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ABSTRACT  

 

Feditšenkov, V. Aardla boiler house flue gas condenser efficiency parameters. Master’s 

thesis – Tartu: EMÜ, 2014. 67 pages, 24 figures, 17 tables, format A4, A3. In Estonian 

language. 

 

In our modern world, due to high energy prices, mankind is trying to make the production 

of electricity and heat as efficient as possible, using a variety of devices and accessories. 

The present master’s thesis explores and introduces one of these devices – Aardla boiler 

house flue gas condenser. An analysis of three methods for efficiency calculations and 

power of the condenser, as well as its impact on the efficiency of boiler station as a whole 

on the basis of annual data for 2013 has been given. Financial analysis is performed on the 

basis of initial and operating costs. 

 

Keywords: condenser, flue gas, efficiency, boiler house, scrubber. 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeva Maailmas, kuna tehnoloogia ja teaduse areng on kõvasti edasi läinud, on 

äärmiselt suur sõltuvus fosiilsetest kütustest (nafta saadused, gaas). Kuigi tehnoloogiliselt 

ei saa võrrelda 1950. ja 2014. a. autosid ikka kasutame liikumiseks nafta saaduseid. Iga 

Maailma riik, kellel pole oma fossiilseid ressursse, püüavad vähendada nende kasutamist 

(rakendamist), selleks võetakse vastu karmimaid reegleid, lisatakse erinevaid aktsiise jne. 

Euroopa Liit ei ole ka erand: tahetakse vähendada sõltuvust fossiilidest tagades sellega 

oma majanduslikku ning poliitilist iseseisvust. Euroopa parlamendi direktiiv 

2003/30/EC.[12] 

 

Nii Euroopa Liidus kui ka ülejäänud maailmas propageeritakse ja kiidetakse heaks 

taastuvate kütuste kasutamist. Riik maksab dotatsioone, toetusi, stimuleerides sellega 

taastuvate kütuste kasutamist (tuul, vesi, päike, biomass, jäätmed). Taastuvate kütuste 

omahind on madal või liigikaudne nulliga kuid seda soojus- ja elektrienergia tootmiseks 

muundamiseks on tehnoloogiliselt keerulisem ja kulukam. Kuna tootmisprotsess sisaldab 

palju erinevaid etappe, siis elektri- ja soojusenergia ülekandmine ja transformatsioon 

toimub teatud kadudega. 

 

Väga huvitav nähtus on see, et mida kallim on elektri- ja soojusenergia, seda parem on 

edasi arenenud riigi energeetika valdkond, kus kasutatakse viimaseid leiutisi ja 

tehnoloogijaid. Kuid ei tohi unustada ka keskkonna aspekti, tuleb täita reegleid ja seadusi 

ning mõelda tulevikule. Riik peab hoidma oma kontrolli all tariife ning energiahindu.  

 

Eestis 2013. aastal kokku on toodetud 13350 GW·h elektrienergiat ja 7242 GW·h 

soojusenergiat ning taastuvenergia osakaal on ligikaudu 21%. [2] 

 

Antud magistritöö eesmärgiks on Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori 

efektiivsuse määramine, võimsuse arvutamine ja finatsanalüüs. Kõik arvutusteks vajalikud 

andmed on saadud Aardla katlamaja juhataja loal. 
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Seatud eesmärgi saavutamiseks on püstitud järgmised ülesanded: 

1. Esitada ülevaade soojusnenergeetika ajaloost ( Tartu, Aardla katlamaja). 

2. Tehnilises osas vaadelda kondensaatori vajadust ning erinevat konstruktsioone, 

lahendusi, eripärasid. 

3. Arutleda hooldust ja varustamist (skeemid, materjalid, seadmed, keemilised 

vahendid, probleemid). 

4. Viia läbi arvutused  (erinevad arvutusmetoodikad, eelised, puudused, metoodika 

valik Aardla KM puhul). 

5. Määrata efektiivsuse näitajad (katelde koormus, kütus, niiskus, välisõhu 

temperatuur, tagastuv vesi). Kujundada vajalikud graafikud, tabelid ning nende 

selgitused. 

6. Teostada finantsarvutused (kütuse ost, MW·h väärtus, ekspluatatsiooni kulud). 

7. Arvutada kogu katlamaja kasutegur ning kondensaatori mõju sellele. 

8. Võrrelda tehaseandmetega, teha ettepanekud soojuse tootmise optimeerimiseks. 
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1. ÜLDOSA 

 

 

1.1. Ajalugu 

 

Kaugküte kasutamine Tartu linnas algas 1960. aastate alguses. Sellel ajal töötas Tartus 4 

suurt katlamaja: Turu katlamaja, mis varustas soojusega osa kesklinnast ning ümbritsevaid 

kortermaju; Aardla katlamaja, mis varustas soojusega Tartu Ülikooli Füüsika Instituuti; 

Tulbi katlamaja – varustas Maarjamõisa haiglat ja Tuglase katlamaja – varustas soojusega 

Eesti Põllumajandusakadeemia õppehooneid. Kõige suurem koormus langes Turu 

katlamaja peale, kuna hakkas kerkima Annelinna mikrorajoon. [6] 

 

Väga levinud olid lokaalsed kivisöega katlamajad, mis olid peaaegu igas rajoonis. Teatud 

aja jooksul neid suleti või viidi üle gaasi peale. Tänapäeval need täidavad tipukatlmajade 

funktsioone, täiesti automaatsed ning mehitamata. 

 

Kogu Eesti Vabariigi iseseisvuse ajal Tartu linn oli jagatud kaheks osaks kahe 

energeetikaga tegeleva ettevõtete vahel. 70% protsenti omas AS Anne Soojus, edaspidi AS 

Fortum Tartu ning 30% oli AS Tamme Soojuse käes, edaspidi AS Eraküte. Augustis 2013 

toimus ajalooline sündmus: AS Tartu Fortum omandas terve Tartu linna soojusvõrgustiku 

ja sõlmis lepingu OÜ Elekter ja Küte OÜ-ga. 

 

Kui rääkida Tartu soojusenergeetika arengust siis ei saa mainimata jätta Tiit Veeberit, kes 

oli soojusmajanduse üks parimatest asjatundjatest. 1980. a. lõpus parandas T. Veeber  

oluliselt kaugkütte ehitamisega Tartu elukeskkonda. Ta oli üks esimestest kes hakkas 

propageerima odavaid kohalikke kütuseid ja rakendama neid Tartus linna kütmiseks. 

Aastal 1988. asutas T. Veeber AS Giga, mis edaspidi lõi koos soomlastega AS Fortum 

Tartu. [11] 

 

Tänapäeval Aardla katlamaja kuulub AS Fortum Tartu kontserni. Tartu linna 

soojusvõrgustiku kogupikkus on ca 190 kilomeetrit. 
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Esimene hakkepuidu katel Tartus paigaldati Aardla katlamajas. 28. juuli 1994. aastal 

toimus pidulik tulesüütamise tseremoonia vastsele eelkoldele. Esimene turbakatel 

paigaldati Anne katlamajja ning pandi tuli alla 17. juulil 1997. aastal. Suureks sündmuseks 

on ka esimese koostootmisjaama avanemine Tartus 29. mail 2009. aastal. 23. aprillil 2014. 

aastal juhtus märkimisväärne sündmus Tartu ajaloos – esimest korda selle asutamisest 

terve linna soojusvõrgustik muutus ühtseks tervikuks. Käesoleva magistritöö autor võttis 

isiklikult sellest tähtsündmusest osa. 

 

 

1.2. Biokütusele üleminek ja põhjused 

 

Kui rääkida energeetikast, siis saab esile tuua kaks osa: fossiilsetel kütustel põhinev ja  

taastuvenergeetika. Traditsiooniline suurenergeetika kasutab energia tootmiseks fossiilseid 

kütuseid ja tuumaenergiat. Taastuvenergeetika kasutab taastuvaid energiaallikaid: tuult, 

vett, maasoojust, päikest, biomassi, kütuse elemente, vesiniku.  

 

Kasvav keskkonna saastamine ja globaalne atmosfääri soojusbilansi rikkumine 

põhjustavad kliimamuutust. Energia defitsiit ja fossiilsete kütuste piiratus on põhjuseks 

vältimatuks üleminekuks alternatiivsetele energiaallikatele. Need on keskkonnasõbralikud 

ja taastuvad ning nende aluseks on päikese- ja maaenergia. 

 

Põhilised ülemineku põhjused on: 

1. Globaalne-ökoloogiline – tänapäeval on tõestatud ning hästi levinud arvamus 

traditsioonilise energeetika kahjuliku mõju kohta keskkonnale (k.a. tuuma – ning 

termotuumaenergeetika). Tagajärjed on väga tõsised, millega võivad kaasneda 

katastroofilised kliima muutused juba meie ajal. On olemas erinevad arvamused 

selle kohta, et see on meie planeedi puhul perioodiline nähtus, mis võib olla seotud 

protsessidega Päikesel. Samas mõõtetulemused ja uuringud näitavad, et 

peasüüdlane on siiski inimkond. 

2. Poliitiline – riik, kellel on suured maavarud (antud kontekstis fossiilid) saab 

kontrollida resursside hindu, manipuleerida turuga ning avaldada geopoliitilist 

survet teistele riikidele. 
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3. Majanduslik – üleminek taastuvatele kütustele ning alternatiivsetele tehnoloogiatele 

võimaldab salvestada ja hoida kokku keemiatööstuses kasutatavaid tooraineid 

(nafta).  

4. Sotsiaalne – inimkonna arv ning tihedus pidevalt kasvab. Seega on väga raske leida 

uusi kohti, kus energia tootmine (tuumajaam, hüdrojaam) on tulukas aga samas 

ohutu keskkonna ja elanike jaoks.  

5. Ajaloolis-evolutsiooniline – arvestades sellega, et traditsiooniliste kütuste varud on 

piiratud ning inimkond on juba praegu jõudnud hoiatuspiirini võib õelda, et 

traditsiooniline energeetika on jõudmas tupikusse (v.a. tuumaenergeetika). 

Edaspidiseks edukaks inimkonna arenguks tuleb sujuvalt üle minna taastuvate 

energiaallikate peale. 

 

Joonisel 1.1 on toodud nafta ja gaasi hindade indeksi muutus aastatel 2009–2013. Börsi 

indeks on suhtarv, mis väljendab kursside ja hindade muutumist börsil. 

 

 

Joonis 1.1. Nafta ja maagaasi indeks New York börsil 2009–2013 [8] 

 

Kui rääkida Eesti üleminekust alternatiivsete energiaallikate peale, siis siin üheks 

põhjuseks on suhteliselt suured metsa- ja turbavarud ning pidevad tuuled rannikualadel. 

Energiahindade tõusuga hakati ehitama tuuleparke nii rannikutel kui ka mandril. Varem 

antud ettevõtmine oli liiga kulukas ja ei toonud tulusid. 
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1.3. Objekti tutvustus ja probleemi püstitus 

 

Käesoleva magistritöö objektiks on Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaator, mis on 

kujutatud joonisel 1.2. Antud kondensaator on Soome ettevõte Condens Heat Recovery 

OY toodang, kelle ametlik esindaja Eestis on Agrosilva AS. Suitsugaaside kondensaator 

sai valmis aastal 2009. Selle seadme peamiseks ülesandeks on trassist tagastuva vee 

soojendamine ja suitsugaaside puhastamine. Kasutuses on erinevad terminid, antud seadet 

saab nimetada kondensaatoriks, pesuriks või skrubberiks. Käesolevas magistritöös 

kasutatakse terminit Kondensaator. 

 

Katlamaja põhiparameetrid on järgmised: 

1. Kahe katla summaarne võimsus 14 MW 

2. Trassivee tagasivoolu temperatuur (Temperature of district heating water) 45 °C 

3. Kütuse niiskus (Fuel moisture) 35…55% 

4. Trassivee vooluhulk (District heating water flow) 133 kg/s 

5. Suitsugaaside hulk (Flue gas capacity, volume) 17,6 m3/s [5] 

 

Nendest parameetritest lähtuvalt on valitud suitsugaaside kondensaatori maksimaalne 

võimsus (Scrubber effect) 3,85 MW. 

 

Joonis 1.2. Aardla suitsugaaside kondensaator [14] 



12 
 

Antud töö ülesandeks on suitsugaaside kondensaatori tööparameetrite alusel efektiivsuse 

näitajate leidmine, tehaseandmetega võrdlemine, ettepanekud soojuse tootmise 

optimeerimiseks, finants- ning tasuvusarvutuste tegemine. 

 

Aardla katlamaja kondensaatori skeem on kujutatud joonisel 1.3 
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Joonis 1.3. Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori mnemoskeem
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2. TEHNILINE OSA 

 

 

2.1 Aardla katlamaja kirjeldus 

 

Aardla katlamaja on üks kahest mehitatud AS Fortum Tartu katlamajadest, mis asub 

Tartus, Ränilinnas. Katlamaja territooriumi skeem on toodud alloleval joonisel. Punaste 

numbritega on märgitud erinevad hooned. 

 

 

Joonis 2.1. Aardla katlamaja territoorium (1 – laohoone; 2- katlamaja; 3 

– instituudi alajaam). [13] 

 

Aardla kompleks koosneb kahest hoonest: laost ja katlamajast. Ladu on kuue sektsiooniga 

ja liikuva põrandaga, mille abil kütus jõuab transportöörini. Kütusena kasutatakse 

puiduhaket. Transportööri abil transporditakse haket vahepunkrisse, kus siiber-jagaja 

suunab kütust kas esimesse või kolmandasse katlasse. Esimene ja kolmas katel on 

restkolde tüüpi katlad, teine aga gaasikatel, mis täidab varukatla funktsiooni. Esimese 

katlakompleksi andmed on toodud tabelis 2.1. 
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Tabel 2.1. Esimese katlakompleksi andmed [6] 

EELKOLLE 
Eelkolde tüüp SAXTAM–1 (Restkolle) 
Resti tüüp 9SAX2888 
Kroomi sisaldus restis 26% 
Resti pindala 15,37 m2 
Kolde temperatuur 1000 °C 

Kütus 
Biomass (koor, saepuru, hakkpuit, 
puidutööstuse jäätmed) 

Eelkolde võimsus (niiskusel 55%) 7MW 
Müüritis Šhamott–tellis 

KATEL 
Tüüp Danstoker VP 16.10 
Soojuskandja Vesi 
Max. töötemperatuur 169 °C 
Tagastuvavee temperatuur 106…110 °C 
Max. töörõhk 10 bar 

 

Katlakompleks oli projekteeritud ning ehitatud AS Tamult’i poolt aastal 2009.  

Teine katel on gaasikatel DKVR 10-13 Hamworthy põletiga maksimaalse lubatud rõhuga 

13 bar, soojuskandjana on vesi. 

 

Kolmandat katlakompleksi ehitas 1994. aastal firma KWR Energie AB ümber aurukatlast 

veekatlaks. Katlakompleksi andmed on toodud tabelis 2.2. 

 

Tabel 2.2. Kolmanda katlakompleksi andmed [6] 

EELKOLLE 
Eelkolde tüüp TRF 4/12 (Restkolle) 
Resti tüüp – 
Kroomi sisaldus restis 21 % 
Resti pindala 8,8 m2 
Kolle temperatuur 900…1100 °C 
Kütus (niiskus 35-55%) Biomass (koor, saepuru, hakkpuit) 
Eelkolde võimsus (niiskusel 55%) 7 MW 
Müüritis Šhamott-tellis 

KATEL 
Tüüp DKVR 10-13 
Soojuskandja Vesi 
Min. siseneva vee temperatuur 70 °C 
Max. väljuva vee temperatuur 130 °C 
Rõhk (min. – max.) 6…10 bar 
Veekulu (min. – max.) 70…130 m3/h 
Võimsus 9,2 MW 
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Lisaks sellele Aardla katlamaja on varustatud suitsugaaside kondensaatoriga, mis on ette 

nähtud puidukateldega kasutamiseks, ja vee ettevalmistusseadmetega, VAD 150. Aardla 

katlamaja PI – diagramm (Piping and instrumentation diagram) on kujutatud lisas B.   

 

 

2.2. Kondensaatori vajadus 

 

Biokütusel töötavate katelde kasutegurid on piiratud selleks, et vältida veeauru 

kondenseerumist katla sees. Katla korrosiooni vältimiseks ei tohi jahutada suitsugaase 

temperatuurini, mis on madalam kui veeauru kondenseerumistemperatuur. Tavaliselt 

selliste kaasaegsete katelde kasutegurid jäävad 85…88% vahemikku. Tänu 

kondensaatoritele on võimalik tõsta kogu kompleksi efektiivsust. Nende komponentide 

materjaliks on roostevaba teras, sest antud materjal on keemiliselt neutraalne ehk 

korrosioonikindel. Antud seade võimaldab jahutada ja puhastada tuha osakestest 

suitsugaase ning on vajalik sutisugaasides oleva veeauru kondenseerimiseks, mis annab 

lisasoojusengergiana veel 15…30% juurde. Seejuures põletatava kütuse kogus jääb 

samaks. Need näitajad saavutatakse biokütuse sees oleva niiskuse abil. Kondensaator 

taastab kütuse kuivatamiseks kulunud soojushulga katlas. [19] 

 

Antud magistritöö objekti kutsutakse suitsugaaside pesurina, kondensaatorina, skrubberina, 

või venekeelses kirjanduses kondenseerumisökonomaiserina. Lääne kirjanduses, 

energeerika- ning keemiatööstuses on rohkem levinud nimetus skrubber. Eestis kutsutakse 

siiski termineid  pesur või kondensaator. 

 

Suitsugaaside kondensaatori eelised: 

1. Võimalus ära kasutada jääksoojust (varjatud, latentne soojus). Puidukatelde puhul 

temperatuuride vahe on suur – peale katla suitsugaaside temperatuur on vahemikus 

170…190 °C ning peale pesurit on 50…55 °C. Sellest järeldub, et ∆T on vähemalt 

115 °C. 

2. Võimalus paigaldada nii uutele kui ka olemasolevale katelde kompleksitele.  Antud 

eelise suurepäraseks näiteks võib välja tuua Aardla katlamaja, kus on kasutusel nii 

2009 katel kui ka 1994 aastast  pärit vanad katlakompleksid. 

3. Pikk tööiga ja vastupidavus – kondensaatori keskmine tööiga on umbes 20 aastat. 

4. Katlamaja kasuteguri tõstmine keskmiselt 15…30%.  
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5. Suhteliselt odavad ekspluatatsioonikulud. 

6. Vähendab väljaheiteid atmosfääri – tuha sisaldus suitsugaasis langeb ligikaudu 15 

korda. [10]  

 

Alloleval joonisel 2.2  on visuaalselt kujutatud kondensaatori mõju katlamaja 

efektiivsusele. Katlamaja kasutegur tervikuna ei saa olla suurem 100%-st, kui kasutada 

korrektseid ülemisi kütteväärtusi. Vee aurustumise mittearvestamine, kui kasutatakse 

alumisi kütteväärtusi, annab vale tulemuse.  

Joonis 2.2. Suitsugaaside kondenseerimise mõju katlamaja efektiivsusele, 

W – puidukütuse niiskus [4] 

 

Aardla katlamajas 55% niiskusega puidukütuse põletamine on võimalik kuid praktiliselt 

seda ei kasutata. 

 

 

2.3. Konstruktsioon ja eripärad 

 

Sutisugaaside kondensaatoreid kasutatakse nii tööstuses kui ka kodustes tingimustes. 

Kondensaatoreid tööpõhimõtte järgi jagatakse kaheks liigiks: pind- (passiivseteks) ja 

segamissoojusvahetiteks (aktiivseteks). [1] 
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Passiivne ehk pindsoojusvahetiga kondensaator (ökonomaiser) – on suurte tööpindadega 

soojuse ärakasutamise seade, milles suitsugaasid annavad oma soojuse ära. Vett ei 

pihustata (tööprotsess on kuiv), soojuskandja on tavaliselt trassivesi. Eristatakse kahte 

tüüpi: rekuperatiiv- ja regeneratiivsoojusvahetid. Rekuperatiivsoojusvahetis toimub 

soojusvahetus läbi soojuskandjaid eraldava pinna ning soojusvoo suund jääb 

soojusvahetuspinna igas punktis protsessi kestel muutumatuks. Regeneratiivsoojusvahetis 

puutuvad õhe ja sama kõttepinnaga vaheldumisi kokku kaks või enam soojukandjad. [1]  

 

Passiivse kondensaatori tööpõhimõtteskeem on toodud joonisel 2.3. 

 

Joonis 2.3. Passiivse ehk pindsoojusvahetiga kondensaatori 

põhimõtteskeem [20] 

 

Pindsoojusvahetiga kondensaatoreid eristatakse soojusvahetuspinna järgi: 

1. Plaatsoojusvaheti. 

2. Torukimpsoojusvaheti. 

3. Toru-torus soojusvaheti. 

4. „U“-kujuline toru soojusvaheti. [1] 
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Aktiivse ehk segunemistüüpi kondensaatori sees toimub vee pihustamine, millega 

saavutatakse suurema kasuteguri ja heitgaaside puhtust. Joonisel 2.4. on toodud aktiivse 

kondensaatori tööpõhimõtte skeem. 

 

Joonis 2.4. Aktiivse ehk segunemistüüpi kondensaatori põhimõte skeem [20] 

 

Suitsugaaside kondensaatori põhielemendid on: 

1. Suitsukäigud, ventilaatorite süsteem. 

2. Soojusvahetustorn. 

3. Kondenseerimise kamber. 

4. Demister. 

5. Pumpad koos torusikuga. 

6. Mudavee ärastussüsteem. 

7. Soojusvaheti. 

 

Aktiivsed kondensaatorid veel omakorda jagatakse kaheks tüübiks: täidiseta ning täidisega. 

 

 

2.3.1. Täidis 

 

Täidis suurendab oluliselt kontaktpinda, mis parandab kontakti gaaside ja jahutusvee vahel. 

Materjalina kasutatakse metalle, keraamikat ja erinevaid polümeere. Täidese näidised on 

toodud joonisel 2.5. 
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Joonis 2.5. Täidiselemendid: a - Raschigi rõngad, b – Berli sadulad, c – 

vaheseintega rõngad, d – kuulid, e – propellertäidis, f – Palli rõngad, g – 

hordtäidis, h – spiraal, i – keraamilised plokid [3] 

 

Aardla katlamaja kondensaatoris kasutatakse spiraalikujulisi elemente (joonisel 2.5 

tähistatud h - ga). Anne koostootmisjaamas kasutatakse Palli rõngaid (joonisel 2.5 

tähistatud f - ga). Mõlemad on valmistatud polümeeridest. Valik langes polümeeridele, sest 

antud materjal on metalliga ja keraamikaga võrreldes oluliselt odavam, kuid samas 

korrosioonikindel. Mitmeaastane ekspluatatsioon on näidanud, et Aardla omad kestavad 

suhteliselt kaua ja neid vahetatakse osaliselt iga aasta tagant. Hoolduse käigus 

kontrollitakse täidiselemente visuaalsete ja mehaaniliste vigastuste üle. Vahetuse 

põhjuseks on nende pragunemine. Aardla suitsugaaside kondensaatori täidiselementide 

sulamistemperatuur on 80 °C, seega suitsugaaside temperatuur peab olema väiksem. Kuna 

suitsugaaside temperatuur enne kondensaatorit võib ulatuda  200 °C’ni, kasutatakse 

eelpesurit termperatuuri alandamiseks. Aardla katlamajas moodustavad eelpesur ja 

kondensaator ühtse kompleksi. Peale eelpesurit temperatuur võiks olla kuni 65 °C. Siit 

järeldub, et täidiselementide tööiga sõltub otseselt eelpesuri korrektsest tööst 

Täidisega ja täidiseta suitsugaaside kondensaatorid on toodud joonisel 2.6.  
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Joonis 2.6. Kahte tüüpi suitsugaaside kondensaatorid: A – täidiseta,  

B – täidisega [24] 

 

 

2.3.2. Pihustid 

 

Pihustiks nimetatakse tehnoloogilist seadet, mille peamiseks ülesandeks on teatud rõhu all 

vedeliku muutmine piiskadeks. Vaatamata seadme lihtsa konstruktsioonile on pihustite 

valik väga lai. Valikul tuleb lähtuda kasutamisvaldkonnast (keemiatööstus, energeetika, 

jne) ja töötamise keskkonnast (kõrged temperatuurid, tolm, jne). Suitsugaaside 

kondensaatori puhul peamine eesmärk on pihustatava vee eripinna suurendamine, millega 

omakorda kaasneb kondenseerumisprotsessi parendamine. [24]  

 

Kondensaatoris kasutatakse mehaanilisi pihusteid, mille näidised on toodud alloleval 

joonisel 2.7. 
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Joonis 2.7. Mehaanilised pihustid [21] 

 

Pihustite juures on oluline teada kas tegemist on peale keeratava (ingl. female) või sisse 

keeratava (ingl. male) pihustiga. Reeglina iga pihusti tüübi kohta toodetakse nii peale kui 

ka sisse keeratavad lahendused. Aardla kondensaatoris kasutatakse spiraal-tüüpi pihusteid. 

 

 

Nr. Pihusti skeem Pihusti ava läbimõõt, mm 

1 

 

5 

2 

 

8 

3 

 

1,2 

4 

 

2 – 6 

5 

 

2 
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2.3.3 Udupüüdur 

 

Udupüüdur on seade veepiiskade (Ø 1…10 mikromeetrit) eemaldamiseks enne suitsugaasi 

korstnasse sattumist. Veepiiskade tekkimise põhjuseks on järsk gaasi jahutus. Sellist seadet 

nimetatakse ka demisteriks (ingl. mist – udu ja ingl. de – eemaldamine). Käesolevas 

magistritöös kasutatakse terminit Demister. Demisterit paigaldatakse tavaliselt 

suitsugaaside väljumisava ette. Demisteri tööpõhimõte ja tööprotsessi skeem on toodud 

alloleval joonisel. 

 

 

Joonis 2.8. Demisteri põhimõtteskeem [22] 

 

Demisterit eristatakse kuju ja konstruktsiooni materjali järgi. Materjalina kasutatakse nii 

polümeere kui ka metalle (vask, titaan, roostevaba teras, alumiinium). Peamine materjali 

omadus on korrosioonikindlus ja muidugi ka selle hind.  

 

Eristatakse kolme põhitüüpi demistereid: 

1. Baffle (vane, chevron)  tüüpi – metallist või polümeerist ribad.  

2. Fiber bed – spetsiaalsest „mikrofiiber“-materjalist.   

3. Wire-mesh – silmustega, võretatud.  
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Joonisel 2.9 on  esitatud põhilised demisterite tüübid. 

 

Joonis 2.9. Erinevad demisterid: a – Baffle tüüpi; b – Fiber bed;  

c – Wire-mesh.[20]  

 

 

2.4. Suitsugaaside kondensaatori ekspluatatsioon 

 

 

2.4.1. Eelised ja puudused 

 

Kui vaadelda kondensaatori kõrgtehnoloogilise seadmena, siis saab välja tuua selle 

põhilised eelised ja puudused. Kondensaator on tehnoloogiliselt keeruline seade ja seda 

opereeriv ettevõte või isik peab tegema selgeks töö põhimõtte ning läbima vastavad 

koolitused. Samas suitsugaaside seadme tootja peab varustama oma kliente vastava 

tehnilise dokumentatsiooniga. Alljärgnevas loetelus on esitatud kondensaatori eelised ja 

puudused. 

 

Kondensaatori eelised: 

1. Suhteliselt väikesed gabariidid, ehitamise mõttes väga paindlik seade. 

2. Võimaldab ära kasutada latentset soojust. 

3. Puhastab suitsugaase tahketest lendosakestest. 

4. Töötab kõrgete temperatuuride juures ja niiskust sisaldavate suitsugaasidega. 

5. Suhteliselt tuleohutu kuna kogutud tahked lendosakesed on märjad. 

6. Kuivatab suitsugaasi, vähendades sellega korrosiooni mõju. 

7. Soojendab trassist tagastuva vee. 

8. Mehitamata. 

9. Suhteliselt hoolde- ja jälgimisvaba seade. 

10. Madal ekspluatatsiooni kulu MW·h kohta. 
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Kondensaatori puudused: 

1. Esinevad suitsugaaside korrodeeriva toime probleemid. 

2. Elektrienergia omatarve. 

3. Keskkonna ebasõbralikud tootmisjäätmed (mudavesi). 

4. Varuosade üsna kõrge maksmus ja saadavus. 

5. Inimfaktor. 

 

Järgnevas lõigus on loetletud aspektid ja parameetrid, mida tuleb hoolikalt jälgida ning 

hälvete tekkimisel tuleb antud probleem ära lahendada. Need parameetrid on järgmised: 

1. Seadmestiku kasutamine ja kontrolli kohta peetakse vabas vormis päevikut, kuhu 

kantakse sisse teostatud tööd, lülitused ja kontrolli tulemused. 

2. Kondensaatoris kasutatavad kemikaalid on seebikivi (NaOH) ja sipelghape 

(CH2O2) lahusena või tahkena, mis nõuab suurt ettevaatlikkust ja kaitsevahendite 

kasutamist. 

3. Kondensaator peab kuuluma rutiinse igapäevase kontrolli alla, kas katlamaja 

operaatori või tootmise vanemmeistri poolt. 

4. pH-arvu tõene kontroll on eelduseks seadmestiku tööle, usaldusväärsus jääb seadet 

kasutava personali vastutusele. 

5. Katelde põlemisprotsessi jälgimine, süsteemis ringleva vee pH sõltub kütusest ja 

põlemisprotsessist kogu kompleksis. 

6. Kondensaatori seiskamine käib kindlate reeglide ja protseduuride järgi ning 

vastutava isiku loal. 

7. Soojusvahetustorni kondensaadi nivood tuleb üle kontrollida iga kord kui katel on 

seisatud (vähemalt korra aastas). Tulemused kantakse päevikusse. 

8. Jahutuse osas tuleb hoolduse käigus tähelepanu pöörata pihustitele, vee survele ja 

leketele. 

9. Kemikaalipumpade ja ühendustorustiku kontroll, soovitatav korra aastas. 

10. Muda eraldamise osa kontroll: ventiilid, magnetklapid, rõhulüliti, mudapump. Ilma 

mõjuva põhjuseta muda suunamine tasakaalustuspaaki on rangelt keelatud. 
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2.4.2 Suitsugaaside kondensaatori mõju keskkonnale 

 

Suitsugaaside kondensaatori eeliste hulka kuulub ka lisaks ülalmainitule positiivne mõju 

saasteainete koostisele suitsugaasides. Tavapäraselt katlamajades, mis ei ole varustatud 

kondensaatoriga, on suitsugaaside puhastamiseks ainult multitsüklon. Peale multitsükloni 

lendtuha sisaldus suitsugaasides jääb vahemikku 150…500 mg/Nm3. Suitsugaaside 

kondensaatori abil lendtuha sisaldus suitsugaasides väheneb kuni 50…100 mg/Nm3. [29] 

Tekkinud tolm segatakse veega ning juhitakse koos märja šhlaki eemaldusega multilift 

konteinerisse, mida tühjendatakse vastavalt vajadusele. [29] 

 

Eesti Vabariigi poolt kehtestatud määruse „Põletusseadmetest välisõhu eralduvate 

saasteainete heitkoguste määramise kord ja määramismeetodid“ järgi kontrollitakse 

katlamajade poolt eraldatud õhuheitmed. Keskkonnaministeeriumi määrus reguleerib 

järgmiste ühendite kogused: vääveloksiid (SO2), süsinikoksiid (CO), lämmastikoksiidid 

(NO2 + NO), lenduvad orgaanilised ühendid (CxHy), rasked metallid ja tahked osakesed. 

Tänapäeval Eestis on reguleeritud vähemalt 50 MW installeeritud soojusvõimsusega 

põletusseadmete heitnormid ja neid määratakse otsese mõõtmiste alusel. [29] 

 

Aardla katlamaja analüüsimisel lähtutakse eelnevalt tehtud mõõtmistest. Mõõtmised on 

teostatud OÜ Keskkonnauuringute Keskuse poolt 2008 – 2010.aa. Antud vahemik on 

valitud sellepärast, et 2009.a. hakati ekspluateerima suitsugaaside kondensaatorit. 

Mõõtmised on teostatud otsesel mõõtmisel. Allolevas tabelis on koondatud 2008 – 

2010.aa. mõõtmiste tulemused. 

 

Tabel 2.3. Aardla katlamaja heitgaaside koostis [10] 

 Saasteaine eriheide, mg/MJ 
2008.a. 2009.a. 2010.a. 

NO 100 83 50 
NO2 1,3 1 0,5 
NOx 177 127 76 
CO 4 6 118 
SO2 3 1 3 
Tolm 69 5 12 
LOÜ 0,9 – 5 
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Ülaltoodud tabeli põhjal on kujutatud allolev graafik 

Joonis 2.9.1 Suitsugaaside koostis 2009 – 2010.aa.  
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3. ARVUTUSLIK OSA 

 

Antud peatükis vaadeldakse kolme erinevat metoodikat, mille abil saab kindlaks määrata 

suitsugaaside kondensaatori efektiivsust. Tänapäeval kõrge soojusenergia hinna juures 

tuleb pidada täpset arvestust ning koostada võimalikult väikese veaga tootmis- ja 

tarbimisprognoose. Samas kui on võimalus valida millist kütust tarnida, siis on kasulik 

teada mis tingimuste juures on suitsugaaside kondesaatori ja katlakompleksite effektviisus 

maksimalne.  

 

Kondensaatori efektiivsust ja hetkvõimsust saab arvutada kolme erineva meetodikaga: 

1. Primaarenergia järgi. 

2. Suitsugaaside kondensaatori ja trassist tagastuva vee temperatuuride vahe ning 

tsirkulatsiooni järgi (kuu või päeva keskmine ∆T °C ja tsirkulatsioon, m3/h). 

3. Suitsugaaside hulga järgi (mõõtetulemuste alusel aastal 2012). 

 

Vaatleme kõiki variante ja võrdleme nende abil saadud arvutustulemusi. 

 

 

3.1. Primaarenergia 

 

Puidkütuse primaarenergia on arvutuslik (teoreetiline) energia hulk, mis on võimalik saada 

antud puidukütuse täielikul ära põlemisel. Selle definitsiooni põhjal teostatakse 

alljärgnevad arvutused. 

 

 

3.1.1. Aardla katlamaja puidukatelde kasutegurid 

 

Enne arvutuste alustamist tuleb kindlaks määrata puidukütuse liigid, kogused ja niiskused. 

Küttehooaja aruande põhjal arvutatakse keskmist kütteväärtust (Q). Igakuisete keskmiste 

väärtuste põhjal saadakse kätte katlakompleksite reaalsed kasutegurid.  Eelnevalt saadud 

kasutegureid arvestades on võimalik leida Aardla suitsugaaside kondensaatori efektiivsus. 



29 
 

Tulemused on esitatud nädalate kaupa ning koondatud tabelisse, mille alusel kujundatakse 

efektiivsuse graafikud. Eraldi on välja toodud ja arvutatud eelmise hooaja kõige külmem 

kuu – märts 2013.a. 

 

AS PK Oliver on Aardla katlamaja puidukütuse varustaja. Joonisel 3.1. on kujutatud 

Aardla katlamaja puidukütuse liikide osakaal 2013. aastaaruande põhjal. 

 

Joonis 3.1. Aardla katlamaja puidukütuse liikide osakaal 

 

Järgnevalt arvutatakse välja katelde tegelikud kasutegurid. Lähtuda tuleb kütuse liigist ja 

niiskusest. 

 

Eelnevaalt toodud diagrammist on näha, et hakkepuidu osaksaal on tunduvalt suurem, 

seega edaspidised arvutused on tehtud hakkepuidu kütuse koostise näitajate alusel, mis on 

toodud tabelis 3.1. 

 

Tabel 3.1. Hakkepuidu koostis erinevate niiskuste juures. [27] 

HAKE PUUKOOR 

Element 
Osakaal 

kuivaines, 
% 

t
aQ , 

MJ/kg 
Osakaal tarbimisaines, % 

Osakaal 
kuivaines, 

% 

t
aQ , 

MJ/kg 

C 50,4 

19,2 

29,23 26,71 24,19 21,67 54,5…50,6 

18,6…20 

H 6,2 3,6 3,29 2,98 2,67 5,9 
S 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,05 
N 42,5 0,29 0,27 0,24 0,22 0,3…0,5 
O 42,5 24,65 22,53 20,4 18,28 37,6…40,2 
A 0,4 2 2 2 2 1,7…2,8 

W – 40 45 50 55 – 
 

91% 

9% 

Hakkepuit (166167 m³)

Koorehake (10455 m³)
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Järgnevalt leitakse puidukütuse kütteväärtused erinevate niiskuste juures. Saadud 

tulemused on koondatud tabelisse 3.2 ja  kujutatud joonisel 3.2. Puidukütuse kütteväärtuse 

arvutamiseks kasutatakse järgmist valemit [28]: 

(1.1)25
100

100 t
tt

p
arva W

AW
QQ 




   
Kohandades valemi 1.1 Aardla katlamaja jaoks on saadud alltoodud valem: 

6,3

1

100100

100

100

100
















ttt
p

arva

W
r

WA
QQ                           (1.2) 

kus    p
arvQ  – arvutuslik põlevaine  kütteväärtus, 19,2 MJ/kg; [6] 

          tA  – arvutuslik kuivaine tuhasus, %; 

          tW  – arvutuslik kuu keskmine kütuse niiskus, %; 

           r – vee aurustamissoojus 25 °C juures, 2,44 MJ/kg. [26] 

t

hMW
865,2

6,3

1

100

40
44,2

100

40100

100

2100
2,19

















aQ  

 

Tabel 3.2. Hakkepuidu ja puukoore kütteväärtused erinevate niiskuste juures 

aQ , MW·h/t W, % aQ , MW·h/t W, % 

4,046 20 2,570 45 
3,751 25 2,274 50 
3,455 30 1,979 55 
3,160 35 1,684 60 
2,865 40 1,389 65 

– – 1,094 70 
 

Kütuseid niiskusega alla 20…30% reeglina ei kasutata, kuna antud katelde konstruktsioon 

on ette nähtud niiskete kütuste (30…55%) põletamiseks. Vastasel juhul väga kuiva kütuse 

tõttu võib tekkida tuha sulamine, mis võib viia kolde resti sulamiseni. Üle 70% niiskusega 

biokütuse põletamine on suhteliselt võimatu, sest eralduvate suitsugaaside hulk on liiga 

suur suitsuimejate jaoks, katelde töö muutub ebastabiilseks ning lisaenergia kulu kütuse 

kuivatamiseks on liiga suur. 
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Joonis 3.2. Puidukütuse kütteväärtuse sõltuvus niiskusesisaldusest  

 

Olukorras, kus töötavad kaks katelt korraga, on võimalik leida ainult kogu katlamaja 

kasutegur. Selleks, et arvutada kasutegur iga katla kohta eraldi, võetakse andmed 

suvekuude kohta, sest suvel tavaliselt üks kateldest seisab. Aardla katlamaja juhataja käest 

saadud andmete põhjal valiti kuud, millal töötas ainult esimene või ainult kolmas katel. 

Nendeks on juuni, millal töötas ainult kolmas katel ja august, millal töötas ainult esimene 

katel. Keskmine puidukütuse niiskus on 40%. Valemi 1.2. abil saadud kütteväärtuste 

põhjal leitakse arvutusliku kütusega saadud energia:  

mQE a   ,        (3.2) 

kus m on tarbitud kuine kütuse mass, t. 

hMW35811250865,21 katelE   

hMW2441852865,23 katelE
 

Viimasena arvutatakse välja katla kasutegur alltoodud valemi abil 

%100
E

Et  ,        (3.3) 

kus tE  on toodetud kasulik soojus, katla soojusmõõtja järgi, MW·h. 

%86%100
3581

3080
1 katel .

 

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

P
u

id
u

k
ü

tu
se

 k
ü

tt
ev

ä
ä

rt
u

s,
 M

W
·h

/t
 

Puidukütuse niiskus, % 

Puidukütuse kütteväärtus , MWh/t



32 
 

%85%100
2441

2094
3 katel .

 

Vaatamata kolmada katla vanusele on tema kasutegur ligilähedane esimesele katlale. 

Kolmas katlakompleks on ümber tehtud nii, et puidukütusest eralduv puugaas põleb 

tulekäigus ja katla sees. Esimese ja kolmanda katla arvutuste tulemused on koondatud 

tabelisse 3.3. 

 

Tabel 3.3. Esimese ja kolmada katla arvutuste tulemused 

 Esimene katlakompleks (Danstoker) Kolmas katlakompleks (DKVR) 

t

hMW
,


aQ  2,865 2,865 

hMW, E  3581,3 2441 

%,  
86 85 

 

AS Fortum Tartu arvutuste tegemiseks kasutab Aardla katlamaja kasutegurina 85,0% ilma 

suitsugaaside kondensaatorita. Järgmises peatükis vaadeldakse Aardla Katlamaja 

suitsugaaside kondensaatori kasutegurit. 

 

 

3.1.2. Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori mõju katlamaja kasutegurile 

 

Saadud tulemuste põhjal on võimalik välja arvutada suitsugaaside kondensaatori mõju 

kogu katlamaja kasutegurile, ehk teisisõnu määrata kondensaatori efektiivsus erinevate 

niiskuste juures ning saadud andmete põhjal kujundada graafik.  

 

Aluseks on võetud Aardla katlamaja 2013. aasta aruanne, kus on eraldi välja toodud 

erinevad parameetrid, millest antud töös on kasutatud järgmised: kütuse kogus ja 

niiskused, esimese ja kolmanda katla soojusenergia toodang ning suitsugaaside 

kondensaatori abil auru kondenseerumise tagajärjel saadud soojusenergia hulk. Nende 

andmete alusel on tehtud alljärgnevad arvutused. Suitsugaaside kondensaatori mõju 

katlamaja kasutegurile leidmiseks kasutame valemeid 1.2, 1.3 ja 1.4. Ainsaks erinevuseks 

on asjaolu, et võetakse kasutusele nii katla, kui kondensaatori poolt toodetud kasuliku 

soojusenergia väärtused ehk toodangut. Lähteandmetena on võetud:  
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p
arvQ  = 19,0 MJ/kg; W = 38%; E1katel = 3080 MW·h; Ekond = 405 MW·h; A = 2%; m = 

= 1289 t. 

Siin p
arvQ   on arvutuslik põlevaine kütteväärtus augustis 2013.a., MJ/kg; 

 W – kütuse niiskuse sisaldus, %; 

            E1 – toodetud kasulik soojus peale I katla soojusmõõtja järgi, MW·h 

            Ekond – toodetud kasulik soojus peale kondensaatorit soojusmõõtja järgi, MW·h; 

 A – puidukütuse tuhasus, %; 

 m – tarbitud puidukütuse mass, tonnides. 

 

t

hMW
949,2

6,3

1

100

38
44,2

100

38100

100

2100
19

















aQ ;

 

hMW3,37981289949,2 kkE ,
 

 

kus Ekk on arvutuslik toodetud kasulik soojus, MW·h. 

 

Katlamaja summarne kasutegur 

%1001 



kk

kond
kk

E

EE
                                                         (3.4) 

%92%100
3,3789

4053080



kk

 

Varem saadud tulemuste alusel leitakse järgnevalt kondensaatori mõju kasutegurile ∆ kk   

   katelkkkk 1   , 

   
%68692  kk . 

Vaatlusaluse aja vahemikus (üks suvine kuu) oli suitsugaaside kondensaatori mõju 

katlamaja kasutegurile 6% mis on aasta keskmisest oluliselt väiksem, mis on tingitud 

suveperioodist. Suvi on kõige sobilikum aeg hooldus- ja korrashoiutööde tegemiseks 

soojusenergeetika majanduses, sest soojuse nõudlus on talveperioodiga võrreldes oluliselt 

väiksem. Kondensaatori mõju katlamaja kasutegurile on toodud tabelis 1. lisas A. 

 

Saadud tulemuste põhjal on võimalik koostada aastane graafik, mis näitab suitsugaaside 

kondensaatori sõltuvust katelde koormusest ja kütuse niiskusest. Graafik joonisel 3.3. 

näitab kondensaatori toodangu sõltuvust katelde koormusest.  
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Joonis 3.3. Kondensaatori toodangu sõltuvus esimese ja kolmanda katla 

toodangust [6] 

 

Graafikust ja lisas A tabelist 1. on näha, et kolmas katel on seisnud vahemikus 16.05.13 – 

31.08.13, samal ajal kondensaatoril oli kõige väiksem tootlikus ning kõige väiksem 

efektiivsus, mis on antud ajavahemikus keskmiselt 8,8%. Kondesaator saavutas oma 

maksimumefektiivsust talvel veebruarikuus, keskmiselt 12,79%. Kahjuks ülaltoodud 

graafikust ei saa teha täpseid järeldusi ning kirjeldada sutisugaaside kondesaatori 

efektiivsuse sõltuvust matemaatilise mudelina katlakompleksite ebastabiilse töö tõttu. 

Katlamaja töö sõltub otseselt  kütuse kvaliteedist. 

 

Ülalnimetatud sõltuvuse täpsemaks määramiseks võetakse üks kuu, mille jooksul katelde 

töö oli suhteliselt stabiilne, ei olnud remonditöid ega muid häireid ja välisõhu temperatuur 

oli kõige madalam. Seejärel tehakse kondensaatori efektiivsuse analüüs kütteperioodi 

jooksul. Meie kliimatingimustes kütteperiood jääb vahemikku 01.09. – 01.04. 
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3.1.3. Kondensaatori efektiivsuse määramine 

 

Alljärgnevalt vaatleme igakuiset katlamaja soojusenergia arvestuse aruannet aasta kõige 

külmema kuu jaoks, milleks on tavaliselt jaanuarikuu. Praktikas selliseid arunandeid 

soojusenergeetika ettevõtetes ei koostata või koostatakse teisel kujul. Lisas A toodud tabeli 

1. andmetest on näha, et vaadeldaval kütteperioodil kõige külemaks kuuks osutus märts. 

Vastav 2013.a. märtsikuu aruannne on esitatud tabelis 3.4., millesse on koondatud 

vajalikud parameetrid kuupäevade kaupa. 

 

Tabel 3.4. Märtsi 2013.a. aruanne [6] 

Kuupäev 
Katelde 
toodang,   
MW·h 

Kondesaatori 
toodang,   
MW·h 

Kondensaatori 
mõju katlamaja 
kasutegurile, % 

Puidukütuse 
niiskus,           

% 

Välisõhu 
temperat
uur, °C 

1 2 3 4 5 6 
1 319 49 12,9 42,4 2,8 
2 314 49 13,0 46 2 
3 307 43 11,8 40,7 1,2 
4 335 44 11,2 41,0 0,9 
5 329 44 11,3 41,6 –1,2 
6 321 46 12,0 42 –3,6 
7 318 51 13,3 43,7 –4,5 
8 336 51 12,7 40,4 –5 
9 326 47 12,2 38,4 –3,7 
10 321 35 9,5 38,0 –2,5 
11 328 34 9,1 36,5 –8,4 
12 330 36 9,5 38,7 –14,1 
13 328 42 11,0 37,4 –12,1 
14 348 36 9,0 38 –5,9 
15 337 30 7,8 36,1 –9,5 
16 341 34 8,7 39,6 –8,9 
17 334 48 12,2 42,2 –9,6 
18 315 46 12,3 39,3 –15,5 
19 330 48 12,3 39,6 –19,6 
20 329 50 12,7 40,9 –16,4 
21 336 48 12,0 39,6 –7,8 
22 320 42 11,2 41,7 –8,1 
23 331 39 10,2 38,5 –5,2 
24 332 40 10,4 39,8 –6,4 
25 316 33 9,1 42,3 –7,9 
26 277 27 8,6 36,2 –6,1 
27 317 29 8,1 41,1 –9,9 
28 324 41 10,8 42,5 –9,3 
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Tabel 3.4. järg 

1 2 3 4 5 6 
29 324 52 13,4 43,1 –3,0 
30 313 22 6,3 32,2 –1,2 
31 310 47 12,7 43,5 1,5 
Keskmine 324,1 41,4 10,45 40,1 –7,0 
Kokku 10039 1284 – – – 

 

Ülaltoodud tabelist 3.4. on näha, et välisõhu temperatuurid olid nii positiivsed kui ka 

negatiivsed. Temperatuuride ampltituud on väga suur, kuu absoluutne maximum on 4,5 °C 

ning absoluutne miinimum on –25,1 °C. Vaatamata nendele temperatuuride kõikumistele 

katlakompleksi töö oli stabiilne. Ainsaks puuduseks eriti madalate temperatuuride juures 

on see, et väga külmadel ilmadel pannakse käima ka Tuglase ja Tulbi katlamaju. Seetõttu 

Aardla katlamajas tuleb vähendada survete vahet selleks, et tagada vastavad trassivee 

temperatuurid ja rõhkude vahet mõõtepunktides. Vastasel juhul Aardla katlamaja lihtsalt 

surub kinni survega eelnimetatud katlamaju ning parameetrid lähevad paigast ära. 

 

Ülaltoodud tabeli 3.4 andmete põhjal on koostatud järgnev graafik, millest on jälgitav 

kondensaatori töö sõltuvus kütuse niiskusest. 

 

Joonis 3.4. Suitsugaaside kondensaatori efektiivsuse sõltuvus 

puidukütuse niiskusest kuu jooksul 
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Joonisel 3.4. kujutatud graafikust on selgelt näha kütuse niiskuse mõju suitsugaaside 

kondensaatori efektiivsusele. Mida suurem on niiskus seda suurem on kondensaatori 

efektiivsus. Kui vaadelda graafiku keskosa, siis seal ei ole näha kindlat sõltuvust. See on 

tingitud kütuse liikidest ja kvaliteedist, asjaoludest katlamajas ja välisõhu temperatuurist. 

Lisades ülaltoodud graafikule trendi on hästi näha et funktsioon on kasvav. 

 

Peatüki kokkuvõteks võib öelda, et antud metoodikat kondensaatori mõju määramiseks 

katlamaja kasutegurile ja efektiivsuse arvutamiseks kasutab vähemalt kaks suurt 

soojusenergeetika valdkonnas tegelevat ettevõtet: AS Anne Soojus ja AS Eraküte. Selle 

metoodika järgi tehakse kõiki arvutusi ning teostatakse soojusenergia arveldused. Antud 

metoodika on väga põhjalik ja täpne. 

 

 

3.1.4. Suitsugaaside kondensaatori soojusliku kasuteguri arvutus 

 

Üks olulisematest puidukütuse erinevustest teiste kütuste liikidest on kõrge niiskuse 

sisaldus, mistõttu kulub selle niiskuse aurustumiseks teatud osa soojusenergiast ning 

väheneb katlamaja kasutegur. Katlamaja efektiivsust on siiski võimalik tõsta tänu 

suitsugaaside kondensaatorile, mille abil osa niiskuse aurustumisele kuluvast energiast on 

võimalik taaskasutada. Puidukütuse niiskuse sisalduse, katlamaja soojusmõõtjate näitude 

ning tarbitud puidukütuse koguse põhjal on võimalik välja arvutada suitsugaaside 

kondensaatori soojuslik kasutegur.  

 

Alljärgnevalt on toodud kondensaatori soojusliku kasuteguri arvutamise näide. Aluseks on 

võetud valemi 1.2 veeaurustamise osa, kuine tarbitud puidukütuse mass ja soojusmõõtja 

näidud lisas A olevast tabelist 1. 

 

Puidukütuse sees oleva vee aurustamiseks kulunud energia leitakse järgmiselt: 

3600

1

100
 kuu

kuu
aur m

W
rE  . 

 

Lähteandmetena on võetud aasta 2013. maikuu andmed:  

Wkuu = 42,4%; mkuu  = 1446303 kg; Ekond = 202 MW·h. 
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Siin Wkuu on puidukütuse niiskuse sisaldus, %; 

            Ekond – toodetud kasulik soojus peale kondensaatorit soojusmõõtja järgi, MW·h; 

 mkuu – tarbitud puidukütuse mass, kg. 

hMW6,415
3600

1
1446303

100

4,42
44,2 aurE  

Järgmisena võrreldatakse vee aurustamiseks kulunud energia kondensaatori abil toodetud 

energia hulgaga ja saadakse soojuslik kasutegur: 

%100
aur

kond
soojuslik

E

E


 

%49%100
6,415

202
soojuslik

 

Vaadeldava perioodi jooksul kondensaatori soojuslik kasutegur oli ligikaudselt 49% ehk 

umbes pool kütuses sisalduvast niiskuse aurustamiseks kulunud energiast saadi tagasi. 

Analoogselt on võimalik välja arvutuda kondensaatori soojuslik kasutegur iga vajaliku 

perioodi jaoks (päev, kuu, aasta) kui on olemas täpsed andmed. Aardla katlamajas antud 

arvutust praktiliselt ei kasutata. 

 

 

3.2. Vee erisoojusel põhinev metoodika kondensaatori efektiivsuse määramiseks 

 

Erisoojus (erisoojumahtuvus) on soojusenergia hulk, mis on vajalik ühikulise massiga 

ainekoguse temperatuuri tõstmiseks ühe kraadi võrra. Erisoojus tähistatakse C-ga ja 

mõõtühikuks SI süsteemis on J/(kg·K), soojusenergeetikas on rohkem levinud 

kkal/(kg·°C). Valem, mille järgi arvututatakse erisoojust on järgmine: 

Tm

Q
c


 ,        (3.5) 

kus Q on soojushulk, kkal/kg; 

 m – aine mass, kg; 

 ∆T – temperatuuride vahe, °C.  

 

Aine erisoojus sõltub temperatuurist, seepärast täpsem valem näeb välja järgmiselt[33] 
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T

Q

m
Tc



1
)( ,        (3.6)

 

kus δT ja δQ on lõpmata väikesed suurused. 

 

Soojusenergeetikas on peamiseks soojuskandjaks vesi või veeaur. Allolevasse tabelisse 2.8 

on koondatud vee erisoojused erinevatel temperatuuridel. Teisendamise lihtsustamiseks 

temperatuuri ühikuna kasutame Celsiuse kraade ehk °C. 

 

Tabel 3.5 Vee erisoojused erinevatel temperatuuridel [25] 

Temperatuur, °C 
Erisoojus, 

kkal/(kg·°C) 
0 1,007 
10 1,001 
20 0,999 
40 0,998 
60 0,999 
80 1,002 
100 1,007 

 

Tabelist 3.5 on näha, et vee erisoojus ehk C vaadeldavas vahemikus praktiliselt võrdub ühega. 

Seoses sellega, et Aardla katlamaja kondensaatori abil toodetav soojusenergia suunatakse 

küttesüsteemi lisasoojusvaheti abil, kus toimub tagastuva vee eelsoojendus, sõltub 

kondensaatori efektiivsus trassi tagastuva vee temperatuurist ning kondensaatori 

hetkvõimsuse arvutamiseks võib kasutada järgmist valemit [30]: 

   163,1 Lttq ttkondkond        (3.7) 

kus kondq  on soojusvaheti hetkvõimsus, MW; 

 kondt  – kondensaatorist väljuva vee temperatuur, °C; 

 ttt  – trassist tagastuva vee temperatuur, °C; 

 L – hetkeline veekulu, m3/h. 

 

Saadud vastus on mõõtühikuga kilokalorid tunnis (kkal/h), seepärast tuleb vastus 

teiseldada vattideks (W). Selleks saadud tulemust korrutatakse 1,163-ga lähtudes sellest, et 

1 kkal/h = 1,1630 W.   

 

Lihtsustatud kujul ülaltoodud valem näeb välja järgmiselt: 

  163,1 Ltqkond        (3.8) 
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Antud magistritöös ei ole arvestatud soojusvahetite ja katelde soojuskadudega. 

 

 

Trassist tagastuva vee temperatuur sõltub järgmistest teguritest:  

1. Välisõhu temperatuurist. 

2. Soojuse tarbimisest teatud perioodil. 

3. Tarbijate soojussõlmede seisukorrast (mida madalam on soojussõlmedest tagastuva 

vee temperatuur, seda paremas seisukorras on soojussõlme soojusvahetid). 

4. Soojusvõrgustiku seisukorrast (isolatsioon, lekked). 

5. Tsirkulatsioonist. 

 

Kondensaatorist väljuva vee temperatuur sõltub katlakompleksi koormusest ja kütusest 

(peamiselt selle niiskusest). Joonisel 3.5. on välja toodud näitude fikseerimise kohad. 
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Joonis 3.5. Suitsugaaside kondensaatori näitude võtmise kohad (1 – ttt; 2 – tkond; 3 – L).
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Selleks, et määrata kondensaatori efektiivsust antud metoodika järgi koostame tabeli 3.6, 

kuhu koondame märtsikuu keskmised tkond, ttt ja L väärtused ning välisõhu temperatuurid 

(tõ) päevade kaupa. Lihtsustamise mõttes asendame tkond ja ttt ∆t-ga. 

 

Tabel 3.6. Märtsi 2013.a. andmete tabel [6] 

Kuu-
päev 

ttt, 
°C  

tkond, 
°C  

∆t, °C  
ttt/tkond, 

% 

Kondensa-
atori mõju 

kasutegurile, 
% 

L,  
m³/h 

Kondensa-
atori hetk-
võimsus, 

MW 

tõ,  
°C 

1 49,0 54,1 5,1 9,5 16,1 359,0 2147,6 2,8 

2 51,0 56,7 5,7 10,1 16,4 340,0 2265,6 2 

3 51,0 56,0 5,0 9,0 15,0 357,0 2094,2 1,2 

4 54,0 59,3 5,3 8,9 15,7 361,0 2214,9 0,9 

5 50,0 54,9 4,9 8,9 13,1 375,0 2130,4 –1,2 

6 48,0 52,8 4,8 9,1 13,3 362,0 2023,1 –3,6 

7 50,0 55,7 5,7 10,2 16,4 350,0 2311,8 –4,5 

8 52,0 57,5 5,5 9,5 15,3 361,0 2291,7 –5 

9 52,0 57,3 5,3 9,2 14,0 350,0 2144,6 –3,7 

10 56,0 61,1 5,1 8,4 13,3 336,0 2006,7 –2,5 

11 56,0 60,9 4,9 8,1 15,0 360,0 2066,5 –8,4 

12 53,0 57,9 4,9 8,5 15,0 359,0 2055,6 –14,1 

13 54,0 59,1 5,1 8,7 11,8 342,0 2046,7 –12,1 

14 51,0 55,4 4,4 8,0 11,6 383,0 1975,4 –5,9 

15 55,0 59,5 4,5 7,5 12,9 355,0 1841,2 –9,5 

16 52,0 56,5 4,5 7,9 11,9 357,0 1851,9 –8,9 

17 52,0 57,3 5,3 9,3 13,1 339,0 2102,1 –9,6 

18 54,0 59,5 5,5 9,3 15,0 349,0 2247,4 –15,5 

19 53,0 58,4 5,4 9,3 15,7 355,0 2243,7 –19,6 

20 50,0 55,2 5,2 9,5 14,7 355,0 2167,0 –16,4 

21 52,0 57,3 5,3 9,2 15,3 371,0 2273,3 –7,8 

22 54,0 59,2 5,2 8,8 16,4 324,0 1963,4 –8,1 

23 55,0 60,2 5,2 8,6 14,0 355,0 2136,6 –5,2 

24 51,0 55,7 4,7 8,5 13,9 330,0 1818,3 –6,4 

25 49,0 53,3 4,3 8,1 9,3 295,0 1481,7 –7,9 

26 50,0 54,3 4,3 8,0 10,0 236,0 1193,3 –6,1 

27 52,0 56,3 4,3 7,7 12,1 336,0 1695,2 –9,9 

28 51,0 55,8 4,8 8,6 14,3 365,0 2037,0 –9,3 

29 50,0 55,9 5,9 10,5 16,4 337,0 2299,0 –3,0 

30 49,0 52,7 3,7 7,0 10,0 324,0 1389,7 –1,2 

31 48,0 53,1 5,1 9,6 14,0 357,0 2116,4 1,5 

Kesk-
mine 

51,7 56,7 5,0 8,8 13,9 346,3 2020,4 –7,0 
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Tabel on koostatud igapäevaselt vahetuse üleandmisel kell 08:00 fikseeritavate andmete 

põhjal. Eelpool mainitud kellaeg on valitud sellepärast, et siis on koormus maksimaalne. 

Igatunnised andmed salvestatakse serverisse, kuhu käesoleva magistritöö autoril liigipääs 

puudub. 

 

Tabelis 3.6. esitatud arvutuste tulemuste põhjal kujundatakse graafiliselt kondensaatori 

efektiivsuse sõltuvust trassist tagastuva vee temperatuurist ehk ttt -st (joonis 3.6.). 

 

Joonis 3.6. Kondensaatori efektiivsuse sõltuvus trassist tagastuva vee 

temperatuurist. 

 

Analüüsides saadud tulemusi võib teha järeduse, et mida väiksem on tagastuva vee 

temperatuur ja suurem veekulu, seda suuremat soojusenergia hulka oleks võimalik toota 

kondensaatori abil. Samas, teha järeldusi suitsugaaside kondensaatori töö efektiivsusest 

nende andmete põhjal ei ole võimalik.  

 

Tabelist 3.6. on näha, et temperatuuride suhe on 8,8%, mis on väga lähedal 10%-le, mida 

loetakse väga heaks tulemuseks. Tingimustes, kus kasutatakse suitsugaaside 

kondensaatored mis võimaldavad jahutada suitsugaasi alla kastepunkti ja osaliselt 

kondenseerida suitsugaasis olev veeaur, – alumise kütteväärtuse põhjal arvutusi kasutada ei 

saa. [23] 
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Puidukütuse niiskusega 40…50% põlemisel suitsugaaside kastepunkt on vahemikus 

55…60 °C. Selle temperatuuri juures kondenseerub suitsugaasides olev veeaur ja 

väävelhape (H2SO4). Väävelhape on väga agressiivne ning põhjustab korrosiooni. 

Järelikult suitsugaaside kondenseerumine peab toimuma ainult selleks ettenähtud 

kohas.[23] 

 

Antud metoodika on väga lihtne ja käepärane ning selle järgi on võimalik kiiresti ja 

suhteliselt täpselt olemasolevate andmete põhjal välja arvutuda kondensaatori soojusvaheti 

soojusvõimsust. Arvelduste tegemiseks antud metoodikat ei kasutata. 

 

 

3.3. Suitsugaaside arvutustel põhinev metoodika suitsugaaside kondensaatori 

efektiivsuse arvutamisel 

 

Enne kui alustada arvutustega tuleb selgeks teha suitsugaasi olemust. Suitsugaas on gaas, 

mis eraldub aine põlemisel (pürolüüsil). Suitsugaas ei ole homogeenne ja olenevalt 

põlemisainest võib koosneda järgmistest komponentidest:  

1. Süsinikdioksiid, CO2. Peasüüdlane kasvuhoone effekti tekkimisel. Puidukütuse 

päletamisel eralduv süsihapegaas ei ületa sama gaasi kogust biomassi kasvamise 

ajal. Antud juhul puidukütus on neutraalne kütuse CO2  suhtes.  

2. Vääveloksiid (SO2 95% ja SO3 5%), SOx. Väävli allikaks on puidu kasvamise ajal 

neelatud väävliühendused, seega puidukütuse põletamisel väävlisisaldust 

keskkonnas ei tõsteta, kuid suitsugaaside tõttu toimub õhu reostamine. 

3. Lämmastikoksiid(NO ja NO2), NOx. Nimetatakse veel ka ingl. “Thermal Nox”-na. 

Sõltub lämmastiku sisaldusest puidukütuses ja tekib põlemisel temperatuurdel üle 

1300 °C hapniku oksüdeerimisel. 

4. Tahked osakesed. 

5.  Lenduvad orgaanilised ühendid, LOÜ. Väiksemal määral sisaldab tahma, CO – 

vingugaasi, lämmastik- ja väävel oksiide.  

6. Raskemetallid (Cu, Pb, Cd ja Hg). Sisaldus sõltub puidukütuse töötlemismeetodist 

(värvitud, reostatud, imbunud puidujäätmed) ning alast kus on kasvanud. 
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Ülalmainitud suitsugaaside komponentid tekivad pudiukütuse täielikul põlemisel. 

Mittetäielikul põlemisel tekivad järgmised suitsugaasi elemendid: Süsinikoksiid (CO), 

mittepõlenud süsivesikud (CxHy), ammoniaak NH3 ja muud. [18]  

 

Hapnik on väga oluline komponent suitsugaasis, selle järgi hinnatakse põlemisprotsessi. 

Mida väiksem on hapniku sisaldus suitsugaasis, seda paremini toimub põlemine. Saadud 

tulemust arvutatakse protsentides. Koldest lahkuvate gaaside hapnikuandur paikneb 

tulekäigus enne katelt. Samas katlakompleksi töö väikese hapniku sisalduse juures on väga 

ebastabiilne, eriti vanemate katlakompleksite puhul.  

 

Arvutuste jaoks kasutatakse järgmisi lähteandmeid: 

α – hapnikusisalduse koefetsient lahkuvates suitsugaasides,  5,5% ehk 0,055; 

qkk – katlakompleksi võimsus, MW; 

ηkk – katlakompleksi kasutegur, 85% ehk 0,85; 

tsk – suitsugaaside temperatuur enne kondensaatorit, 180 °C; 

tvk – suitsugaaside temperatuur pärast kondensaatorit, 50 °C; 

xs – suitsugaaside niiskus enne kondensaatorit, 0,5 kg/kg; 

xv – suitsugaaside niiskus pärast kondensaatorit, 0,076 kg/kg. 

 

Suitsugaaside maht normaaltingimuste juures arvutatakse järgmise valemi järgi [16]: 

kk

kk
n

q
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)32,1135,0( ,      (3.9) 

 

kus α on hapniku sisalduse koefetsient lahkuvates suitsugaasides; 

 qkk – katlakompleksi võimsus, kkal/h; 

  ηkk – katlakompleksi kasutegur.  
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m
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)055,032,1135,0(
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nV . 

Peab mainima, et mida suurem on hapniku sisaldus suitsugaasides, seda suurem on antud 

gaasi maht. Näiteks, kui hapniku sisaldus on 7,0%, siis gaasi maht on 3,117·104 m3/h. 

Allolevasse tabelisse 3.7. on koondatud α ja Vn väärtused. 
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Tabel 3.7. Suitsugaaside maht sõltuvalt hapniku sisaldusest 

Hapnik, % 
Suitsugaaside maht, 

m3/h 

2,0 22120 

2,5 23030 

3,0 23930 

3,5 24840 

4,0 25740 

4,5 26650 

5,0 27550 

5,5 28450 

6,0 29360 

6,5 30260 

7,0 31170 

7,5 32070 

 

Ülaltoodud tabeli 3.1 andmete põhjal kujundatakse graafiliselt joonisel 3.7. suitsugaaside 

hulga sõltuvus hapniku sisaldusest katlast lahkuvatest gaasidest. 

 
 

Joonis 3.7. Suitsugaaside hulga sõltuvus hapnikust
 

 

Järgnevalt leitakse suitsugaaside niiskus pärast kondensaatorit. Seda väärtust läheb hiljem 

vaja suitsugaaside kondensaatori soojusvõimsuse leidmiseks [16]: 
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kus      tvk on suitsugaaside kondensaatorist lahkuvate gaaside temperatuur, °C;        
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           e = 2,7183. 

%5,7
055,0199,0

055,0004,010382,6 500621,0
4





 



exv  . 

Vastuseks saadud 7,5% on 0,075 kg/kg ehk ühes suitsugaaside kilogrammis on 7,5 graami 

vett veeauru kujul. 

 

Valemi 3.10 vastuste põhjal koostatakse alljärgnevat tabeli 3.8. ja joonise 3.8., kus 

näidatakse lahkuvate gaaside niiskuse ja temperatuuri sõltuvust.  

 

Tabel 3.8. Kondensaatorist lahkuvate gaaside niiskuse ja temperatuuri sõltuvus 

Temperatuur, °C Niiskus, % 

40 4,0 

45 5,5 

50 7,5 

55 10,2 

 

Temperatuure üle 55 °C ei vaadelda, sest puidukütuse põletamisel suitsugaaside kastepunkt 

jääb vahemiku 55...60 °C. Üle selle temperatuuri suitsugaasis olev veeaur ei kondenseeru 

ning kogu protsess seiskub. 

 

Joonis 3.8. Lahkuvate gaaside temperatuuri ja niiskuse sõltuvus 

 

Seejärel arvutatakse suitsugaaside kondensaatori soojusvõimsust [17]: 
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kus      tsk on suitsugaaside temperatuur enne kondensaatorit, °C; 

           xs – katlast lahkuvate suitsugaaside niiskus.  

MW7,3
506,0

075,050
435)50180(28450 




kondq . 

Kui võrrelda saadud vastus Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori võimsusega, mis 

on 3,85 MW, siis on näha, et saadud võimsused on sellele väga lähedased. Sellest võib 

järeldada, et Aardla suitsugaaside kondensaatori projekteerimisel oli võetud 4% - ne varu 

ehk 150 kW. Samas ei ole teada millise metoodika järgi AS Agrosilva teostab oma arvutusi 

suitsugaaside kondensaatori projekteerimisel. Järeldusena võib välja tuua antud metoodika 

järgi suitsugaaside kondensaatori arvestuse tabelit 3.9. 

 

Tabel 3.9. Suitsugaaside kondensaatori arvutusliku installeeritud soojusvõimsuse sõltuvus 

katlakompleksi võimsusest. 

Katlakompleksi 
võimsus, MW 

Kondensaatori 
võimsus, MW 

2 0,5 

4 1,1 

6 1,6 

8 2,1 

9 2,4 

10 2,6 

12 3,2 

14 3,7 

16 4,2 

18 4,8 

20 5,3 

 

Lähtudes ülaltoodud tabelist 1 MW-se katlakompleksi puhul peab arvestama 0,26 MW 

suitsugaaside kondensaatori võimsusega. Kondensaatorid võimsusega alla 0,2 MW ei tasu 

end ära, sest võimsus on peaaegu võrdne omatarbega. Järelikult katlakaomplektsitele, mille 

võimsus on alla 0,77 MW ehk 800 kW, suitsugaaside kondensaatori lisamine ei ole 

mõistlik. 

 

Antud metoodika järgi saadud tulemusi saab kontrollida suitsugaaside kondensaatori 

soojusvaheti optimaalse vee kuumutamistemperatuuri järgi. Selle leidmiseks kasutatakse 

järgmist valemit [9]: 

0347,0273 tktopt  .        (3.12) 
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Teisendamisel saadakse järgmine tulemus: 

273)347,0( 0  tktopt , 

kus      k on suitsugaaside koefitsient, suitsugaasi temperatuuril 180 °C = 220; 

           t0 – välisõhutemperatuur, °C.  

 

Aardla katlamaja kondensaatori jaoks, mis omab eraldi soojusvahetit, t0 -na tuleb võtta 

trassist tagastuvavee temperatuuri. Temperatuurina võetakse tabelist 3.6 märtsi 2013.a. 

keskmist trassist tagastuva vee temperatuuri = 51,7 °C. Kohandades valemit etteantud 

tingimuste jaoks saame: 

  °C7,59273)7,51273(347,0  ktopt  

Saadud vastuse alusel koostatakse temperatuuride sõltuvuse tabel 3.10. 

 

Tabel 3.10. Suitsugaaside kondensaatori soojusvaheti temperatuuride sõltuvus märtsi 2013.a. 

andmete põhjal 

Trassist tagastuva vee 
temperatuur, °C 

Soojusvaheti optimaalne 
temperatuur, °C 

48 58,4 

49 58,7 

50 59,1 

51 59,4 

52 59,8 

53 60,1 

54 60,5 

55 60,8 

56 61,2 

 

Ülaltoodud tabeli koostamisel võetakse suitsugaaside temperatuurina konstantse väärtuse –  

180 °C, seega k -na võtame 220. Tabeli 3.10 andmete alusel kujundame järgmise graafiku 

(joonis 3.9.). 
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Joonis 3.9. Soojusvaheti vee optimaalse temparatuuri sõltuvus  

trassist tagastuva vee temperatuurist. 

 

Valemi 3.12. abil saadud vastus on erinev märtsi 2013.a. keskmisest, kuid mitte väga palju. 

Reaalsete tulemuste saamiseks tuleb arvestada mõõteristade mõõtevigadega ja 

kondensaatori soojusvaheti seisukorraga. 

 

Suitsugaaside arvutustel põhinev metoodika on väga täpne ja põhjalik, kuid selle 

metoodika rakendamiseks on vaja hulk spetsiifilisi andmeid (näiteks suitsugaaside niiskus) 

mida on suhteliselt raske kätte saada. Metoodikat kasutatakse suitsugaaside 

kondensaatorite projekteerimiseks ning hinnapakkumiste tegemiseks.  
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4. FINANTSARVUTUS 

 

2009. aastal AS Eraküte Lõuna–Eesti osakonna poolt oli välja kuulutatud hange Aardla 

katlamaja renoveerimiseks, mille käigus planeeriti amortiseerunud ДКВР 

gaasikatlakompleksi asendada kaasaegse puidukatlakompleksiga ja suitsugaaside 

kondensaatoriga. Hanges osalesid järgmised ettevõted: AS Tammult, KMW Energi, 

Condens Heat Recovery OY ametilik esindaja Eestis AS Agrosilva, jne. Võitjateks 

osutusid AS Tammult ja AS Agrosilva. AS Tammult tegi parema pakkumise 

katlakompleksi ehitamiseks ja kütuselao renoveerimiseks, AS Agrosilva pidi ehitama ja 

varustama vastava tarkvaraga suitsugaaside kondensaatori süsteemi. Kogu renoveerimise 

maksumus oli 2,07 mln € (32,4 mln EEK), millest suitsugaaside kondensaatori maksumus 

oli  543478 €. Hinna sees on kütuselao renoveerimine, suitsugaaside kondensaatori ehitus, 

puidukatlakompleksi ehitus ja konveieri moderneseerimine. Kogu renoveerimine on 

toimunud skeemil „võtmed kätte“, mis tähendab, et hinna sees oli ehitus-, montaazi- ja 

seadistamisetööd.  

 

 

4.1. Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori tasuvusarvutus 

 

Käesolevas peatükis vaadeldakse Aadrla katlamaja suitsugaaside kondensaatori tasuvust, 

võrreldakse kogu kompleksi tasuvust ning puidukütuse erikulu. Saadud tulemused 

võrreldakse tegelikke andmetega ning antakse hinnang suitsugaaside kondensaatori tööle. 

Antud arvutuste tegemisel lähtutakse suitsugaaside kondensaatori maksumusest, mis on 

543478 € (8,5 mln EEK 2009.a.) ning perioodiks, mille kohta tehakse finantsarvutus, on 5 

aastat. Arvutuste tegemisel lähtutakse AS AF–Estivo poolt läbiviidud uuringust 

„Katlamajade maskumuse, tehnilise lahenduse ja tegevuskulude eksperthinnang“ aastatel 

2009 – 2010. 

 

Kulud, mis on seotud igapäevase suitsugaaside kondensaatori funktsioneerimisega: 

1. Püsikulud – elektri omatarve ja amortisatsioon 
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2. Muutuvkulud – hooldusprotseduurid, varuosad, kemikaalid (NaOH, CH2O2 ja 

HNO3). 

 

Suitsugaaside kondensaatorite elektriseadmete võimsus on tasemel 8...10 kWel/MWs [32], 

seega ühe MWs·h soojusenergia saamiseks kulutatakse keskmiselt 9 kWel·h elektrienergiat. 

Aardla katlamaja kondensaatori elektri omatarbe määramiseks tuleb lähtuda reaalsetest 

koormustest, mis jäävad vahemikku 1,5...2,5 MWs. Arvestades eelmainitud võimsusi on 

leitud, et Aardla katlamaja kondensaatori elektriseadmete elektriline võimsus on 

vahemikus 12...25 kWel. Arvutuste tegemiseks võtame keskmise võimsuse ehk 18,5 kWel 

ja tööajaks täisaastas 8 kuud ehk 5760 tundi, seetõttu kondensaatori seadmete keskmine 

aastane elektrienergiakulu on 18,5 × 5760 = 106560 kWel·h. Nimivõimsusel töötamisel, 

ehk 3,85 MWs juures, oleks kondensaatori elektriseadmete võimsus ligikaudselt 

34,65 kWel.  

 

Joonisel 4.1. on esitatud Eesti ühe kW·h elektrienergia hinnamuutus aastatel 2009 – 2013, 

hinnad on võetud käibemaksuta. 

 

Joonis 4.1. Elektrienergia hind lõpptarbijale Eestis 2009 – 2013.aa. [31] 

 

Amortisatsioonikulude arvutamisel lähtutakse suitsugaaside kondensaatori arvutuslikust 

tööeast, mis on antud ette tootja poolt. Kondensaatori arvutuslik tööiga on 15...20 aastat, 

Aardla kondensaatori puhul võetakse 15 aastat. Järgmisena tuleb jagada alginvisteering 

ehk kondensaatori maksumus tööeaga: 
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   €36231
15

543478


Tööiga

eringAlginveste
  ehk 7% aastas 

 

Amortisatsioonikulu ja elektri omatarve moodustavad püsikulud, mida tuleb hiljem 

kasumist lahutada, et saada kätte suitsugaaside kondensaatori tasuvusaeg. Sellele 

lisanduvad ka jooksvad hooldustööd ning kulumaterjalid (kemikaalid ja varuosad). 

Allolevasse tabelisse 4.1. on koondatud Aardla katlamaja kondensaatori muutuvkulud 

ekspluatatsiooni algusest. 

 

Tabel 4.1. Aardla Katlamaja suitsugaaside kondensaatori muutuvkulud aastatel 2009 – 2013 

Nimetus Kogus 
Maksumus 

EEK € 

Seebikivi (NaOH) kulu 2525 L 25 635,20 1639,08 

Toorvesi 1020 m3 20 748,53 1326,63 

Soojusvaheti läbipesu 1 tk 3 100,00 198,21 

Lämmastikhape (HNO3) 
läbipesuks 

10 L 368,00 23,53 

Ruumi termostaat 1 tk 276,25 17,66 

Puurventiil 1 tk 6 348,00 405,88 

Mudapumba remondimaterial 1 kompl 5 170,00 330,56 

Kokku 
 

61 645,98 3941,56 

 

Lisaks sellele lähtutakse ka kondensaatori toodangust, mille juures puidukütuse kulu ei 

arvestata, sest kütuse tarbimine on nii kondensaatoriga kui ka ilma selleta sama. Tabelisse 

4.2. on koondatud suitsugaaside kondensaatori toodang aastate lõikes. 

 

Tabel 4.2. Aardla suistugaaside kondensaatori toodang 

Periood 
Toodang Ws, 

MW·h 
1 oktoober – 31 detsember 2009.a. 3302 
2010.a. 10056 
2011.a. 8451 
2012.a. 7884 
2013.a. 9530 
Keskmine 7845 

 

Samas on tarvis teada ka soojusenegia hindu aastatel 2009 – 2013, seda läheb hiljem vaja 

tulu arvutamiseks. Joonisel 4.2. on esitatud Tartu linna üks MW·h hinnamuutus aastatel 

2009 – 2013, hinnad on võetud käibemaksuta. 
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Joonis 4.2. Tartu linna ühe MW·h soojusenergia hind lõpptarbijale 2009 

– 2013.aa. [15] 

 

Lähtuvalt toodangust arvutatakse Aardla suitsugaaside kondensaatorist tingitud tulu ja 

kasum. Kasumi arvutamiseks lahutatakse amortisatsioonikulu ja elektri omatarve tulust 

maha. Arvutused on teostatud rahalise inflatsioonimäära ning inimtöötundide arvestamata. 

1. 2009. aasta:  

Kondensaatori toodang Ws on 3302 MWs·h . 

Elektrienergia omatarve Wo =  Ws × eeri   = 3302 × 0,009 = 29,7 MWel·h, kus eeri on 

kondensaatori elektrienergia erikulu, MWel·h 

Elektrienergia maksumus Eel =  Wo × eel  = 29,72 × 62 = 1841,4 €, kus eel on elektrienergia 

hind, €/MWel·h. 

Amortisatsioonikulu EA = 6039 €. 

Tulu = Ws × es = 149811 €, kus es on soojusenergia maksumus, €/MWs·h . 

5%100% 



Tulu

EE
Kulud elA

 

Kasum = Tulu – Eel – EA = 141932 € 

Kasum kokku 2009.a. on 141932 € 

 

Järgnevate aastate vastavad tulud on arvestatud analoogselt ja tulemused on esitatud tabelis 

4.3. 
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Tabel 4.3. Tasuvusarvutuse tulemused 2009–2013.aa. 

Periood 
Aastane toodang, 

MW·h 
1 MWs·h 
hind, € 

Aasta tulu, 
€ 

Kasum aastas, 
€ 

Kasum 
kokku, € 

2009.a. 3302 45,37 149811 141932
 

141932 
2010.a. 10056 42,37 426073 383290

 
525222 

2011.a. 8751 47,3 413922 371839
 

897061 
2012.a. 7884 49,7 391835 345993

 
1243054 

2013.a. 9530 53,92 513858 469603
 

1712657 
Keskmine 7845 – 379100 315293

 
– 

 

Tabeli 4.3 andmete põhjal koostame Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori 

tasuvuse tabeli lähtudes alginvisteeringute summast, mis on 543478 €.  

 

Tabel 4.4. Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori tasuvus 

Periood Kasum aastas, € Tasuvus, € 
2009.a. 141932 –401548 
2010.a. 383290 –18256 
2011.a. 371839 353583 
2012.a. 345993 699576 
2013.a. 469603 1169179 

 

Tabeli 4.4. alusel koostatakse tasuvuse graafik, mis on esitatud joonisel 4.3. 

 
Joonis 4.3. Aardla suitsugaaside kondensaatori tasuvusegraafik 

 

Graafikust on näha, et kondensaator tasus end ära 2011.a. algusel, peale seda tänase 

päevani tuleb puhaskasum. 2015.a. suitsugaaside kondensaator tasub ära kogu katlamaja 

rekonstruktsiooni, mis on ca 2mln €. Elektrihindade puhul ei ole arvesse võetud kahte 
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tariifi, arvutused on tehtud keskmise hinna alusel. Puidukütuse kulusid ei arvestata, sest 

katlamaja kütuse tarbimine jääb samaks nii kondensaatoriga kui ilma. Suitsugaaside  

kondensaator tõstab oluliselt kogu katlamaja efektiivsust ning vähendab puidukütuse 

erikulu suurendades toodangut. 

 

Lähtudes eelnevalt tehtud arvutustest on võimalik koostada Aardla suitsugaaside 

kondensaatori ülevaatuslik kondtabel. 

 

Tabel 4.5. Aardla katlamaja suitsugaaside ülevaade elektrikulust ja maksumusest 

Soojuslik 
võimsus, MWs 

Maksumus, € Tarbitav võimsus 

3,85 
€/MWs € kWel/MWs MWel 

141163 543478 9 34,65 
 

Suitsugaaside kondensaatori peamiseks eeliseks on puidukütuse kokkuhoid: katlamaja, mis 

on varustatud suitsugaaside kondensaatoriga toodab rohkem soojust, kasutades samapalju 

kütust kui ilma suitsugaaside  kondensaatorita katlamaja. 

 

Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatorist tingitud kütuse kokkuhoid 2013 a. Lisas A 

oleva tabeli 1. järgi oli keskmiselt 12% ehk 13994 m3, mis on omakorda võrdne 155 

autokoormaga aastas (1 koorem on ca 90 m2 puidukütust). Kui säästetud kogust võrrelda 

talvise soojuskoormusega, millal käib 7 veokit päevas, siis säästetud puidukütusega võib 

kütta ligikaudu 22 päeva.  

 

Lisas A toodud tabeli 1. andmete alusel on võimalik välja arvutada kütuse erikulu aastal 

2013, mis suitsugaaside kondensaatorita on: 

,
31
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kus      m on tarbitud puidukütuse kogus, m3; 

           E1 – 1 katla toodetud soojusenergia, MW·h; 

           E3 – 3 katla toodetud soojusenergia, MW·h, 

ning kondensaatoriga 

kondEEE

m
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kus      Ekond on suitsugaaside kondensaatoriga toodetud soojusenergia, MW·h.   
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Aardla katlamaja kütuse erikulu suitsugaaside kondensaatorita: 

hMW

m
73,1

2815738696

116167 3





 .
 

 

Katlamaja kütuse erikulu koos suitsugaaside kondensaatoriga: 

hMW

m
52,1

94182815738696

116167 3





.
 

 

2013. a. Aardla katlamaja puidukütuse keskmine erikulu lisas A oleva tabeli järgi on ilma 

suitsugaaside kondensaatorita 1,71 m3/MW·h ja suitsugaaside kondensaatoriga 1,51 

m3/MW·h. Kui võrrelda saadud tulemused tabelis olevate andmetega siis järeldub, et 

suhteline viga on ca 1%, mis ei ole väga oluline. 

 

Tehaseandmetega võrdlemisest järeldub, et Aardla kondensaatori mõju kasutegurile on 

madalam tootja poolt määratud andmetest. Kasutades lisas A oleva tabeli andmeid 2013.a. 

kohta nähtub, et kondensaatori maksimaalne mõju katlamaja kasutegurile on ligikaudu 

16 %, tootja andmete alusel peaks olema kuni 25%. Siit järeldub, et Aarda katlamaja 

kondensaator võiks töötada veel efektiivsemalt arvestades alljärgnevaid aspekte: kütuse 

kvaliteet ja niiskus, trassist tagastuva vee temperatuur, korrektne hooldus ja 

ekspluatatsioon. 
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KOKKUVÕTE 

 

Võrreldes kolme erinevat metoodikat, mis on kirjeldatud antud magistritöös, saab teha 

järeldusi milline metoodika on sobilikum ja täpsem soojusenergia arvelduste tegemiseks. 

Ettevõtetes, kus ise olen töötanud, kasutatakse primaarenergia metoodikat nii 

katlakompleksite kui ka kogu katlamaja koos kondensaatoriga võimsuse määramiseks, 

arvestades kütuse ainult alumist kütteväärtust. Antud lahendus on lihtsam sellisel juhul, kui 

on olemas täpsed soojusmõõtjad. Suitsugaaside metoodika on mõeldud projekteerimiseks 

kui on olemas järgmised etteantud andmed: suitsugaaside temperatuurid peale katla ja 

kondensaatori, puidukütuse niiskus ning katlakompleksi võimsus. Saadud tulemuste alusel 

saab määrata projekteeritava suitsugaaside kondensaatori võimsust ja soojusvaheti 

optimaalse temperatuuri. Vee erisoojuse metoodika on käepärasem suitsugaaside 

kondensaatori  hetkvõimsuse arvutamiseks. 

 

Tänapäeval on laialt levinud arvamus, et katla kasutegur ei saa olla suurem 100%-st, samas 

kui suitsugaaside kondensaatoriga varustatud katlamaja kasutegur võib ületada 100%. 

Antud nähtus ei ole füüsikaliste seaduste rikkumine või Perpeetuum Mobile ehk igiliikur, 

vaid arvutusmetoodikalt tulenev eripära. Veeauru kondenseerumisel eralduv soojus 

moodustab 10...15 % soojusest, mis on eraldatud eelkoldes. Lisaks sellele ei tohi katelde 

kasutegureid ja kondensaatori soojuslikku kasuteguri kokku liita. 

 

Lähtudes finantsarvutustest on näha, et suitsugaaside kondensaator on majanduslikult 

äärmiselt kasulik ja tulukas seade, mille orienteeruv tasuvusaeg on sõltuvalt 

alginvesteeringust 1,5...2 aastat. Majanduslikust poolest on erinevate puidukütuste 

tarnimine või rangete nõuete esitamine mitte soovituslik, sest oluliselt suureneb toodetud 

soojusenergia hind. Kaasaegsed katlakompleksid ei ole puidukütuse suhtes nõudlikud ja 

juhitakse automaatikaga vastavalt puidukütuse kvaliteedile ja fraktsioonidele. 

Suitsugaaside kondensaator vähendab oluliselt puidukütuse erikulu ja puhastab 

suitsugaase. 
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Lähtudes autori töökogemusest saab Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori 

võimsuse kohta teha järelduse, et nii võimsat kondensaatorit antud katlamajas hetkel ei ole 

vaja, sest et maksimaalsed võimsused on olnud vahemikus 2,6...2,8 MW (kondensaatori 

maksimaalne võimsus on 3,85 MW). Võib arvata, et antud seadet projekteeriti varuga, kuid 

tänase AS Fortum Tartu arengukava järgi Aardla katlamaja läheb üle osalisele 

töökoormusele ja uut ümberehitamist lähiajal ei planeerita. 
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