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АННОТАЦИЯ 

 

Бирюк, Е. Анализ использования энергии на Обогатительной фабрике шахты Оямаа, 

дипломная работа на соискание степени бакалавра – Тарту: EMÜ, 2014. 46 страниц, 17 

иллюстраций, 8 таблиц, формат А4. На эстонском языке. 

 

Данная бакалаврская диссертация предназначена для анализа использования энергии на 

обогатительной фабрике шахты Оямаа. Целью работы является исследование потребления 

электроэнергии при постоянной работе фабрики а также анализ основных энергетических 

показателей. Фабрика разделена на две части, дробильно-сортировочный комплекс и модуль 

обогащения. В первой части работы вкратце описывается деятельность предприятия. Во 

второй части описан технологический процесс работы фабрики. Далее рассматривается 

анализ использования энергии и выводы, исходящие из данного анализа. В ходе работы 

выяснилось, что общее потребление энергии на фабрике составило  1344,24 kWh в час при 

постоянной нагрузке. Среднее месячной потребление электроэнергии по данным за 2013 год 

составило 687820 kWh. Наиболее мощные потребители на фабрике – насосы. Насосы 

потребляют практически половину от общего потребления энергии обогатительной фабрики 

 

Большая часть двигателей на фабрике недонагружены. Для улучшения качества 

использования энергии можно заменить их на менее мощный, однако это относительно 

дорого. Также можно переключить обмотки  недонагруженных двигателей с треугольника в 

звезду для уменьшения напряжения либо использовать трансформаторы напряжения. При 

возможности необходимо поменять некоторые двигатели на новые, с режимом работы, 

подходящим данному электроприводу. Для более качественного освещения можно 

попробовать поменять металлгалогеновые лампы в прожекторах на никелевые, так как они 

больше подходят для помещений с высокой вибрацией и для запыленных мест, к каким 

относится например дробильно-сортировочный комплекс. В мало посещаемых работниками 

местах, для экономии электроэнергии, потребляемой светом, можно поставить сенсоры 

движения или использовать реле времени для автоматического отключения освещения. 

 

Ключевые слова: Обогатительная фабрика, сланец, мощность, энергия, дробильно-

сортировочный комплекс, модуль обогащения, насос, конвейер, грохот.  
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

 

 Ce − elektrienergia keskmine hind tunnis          

CL − muda tihendustigu 

 Cp – põlevkivihind   

 cosφ − võimsustegur 

CV  − konveier 

DE − magneetiline tihendustigu 

I – vool A 

Ik – koormusvool A 

In – nimivool A 

 MD − flokulandi süsteem 

MS − magnetseparaator 

 PJK − peajaotukeskus 

pos − positsioon 

PSK − purustus-sorteerimiskompleks 

PU  − pump 

  – elektrienergia keskmine hind Eestis senti/kWh 

   – ühe tonni põlevkivi rikastamise hind     

Q% – rikastamise protsentuaalne osa põlevkivi hinnast % 

Sr – rikastusmooduli näivvõimsus VA 

SC − sõelur 

 T – rikastatud põlevkivi keskmine maht vabrikus t/h 

TH − radiaalne paksendi 

W − tarbitud elektrienergia vabrikus kWh 

WD − trummelseparaator 

VKG − Viru Keemia Grupp 

 P – mootori aktiivvõimsus kW 

 Pr – rikastusmooduli aktiivvõimsus kW 

  U – võrgupinge V 

 β – koormustegur 
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SISSEJUHATUS 

 

 

Viimaste aastatega Eestis aktiivselt kaevandatakse põlevkivi. Vaatamata mõnede kaevanduste töö 

peatamistega kaevandatud põlevkivimahud viimastel aastal suurenevad. Mitmes suhtes põhjustas 

sellele Ojamaa kaevanduse avamine. Antud töös uuritakse ühe Ojamaa kaevanduse jaoskonna, ehk 

rikastusvabriku energiakasutus. 

  

Rikastusvabrik on mäeettevõtte, mis on mõeldud põlevkivi esmaseks töötluseks, tehniliselt 

väärtusliku materjali saamise eesmärgil, mis sobivad tööstuslikus kasutamiseks. Rikastumise käigus 

moodustatakse kontsentraat, mille väärtusliku komponendi protsent on suurem, kui algaines. Töö 

eesmärgiks on välja selgitada vabriku tarbitava elektrienergia tarbimist ning rikastumisel rolli 

põlevkivi kaevandamisel.  

 

Töös uuritakse nii kogu vabriku energiakasutust, kui ka selle üksikosade, ehk moodulite 

energiakasutust: purustus-sorteerimiskompleks, rikastusmoodul, vee ja mudavarustus.  Töös on 

välja selgitatud, kui palju elektrienergiat tarbib vabrik, millised on suuremad elektrienergiatarbijad 

ning kui palju maksab põlevkivi rikastumine energeetika plaanis. Suuremate tarbijate välja 

selgitamiseks on mõõdetud seadmete voolud peajaotuskeskuses ja kohtades, kus esimene variant ei 

ole võimalik. Nende järgi saab arvutada seadmete võimsused ning teha ettepanekuid, kuidas saab 

pareneda elektrienergiakasutust vabrikus.  
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1. OBJEKTI KIRJELDUS 

 

1.1.Ettevõtte VKG Kaevandused OÜ tegevuse lühikirjeldus  

 

Põlevkivi kaevandamisel on Eesti energeetikas oluline roll. Põlevkivi kasutavad kõik Eesti 

elektrijaamad tahkekütusena, osa põlevkivist kasutatakse õlitööstuses. Ojamaa kaevandus on VKG 

Kaevandused põhiettevõte, mis omakorda on kontserni Viru Keemia Grupp tütarettevõte. Ettevõte 

tegeleb põlevkivi kaevandamisega kontserni tehaste tarbeks. Praegu on ettevõtte VKG 

Kaevandused omandis ainult üks kaevandus. 2009. aasta sügisel lisandus ettevõtte omandisse ka osa 

endisest Sompa kaevandusest. Kaeveväljad asuvad seni kasutamata aladest kõige soodsamates 

asukohtades ning sisaldavad põlevkivi, mis sobib suurepäraselt VKG vajadustega [1]. 

Projektijärgus on ka Uus-Kiviõli kaevanduse rajamine, praegu käivad Eesti Energiaga vaidlused 

kaeveloa saamise üle. Peale Eesti kaevevarade on ettevõttel olemas kaeveluba ka Ukrainas 

(kaeveluba ligikaudu 350 mln tonnile Boltõški leiukohas) [1].  

 

Tänapäeval tegelevad Eestis põlevkivi kaevandamisega ainult Ojamaa kaevandus, Estonia 

kaevandus ning Narva karjäär. Ojamaa on esimene kaevandus Eestis, mis on rajatud pärast riigi 

taasiseseisvumist.  

 

Kontsern sai kaeveloa aastal 2004, ettevalmistavaid ehitustöid alustati 2007. aastal. Alates augustist 

2010 toodab Ojamaa kaevandus Petroter I tehase tarbeks peenpõlevkivi. Aasta lõpus algas üle 12-

kilomeetri pikkuse konveieri ehitus, jaanuaris 2012 alustati konveieri käivitustöid. 2012. aasta 

aprillis alustas konveier tööd [1]. Kaevandus avati pidulikult jaanuaris 2013 ning täisvõimsuse 

saavutas see maikuus. Ojamaa kaevanduse põlevkivivaru on umbes 50 mln tonni ning aasta 

kogutoodang on 2,5 mln tonni. Nendest andmetest järeldub, et kaevanduse eluiga on 15 kuni 20 

aastat. 

 

1.2.Põlevkivi kütusena 

 

Põlevkivi töötlemiseks põlevkiviõli ja –gaasi ning muude keemiatoodete saamiseks kasutatakse 

kiviteri-tüüpi generatoreid. Protsess seisneb põlevkivi utmises generaatoreis, kus põlevkivi 

termilisel lagundamisel saadakse õli, vesi ja generaatorigaas. Generaatorid vajavad rikastunud 

põlevkivi läbimõõduga 25-125 mm, Kasutatava põlevkivi keskmine kütteväärtus on 12 MJ/kg. 

Nende generaatorite kasutegur asub vahemikus 69-75 %[2 lk. 16]. Eesti Energia juhatuse esimehe 

Sandor Liive sõnavõtt „põlevkivitööstus Eestis peab vahetama prioriteetset suunda elektrist 
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vedelkütusele. Möödunud aastal 17 miljonist tonnist kaevandatud põlevkivist kasutas Eesti Energia 

kaks miljonit tonni põlevkiviõli ja 15 miljonit tonni elektri tootmiseks. See vahekord muutub 

lähiaastatel ja põlevkivi hakkab panustama Eesti energiasõltumatusse uuel moel. Kõigepealt teeme 

põlevkivist õli. Elekrit valmistame põlevkivi gaasist, mis on õlitootmise kõrvalsaadus.“ [3]. 

 

1.3.Rikastusvabriku iseloomustus 

 

Ettevõttes toimub allmaakaevandamine, maa alt liigub põlevkivi rikastusvabrikusse. Rikastusvabrik 

on kaevanduse jaoskond, mis on mõeldud põlevkivi esmatöötluseks ja mille eesmärgiks on kivimi 

purustamine, sorteerimine ning rikastamine. Pärast kivimi purustamist, sorteerimist ja rikastamist 

eristatakse nelja erinevat toodet. Nendeks on II sordi põlevkivi läbimõõduga 25−125 mm, III sordi 

põlevkivi läbimõõduga 0−25 mm ning rikastamise kõrvaltootena kivim ja muda. Rikastusvabriku 

pilt on toodud joonisel 1.1. 

 

Joonis 1.1. Rikastusvabrik 

Vabrik on jagatud osadeks ehk mooduliteks[4, lk. 2]. 

1. punkrimoodul; 

2. purustus-sorteerimismoodul; 

3. rikastusmoodul; 

4. suspensiooni ettevalmistusmoodul; 

5. Muda veetustamise moodul; 

6. Omaette positsioon – kivimi puhverladu. 

7.  
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1.4.Rikastusvabriku tootmismahud 

 

Kogu kaevandatud põlevkivi läheb rikastusvabrikusse. Kaevanduse keskmine aastatoodang on 2,5 

mln tonni põlevkivi. Rikastusvabrikus on igale materjalitüübile ette nähtud oma konveierlint. Iga 

rikastusvabriku konveierlindil on nimikoormus, mille järgi reguleeritakse kraapsööturi 

pöörlemiskiirust. Rikastusvabriku konveierite tootmismahud on toodud tabelis 1.1. 

 

Tabel 1.1. Rikastusvabriku konveierite tootmismahud. 

Konv nr 
Transporditav 

materjal 

Keskmine 

tootmismaht, 

t/h 

Lindi laius 

mm 

Konveieri 

pikkus m 

Max 

tootmismaht 

t/h 

CV-129 Mäemass 25−400 mm 840 1200 120 1000 

CV-1001 Mäemass 25−125 mm 300 1000 65 700 

CV-802 Põlevkivi 0−25 mm 350 800 64 400 

CV-803 
Peenpõlevkivi 2−6 mm 

+ filtrikook 0−25 mm 
50 800 15 170 

CV-804 
Peenpõlevkivi 2−6 mm 

+ filtrikook 0−25 mm 
50 800 22 100 

CV-805 Põlevkivi 25−125 mm 150 800 18 560 

CV-806 Põlevkivi 0−25 mm 350 800 130 560 

CV-807 Põlevkivi 25−125 mm 150 800 97 560 

CV-808 Lubjakivi 25−125 mm 250 800 75 560 

 

Keskmiselt vabrikusse liikuva mäemassi maht on 840 t/h. Millest 350 t on kolmanda sordi 

põlevkivi, 350 t teise sordi põlevkivi, 250 t lubjakivi ning ülejäänud osa on muda. 

 

Konveieri nr 129 keskmine koormus on 840 t kivimit tunnis. Antud konveier on kõige võimsam, 

teenindades kogu vabrikut. Pärast kivimi purustamist ja sorteerimist jõuab materjal edasi kahele 

konveierile. Esimene on III sordi põlevkivi konveier nr 802 ja teine on 25−125 mm mäemassi 

konveier nr 1001. Nende koormused on vastavalt 350 ja 400 t/h. Konveierilt nr 802 liigub III sordi 

põlevkivi otse VKG konveierile. 

 

Pärast rikastamist jõuab materjal kolmele konveierile. Lubjakivi liigub konveierile nr 808. Selle 

keskmine koormus on 250 t/h. Teise sordi rikastatud põlevkivi liigub konveierile nr 807 ning III 
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sordi põlevkivi jõuab konveierile nr 806. Nende koormused on vastavalt 150 t/h ja 350 t/h. Peale 

selle asuvad rikastamismoodulis veel kolm konveierlinti nr 803, nr 804 ja nr 805, kuid nende 

konveierlintide võimsused on võrreldes põhikonveieritega üliväiksed. Nende rolli tehnoloogilises 

protsessis on kirjeldatud teises peatükis. Vabriku konveierite ahela on toodud joonisel 1.2. 

 

 

Joonis 1.2. Rikastusvabriku konveierite ahela. 

 

Oluline on see, et vabriku töömaht sõltub kaevandusest saabuvast materjalist. Mõnikord võib III 

sordi põlevkivi moodustada enam kui 50% kogu rikastusvabrikusse saabuvast mäemassist. 

Järelikult ei tööta sellisel juhul esimene konveier täismahuga, samas kui III sordi konveier nr 802 on 

üle koormatud. Antud protsessi reguleerib rikastusvabriku operaator. Tema juhib vabriku 

tehnoloogilist protsessi ja teostab koostööd teiste jaoskondade operaatoritega (kaevanduse dispetšer, 

laadurijuht, konveiertranspordi jaoskond jne).  



11 

 

2. RIKASTUSVABRIKU TEHNOLOOGILINE PROTSESS 

 

2.1.Purustus-sorteerimiskompleks 

 

Allmaakonveierite süsteemiga liigub põlevkivi punkrimoodulisse. Edasi liigub põlevkivi 

puhverlattu ehk koonusesse ning sealt läheb materjal purustus-sorteerimiskompleksi. 

Purustus-sorteerimiskompleksis teostatakse 0−400 mm kivimi purustamist konditsiooniliseks 

põlevkivi 125 mm kaubatükiks ning selle sorteerimist jämeduse järgi. Kivim võetakse laost 

kraapsööturi nr 2 abil ning see liigub konveieril nr 129 rullsõelurisse. Rullsõelur on ette nähtud 

materjali esmaseks töötlemiseks. Rullidevaheline kaugus on 25 mm, seega väiksema läbimõõduga 

põlevkivi jõuab rasketesse sõeluritesse nr 8 ja nr 9. Suurema läbimõõduga materjal liigub 

rullsõelurist purustisse ning jõuab sealt samadesse sõeluritesse. 

Nendes kahes sõeluris toimub kivimi lõplik klassifikatsioon läbimõõdu järgi: suurem ja väiksem kui 

25 mm. Sõelur ise on kahekorruseline. Ülasõelade avade läbimõõt on 40 mm ning allsõela avade 

läbimõõt on 25 mm. Klassifikatsiooni alltoode (III sordi põlevkivi 0−25 mm, mitterikastatav) liigub 

konveierile nr 802. Edasi jõuab kontserni põlevkivi konveierite nr 806 ja VKG konveieriahela 

kaudu töötlemiseks tehastesse. Klassifikatsiooni ülemtoode, 25−125 mm mäemass liigub 

rikastusmoodulisse. 

  

2.2.Rikastusmoodul 

 

Kivimi rikastamist teostatakse rikastusmoodulis. Ojamaa kaevanduses on rikastamiseks ette nähtud 

kaks tehnoloogilist liini. Tavaolukorras töötavad mõlemad liinid sünkroonis, kuid avariiolukorras 

on võimalik üks liin seisata.   

 

Purustus-sorteerimiskompleksist rikastusmoodulisse toob 25−125 mm mäemassi konveier CV-

1001. Sealt jõuab see mudapuhastussõeluritesse SC-01 ja SC-02. Sõelurites toimub väikse 0−1,5 

mm fraktsiooni ehk muda eraldamine mäemassist. Vesi koos mudaga jookseb torude kaudu  

tihendustikku CL-01 ja siin toimub muda esmane veetustamine[5, lk 366]. Pärast esialgset 

töötlemist konveieril CV-804 jõuab muda III sordi konveierile CV-806. Mäemass liigub sõeluritest 

kahte trummelseparaatorisse WD-01 ja WD-02, kus toimub põhiline rikastamisprotsess. 

 

Rikastamine toimub gravitatsioonrikastamise põhimõttel raskes keskkonnas. Raske keskkonna 

moodustab vees lahustatud magnetiit. Kui materjal jõuab sellesse keskkonda, siis lubjakivi oma 
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tiheduse tõttu vajub põhja, kuid põlevkivi tõuseb pinnale. Rikastumise tagajärjel toimub lubjakivi ja 

25−125 mm tehnoloogilise põlevkivi eraldumine.  

 

Pärast rikastamist eristatakse kolm tüüpi toodet:  

 

1) kontsentraat ehk tehnoloogiline põlevkivi; 

2) 25−125 mm lubjakivi; 

3) muda ja väike 0−1,6 mm põlevkivifraktsioon. 

 

Kuna magnetiit on suhteliselt kallis materjal, siis pärast lahuse kasutamist on vaja see regenereerida. 

Regenereerimise all mõistetakse magnetiidi eraldamist veest. Seda protsessi teostatakse 

magnetseparaatorites MS-01...MS-06 ja tigutihendites DE-01 ja DE-02. Viimane samm pärast 

mäemassi rikastamist on materjali puhastamine magnetiidist. Põlevkivi eraldatakse sõelurites SC03 

ja SC05 (vastavalt 1. ja 2. tootmisliin) ning lubjakivi sõeluris SC04. Tehnoloogiline põlevkivi liigub 

vabrikust otse kontserni konveierite nr 805 ja 807 ahela abil. Lubjakivi loetakse vabriku 

kõrvaltooteks ning see jõuab konveieriga nr 808 kivimipunkrisse, kust transporditakse veosõidukiga 

kivimilattu. Projektis on ka eraldi lubjakivikonveieri ehitamine otse lattu. 

 

2.3.Muda veetustamine  

 

Rikastamise alguses eraldatakse väike 0−1,6 mm fraktsiooni põlevkivi ehk muda tugeva veejoaga 

teise sordi põlevkivist. Antud protsess toimub sõelurites SC-01 ja SC-02. Muda on kõrge 

kalorsusega põlevkivi ning selle kasutuselevõtt on otstarbekas. Muda esmaseks veetustamiseks 

kasutatakse tihendustigu CL-01 ning radiaalset kontsentreerijat TH-01 koos flokulandi lisamisega. 

Kontsentreerijast surutakse materjal filterpressi FP-01 sisse pumbaga 13A või 13B (üks on 

reservpump), mis filtreerib ja kuivatab muda. Muda veetustamise seadmestik asub 

rikastusmoodulis. Selle protsessi lõpptooteks on põlevkivibriketid ning kõrvaltooteks selitatud vesi. 

Briketid kukuvad pärast pressimist filterpressi konveierile CV-803 ja liiguvad edasi mudalattu. 

Brikette kasutatakse põlevkiviõlitehases põlevkivi lisandina, selitatud vesi läheb käiku vabrikus 

ringveevarustuses.  
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2.4.Protsesside juhtimine 

 

Rikastusvabrikut juhitakse programmeeritava logistikakontrolli süsteemiga SCADA, mida juhib 

rikastusvabriku operaator. Iga elektriseadme käiviti võib töötada kolmel režiimil – need on 

automaat-, koht- ja distantsjuhtimine. Igal seadmel on oma selektorlüliti, mida saab kasutada 

kohtrežiimil mootori või pumba käivitamiseks START ja STOP nuppude abil. 

 

Kohtjuhtimispaneel koosneb järgmisest osadest (lisa B): 

1) Turvalüliti; 

2) Selektorlüliti; 

3) START ja STOP nupud; 

4) Veatagastus lüliti. 

 

Kogu seadmestiku ahelat saab käivitada keskprotsessori abil ainult siis, kui kõik selektorkäivitid on 

automaatrežiimil. Rikastusvabriku taaskäivitamine on jagatud seadmerühmadeks. Rühma saab 

käivitada ainult siis, kui kõik blokeeringud on deaktiveeritud.  

 

Positsioonid on käivitamise ajal järgmised. [4, lk 21-23]. 

1. Iseseisvad 

1) Barboteerimiskompressor AC01; 

2) Radiaalpaksendi ajam TH01; 

3) Drenaažipumbad PU05, PU09, 

PU16A; 

4) Drenaažipump PU09; 

5) Tihendveepump PU17; 

6) Flokulandisüsteem MD01. 

Need seadmed ei sõltu rikastusvabriku tootmisprotsessist ja töötavad iseseisvalt. 

2. Rikastumisega seotud 

1) II sordi konveier CV807; 

2) II sordi konveier CV805; 

3) III sordi konveier CV806; 

4) Lubjakivikonveier CV808; 

5) III sordi konveier CV802; 

6) Briketikonveier CV804; 

7) Filterpressikonveier CV-803; 

8) Magnetseparaatorid (MS01-MS06) 

 

Selle rühma hulgas on peamiselt konveierid ja selle grupi eesmärk on materjali äravedu. Samas 

käivitusgrupis on magnetseparaatorid, mis eraldavad magnetiidi mittekonditsionist (vesi koos 

magnetiidiga ja mudaga). Esiteks on vaja käivitada just rühmasse rühm, sest materjal, mis jääb 

rikastumisseadmetes konveieritele, peab kohe liikuma hakkama. 
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3. Lõpptootesõelurid 

1) Kontsentraadisõelurid SC03, SC05; 

2) Lubjakivisõelur SC-04. 

Need on ajamid, mis lõpetavad põlevkivi rikastamise. 

4. Trumlid ja tihendid 

1) Trummelseparaatorid WD01, WD02; 

2) Tihendustigu DE01, DE02. 

Trummelseparaatorid peavad pöörlema enne materjali etteandmist, vastasel juhul jookseb liin kinni. 

5. Pumbad 

1) Selitatud vee pump PU12; 

2) Mudapaagi pump PU-01; 

3) Konditsioonipumbad PU02, PU06; 

4) Mittekonditsiooni pumbad PU03, 

PU07; 

5) Rikastusjäägi pumbad PU04, PU08; 

Pumbad varustavad veega kõikki rikastamise protsesse ja need käivitatakse enne materjali 

etteandmist. 

6. Etteandmise süsteem 

1) Mudapuhastussõelurid SC01, SC02; 

2) Materjali etteandmise konveier CV1001 

 

Materjali etteandmise seadmestiku käivitamine toimub pärast kõikide rikastusmooduli 

seadmerühmade käivitamist. Kui vaadata rikastusmooduli tehnoloogilise skeemi (lisa A), siis on 

näha, et need rühmad asuvad loogilises järjekorras. 
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3. ELEKTRIENERGIA KASUTAMINE 

 

3.1.Energiakasutuse uurimine 

 

Rikastusvabriku energiakasutuse analüüs on tehtud ajavahemikus 1−15.5.2014. Uurimus hõlmab 

kogu alajaama elektrienergia tarbimist ning üksikseadmete voolude mõõtmist nii kohapeal kui 

peajaotusseadmetes. Voolude järgi arvutatakse elektriajami võimsus järgmise valemiga: 

           √                          (3.1) 

kus     mootori aktiivvõimsus W; 

     võrgupinge V (       ); 

     vool A; 

        mootori võimsustegur (         ). 

Võimsuse arvutamiseks mõõdeti seadmete voole multimeetriga KYORITSU KEW SNAP 2055 (lisa 

D). 

 

Peale selle töös arvutatakse välja valgustuskulud ja nende kasutuse optimeerimine. Kaevanduse 

kütmiseks on ehitatud oma katlamaja, kus küttena kasutatakse masuuti. Antud töö ei käsitle 

soojusenergia tarbimist, sest kütteperiood oli juba lõppenud ning rikastusvabriku töötajatel puudus 

ligipääs katlamajale. Uurimisprotsess on suunatud Ojamaa kaevanduse rikastusvabriku 

energiasäästule ning tehnoloogilise protsessi tõhususele energeetika seisukohast.  

Allpool on loetletud põhilised tegurit, millest sõltuvad kulutused elektrienergiale ettevõttes[6, lk 

38]. 

1. elektrienergia kulu; 

2. võimsustegur cosφ; 

3. koormustegur β; 

4. tariifid. 

Koormusteguri arvutamiseks kasutati järgmist valemit: 

                                                                       
  

  
                                               (3.2) 

kus      mootori koormusvool A; 

      mootori nimivool A; 

Selleks, et kujutada ette, millise energiahulgaga on tegemist, oli võetud kaevanduse peaenergeetiku 

käest aasta 2013 rikastusvabriku energiatarbimise andmed. Kaevanduse jaoskondade 

elektrienergiatarbimise näitajad võetakse üks kord kuus peaalajaama elektrienergiaarvestitest. Sellel 

juhul energiatarbimist saab jälgida ainult lõpptarbimise järgi.  
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Rikastusmooduli peajaotuskeskuses asuvad digitaalsed multimeetrid Siemens Sentron PAC3200 

igas sektsioonis(joonis 3.1). Rikastusmoodulis sellised mõõteriistad puuduvad, mis on otstarbekas 

PSK elektrienergia tarbimise monitoorimiseks paigaldada. Põlevkivi rikastamine on teine suurim 

protsess energiatarbimise plaanis kaevanduse tuulutuse järel. Ojamaa kaevanduse energiakasutuse 

andmed  on toodud tabelis 3.1. 

 
 

Joonis 3.1. Multimeeter Siemens sentron PAC3200 
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Tabel 3.1. Ojamaa kaevanduse energiakasutus protsesside kaupa. 

Protsess 
Energiakasutus, kWh 

Jaan. Veeb. Märts Apr. Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. Keskmine 

Tootmine Kamberplokid 207 213 197 000 230 565 246 620 267 532 248 873 313 899 288 786 338 909 331 246 326 373 335 245 272 456 

Tootmine  läbindus 520 391 520 000 537 220 575 161 663 990 588 790 589 361 637 981 626 377 602 289 544 429 568 972 582 362 

Tuulutus 933 510 932 000 1118826 1101193 1065114 970 252 1083083 1086704 985 280 1195368 983 687 975 210 1041365 

Veekõrvaldus ( pea ) 197 755 191 869 216 753 225 649 260 302 193 040 200 876 179 728 193 296 263 508 300 146 298 456 220 265 

Rikastamine 527 982 585 978 696 518 710 270 729 921 624 490 698 266 685 408 723 698 783 287 800 207 802 459 687 820 

Allmaakonveiertransport 

ja peatõste 
161 273 191 374 232 234 259 379 248 736 231 835 278 438 205 328 229 452 246 061 211 602 215 689 226 882 

Pealmaakonveier 136 782 131 714 145 771 142 398 136 904 118 606 126 110 118 425 146 268 162 220 165 260 162 412 139 132 

Remont, montaaz, 

el.varustus 
25 850 25 000 28 950 33 560 33 702 29 757 33 760 32000 49 243 36 486 62 443 53 248 35 522 

Muud tootmises 41 302 42 013 46 110 50 405 50 077 44 636 50 648 48 040 49 617 54 729 55 497 58 713 48 461 

Haldus 29 880 28 440 35 880 33 840 33 267 31 341 33 720 33 000 31 680 37 920 36 600 35 910 33 233 

KOKKU 2781938 2845388 3288827 3378475 3489545 3081620 3408161 3315400 3373820 3713114 3486244 3816314 3287503 
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Tabelist selgub, et keskmiselt rikastusvabrik tarbib 687 820 kWh elektrienergiat kuus. Tööpäevade 

arv kuus on 22-24. Jagades kuu elektrienergia tarbimist tundide arvuga kuus, saame vabriku 

energiakasutuse, mis on 1246,1 kWh elektrienergiat tunnis. 

 Rikastusvabriku kuine energiakasutus aastal 2013 on esitatud joonisel 3.2. 

 

Joonis 3.2. Rikastusvabriku energiakasutus aastal 2013. 

 

Jooniselt on näha energiatarbimise erinevus kuude lõikes. Põhjuseks on kas remondipäevade või 

riigipühade arv kuus. Samal aastal 2013 tekkisid nii rikastusvabrikus kui ka kaevandusel avariid, 

sellised nagu tuulutuse rike või VKG konveieri lindi katkestus, mille remont võttis aega ühest kuni 

paar päevani ja mis kutsusid esile vabriku töö peatamist. 

 

3.2.Purustus-sorteerimiskompleksi energiakasutus 

 

Ojamaa kaevanduse rikastusvabriku purustus-sorteerimiskompleksi elektri- ja 

automaatikapaigaldused on projekteeritud ettevõttes ABB AS aastal 2011. Rikastusmooduli 

purustus-sorteerimiskompleksi seadmete elektriga varustamiseks on projekteeritud kahe toitetrafoga 

(2·100 kVA) ja kahesektsioonilise peajaotuskeskusega (PJK) alajaam (Joonis 3.3), mis saab toite 

kaevanduse maapealse peaalajaama keskpingejaotlast. Trafode lülitus- ja kaitseaparatuur asub 

maapealse peaalajaama keskpingejaotlas ja sealt saavad toite ka trafode temperatuurikontrolli 

releed, mis trafode avariilise ülekuumenemise korral annavad lülitusaparatuurile väljalülitamise 

käsu. Jaotusseadmes PJK paiknevad tehnoloogiliste seadmete juhtimisaparaadid (sõelurid  8 ja  9 on 

komplekteeritud oma juhtimiskilbiga). 
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     Alajaama põhilised elektrotehnilised andmed on järgmised[7, lk 6]. 

1) Nimipinge    Un 400/230 V; 

2) Nimivool    In 1600 A; 

3) Vastupidavus lühisele  I1s 24 A; 

Idyn
 
50 kA; 

4) Installeeritud võimsus  Pi 757,7 kW; 

5) Jaotussüsteem   L1, L2, L3, PE, N (TN-C-S). 

 

Üks alajaama trafodest on reservtrafo, ning teine töötrafo. Kokku toidab PJK kaheksat 

positsiooni. 

1) Pos nr 2 – kraapsöötur; 

2) Pos nr 129 – konveierlint; 

3) Pos nr 5 – metallieraldaja; 

4) Pos nr 6 – rullsõel; 

5) Pos nr 7 – purusti; 

6) Pos nr 8 – raske sõelur; 

7) Pos nr 9 – raske sõelur; 

8) Pos nr 14 – aspiratsioonisüsteem. 

 

Peale nimetatud kaheksa positsiooni vastutab PJK purustus-sorteerimiskompleksi valgustuse ning 

omatarbe elektrivarustuse eest, mille kaitsed asetsevad ruumijaotuskilbis (RJK-3). PSK ajamite 

andmed on toodud tabelis 3.1. 

 

Joonis 3.3. Purustus-sorteerimiskompleksi peajaotuskeskus 
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Tabel 3.2. Purustus-sorteerimiskompleksi mootorite andmed. 

Seade Y/Δ In,А Pn, kW Ik, A Pk, kW β 

Kraapsöötur Δ/ 400V 56 30 36,6 20,0 0,65 

CV-129 Δ/ 400V 200 110 122 66,7 0,61 

Rullsõel Δ/ 400V 82 45 38,3 20,9 0,47 

Purusti Y/ 400V 45 45 27,4 15,0 0,61 

Raske sõelur  

8 
Δ/ 400V 101 55 42,1 23,0 0,42 

Raske sõelur  

9 
Δ/ 400V 101 55 42,5 23,2 0,42 

CV-802 Δ/ 400V 35,5 18,5 23,5 12,8 0,66 

CV-1001 Δ/ 400V 132 75 66,4 36,3 0,50 

Aspiratsioon

isüsteem 
Δ/ 400V 66,8 37 48,5 26,5 0,73 

RJK-3 Δ/ 400V - - 15,3 8,4 - 

Kokku 
 

819,3 470,5 462,6 252,8 0,56 

 

Kõige suurem võimsustarbija PSK-s on mäemassi konveier CV-129, mille arvutuslik võimsus on 

66.7 kW, mis moodustab 26% PSK kogu võimsusest. Konveier CV-1001 osakaal on 14% ehk 36.3 

kW. Samas on märgatavad tarbijad sõelurid  8 ja  9. Mõlema sõeluri võimsused on umbes 23 kW. 

PSK võimsuste tulpdiagramm on toodud  joonisel 3.4. Koormusteguri vaadates on näha, et seadmed 

on alakoormatud. Koormustegurist sõltub võimsustegur cosφ, langedes oluliselt koormuse 

vähenemisega. Soovitavalt kasutada mootoreid võimalikult täiskoormusel, sest parem võimsustegur 

saavutatakse siis, kui mootor töötab 75-100% nimikoormusest. Rikastusmooduli energiakasutuse 

parenemiseks nõutav mootoreid vahetada/asendada sobiva suurusega ja võimsusega mootorite 

vastu. Seadmetel, mille koormustegur on väiksem, kui 0,4 saab mootorimähiseid ümber lülitada 

kolmnurgast tähte või kasutada pingetrafot. Pärast ümberlülitamist pinge väheneb ning pinge 

vähenemisel suureneb mootori võimsustegur      ja kasutegur  [8]. Asünkroonmootori 

töötunnusjooned on toodud joonisel 3.5. 
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Joonis 3.4. Purustus-sorteerimiskompleksi arvutuslike võimsuste diagramm. 

 

Joonis 3.5. Asünkroonmootori töötunnusjooned mähiste ühendamisel kolmnurka ja tähte[9]. 

 

3.3.Rikastusmoodul 

 

Rikastusmooduli alajaam koosneb põhiliselt trafodest ja madalpingejaotlast, mis asetsevad ühes 

ruumis. Alajaama on projekteeritud kaks 6/0,4 kV võimsusega 2000 kVA trafot. Traforuumide 

lubatud temperatuur on −40...+40 ºC. Alajaam projekteeritud ettevõttel A.V.R. Elekter OÜ. 
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Madalpinge jaotusseadmete tehnilised põhiandmed [10, lk 9]: 

 

1) nimipinge     400 V 

2) juhistikusüsteem    TN-C-S 

3) nimivool     2 2300 A 

4) installeeritav võimsus    3842 kW 

5) lühise normkestus    1 s 

6) reaktiivvõimsuse kompensaator  2 500 kvar.  

 

Jaotusseadmetes on ette nähtud sektsioonidevahelisele lülitile RLA. RLA tähendab toite kadumisel  

reservi automaatse lülitamise (RLA) võimalus [11, lk 14]. Väljuvate liinide kaitselülitid on 

reguleeritava sättevooluga. 

Rikastusmooduli koormuse uurimiseks oli mõõdetud võimsuse andmed kahe vahetuse jooksul 

(kella 8-st südaööni) PJK-s asuvast multimeetrist. Andmeid võeti iga tund 16 tunni jooksul. Tabelis 

on näidatud summeritud kahe sektsiooni koormused. Koormuste tabel on toodud lisas E. 

Rikastusmooduli koormusgraafik on joonisel 3.6. 

 

Joonis 3.6. Rikastusmooduli koormuse graafik. 

Jooniselt on näha, et rikastusmooduli koormus on enam-vähem ühtlane. Esimeses vahetuses (kella 

8-st kella 16-ni) on nähtav väike koormuse tõus, mis on põhjustatud tööriistade kasutamisest. 

Mõõteperioodi lõpus vabrik peatati hooldustöödeks. 
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Graafiku järgi saab arvutada alajaama võimsusteguri. Võimsustegur arvutatakse järgmise valemiga: 

     
  

  
                  (3.3) 

kus      rikastusmoodli aktiivvõimsus; 

      rikastusmooduli näivvõimsus. 

Keskmiselt arvutatud võimsustegur oli võrdne mõõteriistast näitava võimsusteguriga, mis oli 0,81. 

Hooldustööde ajal vabriku energiakasutus ei ületa 300 kWh tunnis ning 90 % sellest energiahulgast 

tarbivad barboteerimise kompresorid. Rikastusvabriku energeetiku sõnadelt töötavad kompressorid 

remondiajal täiskoormusel. Võimsustegur remondiajal oli 0,9 mis on märgatavalt suurem, kui 

vabriku tööolukorras. Järelikult teised alakoormatud seadmd põhjustavad võimsusteguri 

vähenemist. Igal juhul võimsusteguri          võiks arvestada rahuldavaks, sest tööstuses on 

soovitatav cosφ rohkem kui 0,8, kuid seda saab tõsta reaktiivvõimsuse kompensaatoriga. 

Reaktiivvõimsuse kompensaator on alajaama projekteeritud, kuid kasutusele ei ole võetud. 

Selleks, et põhjalikult uurida rikastusmooduli energiakasutust, tuleb uurida üksikosade koormuseid. 

Uurimise lihtsustamiseks on rikastusmooduli seadmed jagatud rühmadesse: 

1) pumbad 

2) rikastusseadmed 

3) konveierid 

4) kompressorid 

5) muud seadmed. 

 

3.3.1. Pumbad 

 

Kõige suuremad elektritarbijad rikastusmoodulis ja vabrikus üldse on pumbad. Nemad tagavad 

vabriku veeringluse ja varustavad veega kõiki rikastamiseks vajalikke positsioone. Pumpade 

andmed toodud tabelis 3.3. 
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Tabel 3.3. Pumpade mootorite andmed. 

Seade Mootor Y/Δ In, А Pn, kW Ik, A Pk, kW β 

PU-1 WEG Δ/ 400V 105 55 67,5 36,9 0,64 

PU-2 WEG Δ/ 400V 290 160 245,8 134,3 0,85 

PU-3 WEG Δ/ 400V 101 55 45,3 24,8 0,45 

PU-4 WEG Δ/ 400V 101 55 66,5 36,3 0,66 

PU-6 WEG Δ/ 400V 290 160 245 133,9 0,84 

PU-7 WEG Δ/ 400V 101 55 44,8 24.5 0,44 

PU-8 WEG Δ/ 400V 101 55 67,6 36,9 0,67 

PU-11a WEG Δ/  380V 14,8 7,5 8,5 5,0 0,57 

PU-12 WEG Δ/ 400V 290 160 258,8 141,4 0,89 

PU-13b WEG Δ/ 380V 139 75 20 10,9 0,14 

PU-15a WEG Δ/ 400V 290 160 168 91,8 0,58 

PU-17b 
GRUN

DFOS 
Δ/ 400V 4,6 2,2 2,4 1,4 0,52 

Kokku 
  

1808 990 1229,3 671,8 0,68 

 

Kõik need pumbad töötavad pidevalt, v.a PU-15a. Ühe tunni jooksul käivitati pumbamootor kolm 

korda, kusjuures tööajaks oli märgitud 90 sekundit. Et tunnis on 3600 sekundit, siis oli pumba 

tööaeg 

       
  

    
                 

   

kus  t – pumba tööaeg tundides. 

Seega on pumba võimsuse arvutamiseks vaja korrutada mootori aktiivvõimsus tööajaga. Huvitav on 

see, et mootori talitluseks on valitud kestev talitlus S1, kui projekteerimisel oli otstarbekas valida 

lühiajalise mootori talitlus S2 

 

Rikastamisprotsessis eristatakse järgmisi vedelikke. 

 

1) Esimene ning kõige oluline vedelikutüüp rikastamisel on konditsioon. Konditsioon on vee 

lahutus koos magnetiidiga, mida kasutatakse raske keskkonnana. Tihedus on 2,2 g/cm
3
, ja 

suurest tihedusest tulenevalt on need pumbad kõige võimsad. Esimesel tootmisliinil töötab 
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PU02 ja teisel tootmisliinil PU06. Ühe sellise pumba mootori nominaalne võimsus on 134,3 

kW, kuid tegelik võimsus tööolukorras on 133,9 kW. 

 

2) Teine vedelikutüüp on mittekonditsioon. Mittekonditsioonis esinevad nii magnetiit kui 

muda. Mittekonditsioon moodustatakse pärast teise sordi põlevkivi puhastamist sõelurites 

SC03 ja SC05. Selle vedeliku pumpamiseks on ette nähtud pumbad PU03 ja PU07, mille 

võimsus on tehnilise passi andmetel 55 kW, kuid tööolukorras ligikaudu 25 kW ehk pool 

nimivõimsusest. Mittekonditsioonijääkide tarbeks on ehitatud eraldi kaks paaki ja sealt 

pumbatakse mittekonditsioon peapaaki vastavalt tootmisliinile pumpadega PU04 ja PU08, 

mille võimsused 36 kW.  

 

3) Viimane kuid oluline vedeliku tüüp rikastamisel on muda. Muda puhastatakse rikastamise 

alguses teisest sordist sõelurites SC01 ja SC02 ja moodustatakse mittekonditsioonist pärast 

selle regeneratsiooni. Muda esmaseks pumpamiseks on mõeldud mudapump PU01, mille 

tegelik võimsus on 36,9 kW võrreldes nimivõimsusega 55 kW.  

 

Ühe pumba joonis on näitatud joonisel 3.7. Pärast mudapaaki liigub vesi koos mudaga radiaalsesse 

paksendisse TH01, kus toimub muda paksendamine ehk tiheduse suurenemine. Mudabriketi 

moodustamiseks kasutatakse omaette pumpasid. 

Kõige võimsamad pump on selitatud vee pump, mis varustab kõike sõelureid veega. Selle mootori 

nimivõimsus on sama mis konditsioonipumpadel (160 kW) ning tegelik võimsus 141,4 kW. 

 

Suure võimsusega pumbad (PU02, PU06, PU12, PU15A) on varustatud sujuvkäivititega (lisa C), et 

vähendada voolutõukeid elektriliinides pumpade käivitamisel. Need omakorda kutsuvad esile 

pingemuutusi võrgus, mis ei ole soovitatavad samas võrgus olevatele muudele seadmetele. 

Pumpade võimsuse tulpdiagramm on näha joonisel 3.8. 
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Joonis 3.7. PU-04 

 

 

 

Joonis 3. . Pumpade arvutuslike võimsuse diagramm. 
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3.3.2. Rikastusseadmestik 

 

Rikastusseadmed on põlevkivi rikastamisega kõige vahetumalt seotud. Nende hulgas on 

mudaeemaldussõelurid SC01 ja SC02, trummelseparaatorid WD01 ja WD02, kontsentraadisõelurid 

SC03 ja SC05 ja lubjakivisõelur SC04. Kõikide nende positsiooni mootori nimivõimsused on 

samad ehk 37 kW. Rikastusseadmestiku võimsuse andmed toodud tabelis 3.4. 

Tabel 3.4. Sõeluri ja trummelseparaatori mootorite andmed. 

Seade Mootor Y/Δ In, А Pn, kW Ik, A Pk, kW β 

SC-1 SIEMENS Δ/ 400V 66 37 31,3 17,1 0,47 

SC-2 SIEMENS Δ/ 400V 66 37 30,8 16,8 0,47 

SC-3 SIEMENS Δ/ 400V 66 37 26,6 14,5 0,40 

SC-4 SIEMENS Δ/ 400V 66 37 30,2 16,5 0,46 

SC-5 SIEMENS Δ/ 400V 66 37 25,5 13,9 0,39 

WD-1 ABB Δ/ 400V 72 37 28,2 15,4 0,39 

WD-2 ABB Δ/ 400V 72 37 29,8 16,3 0,41 

Kokk

u   
474 259 202,4 110,6 0,43 

  

Võrreldes alajaama poolt tarbitava võimsusega, on kõikide nende positsiooni võimsused võrdsed 

(erinevus 2−3 kW), kuid kõige rohkem elektrienergiat tarbivad trummelseparaatorid WD01 ja 

WD02. Nende tarbitavad võimsused on vastavalt 17 ja 18 kW. Kokku on selle tootmisahela 

võimsus umbes 110,6 kW. Tehes lihtsustusi ja arvestades, et need seadmed töötavad kestvalt samal 

koormusel tehase töötsükli vältel, teeb see kokku 61 051 kWh kuus (23 tööpäeva, 24. tunnised 

vahetused). Väärib märkimist, et kõik need ajamid on alakoormatud. Selle seadmestiku keskmine 

koormustegur on 0,43. Nende mootorite mähiseid on võimalik ka ümberlülitada kolmnurgast tähte 

või vahetada mootoreid, et ajam töötaks võimalikult täiskoormusel. Rikastusmoodulisse kuuluva 

seadmestiku võimsuste tulpdiagramm on joonisel 3.9. 
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Joonis 3.9. Sõeluri ja trummelseparaatori võimsuste tulpdiagramm. 

3.3.3. Konveierid 

 

Nii mäemassi kui põlevkivi vedu vabrikus toimub rullikutega konveierlintidel. Kokku moodustavad 

need liinid konveieriahela. Kõik konveierid on varustatud sagedusmuunduritega, kusjuures kiiruse 

reguleerimine nendel konveieritel pole vajalik. Konveieri ajamite andmed on toodud tabelis 3.5. 

Tabel 3.5. Konveierlintide mootorite andmed. 

Seade  Y/Δ In, А Pn, kW Ik, A Pk, kW β 

CV-803 Δ/ 400V    5.4 3 5,2 2,8 0,96 

CV-804 Δ/ 400V    5.4 3 5 2,7 0,93 

CV-805 Δ/ 400V    20 11 18 9,8 0,90 

CV-806 Δ/ 400V    80 45 31 16,9 0,39 

CV-807 Δ/ 400V    55 30 25 13,7 0,45 

CV-808 Δ/ 400V   80 45 37 20,2 0,46 

Kokku 

  

137 121,2 66,2 0,49 

 

Pärast nende seadmete energiakasutuse uurimist selgus, et konveieri CV-803 ajam töötab kestval 

režiimil, kuid tegelikult peaks muda brikettide äravedu toimuma 2 korda tunnis paari minuti 

kestvusega. Ülejäänud aeg konveier töötab tühjalt. Otstarbekas on mootor vahetada lühiajalise 

talitlusega masina vastu ning käivitada ainult tööks vajalikul ajal. 
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3.3.4. Kompressorid 

 

Rikastusmoodulis asub kolm kompressorit, millest üks on ette nähtud  konditsiooni ja 

mittekonditsiooni barboteerimiseks. Barboteerimine on auru puhumine läbi vedelikukihi selle 

segamiseks.  Teine kompressor on barboteerimiskompressori reserv, sest ilma selleta on raske 

saavutada tootmisüksuse tõrgeteta tööd. Kolmas kompressor on filterpressi pneumokompressor, 

mida kasutatakse mudabrikettide kuivatamisel. Barboteerimiskompressori koormusvõimsus on 76,3 

kW ning filterpressi kopressori võimsus on 106,8 kW. Kokku on kompressorite võimsus 183,1 kW. 

 

3.3.5. Muud seadmed 

 

Peale põhiseadmete kuulub rikastusmoodulisse ka palju muid seadmeid, mille võimsused on näiteks 

pumpadega võrreldes üliväiksed, kuid samas moodustavad kõik need seadmed koos küllaltki suure 

protsendi rikastusmooduli elektrienergiatarbimisest. Nende hulgas on sellised seadmed nagu: 

1) magnetseparaatorid  

MS-01...MS-06; 

2) tigutihendid DE-01, DE-02, CL01 

3) radiaalne paksendi TH-01 

4) filterpress FP-01 

5) ruumijaotuskilp RJK-4 

6) flokulandi segunemismoodul MD-01. 

 

Ruumijaotuskilbis saavad toite sellised tarbijad nagu operaatoriruum, puhkeruum, lukkseparuum, 

kõik rikastusmooduli pistikupesad ning valgustus. Kokku selle rühma võimsus on 74,3 kW. Teiste 

seadmete võimsused toodud tabelis 3.6. 
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Tabel 3.6. Teiste seadmete võimsused. 

Seade Koormusvool A Võimsus kW 

MS-01 3,2 1,9 

MS-02 3,2 1,9 

MS-03 6,2 3,6 

MS-04 3,2 1,9 

MS-05 3,3 1,9 

MS-06 6,3 3,7 

DE-01 5 2,9 

DE-02 5,1 3,0 

FP-01 21,4 12,6 

TH-01 5,1 3,0 

MD-01 1,2 0,7 

CL-01 6,6 3,9 

RJK-4 56,7 33,3 

Kokku 126,5 74,3 

 

3.4.Rikastusvbriku valgustuse analüüs 

 

Rikastusvabriku valgustamiseks kasutatakse metallhalogeniidlampe, näiteks Osram HQI-E 400W/D 

või Philips Master HPI Plus 400W. Nende lampide kasutamine on põhjendatud sellega, et nendel on 

küllalt suur eluiga (15000-18000 h). Need lambid sobivad hästi rikastusvabriku valgustamiseks, sest 

vabriku valgustamine toimub ööpäevaringselt, mistõttu toimub vähe lülitusi ning sellest tulenevalt 

metallhalogeniidlampide tööiga pikeneb. Rikastusvabrikus on suhteliselt raske lampe vahetada, 

kuna see nõuab kraana kasutamist- tööiga mängib lampide valimisel suurt rolli. Lampide miinuseks 

on see, et tööea suurenemisega väheneb lambi valgusvoog. Näiteks tööea lõpus lambi valgusvoog 

võib langeda 65 %-le nimiväärtusest[12, lk 68]. 

 

Konveierite galeriid on varustatud luminofoor valgustitega. Ühes valgustis on kaks 36 W 

võimsusega firma GE lighting luminofoorlampi(toru) tähisega TU F36BX/840 GE 1/25. Need 

lambid on väga energiasäästlikud ja sobivad vabriku valgustamiseks sellepärast, et need on 

külmakindlad. Mõnedes vabriku kohtades talveperioodil temperatuur langeb kuni 0 °C. 
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Veel mõnedes tumedas kohtades paigutatakse üksikvalgustid metallhalogeniidlambiga tähisega 

KRC400/T/H/960/E40. Nendel lampidel on samad plussid nagu põhivalgustamiseks kasutatavatel 

lambidel, kuid tihti paigutatakse kohtadesse, kus on suur vibratsioon ja väga tolmune keskkond (nt. 

PSK), seepärast võiks proovida asendada neid madalrõhu-naatriumlampide vastu. Nende 

monokromaatilise spektri tõttu on valgus hästi nähtav suure müraga keskkonnas[12, lk 66]. 

Rikastusvabrikus kasutatavad valgustid on toodud joonisel 3.10. 

 

 

Joonis 3.10. Rikastusvabriku valgustamiseks kasutatavad lambid 

Vabriku valgustus saab toite jaotuskilpidest. Purustus-sorteerimiskompleksis ja rikastusmoodulis on 

need vastavalt RJK-3 ja RJK-4. Kokku mõlema kilbi energiatarbimine ei ületa 43 kWh 

elektrienergiat tunnis (PSK – 9 kWh ja rikastusmoodul 33,3 kWh). Kuna tegemist on uue 

ettevõttega, siis valgustuse lahendus on kaasaegne ja energiasäästlik. Päevavalguse maksimaalseks 

kasutamiseks on projekteeritud vabrikusse katuseaknad. Valgustuse kasutamise optimeerimiseks 

võiks välja lülitada valgust harva kasutatavates kohtades, kasutades näiteks sensorlüliteid või 

aegrelleed[6, lk. 30].  Sellised ruumid on näiteks PSK ruum, lukksepa ruum, lubjakivi punker ning 

ladu.  
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4. JÄRELDUSED 

 

Ojamaa kaevanduse rikastusvabriku energiakasutuse uuringu käigus analüüsiti kõiki vabriku 

ajamite võimsusi ning nende põhjal saab teha mitmeid järeldusi nii majanduslikust kui tootmise 

vaatepunktist. Energiakasutuse analüüsi tulemuste näitlikustamiseks on koostatud erinevate 

rühmade energiakasutuse ringdiagramm, mis on toodud joonisel 4.1. Kuna kõik diagrammil esitatud 

seadmed töötavad kestvalt vabriku tööprotsessi ajal, on seadmete võimsuste ringdiagramm 

proportsionaalne seadmete energiakasutuse diagrammiga. 

 

Joonis 4.1. Rikastusvabriku energiakasutuse ringdiagramm. 

 

Keskmine kuine rikastusvabriku energiakasutus on 687 820 kWh. Purustus-sorteerimiskompleksi 

energiatarbimine ühes tunnis on 252,8 kWh, mis moodustas ligikaudu 20% kogu vabriku tunnisest 

energiakasutusest. Rikastusmoodulis asuvad seadmed tarbivad 1072,7 kWh ühes tunnis. Suurimad 

tarbijad vabrikus on pumbad, mis kasutavad peaaegu poole vabriku energiatarvest. Kompressorid 

tarbivad 14%, rikastusmooduli konveierid ja muud seadmed vastavalt 5% ja 6%. Kokku on 

rikastusvabriku pideva töö korral energiakasutus 1344,24 kWh tunnis. Paljud elektrimasinaid 

rikastusvabrikus on alakoormatud. Kui seadmed on alakoormatud, siis langeb seadmestiku 

kasutegur  ning võimsustegur cosφ. Rikastusmooduli võimsustegur cosφ=0,81. Selline 

võimsustegur on rahuldav, aga saab ka  tõsta näiteks 0,9-ni, et oleks veelgi paremad energeetilised 

näitajad. Purustus sorteerimiskompleksis eraldi võimsusteguri mõõteseadet pole. Koormusteguri 

vaadates on näha, et mootorid on alakoormatud (keskmine β=0,51). Järelikult võimsustegurit saab 

ka parendada. Energeetiliste näitajate parandamiseks on otstarbekas kompenseerida 
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46% 

Rikastumine 
9% 

Konveierid 
5% 

Kompressorid 
14% 

Teised seadmed 
6% 



33 

 

reaktiivvõimsust kondensaatoritega või korraldada osade mootorite vahetus. Viimane variant on 

kulukam. Samas on võimalik vähendada pinget kas staatori mähiste ümberlülitamisega või 

pingetrafo abil. Osade mootorite talitlused ei vasta tegelikule töörežiimile ja neid mootoreid võiks 

vahetada õige talitlusega mootorite vastu. 

 

Kui võrrelda PSK ja rikastusmooduli tegelikke koormusi installeeritud võimsustega, on näha, et 

vabrik on projekteeritud suure varuga. See tähendab seda, et jaotuskeskused on alakoormatud, kuid 

tulevikus saab sinna lisada uusi seadmeid. Näiteks aprillis 2014 hakkasid uue purustus-

sorteerimiskompleksi ehitustööd. 

 

Nende andmete põhjal saab arvutada, kui palju elektrienergiat kulub 1 tonni põlevkivi 

rikastamiseks. Kuna elektrienergia hinna tariifid kaevandusel on konfidentsiaalsed, siis võtame 

keskmise elektrienergia hinna Eestis, mis on 5.66 senti/kWh [13]. Arvutustel ei ole arvestatud 

võrguteenuseid, taastuvenergia tasusid ning aktsiisi. 

Kõigepealt arvutame, kui palju maksab üks tund elektrienergia tarbimist vabrikus: 

                                                                                                     (4.1) 

kus    – elektrienergia keskmine hind tunnis,  ; 

    – tarbitud elektrienergia vabrikus, kWh; 

   – elektrienergia keskmine hind Eestis, senti/kWh. 

 

Keskmise tootmismahu arvutamiseks võtame summeeritud keskmised tootmismahud konveieritel 

CV-806 CV-807 ja, mis on vastavalt 350 ja 150 t/h ehk kokku 500 t/h. Nende andmete põhjal saab 

arvutada, kui palju maksab ühe tonni põlevkivi rikastamine energeetilises plaanis, s.t inimtööjõudu 

arvesse ei võeta.  

       
  

 
 
    

   
                                                             (4.2) 

kus   – ühe tonni põlevkivi rikastamise hind,    ; 

 T – rikastatud põlevkivi keskmine maht vabrikus, t/h. 

 

Lõpuks saab arvutada, kui palju maksab põlevkivi rikastamine kogu põlevkivi hinnast. Põlevkivi 

keskmiseks hinnaks valime 12    onni kohta [14]. 

        
 

  
     

    

  
                                          (4.3)             

kus Q% – rikastamise protsentuaalne osa põlevkivi hinnast, %; 

 Cp – põlevkivihind,  . 
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Arvutan energiahulka, mis kuulub ühe tonni põlevkivi rikastumisele: 

 

                
  

 
 
       

   
                                                  (4.4) 

kus Wtonn – elektrienergiahulk, mis kuulub ühe tonni põlevkivi rikastumisele. 

 

Võrdlen need andmed valemis 4.2. saadud andmetega: 

 

                                                                 (4.5) 

 

Valemite 4.2 ja 4.5 tulemused klapivad. Tähendab, et arvutus on õigesti teostatud. 

Nendest valemitest järeldub, et: 

1) Rikastusvabriku kulu elektrienergiale tunnis on 76,08  . 

2) Ühe tonni põlevkivi rikastumise hind moodustab 1,25% põlevkivi turuhinnast. 

3) Ühe tonni põlevkivi rikastumisele kulub keskmiselt 2,69 kWh elektrienergiat. 

4) Keskmiselt ühe tonni põlevkivi rikastumine maksab 0,15  . 

 

Nagu näha ei ole põlevkivi rikastamine võrreldes põlevkivi koguhinnaga kulukas protsess, 

moodustades ainult 1,25% põlevkivi keskmisest hinnast. Rikastusvabrik on teine suurim tarbija 

kaevandusel pärast kaevanduse tuulutusest. Samas on rikastamine põlevkivi kaevandamisel oluline 

protsess, sest parandab põlevkivi energeetilisi näitajaid ning suureneb põlevkivi kalorsust lubjakivi 

eemaldamise tõttu. 
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KOKKUVÕTTE 

 

Bakalaureusetöö tulemusena on tehtud järgmised järeldused: 

 

1. VKG Kaevandused on uus ja edukas ettevõtte, mis tegeleb põlevkivi kaevandusega Ida-

Virumaal. Praegu ettevõtte omandis on ainult Ojamaa Kaevandus. Kaevanduse tootmismaht 

on keskmiselt 2,5 milj. tonni aastas. Kaevanduse põlevkivivarud on umbes 50 milj tonni 

ning kaevanduse eluiga on 15-20 aastat. 

 

2. Ojamaa kaevanduse rikastusvabrik on väärtuslik kaevanduse jaoskond, mis mängib olulist 

rolli põlevkivi kvaliteedi parenemises ning põlevkivi tootmises. 

 

3. Rikastusvabrik on jaotatud osadeks, ehk mooduliks. Kokku on kuus mooduleid. Nende 

hulgas: punkrimoodul, purustus – sorteerimise moodul, rikastusmoodul, suspensiooni 

ettevalmistuse moodul, muda veetustamise moodul ja kivimi puhverladu. 

 

4. Vabrikusse liikuva mäemassi maht on keskmiselt 840 t/h, milles 49 % moodustav kolmanda 

sordi põlevkivi läbimõõduga 0-25 mm, 18-20 % on teise sordi põlevkivi läbimõõduga 25-

125 mm, 28 % moodustab lubjakivi ning ülejäänud osa on muda, ehk väiksema fraktsiooni 

põlevkivi läbimõõduga 0-1,5 mm. 

 

5. Rikastusvabriku elektrienergiavarustuseks on mõeldud kaks toitealajaama, millest üks 

toidab purustus-sorteerimiskompleksi, teine aga rikastusmooduli. Esimese alajaama 

projekteeris ABB AS, teise A.V.R. Elekter OÜ. 

 

6. Kui võrrelda vabriku tegeliku võimsuse installeeritava võimsusega, siis on näha, et 

alajaamad on tehtud suure varuga ning paljud kestad peajaotusseadmetes on tühjad. 

 

7. Keskmine rikastusvabriku kuine energiakasutus aastal 2013 on 687680 kWh. 

 

8. Purustus-sorteerimiskompleksi elektrienergiakasutus kestval tööl tunnis on 271,54 kWh. 

Kõige suuremad võimsusetarbija PSK-s on mäemassi konveier CV-129, mis tarbib 71,6 

kWh elektrienergiat tunnis. 

 

9. Rikastusmooduli elektrienergia vajadus on 1072,7 kWh tunnis. Kõige suuremad 

elektrienergiatarbijad rikastusmoodulis ja vabrikus üldse on pumbad. Pumpade osakaal 
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rikastusvabriku energiakasutusest 46 %ehk 625,4 kWh tunnis. Kõige võimsad pumbad on 

PU-02, PU-06 ja PU12.  

 

10. Rikastumisele kuuluva seadmestiku energiatarve on 118,8 kWh tunnis, mis on 9 %  vabriku 

energiakasutusest. Kompressorite tarve on 183,1 kWh tunnis, ehk 14 %. Konveierid tarbivad 

5 %  ning teised seadmed tarbivad 6 % vabriku energiakasutusest. 

 

11. Kokku rikastusvabriku energiakasutus püsival tööl on 1344.24 kWh tunnis. Kui võtta 

keskmist elektrienergiahinda Eestis, siis ühe tunni elektrienergiakasutus vabrikus maksab 

76,08 €. 

 

12. Arvestades, et põlevkivi keskmine turuhind on 12 €/t, siis põlevkivi rikastumine moodustab 

1,25 % kogu põlevkivi hinnast. 

 

13. Ühe tonni põlevkivi rikastamisele kuulub 2,69 kWh elektrienergiat, mis maksab ligikaudu 

15 senti. 

 

14. Valgustuse lahendus on vabrikus kaasaegne ja säästlik. Kogu valgustuse energiatarve ei 

ületa 43 kWh tunnis. Põhivalgustuseks kasutatakse metallhalogeniidlampe võimsusega 400 

W. Konveierite galeriis valgustamiseks kasutatakse luminofoorlampe. Valgustuse kulude 

vähendamiseks võib välja lülitada valgust harva kasutatavates kohtades kasutades näiteks 

sensorlüliteid või aegrelleed. Suure vibratsiooniga kohtades võib proovida asendada 

metallhalogeniidlambid madalrõhu-naatriumlampide vastu. Nende monokromaatilise spektri 

tõttu on valgus hästi nähtav suure müraga keskkonnas. 

 

15. Energiakasutuse parenemiseks on nõutav suurendada mootorite koormustegurit mootori 

asendades. Teine võimalus on vähendada pinget kasutades pingetrafot või kolmnurgast tähte 

ümberlülitamist 

 

16. Võimaluse tekkimisel võib mõnedes ajamites vahetada mootoreid vastavalt talitlusele. 

Vahetada võib näiteks PU-15A konveieri CV-03 mootori. 

 

17. Reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks on otstarbekas kasutada kondensaatoreid, ehk 

reaktiivvõimsuse kompensaatoreid, mis saavad oluliselt parandada rikastusvabriku 

energiakasutust. 
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Lisa A. Rikastusvabriku tehnoloogiline protsess 

 

 

Joonis A.1. Filter pressi juhtimispaneel  
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Joonis A.2. Muda veetustamise juhtimispaneel 



41 

 

 

 

Joonis A.3. Esimese tootmisliini juhtimispaneel   
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Joonis A.4. Teise tootmisliini juhtimispaneel 
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Lisa B. Kohtjuhtimispaneel 

 

 

Joonis B.1. Purusti kohtjuhtimispaneel. 
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Lisa C. Sujuvkäiviti 

 

 

Joonis C.1. PU-02 ja PU-12 sujuvkäivitid 
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Lisa D. Kasutatav mõõteriist 

 

 
Joonis D.1. Multimeeter KYORITSU KEW SNAP 2055. 
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Lisa E. Rikastusmooduli koormustabel. 

 

Tabel E.1. Rikastusmooduli koormustabel 

Kellaaeg 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 

Näiv kVA 1294 1353 1368 1330 1311 1277 1329 1282 1252 1250 1257 1260 1280 1290 1239 1261 284 

Aktiiv kW 1042 1088 1108 1068 1062 1022 1082 1040 1014 1024 1028 1034 1046 1028 1012 1008 242 

Reaktiiv kvar 768 805 802 792 769 765 771 750 734 717 724 719 738 780 715 758 148 
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