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Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks on uurida kondensaatkatla tööd ja võrrelda seda vana 

tüüpi atmosfäärkatlaga. Euroopa Liidu nõude kohaselt minnakse üle uuendatud direktiivile, 

mis tähendab, et vana tüüpi atmosfäärkatlad asendatakse kondensaatkateldega. Töö 

eesmärgiks on selgitada, kas kondensaatkatel saavutab läbi viidud katsetes paremad 

tulemused. Aasta jooksul uuriti mõlema katla gaasikulu, tehti suitsugaasi analüüs ning 

võrreldi tarbevee soojendamise ja kindlal temperatuuril hoidmise gaasikulu. Saadudu 

tulemuste alusel võrreldikatelde efektiivsust. Katelde võrdluses leiti, et kondensaatkatel 

saavutab välisõhu temperatuuril alla 5 °C 8% parema kasuteguri kui atmosfäärkatel. 

Kõrgematel temperatuuridel kui 5°C polnud erinevus märgatav. Tarbevee soojendamisel ja 

vee temperatuuri hoidmisel oli kondensaatkatel 9% kõrgema kasuteguriga. Puudusena leiti, et 

kui hoonel puudub põrandaküte, pole ka kasuteguri erinevus katelde vahel markantne. 
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The aim of this bachelor’s thesis is to study efficiency of condensing boiler and compare it to 

old type atmosphere boiler. At the request of The European Union, the purpose is to replace 

old type atmosphere boilers with condensing boilers.  

The objective of this thesis is to identify, with the help of several experiments, if condensing 

boiler will achieve better results than atmosphere boiler. Gas consumption for both boilers 

was investigated throughout one year and flue gas analysis was performed. Also both boilers 

were compared by the fact how big was its gas consumption during heating water and 

maintaining its fixed temperature. In comparison of mentioned boilers it was found, that 

condensing boiler’s efficiency is 8% better than atmosphere boiler’s, when outside air 

temperature is under 5 °C. If outside air temperature is above 5 °C, then the difference isn’t 

significant. For heating water and maintaining its fixed temperature, condensing boiler’s 

efficiency was found to be 9% higher compared to atmosphere boiler. On the negative side it 

was found, that if the building has no floorheating system, then efficiency between 

condensing boiler and atmosphere boiler is minimal. 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida kahte rööbiti paigaldatud gaasi katelt. Esimene on vana 

tüüpi, madala kasuteguriga ja vabalt hingav atmosfäärgaasikatel. Teine on väidetavalt 

kõrgema kasuteguriga kondensaatkatel. Katlaid saab lülitada käima eraldi ning katseid ja 

mõõtmisi eraldi. Põhiliseks eesmärgiks on välja selgitada kondensaatkatla kasumlikkus 

võrdluses atmosfäärkatlaga. Katsete põhjal uurida ja analüüsida, kas kondensaatkatla töö 

efektiivsus ja kasutegur nii küttesüsteemis kui ka tarbevee soojendamiselon kõrgem kui 

atmosfäärkatlal. Töö käigus on tehtud suitsugaaside analüüs seadmega Testo 350. Saadud 

tulemusi on võrreldud omavahel ja selle põhjal koostatud analüüs ja tehtud järeldused. 
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1.TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

Kasvavas ja arenevas ühiskonnas on tarbimise kasv olnud markantne. Selle tulemusena 

luuakse ja arendatakse edasi tehnoloogiaid, mis oleksid loodust säästvad ja kahjustaksid 

keskkonda vähem. Euroopa Ülemnõukogu poolt kehtestatud nõuded annavad pikaajalised 

suunised energeetika sektori arenguks Euroopa Liidus. Karmistuvate nõuete tulemusel on 

loodud järjest efektiivsemaid gaasikatlaid, millel oleks võimalikult suur kasutegur ja väike 

mõju keskkonnale [1]. 

 

2015. aastal 26. septembril jõustus Euroopa Liidu direktiiv, mis kehtestas uued nõuded 

gaasikateldele, millega minnakse üle uuendatud direktiivile. Direktiivi kohaselt muutub 

kohustuslikuks ka katelde energiamärgistega markeerimine. Kehtestatud on ranged nõuded nii 

katla tõhususele, müratasemele kui ka soojusisolatsioonile. Madala efektiivsusega katlad 

asendatakse kondensaat tüüpi kateldega, mis on keskkonnasõralikud just suurema kasuteguri 

tõttu [2,3]. 
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2. GAASIKATELDE ÜLDISELOOMUSTUS 

 

2.1. Katelde klassifitseerimine 

 

Katlaid klassifitseeritakse kategooriatesse mahu, kütuseliigi, materjali, töörõhu ja 

temperatuuri järgi.Maagaas on tavalistes hoonetes kõige laialdasemalt kasutatav kütus, kuna 

see on kättesaadav, odav ja puhtalt põlev gaas. Võrreldes õli ja elektriga on maagaasi ka 

soodsam kasutada. Kõiki katlaid võib jagada ka suitsugaasides leiduva veeauru käitlemise 

põhiselt kondensaatkateldeks ning ülejäänuteks, millest väljuvad suitsugaasid paisatakse otse 

atmosfääri. 

 

 

2.1. Gaasikatla tööpõhimõte 

 

Gaasikatla tööpõhimõte on lihtne. Süütepõletisse juhitud maagaas süttib piesosüüte toimel. 

Läidetud leegi mõjul süüdatakse peapõleti. Peapõleti soojendab katlas oleva vee 

termoregulaatoril etteantud temperatuurile ja sulgurklapp sulgeb gaasisegu pääsu peapõletisse, 

mille tagajärjel peapõleti kustub. Kui katlas olev vesi jahtub alla seadistatud temperatuuri, 

avab termopaar klapi, et gaasisegu saaks peapõleti uuesti süüdata. Katlas põlenud gaas annab 

oma soojusenergia läbi soojusvaheti soojuskandjale, mis kantakse edasi torude kaudu 

radiaatoritesse ja põrandaküttesse [4]. 

 

 

2.2. Gaasikateldes kasutatavad materjalid 

 

Tavalistes malmist ja terasest katlast hoitakse suitsugaasid kõrgel temperatuuril, üldjuhul 

140°C  juures gaasilises olekus, et vältida kondensatsiooni katlas. Suitsugaasid sisaldavad 

süsinikdioksiidi ja veeauru, mistõttu veeauru kondenseerimisel moodustub elementide 

koosmõjul süsihape. Lahustunud süsinikdioksiid ja natuke vääveloksiidi kondenseerunud vees 

muudab selle nõrgalt happeliseks - pH tase jääb 3 ja 4 vahele [5]. Tulemuseks on torude ja 

suitsukogujaroostetamine. Mõlemad on valmistatud malmist ning ei ole vastavalt töödeldud. 
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Vastukaaluks tavalistele malmist ja terasest kateldele on kondenseerivad 

katladkontstrueeritud, et vältida toruderoostetamist, selleks kasutatakse sobilikke materjale 

nagu roostevaba teras, alumiinium või muu spetsiaalne sulam, mis peab vastu süsihappe 

korrosioonile. Kondensaaditorustik on tavaliselt tehtud plastikust, et hoiduda võimalikust 

roostetamisest[5]. 

 

 

2.3. Avatud ja kinnise põlemiskambriga katlad 

 

Gaasikatlad jagunevad avatud (Ferrooli Domitop C24E) ja kinnise põlemiskambriga kateldeks 

(Cerapur ZSBR 7-28 A23). Avatud põlemisekambri puhul võtab atmosfäärkatel põlemiseks 

vajava õhu tõmbe kaudu katlaruumist. Suitsugaasid suunatakse mööda lõõri välja. Kinnise 

põlemiskambriga katla puhul suitsugaasid suunatakse välja katlasse ehitatud ventilaatori abil. 

Üldjuhul kasutatakse kinnise põlemiskambri puhul korsten-korstnas süsteemi, kus sisemise 

lõõri kaudu suunatakse suitsugaasid välja ning välimise lõõri kaudu tuleb katlasse töötamiseks 

vajav õhk. Gaasi ja õhu hulka reguleeritakse ventilaatori häälestusega. Põlemisõhu kogus 

määratakse katla konstruktsiooniga. Kinnise põlemiskambri eeliseks on see, et antud süsteem 

ei kasuta katlaruumis olevat õhku. 

 

 

2.4. Põletid 

 

Põletite peamiseks ülesandeks on gaasi ja õhu õige suhte saavutamine enne selle jõudmist 

leegini. Põleteid liigitatakse selle järgi, kuidas õhk jõuab põlemiskambrisse: loomuliku 

tõmbega ja sundtõmbega põletiteks. Loomuliku tõmbega põletite puhul õhk liigub katlasse 

korstna tõmbega ning õhu ja kütuse suhet reguleerida ei ole võimalik. Kunstliku tõmbe puhul 

reguleerib ventilaator õhu ja kütuse vahekorda. 
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2.5. Gaaskütuse põlemine 

 

Maagaas on tekkinud maakoores orgaaniliste ainete lagunemisel ja muundumisel 

geokeemiliste tegurite mõjul. Maagaasi koostis sõltub tema päritolust. Maagaas koguneb 

maakoore kihtide ülaossa ja kurdudesse naftakihi kohale. Gaasimaardlatest saadava gaasi 

keemiline koostis on püsiv. Gaaskütus süttib juhul kui on teatud vahekorras õhuga. Gaasi ja 

õhu segu süttib vaid juhul, kui gaasi sisaldus segus on alumise ja ülemise süttimispiiri vahel. 

Maagaasi süttimispiiri vaheks on 5,1-13,9% (tabel 2.1). Mida suurem on see vahemik, seda 

suurem on plahvatusohtliku segu tekkimise võimalus. Põlemise intensiivsust iseloomustab 

leegilevi [6]. 

 

Tabel 2.1. Gaaskütuste süttimiskontsentratsiooni piirid[6] 

 

Gaaskütus 

 

Keemiline valem 

Süttimispiir mahu% Liigõhutegur süttimispiiril 

Alumine Ülemine Alumisel Ülemisel 

Maagaas - 5,1-5,8 12,1-13,9 - - 

Vesinik H2 4,0 75 10,1 0,14 

Metaan CH4 5,0 15,0 1,99 0,59 

Butaan C4H10 1,9 8,5 1,66 0,35 

 

Maagaasikoostise ja kütteväärtuse leidmiseks on kasutatud andmeid, mis on saadud 2016. 

aasta aprillisertifikaadilt. Seal on kirjeldatudEestis kasutatava maagaasi koostist [17]. 

 

Alumiseks kütteväärtuseks on 34,19 MJ/Nm3 ning ülemiseks kütteväärtuseks 37,89 MJ/Nm3. 

Maagaasi koostis ja näitajad on gaasi temperatuuril 20 °C ja absoluutselt rõhul 101,325 kPa 

[17]. 
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3. KONDENSEERIVA REŽIIMI VÕRDLEMINE TAVALISE 

TÖÖREŽIIMIGA 

 

3.1. Kondensaatkatla ja atmosfäärkatla tööpõhimõte 

 

Atmosfäärgaasikatla puhul maagaas põletatakse ja eraldunud kuuma gaasi jäägid suunatakse 

edasi soojusvahetisse, kus soojusenergia kantakse üle vee soojendamiseks, mille tagajärjel vee 

temperatuur tõuseb. Kui maagaas on põletatud, on põlemise jääkproduktiks süsihappegaasi ja 

veeauru segu jääk, mis koosneb põhiliselt metaanist (CH4), veeaur moodustab ühe 

kõrvalprodukti. Kuna põlemiskambris on saavutatud kõrge temperatuur(metaani täielikuks 

põlemistemperatuuriks on 1960°C [7]), moodustub seal ülekuumenenud veeaur. Tavalise 

töörežiimi puhul suunatakse veeaur koos muude põlemisjääkidega korstna kaudu keskkonda 

ja palju potentsiaalset energiat jääb kasutamata [4]. 

 

CH4(g) + 2O2 → CO2(g)+ 2H2O(g) + Energia[7] 

 

Kondensaatkatel kasutab gaasi põlemisel tekkiva veeauru kondenseerumisel vabanevat 

energiat süsteemistnaasva soojuskandja temperatuuri tõstmiseks. Ära on määratud alumine ja 

ülemine kütteväärtus. Kütteväärtus on füüsikaline suurus, mis näitab vabanevat soojushulka 

ühikulise koguse kütuse täielikul põlemisel. Alumise kütteväärtusena mõistetakse põlemisel 

eralduvat soojushulka, mille eelduseks on, et põlemisel tekkiv vesi eraldub veeauruna. 

Ülemise kütteväärtuse puhul võetakse arvesse ühtlasi kondensatsioonisoojust. Sellest 

tulenevalt kasutatakse suitsugaasides sisalduva veeauru varjatud soojust, mille tulemuseks on 

kasuteguri tõus [8]. Alumise kütteväärtuse põhjal eraldub ühe molekuli  metaani põletamisel 

802 kJ/mol energiat. Metaani ühe molekuli täielikul põlemisel saadakse 81,36 kJ lisaenergiat 

[4].See ongi teoreetiliselt alumise ja ülemise kütteväärtuse vahe 11%, mida kondensaatkatel 

ära kasutab [9]. 

 

  



11 

 

3.2. Tagasivooluvee temperatuuri mõju katla kasutegurile 

 

Üks vee unikaalne omadus on selle kõrge aurustumissoojus. Aurustumissoojus näitab kui 

palju energiat kulub, et muuta 1 kilogramm vedelikku gaasiks keemispunktis. Kulunud 

energia lõhub sisemolekulaarsed külgetõmbejõud vees. Selleks, et kasutada varjatud 

aurustamissoojust suitsugaasides läbi soojusvaheti kondensatsiooni katlas, tuleb väljuvad 

gaasid jahutada kindla temperatuurini, et saaks tekkida kondenseerumine. Kondensatsioon 

toimub suitsugaasides kindlal temperatuuril ning seda nimetataksesuitsugaasi kastepunktiks, 

mis metaani täieliku põlemise juures jääb natuke alla 60°C. Täpne kastepunkt oleneb väga 

paljudest teguritest. Kastepunkti mõjutab põlemise järel veeauru osamaht õhus, kuid samuti 

sõltub see ka konkreetsest katlast endast[4]. 

 

Kõrge kasuteguri saavutamiseks tuleb esmajärjekorras katlast väljuv veeaur kondenseerida ja 

kasutada vabanenud soojus tagasivooluvee soojendamiseks. Mida madalam temperatuur on 

tagasivooluveel, seda suurem on veeauru hulk, mis kondenseerub ning mille 

tulemuselsaavutab katel kõrgema kasuteguri. Et suitsugaase selles ulatuses jahutada,peab 

küttesüsteem pakkuma katlasse tagasivooluvett mõnevõrra kastepunktist madalamal 

temperatuuril [4]. 

 

Siiski enamikel juhtudel kui suitsugaaside temperatuur langeb 60°C lähedale, hakkab tekkima 

kondenseerumine. Kõrgema temperatuuriga suitsugaasides olev niiskus lendub ning veeaur 

jääb aurustunuks.Kui suitsugaaside temperatuur langeb alla 60 °C, kondenseerub veeaur 

vedelikuks.Kui see ei juhtu, töötab katel kondensatsioonivabal režiimil ja efektiivsus langeb, 

kuid kasutegur jääb siiski kõrgemaks kui atmosfäärkatlal (joonis 3.1)[4]. 
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Joonis 3.1. Tagasivoolava vee temperatuuri mõju kasutegurile kondensaatkatlal [10] 

 

Kui katlasse tagastuva vee temperatuur jääb alla 54°C on kastepunkt saavutatud ning iga 

langeva veetemperatuuri kraadiga katla kasutegur tõuseb väga kiiresti. Süsteemi 

tagasivooluvee temperatuuri tõustes üle 54°Ckatla kasutegur väheneb märgatavalt kuna 

kondenseerumist toimub väga vähe või ei toimu seda üldse [4]. 
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4. KATLARUUMI JA KATELDE ISELOOMUSTUS 

 

4.1. Katlaruum 

 

Gaasikatlad on omavahel ühendatud rööbiti (joonis 4.1). Mõlemad katlad on 

kahekontuurilised katlad. See tähendab, et nad tagavad samal ajal nii ruumi kütte kui ka 

soojaveevarustuse. Katelde tööd juhib automaatikaplokk, mis on reguleeritud soovitud 

temperatuurile. Antud elumajas on see 22°C. Kondensaatkatlal on ka alternatiivne 

automaatikaplokk, mis juhib katla veetemperatuure vastavalt välisõhu temperatuurile. 

Üldköetavat pinda on 170 m2, millest 40 m2 on põrandaküttega, et saavutada hea kasutegur 

kondensaatkatlale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4.1.Uuritud katlaruum, vasakul atmosfäärkatel Ferrooli Domitop C24E, paremal 

kondensatsioonkatel Cerapur ZSBR 7-28 A23 

 

Küttesüsteem on ehitatud vasktorudest ja teraspaneelist radiaatoritest.Plaaditud ruumides on 

vesipõrandaküte, mille torud on plastmassist. Majja sisenev gaasirõhk on 0,1 baar, enne 

katlasse jõudmist asetseb rõhuregulaator Zr3/6, mis muudab gaasi rõhu 0,02 baarile. Gaasi 

koguse mõõtmiseks on paigaldatud gaasiarvesti Elster G4. Rõhku muudetakse küttesüsteemis 

manuaalselt. Põrandaküttevee jaoks on eraldi tsirkulatsioonipump, mis pumpab põrandatesse 

20-40°Cvett. Põrandaküte on jaotatud hoone peale eraldi viieks erinevaks kontuuriks. 

Soojaveesüsteemis kasutatakse 15 liitrist paisupaaki ning ühtlasi on kasutatud 8 baarist 

kaitseklappi. Iga radiaatori ette on paigaldatud radiaatoritermostaat. 
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4.2. AtmosfäärkatelFerrooliDomitop C24E 

 

Tegemist on avatud küttekoldega atmosfäärse põletiga gaasikatlaga. Katel saab töötada nii 

looduslikul kui ka vedelgaasil, vedelgaasi puhul tuleb vahetada põleti düüsid. Katel töötab nii 

küttesüsteemides kui annab ka sooja vett. Katlal on loomuliku tõmbega põleti ning 

suitsugaasid viiakse välja loomuliku tõmbe teel. Suitsutoru on ühendatud korstna lõõriga. 

Katla omapäraks on sisseehitatud soojusvaheti. Soojavee tootmine on primaarne. Kui 

kasutatakse sooja vett, lülitatakse keskkütterežiimvälja. Soojusvaheti on vasest, niikütte kui ka 

sooja vee tootmiseks. Vaske kasutatakse selleks, et oleks hea soojusjuhtivus. Sisseehitatud on 

kolmekiiruseline tsirkulatsioonipump, mis on käsitsi reguleeritav vastavalt küttesüsteemi 

suurusele ning kus on võimalik valida vastav tsirkulatsioonipumba kiirus.Soojavee 

reguleerimise piir on 40-65°C, küttevee temperatuur 30-85°C. Soovituslik küttesüsteemi rõhu 

hoidmine on 1,5-2 baari. Soojaveevarustuse võimsuse reguleerimine toimub automaatselt ja 

katkematult, et kindlustada soojavee temperatuuri kiire tõus.  

Katla väljundvõimsuseks on 24 kW, mida on võimalik reguleerida vastavalt vajadusele. 

Sisseehitatud 8 liitrise paisupaagiülesandeks on võtta vastu küttesüsteemis soojenemisel 

paisuv vesi. Ülerõhu kaitseks on 3 baari töörõhuga kaitseklapp. Ohutuse tagamiseks on katlal 

mitu erinevat andurit, mis lülitavad probleemi tekkides katla välja. Suitsugaasi 

temperatuurikontrollimiseks on temperatuuriandur, mis liiga kõrgete suitsugaaside 

temperatuuride korral lülitab katla välja. Veerõhu relee rakendub küttevee rõhu langedes alla 

0,8 baari. Katlale on lisatud kuvar, mis näitab veakoode küttesüsteemis. Välja on toodud 

veerõhuandur, tõmbe puudumine ja indikaatorid, mis näitavad leegi põlemist või 

kustumist[11]. 
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4.3. Kondenseeriv katel Cerapur ZSBR 7-28 A23 

 

Tegemist on suletud küttekambri ja ventilaatorpõletiga töötava gaasikatlaga(joonis 4.2). 

Gaasikatel on esmaselt mõeldud sooja tarbevee soojendamiseks ning kui tarbevee temperatuur 

langeb alla etteantud miinimumi, lülitub katel soojavee režiimi, mille puhul lülitatakse 

küttesüsteem välja ja katel keskendub soojavee tootmisele.  

 

 

Joonis 4.2.Kondenseeriv katel Cerapur ZSBR 7-28 A23 

 

Katlale on paigaldatud 120 liitrine salvestuspaak, katlas endas on 18 liitrine paisupaak vee 

paisumise kompenseerimiseks. Katla soojusvõimsus on 7 kuni 28 kW, tarbitav elektrivõimsus 

46-116 W ning süsteemi kõrgeim lubatav töörõhk 3 baari. Katla optimaalne töörõhu vahemik 

on 1,5-2 baari. Maksimaalne kuumaveekulu on 14 l/min, temperatuuri reguleeritakse 

katlatermostaadi abil. Maksimaalseks kondensaadi koguseks on 2,3 l/h, juhul kui tagastuva 

vee temperatuur on madal [12]. 
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5. KATLAKATSETE KOKKUVÕTE 

 

5.1. Katelde gaasitarve aasta lõikes 

 

Katelde võrdluseks võeti 2011 ja 2015 aasta, kus temperatuuride erinevus aasta läbilõikes oli 

kõige väiksem(tabel 5.1). Selle tulemusena saadi täpsem võrdlusmoment katelde vahel. 

Temperatuuri erinevuseks köetavatel kuudel oli 0,7°C. Suve kuude temperatuuride erinevus 

oli 7,9°C, kuid siis katel töötas ainult sooja tarbevee jaoks. Gaasikulu joonistel on välja 

arvutatud soojavee varustuseks kuluv osa, mis kondensaatkatlal oli kuulõikes keskmiselt 15 

m3 rohkem kui atmosfäärkatlal puhul. Atmosfäärkatlal oli see keskeltläbi 20 m3 ja 

kondensaatkatlal 35 m3 kuus. Peamiseks erinevuseks võibki tuua sooja vee tarbimise kulu 

tõusu mugavuse arvelt. Atmosfäärkatla puhul plaatsoojusvaheti ei suuda toota mahuliselt nii 

palju vett. 

 

Tabel 5.1. Katelde gaasitarve aasta lõikes 

Kuud Atmosfäärkatel Kondensaatkatel 

Välisõhu 

temperatuur °𝐶 

Gaasikulu m3 Välisõhu 

temperatuur °𝐶 

Gaasikulu m3 

Jaanuar -4,2 390 -9,2 415 

Veebruar -10,1 480 -0,1 330 

Märts -1,4 370 -1,1 345 

Aprill 7,1 195 5,2 235 

Mai 11,8 40 9,8 30 

Juuni 17,7 0 13,9 0 

Juuli 20,7 0 16,1 0 

August 16,6 0 17,1 0 

September 12,7 45 13,3 10 

Oktoober 7,1 175 5,9 185 

November 4 255 3,6 270 

Detsember 0,9 405 2,4 375 
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Aasta jooksul kasutas atmosfäärkatel 2305 m3 gaasi (joonis 5.1). Kõige rohkem gaasi kulus 

veebruaris, kui välisõhu keskmiseks temperatuuriks oli -10,1 °C ja sellest tulenevalt kulus 

gaasi 480 m3. Neljal kuul, kui temperatuurid olid nulli lähedal või alla selle (0,9 °C, -1,4 °C, -

4,2 °𝐶,-10,1 °C) oli gaasi kuluks keskmiselt kuu lõikes 411 m3. Soojadel kuudel, kus 

temperatuuride keskmine kuude lõikes oli 8,5 °C, kulus atmosfäärkatlal  keskmiselt kuu 

jooksul 142 m3gaasi. 

 

 

Joonis 5.1. Atmosfäärkatla gaasikulu aasta lõikes 

 

Aasta jooksul kulus kondensaatkatlal normaalkuupmeetrites 2160 m3 gaasi (joonis 5.2). Kõige 

rohkem gaasi kulus jaanuaris, kus välisõhu temperatuuriks oli -9,2 °C ja sellest tulenevalt 

kulus gaasi 415 m3. Neljal kuul, kui temperatuurid olid nulli lähedal või alla selle, (2,4 °C, -

0,1 °C, -1,1°C,-9,2 °C) oli gaasi kuluks keskmiselt kuu lõikes 351,2 m3. Soojadel kuudel, kus 

temperatuuride keskmine kuude lõikes oli 8,5 °C, kulus atmosfäärkatlal  keskmiselt kuu 

jooksul 142 m3 gaasi. 

 

 

Joonis 5.2. Kondensaatkatla gaasikulu aasta lõikes 
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Katelde gaasikulu aasta läbilõikes erines üksteisest ainult 145 m3 võrra. Ühtlasi tempera-

tuuride erinevus köetavatel kuudel oli vaid 0,7°C. 2011 aastal oli külmemaid kuid rohkem 

ning keskmine temperatuuri sarnasus saavutati soojemate kuude arvelt. Kondensaatkatel 

kasutas külmematel kuudel vähem gaasi kui atmosfäärkatel. Kõige külmemal kuul, kus 

välisõhu temperatuuriks oli 2011 aastal -10,1°C ja 2015 aastal -9,2 °C, oli temperatuuri 

erinevuseks 0,9°Ckondensaatkatla kasuks. Ühtlasi oli gaasikulu erinevus 65 m3. See teeb kuu 

konkreetseks võiduks rahaliselt 18,15€ kui gaasi m3 hinnaks on 0,55€ [13]. Märtsis, 

kuivälisõhu temperatuurideks oli vastavalt -1,4 °C ja -1,1 °C, mis teeb kuu keskmise 

temperatuuride erinevuseks 0,3°C kondensaatkatla kasuks, kulus kondensaatkatlal gaasi 25 m3 

vähem, rahaliselt teeb see erinevuseks 13,75€ [13]. Märtsi kuu näitab, et madalatel 

temperatuuridel on kondensaatkatla kasutegur ja efektiivsus parem. 

 

Kondensaatkatla kasutegur langes soojematel kuudel, kus tagasivooluvee temperatuur ning 

põrandakütte osakaal oli muutunud väiksemaks. Novembris, kui temperatuuri keskmiseks 

erinevuseks oli 0,4°Ckondensaatkatla kasuks ning välisõhu temperatuur tõusnud üle 4°C kulus 

kondensatsioonkatlal ainult 15m3rohkemgaasi. Suurenenud gaasikulu põhjuseks võib lugeda 

asjaolu, et novembris oli 2015. aastal paar külma päeva, kui katel kasutas rohkem gaasi kui 

tavaliselt. Soojad päevad kuu läbilõikes tasakaalustasid mõlema kuu keskmise ligilähedaselt 

samaks. Oktoobris olikondensaatkatla gaasikulu 40 m3suurem kui temperatuuride erinevus oli 

1,9°C, atmosfäärkatlal 7,5°C ja kondesaatkatla katse ajal 5,9 °C. Oktoobris, kui kuu lõikes olid 

temperatuurid stabiilsed ja ei esinenud suuri kõikumisi, tuli välja kondensaatkatla 

kasumlikkus. 

 

Kondensaatkatla gaasikulu kuude läbilõikes oli temperatuuride erinevusest hoolimata 

väiksem. Välisõhu temperatuuri tõustes üle 5 °C ei olnud gaasikulu vahe enam väga märgatav, 

seda tingib ka asjaolu, et nendel kuudel mõjutasid kulu üksikud külmad päevad, mis tõstsid 

katla gaasikulu. 
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5.2. Suitsugaasi analüüs 

 

Suitsugaasi analüüs on osa protsessist, mille eesmärgiks on saavutada kateldele parem 

kasutegur, vähendada heitmete kogust ja parandada ohutust kütuse põlemisseadmetes[14]. 

Põlemise analüüsi käigus mõõdeti suitsugaaside temperatuuri, kontsentratsiooni ning leiti 

kaudne kasutegur. Suitsugaasi analüüsiks viidi sond korstnalõõri ja koguti saadud 

mõõtetulemused arvutisse. 

 

Gaasikatla puhul peaks liigõhk olema piirides 10-15% (liigõhutegur 1,1-1,5), kui 

maksimaalne CO2osakaal suitsugaasides on vahemikus 11,7 kuni 12,1%. CO2 sisaldus 

suitsugaasides ei tohiks jääda alla 10,5%. Suure vesinikusisalduse tõttu maagaasis on CO2 

emissiooni osakaal madal, keskmiselt 55 gCO2/MJ. [16] Mõõtmistulemuste põhjal jäi mõlema 

katla CO2 sisaldus teoreetiliselt antud vahemikku, mis mõlemal katlal puhul oli 11,9 kuni 

12,1%. 

 

 

5.2.1. Süsivesiniku ja vesiniku osakaal suitsugaasis 

 

Süsivesiniku osakaal suitsugaasides näitab kütuse mittetäieliku põlemist (joonis 5.3). Nende 

osakaalu suitsugaasides on võimalik vähendada katla korrapärase hoolduse abil ja 

nõuetekohase õhu-kütuse segu kasutamisega[14]. 

 

Joonis 5.3.Atmosfäärkatla ja kondensaatkatla süsiniku ja vesiniku sisaldus suitsugaasides 

 

Kondensaatkatlas põlemata süsiniku javesiniku osakaal on keskmiselt 10 mahuosa miljoni 

kohta, kuid atmosfäärkatlal jääb see arv 5 juurde. See näitab, et kondensaatkatel põleb vähem 
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efektiivsemalt kui atmosfäärkatel, sest mittetäieliku põlemise tagajärjel on suitsugaasides pea 

kaks korda rohkem süsivesinike osakesi. 

 

 

5.2.2. Lämmastikdioksiidi osakaal suitsugaasis 

 

Vingugaas, vääveldioksiid, lämmastikdioksiid ja tahked osakesed on soovimatud suitsugaasid, 

mis tekivad kütuste põletamisega. Need ühendid on mürgised ja aitavad kaasa sudu tekkele 

ningkahjustavad inimeste tervist [14]. 

 

 

Joonis 5.4. Atmosfäärkatla ja kondensaatkatla lämmastikoksiidisisaldus suitsugaasides 

 

NO2kontsentratsiooni kuivades suitsugaasides avaldub valemist: 

𝐶𝑁𝑂2
= 𝑃𝑃𝑀 ·

𝑀

𝑉𝑚
= 10 ·

46

22,4
= 20,54 𝑚𝑔/𝑁𝑚3 

(5.1.) 

 

      𝐶𝑁𝑂2
= 𝑃𝑃𝑀 ·

𝑀

𝑉𝑚
= 5 ·

46

22,4
= 10,27 𝑚𝑔/𝑁𝑚3, 

   (5.2.) 

 

kus 𝐶𝑁𝑂2
on lämmastikdioksiidi kontsentratsioon mg/Nm3; 

PPM – lämmastikdioksiidi osamaht suitsugaasis; 

M – lämmastikdioksiidi molaarmass 46g/mol. 
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Lämmastikdioksiid tekib kui hapnik ühineb lämmastikuga õhus või kütuses [14]. 

Lämmastikdioksiid tekib kõrgetel temperatuuridel seega viitab kõrgem NO2 paremat 

põlemist. Lämmastikdioksiid on saasteaine, seega mida madalam on oksiidi hulk suitsugaasis, 

seda parem. Atmosfäärkatlas on keskmiselt10,27 mg/Nm3 

lämmastikdioksiidi,kondensaatkatlas aga keskmiselt 20,54 mg/Nm3. Praktiliselt on mõlemas 

katlas lämmastikdioksiidide hulk siiski ülimadal, sest ülimadalaks tulemuseks loetakse kõike, 

mis jääb alla 30 mg/Nm3 [15]. 

 

 

5.3. Uuritud katelde eksperimentaalselt leitav kasutegur 

 

Jooniselt selgub, et kondensaatkatla kasutegur on katla töötamise käigus väga stabiilne ning 

ühtlasi ka kõrgem kui atmosfäärkatlal. 

 

 

Joonis 5.5. Atmosfäärkatla kasuteguri võrdlus kondensaatkatlaga 

 

Kondensaatkatla kasuteguriks katseliselt oli 98%. Atmosfäärkatla kasuteguriks oli 

90%.Erinevuseks oli atmosfäärkatla kasuteguri ligikaudu 8% ulatuses kõikumine, kuid 

kondensaatkatla kasutegur oli stabiilselt 98%. Kasutegurid leiti kasutades suitsugaasi analüüsi 

seadet Testo 350. 
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5.5 Arvutuslikult leitud kasutegur jasoojuskadu lahkuvate suitsugaasidega 

 

Arvutusliku kasuteguri leidmiseks on töös arvesse võetud eelnevalt leitud alumist ja ülemist 

kütteväärtust. Soojusbilanss koostatakse 1m3 põletatud gaasi kohta.Maagaasi koostise 

leidmiseks on kasutatud andmeid, mis on saadud 2016. aasta aprilli sertifikaadilt[17]. 

CO2=0,098% (süsinikdioksiid) 

CH4=96,3% (metaan) 

C2H6=2% (etaan) 

C3H8=0,6% (propaan) 

C4H10=0,1% (butaan) 

N2=0,8% (lämmastik) 

 

Kütuse tarbimisaine koostis: 

At=0% tuhka tarbimisaines 

Wt=1% niiskus tarbimisaines 

 

Kütuse tarbimisaine koostis [18]: 

𝐶𝑂2 =
(100−𝐴𝑡−𝑊𝑡)

100
= 0,098 ·

(100−0−1)

100
= 0,097%                                           (5.3.) 

𝐶𝐻4 = 96,3 ·
(100 − 0 − 1)

100
= 95,34% 

𝐶2𝐻6 = 2 ·
(100 − 0 − 1)

100
= 1,98% 

𝐶3𝐻8 = 0,6 ·
(100 − 0 − 1)

100
= 0,6% 

𝐶4𝐻10 = 0,1 ·
(100 − 0 − 1)

100
= 0,1% 

𝑁2 = 0,8 ·
(100 − 0 − 1)

100
= 0,79% 
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Gaaskütuse täielikuks põlemiseks teoreetilise vajamineva õhuhulga arvutamine [18]: 

𝑉0 = 0,0476 [0,5𝐶𝑂𝑡 + 𝐻2 + 1,5 𝐻2𝑆𝑡 + ∑ (𝑚 +
𝑛

4
) 𝐶𝑚𝐻𝑛𝑡 − 𝑂2𝑡] (5.4.) 

𝑉0 = 0,0476 · [(1 +
4

4
) · 𝐶𝐻4 + (2 +

6

4
) · 𝐶2𝐻6 + (3 +

8

4
) · 𝐶3𝐻8 + (4 +

10

4
) · 𝐶4𝐻10] 

𝑉0 = 0,0476 · [(1 +
4

4
) · 95,34 + (2 +

6

4
) · 1,98 + (3 +

8

4
) · 0,6 + (4 +

10

4
) · 0,1] 

𝑉0 = 9,58 𝑚3/𝑘𝑔 

 

Tegeliku vajamineva õhukoguse saame teada liigõhuteguri valemist [18]: 

𝑉 = 𝛼 · 𝑉0 = 1,1 · 9,58 = 10,54 𝑚3/𝑘𝑔,(5.5.) 

kus 𝛼 on liigõhutegur 1,1. 

 

Suitsugaaside koostiste ja mahu arvutus [18]. 

Süsihappegaasi maht: 

𝑉𝐶𝑂2
= 0,01 · (𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂 + ∑ 𝑚 · 𝐶𝑚𝐻𝑛)                                                          (5.6.) 

𝑉𝐶𝑂2
= 0,01 · (𝐶𝑂2 + 𝐶𝐻4 + 2 · 𝐶2𝐻6 + 3 · 𝐶3𝐻8 + 4 · 𝐶4𝐻10) 

𝑉𝐶𝑂2
= 0,01 · (0,297 + 95,34 + 2 · 1,98 + 3 · 0,6 + 4 · 0,1) = 0,065 𝑚3/𝑚3 

 

Veeauru maht: 

𝑉𝐻2𝑂 = 0,01 · (𝐻2 + 𝐻2𝑆 + ∑
𝑛

2
· 𝐶𝑚𝐻𝑛 + 0,124 · 𝑑𝑔) + 0,0161 · 𝛼 · 𝑉0         (5.7.) 

𝑉𝐻2𝑂 = 0,01 · (
4

2
· 𝐶𝐻4 +

6

2
· 𝐶2𝐻6 +

8

2
· 𝐶3𝐻8 +

10

2
· 𝐶4𝐻10) + 0,0161 · 𝛼 · 𝑉0 

𝑉𝐻2𝑂 = 0,01 · (2 · 95,34 + 3 · 1,98 + 4 · 0,6 + 5 · 0,1) + 0,0161 · 1,1 · 9,58 

𝑉𝐻2𝑂 = 2,16 𝑚3/𝑚3 

 

Lämmastiku maht: 

𝑉𝑁2

0 = 0,79 · 𝑉0 + 0,01 · 𝑁2 = 0,79 · 9,58 + 0,01 · 0,79 = 7,58 𝑚3/𝑚3         (5.8.) 

 

Tegemist põlemise liigõhuga, seega avaldub tegelik lämmastiku hulk järgmiselt: 

𝑉𝑁2

0 = 𝑉𝑁2

0 + 0,79 · (𝛼 − 1) · 𝑉0 = 7,58 + 0,79 · (1,1 − 1) · 9,58                    (5.9.) 

𝑉𝑁2

0 = 7,58 + 0,79 · (1,1 − 1) · 9,58 

𝑉𝑁2

0 = 8,34 𝑚3/𝑚3 
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Hapniku maht: 

𝑉𝑂2
= 0,21 · (𝛼 − 1) · 𝑉0 = 0,21 · (1,1 − 1) · 9,58 = 0,2  𝑚3/𝑚3                  (5.10.) 

 

Suitsugaasi kogus: 

𝑉𝑠𝑔 = 𝑉𝐶𝑂2
+ 𝑉𝐻2𝑂 + 𝑉𝑁2

+ 𝑉𝑂2
                                                                           (5.11.) 

𝑉𝑠𝑔 = 0,065 + 2,16 + 8,34 + 0,2 

𝑉𝑠𝑔 = 10,77  𝑚3/𝑚3 

 

Moolerisoojused [17]: 

Kolmeaatomiline: 37,68 kJ/(kg·K) 

Kaheaatomiline: 29,31 kJ/(kg·K) 

Kaheaatomilisi gaase on 79,3% 

Kolme-ja enamaatomilisi gaase on 20,7% 

𝐶′𝑝 =
29,31

22,4
· 0,793 +

37,68

22,4
· 0,207 = 1,39 𝐾𝐽/(𝐾 · 𝑚3)                                    (5.13.) 

kus C’p on suitsugaaside mahterisoojus KJ/(K·m3) 

 

Soojuskadu lahkuvate suitsugaasidega, suitsugaaside temperatuur kondensaatkatla puhul oli 

70 °C ning atmosfäärkatla puhul 160 °C. Atmosfäärkatla soojuskadu katlast väljuvate 

suitsugaasidega oli 5,3% ning arvutamiseks kasutati alumist kütteväärtust [18].  

 

𝑄2 = 𝑉𝑠𝑔 · 𝐶𝑝 · (𝑡𝑔 − 𝑡õ) = 10,77 · 1,39 · (160 − 20) = 1796,4 𝑘𝐽/𝑚3           (5.14.) 

kus Q2 on soojuskadu katlast lahkuvate põlemisgaasidega kJ/m3; 

Vsg – suitsugaaside kogus kokku m3/kg; 

Tg – Suitsugaaside temperatuur °C; 

Tõ – Õhu temperatuur °C. 

 

𝑞2 =
𝑄2

𝑄𝑎
𝑡 = (

1796,4

34190
) · 100 = 5,3%,                                                                        (5.15.) 

kus Qa
t on maagaasi põlemise alumine kütteväärtus kJ/m3. 

 

Kondensaatkatla puhul oli soojuskaoks 1,98% ning arvutamiseks kasutati ülemist 

kütteväärtust [18]. 

𝑄2 = 𝑉𝑠𝑔 · 𝐶𝑝 · (𝑡𝑔 − 𝑡õ) = 10,77 · 1,39 · (70 − 20) = 748,5 𝑘𝐽 (5.16.) 
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𝑄2 =
𝑄2

𝑄ü
𝑡 = (

748,5

37890
) · 100 = 1,98%,                                                                      (5.17.) 

kus Qü
t on maagaasi põlemise ülemine kütteväärtus kJ/kg. 

 

Katelde kasutegur leiti valemiga [18]: 

𝜂 = (100 − 𝑄2 − Q5)/100                                                                                   (5.18.) 

kus Q5 soojuskadu katla välisjahtumisest,%. 

 

Gaasikatelde puhul võetakse arvesse kasuteguri arvutamisel vaid Q2, mis on soojuskadu 

katlast väljuva põlemisgaasiga ja Q5, mis on soojuskadu katla välisjahtumisest. Kaasaegsete 

gaasipõletite kasutamisel jäetakse ülejäänud soojuskaod valemist välja [18]. 

Atmosfäärkatla kasutegur: 

𝜂𝑘𝐴 = (100 − 𝑄2 − Q5)/100 =
(100 − 5,3 − 1)

100
= 0,937 

 

Kondensaatkatla kasutegur: 

𝜂𝑘Ü = (100 − 𝑄2 − Q5)/100 =
(100 − 1,98 − 1)

100
= 0,97 

 

Teoreetiliselt on atmosfäärkatla kasuteguriks 93,7% ja kondesaatkatlal 97%. Soojuskadu 

suitsugaasidega oli atmosfäärkatla puhul 1796,4 kJ ja kondensaatkatlal 748,5 kJ.  
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5.4.Katelde kasutegur tarbevee soojendamisel 

 

Katse läbiviimsel mõõdeti sooja tarbevee ning ajakulu omavahelist suhet. Mõõdeti tarbevee 

temperatuuri, kasutades PeakTech 1070 DMM termomeetrit, mis mõõtis soojendatava vee 

temperatuuri. Ühtlasi oli veekulu mõlema mõõtmise puhul ligikaudu 6 liitrit (joonis5.5). 

Kondensaatkatla puhul tuli salvestuspaak süsteemist välja lülitada, et katel saaks sooja vett 

toota otse süsteemi. Atmosfäärkatlal salvestuspaak puudub ning katel toodab sooja vett otse 

süsteemi. 

 

 

Joonis 5.5. Kondensaatkatla võrdlus atmosfäärkatlaga tarbevee soojendamisel 

 

Tarbevee algtemperatuuriks oli mõlema katse puhul 11 °C. Katse läbiviimiseks valiti ajaks 40 

sekundit, selle aja jooksul saavutasid mõlemad katlad tarbevee lõpptemperatuuri. 

Atmosfäärkatla puhul oli selleks 50 °C ja kondesaatkatla puhul 54 °C. Joonistelt selgub, et 

kondensaatkatel jõudis kõrgema kütteveetemperatuurini kiiremini kui atmosfäärkatel. 

Arvutades saavutas kondensaatkatel 9,3% kiiremini lõpptemperatuuri kui atmosfäärkatel. 

Ajaliselt saavutas kondensaatkatel 50 °C, mis oli atmosfäärkatla lõpptemperatuuriks, 10 

sekundit kiiremini. 
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5.5. Gaasikulu tarbevee kasutamisel ühtlasel temperatuuril 

 

Katse käigus mõõdeti gaasikulu ja veekulu omavahelist suhet, kui tarbevee temperatuuriks oli 

konstantselt 50 °C. 

 

 

Joonis 5.5. Kondensaatkatla gaasikulu võrdlus atmosfäärkatlaga 50 °C tarbevee kasutamisel 

 

Ühe liitri vee soojendamiseks 50 °C kulus atmosfäärkatlal 0,0061 m3 gaasi, kondensaatkatlal 

0,0055 m3. 50 liitri soojendamiseks kulus atmosfäärkatlal 0,305 m3 ja kondensaatkatlal 0,277 

m3 gaasi. Seega kulutas atmosfäärkatel 0,0285 m3 rohkem gaasi kui kondensaatkatel, mis teeb 

protsentuaalselt 9,4%. 

  

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

1 10 20 30 40 50

G
aa

si
ku

lu
, m

ᵌ

Veekulu, l

Atmosfäärkatla gaasikulu

Kondensaatkatla gaasikulu



28 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Energeetikaga seotud valdkond omab majanduses väga suurt rolli. Majandustegevuse 

fookuseks on ressursikulude kokkuhoiu saavutamine ning keskkonna puhtuse hoidmine. 

Tööstusettevõtete peamiseks eesmärgiks on arendada välja üha ökonoomsemaid, kestvamaid 

ja loodussõbralikemaid seadmeid. 

 

Käesolevas töös uuriti kondensaatkatelt, mida võrreldi katsete käigus vana tüüpi 

atmosfäärkatlaga, millel pole kondenseerimise võimalust. Töös anti teoreetiline ülevaade 

mõlema katla kohta ning toodi välja peamised katelde ehituse ja materjalide iseärasused. 

Katelde puhul toodi välja ka nende puudused ja eelised teineteise ees. Antud töös selgub, et 

kondensaatkatel omab mitmeid eeliseid atmosfäärkatla ees, kuid esineb ka mõningaid 

puuduseid. Lisaks sellele anti ülevaade küttesüsteemist ja  katlaruumist kui tervikust. 

 

Laialt on levinud arvamus, et gaasikatelde kasutegur on kõrge, kuid ei ole ligilähedanegi 

100%. Antud töös uuriti katelde kasutegureid nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt katsetega. 

Teoreetiliselt oli kondensaatkatla kasuteguriks 97% ning atmosfäärkatlal 93,7%. Praktiliselt 

saadi tulemused küllaltki ligilähedased teoreetilisele arvutusele.Tööpraktilise osa tulemusena 

selgus, et kondensaatkatla kasutegur oli ligikaudu 98%, mis näitab, et kondenseeruva katla 

kasutegur on 9...10% kõrgem kui atmosfäärkatlal, millel antud funktsioon puudub. 

 

Tarbevee soojendamisel ja ühtlasel temperatuuril hoidmiseljõuti praktilise osa käigus 

järeldusele, et kondensaatkatel soojendab vee kiiremini üles ning gaasikulu on 9% väiksem 

kui atmosfäärkatlal. 

 

Töö käigus jõutigi järeldusele, et kondensaatkatla töö efektiivsus ja kasutegurid nii 

küttesüsteemis kui tarbevee soojendamisel on paremad kui atmosfäärkatlal. 
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Study of Operation of Condesing Boiler 

SUMMARY 

 

Energy-related sector has a huge role in the economy.The focus of economic activity is 

directed to achieve saving resources and maintain environmental cleanliness. The main 

objective of manufacturing companies is to develop  more economical, longer lasting and 

environmentally friendly equipment. 

 

The aim of this bachelor thesis is to study efficiency of condensing boiler and compare it to 

old type atmosphere boiler, where is no possibility of condensing. In theoretical part, an 

overview was given regarding both boilers and differences between their main characteristics 

of the materials and construction of the boilers. Both boiler’s advantages and disadvantages 

were marked up.  This thesis shows, that condensing boiler has several advantages in front of 

atmosphere boiler, but there are also some disadvantages. In addition, an overview of the 

heating system and the boiler room as a whole was given. 

 

It is widely believed that the gas boilers efficiency is high, but it does not even come close to 

100%. In this thesis both boilers efficiencies were studied through practical and theoretical 

experiments. Theoretically condensing boiler’s efficiency factor was found out to be 97% and 

atmosphere boiler’s efficiency factor 93,7%. Practical results were very similar to theoretical 

calculations. Practical part of tests revealed, that efficiency factor for condensing boiler was 

98%, which indicates to the fact, that condensing boiler has 9…10% higher efficiency factor 

than atmosphere boiler, which has no condensing function. 

 

In practical part, where water was heated and maintained its fixed temperature, is showed, that 

condensing boiler heats up water faster and with 9% lower gas consumption than atmosphere 

boiler.  

 

This thesis concludes, that condensing boiler’s efficiency and efficiency factors in both 

heating system and heating water are higher than atmosphere boiler’s. 
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