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Ülemaailmse tarbimise kiire kasvu tõttu on sunnitud mitmed tööstusharud sammu 

pidama kasvava nõudlusega. Selle tagamiseks peavad olema tööstuste aurukatlamajad 

töökindlad ja võimalikult ökonoomsed ööpäevaringseks tööks. Töö eesmärgiks oli 

analüüsida aurukatlamajade projekteerimisel tekkivaid vigu ning nende tekkimise 

ennetamist ja parandamise võimalusi. Antud töö raames toimus andmete kogumine 

tegutsevaid tööstusi külastades ja sealsete hooldustehnikutega suheldes, varasemate 

projektidega tutvudes ja nende projekteerijatega konsulteerides ja autori igapäevase töö 

raames saadud kogemusi arvesse võttes. Kõik andmed on töös esitatud reaalset 

tööstusettevõtet mainimata. Projekteerimisvigu analüüsides sai järeldada, et enim 

esines vigu toiduainetööstuste katlamajades. Lisaks selgus veel, et enimlevinud vigade 

tüüp oli katla armatuuriga seonduvad vead. Lisaks vigade analüüsile antakse ülevaade 

viisidest, kuidas on võimalik projekteerimisviga parandada.  
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Rapid global developments have forced many industries to keep pace with the growing 

consumption of goods. To ensure this, industrial steam boiler houses must be built reliably 

and as economical as can possible be the round-the-clock operation. The aim of the work 

is to analyze the errors that occur in the design of steam boiler houses and the possibilities 

of preventing and correcting their occurrence. Within the framework of this work, data 

was collected while visiting industries and communicating with maintenance technicians, 

consulting with previous projects and designers, from the author's own experience. All the 

data that is presented in this work, is done without mentioning the name of the industrial 

company. The analysis of design errors concluded that the most common errors were in 

the boiler houses of the food industry, in addition, it was revealed that the most common 

type of errors were related to the fittings of the installed equipment. In addition to the error 

analysis, an overview of the ways in which the design error can be corrected is provided. 
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SISSEJUHATUS 
 
Kaasaegne kiiresti kasvav töötlev tööstus vajab oma tegevuses nii soojusenergia kui 

elektrienergia tarbimise arenenud lahendusi. Auru tootmisel on tähtis kasutatav aurukateldel, 

mis valitakse tarbija vajaduste järgi. Aurukatlad võivad olla väga erineva ehitusega ja 

aurutootlikkusega. Aurukatlad ja aurukatlamajad 150-aastase perioodi jooksul teinud suure 

arengu Eriti kiiresti on see arenenud viimase 30 aasta jooksul. Praegusel ajal valmistatavad 

aurukatelde võimsused ületavad kümneid tuhandeid tonne auru tunni kohta ja mille 

kasutegur ületab üle 90%. [1] 

Kaasaegseid aurukatlaid iseloomustab kõrge soojuslik koormus ja valdaval väikese 

akumulatsiooniga võimsad katlad, mis töötavad hästi ettevalmistatud veega ning mille 

teenindamine on automatiseeritud. Kütuse põletamisel katla koldes vabaneb soojus, mille 

arvelt toodetakse auru või kuuma vett. Globaalse tarbimise kasvu tõttu on sunnitud kasvama 

ka auru tarbivad tööstusharud. Toodetud auru kasutavad tööstused tehnoloogilise tarbevee 

tootmiseks, küttekontuuride soojendamiseks kasutades soojusvahetit, autoklaavides 

toiduainete pastori–seerimiseks, rehvide tootmiseks ja paljuks muudeks tarbeesemete 

tootmiseks. [2] 

Antud töö eesmärk on analüüsida aurukatlamajade projekteerimisel tekkivaid vigu, nende 

ennetamist ja hilisemat parandamist. Töö kirjutamisel võetakse eelduseks, et kõik teostused 

tehakse vastavalt projektidele. Vigadeks loetakse ka projekti või selle osade puudumist. Töö 

eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised ülesanded: 

 kirjanduse põhjal ülevaate andmine aurukatlamajas kasutatavatest seadmetest; 

 statistiline ülevaate andmine tööstustes esinevatest vigadest ; 

 projekteerimisvigadest ülevaate andmine koos paranduskäikude väljatoomisega. 

 

Uuritava teema aktuaalsus on tingitud lokaalsete katlamajade arvu tormilisest kasvust, mille 

tõttu sellega igapäevaselt kokku puutuvaid tööstusi on palju. Sellest tingituna peavad 

rajatavad ja olemasolevad aurukatlamajad olema töökindlad, töötama korrektselt ja olema 

võimalikult ökonoomsed. Lisaks antakse tööga ülevaade katlamajades kasutusel olevates 

seadmetest ja lahendustest ning enamlevinud vigadest, mis kaasnevad nende paigalduse ja 

käivitamisega. 
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Esimene peatükk keskendub aurukatlamajas kasutavate seadmeparkide uurimisele. Peatükis 

antakse põhjalik ülevaade aurukatlamajade vajalikkusest ja sellest, kuidas toimub nende 

juhtimine. Teine peatükk keskendub töö metoodikale. Kirjeldatakse kuidas toimus töö jaoks 

vajaliku informatsiooni kogumine, erinevate juhtumite ja tööstuste analüüsimine. Lisaks 

antakse ülevaade tarkvara programmidest, mida kasutati töös kujutatud P&ID (piping and 

instrumentation diagram) ehk torustike ja instrumentide diagrammide ja elektriskeemi 

loomisel. Kolmas peatükk keskendub enimlevinud projekteerimisvigade tagajärgede 

analüüsimisele ja nende lahendamisele. 
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1. TEOREETILISED ALUSED 

 
1.1. Aurukatla armatuur 

 
1.1.1. Aurukatla tööpõhimõte 

 
Katelseadmeks nimetatakse seadmete kogumit, mis on vajalik auru tootmiseks. 

Katelagregaadiks nimetatakse seadet, kus toimub kütuses sisalduva keemilise energia 

muundamine soojuseks ning selle edasiandamine veele, aurule või põlemisõhule. Kitsamas 

mõistena on aurukatel katelagregaat, kus toimub vee aurustamine ja tekib küllastunud aur. 

Katelseade koosneb järgnevatest elementidest: ühest või mitmest katelagregaadist, toitevee 

seadmetest, toitevett ettevalmistavatest seadmetest, kütust etteandvast seademest, kütust 

põletavast seademest koos hapniku varustava seadmega, kuluarvestitest ja automaatika 

seadmetest. Katelagregaadi osad on: aurukatel, auruülekuumendi, toitevee-ökonomaiser, 

eelsoojendi õhule, põleti ja katla armatuur. [1] 

Lihtne aurukatel kujutab endast tugevat kinnist metallanumat, mida soojendatakse põletist 

tulevate kuumade gaasidega ja mis on määratud ülerõhuga auru tootmiseks, mida on ka näha 

joonisel 1.1. Kütuse põletamisel katla koldes vabaneb soojus, mille arvelt toodetakse auru. 

Katla nimiaurutootlikus on suurim kindla ajaühiku juures toodetud auru mass, mida katel 

tagab pikaajalisel tööl auru ja toitevee nimiparameetrite juures. [2] 

Aurukatla armatuuri juurde kuuluvad lisaks veel pääsuluuk, aurutorustik ja katla tööks 

vajaminevad kaitseseadmed. Katla kaitseseadmed on võimalik jaotada kolme järgnevase 

gruppi: rõhku jälgivateks seadmeteks, nivood jälgivateks seadmeteks ja läbipuhet jälgivateks 

seadmeteks. Katlas oleva rõhu jälgimiseks kasutatakse manomeetreid ja rõhu andureid. 

Lisaks kasutatakse katla töö jälgimiseks pressostaate, kus üks on automaatselt tagastuv ja 

teine on käsitsi tagastatav. Aurukatlas oleva vee nivoo jälgimine lahendatakse dubleeritud 

vaateklaaside ja mahtuvuslik nivoo anduriga. Lisaks kasutatakse aurukatla veetaseme 

jälgimiseks nivoosonde. Sondid töötavad kui kuivakaitse alarmidena, üks neist on madala 

taseme teavitamiseks, teine aga madala taseme alarm, mis peatab katla töö. Läbipuhke 

seadmed kaitsevad aurukatla sisemisi seinu vees oleva hõljumi ladestumise eest seintele. 

Sõltuvalt vee juhtivust tehakse katla veele nii pinna kui ka põhja läbipuhet, et hoida katla 

sisemust puhtana. [1, 3]  
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Joonis 1.1. Leektoruaurukatla sisemus ja sealsed komponendid: 1 – silindriline kolle,                

2 – tulekamber, 3 – suitsukamber, 4 – aurukatla kere, 5 – suitsu (gaasi) torud, 6 – põleti. 

[4] 

 
Joonisel 1.1 on kujutatud kahekäigulist silindrilise koldega leektorukatelt, kus põletist 

(pos.6), tulev leek ja suitsugaasid soojendavad kolde (pos.1), tulekambri (pos.2) ja 

suitsugaaside torude (pos.5) ümber olevat katla veesärki. Kui piisavalt kõrge temperatuur on 

saavutatud hakkab katlas olev aur moodustuma, mida seejärel juhitakse ventiiliga 

tehnoloogilistele seadmetel tööstuses. [4] 

 
 
1.1.2. Aurukatla põleti 

 
Põleti on tehnoloogiline seade, mis segab kütuse ja hapniku omavahel segi. Süütetrafo abiga 

tekitatakse ühtlane leek, mis on suunatud katlakolde tagumise seina poole, et soojenda katlas 

olevat vett. Põleti võimsus on moduleeritav – see tähendab, et vastavalt vajadusele on 

võimalik tõsta või langetada auru tootlikust, muutes põleti protsentuaalset koormust. 

Koormuse reguleerimine toimub põleti ventilaatoriga, mida juhitakse sagedusmuunduriga. 

Suurema aurutootlikkuse saavutamiseks suurendatakse põletis etteantava õhu kogust ja 

sellega seonduvalt ka gaasi tarbimist, mille tulemusel saavutatakse suurem töötemperatuur. 

[5] 

6 
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Põletid jagunevad kolme erinevasse rühma, vastavalt sellele, mis kütust nad põletavad. 

Esimeseks rühmaks on kütteõli põletid, kuhu alla kuuluvad põletid, mis suudavad põletada 

nii kerget kui ka rasket kütteõli. Teise rühma kuuluvad põletid, mis kasutavad kütusena gaasi 

ehk maagaasil ja biogaasil töötavad põletid. Kolmas rühm on kombineeritud põletid, mis 

suudavad vastavalt vajadusele põletada nii kütteõli kui ka gaasilist kütust. Põleti kütuse 

valimine toimub vastavalt sellele, mis sorti kütus on saadaval. Suurem osa tänapäeva katelde 

põleteid töötavad gaasilist kütust põletades, kuna see on odavam võrreldes kütteõlidega, 

samuti on gaasipõletitel väiksem hooldusvajadus. Kombineeritud kütustega põleteid 

kasutvad peamiselt suurtööstused, kus katelde seisakud pole võimalikud. [1] 

Selleks, et põlemine toimiks võimalikult optimaalselt ja efektiivselt, on vaja koos gaasiga 

anda koldesse ka vastav hulk hapniku, kuna põlemiseks vajalik õhuhulk sõltub gaasi 

koostisest. Praktiliselt on gaasi iga 1 kW·h kohta vaja koldesse anda üks kuupmeeter 

hapniku. Suurte hapnikukoguste tagamiseks on põletid varustatud võimsate ventilaatoritega, 

mis kasutavad ruumis olevat õhku või siis juba eelsoojendatud õhku, et suurendada 

kasutegurit. Tänapäeva gaasipõletitel käib hapniku ja gaasi vahekorra reguleerimine põleti 

juhtkilbis paikneva automaatika kontrolleri abil. Selleks, et kõige paremat ja efektiivsemat 

tulemust katlamajas saavutada, monitooritakse pidevalt korstnasse minevate suitsugaaside 

koostisosade hulka. Põlemisõhk võib olla kas primaarne või sekundaarne. Primaarne õhk on 

õhk, mis suundub põletisse, et seal gaasiga seguneda. Sekundaarõhk juhitakse koldesse 

(põlemiskambrisse) mitte gaasiga segatult vaid eraldi. [1, 3, 5] 

Joonisel 1.2. on kujutatud Oiloni GRP seeria kombineeritud kütustega põleti juhtimisskeemi. 

Kogu tööprotsessi juhib positsioonil 6 olev Siemensi LMV.52 kontroller. Töökäsu 

andmiseks peavad olema kõik kriteeriumid täidetud ehk turvaahela osad, mis hädaolukorras 

ei laseks süsteemil käivituda või automaatselt tagasi sisse lülitada. Kui katla temperatuuri 

andur, katla armatuuri turvaahel, kütuste rõhulülitite nõuded on täidetud, siis annab 

kontroller tööloa kütuseventiili avamiseks, süütetrafo ja ventilaatori käivitamiseks. [3, 5] 
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Joonis 1.2. Kombineeritud kütusega põleti juhtimisskeem: 1 – aurukatla temperatuuriandur,        
2 – aurukatla armatuuri turvaahel, 3 – hapnikuandur, 4 – hapniku analüsaator, 5 – Can bus 
ühendus, 6 – kontroller, 7 – servomootor, 8 – gaasi siiber, 9 – õli reguleerija, 10 – põlemispea 
reguleerija/leegi positsioneerija, 11 – õhusiiber, 12 – suitsugaaside siiber, 13 – leegi 
fotosilm, 14 – õliventiil, 15 – õli rõhulüliti, 16 – gaasi rõhulüliti, 17 – gaasiventiil, 18 – 
hapniku rõhulüliti, 19 – ventilaator, 20 – pööretelugeja, 21 – sagedusmuundur, 22 – 
juhtpaneel, 23 – Modbus ühendus, 24 – Modbusi ühendusega paneeli juhtimise võimalus, 
25 – arvutiga üle võrgu ühendamise võimalus. [5] 

 

Joonisel 1.2. on näidatud, kuidas kasutatakse suurel hulgal andureid ja andmesidet, et 

põlemisprotsess oleks võimalikult efektiivne ja keskkonnasäästlik 
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1.1.3. Aurukatla ökonomaiser 

 
Ökonomaiser ehk toitevee eelsoojendi, paigaldatakse katla taha või küljele, kus tema 

ülesandeks on katla toitevee eelsoojendamine. Pumba abiga surutakse vesi läbi 

ökonomaiseri torude, mis väljastpoolt puutuvad kokku kuumade gaasidega. Selle käigus vesi 

soojeneb, gaasid jahtuvad ja selle tulemuseks on vähendatud soojuskaod korstnagaasidega. 

Vee eelsoojendamine ökonomaiseris vähendab kütusekulu toodetava auruhulga kohta ja 

parandab katla töötingimusi. Katla toitmisel ettesoojendatud veega ei teki katlas enam järske 

jahtumisi, mis aitab ennetada seadme sisemuse vigastamist ning kergendab ka rõhu hoidmist 

stabiilsena. [1, 2] 

Katlas ei kasutata täielikult ära kogu soojushulka, mis tekib kütuse põletamisel ja korstnast 

väljuvate suitsugaasidega. Katlavee ja lahkuvate gaaside vahe on keskmiselt 100…150 °C , 

mis suureneb koos katla koormusega. Gaaside temperatuur võib ulatuda 250… 400 °C 

vahemikku. Sellises olukorras, kus korstnast väljuvate gaaside temperatuurid on nõnda 

suured, väheneb katla kasutegur ja auru tootmiseks kulub rohkem kütust. Joonisel 1.3. on 

kujutatud ökonomaiserit, mida kasutatakse aurukatla kasuteguri suurendamiseks. [1] 

 

 

Joonis 1.3. Aurukatla toitevee ökonomaiseri tööpõhimõte: 1 – teenindusluuk, 2 – väljuvad 
madalad suitsugaasid, 3 – väljuvate gaaside kontsentreerimine, 4 – ökonomaiserist väljuv 
vesi, 5 – ökonomaiserisse sisenev vesi, 6 – sisenevate gaaside kontsentreerimine, 7 – 
sisenevad kuumad suitsugaasid. [6]  

1 
2 3 

4 

5 

6 7 
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Joonisel 1.3. on kujutatud aurukatla toitevee ökonomaiserit ja selle tööpõhimõtet. Kuumad 

suitsugaasid sisenevad alumisest avast (pos.6), läbivad seejärel külma vee torudega (pos.5) 

täidetud kambri, ning seejärel lahkuvad ülemise ava kaudu (pos.2) korstnasse. [1, 6] 

 
 

1.2. Aurukatelde toitevesi ja selle ettevalmistamine 

 
1.2.1. Katlavee perioodiline ja pidev läbipuhe  

 
Katlaid puhutakse läbi perioodilise ja pideva läbipuhetega. Perioodilise läbipuhtega 

eemaldatakse katlast sadestunud muda ning selle sagedus määratakse toitevee omaduste ja 

katla koormuse järgi. Vajadusel saab läbipuhumise protsessi ka manuaalselt esile kutsuda. 

Perioodilist läbipuhet teostatakse väikestel koormustel või lühidalt peale katla seiskamist ja 

väljalülitumist aurutorustikust, kui muda on jõudnud sadestuda. Läbipuhumisega pärast 

katla seiskamist ei tohiks pikalt viivitada, kuna sadestuv muda muutub tihedaks ega ei 

eemaldu enam läbipuhumisega. [3] 

Katla toitevee keemilisel puhastamisel suureneb katla töötamisel katlavee leelisus ja soolsus. 

Kõrge pH tase põhjustab katlavee vahutamist ja selle kandumist koos lisanditega 

aurutorustikku. Selle vältimiseks kasutatakse katelde pidevat läbipuhumist, mille abil 

eemaldatakse pidevalt katlast osa vett ning sellega vähendatakse katlavee soolsust ja 

leelisust. Läbipuhe toimub võimalikult lähedal aurutuspeeglile, kuna seal on soolsus kõige 

suurem. Seda vett on hiljem võimalik ära kasutada toitevee eelsoojendamiseks. Läbipuhete 

automaatne teostamine on võimalik tänu selleks ettenähtud kontrolleri abile. Näiteks Spirax 

Sarco BC3250, mis saab mõõtetulemused katlavee juhtivusandurilt Spirax Sarco CP32 ja 

saadud tulemustega juhib kontroller läbipuhete magnetventiile. Võimalik on teostada ka 

käsitsi mõõtmisi, kui katla vesi lastakse läbi proovivõtu jahuti. Läbipuhutava vee kokku 

kogumine ja taaskasutamine on väga hea viis kuidas pikema perioodi peale raha kokku 

hoida. [3, 7] 
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1.2.2. Vee ettevalmistamine 

 
Vee ettevalmistamine katlamajas omab väga suurt rolli, kuna selle tulemusena on võimalik 

tõsta aurukatla efektiivsust, vähendada hoolduse ja seisakute vajadust ning pikendada 

aurukatla tööiga. Säärase tulemuse saavutamiseks kasutatakse neid kolme seadet vee 

ettevalmistamiseks: veepehmendi, pöördosmoosi seade ja deaeraator. [8] 

Veepehmendi eesmärk on toiteveest kareduse eemaldamine, sest kui seda keemiliselt ei 

tehta, hakkavad keemilised soolad sadestuma ja kinnituma katla küttepindadele, vähendades 

soojuslikku ülekandumist ja efektiivsust. Samuti suurendab katlakivi teke seadmete 

pindadele vajadust puhastamiseks mõeldud hooldusseisakuteks. Halvimal juhul võib 

ladestunud katlakivi viia mehaaniliste vigastusteni. Pehmendamise kaudu vahetatakse vees 

olevad kaltsiumi- ja magneesiumisoolad naatriumsooladeks. Sellist vahetust nimetatakse 

ioonvahetuseks, millega ei kaasne negatiivsed efekte seadmetele nagu pehmendamata veega. 

Pehmendi koosneb soolapaagist ja -balloonist, kus sees on negatiivse laenguga kationiit, 

mida peab aeg-ajalt regenereerima soolalahusega, et toimiks efektiivne ioonide vahetus. [8, 

9] 

Pöördosmoosi seade ehk reverse osmosis (edaspidi RO), on seade, mis tegeleb keemiliste 

soolade ja kõikide saasteainete veest eraldamisega, surudes need torudes tõstetud veerõhuga 

läbi membraani. Sellise meetodiga on võimalik veest eraldada kuni 95% sealsest sooladest 

ja muust lahustunud aineosakestest, mille tulemusena on võimalik toota väga puhast vett. 

Suurema efektiivsuse ja vee kokkuhoiu tagamiseks on osadel seadmetel lisatud juurde kahe 

etapiline lisamembraanide võimalus, mis kasutab ära muidu drenaaži juhitava vee. Protsessi 

lõppfaasis muudetakse kõrge pH-ga vesi tagasi neutraalseks või kergelt leeliseliseks 

kaltsiumiga ioniseeritud veeks. [10] 

Deaeraatori eesmärk on hoiustada eeltöödeldud ja puhastatud katla toitevett ning 

samaaegselt eemaldada vees lahustunud mittekondenseeruvaid gaase. Süsinikdioksiidi ja 

hapniku olemasolu toitevees võib põhjustada torustikes kui ka katlas korrosiooni. Samuti on 

äärmiselt ebasoositav inertsgaaside nagu lämmastiku olemasolu, mis takistab 

soojusülekande toimumist ja vähendab küttekeha soojusvõimsust. Gaaside eemaldamine 

veest toimub peamiselt keemilise ja termilise protsessi tulemusena. Aurukatlast väljuv aur 

suunatakse kahe toruga tagasi deaeraatorisse, mis kütab anumas olevat vett nii põhjast kui 

ka pinna pealt. [11] 
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Lisas A on kujutatud aurukatlamaja vee eeltöötluse protsessi P&ID diagrammi kujul. Külm 

vesi siseneb pehmendisse, kus eemaldatakse kaltsiumi ja magneesiumi soolad. Seejärel 

suundub vesi edasi pöördosmoosi seadmesse, kus eemaldatakse vette jäänud 

mittesoovitavad soolad ja muud saasteained RO membraanide abil. Pehmendaja ja RO 

juhtimine toimub selleks mõeldud kontrolleriga. RO-st saabuva vee hulk sõltub deaeraatori 

küljes olevate nivooandurite infost, mis edastatakse toitevee ventiilile. Deaeraatori peas 

pihustatakse vett plaatidele koos auruga, et see juba eelnevalt üles soojendada. Mahuti osas 

soojendatakse vett juba aurukatlast tuleva auruga, vastavalt temperatuurianduri signaalile 

avatakse ja suletakse põhja ja ülemist soojendusventiili. Lisaks kasutatakse 

dosaatorpumpasid kemikaalide doseerimiseks, et saavutada paremaid tulemusi gaaside 

eraldumisel. Edasi liigub termiliselt töödeldud ja mineraalidest puhastatud vesi 

toiteveepumpade abil aurukatlasse. [8–11] 

 
 
1.2.3. Toitevee seadmed 

 
Seadmed, mille ülesandeks on katla veega täitmine, nimetatakse toiteseadmeteks. Nendeks 

võivad olla kolbpumbad, tsentrifugaalpumbad, keerispumbad ja pöörispumbad. [1]  

Tsentrifugaalpumba keres asub võll, mille küljes on labadega varustatud rootor. 

Tsentrifugaaljõud sunnib labade vahel oleva vee võlli poolt välja surutoru suunas. Võlli 

pöörlemisel visatakse vesi tsentrifugaaljõu abil vahetpidamatult rootorist välja, mille asemel 

tuleb vesi paagist või mõnest muust meediumist asemele. Tsentrifugaalpump suudab vett 

ette anda ühtlaselt, vajalikku rõhku hoida ja tema tootlikus sõltub tema pöörlemiskiirusest. 

Kõrgema rõhu saavutamiseks kasutatakse erinevaid rõhutõste pumpasid. Pumba väljundis 

võib kasutada tagasilöögi klappi. [3] 

Tänapäeval toimub suurte pumpade tootluse reguleerimine sagedusmuundurite abil. Peale 

selle, et sagedusmuunduriga on pumpade mootorite otse võrgupingel käivitades mitmeid 

kordi madalamad, kui ilma muundurite käivitamisel, on lisaks võimalik ka sellega juhtida 

toiteveepumpade tööd. Vastavalt vajadusele on võimalik toiteveepumpasid tööle panna, kas 

rõhku või nivood hoidma. Seda on võimalik lahendada juhtkontrolleriga või 

sagedusmuunduris. Lisas B on kujutatud katlamaja toitevee pumpade juhtimist, kus 

aurukatla rõhk ja nivoo edastatakse milliamper signaaliga juhtkontrollerisse. 

Automaatikaprogrammis lahendatud PID (proportional-integraal-derivative), kontroller 
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hakkab seejärel väljastama digitaalsignaali sagedusmuundurile, mis juhib toiteveepumpade 

töötamise sagedust, et see hoiaks aurukatlas soovitud nivood. Võimalik on välja jätta 

automaatika kasutamine, kuna PID kontrolleri võimalus võib olla sisseehitatud juba 

sagedusmuundurisse, näiteks ABB ACS580 seeria, kuid sel juhul on siiski vaja ette anda 

kuivakaitse signaalid ja tööloogika, et vältida õnnetusi. Osadel pumpadel on 

sagedusmuundurid sisseehitatud, mis teeb seadistamistöö lihtsamaks. [3] 

 
 
1.3. Aurkatlamajas kasutatavad andurid ja mõõteseadmed 

 
Erinevate andurite kasutamine on kõige parem viis, kuidas jälgida sadade või tuhandete 

protsesside samaaegset kulgemist tööstuses. Aurukatlamajades on üldjuhul kasutusel lülitid, 

rõhu-, nivoo- ning temperatuuriandurid. Lisaks sellele kasutatakse mõõteseadmeid, mis 

tegelevad vee kareduse, happelisuses, voolu ja vooluhulga mõõtmisega. 

 
 
1.3.1. Rõhku jälgivad seadmed 

 
Rõhku mõõdetakse aurukatlamajas väga paljudes kohtades, kuna see annab hea ülevaate, 

mis toimub seadme või torustiku sees. Rõhku on võimalik mõõta nii manomeetriga kui ka 

anduriga, lisaks kasutatakse ka pressostaate ehk rõhulüliteid. Rõhuandureid kasutatakse 

süsteemides, kus tahetakse midagi automatiseerida. Näiteks pumpadele või põletile töökäsu 

andmine teatud rõhu hoidmiseks või kõrgema ohutustaseme tagamiseks. Manomeetrid on 

aurukatlamajas rohkem levinud, kuna nendelt on võimalik kiirelt visuaalselt näitu näha torus 

või mõnes seadmes olevat rõhku. Pressostaate paigaldatakse katelde peale ja alati kaks tükki, 

kus üks on isetagastuv, aga teine on käsitsi tagastatav. Isetagastuv töötab kui tööpressostaat 

ehk ettemääratud rõhu saavutamisel katkestatakse töö ja signaal saadetakse juhtkilpi. Käsitsi 

tagastatava pressostaadi eesmärk on vältida katla sisselülitumist automaatika poolt. Taas 

käivitamiseks on vajalik tehniku kohalolek. Elektriliselt on mõlemad rõhulülitid lahendatud 

NC kontaktina. [1–3] 
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1.3.2. Nivood jälgivad seadmed 

 
Nivooandurid on andurid mida kasutatakse mahutites oleva vedeliku või katla vee taseme 

mõõtmiseks. Nivooandurid saab jagada kahte gruppi [3, 12]: 

 nivoolülitid;  

 pidevtoimelised andurid.  

Nivoolülitid teevad lülituse hetkel, kui nivoo on saavutanud seadistatud maksimaalse või 

minimaalse taseme. Nivoolülitid on järgmised: ujuklüliti, optiline andur, vibreeriv andur, 

sondid. Pidevtoimelised mõõtmisega andurid on mahtuvuslik sond, ultraheliga töötav andur 

ja radaripõhine tasemeandurid. Nendega on võimalik jälgida reaalajas mahutis täituvust. [12] 

Mahtuvuslik tasemeandur tekitab magnetvälja ja selle abil suudab ta määrata vee kogust 

mahutis. Selle anduri eelisteks on see, et sellel pole liikuvaid osi ja tal on suur täpsusklass. 

Kuid nende miinuseks on see, et neid peab kalibreerima ning neid ei saa paigaldada igasse 

keskkonda ja vedelikku. [3, 12] 

Aurukatla nivoo jälgimiseks kasutatakse mahtuvuslikku sondi, et oleks võimalik jälgida vee 

taset reaalajas või anda automaatika protsessidele vajaminevat informatsiooni. Lisaks 

kasutakse kahte nivoo sondi, mis töötavad katla kuivakaitsena, üks nendest edastab 

rakendumisel alarmi, teine katkestab rakendumisel aurukatla tööahela protsessi. [12] 

Lisaks elektroonilistele mõõteseadmetele on kohustuslik kasutada ka dubleeritud 

mehaanilisi mõõteriistu nivoo jälgimiseks. Ilma nivooklaasideta on võimatu saada täpset 

tasemeandurite ja nivoolülitite häälestust, samuti on nende abil võimalik jälgida vee taset 

elektrikatkestuse või nivooanduri rikke korral. Veeklaasid töötavad ühendatud anumate 

põhimõttel, kus üheks anumaks on katlatrummel ja teiseks veeklaas, mis on ühenduses 

torude abil katla vee ja aurutrummliga. [2, 3] 
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1.3.3. Temperatuuri mõõtvad seadmed 

 
Katla, torustike ja anumate temperatuuride mõõtmiseks saab kasutada nii erineva töö-

põhimõttega termomeetreid kui ka takistuse muutumise põhimõttel töötavaid temperatuuri–

andureid. Viimased on väga kõrge täpsusklassiga ja töökindlad seadmed. Kuna anduri 

sisemine element on üsana habras, paigaldatakse see sondi sisse. Lisaks sellele on sageli 

anduri korpuse sisse paigaldatud ka mõõtemuundur, mis takistuse muutmisel väljastab 

vastavalt milliamper- või pingesignaali. [13] 

 
 
1.3.4. Muud mõõteseadmed 

 
Juhtivusandurit kasutakse aurukatla vee juhtivuse mõõtmiseks. Juhtivus on mõõtetulemus, 

millega saab määrata kogumist läbivat või edasikandvat elektrivoolu. Kuna aurukatel 

genereerib auru, kontsentreeruvad katla vette kõik lisandid, mis pole katla toitevees auruga 

ära keenud. Aja jooksul lahustunud tahkete ainete osakeste kontsentreerumisel muutuvad 

aurumullid stabiilsemaks, mistõttu need ei purune katla veepinnani jõudes. Sõltuvalt 

aurukatla rõhust, suurusest ja aurukoormusest, tekib olukordi, kus oluline osa katla 

aururuumist on täidetud vahuga, mis kandub edasi aurutorusse. See on ebasoovitav mitte 

ainult selletõttu, et katlast väljuv aur on liiga niiske. Lisaks põhjustavad katlavees lahustunud 

ja hõljuvad tahked osakesed ummistusi juhtventiilides, soojusvahetites ja aurulõksudes. 

Vahutamist võib põhjustada kõrge hõljumi kogus, kõrge leelisisus või saastumine õlide ja 

rasvadega. [1] 

Veevoolu kulumõõtja on seade, mis on võimeline mõõtma torust läbivat vee kogust. Kõige 

enimlevinumad on mehaanilised kulumõõtjad, mis teostavad veehulga mõõtmist pöörleva 

turbiini või propelleri abil. Peale selle on võimalik vee voolamist mõõta ultraheli-, 

pöörismahulise- ja elektromagnetilise voolumõõturiga. Nendest enimlevinum on ultraheli–

voolumõõtur, mis mõõdab toru läbiva vedeliku kiirust kasutades ultraheli ja arvutab selle 

järgi mahulise vooluhulga. Ultraheliga edastatakse signaal allavoolu voolava vedeliku 

suunas ja seejärel edastatakse veel üks signaal vastuvoolu voolava vedeliku suhtes. Seejärel 

võrreldakse heli impulssi allavoolu liikumise aega ülesvoolu liikumise ajaga. Selle 

diferentsiaega kasutades arvutatakse mõõdetava vedeliku kiirus, mille põhjal on võimalik 

arvestada liikuva vedeliku kogus. Ultraheliga kulumõõtmine on kõige parem lahendus 
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olukordades, kus ei ole võimalik torutöid teostada, sest see lahendus võimaldab seadmete 

paigaldamist torustiku peale. [3] 

Auru koguse mõõtmiseks on mitmeid erinevaid viise: avaga plaatkulumõõtja, 

turbiinkulumõõtja, muutuva avaga kulumõõtja, vedru jõul töötav kulumõõtja, otsese 

muutuva alaga kulumõõtja. Avaga plaatkulumõõtjas töötab tekitatavate rõhkude vahe 

põhimõttel, turbiinkulumõõtja rootori keerlemise kiiruse põhjal, vedru jõul töötav 

kulumõõtja muudab oma positsiooni vastavalt vooluhulgale ja muutva alaga kulumõõtjas 

määratakse vooluhulk ümarat ava läbiva jõu pool, mis on vedruga vinnastatud koonusele 

avaldunud. [14] 

 
 
1.4. Katlamaja automaatika 

 
1.4.1. Automaatika vajalikkus 

 
Tööstusautomaatikasüsteemid on aidanud tööstustel suurendada toodangumahte, sealjuures 

vähendades kulusid, tõstes tööohutuse taset, täites keskkonna säästmise nõudeid ja palju 

veel. Kuna tööstuste suurus ja keerukus kasvab, tihti tekib olukord kui kogu tehasest kogutav 

info on raskesti hoomatav. Kaasaegsed automatiseerimissüsteemid võimaldavad 

operaatoritel, inseneridel, hooldustehnikutel ja tööstuse juhtkonnal hankida kiiresti vajaliku 

infot, aidates neil saavutada operatiivset ülevaade tööprotsessidest, et neid omakorda 

lihtsustada. [15] 

Kontrollerite abiga on võimalik saavutada ohutustase, mida inimoperaatoriga pole võimalik 

saavutada, kuna samaaegselt suudab see jälgida toitevee pumpadele etteantavat veetaset, 

aurukatlas olevat rõhku ja kontrollida katlamajas tekkivat gaasilekke ohtu jne. Lisaks on 

võimalik programmeerida kontroller nii, et häire esinemise korral saadetakse teavituse 

vastavale operaatorile, kes saab koheselt probleemi lahendama minna , selle asemel, et 

oodata hetkeni, kui keegi probleemi avastab. [5] 
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1.4.2. Automaatika jaotus 

 
Aurukatlamajas on automaatjuhtimise seadmed üldjuhul paigaldatud seadmekappi, erandina 

on see lahendatud eraldiseisva elektrikilbina, tingituna erinõutest või kui seadmekapis 

olevate seadmete voolud on väga kõrged ja ei soovita magnetväljadest tingitud häiringute 

teket. Sõltuvalt sellest, millise võimsusega on põleti või katlamaja veetöötluslahendus, 

võivad ka nendel seadmetel olla spetsiaalsed juhtkilbid standardkomplektis. Juhtkilp tegeleb 

kogu süsteemi andmete kogumise ja selle põhjal lülituste tegemisega, põleti kontroller jälgib 

peamiselt põleti tööd ja kontrollib, kas turvaahelas on töö tegemiseks kõik vajalikud 

kriteeriumid täidetud. Juhtkilbiga on võimalik teatud määral juhtida ka põleti tööolukorda, 

kuid turvalisuse eesmärgil ei tekitata võimalustki kaugelt põletit juhtida. [16]  

Suurema ohutuse tagamiseks eraldatakse aurkatlamajades teatud seadmed ja tööülesanded 

eraldi turvaahelatesse, tagamaks katlamaja seiskumise, kui mõni turvaahela seade peaks 

katki minema või ühendus katkema. Nimelt, eraldatakse eraldi turvaahelatesse seadmed, mis 

tegelevad katlas nivoo jälgimise ja nende häirealarmide edastamisega seadmetest, mis 

tegelevad katla rõhu jälgimine ja põleti töölubade ahel kontrollimisega. [16] 

 
 
1.4.3. Protsesside visualiseerimine 

 
Katlamajas kõikide elektriliste seadmete juhtimisele ligipääsu tagamine õigel tasemel ja ajal 

on tõhusa toimimise jaoks kriitilise tähtsusega, et tagada kõrget töökindlust. Kõikide 

elektriliste seadmete ja katla parameetrite juhtimine ning nende seadmete tagasiside 

kuvamine toimub katlamaja juhtkilbil oleval operaatorpaneelil. HMI ehk (human-machine 

interfacei), operaatorpaneel on inimese ja masina vahelise suhtlemisvõimaluse liides. 

Nendel ekraanidel kujutatakse enamasti visualiseeritud kujul katlamaja hetkeväärtused, 

trendijooned, logituid andmed, alarmide arhiiv, automaatikafunktsioonide sisse ja välja 

lülitamised ning muud parameetreid, mida katlamaja haldaja soovib näha. [17] 

Joonisel 1.5. on kujutatud aurukatlamaja puutetundliku HMI ekraani ja tüüpilist 

visualiseeritud programmi, kus kuvatakse kõiki vajalikke katlamaja hetkväärtuseid nagu 

näiteks nivoo tase aurukatlas, toiteveepumpade töösagedus, deaeraatori toitevee ventiili 

positsioon, toitevee ja gaasi tarve, temperatuurid läbipuhke mahutis, deaeraatoris ja korstnas, 

rõhu tase deaeraatoris ja aurukatlas, positsioneeriga varustatud ventiilide asend kondensaadi 

liinidel. Ekraani alumises pooles olevate nuppudega on võimalik liikuda teistele 
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lehekülgedele, kus on võimalik saada soovitava seadmegrupi kohta rohkem informatsiooni 

ja vajadusel seadistada seadmete töörežiime. Samuti on võimalik seadmeid lülitada sisse, 

välja ja automaatfunktsiooni. Lisaks on eraldi leheküljed, kus on võimalik kuvada seadmete 

töölogi ja häirete logi. [17] 

 

 

Joonis 1.4. Toiduainetööstuses aurukatlamaja puutetundlik HMI ekraanikuva: 1 – 

katlamaja tehnilised parameetrid, 2 – valikumenüü. 

 
HMI ekraanil kuvatava visualiseeritud jaam ja automaatikaprogramm töötavad kui jaama 

juhtiv programm, kuna sellel kuvatakse kõiki juhtkontrollerist tulevaid parameetreid. 

Oluline on luua lihtsasti arusaadav mudel, kust on võimalik võimalikult kiiresti saada vajalik 

info ja teha vastavad lülitused. Tänapäeval on võimalik jälgida katlamaju, mis on ühendatud 

internetiga, üle võrgu. Kaugelt jälgimise võimalust kasutades, kuvatakse ekraanil täpselt 

sama pilti nagu HMI ekraanil. Suuremates tööstusse on kasutusel lisaks veel SCADA ehk 

„juhtimise jälgimise andmehõive süsteem“ (Supervisory control and data acquisition) 

lahendused, kus lisaks katlamaja parameetritele jälgitakse ka kogu tootmisprotsessi 

parameetreid. [18]  

2 

1 
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2. ANDMETE KOGUMISE JA ANALÜÜSIMISE 

METOODIKA 

 
2.1. Andmete kogumine 

 
Käesoleva töö käigus toimus probleemide kohta info kogumine järgnevate meetoditega:  

 tööstuste katlamajade külastamine,  

 varasemate projektide dokumentatsiooniga tutvumine,  

 hooldustehnikute kogemuste ja soovituste kuulamine,  

 soojustehniliste projekteerijate ja inseneridega konsulteerimine, 

  tööstuste tehnikajuhtidega suhtlemine 

  projektide intsidentide uurimisega.  

 
Teoreetiliste teadmiste kogumine toimus erialakirjandust ja seadmete tootjate poolt 

väljastatud tehniliste spetsifikatsioonide või juhendite uurimisel. Aurukatlamajadess on 

seadmeid, mis on rõhu all, tarbivad gaasi ja elektrienergiat - seega on töös uuritud ka Eesti 

vabariigis kehtestatud seadusi katelseademetele, rõhu all olevatele seadmetel ja 

gaasitrassidele. Lisaks on kajastatud ka autori enda kogemused.  

Kõik töös esitatud andmed ja projekteerimisvigade juhtumid on esitatud sellisel kujul, et 

nende alusel ei ole võimalik tuvastada, mis kindlast tööstusest see põhineb, et tagada 

anonüümsus. Tööstused jaotatakse omaette kahte gruppi, toiduainetööstus ja tarbeesemete 

tööstus. Töös kajastatud vead on eeldusel, et teostused on tehtud projekti järgi, samuti on 

arvestatud ka asjaolu, et projekti puudumine on ka viga. 

Antud töös on kasutatud P&ID diagrammide ja elektriskeemide koostamiseks AutoCAD 

takrvara, mis on mõeldud professionaalseks joonestamiseks. Computer-aided design ehk 

CAD on raalprojekteerimise viis, mida kasutatakse detailsete 2D või 3D vektoritel põhineva 

jooniste tegemiseks. Antud töös on kasutatud AutoCAD 2020 versiooni. Elektriskeemide 

tegemisel on kasutatud AutoCAD 2020 tarkvara 
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2.2. Kogutud andmete analüüsimine 

 
Antud töö käigus on käsitletud projekteerimisvigade juhtumeid, mis on toimunud viimase 

viieteistkümne aasta jooksul. Peale andmete kogumise jaotati kõik leitud vead kolme 

erinevaase gruppi: elektrilised vead, aurukatla armatuuriga ja sellega ühendatud seadmete 

vead, teostuslikud vead. Joonisel 2.1. on kujutatud, kuidas jaotuvad protsentuaalselt töö 

käigus käsitletud nelikümmend erinevat projekteerimisviga. Kõige suurem osa, 55% 

avastatud vigadest on seotud katla armatuuriga. Sellele järgnes 35% elektrilised vead ja 

10%-ga teostuslikud vead. 

 

 
Joonis 2.1. Projekteerimisvigade jaotumine. 

 
Peale projekteerimisvigade kolmeks põhigrupiks jaotamist toimus põhjalikum juhtumite 

analüüs, kus uuriti igas põhigrupi enim esinenuid vigu. Esimesena uuriti enim esinenud vigu, 

mis on seotud armatuuriga, mille tulemused on kujutatud joonisel 2.2. Kõige suurema osa 

vigade mahust moodustasid valesti rajatud torustikud ja halvasti ettevalmistatud vesi. Üle 

kolmandiku moodustasid vead, mis on seotud kondensaadi kasutamise või ärajuhtimisega ja 

pumpadega. Kõige väiksema osa vigade mahust moodustasid ökonomaiseri ja põletiga 

seonduvad vead. 

 

55%
22 viga

35%
14 viga

10%
4 viga

Armatuuri vead

Elektrilised vead

Teostuslikud vead
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Joonis 2.2. Armatuuriga seonduvate vigade jaotumine 
 
Joonisel 2.3 on kujutatud elektrilisi projekteerimisvigu ja nende esinemiste arvu uuritud 

juhtumite analüüsis. 

 

 
Joonis 2.3. Elektriliste vigade jaotumine 
 
Kõige rohkem vigu oli juhtkilpides oleva releeloogikaga ja valede kaablite valikuga 

kaasnenud probleemidega.  
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Joonis 2.4. Teostuslike vigade jaotumine 
 
Joonisel 2.4. on kujutatud esinenud teostuslike vigu, kus enimlevinud veaks oli projektide 

mitte jälgimine. 

 
 
2.3. Objektide analüüsimine 

 
Peale enimlevinud vigade uurimist, toimus saadud tulemuste baasil nende jaotamine 

vastavalt tööstusharule, mida on kajastatud joonisel 2.5. Selle põhjal võib järeldada, et üle 

poolte uuritud projekteerimisvigadest esines toiduainete tööstustes.  

 

 

Joonis 2.5. Projekteerimisvigade kogus sõltuvalt tööstusharust 
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Sellise suure protsentuaalse osakaalu mõistmiseks on vaja esmalt uurida lähemalt 

aurukatlamaju, kus avastati vead. Olulised aspektid, mida jälgida vaja on: 

 kuna on katlamaja ehitatud; 

 kas seadmepargi paigaldusega esines probleeme; 

 kas seadmeid pidevalt hooldatakse või ostetakse teenust sisse; 

 kas ettevõte tegeleb seadme pargi uuendamise ja sellesse investeerimisega. 

 
Selgub, et kõige enam vigu esineb toiduainetööstuses, kes ei hoolda piisavalt oma 

seadmeparki ja kes ei tee investeeringuid nende uuendamiseks. Kuna antud tööstusharus on 

väga palju rangeid nõudeid, kiputakse unustama, et koos toiduainet käitlevate masinate 

uuendamisega on vaja uuendada katlamaja poole peal olevaid seadmeid ja süsteeme. 

Oluliseks aspektiks on ka nende õigeaegne ja korrektne hooldus. Toiduainetööstuses, kus on 

kasutatakse firmasiseseid hooldustehnikuid, oli märkimisväärselt vähem lahendamata 

probleeme, kui firmades, kus osteti hooldusteenus sisse. Projekteerimisvigade arv võib 

sõltuda ka sellest, et toiduainetööstuste lahendused on võrreldes teiste tööstusharudega 

olulisemalt keerulisemad ja peale katlamaja siseste seadmete on vaja lahendada auru ja 

kondensaadi transport tööstusesse.  
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3. PROJEKTEERIMISVIGADE LAHENDAMINE 
 
3.1. Statistika enimlevinud vigade kohta 

 
Selleks, et anda aktuaalne ja kasulik ülevaade, mis sorti projekteerimisvigu esineb tööstustes 

kõige rohkem, peame jagama vigade tüübid vastavalt tööstusharule. Joonis 3.1. on kujutatud 

tulemusi, mis on saadud projekteerimisvigade tüüpide jaotamisel vastavalt tööstusharule, 

kus selgub, et kõige rohkem vigu esineb toiduainetööstustega projektides. Samuti tuleb 

ilmseks, et kõige rohkem esineb armatuuriga seonduvaid vigu nii toiduainetööstuses kui ka 

muudes tööstusharudes. 

 

 
Joonis 3.1. Projekteerimisvigade arv ja tüübid vastavalt tööstusharule. 
 
Sellise trendi põhjuseks on toiduainetööstuse keerukad töölahendused, pidevalt uuenevad 

standardid ja tervikliku ülevaate puudumine. Samuti põhjendab tulemusi asjaolu, et 

toiduaine–tööstustes on oluliselt suurem vee ja auru tarbimine kui teistes tööstusharudes. 
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3.2. Elektrilised vead 

 
3.2.1. Indutseeritud häiresignaalid 

 
Katlamajade juhtimiseks kasutatakse, mitmeid erinevaid pingeid ja signaale, mida 

edastatakse elektrikaablite abil. Oluline on anda õige info mõõteseademest kontrollerisse, 

kuid selle sama signaali väärtus võib muutuda, kui see on paigaldatud paralleelselt koos 

jõukaablitega või siis varjestamata kaablitega, mis tulevad sagedusmuundurist. Induktsioon 

on protsess, mis tekib järgnevates olukordades [19]: 

 kui elektrijuht elektrifitseeritakse pingestatud juhi läheduses, mille abil 

magnetiseeritav keha magnetiseerub, kui see asub magnetväljas, magnetvoo poolt, 

mis on loodud magnetomotoorjõu poolt; 

 kui vooluringis tekkiv elektromotoorjõud varieerub vooluringiga seotud 

magnetväljast.  

 
Tundlikud indutseeritud häiringutele on 0(2)…10 VDC madalpinge ahelad, 0(4)…20 mA 

vooluahelad ja arvestid, mis töötavad üle sidelahenduse. [19] 

Kõige tundlikum indutseeritud häiringutele on nõrkvoolu kaablid, mida kasutatakse jadaside 

0…5 VDC ühendusteks. Samuti on häiretele tundlikud 0…10 VDC pingeahelad, kuna juba 

väikene indutseeritud pinge mõjutab lõpptulemust. Selliseid ahelaid kasutatakse seadmete 

juhtimiseks, seadmelt tagasiside saamiseks või seadmete omavaheliseks infovahetuseks. 

Tänapäeval on huvi 0…10 VDC ahelate kasutamise vastu kadumas, kuna on võimalik 

kasutada palju töökindlamaid signaaliedastusviise nagu milliamper vooluahelad. [19] 

Lisaks on tundlikud signaalkaablid, kus kasutatakse milliampersignaali. Milliampersignaali 

kasutatakse põhiliselt mõõteriistadelt tulemuse saamiseks, ajamite ja positsioneerivate 

võimalustega seadmete juhtimiseks ja nendelt ka tagasisideme saamiseks. Kuna 

milliampersignaal pole konstante väärtus, kasutatakse seda kindlas vahemikus, kus 4 mA on 

miinimum väärtus ja 20 mA on maksimaalne väärtus. Indutseeritud vool võib mõjutada 

milliamper signaali niimoodi, et tulemusena võivad valed seadmed sisse ja välja lülituda, 

samuti mõjutab see mõõteriistade tulemust. [19] 

Kõige suurem indutseerimine toimub kaablitesse, mis on suure ristlõikega kaabliga 

paralleelselt või, mis asuvad sagedusmuundurite läheduses. Indutseeritavate häirete 

eemaldamiseks on mitu erinevat meetodi. Signaalkaablid ja toitekaablid peab alati eraldama 
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ja paigaldama kaabliteedel need erinevatesse äärtesse, nagu on kujutatud joonisel 3.2, lisaks 

on seal paigaldatud ka vahesiin, mis aitab omakorda vähendada magnetväljade poolt 

indutseeritavaid häireid. Joonisel 3.3. on kujutatud kaabliredelit, kus kõik kaablid on valesti 

paigaldatud, kuna need paiknevad kõik koos ja jõukaabel on paigaldatud kaablitee keskele. 

[20, 21] 

 

 

Joonis 3.2 Õigesti paigaldatud signaal ja toitekaablid koos keskele paigaldatud 

vaheplaadiga.  

 

 

Joonis 3.3. Valesti paigaldatud signaal ja toitekaablid ilma vaheplaadita.  
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Peale kaablite eraldamise kaabliteel ja vaheseinal, on võimalik jaotada signaalkaablid ja 

toitekaablid erinevatele kaabliteedele. Sellist lahendust kasutatakse olukordades, kui 

kasutusel on väga palju kaableid ja ei ole võimalik ruumipuuduse tõttu kõiki eraldada eraldi 

äärtesse. Joonisel 3.4. on kujutatud kahe elektrikilbi vahelist kaabliredeli allaviiku, mis on 

lahendatud kahe tasandilaselt. Alumisel kaabliredelil on paigaldatud seadmete toitekaablid, 

pealmisel redelil on signaalkaablid ja digitaalandmeside kaalid. [21] 

 

 

Joonis 3.4. Kahe tasandilane kaablitee lahendus. 

 
Kolmefaasiline vool, mida sagedusmuundurid tarbivad sisaldab peamiselt 5., 7., 11. ja 13. 

harmoonilist elementi. Kõrged harmoonilised põhjustavad omakorda võrgupinge häireid, 

mille tõttu muundub ka pinge siinuseline kuju, mis hakkab mõjutama teisi 

sagedusmuunduriga samas toitevõrgus olevaid elektriseadmeid. Samuti võivad elektrivõrku 

levida läbi muunduri toitekaabli juhtivuse teel raadiosageduslikud häired. 

Sagedusmuundurite väljundkaablite risti paigaldamine kaabliteele või üksteise lähestikku, 
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siis tulemusena võib see põhjustada eri sagedusmuundurite mittesoovitavaid vastastoimeid. 

Selle vältimiseks tuleks alati kasutada korraliku isolatsioonikihiga ja sukkvarjega kaablit, 

juhtivushäireid vähendavaid filtreid ja turvalülitit, mis tagavad elektromagneetilise 

ühilduvuse. Varjestatud kaablite kasutamisel on oluline ühendada kaabli varjestus 

elektrikilbi maandus ja potentsiaaliühtlustuse lati külge vastava klemmiga. [20] 

 
 
3.2.2. Kaablite vale valik ja paigaldusviis 

 
Elektrikaablite valimisel tuleb arvesse võtta kõiki seadme ja ümbritseva keskkonna 

iseärasusi, veenduda, et valitud kaabel vastaks kõikidele nõuetele. Vastasel juhul ei pruugi 

seade korrektselt tööle hakata või on kaabli eluiga kordades lühendatud. [22] 

Kuna kaableid on väga palju erinevaid, siis tuleb teada, mida võib kus kasutada. Erinevad 

omadused on [22]: 

 kaabli soonte arv;  

 ristlõike arv;  

 kiud või plank kaabel;  

 paaride arv;  

 varjestuse aste;  

 isolatsiooni materjal;  

 soonte nummerdus;  

 soonte värv;  

 eraldiseisev soon maanduse jaoks;  

 temperatuuriide taluvuse vahemik;  

 happelise keskkondade talumine.  

 
Enimlevinud viga katlamajades olevate elektrikaablitega on valesti valitud 

temperatuuriklassiga, isolatsioonikihi tüübi või keskkonna happelisust eirates olevad 

kaablid. Suurem osa katlamaja armatuurist isoleeritakse villa ja tsingitud plekiga, kuid 

paarisaja kraadi juures olev aur suudab ikkagi piisavalt palju soojendada isolatsiooni pinda 

kuni seitsmekümne kraadini. Valesti valitud kaabli puhul muutub selle välisisolatsioon liiga 

hapraks ja hakkab esimese paari aasta jooksul murenema. Hapraks muutnud kaabli 

isolatsioon võib esimesel kokkupuutel laguneda ja paljastada vasksooned, mille tõttu võivad 

ümberringsed seadmed sattuda elektripinge alla, halvemal juhul põhjustada lühise, muuta 
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mõõteseadmete mõõtetäpsust või tekitada füüsilisi vigastusi hooldustehnikutele. Sarnase 

lõpptulemuseni võivad jõuda ka kaablid, mille valimisel ei ole arvestatud keskkonna 

happelisuse taset. Katlamaja happelisus on tingitud kasutatavast keemiast ja katlavee 

läbipuhetest, mis lastakse drenaaži. Selle vee käitlemisel tekkivad happelised jäägid 

aurustuvad ja seejärel ladestub see katlamaja pindadel. [23] 

Kui signaalkaableid kasutatakse ajamite juhtimiseks või toitepinge edastamiseks, mis 

kulgevad ühest hoonest teise, siis peab arvestama ka asjaolu, et kaabel tuleb valida selline, 

mis on UV kindel, olenemata sellest, et kaabel võib olla paigaldatud kaablikõri sisse. UV 

kiirguse kindlad kaablid on enamasti paksema ja jäigema välisisolatsiooniga. [23, 24] 

Suurema täpsuseklassi ja parema kontakti saavutamiseks kasutatakse signaalkaableid, mille 

vasksooned koosnevad peenetest keerdu keeratud vask traatidest, mitte ühetraadilist kaablit. 

Plank soonega kaableid kasutatakse enamasti eluhoonete valgustite, pistikupesade ja 

elektriseademete toitekaablitena. Parema täpsusklassi saavutamiseks mõõteseadmetega võib 

kasutada signaalkaableid, kus ühe kaabli sees on kaks paari juhtmeid nt 2 x 2 x 0,75 mm2. 

[23] 

Kaablite paigaldusel tuleb alati lähtuda objekti võimalustest ja vajadustest. Kuna alati ei ole 

võimalik või otstarbekas kasutada kaabliteid, et viia lõpuni kaablite ühendus seadmetega, 

võib selleks kasutada ka kaablikõri. Kaablite paigaldamine kaablikõrisse tagab suurendatud 

kaitse mehaaniliste vigastuste eest, kaitseb kuumade pindade eest ja kasutades õigeid 

läbiviike on võimalik tagada vajalik IP klass, nagu on näidatud joonisel 3.5. [25] 
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Joonis 3.5. Kaabli korrektne paigaldus kaablikõri ja sisseviikudega seadme klemmideni. 
 
Valesti valitud kaabel tuleb asendada esimesel võimalusel. See on oluline, et tagada 

katlamajale selle töökindlus. Parim hetk selle tegemiseks on pikemate katlamaja seisakute 

või suur hoolduse ajal. 

 
 
3.2.3. Automaatika seadmete ja juhtimise vead 

 
Katlamajas kasutatav automaatikaseadmed ja nende poolt juhitavad protsessid peavad olema 

töökindlad. Kui varem lahendati seadmete juhtimine suuresti releeloogika baasil, siis 

tänapäeval on see asendumas kontrollerite kasutamisega. Nende kasutamine vähendab relee 

ahelate võimalikke vigu ja oluliselt vähendab juhtkilbi maksumust. 

Releed on lülitid, mis avavad ja sulgevad vooluringis elektromehaaniliselt või 

elektrooniliselt. Nad juhivad ühte elektriahelat, avades või sulgedes kontaktid teises ahelas. 

Kui relee kontakt on normaalselt avatud, tüüpi, siis on relee avatud kui ta mähis on 

pingestatud. Normaalselt kinnises olekus tüüpi relee avaneb alles siis, kui mähis 

pingestatakse. Mõlemal releetüübi puhul muutub relee asend, kui seda pingestatakse. 

Katlamaja kogu juhtimine on võimalik üles ehitada relee loogika peale, kuid sellega kaasneb 

elektriskeemide keerukus, vigade otsimine muutub aeganõudvaks, suureneb elektrikilbi 

suurus, mis omakorda mõjutab ka selle hinda. Releeloogika vigade vältimiseks saab 
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kasutada elektriskeemide joonistamiseks mõeldud tarkvara, kuna seal on võimalik klemmide 

ja nende ülesannete märkimist automatiseerida. [26] 

Joonisel 3.6. On kujutatud elektriskeemi osa, kus on eksitud releeloogika valimise osas. 

LC3050 on katlavee nivoo jälgimise kontroller, mis tegeleb katla kuivakaitse häire 

edastamisega. Alarmi ahelad on lahendatud NC kontakti näol. Oht peitub selles, et kui katla 

kuivakaitse mõõteseade, (LP30) peaks lahti tulema kontrolleri küljest, siis tegelikult ei 

rakendu kuivakaitse alarmide ahelad ja põleti tööahelat ei katkestata. Halvimal juhul jätkab 

põleti tühja katla kuumutamist ja toitevee pumpade tööle hakkamisel võib katel plahvatada. 

[26] 

 

 

Joonis 3.6. Katla kuivakaitse alarmi edastamine. 
 
Kontrolleri ja HMI operaatorpaneeli valimisel tuleb lähtuda objekti vajadustest, sisendite ja 

väljundite kogusest, juhitavate protsesside arv. Mida suurem on katlamaja, seda võimekamat 

kontrollerit on vaja, kuna väikese vahemäluga kontrollerites ei pruugi olla piisavad ruumi, 

et lahendada tööprogrammid ja visualiseerimine nii nagu soovitakse. Arvestama peab ka 

seda, kui palju lisa IO-mooduleid on võimalik kontrolleri külge ühendada, et ei tekiks 

olukorda, kus on vaja välja vahetada kontroller, kuna maksimaalne kogus IO-mooduleid arv 

on täidetud. [42] 

Automaatika programmide koostamine käib vastavalt kontrolleri tootja tüübile mõeldud 

keskkonnas, nt. käesolevas töös mainitav Siemensi S7-1200 seeria kontrolleri 

programmeerimine toimub TIA Portal keskkonnas, kus toimub ka programmide 

visualiseerimine. See tarkvara annab programmeerijatele hea võimaluse testida programme 

eelnevalt, et katlamaj käivitamise ajal või kohapeal testimise ajal ei esineks kriitilisi vigu. 

See on väga suur eelis releeloogikale tuginevate juhtkilpide üle, kuna nendega on äärmiselt 
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keeruline läbi simuleerida töö olukorrad. Automaatika programmides vigade esinemine võib 

viia katlamaja seiskamiseni või ka tootmise peatamiseni. Suurte projektide puhul on 

seisakuteks väga vähe aega, seega peavad need olema töökindlad ja korrektselt lahendatud. 

Programmiliste vigade alla kuuluvad [27]: 

 tööloogika vead; 

 programmide vale seadistus;  

 seadmete vale juhtimine.  

 
Tööloogika vead tulenevad kehvasti püstitatud lähteülesandest või liiga kitsas ülevaade 

antud sektori nõuetest ja tööloogikast. Programmide vale seadistuse tõttu võib tekkida 

olukord, kus väljundmooduli või sisendmooduli klemmi all olevale kaablile määratakse vale 

tegevus, mille tõttu võivad tekkida valede seadmete käivitamine või valede mõõtetulemuste 

saamine. Sellise olukorra vältimiseks peab olema elektriskeemis märgitud millise konkreetse 

mooduli klemmi alla on vaja seade kinnitada, vastasel juhul ei ole automaatikul ülevaadet, 

mis seadmed on ühendatud IO moodulite külge. Juhtimisvead võivad esineda olukordades, 

kui kasutatakse tarkvaralist PID reguleerimist või hakkavad seadmed valet pidi tööle. 

Mõlemal juhul on need lihtsasti lahendatavad, kuna HMI paneelil on võimalik seadmeid 

sundkäivitada, kui see ei aita, siis tuleb kontrollida seadmete elektrilisi ühendusi ja 

veenduda, et kõik juhtmed on vastavate klemmide alla ühendatud. [27] 

Automaatika kasutusele võtmine tähendab seda, et katlamaja eest vastutavad 

hooldustehnikud peavad teadma , kuidas ja mille alusel on üles ehitatud kõikide seadmete 

juhtimine. Arvestama peab ka asjaoluga, et hooldustehnikutel ei pruugi olla teadmisi, kuidas 

muuta kontrolleri programme, kui esineb kriitiline viga juhtimisloogikas. Kui releeloogika 

puhul on võimalik elektriskeemi ja juhtmete järgi viga otsida, siis juhtprogrammini 

pääsemine ja selle muutmine on oluliselt keerulisem. Selle jaoks on vaja automaatika 

kogemusega tehnikut, kellel on lisaks veel juurdepääs süsteemile. Juurdepääs on määratud 

selle järgi kas programm on jäetud lahtiseks, on lukku pandud ehk ainult programmi 

koostajal on ligipääs programmile, kuna see on koostaja intellektuaalne omand. [28] 

Avatud jadaside protokolli nagu Modbus TCP või Profinet kasutades on võimalik saada 

seadmete töö kohta hulgaliselt rohkem informatsiooni, juhtida neid või luua ühendust 

SCADA süsteemiga. Samuti on võimalik nende ühendustega panna suhtleme erinevad 

seadmed ka omavahel. Kui Modbus on avatud jadaside protokoll, siis Profinet on kinnine ja 

ainult Siemensi seadmete poolt kasutatav ühendus. Töökindluse osas ei ole jadaside 
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võrdväärne võrreldes seda analoogsignaaliga. See on tingituna sellest, et jadaühendus nõuab 

ühendatava seadme seadistamist, samuti ka kontrolleri ja võrguseadme seadistamist, et 

tekiks omavaheline suhtlus. Kontrollerist väljastatava vigane andmepakk võib põhjustada 

kriitilise olukorra, mille tulemusena katkeb ühenduse seadmega ja enne pole võimalik seadet 

juhtida või tagasisidet sellelt saada, kui juhtkontrollerile on tehtud taaskäivitus. Selle tõttu 

tehakse kriitiliste seadmete juhtimine, nagu toiteveepumbad, anloogsignaaliga, et tagada 

suurem töökindlus. [27] 

 

 

Joonis 3.7. Profinet ühenduse struktuurskeem. 1 – interneti ruuter, 2 – kohtvõrgu 

kommutaator, 3 – kontroller, 4 – andmeid koguv moodul, 5 – jadasidemega juhitav seade, 6 

– HMI paneel,        7 – hooldustehniku arvuti. [29] 

 
Joonisel 3.7 on kujutatud profinet ühenduse struktuurskeemi, kus kontroller (pos.3) on 

samaaegselt ühendatud profinet ühendusega HMI paneeli (pos.6), andmeid koguva mooduli 

(pos.4) ja juhitava seadme külge (pos.5), kasutades selleks võrguühenduse kohtvõrgu 

kommutaatori (pos.2). Profinet ühenduse loomiseks kasutatakse varjestatud RJ45 otsaga 

kaableid, mida kasutakse ka tavalise internetiühenduse loomiseks, seega on võimalik 

süsteemi lisada veel Wi-Fi ruuter (pos.1) või hooldustehniku arvuti (pos.7), et kuvada 

katlamaja visualiseeritud programmi. [29] 

 
3.2.4. Andurite, ajamite ja muude elektriliste seadmete vead 

 
Aurukatlamaja armatuuriga ühendatavad mõõteseadmed ja ajamite valimisel on oluline 

jälgida, et antud seade täidaks kõiki vajalikke ülesandeid ja et see sobiks kokku tolle 

1 
2 

3 

4 5 

6 7 
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keskkonnaga. Mõõteriistade valimisel võib tekkida vigu, kus ei arvestata vähemalt ühe 

järgnevatest nõuetest: rõhk, temperatuur, mõõteseadet kaitsva tasku materjal, mõõteseadme 

pikkus ja keskkonnaga sobivus. Kui mõõteseade paigaldatakse liinile, kus rõhk, temperatuur 

või voolukiirus on suurem, kui on tootja pool lubatud, siis on väga tõenäoline, et mõõteriist 

vajab peagi väljavahetamist õigesti valitud seadme vastu. Näiteks temperatuuriandurite ja 

nivoosondide valimisel on väga oluline arvestada aurukatla või torustikule paigaldatavat 

isolatsiooni kihti, mille tõttu on vaja lisada seadme mõõtvale osale sama palju pikkust juurde, 

kui on paigaldatava keskkonna isolatsiooni kiht. Seda on vaja selleks, et katlamaja 

käivitamise või seadme välja vahetamise ajal oleks mõõteseade lihtsasti kättesaadav ja selle 

eemaldamisega ei vigastata paigaldatud isolatsiooni. [3] 

Õigete mõõtetulemuste või lülituste saamiseks on vaja paigaldada seadmed tootjate poolt 

ettenähtud viisil. Vastasel juhul võivad mõõtetulemused olla ebatäpsed, nivoolülitite 

rakendumine liiga vara või halvimal juhul seadme hävimine. Tempertuuri ja ultraheliga 

vooluhulka mõõtvate seadmete paigaldamisel on väga oluline paigaldada seadmed õige 

nurga all ja paigaldada need vastavalt voolu suunale nii, et peale voolav vesi puutuks kokku 

anduri põhjaga. Nivoolülitite paigaldamisel on oluline jälgida, kas lüliti on NC või NO tüüpi, 

et samuti peab arvestama nende õigele tasemele paigaldamine, kuna nende rakendumisest 

sõltuvad masinapragi teised seadmed ja nende juhtimine. Nivoolüliti liiga madalale 

paigaldamisega võib tekkida risk, et selle rakendumine toimub liiga hilja ja tase on 

saavutanud kriitilise piiri. [30] 

Regulaatori või mõõteseadme valimisel tuleb alati arvestada keskkonna tüübi ja 

agressiivsusega, kuna vastasel juhul võib nende funktsioneerimise aeg jääda lühikeseks. 

Agressiivsetes või määriva hõljumiga keskkondades võivad seadmete mõõtmisega või 

reguleerimisega tegelevad osad kattuda kihiga, mis takistab neil edasist töö tegemist. 

Sulgventiili ajami puhul on oluline jälgida, et seda ei paigaldataks vale meediumi 

juhtimiseks. Seadmed, mis on mõeldud vee reguleerimiseks, ei ole lubatud kasutada 

aurutrassidel. [3] 

Täiturite valimisel tuleb lähtuda juhtimisviisist ja tagasiside võimalustest. Kõikidel ajamitel 

on võimkus sulgeda ja avada ventiili, aga kõikidel ajamitel ei ole võimalust, et seda juhitakse 

proportsionaalselt; ega ka seda, et antakse tagasiside, kui palju on ventiili avatud. Kõige 

paremaks viisiks ajami juhtimiseks ja tagasiside saamiseks on kasutada milliampersignaali 

vahemikus 4…20 mA, kuna seda on lihtne ühendada olemasolevate süsteemidega. Võimalik 
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on lahendada seadmete juhtimine ja tagasiside saamine kasutades andmesidet nagu Modbus, 

aga sellisel juhul peab olema seadmel selle tugi, samuti peab olema paigaldatud juhtkilpi 

vastav RS485 sidemoodul, mis suudaks informatsiooni käidelda. [3, 27] 

 
 
3.3. Armatuuri vead 

 
3.3.1. Torustike vead 

 
Katlamajas kasutatakse torustikke põhiliselt vee ja auru transportimiseks. Toru materjali 

valimisel tuleb lähtuda keskkonnast, tööstuse tüübist ja sellele esitatud nõuetest. Torustikega 

seotud projekteerimisvead on võimalik jaotada kolmeks [31]: 

 üleüldised vead torustike rajamisega; 

 vead aurutorudega; 

 vead veetorudega. 

 
Vee ja auru torustikud peavad olema kaetud piisvalt paksu isolatsiooni kihiga, et vähendada 

soojuslikke kadusid. Tihtipeale tehakse isolatsiooni paksuse valimisega vigu, mille 

tulemusena on katlamaja ja tööstuste vahelistes torustike soojuslikud kaod suuremad, kui 

õigesti isoleeritud toru lõikudel. Suurenenud kaod tõstavad ka katlamajas olevat 

temperatuuri, mis võivad tekitada probleeme automaatika ja muudele seadmetele 

elektrikilbis. Täielikult isoleeriva kihi puudumine võib põhjustada põletushaavu 

hooldustehnikutele või kahjustada läheduses olevaid elektrikaableid või muid plastik 

katetega seadmeid. Peale isoleeriva villa paksuse valimise, on vaja valida ka plekki paksus 

ja selle vastupidavus agressiivsetes keskkondades. Plekist kate ümber isolatsiooni aitab 

kaitsta villa mehaaniliste löökide eest ja ka vee eest, mis võib avariide käigus pritsida. 

Tsinkplekki valimisel tuleb jälgida selle paksust, kuna paari aasta jooksul võib see ära 

oksüdeeruda ja roostetama hakata. Isoleerida on võimalik ka suuremaid ventiile, mis 

tihtipeale on jäetud isoleerimistöödest välja. Selline asi on võimalik lahendada spetsiaalsete 

isoleerimiskottidega. [31] 

Üheks levinuks tüüpveaks torustike paigaldamisel on toru toetavate kandurite liiga suure 

vahega paigaldamine. Joonisel 3.8(B) on kujutatud auru toru, mis on hakanud suure 

kandurite vahede ja kondensaadi kogunemise tõttu vajuma. [32] 
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                                    A                                                                         B 

Joonis 3.8. Valesti (A) ja õigesti (B) paigaldatud auru toru. [32] 
 
Joonisel 3.8(A). on kujutatud õigesti toestatud veetoru, millele on lisatud ka kalle tööstuse 

suunas, et aidata kaasa kondensaadi kogumiseks. [32] 

Esmase aurutorustiku projekteerimisel tuleb lähtuda aurukatla tootlikkusest. Põhiline viga 

mis, tehakse on hilisemate aurutorustikega seotud projekteerimistega on see, et arvutused ei 

põhine auru toru järgi, vaid hoopis muuda tegurite järgi. Aurutrassi aladimensioneerimisel 

suureneb oluliselt voolukiirus torus, mille tõttu tekkib ka vali müra. Lisaks sellele võivad 

tekkida ka süsteemis hüdrolöögid ja erosioon ehk süsteemi järk-järguline kulumine 

kondensaadi hõõrdumisest. Kondensaadi äravoolu aladimensioneerimisel või tekkida 

hüdrolöögid ja kohtaurustumine ehk kuuma kondensaadi hetkeline aurustumine, kui selle 

rõhk langeb. Aurutrassi üledimensioneerimisel tekkivad liigsed soojuskaod, kuna liiga 

suurtes torudes tekib kondensaati oluliselt rohkem. Suuremate toru armatuuridega kaasnevad 

ka suuremad ventiilid ja muud seadmed, mis tõstavad kogu projekti maksumust. [31, 33, 34] 

Vee torustike rajamisel tuleb samuti lähtuda ala- ja üledimensioneerimisest nagu on mainitud 

eelnevas lõigus. Oluline on rajada torustikud võimalikult horisontaalselt või vertikaalselt, et 

minimeerida vee voolamist segavat takistust ja vältida õhutaskute tekkimist. [3] 

 
3.3.2. Kondensaadist tulenevad vead 

 
Kondensaat on vesi, mis tekkib kui katlast tulev aur muudab oma olekut temperatuuri või 

rõhu muutumise tõttu. Kondensaadist tingutud vead jagunevad järgmiselt: [31, 32] 

 kondensaadi mitte ära juhtimine; 

 kondensaadi eest kaitsevate seadmete vale valik või asukoht; 

 kondensaadi vale käitlemine. 

 
Enimlevinud viga, mida aurutorustiku projekteerimisel tehakse, on see, et seda võetakse kui 

vee toru, kus sees liigub aur. Auru kiirus torus võib ulatuda kiiruseni kuni 30 m/s, mistõttu 

on oluline eemaldada kõikidest torudest kondensaadi jäänused, sest sellisel kiirusel liikuvad 

vee piisad võivad tekitada väga suurt kahju. Samuti võivad hüdroloogid põhjustada 
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mehaanilisi vigastusi torustikele ja ka aurutorustikule paigaldatud seadmetele. Selle 

vältimiseks peab olema torustikele õigetesse kohtadesse projekteeritud kondensaadi lõksud, 

mille eesmärk on võimalikult kiiresti ja efektiivselt kondensaat eemaldada aurutorustikust. 

Valesti rajatud torustikus, kus tekivad kondensaadi kogunemise taskud, võib auru 

akumuleerumisel toru lõhkeda. Kondensaadi parem eemaldamine torustikest aitab tõsta auru 

kvaliteeti ehk tööstusesse mineva auru niiskus on oluliselt madalam. [32, 32] 

Auru lõksude kasutamine peab olema projekteerimise käigust kindlaks määratud, sest 

nendest ei ole kasu kui need on kavandatud paigaldamiseks valesse kohta või valet pidi. 

Aurulõksude paigaldamisel tuleb veendud, et aurutoru kondensaadi eraldustoru on avaga 

tsentreeritud ja toru sisese pinnaga tasa, et kondensaat saaks efektiivselt eemaldatud. 

Aurulõksud on automaatselt rakenduvad mehaanilised seadmed, mis suudavad 

aurutorustikust kondensaadi eraldada, nagu on kujutatud joonisel 3.9. Aurulõksu valet pidi 

paigaldamisel ei saa seal sees paiknev ujuk korrektselt töötada ja tulemusena pääseb aur 

kondensaadi äravoolu torustikku. Seadmed, mis vajavad aurulõksu enda ette on [32, 35–37]: 

 horisontaalsel trassil iga 30 m kuni 50 m maa tagant; 

 ventiilide ette (kõik rõhku alandavad ventiilid, reguleerventiilide, pikaaegselt suletud 

ventiilide); 

  kohtadesse, kus minnakse horisontaalselt torult vertikaalsele torule ja ka 

vastupidiselt.  

 

 
Joonis 3.9. Aurulõksu tööpõhimõte: 1 – Kondensaadi äravoolu klappi avav ujuk, mis 
tõuseb, kui on piisavalt kondensaati kogunenud, 2 – termorelee, mis aitab õhku ära juhtida. 
[36] 
 
Kondensaadi kokku kogumisel ei tohi segada kahe erineva temperatuuriga kondensaati, 

kuna tekkida võib mikrokeemine, kus tulenevad aurumullid hakkavad tekitama hüdrolööke 

ja kavitatsiooni. Kondensaadi mitte ära kastutamine ja drenaaži laskmine ei ole otsene 

Aur 
Kondensaat 

1 

2 
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projekteerimisviga, kuid võimalik on kasutada spetsiaalseid soojusvaheteid, mille abiga on 

võimalik selle soojuslik energia ära kasutada ja hoida kokku kulusid. [37] 

 
 
3.3.3. Pumpade vead 

 
Kõige enimlevinud projekteerimisviga toiteveepumpadega on nende valesti valimine. Õige 

pumba valimisel tuleb esmalt lähtuda neist kolmest lähtepunktist välja toodud järjekorras 

[30]: 

1. pumba valimine vastavalt tööülesandele – peab teadma kuhu on pump projekteeritud 

ja mis on selle ülesanne; 

2. pumba valimine vastavalt keskkonna agressiivsusele, pumbatava vedeliku 

temperatuurile ja viskoossusele; 

3. soovitava vooluhulga ja rõhu määramine.  

 

Eelnevate lähtepunktide mitte korrektse jälgimise tulemusena valitakse valet sorti või vale 

tööpunktiga pump, mis ei pruugi täita talle mõeldud tööülesannet. Juhtuda võib ka pumba 

ala või üledimensioneerimine. Madalama võimsusega pumba valimisel ei suudeta tagada 

soovitavat vooluhulka või ei saavutata piisavalt kõrget töörõhku, üledimensioneerimise 

puhul suureneb pumba elektrivoolu tarbimine, mis omakorda suurendab energiatarbimist. 

Samuti on pumbal probleem hoida pidevat rõhku ja selle tulemusena võib sattuda torustikku 

hapnik, millest tingituna tekkib ka kavitatsioon. Liiga madala võimsusega pumba valimise 

vea parandamine on võimalik ainult uue õigesti valitud pumbaga asendamisega. Liiga 

võimsa pumba koormust on võimalik vähendada sagedusmuunduriga, kuid seda tehes peab 

kontrollima, kas pump saavutab vajaliku rõhu töö tegemiseks ja töötab ilma kavitatsioonita. 

Kui pump seda ei saavuta, tuleb see välja vahetada. [30] 

Peale pumba valesti valimise, tehakse pumpade sisend ja väljund torustike projekteerimisega 

vigu, mis vähendavad pumpadele vajalikku töörõhku. Projekteerimisel peab arvestama, et 

iga lisatud torupõlv tekitab lisatakistust torus ja vähendab vee voolamise kiirust, mille 

tulemusena väheneb pumbani jõudva vee rõhk ja pumbatava vee kogus. Sellise probleemi 

vältimiseks tuleb torustik rajada võimalikult suures mahus sirgelt ja horisontaalselt. 

Üleminekute puhul ühelt toru suuruselt teisele, tuleb arvestada, et vertikaalsete torustiku 

ahenemisel ei tohi lahendada üleminekut kontsentriliselt ja horisontaalsete torustike puhul 

ekstsentriliselt. Oluline on torustike korrektne dimensioneerimine neis voolava vooluhulga 
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järgi. Pumba imemise poole torustiku ala dimensioneerimisel pole võimalik pumbal 

saavutada soositud töörõhku, mille tulemusena tekib kavitatsioon. Looklevate ja mitmeid 

korruseid läbivate torustike olemasolu peab arvestama pumba valimisel, kuna pumba 

sisekaost tulenva rõhukao tõttu pole see võimeline pumpama vett ühelt korruselt teisele. 

Sellise olukorra vältimiseks tuleb valida madala sisetakistusega ehk Low NPSH pump. [38] 

 

 
Joonis 3.10. Kavitatsiooni teel tekkinud augud pumba töörattal. [39] 
 

Oluline on torustike korrektne dimensioneerimine neis voolava vooluhulga järgi. Pumba 

imemise poole torustiku ala dimensioneerimisel pole võimalik pumbal saavutada soositud 

töörõhku, mille tulemusena tekib kavitatsioon. Joonisel 3.10. on kujutatud pumba tööratast, 

mis on hävinenud kavitatsiooni tõttu. Kui katlamajas kasutatakse deaeraatorit, siis on oluline 

see paigaldada võimalikult kõrgele, et toiteveepumpadele tekitada võimalik suur rõhk 

(veesammas). Seda on vaja teha, sest muidu tekkib pumpade sees vee hõrendus, mille 

tulemusena kõrge temperatuuriga vesi läheb pumba sees keema. [39] 

 
 
3.3.4. Põletitega seonduvad vead 

 
Gaasi, vedelkütust või mõlemat kütust põletava põleti valimisel on vaja teada aurukatla 

energeetiline mahutavust, ja kasutegurit, katla rõhku, kasutatavat kütuse tüüpi ja kasutatava 

kütuse rõhku, kuidas plaanitakse põletit juhtida. Kui valiku tegemisel kõikidest eelmainitud 

tingimustest ei lähtutud - võib lõpptulemusel selguda, see, et ei saavutata soovitud katla 

tootlikust või kasutegurit. Arvestada on ka vaja katla kolde ja tulekambri ehituslike 
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omapäradega. Kui valida liiga võimas põleti või liiga lühikese koldega katel, siis puhutakse 

leek otse vasta katla tagumist seina, kus see võib hakata deformeeruma liiga kõrgete 

temperatuuride tõttu. [5] 

Õigete kütuse ja hapniku koguse valimisega tegeleb põleti juhtkontroller, mis juhib vastavalt 

mõõtetulemustele õhu lõõre, kütuse pihustit ja koldesse hapniku laskvat lõõri. Selleks, et 

kontroller oskaks hapniku ja kütuse koguseid reguleerida, on vaja see eelnevalt põleti 

võimsused etappide kaupa käsitsi häälestada. Põleti häälestamise ajal pannakse põleti tööle 

madala koormusega, reguleeritakse õhu siibri ava ja samaaegselt mõõdetakse hapniku 

analüsaatoriga korstnasse minevate suitsugaaside temperatuuri, hapniku (O2), süsihappe 

gaasi (CO2) ja lämmastikoksiidi (NOx) ühendite sisaldust. Nende etappide valesti 

häälestamisel hakkab kontroller pihustama või suunama rohkem kütust koldesse kui reaalselt 

vaja läheks. [40] 

Projektide koostamisel on vaja arvestada riigis kehtivaid keskkonna nõuete seadusi ja ka 

Euroopa Liidu poolt kehtestatud direktiive. Katlamajade puhul jälgitakse korstnasse 

minevate suitsugaaside temperatuuri ja seal olevate osakeste kogust. Korstnasse minevate 

suitsugaaside temperatuuri on võimalik vähendada suitsugaaside jahutiga, mille kasutamise 

tulemusel muidu raisku läinud soojus kondenseerub ja võimaldab energia taaskasutamist. 

Suitsugaasides olevate osakeste vähendamine nii kerge ei ole ja nõuab põhjalikku lahendust, 

eriti NOx koguse vähendamine. Lämmastik oksiidid on väga reageerivad gaasid, mis on 

värvitud ja lõhnatud, kuid kuuluvad loodust kõige reostavamate gaaside hulka. 

Lämmastikdioksiid on üks põhilisi sudu tekitavaid gaase, lisaks on see inimeste tervist 

kahjustav. Lämmastik oksiidi ühendid tekivad kütuste kõrgel põletamise temperatuuril. 

Seega valesti häälestatud põletil on eelsoodumused NOx gaaside tootmiseks. Üks võimalus 

NOx ühendite taseme vähendamiseks on selleks ettenähtud retsirkulaatori kasutamine, kus 

jahtunud suitsugaasid suunatakse tagasi põletisse leegi jahutamiseks. [41–43] 

Peale seadmete õigete valimise on lisaks vaja täita kriteerium, mis on vajalik põlemiseks - 

leegi piisava hapnikuga varustamine. Gaasipõleti vajab iga 10 kW jaoks 12…13 m3/h 

hapniku. Vastasel juhul ei ole põletil piisavalt õhku ja põleti seiskub. Selle vältimiseks on 

vaja katlamajja paigaldada žalusiid, mis võimaldavad värskel jahedal õhul siseneda 

hoonesse. Žalusii on kõige õigem paigaldada katla tagumise külje poolel ja lae alla, sest 

sellisel juhul väljast tulenev jahe õhk suudab seguneda katlamaja sooja õhuga ennem, kui 

see imetakse ventilaatori poolt põletisse. Kui välisõhu ventilatsiooni ava on põleti 
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ventilaatorile liiga lähedal võib tekkida olukord, kus külm õhk kondenseerub põleti sees, 

misjärel võib tekkida oksüdeerumine ja põleti süütetrafo rikked. [5, 40] 

Levinud põhimõtteliseks veaks on katlamajadesse ventilaatorite paigaldamine, kuid 

eksitakse õhu puhumise suunaga. Nimelt paigaldatakse ventilaatorid nii, et need imevad 

sooja õhku katlamajast ja puhuvad selle hoonest välja, sellega tekitades alarõhu. Lisaks 

sellele toimub katlamajas sees veel suur hapniku tarbimine põleti poolt, mille tulemusena on 

vaid aja küsimus, kui katlamajas tekkib hapniku puudujääk. [3, 40] 

 
 
3.3.5. Ökonomaiseriga seonduvad vead 

 
Ökonomaiseri pikaaegseks kasutamiseks peab sellele tagama hea kvaliteediga vee, kus on 

eemaldatud hapnik. Kui projektis ei ole planeeritud deaeraatori kasutamist ega ka 

kemikaalide doseerimist, et vähendada toitevees oleva hapniku kogust, siis hakkab peagi 

veetorudega ökonomaiserisse tekkima punktkorrosioon, nagu on näidatud joonisel 3.11, 

mille tulemusena kaotab ökonomaiser rõhu ja hakkab lekkima. Lisaks veest hapniku 

eemaldamisele on vaja eelnevalt puhastada vesi sooladest ja rauaühendistest, mis muidu 

hakkaks põhjustama ummistusi ja ka söövitama pindasid. Sellist tüüpi sisepindade rünnak 

toimus ökonomaiseri osades, kus moodustub aur ja happelised soolad on saadaval. [44] 

 

 

Joonis 3.11. Punktkorrosioon torus siseseinal. [44] 
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Plaatidega ökonomaiseri valimisel võidakse eksida plaatide arvu valimisega. Nimelt, 

projekteeritakse võimalikult palju plaate, et tõsta võimalikult palju katlasse siseneva toitevee 

temperatuuri, mis omakorda tõstab aurukatla kasutegurit. Arvestada tuleb kasutatava põleti 

kütuse ja sellega tekkivat tahma kogust. Joonisel 3.12. on kujutatud plaatökonomaiserit, 

kuhu on projekteeritud liiga palju plaate. Plaatide vahel olev liiga väike põhjustab kiiret 

ummistamist. Tahm on katnud kõik plaatide pealsed ja ka nende vahelised osad, mis oluliselt 

takistavad soojuse ülekandumist ja suitsugaaside liikumist. [45] 

 

 
Joonise 3.12. Ummistunud plaat ökonomaiser.  
 
Ökonomaiseri mitte kasutamine ei ole otsene projekteerimise viga, kuid selle ära jättes 

suureneb põletis kasutatava kütuse kogus sama võimsuse saamiseks. 

 
 
3.3.6. Vee ettevalmistamise vead 

 
Vee ettevalmistamisel tuleb kõige rohkem lähtuda aurukatla valmistaja poolt väljastatud 

nõuded ja standardid, kus on täpselt paika pandud maksimaalne lubatud katlavee juhtivus 
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µS. Lubatud piiri ületamisel hakkab katla vees tekkima soolade ladestumine, hapnikust 

tingitud punktkorrosioon ja liigne happelisus. Joonisel 3.13 on kujutatud halva vee 

ettevalmistusega aurukatlast välja võetud kivistunud sete. [46] 

 

 

Joonis 3.13. Halva vee ettevalmistamise tagajärjel tekkinud kivistunud sete. 

 

Selle vältimiseks on ette nähtud vee ettevalmistamise seadmed, mille abil eemaldatakse 

veest enamus soolad, raud ja hapnik. [46] 

Enimlevinud viga, mida vee pehmendaja valimisel tehakse on selle aladimensioneerimine. 

Pehmendaja valimisel lähtutakse katlamaja vee tarbimise vajadusest, kuid tihtipeale ei 

arvestata sisse olukorda kui katlas toimuvad konstante ja perioodiline läbipuhe. Sellise 

olukorra esinemisel ei suuda aladimensioneeritud vee pehmendaja piisavalt pehmendatud 

vett toota ja seetõttu satub katlasse kare vesi. Kui pehmendaja on üledimensioneeritud ja vee 

tarbimine on oluliselt väiksem nimitarbimisest, hakkab pehmendaja sees olevasse kationiiti 

tekkima lõhed. Lõhedes liikuv vesi kulutab kationiiti ebaühtlaselt ja vähendab selle eluiga. 

Selleks, et tagada töökindlus pehemendajale, peab olema sellega ühendatud vee trass 

projekteeritud nii, et seal oleks konstante rõhk, sest ebaühtlase töörõhu tõttu ei suuda 

pehmendaja imeda soolade soolavett mahutist. Samuti peaks enne filtrit olema paigaldatud 

nii raua filter, kuna raud rikub kationiiti, kui ka mehaaniline filter, et hoida ära soovimatute 

osakeste sattumist pehmendajasse. Lisatöökindluse tagamiseks mõõdetakse käsitsi 

igapäevaselt pehmendatud vee kvaliteeti kui selle jaoks ei ole paigaldatud eraldi 
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mõõteseadet. Automaatse kareduse mõõtjaga on võimalik peatada vee tootmine koheselt ja 

takistada kareda vee sattumist katlasse. [47]  

Pöördosmoosi seade ehk RO, nõuab joogivee standarditega sama kvaliteediga toitevett ja 

ühtlast töörõhku, et see töötaks töökindlalt ja ilma tiheda hoolduseta. RO toitevesi peab 

olema eelnevalt pehmendatud, sest vastasel juhul ummistuvad membraanid. Automaatse 

karedusmõõtjaga on võimalik seisata töö ja vältida RO membraanide ja padrunite 

väljavahetamist. 20% veest, mis RO-st seadet läbi, lastakse vee kvaliteedi hoidmise 

eesmärgil drenaaži. Nende veekulude vältimiseks on võimalik paigaldada RO-le lisamoodul, 

mis suunab 50% drenaaži minevast veest RO algusesse. [47] 

 

 
Joonis 3.14. Katlavee suure juhtivuse tõttu ja auru väljasurumisel tekkinud soolapurikad 
katla teenindusluugil.  
 
Joonisel 3.14. on kujutatud arukatla all oleva teenindusluugi külge tekkinud soolapurikaid, 

mis on tekkinud katlavee suure juhtivuse tõttu. Arukatlas sees oleva suure rõhu tõttu 

surutakse väikestes kogustes soolasid koos auruga välja, mis ajapikku kasvavad suurteks 

soolakamakateks, mis võivad hakata katla armatuuri või teenindusluugi pidavust 

kahjustama. [46, 47] 

Levinud viga mida tehakse ehitustööde käigus või projekteerimise ajal on 

veetöötlusseadmete drenaažide korrektse dimensioneerimise unustamine. Kõik vee 
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eeltöötlusseadmed lasevad vett drenaaži, kuid kui see on aladimesnioneeritud, siis ei suuda 

vee trapp piisavalt vett vastu võtta kui vaja on .  

 

Joonis 3.15. Aladimensioneeritud äravoolutorust tingitud uputus katlamaja juhtkilbi 
kõrval. 
 
Joonisel 3.15. on kujutatud drenaažitoru ala dimensioneerimisel tekkinud uputust. Sellised 

olukorrad võivad tekkida katlamajas ka siis, kui torud on ummistunud. Seetõttu peaksid 

veetöötluse seadmed olema teistest elektrilistest seadmetest eemal. 

Deaeraatoreid on kolme erineva tööpõhimõttega, termaaldeaeraator, vaakumdeaeraator ja 

ultrahelideaeraator. Selleks, et valida õige tüüp, tuleb lähtuda deaereeritava vedeliku 

viskoossusest, ettevalmistatava vee kogusest ja tööstuses oleva vaba ruumiga. Valet sorti 

deaeraatori valimisel ei pruugita saavutada tulemusi, mida soovitakse. Kuna deaeraator 

töötab ka katlavee toitevett hoiustava mahutina, siis peab see olema piisavalt suure ruumala 

ja tootlikkusega, et see ei hakkaks takistama katla tööd. Selleks, et saada teada, kas 

deaeraator töötab korrektselt, on vaja kasutada vastavaid mõõteseadmeid. Lahustunud 

hapniku kogust on võimalik mõõta statsionaarse sensoriga või teisaldatava analüsaatoriga, 

vastavalt vajadusetele. Selleks, et tõsta deaeraatori sooja vee tootlikust ja vähendada auru 
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tarbimist vee soojendamiseks on mõistlik kasutada heitauru soojusvahetit, mis soojendab 

katlast tuleva auruga deaeraatorisse tulevat külma vett. [3, 11, 48] 

Katlamajas doseeritakse vastavalt hetke vajadusele keemiat deaeraatorisse dosaatorpumpade 

abiga. Kasutatava keemia eesmärk on aidata kaasa hapniku eemaldamisele ja vajaliku pH 

taseme hoidmisele. Hapniku siduva kemikaali, sulfiidide, kasutamine tõstab katlast tehtavate 

läbipuhete kogust. Kuna sulfiidi osakesed seovad ennast hapniku molekulidega kinni, mille 

tulemusel on võimalik tekkinud soolad eemaldada katlast läbipuhete abiga. kuid selle abiga 

hoitakse ära punktkorrosiooni tekkimist. Katlavee pH taseme hoidmine peab toimuma katla 

tootja poolt väljastatutud nõuete kohaselt. Üldjuhul on selleks vesi, mille pH on üle 9 või 

kõrgem, et vähendada vee oksüdeerimist ja toetada katla veepinnale stabiilse magnetiidkihi 

moodustamist, mis kaitseb selle all olevate materjali edasise korrosiooni eest. See 

saavutatakse leelise lisamisega. Selleks, et säästa doseeritava keemia tarbimist, peab olema 

deaeraatoril statsionaarne pH andur, mille tulemuse järgi arvutatakse doseeritava keemia 

kogus. Ilma selleta lahendatakse doseeritava keemia kogus deaeraatori toiteventiili 

lahtioleku signaali järgi ehk mida rohkem on toiteventiil avatud, seda rohkem doseeritakse 

ka keemiat. Selline juhtimisviis pole kulude kokkuhoiu ja soovitava pH taseme hoidmise 

suhtes mõistlik, kuna ainukeseks tagasiside vormiks on vee manuaalne testimine või 

aurukatla inspekteerimine hoolduste ajal. [48] 

 
 
3.4. Teostuslikud vead 

 
Teostuslikud vead tekkivad ehitustööde käigus, kui ei jälgita projekti. Antud töö käigus 

uuritud vigade seast esines neid kõige vähem. Teostuslikud vead, mis avastati: 

 projektide mitte jälgimine; 

 projekti omavoliline muutmine; 

 aegunud jooniste järgi ehitamine. 

 
Projektide mitte jälgimist esineb väga vähe. Nende mitte jälgimine võib toimuda: 

projektijuhtide, alltöövõtjate, projekti tellijate poolt. Projektis tehtavate muudatusi võib teha 

ainult tingimusel, kui see on tööde tellija poolt aktsepteeritav. Oluline on ka see info edastada 

ülejäänud projektiga seotud töömeeskonnale, et vältida muudatusest tingituid probleeme. 

Seadmete või kasutatavate tarvikute välja vahetamine mitte võrdväärsete seadmete vastu või 

seadme üldse mitte kasutamise vastu on projekti omavoliline muutmine. Sellised otsused 
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võivad projekti lahendust drastiliselt muuta, mille tõttu peaks seda vältima. See võib olla 

tingitud projekti tähtaegade lähenemisest, tarneaegade probleemidest või kulude 

kokkuhoiust. 

Valede jooniste järgi ehitamist esines kõikide avastatud teostusvigade seast kõige rohkem. 

See võib olla tingitud suurest jooniste kogusest, mis projektide puhul väljastatakse. Selliste 

vigade vältimiseks on vajalik korrektselt täidetud kirjanurk, kus on välja toodud viimase 

versiooni number ja väljastamise kuupäev. Elektriskeemide puhul on oluline välja tuua 

muudatuste tabelis ka teostatud parandused.  

 
 
3.5. Projekteerimisvigade põhjused ja hoidumine 

 
3.5.1. Projekteerimisvigade esinemise põhjused 

 
Projekteerimisvigade tekkimise põhjuseid võib olla mitmeid. Kuna iga projekt erineb mingil 

määral eelnevast, seega tuleb seda arvesse võtta ja alustada projekti alguses puhtalt lehel, 

lähteandmeid uurides ja ülesannete püstitades, niimoodi on võimalik vältida kopeerimise 

vigu, mis muidu võiksid eelnevate projektidega kaasa tulla. Lähteandete kogumisel ja 

tööstuses kohal käimine on kohustuslik, sest teisiti pole võimalik omandada põhjalikku 

tööstuse tehnoloogilist ülevaadet ja näha seda ühtse tervikuna. Samuti on see hea meetod 

projekteerimistööks puuduoleva informatsiooni hankimisel. 

Aja halb planeerimine või hoopis ülekoormatus võib viia vigade tekkimiseni. Kiirustamise 

tõttu võib projekti koostajal jääda vajalikud teadmised omandamata, mida muidu ei oleks 

pruukinud juhtuda. Seadmete tootjate poolt välja antavad seadme dokumentatsioon on 

tihtipeale asi, mida ei loeta piisavalt põhjalikult. Nimelt võib seal olla seadme omaduste või 

paigaldusviisi kohta kriitiline informatsioon, mille mitte järgimisel võib lõppeda avariiga 

katlamajas. 

Projektide koostamisel on oluline kasutada selleks sobivat tarkvara. Antud töös on käsitletud 

AutoCAD raalprojekteerimise tarkvaraga P&ID diagrammide, elektriskeemide, 

tasapinnaliste ja ruumiliste jooniste koostamist ja kuidas on võimalik õigete programmi 

laiendustega neid töid efektiivsemalt teha. P&ID diagrammi koostamine on projekteerimise 

esimene samm, mille põhjal on võimalik teistele töörühma liikmetele anda ülevaade 

olemasolevast süsteemist ja kuidas on vaja edasi lähtuda projekteerimisega, seega on oluline, 
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et sellised joonised oleksid võimalikud sisurikkad ja korrektselt vormistatud informatiivse 

kirjanurgaga. Seda on võimalik lahendada kõigi AutoCAD laienditega.  

Elektriskeemide koostamine peaks toimuma kas AutoCAD Electrical töökeskkonnas või 

mõnes muus elektriskeemide joonestuse programmis, kuna need võimaldavad joonestajal 

mitmeid ülesandeid palju efektiivsemalt teha, automatiseerida spetsifikatsioonide 

väljastamist ja elektrikilbi komponentide paigutust. Lisaks võimaldab programm teostada 

skeemisiseseid muudatusi nii, et see muudab andmeid objekti kohta ka kõikidel teistel töö 

lehekülgedel, mis eemaldab võimaluse, et töö alguses on objektile üks väärtus ja töö lõpus 

on teine. Samuti suudab tarkvara hoiatada joonestajat, kui viga peaks esinema. 

 
 
3.5.2. Kuidas ennetada projekteerimisvigade tekkimist 

 
Projekteerimisvigade ära hoidmine hoiab kokku aega ja projekti kogumaksumust. Nende 

vigade ära hoidmiseks tuleks teha meeskonnatööd ja hoida pidevalt saabuva 

informatsiooniga kõiki kursis, sest meeskond on tervikuna sama tugev kui kõige nõrgem 

selle lüli. Regulaarsete koosolekute korraldamine informatsiooni vahetamiseks või otsuste 

langetamiseks on hea viis kuidas vältida põhimõttelisi projekteerimisvigu. 

Efektiivsema töövoo kasutamisega on võimalik säästa hulgaliselt aega, mis muidu läheks 

raisku. Selleks võib olla kirjanurkade täitmine, jooniste väljastamissätete muutmine või 

AutoCADis spetsiifiliste seadmete tingmärkide tegemine. Tasub uurida protsesse, mida 

tehakse igapäevaselt, et kas neid on võimalik automatiseerida või teha efektiivsemalt, kui 

iga kord manuaalselt. Oluline on vältida ühe ja sama töö kordamist ja hoopis üritada 

lahendada antud ülesanne esimese korraga.  

Heaks viisiks vigasid leida on jooniste ja ideede jagamine töörühma liikmetega. Teisel 

inimesel joonise kontrollida laskmine võib päevavalgele tuua vigu, mis muidu jääks 

märkamatuks. 
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KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli vaadelda erinevaid tööstusettevõtteid, kus kasutatakse 

aurukatlamajasid ja hinnata ehitusel kasutatud projektide taset. Seejuures keskenduti 

aurukatlamajades kasutatava seadmepargi kirjanduslikule analüüsile ja kuidas peaks 

katlamaja tervikuna töötama. Teiseks töö eesmärgiks oli leida lahendusi esinenud vigade 

ennetamiseks või tagantjärgi parandamiseks. Seejuures tugineti teoreetilistele teadmistele ja 

erinevaid tööstusi külastades saadud praktilistele kogemustele. 

Eesmärkide täitmiseks püstitati neli lähteülesannet, millele tugineb antud töö: kirjandusliku 

ülevaate andmine, statistilise ülevaate andmine tööstustes esinenud vigadest, 

projekteerimisvigade vaatlus, projekteerimisvigade analüüs ja parandamine. Kirjandusliku 

ülevaate andmiseks tutvuti erialakirjandusega, teadusartiklitega, töös käsitlevate seadmete 

tootjate poolt väljastatud tehniliste dokumentatsiooni ja käsiraamatuid. Statistilise ülevaate 

andmiseks koguti projekteerimisvigade kohta andmeid tööstusi külastades, tööstuste 

tehnikajuhtide ja projekteerijatega vesteldes, hooldustehnikute töökogemuse kuulamisega ja 

varajasemalt lahendatud projektide dokumentatsiooniga tutvumisel. Projekteerimisvigade 

vaatlusega tegeleti põhiliselt tööstuste külastamisel, hooldusvisiitidel või uute lahenduste 

paigaldamisel olemasolevates katlamajades. Projekteerimisvigade analüüs ja avastatud 

vigade parandamisel tugineti kirjandusest omandatud teadmistele. 

Selleks, et avastada ja mõista projekteerimisvigu, on esmalt vaja teada, kuidas on katlamajas 

olevad seadmed on ette nähtud töötama. Töö esimeses osas anti kirjandusele tuginev 

ülevaade katlamajas kasutatavast seadmepargist.  

Töö teises osas toimus katlamajas esinevate projekteerimisvigade juhtumite informatsiooni 

kogumine. Kuna kogumisviis hõlmas katlamajade külastamist, tööstuste tehnikajuhtidega ja 

tervete projekteerimisemeeskondaega suhtlemist, on võimalik laialdast ja põhjalikku 

ülevaadet andvast teadmistest tekitada informatiivsed graafikud. Töö käigus on võeti 

vaatluse alla 40 leitud erinevat projekteerimisvea juhtumit.  

Kogutud vead jaotati vea tüübile vastavalt kolme rühma: 

 armatuuriga seotud vead; 

  elektrilised vead; 
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 teostuslikud vead.  

 
Projekteerimisvigade põhjal jaotati need veel lisaks ka vastavalt ka tööstusharule, milleks 

olid: toiduainetööstus, tarbeesemete tööstus ja töötlev tööstus. 

Töö analüüsivas peatükkis antakse põhjalik ülevaade kõikidest avastatud 

projekteerimisvigadest ja kuidas on võimalik nende tekkimist ennetada või hiljem 

parandada. Erinevad projekteerimisvead koondati kolmeks põhigrupiks: 

 elektrilised vead; 

  armatuuriga seotud vead; 

  teostuslikud vead.  

 
Kõige põhjalikumalt võeti vaatluse alla elektrilised ja armatuuriga seonduvaid vead, sest 

neid esines kõige rohkem ja nende parandamine on katlamaja töökindluse tagamiseks kõige 

olulisem. Armatuuriga seonduvate vigade hulgas esines probleem kõige rohkem vee 

ettevalmistamisega või kondensaadist tulenevaid vigu. See võib olla tingitud sellest, et antud 

lahenduste korrektselt lahendamine nõuab palju teadmisi, tööstusest tervikliku omavaate 

nägemist, seadmete ala- või üledimensioneerimisest või ka seadme kohta tehniliste 

teadmiste puudumisest. Elektriliste probleemide seas esines kõige enam probleeme valede 

kaablite valikuga ja releeloogika vigu. Kaablite valimisel tihtipeale ei lähtutud keskkonna 

temperatuuride omapäradest ja isolatsiooni tüüpidest. Avastatud releeloogika vead on 

tingitud hooletusest, mida oleks võinud lihtsasti ära hoida elektriskeemide joonestamiseks 

mõeldud tarkvara kasutamisega. Teostusikke vigu avastati andmete kogumise ajal kõige 

vähem. Nende seas esines kõige rohkem juhtumeid, kus projektide teostamisel eirati 

projektis kajastatava. 

Antud töös käsitletud projekteerimisvigade põhjusteks võivad olla tingitud tervikliku 

ülevaate puudumisest, kopeerimisvigades, kehvast ajaplaneerimisest. Korrektse ja töötava 

lahenduse väljatöötamiseks on oluline käia tööstuses kohapeal ja tutvuda sealse olukorraga, 

et saada terviklik ülevaade. Elektriskeemide või muude jooniste koostamisel võib tekkida 

varaseamtest projektidest kopeerimisel tekkivaid vigu, mille lihtsaks ära hoidmiseks on 

õigete tarkvaraprogrammide kasutamine ja mitte kõige viimasena välja antud projekti 

jooniste kasutamine. Erinevaid projekte uurides leiti, et mitmed vead on tingitud just 

kiirustamisest projekteerimisprotsessi käigus. Sama põhjuse võib välja tuua 

spetsifikatsioonide oleva kriitilise info tähelepanuta jätmise. Ühe olulisema järeldusena võib 
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välja tuua ka aja õige planeerimise ja ka töövoogude täpse planeerimise kui väga olulise 

faktori planeerimisvigade vähendamisel 

Autori poolt püstitatud eesmärgid said täidetud, kuna töö vältel sai hulgaliselt avastatud 

märkimisväärne kogus varieeruva raskusastmega projekteerimisvigu mitmetes 

aurukatlamajades. 

Uurimustööd võib jätkata, kui edasi spetsialiseeruda mõnele konkreetsele vea grupile ja 

uurida süvitsi kõikide probleemide algseid tekkepõhjuseid. Olulise praktilise rakendusena 

võib antud tööd edasi arendades aluseks võtta ka projektide tehniliste nõuete tüüpvigade 

avastamise kontroll-lehe koostamisel. 
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Lisa A. Vee eeltöötlus aurukatlamajas 

 
 

 

 

Lisa A. 1 – Veepehmendi balloonid, 2 – pehmendi soolamahuti, 3 – pehmendi ja pöördosmoosi juhtkontroller, 4 – pöördosmoosi rõhutõste pump, 5 – pöördosmoosi membraanid, 6 – deaeraatori toiteventiil,      

7 – deaeraatori pea, 8 – deaeraatori mahuti, 9, 10, 11 – deaeraatori pinna ja põhja soojendusventiilid, 12 – temperatuuri andur, 13 – rõhu andur, 14 – nivoo vaateklaas, lülitid, andur, 15 – kemikaalide 

dosaatorpumbad.
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LISA B. Aurukatlas toiteveepumpadega nivoo hoidmise juhtimisloogika 

 

 

Lisa B. Aurukatlas toiteveepumpadega nivoo hoidmise juhtimisloogika. 1 – toitevee pumbad sagedusmuunduritega, 2 – S7-1200 seeria 

juhtkontroller, 3 – rõhuandur, 4 – kuivakaitse alarmi mahtuvussondid, 5 – nivooandur, 6 – põleti, 7 – aurkatel, 8 – ökonomaiser. 
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