
Tsementi on kasutanud 
peaaegu iga inimene, kel 
on vaja olnud maja kõ-
pitseda või aias toimeta-
da. Seega teame, mida 
saab tsemendist teha, 
aga kuidas tsementi te-
hakse, seda käis Viru-
maa Teataja vaatamas 
Eesti ainsas tsemendite-
hases Kundas.
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Tänavu täitub 140 aastat tse-
mendi tootmise algusest tse-
mendilinnas Kundas, mille 
areng on sõltunud ja sõltub 
edaspidigi tsemenditurust.

Kundat on tihti seostatud 
tsemenditolmuga ning paljude 
inimeste mälestustesse on jää-
nud sealsed tolmuhallid majad 
ning puud. Seetõttu oli huvitav 
minna vaatama, kas möödunud 
sajandist pärit mälupildid ka 
praegu paika peavad. Taevataa-
di tahtel sadas sel päeval, mil 
tänapäevast tsemenditootmist 
uudistamas käisime, aga vihma 
ning Kunda oli roheline.

Muidugi ei jätnud tehase 
haldusdirektor Arvo Vainlo rää-
kimata lugu ühest ajakirjani-

kust, kes omal ajal pärast tolmu-
filtri avariid kirjutas, et filter 
kukkus 120 meetri kõrguselt 
korstna otsast ning lõhkus pool 
tehast. Tolmufilter asub tegeli-
kult maapinnal ning enne kui 
suits korstnasse jõuab, peab see 
filtrist läbi käima.

Alguses purustatakse
Kunda tsement valmib märg-

tehnoloogiaga, mida kasutab 5-
10% maailma tsemenditehas-
test, kuid progressiivsem on 
kuivtehnoloogia.

Tsemendi põhitooraine on 
lubjakivi (paekivi), mida saa-
dakse oma Lõuna-Aru karjää-
rist. Tegelikult iga paekivi ei so-
bigi, määrav on madal magnee-
siumi- ja kõrge kaltsiumisisal-
dus. Savi, mille osatähtsus toor-
ainest on 5-7%, saadakse samu-
ti oma karjäärist ning see tuuak-
se kohale autodega.

Lubjakivi lõhatakse karjääris 
ja transporditakse tehasesse 
raudteel. Kivitüki läbimõõt võib 
maksimaalselt olla kuni meeter.

Tootmistsükkel algab lubja-
kivipurustitest. Vagunid kalluta-
takse punkrisse tühjaks ning 
transportöör viib paelahmakad 
alguses lõugpurustisse, mille 
hiiglaslike lõugade vahel saavad 
neist kuni 16 cm suurused tü-
kid. Edasi tuleb haamerpurusti, 
kus kivitükid tambitakse juba 

päris pisikesteks, kuni 32 mm 
suurusteks kildudeks.

Puruks tambitud lubjakivi 
läheb lattu. 34 meetri kõrguselt 
oli hea ülevaade 320 meetri pik-
kusest ühendlaost. Siin on toor-
materjalid - purustatud lubjaki-
vi ja savi -, kütused - põlevkivi 
ja kivisüsi - ning tsemenditoot-
mise vaheprodukt klinker ja li-
sand kips. Vahelaos sõidavad 
edasi-tagasi kolm suurt kraanat, 
mis täidavad toorainega suuri 
punkreid. Kraanajuhi ülesan-
deks on tehnoloogi antud kor-
ralduse järgi materjal õigesse 
punkrisse panna.

Lubjakivi edasine teekond 
viib tooraineveskisse, kus see 
koos veega kuulveskites jahva-
tatakse ning saadakse lubja-
kivilobri. Veskid on kahekamb-
rilised, esimeses tehakse jäme-
dam ning teises peenem jahva-
tus. Kuulveskid on ümmargused 
jämedad neljateistkümnemeet-
rised pöörlevad torud, kus siis 
raudkuulid koos kividega ring-
levad. Kokku on kuulveskeid ne-
li.

Kuulveskite müras oli naab-
ri juttu juba päris halvasti kuul-
da, hiljemgi panin tähele, et 
seal, kus kuulveskid töötasid, oli 
müratase kõrgem kui mujal. 
Siinsamas tehti ka savilobri ehk 
segati kokku savi ja vesi.

Valmis lubja- ja savilobri 

pumbatakse umbes 150 meetri 
kaugusel asuvatesse vertikaal-
basseinidesse. Ühe lobribasseini 
maht on 6000 kantmeetrit ja 
seal olevat materjali segavad 
suured labad. Lobribasseinist 
pumbatakse valmis lobri edasi 
pöördahju.

Põikasime sisse ka labora-
tooriumi. Laborandid saavad iga 
kahe tunni tagant, vajadusel ka 
sagedamini, tooteproovid. Ana-
lüüside alusel saab tootmist ka 
korrigeerida. Samas hoovipeal-
ses majas asub kogu operatiiv-
juhtimine – osakonnajuhatajad, 
tehnoloogid ja tootmisjuht.

Küsimusele tööjõu voolavu-
se kohta vastas tehase tootmis-
direktor Urmas Kukk: “Ei voola 
siin midagi. Palgatase pole nii 
väike ning stabiilne tööandja 
maksab ka midagi. Kui Euroopa 
piirid avanesid, siis osa läksid 
minema, kuid osa neist on juba 
tagasi.”

Energiamahukaim osa
Kunda üheks sümboliks on 

pöördahjud. Nendes 150 meet-
ri pikkustes suurtes torudes käib 
umbes 1400kraadisel tempera-
tuuril klinkri põletamine. Prae-
gu on pöördahje kolm, millest 
töötab üks: kolme aastaga on 
tootmine vähenenud kolm kor-
da ning seetõttu on kaks ahju 
reservis. Parasjagu töötas 2004. 
aastal renoveeritud pöördahi 
number kaks. Teised on reno-
veeritud aastatel 1996 ja 2007.

Ahi on kaldega, kõrgemalt 
poolt tuleb lobri sisse ning alt-
poolt liigub tuli talle vastu. Kuu-
muse mõjul hakkab lobri kuiva-
ma ja seda peab paakumise väl-
timiseks pidevalt segama. Ahju 
keskel saavad tuli ja lobri kokku 
ja selle kohtumise tulemusena 
tekibki mustjaspruun klinker, 
mis ahjust väljumisel õhu abil 
kiiresti 80 kraadini jahutatakse.

Tekkinud suitsugaasid juhi-
takse umbes 300kraadistena lä-
bi elektrifiltri ning edasi korst-
nasse. Osa filtris kinnipüütud 

tolmust suunatakse tagasi toot-
misprotsessi, osa läheb happe-
liste põldude lupjamiseks või 
prügimäele. Kogu eralduv soo-
jus läheb aga kaduma.

Ahju juhitakse kütus tuleto-
ru kaudu. Üks kanal on põhi- ja 
teine alternatiivkütuse jaoks. 
Põhikütuseks on põlevkivi ning 
kivisöe segu, mis peenestatakse 
ja kuivatatakse kuulveskites, 
ning alternatiivkütusena kasu-
tatakse nn prügikütet, õlijäät-
meid jmt. Praeguseks on alter-
natiivkütuse osakaal 21%, kuid 
Urmas Kuke sõnul saab seda 
tõsta 35%ni. Prügist valmista-
tud kütus tuleb laevadega Eu-
roopast, sest Eesti tootjad ei ole 
suutelised vajalikku kogust and-
ma. Eesti tootjate tarnitav 600 
tonni on 20% koguvajadusest.

Klinkri põletamine on ka kõi-
ge energiamahukam protsess ja 
seega tuleb jälgida kütuse kulu 
ning vahekorda, et maksimaal-
selt kulutada alternatiivkütust.

Tsementi jahvatatakse sepa-
raatoritega varustatud kuulves-
kites. Lõppprodukt saadakse 
klinkri, kipsi ja põlevkivituha 
koosjahvatamisel. Meie sealole-
ku ajal töötas neljast kuulveskist 
kaks. Nagu pöördahjude juures, 
on ka siin kümnete ekraanidega 
juhtimispult, kus operaator jäl-
gib ekraanidelt veskite tööd.

Jahvatusprotsess on pidev: 
tooraine läheb ühest veski ot-
sast sisse ja tuleb teisest paari-
kümne minuti pärast välja. Üht-
lase toodangu saamiseks on pä-
rast veskit separaator. See osa 
toodangust, mis sealt läbi läheb, 
suundub õhutranspordiga tse-
mendisilosse ja see, mis läbi ei 
lähe, suunatakse protsessi taga-
si.

Tsemendisilosid on kokku 
kümme, iga margi jaoks oma. 
Tarbijani jõuab tsement peami-
selt lahtisel kujul kas auto või 
rongiga. Ainult 3-4% tsementi 
pakendatakse.
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K U I D A S  S E D A  T E H A K S E ?

•  “Kuidas seda tehakse?” on Viru-
maa Teataja rubriik, mis jälgib ja 
vahendab mõne toote valmimise 
protsessi.

•  Sarja neljandas osas on vaatluse 
all tsemendi tootmine ASis Kunda 
Nordic Tsement.

Tsemendi tootmine – see on imelihtne
Kuulveskid on ümmargused jämedad neljateistkümnemeetrised pöörlevad torud, kus siis raudkuulid koos kividega ringlevad. Kokku on kuulveskeid neli. 2 x Meelis Meilbaum

Kunda ja tsement
Tsementi hakati Kundas tootma 1870. aastal. Seal oli olemas 
kõik vajalik: paekivi, savi ning kohalik kütus põlevkivi näol. XIX 
ja XX sajandi vahetusel oli veejõujaama energial töötav Kunda 
tsemenditehas üks Eesti moodsamaid tehaseid.

1940. aastal tehas riigistati. 1992. aastal Punane Kunda eras-
tati ja muudeti aktsiaseltsiks Kunda Nordic Tsement. Alates 2003. 
aastast kuulub AS Kunda Nordic Tsement Heidelberg Cement 
Groupi, mis on üks juhtivaid ehitusmaterjalide tootjaid maail-
mas.

Tehase tootmisdirektor Urmas Kukk Kunda tsemenditehase pöördahjude vahel.


