
Põlevkivituha kui
ehitussideaine
kasutamise uuringud 

Uuringud algasid Kohtla-
Järvel juba 1922. aastal, millele
järgnes samas ka (1924/1925)
põlevkivituhksideaine ja -ki-
vide toomine. Aastatel 1929...
1941 valmistas Tallinna Balti
Puuvillavabrik umbes 6,5 mil-
jonit autoklaavis kivistatavat
tuhktellist, mis suure veeima-
vuse ja äärmiselt vähese ilmas-
tikukindluse tõttu olid põhili-
selt kasutatavad vaid hoonete
siseseintes (näidishoonetena
ehitati ka rõhutatult laiade ka-
tuseräästastega Rahumäe ja
Hiiu raudteejaamad).

Pärast sõda jätkusid uurin-
gud Tallinna Polütehnilises
Instituudis professor Ottomar
Maddisoni juhendamisel. La-
bori tulemused andsid olulise
tõuke Tallinnas põlevkivituhk-
sideainetehase Kukermiit raja-
miseks, kusjuures nüüd loode-
ti juba tööstuslikult saada ehi-
tusmördi sideainet – kukermii-
ti margiga vähemalt 100. Kuna
aga restkoldetuha omadused
olid väga kõikuvad, siis kuju-
nes kukermiidi margiks valda-
valt 50.

Varsti selgus ehitustandril
halva üllatusena, et kukermiit
kivines algfaasis ja eriti mada-
lamatel temperatuuridel (alla

+10 ºC) äärmiselt aeglaselt.
Kui näiteks portlandtsemendi
survetugevus väheneb tempe-
ratuuri langedes +20...+1 ºC
25%, siis kukermiidil 90%.
Lisaks sellele ei ole kukermiit
hüdraulilisele sideainele oma-
selt veekindel.

Aastatel 1948...1961 toode-
ti Tallinnas kukermiiti 500 000
tonni, ja hiljem, kuni 1983.
aastani Ahtmes, lendtuhast ku-
kermiiti margiga 100 umbes
300 000 tonni. Kui Kohtla-Jär-
ve Elektrijaamas mindi 1948.
aastal üle põlevkivi tolmuna
põletamisele, avardusid märga-
tavalt võimalused koksivaba
põlevkivilendtuha efektiivseks
kasutamiseks ehitussideaine-
na.

Süstemaatilised uuringud
põlevkivi lendtuha kasutami-
seks ehitustööstuses algasid
TPI-s 1956. aastal pärast ehi-
tusmaterjalide katselabori loo-
mist. Uuringutega, mida ju-
hendas Verner Kikas, selgitati

peagi, et ehitusmaterjalide
tööstuses on kõige otstarbeko-
hasem kasutada lendtuhka
kolme erineva keemilis-mine-
raloogilise koostise ja sideaine-
liste omadustega jäme-, peen-
ja peenima fraktsioonina.

Jämefraktsioonist terasuu-
rusega valdavalt 10…150µm
piirides on kõige otstarbekoha-
sem valmistada autoklaavis
kivistatavaid mull- ja raskebe-
toone.

Peenfraktsioon terasuuru-
sega valdavalt 10…30µm on
sobiv keskmargilise kukermii-
di ja portlandtsemendiklinkri
lisandiga kukermiittsemendi
valmistamiseks.

Peenimasse kuuluvad te-
rad, mis on valdavalt alla
15µm. Seda fraktsiooni loodeti
kasutada kõrgema margiga tse-
mentide saamiseks.

Kas klinker on lisandiks
tuhale või tuhk klinkrile? 

Kuni 1959. aastani taotleti
põhiliselt võimalikult suure
hulga põlevkivituha kasu-
tamist sideainena. Tsemendi-
klinkrit lisati vaid niipalju, kui
see oli vajalik kukermiittse-
mendi nõuetekohaste ehitus-
omaduste tagamiseks. Selgus,
et 25...35% klinkrisisaldusega
kukermiittsemendi saamiseks
sobib kõige paremini lendtuha
peenfraktsioon, peenima frakt-
siooni puhul oli aga klinkri-
lisandi efektiivsus väiksem kui
peenfraktsiooni korral ning
kukermiittsemendi aktiivsus
madalam kui seda võinuks eel-
dada tema komponentide
aktiivsuse ja nende suhtelise
hulga põhjal. Negatiivsed
nähud taanduvad, kui klinkri-
manus on suurem – 70…80%.
Aga see on juba tuhalisandiga
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PORTLAND-
PÕLEVKIVITSEMENDI
SÜNNI- JA ARENGULUGU
Kunda tsemenditehases toodetava portland-põlevkivitse-
mendi sünniaastaks võib lugeda aastat 1960, kui üldsust
informeeriti juba ka ajakirjanduse kaudu uue, esmapilgul
kahtlasena paistva tulemusega: elektrijaamas kütusena
kasutatava põlevkivi põlemisjäägi – lendtuha – ühe
fraktsiooni lisamisel tsemendiklinkrile ja selle jahvatamisel
saadakse kõrgema-margilisem portlandtsement, kui seda on
lendtuhata portlandtsement. Selline, tolle aja kohta täiesti
loogiline kahtlus tulenes varasemate aastakümnete
kogemustest, mil põlevkivituhka peeti vähese väärtusega
ehitussideaineks.

Põlevkivituhk-portlandtsement on Tallinna teletornis 
ennast õigustanud.



klinker. Seejuures oli tuhali-
sand ettenägematult, üle 1,5
korra, kõrgema efektiivsusega,
kui seda võis eeldada tema kui
sideaine aktiivsuse järgi.

Portlandtsemendi üldtun-
tud tehnoloogia kohaselt ma-
nustatakse klinkrile obliga-
toorselt vähesel hulgal lisatava
kipsi kõrval veel 15...50 % mit-
mesuguseid mineraalseid li-
sandeid: vulkaanilist tuhka,
tuffi, treepelit, opookat, diato-
miiti, kõrgahjuräbu, kivisöe-
või pruunsöetuhka. Nende li-
sandite kasutamisega tsemendi
omadused stabiliseeruvad,
korrosioonikindlus agressiiv-
ses keskkonnas suureneb,
omahind aga väheneb. Reegli-
na alandavad lisandid port-
landtsemendi aktiivsust seda
enam, mida madalam on nen-
de endi aktiivsus ja mida suu-
rem on nende hulk. Parimal
juhul jääb aktiivsus samale ta-
semele kui lisandita tsemendil.

Põlevkivi lendtuha peeni-
ma fraktsiooni 20...30 % ma-
nustamisel klinkrile saadi aga
portlandtsement, mille aktiiv-
sus (60…70 MPa) suuresti üle-
tas lisandita portlandtsemendi
oma. See oli esmakordne ju-
hus, kui mingi mineraalne
tööstusjääk tõstis tsemendi
aktiivsust nii tõhusalt. See näis
esmapilgul küllaltki ebatõepä-
rane, sest kuidas võis suuresti
varieeruvate omadustega tuhk
olla kõlblikuks komponendiks
kõrgemargilises portlandtse-
mendis?

Tsemendi teaduslik-
tehniline väljaarendus 

Alustati põlevkivi koosti-
sest, selle põletusreñiimist ja
lendtuha fraktsioneerimisest
tuha püüdmise käigus. Vaadel-
di isegi lendtuhapüüdjate, eel-
kõige tsüklonite efektiivsust,
laskudes isegi nende montaañi-
vigadesse. Järgnes tsemendi
tootmise tehnoloogia regulee-
rimine. Lõpuks tuli jälgida põ-
levkivituhk-portlandtsement-
betoonide tehnoloogilisi oma-
dusi raudbetoontoodete tehas-
tes: uurida segu vormitavust,
betooni paisumist kivistumisel

ja selle mõju vormide töökind-
lusele. Peale selle analüüsiti
konstruktsioone töös, mõõdeti
nende deformatsioone ning
määrati roomavus.

Põlevkivituhk-portlandtse-
mendi arengut saatsid rohked

arutelud oma instituudis, ehi-
tuskomitees, ministeeriumi-
des, tööstuses ja üleliidulistes
instituutides.

Laiaulatuslike uuringutega
püüti elimineerida kõikvõima-
likke vigu ja juhuslikkust ning
leida üldised seaduspärasused,
mis on olnud edasise edu alu-
seks.

Põlevkivituhk-
portlandtsement 

Seda on seni toodetud
enam kui 6 miljonit tonni ja
sellest on valmistatud ligikau-
du 20 miljonit m3 monteerita-
vaid raud- ja pingbetoontoo-
teid ning monoliitseid konst-
ruktsioone, kus eriti oluline on
tsemendi plastifitseeritus, vä-
hene veevajadus, betooni suur
püsivus ning ilmastikukindlus.
Nendest toodetest on püs-
titatud palju tööstuskomp-
lekse, elamurajoone (Õismäe
ja Lasnamäe Tallinnas), mere
kaldakindlustusi, tööstuskorst-
naid, viadukte, aatomielektri-
jaam Leningradi oblastis ja
Tallinna teletorn.

Põlevkivituhk-portlandtse-
ment pälvis meie ehitajate

laiema poolehoiu ja toetuse
pärast 12…15-aastast uue tse-
mendi tootmist-kontrollimist
nii Eestimaa betoonitehnoloo-
gide ja ehitajate kui ka Riia,
Leningradi ja Moskva teadlaste
ning praktikute poolt, mis il-

mekalt väljendus tsemendi va-
likul Tallinna teletorni betoon-
samba valmistamiseks. Projek-
ti kohaselt oli ette nähtud, et
selleks tuleb kasutada nn sul-
faatse korrosiooni kindlat tse-
menti, mis võimaldab valmis-
tada ilmastikukindlat betooni. 

Asjakohaseks näiteks on
siin konstruktsioonilt sama
tüüpi Vilniuse ja Tallinna te-
letornide võrdlus ja kasutatava
tsemendi valik erineva kvali-
teedi tasemega betooni saami-
seks.

Vilniuse teletorni samba
betooni tugevusmark pidi ole-
ma 300, Tallinna torni puhul
aga 400, külmakindlus Vilniu-
ses 200 tsüklit, Tallinnas 300
tsüklit. Rangemad nõuded Tal-
linna teletorni betoonile olid
tingitud niiskemast kliima-
vööndist ning sellest tulenevalt
ka raskematest ekspluatatsioo-
nitingimustest.

Kui Vilniuses rahuldas sul-
faadikindlast tsemendist saa-
dud betoon esitatud nõudeid,
siis Tallinnas see ei õnnestu-
nud. Tuginedes meie uurimis-
ja kasutamiskogemustele ot-
sustas NL Kõrgehitiste Minis-
teeriumi kolleegium kasutada

betooni valmistamiseks meie
portland-põlevkivitsementi.

Põlevkivituhk-portlandtse-
ment ehk kooskõlas Eurostan-
dardiga – portland-põlevkivi-
tsemendi tootmise evitamine
kulges järgmiste iseloomulike

etappidena:

1. Hoovõtuperiood
1959…1963, Kunda ja
Ahtme tehaste ning tehase
Kukermiit toodang kokku
4000 t;

2. Väiketootmise periood
1964…1975, Kunda tehase
toodang 12 aasta vältel
436 000 t, s.o keskmiselt
36 000 t aastas;

3. Suurtootmise periood
1976…1979, aastane
toodang ~155 000…
315 000 t.

Esimese miljoni tonni port-
land-põlevkivitsemendi toot-
miseks kulus peaaegu 19 aas-
tat, teise miljoni puhul pisut
üle 3 aasta.

VERNER KIKAS
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
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Portlandtsemendi ja Portland-põlevkivitsemendi toodang aastail 1960-1997
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