saadud kontrollimisele
eelneva, vähemalt kolmekuulise
perioodi vältel
Katsetulemuste arv vaadeldavas grupis

on esmasel tootmisel 3, pideval tootmisel
vähemalt 15.

Betooni klassivastavuse kontroll ehi-
tusel ei erine põhimõtteliselt eeltoodust.

Kontrollimisel GOST 18105-86 järgi esi-
neb kolm võimalust.

1. Variatsiooniteguri ja klassivastavuse
määramine toimub nagu tehases. See
eeldab väga suurt betooni mahtu ja pikka
ehituse kestvust ning ei ole Eesti oludes
reaalne.

2. Betooni kontrolltugevuse RT = KTB
määramiseks vajaliku tugevuse variatsioo-
niteguri Vn annab oma saatedokumentat-
sioonis kaasa betoonitootja. Vastavust
kontrollitakse tingimusega Rm ≥ RT, kesk-
mine tugevus Rm määratakse kohapeal
valmistatud kuupide või silindritega. 

3. Kui variatsiooniteguri kohta and-
med puuduvad (betoonitootja ei ole või-
meline garanteerima variatsioonitegurit
või betoon valmistatakse ehitusplatsil),
siis tuleb kontrolltugevuseks võtta

RT =1,1B / Kb, tavabetoonil RT = 1,42B
(betoonitootja jaoks äärmiselt eba-
soodne!).

prEN 206 järgi peab tootja ja ostja vahel
enne tarnimist kokku lepitud teatud be-
toonikoguse klassivastavust kinnitama
vastuvõtukontroll, mille puhul eristatakse
kahte juhtu.

1. Kui betooni vastavus või toot-
japoolne tootmiskontrollisüsteemi vas-
tavus on ametlikult tõendatud, siis
loetakse vaadeldava betoonikoguse klassi-
vastavus tõendatuks, kui
fci ≥ fck – 4 MPa ja 2 kuni 4 tugevuskatse
korral fcm ≥ fck + 1 MPa, 5 kuni 6 tuge-
vuskatse korral fcm ≥ fck + 2 MPa.

2. Kui betooni vastavus või tootjapoolne
tootmiskontrollisüsteemi vastavus ei ole
tõendatud, siis loetakse klassivastavus
tõendatuks, kui vähemalt kolme tuge-
vuskatse korral

fci ≥ fck – 4 MPa ja fcm > fck + 4 MPa.

Betooni klassi määramine
olemasolevas konstruktsioonis 

See on omaette huvitav ja sageli küllalt se-
gane probleem. Raske pole betooni kesk-
mise tugevuse leidmine, vaid normtuge-
vuse (s.o antud konstruktsioonis esineva
minimaalse tugevuse) hindamine, sest va-
riatsiooniteguri statistiliseks määramiseks
vajalike tugevuskatsete arv läheks võima-
tult suureks. Lihtsam on olukord, kui va-
riatsioonitegurit sisaldav dokumentat-
sioon on säilinud. Reeglina pole aga selli-
sel juhul betooni klassi ehitusjärgne mää-
ramine vajalik. Küsimuse lahendamine
nõuab eksperdilt oskust olemasolevate
standardite nõuded mõistlikult ekstrapo-
leerida, sellega seotud vastutus endale
võtta ja uuritava konstruktsiooni töötami-
se mõistmist. Kõige selle lähem käsitlemi-
ne võiks olla aga juba omaette kirjatüki
teemaks.

VELLO OTSMAA,
TEHNIKAKANDIDAAT
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NCC on tegev mitmes
valdkonnas: inseneri-,
elamu- ja üldehitus,

ehitusmaterjalitööstus (asfalt,
kruus, killustik, kaubabetoon,
ehitusseadmete rent ja hool-
dus), kinnisvara ja investee-
ringud. Viimastel aastatel on
NCC areng olnud märkimis-
väärselt kiire Põhjamere ja
Läänemere piirkonnas, kus
aastane kasv on ulatunud
20%-ni. Kaubabetooni osas
kuulub NCC Rootsis kolme

suurema tootja hulka aastase
mahuga 300 000 m3. Firmal
on kaubabetooni tootmine ka
Taanis, Norras ja Soomes
(käesoleva aasta alguses ostis
NCC Soomes Soraseula OY
betoonitootmise). 

Samas ei piirdu NCC koge-
mus kaubabetooni tootjana
ainult ülalnimetatud regiooni-
ga, vaid ulatub Uri hüdro-
elektrijaama ehitusest Indias
(1996...1998) osalemiseni
Öresund Link’i projekti tunne-

liehituses konsortsiumis ÖTC
(Öresund Tunnel Contrac-
tors). Ligemale pool NCC
Grupi operatsioonidest on toi-
munud väljaspool Rootsit. Il-
mekaks näiteks sellest on
NCC tegevuse laienemine Ees-
tisse, Lätti, Leetu, Poolasse ja
Venemaale. 

Eestis on NCC osanik as-
faltbetooniettevõtetes AS Tas-
fil ning Talter. Omaette üksu-
sena tegutseb NCC Industri
Eesti AS, mis alustas tegevust
ehitusmasinate rentijana
1998. aasta septembris. 1999.
aasta kevadel pandi NCC In-
dustri Eesti AS-is alus ka kau-
babetooni tootmisele. 

Algul valmistati betooni
Harbetilt renditud väikeses se-
gusõlmes, mis selleks otstar-
beks automatiseeriti. Sõlm
tootis 1999. aastal ligemale
5000 m3 betooni. Seda kasutati
NCC Industri Eesti oma segu-
sõlme püstitamisel, võimalust
mööda varustati ka teisi ehi-
tusobjekte, sh De La Gardie’
kaubanduskeskuse ehitust
Tallinnas Viru tänaval.

Uus segusõlm Tallinnas,
Betooni tänaval anti käiku
1999. aasta oktoobris. Tege-
mist on Skako ja Sermeki
seadmete baasil rajatud betoo-
nisõlmega, mis toodi Eestisse
Öresundi tunneliehituse töö-
maalt, kus see valmistas betoo-
ni Kopenhaageni Põhjasadama
tunnelielementide tehases. Be-

toonisõlme vanimad kompo-
nendid pärinevad aastast
1996, kuid juhtimisautomaati-
ka koos juhtimisprogrammiga
Skakomat 200 on Taani kom-
panii Skako uusim versioon.
Tegemist on kaasaegse auto-
matiseeritud segusõlmega, mis
pakub suurepäraseid võimalu-
si betoonisegude formuleeri-
miseks. Erinevalt tavapärasest
3...4 punkrist koosneb täite-
materjalide ladu 8 silost ma-
hutavusega à 100 tonni. Lisaks
paremale täitematerjalide
omavahelisele kombineerimi-
sele saab kasutada ka kolme
erinevat tsementi, pulbrilist
fillerit ja mikrosilikat. Betooni
segamine toimub 3,5 m3 ma-
hutavusega kaksvõll-sundse-
gistis. See lubab saavutada vä-

Kaubabetooni tootja –

NCC INDUSTRI
EESTI AS BETOON 
NCC Industri Eesti AS Betoon on NCC (Nordic Construction Company) AB tütarettevõte
Eestis. NCC AB on Põhjamaade ja Balti regiooni juhtivaid ehitus- ja kinnisvarafirmasid,
mille suurust iseloomustab 1999. aasta käive 70 miljardit Eesti krooni ning töötajate arv
24 000. NCC AB aktsiate turuväärtus Stockholmi börsil ulatus eelmise aasta lõpus umbes
20 miljardi Eesti kroonini.

Segusõlme juhtimisautomaatika pärineb Taani kompaniilt Skako.
Tegemist on uusima versiooniga koos juhtimisprogrammiga
Skakomat 200.
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ga madalaid vesitsementtegu-
reid (eelduseks kõrgete tuge-
vusnäitajate saavutamisel) ja
jäikasid segusid. Seejuures säi-
lib tootlikkus 100...150 m3/h. 

NCC Industri Eesti AS Be-
toon kasutab betoonisegude
koostamisel tänu avaramatele
tehnilistele võimalustele 2...3
liivafraktsiooni, kuni 3 killus-
tikufraktsiooni ja fillerit, mille-
le lisatakse tsement ja vesi.
Vajadusel kasutatakse betooni-
segu ja kivinenud betooni
omaduste reguleerimiseks mit-
mesuguseid betoonilisandeid. 

Tehnilised võimalused ja
asjakohane oskusteave lubavad
ettevõttel valmistada betoone,
mis on pumbatavad juba alates
tugevusklassist B7,5. Nimelt
saab koostada segud selliselt,
et neis oleks piisavalt täi-
tematerjali osiseid, mis tagavad

pumbatavuse ka madalate
tugevusklasside ja väikese tse-
mendisisalduse puhul.

Tänu moodsale tootmis-
baasile saab täitematerjalide te-
rastiku koostise valida sellise,
et tühikute maht täitematerjali
osakeste vahel oleks mini-
maalne. See omakorda lubab
vähendada soovitud töödelda-
vuse ja tugevusomaduste saa-
vutamiseks vajalikku tsemen-
dihulka betoonisegus. Erine-
valt olukorrast, kus puuduvad
võimalused betooni terastiku
koostise vastavaks reguleerimi-
seks, võib tsemendi kokkuhoid
ulatuda 80...120 kilogrammini
betoonikuupmeetri kohta.
Samuti paranevad betooni
tehnilised omadused, eelkõige
väheneb mahukahanemine ja
pragude tekke risk. 

NCC Industri Eesti AS Be-

tooni poolt toodetavad be-
toonid on samasuguse tsemen-
disisaldusega nagu enamikus
Euroopa Kaubabetooni Orga-
nisatsiooni liikmesmaades. Vä-
hima tsemendikogusega saa-
dakse hakkama Taanis, kus
keskmine aastane tsemendiku-
lu kuupmeetri betooni kohta
oli 1996. aastal vaid 230 kg.
Itaalias ja Hispaanias oli see
240...245 kg/m3, Austrias,
Belgias, Prantsusmaal 260...
270 kg/m3, Soomes 290 kg/m3.
Norras ja Rootsis kulub tse-
menti 330...340 kg/m3. USA-s
oli tsemendi keskmine statisti-
line kulu 227 kg/m3, Venemaal
370 kg/m3. Tsemendikulu on
muidugi suuresti sõltuv toode-
tava betooni keskmisest tuge-
vusklassist ja esitatud püsivus-
nõuetest, samuti kasutatava-
test inertmaterjalidest.

Soodsate tehniliste võima-
luste olemasolu betooni teras-
tiku koostise koostamisel toob
loomulikult kaasa mitmeid tei-
si erinevusi betooni omadus-
tes, võrreldes seni kasutama
harjutud betoonidega. Vähema
tsemendisisaldusega betoonide
kivinemiskiirus on mõnevõrra
väiksem kui suure tsemendisi-
saldusega betoonidel. Eriti
võib see tunda anda hilissügi-
sel ja talvel, mil betooni kivi-
nemisel eralduv soojus ei suu-
da kompenseerida keskkonna
madalast temperatuurist tingi-
tud betooni jahtumist. Kui
kaitsta sooja betoonisegu tarni-
misel ja valamise järgselt kivi-
nemise esimestel päevadel jah-
tumise vastu, ei ole suvise ja
talvise betoneerimise vahel
olulist vahet. Olukorras, kus
betoon valatakse külmale alu-
sele, tuleb kasutada suurema
tsemendisisaldusega betoone.
Nii tagatakse betooni suurem
soojaeralduvus, mis kompen-
seerib jaheda keskkonna mõju.
Betooni valamisel külmale
aluspinnale ja keskkonna nul-
lilähedaste või madalamate
temperatuuride juures, kus ei
saa hoida keskkonna tempera-
tuuri 10...20 °C piires, tuleks
kasutada betoone tsemendisi-
saldusega mitte alla 350 kg/m3,
soovitatav on 400 kg/m3. Appi
tasub võtta kivinemise kiiren-
dajaid. 

Suurem tsemendisisaldus
tõstab betooni tugevusklassi ja
maksumust. Betooni tellija
saab seejuures alati valida, kas
kasutada kõrgema tsemendisi-
saldusega betooni või teha ku-
lutusi keskkonna ja betooni
soojendamiseks. Selge on, et
kivinemise kiirusest sõltub
ehitustempo.

Väiksema tsemendisisaldu-
sega betoonide kasutamine
nõuab valutehnoloogiast ran-
gemat kinnipidamist. Eriti
kehtib see seintevalu korral,
sest tsemendi osatähtsuse vä-
henemine ja asendumine roh-
kema täitematerjaliga muudab
betooni “vähem libedaks”. Sel-
lest johtuvalt võib normatiivse
40 cm paksuse kihi asemel
1...2 m paksuste tihendatavate

Uus segusõlm Tallinnas Betooni tänaval anti käiku 1999. aasta oktoobris.
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kihtide valamise juures jääda
valupilt ebarahuldav. Pidades
kinni nõutavatest valukihtide
kõrgustest saavutatakse eesku-
julik valupilt ka väiksema tse-
mendikuluga betoonide korral.
Seda on näidanud sama klassi-
ga betoonide kasutamise koge-
muste võrdlus erinevate pai-
galdajate juures. 

Paigaldatavuse paranemise-
le aitavad suuresti kaasa mit-
mesugused betoonilisandid.
Betooni retseptuuride valik on
avar. Betooni tellimisel on ots-
tarbekas viidata betooni kasu-
tuskohale. Sellisel juhul saab
välja töötada vastavad seguret-
septid ja pakkuda tellijale ni-
melt sellist betooni, mis kõige
paremini vastab konkreetsetele
soovidele ja kasutustingimus-
tele.

NCC Industri Eesti AS Be-
toon on varustatud esmaklassi-
lise betoonilaboriga, kus on
olemas kõik tingimused betoo-
nide uurimiseks ja katsetami-
seks. Labori eesotsas on TTÜ
ehitusmaterjalide teadusliku
uurimise laboratooriumi kuna-
gine juhataja ja hilisem kateed-
rijuhataja, betooniala eritead-
lane Ph.D. Enn Uustalu. Tema
eestvõttel käib laboris ulatuslik
betooniuurimine, millest võta-
vad aktiivselt osa ka TTÜ Ehi-
tustootluse Instituudi ehitus-

materjalide labor ning Kunda
Tehased. 

Parasjagu on käsil uurimis-
töö isetihenduvate betoonide
valdkonnas. Hea isetihenduva
betoonisegu puhul saavutatak-
se suurepärased betoonpinnad,
milles pooride ja tühikute hulk
on väike. Sellised seinad ei va-
ja parandamist ega viimistle-
mist. Isetihenduva betooni ka-
sutamisel lühenevad ehitus-
ajad ja vormiringlus, langeb
ära vajadus kasutada vibraato-
reid. Sellest tuleneb nii tööjõu
kokkuhoid kui tervislikumad
töötingimused. Olgugi et be-
tooni omahind tõuseb – betoo-
nisegu kihinemise vältimiseks
ja vajaliku voolavuse tagami-
seks tuleb kasutada suurt hul-
ka betoonilisandeid ning peen-
fillerit –, ehituse maksumus
lõppkokkuvõttes alaneb.

Ettevõttes pööratakse suurt
tähelepanu sidemetele kõrg-
koolidega ja töötajate kvalifi-
katsioonile. Käesoleval aastal
on NCC Industri Eesti AS Be-
toon võtnud tööle kolm uut
töötajat, kes on Tallinna Teh-
nikaülikooli ehitusteaduskon-
na betoonitehnoloogia alal äsja
lõpetanud või lõpetamas. Töö-
tatakse perspektiivitundega,
tasa ja targu, ilma erilise püüd-
luseta ekstensiivsele arengule.
Seetõttu loobutakse mõnigi
kord võimalusest võita mõni
hinnapakkumine “maksku mis
maksab”. Betoonitööstuse hin-
natase on juba märkimisväär-

selt langenud. Igal pakkumisel
on teatud piir, millest allapoole
ei ole otstarbekas laskuda, ol-
gugi et võimalusi selleks võiks
olla. Vastasel juhul raiuksid
oksa, millel istud. Seeläbi kan-
nataksid ka mitmed töölõigud,
mis vajavad pidevalt vahen-
deid, eelkõige uurimis- ja aren-
dustöö, keskkonnakaitse, koo-
litus jne.

NCC Industri Eesti AS on
2000. aastaks plaanitud toot-
mismahud juba saavutanud ja
asunud uute eesmärkide täit-
misele. NCC Industri Eesti AS
Betoon lühiajalise eksisteeri-
mise üheks tähtsündmuseks
kujunes ettevõttele kvaliteedi
vastavustunnistuse omistami-
ne TTÜ Katsekoja poolt tänavu
mais. Kvaliteedialane töö ei
piirdu loomulikult vaid vasta-
vustunnistuse saamisega, vaid
on jätkuv, pidev ja täiustuv.
NCC Industri Eesti AS Betoon
tootmistegevus on TTÜ Katse-
koja kui sertifitseerimisorgani
pideva kontrolli all. 

NCC Industri Eesti AS on
oma edasise tegevuse põhirõhu
asetanud toote- ja klienditee-
ninduse arendamisele ning
koolitusele. Esimeseks sam-
muks sel teel on betoonialase
insenerikoolitusega spetsialisti
töölerakendamine objektide
teenindamisel. Klienditeenin-
daja käsutuses olev laborauto
on varustatud proovide võtmi-
seks vajalike seadmetega: töö-
deldavuse määramise vahen-

did, vormid, vibrolaud, betoo-
nisegu õhusisalduse määraja,
mittepurustava katsetamise va-
hendid digitaalse löökvasara ja
betooni küpsusastme määra-
mise seadme Con Reg näol jms.

NCC Industri Eesti AS Be-
tooni eesmärk on kujuneda
juhtivaks kaubabetooni toot-
jaks Eestis. Selle eesmärgi taga-
tiseks on tugev finantsbaas,
olemasolevad ja arenevad
tehnilised võimalused, eesku-
julik laboratoorne baas,
võimekas uurimisgrupp, üha
tugevnev insenerikaader ning
emafirma-poolne igakülgne tu-
gi oskusteabe alal.

NCC Industri Eesti AS
Betooni 28
11415 Tallinn
Betooni tellimine: 
Tel: (0) 605 1162
Faks: (0) 605 1161
e-post: nccbet@online.ee 

Toimetuselt
Betooni teemat jätkame ka
edaspidi. Ühtlasi anname tea-
da, et 29. septembril toimub
Rahvusraamatukogu konve-
rentsisaalis betooni päev. Seal
kuulutatakse välja konkursi
Aasta Betoonehitis võitja.

NCC INDUSTRI EESTI AS 

Betoonilabor on varustatud
esmaklassiliste seadmetega.

Ehitusele...


