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Eessõna

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Eessõna
Puit on pikka aega olnud inimkonna kõige olulisem taastuv energiaallikas, millega kaetakse umbes
10% kogu maailma energiatoodangust, olles enam kui kahe miljardi inimese peamiseks energiaallikaks. Kuigi puitkütuste põletamisel paisatakse atmosfääri süsinikku, siis samaaegselt mets kasvades
ka seob süsinikku – üks kuupmeeter puitu seob keskmiselt 800 kilogrammi süsinikdioksiidi. Sellest
tulenevalt loetakse puitu taastuvaks energiaallikaks ja puidu kasutamine kütusena vähendab süsinikdioksiidi kui kasvuhoonegaasi heitkoguseid.
Puitkütuste kasutamine täidab ka kolme olulist ELi energiapoliitika eesmärki: leevendab kliimamuutusi, suurendab energia varustuskindlust ja tagab riikide energiajulgeolekut. Siiski saab puit anda
vaid piiratud panuse energiaprobleemide lahendamisse, mistõttu tuleb arendada ka teisi taastuvenergia tehnoloogiaid ja energiat säästlikult kasutada (nt hoonete ja seadmete energiatõhusamaks
muutmine). Teadlik tarbimine ja jätkusuutlik metsamajandamine, mis arvestab tasakaalustatud raiemahtu ja metsa juurdekasvu, tagavad vajaliku puidutagavara ning pikaaegse ja stabiilise metsaressursside kasutamise.
Puitkütuste käsiraamatus on püütud anda terviklik ülevaade kogu puitpõhise energeetika väärtusahelast, alates puiduressursist lõpetades erinevate küttelahenduste, keskkonnanõuete ja tasuvusarvutustega. Raamat keskendub nii puitkütuste kasutamise laiendamisele kui ka selle jääkideta ja tõhusamale kasutamisele – et metsa jätkuks meile kõigile!
Käesolev „Puitkütuste kasutaja käsiraamat“ on mõeldud eelkõige kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete hoonete haldamisega tegelevatele spetsialistidele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku
hoonete, hoonegruppide ning väikeasulate küttelahenduste kavandamise, ehitamise ja käitamisega.
Käsiraamat võiks sobida ka taastuvenergia, energiavarustuse ja -planeerimisega tegelevatele ekspertidele, konsultantidele ja valdkondadega seotud erialade tudengitele.
Autorid on raamatusse püüdnud mahutada nii palju olulisi teemasid kui võimalik, kuid kahjuks ei
saa kõike käsitleda piiratud mahuga väljaandes. Kellel on suurem huvi soojustehnika, soojusmajanduse, kütuste ja katelde vastu ning käesolevast raamatust vajalikke vastuseid ei leia, tasub täiendavat
lugemist otsida järgmistest sellel sajandil välja antud eestikeelsetest väljaannetest: Biokütuse kasutaja
käsiraamat (Vares jt 2005), Küttepuud (Mytting 2011), Lokaalkatlamajad (Paist, Plamus 2013), Energiatehnika (Vares 2013), Puitkütus (Kask jt 2014), Soojustehnika aluskursus (Ots 2011).
Käsiraamat koosneb üheteistkümnest peatükist ja lisadest. Raamatu esimeses peatükis antakse
ülevaade metsaressurssidest ja nende kasutamisest erinevates Läänemere riikides. Järgnevad peatükid
keskenduvad puitkütuste liigitamisele, nende omadustele, kvaliteediklassidele ja asjakohastele standarditele. Viiendas peatükis antakse ülevaade kütuste ladustamisest ja hoiustamisest. Kuuendas ja
seitsmendas peatükis kirjeldatakse puitkütuse põlemise põhialuseid ja erinevaid põletustehnoloogiaid. Järgnevates peatükkides antakse ülevaade soojusvarustuse viisidest nagu kaugküte, lokaalküte
ja kohtküte ning soojuse ja elektri koostootmisest. Viimased peatükid keskenduvad küttelahenduste
planeerimisele, keskkonnaheitmetega seotud nõuetele, seadmete valiku metoodikale ja tasuvusanalüüsile.
Käsiraamatu koostamist kaasfinantseeris INTERREG Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö
programmist rahastatud projekt Baltic ForBio (Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic
Sea Region).

Martin Kikas
Tartu Regiooni Energiaagentuuri tegevjuht
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1. Energia- ja metsamajandus
1.1. Puit energiaallikana
Puit kütusena on inimeste kasutuses olnud
aastatuhandeid. Puidu põletamisel vabanevat energiat on kasutatud soojuse ja
valguse saamiseks, toidu valmistamiseks aga
ka enda kaitsmiseks ohustavate loomade või
liigikaaslaste eest. Vanasti, kui ressursse oli
ühe inimese kohta tohutult rohkem, ei olnud
eriti oluline pöörata tähelepanu puidu kui
ressursi tõhusale kasutamisele – inimese
jaoks oli otstarbekas isegi terve mets lihtsalt maha põletada, et selle alt vabanev
maa põlluks muuta. Kahjuks kohtab sama
käitumist mõnel pool veel tänapäevalgi.
Arenenud riikides on puidust aga saanud
väärtuslik ressurss, mille töötlemise iga
etappi alates istutamisest kuni kasutamiseni
ja põletamiseni on järjest efektiivsemaks
muudetud.
Puitu küll üldjuhul enam ei kasutata otse
valguse saamiseks, kuid jätkuvalt on paljudes
riikides oluline puidu kasutamine soojuse
tootmiseks ning lisandunud väärtusena on
järjest rohkem levinud soojuse ja elektri
koostootmine.
Puitu on ikka loetud taastuvaks energiaallikaks, st põlemisprotsessis õhku paiskunud
süsinik seotakse fotosünteesi käigus uue
metsa kasvamisel. Viimasel ajal on tõstatatud küsimus kas puit intensiivsel kasutamisel on süsinikuneutraalne, sest raieküps
kuid kasvama jäetud mets seoks jätkuvalt
veel süsinikku.
Kliimaeesmärkide saavutamiseks ja kliimamuutuste pidurdamiseks on väga oluline
vähendada fossiilsete kütuste tarbimist.
Puidul kui taastuval energiaallikal (metsa
jätkusuutliku majandamise korral) peaks
selles protsessis oma roll olema ning energiapotentsiaaliga puidu kasutamine kütusena peaks inimkonna kasutusse jääma
pikemaks ajaks.
Puidu peamine väärtus ei seisne siiski
temast energia tootmises, mis on pigem
kõige vähem lisandväärtust andev protsess.

Teatud puitmaterjali sortimendile, milleks
on metsa- ja puidutööstuse jäätmed, on
põletamine siiski mõistlik, tasuv ja ka keskkonnasäästlik kasutusala. Puittooret tuleks
igas tema kasutuse faasis järjest tõhusamalt
käidelda. Sama kehtib energeetilise potentsiaaliga puidule, mille üheks kõige efektiivsemaks kasutusalaks on põletamine koostootmisseadmetes.
Lisaks energia varustuskindlusele ja energiajulgeolekule, milleks saab lugeda oma
energiavajaduse tagamist kohalike ressurssidega, kas ühise majandusruumi või riigipiiri
mõistes on järjest enam sõnadest ja kaugetest lubadustest igapäevaelu ja poliitika
osaks saamas energia tõhus muundamine,
säästlik kasutamine ja keskkonnamõjude
vähendamine tootmisel. Energiatootmise ja
-kasutamise optimeerimine, fossiilkütuste
tarbimise vähendamine ja taastuvatele energiaallikatele üleminek on nii rahvusvaheliste
kui ka Euroopa Liidu (sh Eesti) siseste lepete
ja keskkonnapoliitika osaks.
Energiamajanduse
keskkonnasäästlikuks
muutmise katalüsaatoriks, lisaks poliitilistele kokkulepetele, toetusele, piirangutele ja
reeglite kehtestamisele, on ka majandusliku
kasu saamine. Keskkonna- ja ressursisääst
käivad teatud piirini käsikäes ja ressursi
kokkuhoid efektiivsema põletamise abil
tagab ka loodetud keskkonnasäästu, seetõttu
on oluline puitkütuste kasutamise pidev
tõhustamine.
1.2. Metsaressursid, taastuvenergia
toodang ja tulevikuväljavaated
Euroopa Liidu (EL28) maismaa pindalast 37,9% ehk 160 miljonit hektarit
moodustab metsamaa. Euroopa Statistika
ameti andmetel on ümarpuidu toodang
aasta-aastalt kasvanud jõudes 501 miljoni
tihumeetrini aastal 2018, mida oli üle
72 miljoni enam kui aastal 2010. Protsentuaalset on enim kasvanud küttepuude
raiemaht (25%), absoluutnumbrites aga
sae
materjali maht oma 32 miljoni tihu9
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meetrise raiemahu kasvuga (17%). Puidutagavara ja juurdekasvu hindamine ja sellest
tuleneva raiemahu määramine omab olulist
rolli jätkusuutliku metsamajandamise tagamiseks. INTERREG Läänemere programmi
projekt Baltic ForBio raames koostati kuuele
osalevale riigile ka veebipõhine GIS-platvorm, mis võimaldab kasutajatel hinnata
puiduressurssi ja energiapuidu potentsiaali
ruumiliselt.
EurObserv’ERi iga-aastase väljaande Solid
Biomass Barometer järgi kasutati 2017.
aastal tahket biomassi selle energiasisalduse järgi Euroopa Liidu 28-s liikmesriigis
kokku 1101 TWh, millest toodeti 95 TWh
elektrit ning ülejäänud tahke biomass kasutati kütuse lõpptarbimises ja soojuse tootmiseks. Samal aastal oli Euroopa Liidus (EL28)
taastuvenergia osakaal 18% kogu energia
sisemaisest lõpptarbimisest (gross inland
consumption), kaugküttes ja -jahutuses oli
taastuvenergia osakaal lõpptarbimises 20%
ja elektri lõpptarbimises 31%. Järgnevates
Baltic ForBio projektis osalevate riikide
metsasektori lühiülevaadetes kasutatakse
peamiselt Euroopa Statistikameti ja iga-aastase väljaande "EU Energy in Figures" 2019.
aasta väljaande, EurObserv’ER poolt koostatavat tahke biomassi ja INTERREG Läänemere programmi projekti Baltic ForBio
projekti raames koostatud kokkuvõtteid.
[1, 2, 3, 4, 5]
Eesti maismaa pindalast üle poole ehk
51,4% moodustab metsamaa, 2019. aastal
kokku oli see 2,33 miljonit hektarit. Kõige
levinumad puistud on männimetsad (31%)
ja kasemetsad (29%). Aastane raiemaht on
viimastel aastatel olnud vahemikus 10 – 13
miljonit tihumeetrit. Aastasest raiemahust
moodustas 2018. aastal tööstuslikult kasutatav puitmaterjal 7,4 miljonit tihumeetrit
ja küttepuu 4,7 miljonit tihumeetrit. Enamik
energeetikas kasutatavast puidust tuleb
lageraietest. Raiejääkide osakaal uuendusraiete turustatava puidu mahust oli 15% ehk
1,3 miljonit tihumeetrit.
Biomass on Eestis, kus taastuvenergia
moodustas 2017. aastal 29% sisemaisest
tarbimisest, kõige levinumaks taastuv
energia allikaks. Biomasskütustes sh puit10

kütustes sisalduvat energiat kasutati Eestis
2017. aastal 17,3 TWh. Eestis on suur osa
kaugkütte katlamajasid oma põhikateldega üle läinud hakkpuidule. Selleks on
olnud fossiilsete energiaallikate asendamist
soodustavad investeerimistoetused. Taastuvatel energiaallikatel, peamiselt puitsel
biomassil, põhines 2017. aastal 52% soojuse
tarbimisest.
Eesti riikliku energia- ja kliimakava
eesmärgid näevad ette 2030. aastaks
70%-list kasvuhoonegaaside heite vähenemist võrreldes 1990. aasta tasemega. Taastuvenergia osakaal peab olema 50% ehk 16
TWh energia lõpptarbimisest, sealhulgas
taastuvelekter 4,3 TWh (2018 – 1,8 TWh),
taastuvsoojus 11 TWh (2018 – 9,5 TWh)
ja transportkütused 0,7 TWh (2018 –
0,3 TWh). Oluline on ka energiajulgeoleku
tagamine, hoides kohalike kütuste kasutust
võimalikult kõrgel tasemel ning peamiste
meetmetena teiste hulgas on ette nähtud
elektri ja soojuse tõhusa koostootmise
täiendav arendamine ning soojusmajanduse
arendamine. Metsamajanduse arengukava
sätestab, et puidu kasutamine taastuva toorainena ja taastuva energiaallikana on eelistatav suurema süsinikuheitega ja taastumatutele energiaallikatele.
Biomassil ja turbal töötavate koostootmisjaamade rajamiseks linnadesse ja väiksematesse asulatesse on endiselt potentsiaali.
Madala kvaliteediga puit ja puidutööstuse
jäägid omavad olulist rolli nii soojuse kui ka
elektri ja soojuse koostootmisel.
Soome on suurima metsamaa osakaaluga riik Euroopas, 73,1% maismaast ehk
22,2 miljonit hektarit on kaetud metsaga.
Puuliikidest domineerib mänd ja männimetsad moodustavad 67% kogu metsamaast. Männimetsadele järgnevad kuuse- ja
kasemetsad hõivates vastavalt 22 ja 10%
[6]. Aastane raiemaht on Soomes viimastel
aastatel olnud üle 60 miljoni tihumeetri,
kasvades kuni 68,3 miljoni tihumeetrini
2018. aastal. Peamine kasv on tulnud tööstusliku puidu, saematerjali ja paberipuidu,
raiemahu kasvu tõttu. Küttepuude maht
on aastaid püsinud samal tasemel, s.o 7 –
8 miljonit tihumeetrit aastas. Raiejääkide
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energeetiline potentsiaal jääb vahemikku 4,0
– 6,6 miljonit tihumeetrit ja kändude oma
1,5 – 2,5 miljonit tihumeetrit aastas.
Tahket biomassi kasutati selle energiasisalduse järgi 2017. aastal kokku 100 TWh
ning puitkütused moodustasid 27% kogu
energiatarbimisest ja kolm neljandikku taastuvenergia toodangust Soomes. Soojuse ja
elektri tootmiseks kasutati puitset biomassi
20 miljonit kuupmeetrit. Enamikes Soome
tiheasustusega asulates on puitset kütust
kasutavad katlamajad või soojuse ja elektri
koostootmisjaamad. Vastavalt 41% kogu
energia sisemaisest lõpptarbimisest ja 55%
soojuse ja jahutuse lõpptarbimisest põhineb
taastuvatel energiaallikatel.
Kogu energiatarbimine on Soomes püsinud
sajandi algusega samal tasemel, kuid
võrreldes kümne aasta taguse ajaga on oluliselt langenud koostootmisjaamade soojuse
ja elektri toodang. Puitkütuste kasutamisele
on survet avaldanud ühtne majanduskeskkond, emissioonikaubandus, konkureerivad
fossiilkütused, paranenud energiatõhusus
ja viimasel ajal tavaliseks saanud pehmed
talved.
Suured
investeerimisotsused
nõuavad valitsuse pikaajalist pühendumist
taastuvenergia ja CO2 heitkogustega kauplemise poliitika toetamisele.
Riik toetab oma tegevusega metsade säästvat
majandamist ja kasutamist, samal ajal pööratakse järjest rohkem rõhku bioloogilise
mitmekesisuse säilimisele. Puitset biomassi
nähakse järgmise kümne aasta jooksul siiski
kui kõige rohkem kasvavat taastuvat energiaallikat. Kuna Soomes on puidutööstuse
kõrvalsaadused täielikult ära kasutatud, siis
lisanduvad puitkütuse mahud saavad tulla
vaid raiejäätmete ja kändude paremast kasutamisest. Kodumaise metsahakke tarbimismahuna nähakse 2030. aastal hinnanguliselt
12,7 – 14,2 miljonit kuupmeetrit. Energia- ja
kliimastrateegia põhistsenaariumi kohaselt
oleks 2030. aastal soojuse ja elektri koostootmine 29 TWh, mis vastaks 14,5 miljonile
kuupmeetrile hakkpuidule.
Saksamaa maismaa pindalast moodustavad metsad ligi 33% laiudes 11,4 miljonil
hektaril. Peamised puuliigid Saksamaal on

kuusk (26%) ja mänd (23%), millele järgnevad pöök (16%) ja tamm (10%) [7]. Kütusena kasutatava puidu maht on möödunud
kahel aastal, võrreldes varasema kümnendiga, suurenenud kahekordseks. Aastal
2018 kasutati puitkütuseid 21,9 miljonit
tihumeetrit, mis koos saematerjali ja spooni
mahtude kasvuga on viinud raiemahu varasemalt stabiilselt 48 – 55 miljonilt tihumeetrilt kuni 66 ja 72 miljoni tihumeetrini 2017.
ja 2018. aastal.
Saksamaa on ühtlasi nii suurima energia
lõpptarbimisega kui taastuvenergiatoodanguga riik Euroopa Liidus, kuid taastuvenergia osakaal oli ainult 16% kogu
sisemaisest lõpptarbimisest ning 13%
soojuse ja jahutuse tarbimisest 2017. aastal.
Biomassil töötavate koostootmisjaamade
arv on sajandi algusega võrreldes kasvanud
enam kui 14-kordselt rohkem kui 700
jaamani. Biomassis sisalduva energia kogus
2017. aastal oli 139 TWh.
Kasvava raiemahu tingimustes on hakatud
rohkem panustama jätkusuutlikule metsamajandamisele ja metsa toitainetega varustamisele. Metsmajanduse arendamine (kasv
ja kvaliteet) ning looduskaitse on muutunud
avalikuks huviteemaks. Riiklik ja piirkondlik
metsapoliitika keskendub metsa säilitamisele, metsanduse kohanemisele kliimamuutustega ja looduskaitseküsimustele. Valitsus
edendab tugevalt puitkütuste kasutamist
kodumajapidamiste küttes. Alates 2020.
aasta algusest rahastatakse investeeringuid
kaasaegsetesse väikestesse küttesüsteemidesse, mis kasutavad puitset biomassi.
Planeeritav raiemaht tulevikus väheneb ja
jääb aastatel 2020 – 2050 vahemikku 23 – 35
miljonit tihumeetrit aastas, millest raiejääkide osa on 5 – 12 miljonit tihumeetrit.
Lätis on Baltimaadest nii kõige suurem
metsamaa osakaal kui ka metsamaa pindala,
vastavalt 54% ja 3,36 miljonit hektarit. Metsamaast 29% moodustavad männimetsad,
järgnevad kase- ja kuusemetsad vastavalt
28% ja 17%-ga [8]. Lätis on raiemaht aastaid
stabiilselt püsinud 12 – 13 miljoni tihumeetri vahel, millest suure enamuse ehk 10
– 11,5 miljonit tihumeetrit on moodustanud
tööstuslik palkmaterjal. Metsainventuuri
11
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(2004 – 2008) alusel leiti harvendusraiete
teoreetiliseks raiemahuks 4,9 miljonit kuupmeetrit (4 cm ja jämedamad puud), millest
energiatootmises majanduslikult otstarbekalt kasutatavaks saab lugeda 1,8 miljonit
kuupmeetrit.
Lätis on taastuvate energiaallikate osakaal
energiatootmises ELis suuruselt kolmas.
2017. aastal kasutati taastuvaid ressursse
39% energia sisemaisest lõpptarbimisest,
mis on väga lähedal 2020. aasta eesmärgile
(40%). Biomassis sisalduva energia kogus
oli 23,7 TWh. Taastuvenergia moodustas
55% sisemaisest soojuse ja jahutuse lõpptarbimisest 2017. aastal. Lätis oli sel aastal 204
soojuse ja elektri koostootmisjaama, millest
24% kasutas energiatootmisel peamise toorainena hakkpuitu.
Riikliku kliima ja energiakava näeb ette
50%-lise taastuvenergia osakaalu saavutamise lõpptarbimisest. Riiklik energia- ja kliimakava baasstsenaarium näeb ette biomassist toodetava energia osakaalu suurenemist
lõpptarbimises – 13% aastaks 2030 võrreldes
2015. aastaga. Taastuvenergia eesmärgi
täitmiseks on heaks kiidetud meetmed
biomassi kasutamise soodustamiseks elektri
ja soojuse tootmisel. Samal ajal ei nähta Lätis
ette biomassi tootmise mahu suurendamist.
Leedus moodustab metsamaa 33,5% riigi
pindalast. 2017. aasta seisuga oli metsamaad
2,19 miljonit hektarit. Kõige levinumad
puistud on männimetsad (33%), kasemetsad
(21%) ja kuusemetsad (20%). Aastane raiemaht, keskmiselt 6,8 miljonit tihumeetrit, on
terve viimase kümnendi stabiilsena püsinud.
Kuigi ligikaudu 25 – 30% turustatava ümarpuidukogusest moodustavad kännud, raiejäägid ja noored puud, siis hetkel kogutakse sellest kokku ja kasutatakse vaid 15
– 20%. Aastasest raiemahust moodustavad
küttepuud umbes 1,8 miljonit tihumeetrit.
Metsast kogutava hakkpuidu potentsiaal on
2,5 miljonit tihumeetrit.
2017. aastal moodustasid taastuvad energiaallikad Leedus peaaegu 26% energia sisemaisest lõpptarbimisest. Samal aastal kasutati biomasskütustes sisalduvat energiat 15,2
TWh. 2016. aastal oli Leedus 332 biokütuse
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katlamaja installeeritud katelde võimusega
990 MW, kusjuures kaugküte moodustab
rohkem kui 50% soojuse tarbimisest ning
üle 46% soojuse- ja jahutuse tarbimisest
põhineb taastuvatel energiaallikatel. Taastuva elektri tootmise toetamise peamine
meede on elektri ostukohustus (ingl feed-in
tariff), mis põhineb kohustusel osta taastuv
elektrit fikseeritud hinnaga teatud perioodi
jooksul. Leedus soodustatakse elektrienergia
tootmist tuule-, biomassi-, päikeseelektrijaamades ja hüdroelektrijaamades võimsusega
kuni 10 MW.
Riiklik eesmärk on toota 2025. aastal vähemalt 38% ehk 5 TWh Leedus tarbitavast
elektrienergiast taastuvatest energiaallikatest, millest vähemalt 15% on biokütused.
Rootsis on metsamaa osakaal 68,9%, mets
kasvab 28,1 miljonil hektaril. Rootsi järgneb
metsamaa osakaalult Soomele, kellega koos
ollakse teistest ELi riikidest mäekõrguselt
ees. Metsamaa absoluutpindalalt on Rootsi
kõige metsarohkeim riik Euroopa Liidus.
Peamised puuliigid on kuusk ja mänd. Raiemaht on viimastel aastatel olnud 73 – 75
miljonit tihumeetrit aastas. Raiemahust otse
küttepuuks on läinud 6 – 7 miljonit tihumeetrit. Ülejäänud puitmaterjal on jagunenud ühtlaselt saematerjaliks ja paberipuiduks.
2017. aastal kasutati taastuvaid ressursse
55% energia sisemaisest lõpptarbimisest.
Bioenergia moodustab Rootsis, kus energia
lõpptarbimine on umbes 370 TWh aastas,
suurima osakaalu energia lõpptarbimisest. Tahkes biomassis sisalduvat energiat
kasutati 2017. aastal 111 TWh, millest
omakorda 19,5 TWh saadi otse metsakütustest (nt raiejäätmed ja kännud) ja umbes
9,5 TWh puitkütuseid, mida kasutatakse
eramajade kütteks (nt katlad ja ahjud).
Raiejääkide kasutamise mahtu on võimalik
seniselt 8,5 TWh-lt suurendada 29 TWh-ni
perioodil 2020 – 2029.
Biokütuste
katlamajade
installeerinud
võimsus Rootsis on 4,3 TW ja kaugkütte
potentsiaal on juba peaaegu täielikult ära
kasutatud, kuid väiksemate lokaalküttesüsteemide rajamiseks on veel võimalusi.
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2. Puit kui kütus
2.1. Üldist
Kogu maailmas on üheks olulisemaks
taastuvaks energiaallikaks biomass ja see
hõlmab kogu maismaa- ja veetaimestikku
ning kõiki orgaanilisi jäätmeid. Roheliste
taimede biomass moodustub õhus sisalduvast süsihappegaasist fotosünteesi käigus
päikevalguse toimel. Fotosünteesis kasutatakse tavaliselt vähem kui 1% saadaolevast
päikesevalgusest, mis salvestub biomassi
keemilise energiana. Biomass on alati olnud
inimkonna jaoks oluline energiaallikas ja

selle hinnanguline osakaal maailma energiavarustuses on praegu 10 – 14%.
Kui biomassi muundatakse kas keemiliselt või bioloogiliselt, eraldub keemilistesse
sidemetesse salvestatud energia, ühinemisel
hapnikuga süsinik oksüdeerub CO2-ks ja
läheb tagasi atmosfääri. Protsess on tsükliline, sest õhu CO2 kasutatakse taas uue
biomassi moodustamiseks (Joonis 2.1)

Biomassi põletamisel
tekkiv CO2 liigub
atmosfääri

Biomassi kasutatakse
soojuse ja elektri
tootmiseks

Kasvav biomass
kasutab CO2
fotosünteesi
protsessis

Biomass kogutakse
ja töödeldakse

Joonis 2.1. Süsiniku ringkäik biomassi kasvamisel ja kasutamisel [9]

13

2

Puit kui kütus

2.2. Biomassi liigitamine
Biomass on maailmas neljas suurem kütuseline energiaallikas peale kivisütt (s.h
pruunsüsi ja ligniit), naftat ja maagaasi.
Biomasstooraineid iseloomustab nende
tohutu mitmekesisus, mille tõttu on neid
üsna raske tervikuna iseloomustada.
Euroopa
Liidu
standardis
CEN/TS
14961:2005 [10] esitatakse järgmine hierarhiline jaotus tahkete biokütuste päritolu
järgi:
•
puitne biomass e puitbiomass (woody
biomass),
•
rohtne biomass (herbaceous biomass),
•
puuviljade biomass (fruity biomass),
•
vesiviljelusest saadav biomass (aquatic
biomass)
•
lisanditega ja segatud biomass ehk
segukütused ja kütuste segud (blends
and mixtures).

2.3. Biomasskütus – puitbiomass –
puitkütus
2.3.1. Üldist
Metsarikastes ja traditsioonilise metsatööstusega riikides, sh ka Eestis, on puitkütust
kui valdavat biomassi liiki elamute kütmiseks ja toidu valmistamiseks kasutatud juba
sajandeid. Uute ühepere-elamute (eramute)
kütteks kasutatakse puitu üha harvem (sama
tendentsi on märgata mujal Euroopas).
Peamiseks põhjuseks on traditsioonilise
halupuu kasutamise töömahukus (valmistamine ja põletamine) ja vähene automatiseeritus.
Viimastel aastakümnetel on kasutusele
võetud mitmeid nn vääristatud puitkütuseid
– pelletid (puitgraanulid), puusöe ja saepuru
briketid – ning välja töötatud tehnoloogiad
ja kõrge kasuteguriga seadmed nende põletamiseks. Uute seadmete ja tehnoloogiate
rakendamine võimaldab järsult vähendada ka väikemajade küttekollete heitmeid
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(tahked osakesed, CO jt), mis praegusel ajal
on mitmel pool kujunenud üheks põhiliseks
õhu saastajaks. Puitkütuse tööstuse ja terminalide väljaarendamine võimaldaks luua
eriti maapiirkondadesse hulganisti töökohti.
Puitkütuse terminalide, põletusseadmete
ja –tehnoloogiate väljaarendamise ning
kasutuselevõtmise eeltööna on vaja täpsemalt tunda puidu kui küttematerjali liike ja
omadusi. Puidu omadused teevad temast
keskkonnasõbraliku kütuse ja teda rakendatakse Euroopa Liidu energiasüsteemides nii
soojuse kui elektri tootmiseks.
Tavaliselt pärineb energia ja kütuse tootmiseks kasutatav puitbiomass neljast peamisest
allikast:
•
tootmisjäägid ja jäätmed;
•
mittekaubandusliku puidu jäägid;
•
tarbimisjärgsed
puitjäätmed
(nt
ehitus-lammutuspuit);
•
linna-, põllumajandus- ja aiandusjäätmed ning – jäägid (nt oksad, võsa).
Puitbiomass on praegu kõige olulisem
taastuv energiaallikas maailmas. Maailmas
kasutati 2010. a puitbiomassi energeetilistel eesmärkidel umbes 30 EJ, millest 16 EJ
kasutati kodumajamajapidamistes ja 14 EJ
suurtes tööstuslikes seadmetes [11].
2.3.2. Puittaime koostis
Puit kui lignotselluloosne materjal on puittaimede (puude, põõsaste) tüve ja okste
põhiosa, mis koosneb peamiselt puitunud
rakkudest. Puidurakkude kest koosneb
põhiliselt tselluloosist, hemitselluloosist ja
ligniinist (Joonis 2.2). Ligniin annab puidule
mehaanilise tugevuse. Männi-, kuuse- ja
kasepuidu kuivaines on tselluloosi 40 – 45%,
hemitselluloosi 25 – 40% (Joonis 2.3, Tabel
2.1). Ligniini sisaldus okaspuude kuivaines
on 24 – 33%, lehtpuudes 16 – 25%. Puidu
kütteväärtusest langeb ca 40% ligniinile.

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Hemitselluloos
Ligniin

Tselluloos

Joonis 2.2. Lignotselluloosse biomassi (s.h puitbiomassi) struktuur [9]
2.3.3. Puittaime biomassi jagunemine
Kasvav puu koosneb tüvest, okstest ja lehestikust. Puitbiomassist kütuse tootmisel ei ole
otstarbekas kasutada kõrgema kvaliteediga
tüvepuitu, vaid eelkõige raidmeid (oksad,
ladvad).
Ligikaudse hinnangu järgi moodustub
täiskasvanud okaspuu maapealne biomass
umbes 73 ±10% tüvepuust, 10 ±5% okstest,
5 ±3% puukoorest ja samas koguses (5 ±3%)
okastest. Lehtpuudel on kasuliku tüvepuu
osa tavaliselt umbes 5 – 10% väiksem, kuna
paljudel lehtpuudel on harulised tüved
(Tabel 2.2).

Erinevate puu osade suurus on muidugi
varieeruv mitte ainult üksiku puu ja puu
liikide kaupa, vaid sõltub ka puu vanusest
ja aastaajast (Joonis 2.4). Andmeid kändude
kuivaine massi ja sellest oleneva energiasisalduse kohta sõltuvalt kännu diameetrist ja
puu liigist on toodud joonisel (Joonis 2.5).
Noortel puudel ja/või peenikestel okstel
on ilmselt rohkem koort, võrreldes jämeda
tüvepuuga, lehtpuudel on lehti talvel vähem
(või pole üldse) kui suvel jne. Erinevates kliimavöötmetes kasvavatel puudel võib vahekord erineda (Joonis 2.4, Joonis 2.6 ja Tabel
2.2) [14]
Mineraalosa
0,1 – 2%

Tabel 2.1. Puidu koostis [13]
Koostisaine

Okaspuu

Lehtpuu

Tselluloos

40 – 45%

40 – 50%

Hemitselluloos

24 – 37%

22 – 40%

Ligniin

25 – 30%

20 – 25%

Ligniin
15 – 35%

Ekstraktiivained
1 – 20%
Hemitselluloos
10 – 49%

Tselluloos
35 – 60%

Joonis 2.3. Puitkütuse koostis [12]
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Raiejäätmed
(latv ja oksad):
kasel 16%
männil 21%
kuusel 54%
Tüvi 100%
kuusk
mänd

Känd 20 – 22%

Joonis 2.4. Puu biomassi jaotus [15]

Joonis 2.5. Kännu puitmassis sisalduv
energia sõltuvalt diameetrist
[15]

Tabel 2.2. Männi ja kuuse osade jaotus, %
Biomassi jaotus, %
Puu osa
Tüvi

Mänd

Kuusk

100

69

100

59

Latv, oksad

23

16

45

27

Känd, juured

22

15

24

14

145

100

169

100

Kokku

Joonis 2.6. Uuendusraielankide (lageraie) biomassi saak (võra mass / tüvepuu mass, %) [16]
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Tabel 2.3. Lehtpuumetsa puude (hardwood) erinevate osade biomass (t/10 m2)
ja biomassi energia (MWh/10 m2) [17, 18]
Tüvepuu

Tüve
koor

Värsked
oksad

Oksad

Lehed

Juured

Kokku

Biomass, t/10 m2

38,47

6,30

0,26

10,23

3,74

24,62

83,90

Osakaal, %

46,18

7,51

0,30

12,20

4,46

29,34

203,24

33,18

1,39

54,66

20,38

128,26

46,08

7,52

0,32

12,39

4,62

29,08

Näitaja

Biomassi energia,
MWh/10 m2
Osakaal, %

100
441,09
100

Eraldi kuuseraidmete biomassi jaotus esitatakse järgneval joonisel (Joonis 2.7).
Ladvad
8%

Okkad
39%

Ladvad
8%

Oksad
53%

Omadused
Niiskus: 55 w-%
Kütteväärtus: 0,78 MWh/pm3
Saagis ehk hektarisaak: 60 m3/ha

Okkad
39%
Kadu
27%

Oksad
46%

Omadused
Niiskus: 35 w-%
Kütteväärtus: 0,88 MWh/pm3
Saagis ehk hektarisaak: 45 m3/ha

Joonis 2.7. Kuuseraidmete koostis (vasakul toorena ja paremal kuivanuna) [19]
Raiejäätmete hakke kõige olulisemad
omadused energeetilise kasutamise seisukohast on kuivmass puistekuupmeetri kohta,
samuti niiskuse sisaldus (niiskus), tarbimis
aine kütteväärtus ja osakeste suurusjaotus.
Niiskus mõjutab alumist kütteväärtust,
kuna vee aurustamine nõuab energiat. Mida
suurem on kuivaine osakaal igas hakkpuidu
kuupmeetris ja mida madalam on niiskus,
seda suurem on puidust saadav energia
saagis. [16]
Kasvavas puus kanduvad mineraalid ja toitained – s.t koostisosad, mis moodustavad
tegeliku tuha – edasi tüvepuu väliskihis ja

puukoore alumises kihis. Sealt kanduvad
mineraalid ja toitained edasi läbi okste ja
võrsete rohelistesse osadesse, okastesse ja
lehtedesse, kus toimub fotosüntees.
Siit saab selgeks, et tüvepuu välimise kihi
ja koore alumise kihi ning lehestiku tegelik
tuhasus on suurem kui näiteks puutüve
keskmistes osades. See kehtib ka peente
okste ja võrsete kohta. Mitte ainult tuhasus
pole suurem, vaid sama kehtib ka peamiste
toitainete kohta. Peamine probleem on
lämmastik, kuna see soodustab põlemisel
lämmastikoksiidide teket.
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2.4. Puitbiomassi klassifitseerimine

Kasutatud puit

Puitbiomassi klassifitseeritakse vastavalt
standardile „Tahked biokütused. Kütuste
spetsifikatsioon ja klassid. Osa 1: üldised
nõuded“ (EN ISO 17225-1:2014. Eesti
keeles: EVS- EN ISO 17225-1:2014) ja liigid
on järgmised [20].

Siia gruppi kuuluvad tarbijate/ ühiskondlikust kasutusest pärinevad puitjäätmed;
naturaalne või vähesel määral mehaaniliselt töödeldud puit, mis võib olla saastunud
ainult tühise koguse ainetega, mida normaalselt ei leidu naturaalses olukorras (näiteks
tõstealused, transpordi toed, kastid, puidust
pakendid, kaablitrumlid, ehituspuit). Töötlemise osas kehtivad samad kriteeriumid
kui „puidutööstuse kõrvalproduktide ja jäätmete“ korralgi: st kasutatud puit ei tohi sisaldada puidu immutamisest või kaitsekihiga
katmisest raskeid metalle või halogeenseid
orgaanilisi ühendeid.

Metsa, istanduse ja muu töötlemata puit
Metsa, istanduse ja muu töötlemata puidu
gruppi kuuluv puit võib olla töödeldud
mõõtmete vähendamiseks, võib olla
kooritud, kuivatatud või niisutatud. Metsa,
istanduse ja muu töötlemata puidu grupp
sisaldab puitu metsadest, parkidest, istandustest ja lühikese raieringiga metsadest ja
metsanoorendikest.
Puidutööstuse kõrvalproduktid ja
jäätmed
Sellesse gruppi klassifitseeritakse puidu
töötlemise kõrvalproduktid ja jäätmed.
Need biokütused võivad olla keemiliselt
töötlemata (näiteks koorimise, saagimise
või järkamise, vormi töötlemise, pressimise
jäätmed) või keemiliselt töödeldud puidu
töötlemise, plaatide ja mööbli tootmise
jäätmed (liimitud, värvitud, pinnakattega,
lakitud või muul viisil töödeldud puit), kui
need ei sisalda raskeid metalle või halogeenseid orgaanilisi ühendeid puidu töötlemisest
puidukaitsevahenditega või kattekihiga.

Segukütused ja kütuste segud
Termini „Segukütused ja kütuste segud“
(Tabel 2.4) mõistetakse erineva päritoluga
klassifikatsioonitabeli antud lahtrisse kuuluvaid kütuseid, mis esinevad neljal tasemel
Siia kuuluvad puitse biomassi segukütused
ja kütuste segud vastavalt gruppidele 1.1
kuni 1.3 (Tabel 2.4). Segamine võib olla kas
tahtlik (segukütused) või tahtmatu (kütuste
segud).
Teise taseme klassifikatsioon (Tabel 2.4)
kirjeldab erinevatest allikatest pärinevaid
kütuseid peamistes gruppides, mis määratlevad esmaselt selle, kas biomass on töötlemata, töötlemise kõrvalprodukt või tööstuse
jääde.
Grupid Tabel 2.4-s on edaspidi jaotatud
alamgruppideks. Tabeli eesmärgiks on anda
võimalus diferentseerida ja määratleda
biokütuse materjale päritolu järgi just nii
detailselt kui vaja.
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Tabel 2.4. Puidupõhise biomassi päritolu ja allikate klassifikatsioon [20]
1.1. Mets, istandus ja muu töötlemata puit
Alamgrupp I

Alamgrupp II

1.1.1. Kogupuud ilma juurteta

1.1.1.1. Lehtpuu
1.1.1.2. Okaspuu
1.1.1.3. Lühikese raieringiga võsa
1.1.1.4. Põõsad
1.1.1.5. Segukütused ja kütuste segud

1.1.2. Kogupuud koos juurtega

1.1.2.1. Lehtpuu
1.1.2.2. Okaspuu
1.1.2.3. Lühikese raieringiga võsa
1.1.2.4. Põõsad
1.1.2.5. Segukütused ja kütuste segud

1.1.3. Tüvipuit

1.1.3.1. Lehtpuu koos koorega
1.1.3.2. Okaspuu koos koorega
1.1.3.3. Lehtpuu ilma kooreta
1.1.3.4. Okaspuu ilma kooreta
1.1.3.5. Segukütused ja kütuste segud

1.1.4. Raiejäätmed

1.1.4.1. Värske/roheline, lehtpuu (koos lehtedega)
1.1.4.2. Värske/roheline, okaspuu (koos okastega)
1.1.4.3. Ladustatud, lehtpuu
1.1.4.4. Ladustatud, okaspuu
1.1.4.5. Segukütused ja kütuste segud

1.1.5. Kännud/juured

1.1.5.1. Lehtpuu
1.1.5.2. Okaspuu
1.1.5.3. Lühikese raieringiga võsa
1.1.5.4. Põõsad
1.1.5.5. Segukütused ja kütuste segud

1.1.6. Koor (metsa töötlemisest)
1.1.7. Hooldustöödel saadud puit aedadest, parkidest, teede äärtest, viinamarjaistandustest, viljapuuaedadest ja ajupuud mageveekogudest
1.1.8. Segukütused ja kütuste segud
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1.2. Puidutöötlemis-tööstuse kõrvalproduktid ja jäätmed
Alamgrupp I

Alamgrupp II

1.2.1. Keemiliselt töötlemata
puidu jäätmed

1.2.1.1. Lehtpuu koos koorega
1.2.1.2. Okaspuu koorega
1.2.1.3. Lehtpuu ilma kooreta
1.2.1.4. Okaspuu ilma kooreta
1.2.1.5. Koor (töötlemisest)

1.2.2. Keemiliselt töödeldud
puidu jäätmed, kiud ja osised

1.2.2.1. Ilma kooreta
1.2.2.2. Koos koorega
1.2.2.3. Koor (töötlemisest)
1.2.2.4. Kiud ja osised

1.2.3. Segukütused ja kütuste segud
1.3. Kasutatud puit
Alamgrupp I

Alamgrupp II

1.3.1. Keemiliselt töötlemata
puit

1.3.1.1. Ilma kooreta
1.3.1.2. Koos koorega
1.3.1.3. Koor

1.3.2. Keemiliselt töödeldud
kasutatud puit

1.3.2.1. Ilma kooreta
1.3.2.2. Koos koorega
1.3.2.3. Koor

1.3.3. Segukütused ja kütuste segud
1.4. Segukütused ja kütuste segud

2.5. Puitkütuse liigid
Enamik biomassipõhiseid materjale, sh ka
puitbiomass, vajab enne biokütusena kasutamist mingil viisil töötlemist. Töötlemisprotsessid võivad ulatuda lihtsast tükeldamisest
ja kuivatamisest (halupuu) kuni keerulisemate protsessideni, näiteks granuleerimine
(mehaaniline töötlemine, pressimine).
Biomassipõhise tooraine töötlemismeetod
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on oluline, kuna see määrab ära nii võimaliku kasutusvaldkonna ja kasutusvõimalused
kui ka põletusseadmete, kütuse etteande- ja
laoseadmete valiku. Sagedamini kastutatavaid tahkeid puitkütuseid iseloomustatakse
Tabel 2.5-s.
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Tabel 2.5. Põhilised kütused biomassi kütteprojektides
Kütuseliik

Kasutus

Halud

Kõige enam kasutatud väikeküttesüsteemides (< 50 kW – kodumajapidamistest väikeste tööstuslike seadmeteni), vajab igapäevast kütusega laadimist.

Hakitud/purustatud
puit

Tavaline kütus automaatsetele puitkütuse süsteemidele võimsusega alates
150 kW-st

Puitpelletid

Kõige enam kasutatakse väikeelamu katlamajades ja väikestes alla 150 kW
tööstuslikes süsteemides, kus pelletite kõrgem energiatihedus kompenseerib nende kõrgemat hinda võrreldes hakkpuiduga. Puitpelleteid kasutatakse ka suhteliselt suurtes kuni 5 MW katlamajades ja tänu taastuvenergia
toetustele koostootmisjaamades ning koospõletamisel olemasolevates
söeelektrijaamades.

Puidutööstuse
jäägid/saepuru

Mõned põletusseadmed on projekteeritud puidutööstuse kõrvalproduktide põletamiseks (nt väga kuivad mööblitööstuse jäägid ja saepuru).

Energia teravili

Mõnedes puitkütuse kateldes saab põletada viljajääke (nt riknenud kaer ja
viljakestad) kas puhtalt või segus puitkütusega.

Tahkeid biokütuseid ja sealhulgas tahkeid
puitkütuseid klassifitseeritakse kaubanduslike vormide ning omaduste alusel. Tahkeid
biokütuseid turustatakse mitmes erinevas
tükisuuruses ja mitmel kujul. Tüki suurus ja
kuju mõjutavad nii kütuste käsitsemist kui
ka põletustehnoloogia valikut. Puitkütuseid
tarnitakse enamasti standardis kirjeldatud
kaubanduslikes vormides ( [20], Tabel 4.1).
2.6. Puitkütuse mõõtmise ja koguste 		
arvestamise ühikud
Puitkütuste koguste mõõtmiseks kasutatakse
mitmeid ühikuid (esitatakse koos inglise ja
soome keelsete vastetega, kuna väga palju
meile kättesaadavat puitkütuste alast kirjandust on nendes keeltes):

Tihumeeter ehk tahkekuupmeeter (solid
cubicmeter või cubic meter solid volume –
solid m3) – tm, m3 s või s m3 - (s.k kiintokuutiometri – m3).
Puistekuupmeeter (bulk cubic meter – bulk
m3) – pm3 või m3 - (s.k irtokuutiometri –
i-m3).
Lahtine kuupmeeter (cubic meter loose
volume – loose m3) - m3 - praktiliselt sama,
mis eelmine, kasutatakse küttepuude mõõtmisel.
Ruumimeeter e riidakuupmeeter (cubic
meter stacked volume, piled cubicmeter stacked m3, piled m3) – rm - (s.k pinokuutiometri – p-m3).
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jääkide (puitjäätmed) teisendustegureid on
esitatud allpool (Tabel 2.7).

Erinevat liiki puitkütuste ühikute vahelised
üleminekutegurid ehk teisendustegurid
esitatakse tabelis (Tabel 2.6). Tuleb rõhutada,
et erinevates riikides ja kirjandusallikates ei
pruugi olla täpselt ühesuguseid teisendustegureid, vaid need varieeruvad mõnede protsentide piires ja õnneks need kõrvalekalded
praktikas eriti olulised ei ole. Saetööstuse

Erinevate puitkütuse liikide koguste vahekordi iseloomustab ka Joonis 2.8. [21]

Tabel 2.6. Erinevate puitkütuse liikide koguste vahelise arvestuse üleminekutegurid
1m
Ümarpuit lõhkumata
halud

Lõhutud halud

Hakkpuit

Riita
laotuna

Riita
laotuna

Puistena

tm (m3)

rm

rm

pm3

1 tm (m3) ümarpuitu

1

1,4

1,2

2,0

2,5

3,0

1 rm 1 meetriseid halge

0,7

1

0,8

1,4

(1,75)

(2,1)

1 rm lõhutud halge

0,85

1,2

1

1,7

1 pm lõhutud halge

0,5

0,7

0,6

1

1 pm väikese tükiline
metsahake (G30)

0,4

(0,55)

1

1,2

1 pm keskmise tükiline
metsahake (G50)

0,33

(0,5)

0,8

1

Sortiment

Väike
(G30)

pm3

Joonis 2.8. Ümarpuidust toodetud puitkütuste koguse arvestamise üleminekutegurid [21]
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Tabel 2.7. Saetööstuse jääkide ja jäätmete koguse arvestamise üleminekutegurid [21]
Sortiment

Üleminekutegur

1 ruumimeeter pindasid kimbus

= 0,65 tm

1 puistekuupmeeter saematerjali haket G50 (P50)

= 0,33 tm

1 puistekuupmeeter peensaepuru (≤5 mm)

= 0,33 tm

1 puistekuupmeeter höövlilaastu

= 0,20 tm

1 puistekuupmeeter puukoort

= 0,30 tm

Ümarpuitu

Märkus: G50 (P50) – põhifraktsiooni tükisuurus vahemikus 3,15 mm < P ≤ 50 mm
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3. Tahkete puitkütuste omadused
3.1. Niiskus
Puidu niiskus koosneb välisest e mehaanilisest ja sisemisest e hügroskoopsest niiskusest. Väline niiskus eraldub puidust loomuliku kuivamise teel õhus. Sisemine niiskus
eraldub täielikult puidu kuivatamisel temperatuuril üle 100 °C. Puidu sisemine niiskus
on ca 15%. Puitkütuste niiskus võib erineda
suurtes piirides. Toore puidu niiskus on
piirides 40 – 60%.
Niiskust mõjutavateks teguriteks on aastaaeg,
kasvukoht, puu liik ja vanus. Mööblitööstuse

jäätmete suhteline niiskus on 8 – 12%, kuid
raiejäätmete niiskus 45 – 55%.
Vabas õhus kuivatatud puidu niiskus on 20
– 25%, katuse all kuivanud puidu niiskus
aga 15 – 20%. Väiksemate põletusseadmete
jaoks enne kasutamist puitu tavaliselt kuivatatakse, kuid suuremate puitkütuse katelde
jaoks seda enamasti ei tehta. Puu eri osade
niiskuse erinevust illustreerib Tabel 3.1 ja
erinevate puitkütuste niiskuse andmeid
Tabel 3.2.

Tabel 3.1. Puude erinevate osade niiskus, M% [22]
Mänd

Kuusk

Kask

Lepp

Haab

Tüvi

45 – 50

40 – 60

45 (35 – 50)

54

47

Oksad

50 – 60

42 – 46

41 (39 – 44)

57,5

45

60

60

55

48

Puu osa

Latv
Koor
korp

(15 – 20)

niin

(50)

Kogu puu

47

Tabel 3.2. Puitkütuste suhteline niiskus, M % [19]
Puitkütus
Puuhalud, toored

45

Puuhalud, riidas seisnud ühe suve

25

Puuhalud, riidas seisnud kaks suve

20

Peentüvehake, toores

50

Peentüvehake, õhukuiv kuivatatud üks aasta

25 – 30

Hakkpuit raiejäätmetest, toores mänd

60

Hakkpuit raiejäätmetest, toores kuusk

50 – 57

Hakkpuit jalal kuivanud puudest
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Puitkütus

Niiskus, %

Hakkpuit pajust

35 – 40

Toores saepuru

50 – 55

Saepuru kuivatatud puust

5 – 15

Höövlilaastud, õhukuiv

15 –20

Okaspuu koor, kuiv

40 – 50

Okaspuu koor, toores

60 – 70

Lehtpuu koor, kuiv

40 – 50

Lehtpuu koor, toores

65 – 70

Niiskus ei mõjuta ainult puitkütuse kütteväärtust, vaid ka ladustamise tingimusi,
põlemise temperatuuri (Tabel 3.3) ja suitsugaaside mahtu. Puidu niiskuse võib
väljendada märja massi (st tarbimisaine ehk
katlamajja saabuva kütuse) kohta ja puidu
kuivaine massi kohta. Mõnikord jaotatakse
puit niiskuse järgi kolme kategooriasse:

•

õhukuiv (õhkkuiv) – 20 (25), %,

•

poolkuiv – 21 – 33 (26 – 50), %,

•
toores – üle 33 (üle 50), %,
kus esimene arv näitab suhtelist niiskust
tarbimisaine ja teine (sulgudes) kuivaine
kohta.

Tabel 3.3. Halupuude niiskuse mõju leegi temperatuurile [23]
Puidu tarbimisaine
niiskus, %

Leegi temperatuur
süttimisfaasis, °C

10

660

1010

15

640

990

20

610

960

25

580

930

30

550

900

35

520

870

40

490

840

Suhteline niiskus tarbimisaine kohta (M)
leitakse valemiga (mõnes allikas vee sisaldus):

Suhteline niiskus kuivaine kohta (U) arvutatakse valemiga:

U=

M1-M0
M0

· 100

Leegi temperatuur põlemise lõppfaasis,
kui kolle on üles soojenenud, °C

(3.1.)

M=

M1-M0
· 100,
M1

(3.2.)
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kus M1

– märja puidu (tarbimisaine)
mass, kg,

M0 – kuiva puidu (puidu kuivaine)
mass, kg.

Neist esimene mõiste (U) leiab rakendamist
rohkem puiduteaduses ja puidu mehhaanilise töötlemise valdkonnas, teine (M) aga
energeetikas ja tselluloositööstuses.

Kui eeldada, et värskelt hakitud värske puidu
massis on pool vett ja pool puitainet, on
puidu mass (tarbimisaine) suhtelise niiskusega (M) 50 % ja selle niiskus kuivaine kohta
(U) vastavalt 100 % (Tabel 3.4)

Tabel 3.4. Üleminek niiskuse (M) ja veesisalduse (U) vahel [24]
M, %

15

20

25

30

35

40

45

50

60

U, %

18

25

33

43

54

67

82

100

150

U, %

15

20

30

40

50

65

80

100

150

M, %

13,0

16,7

23,1

28,6

33,3

39,4

44,4

50,0

60,0

Allpool on toodud niiskuse arvutamise praktiline näide, kus 100 kg puidust moodustab vesi 20 kg.

100 kg
80 kg

M=

· 100 = 20%

20 kg

Niiskus on kütuse kahjulik osis, mis
põhjustab lisakulusid nii transpordil kui
ladustamisel. Talvel võib niiske hakkpuit
külmuda ja selle etteanne laost katlamajja
võib olla raskendatud. Niiskus alandab
kütuse kütteväärtust, suurendab põlemisgaaside mahtu ning tõstab kastepunkti
temperatuuri. Mida suurem on põletatava
kütuse niiskus, seda suurem hulk soojust
kulub selle aurustamiseks (Joonis 3.1). Kui
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kasutada katla järel suitsugaaside kondensaatorit on võimalik osa niiskuse aurustamiseks kulunud soojusest kasulikku kasutusse
anda (suunata kaugküttevõrgus vee soojendamiseks või katla toitevee eelsoojendamiseks).
Joonisel (Joonis 3.2) on väljendatud tulpdiagrammina puitkütuse niiskus, lendosised (lendosa sisaldus) ja tahke ehk seotud
süsinik.
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40%-lise niiskusega puitkütus
vajab põlemiseks 30% rohkem
energiat (energia läheb peamiselt vee aurustamiseks)

ENERGIA
24%
vähem
energiat

1 kg puitu

25%
vett

40%
vett

3,75
kWh

2,86
kWh

25%

40%

Kui põletatakse 10 kg kasepuid on vaja aurustada:
•

2,5 kg vett, kui puude
suhteline niiskus on
25%

•

4 kg kui puude niiskus
on 40%

Joonis 3.1. Küttepuu niiskuse mõju energia sisaldusele
1 kg vee aurustamiseks kulub (temperatuurist 0 °C kuni 100 °C) 2680 kJ soojust ehk 0,744 kWh,
millest ~85% kulub vee aurustamiseks ülejäänu vee (puidus oleva niiskuse) soojendamiseks 100 °Cni.

Niiskus
(märjas/toores materjalis)

Kuivaine
Tuhk
0,3 – 4,0%*
Tahke süsinik
15 – 21%*

*osakaal kuivaines, %

Lendosised
75 – 83%*
Süsinik (C)
Vesinik (H)
Hapnik (O)
Lämmastik (N)
Väävel (S)		

49 – 51%*
6,0 – 6,2%*
38 – 42%*
0,1 – 0,4%*
0,01 – 0,05%*

Koor		
Saepuru		
Toores puit
Raidmed		
(raiejäätmed)
Tüvestehake
Küttepuu		
Pelletid		
(puitgraanulid)

60%
50 – 55%
50 – 60%
35 – 50%
30 – 45%
20 – 25%
8 – 10%

Joonis 3.2. Puidu koostis ja eri puitkütuste keskmine niiskus [16]
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3.2. Kuivamise/kuivatamise mõju
puitkütusele
Saetud ja lõhutud halgude kuivatamine
sõltub lähtepuu esialgsest niiskusest, ladustamiskohast ja ilmastikuoludest. Kõige olulisemad klimaatilised tegurid on suhteline
õhuniiskus, sademete hulk, temperatuur ja
tuuleolud. Normaalsel suvel võtab 40 – 50%
niiskusega toorest puidust saetud ja lõhutud
halgude kuivatamine põlemisniiskuse tasemeni õues tuule käes katte all vähemalt kaks
kuud, mille jooksul võib niiskus väheneda

20 – 25%-ni. Värsked saetud ja lõhutud halud
kahanevad oma mõõtmetelt 6 – 7%. Kahanemine algab alles niiskuse tasemel 23 – 25%,
st nn puidukiudude küllastuspunktis (kui
on saavutatud kuivamistingimustele vastav
püsiv niiskuse tase). Puidu ladustamine
talvel nt puukuuri ei vähenda puidu niiskust
märkimisväärselt, kuna puidu kuivatamiseks on kõige soodsam suvehooaeg aprillist
septembri alguseni (Joonis 3.3 ja Joonis 3.4).

1. aasta - vara-

2. aasta - halvad

3. aasta - varakult

kult (aprillis)

kuivamis-

(märtsis) kuivama

kuivama pandud

tingimused

pandud kogu suveks

kogu suveks

Joonis 3.3. Saetud ja lõhutud halud, mis kuivavad õues kaetud traatpuuris ja nende niiskuse
hooajalised erinevused [16]

töötlemata
tüvede pind kraabitud
osaliselt kooretustatud
lõhestatud

Joonis 3.4. Koore kraapimise (koorimise) mõju kasepeenpuu kimpude kuivamisele kaetud
kuhjas 2007. aasta näitel [16]
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Värskete raiejäätmete niiskus on 50 – 60
massiprotsenti hakkpuidu kogumassist.
Raiejäätmetest toodetud hakkpuidu niiskus
on aga 25 – 65%. Niiskus sõltub sellistest
teguritest nagu aastaaeg ja ladustamise olud.
Niiskuse väärtuse võib saavutada alla 30%
suvel, kui hakkpuidu tooraine jäetakse kohapeal (raielangil või selle läheduses) kuivama,
kuid samamoodi võib niiskuse kuni 65%
väärtust mõõta ka talvel, kui hakkpuiduga
seguneb lumi ja jää (Joonis 3.5). Niiskus
mõjutab hakkpuidu energiasisaldust (-tihedust) üsna märkimisväärselt. Praktikas on
raiejäätmete hakke energiasisaldus 0,6 –
1,0 MWh/pm (2,16 – 3,6 GJ/pm3) [16].
Raiejäätmete hunnikute (pikad vaalud)
katmine selleks otstarbeks välja töötatud
jõupaberiga on suhteliselt tavaline. Paber
kaitseb vaid märjaks saamise eest, mis
tähendab, et hakkimist saab teostada ka
halbade ilmastikutingimuste korral. Paberi
saab koos hakkimisjääkidega läbi hakkuri
lasta nii, et see ei jääks ladustamiskohta
maha. Joonis 3.5 on näide VTT uuringust
raiejääkide niiskuse kohta raielangil kaetud

ja katmata hunnikus. Niiskus on esitatud
nii massiprotsentides ja kilogrammides
(H2O)/pm3 kohta. Tulemuste põhjal oli
kaetud hunnikutes ladustatud raiejääkide
niiskus 7 – 10 protsendipunkti madalam
kui katmata hunnikutes. Nende uuringute
kohaselt oli raiejääkide kuivatamine kõige
tõhusam ladustamisperioodi alguses, kuna
raiejäägid kuivasid esimese kahe kuu jooksul
14 – 20 protsendipunkti võrra. Aurustumine
ületas sel perioodil sademete hulga rohkem
kui 100 mm. Niiskus hakkas oktoobris taas
suurenema suurema sademete hulga tõttu
(Joonis 3.5) [16, 24].
Hakkpuitu ei tohiks hoida väikestes (alla
200 m3) katmata kuhjades, välja arvatud
lühikese aja jooksul, kuna need võivad
vihma tagajärjel veega täielikult küllastuda.
Suhteliselt kuiva (<30 massiprotsendi) hakkpuitu saab siiski säilitada kogu kütteperioodi
vältel, kui seda on võimalik paigutada kaetud
hunnikutesse [25].

katmata hunnik
kaetud hunnik
mahavõtmise kohal

Joonis 3.5. Raiejäätmete niiskus raieplatsil katmata ja kaetud hunnikutes (joondiagramm näitab
aurustumise ja sademete suhet, mm) [26]
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3.3. Kütteväärtus ja energiasisaldus
Kütteväärtus on soojushulk, mis etteantud
tingimustel eraldub ühe ühiku kütuse täielikul põlemisel. Kütteväärtus antakse tahkekütuse 1 kg kohta normaaltingimustel.
Eristatakse ülemist kütteväärtust (qgr, ingl
GCV – gross calorific value) ja alumist
kütteväärtust (qnet, ingl NCV – net calorific
value). Ülemises kütteväärtuses sisaldub ka
põlemisgaasis oleva veeauru kondenseerumissoojus [27].

kus qnet,daf – puitkütuse põlevaine

Kuna põletusseadmetest lahkuva põlemisgaasi temperatuur on üldjuhul kõrgem selles
sisalduva veeauru kondenseerumistemperatuurist (kastepunktist), siis praktikas rakendatakse peamiselt alumist kütteväärtust.
Seadmete puhul, kus on kasutusel suitsugaaside kondensaatorid (skraberid), võib
kasuteguri arvutamisel kasutada ka ülemist
kütteväärtust. Puidu kui väävlivaese kütuse
puhul on suitsugaaside kondenseerumissoojuse kasutamine tehniliselt kergesti teostatav.
Tänapäeval paigaldataksegi peaaegu kõigisse
kaugkütte katlamajadesse niisket puitkütust
kasutatavate üle 4 MW katelde järele suitsugaaside kondensaatorid.

Kütteväärtus väljendatakse enamasti MJ/kg
või kJ/kg, kusjuures mass võib olla nii niiske
(ingl ar – as received ehk tarbimisaine),
kuiva (ingl d – dry) kui ka kuiva tuhavaba
(ingl daf –dry ash free) kütuse mass. Veeauru
hulk põlemisgaasis sõltub kütuse niiskusest
ja vesinikusisaldusest. 1 kg veeauru kondenseerimissoojus on 2,442 MJ temperatuuril
25 °C ja 1 kg vesiniku põlemisel tekib 8,94 kg
veeauru. Kui kuiva kütuse vesinikusisaldus
protsentides Hd, on teada, siis saab puitkütuse kuivmassi alumise kütteväärtuse (qnet,d)
arvutada kuivaine ülemise kütteväärtuse abil
(qgr,d):

Põletusseadmete tehnoloogilist lahendust ja
otstarbekat võimsuste diapasooni mõjutab
suurel määral kütuse niiskus, teatud määral
ka puidu liik. Väikestes küttesüsteemides
(nt eramajade kütteseadmetes) ei tohiks
puitkütuse niiskus ületada 25 protsenti. Kui
see on kõrgem, siis langeb põlemistemperatuur ideaalsest vahemikust madalamale
(Tabel 3.3), mis põhjustab soojuskadude ja
heitmete suurenemist ning võib kahjustada
korstnat.

qnet,d = qgr,d – 2,442 · 8,94 · Hd/100, MJ/kg (3.4)

Puitkütuse tarbimisaine alumine kütteväärtus sõltub põhiliselt niiskusest ja tuhasusest ning kehtib järgmine seos:

qnet,ar = qnet,daf – 21,4Mar/100–18,9Aar/100, (3.3)
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alumine kütteväärtus,
MJ/kg [16, 22];

Mar

– tarbimisaine niiskus, %;

Aar

– tarbimisaine tuhasus, %.

Puitkütuse tarbimisaine koosneb nn ballastainest (niiskus + tuhk) ja põlevainest.

Kui tarbimisaine alumise kütteväärtuse
arvutamisel kasutada ainult puitkütuse niiskust, siis sobib valem:

qnet,ar = qnet,d (1-Mar/100) – 2,44Mar/100, (3.5)
MJ/kg,
kus

qnet,d – kuivaine alumine kütte-

väärtus, MJ/kg (Tabel 3.5).

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Tabel 3.5. Eestis levinumate puuliikide eri osade keskmine kuivaine alumine kütteväärtus qnet,d,
MJ/kg [14, 16]
Tüvepuit

Koor

Kogu
tüvi

Ladvad

Lehed,
okkad

Kogu
puu

Kännud

Mänd
(Pinus Sylvestris)

19,31

19,53

19,33

20,23

21,00

19,53

22,36

Kuusk
(Picea abies)

19,05

18,80

19,02

19,77

19,22

19,29

19,18

Sookask
(Betula pubescens)

18,62

22,75

19,19

19,94

19,77

19,30

18,61

Arukask
(Betula pendula)

18,61

22,53

19,15

19,53

19,72

19,21

18,50

Hall lepp
(Alnus incana)

18,67

21,57

19,00

20,03

20,57

19,18

19,27

Must lepp
(Alnus glutinosa)

18,89

21,44

19,31

19,37

20,08

19,31

18,91

Haab
(Populus tremula)

18,67

18,57

18,65

18,61

19,18

18,65

18,32

Puu liik

Tabelites (Tabel 3.5, Tabel 3.6, Tabel 3.7)
esitatakse tehnilisteks arvutusteks sobivaid
puitkütuste kütteväärtusi ja puidu tarbimisaine kütteväärtusi sõltuvana niiskusest
ja tuhasusest. Tabel 3.3 näitab, mil määral
mõjutab puitkütuse niiskus leegi temperatuuri.
Puuvõra mass koosneb põhiliselt lehtedest
või okastest. Lõuna-Soome uuendusraielankidel moodustavad okkad 26% mändide
ja 39% kuuskede massist. Okasteta männi
okste kuivaine alumine kütteväärtus on
20,09 MJ/kg ja kuuse omadel 19,41 MJ/kg
(vt vahekorda Tabel 3.1). Okaste kuivaine
alumine kütteväärtus on vastavalt 21,04

ja 19,19 MJ/kg. Teisisõnu on männiokaste
alumine kütteväärtus kõrgem kui ülejäänud
võra massil, erinevus kuuseokaste ja okste
kütteväärtuse vahel on aga väiksem. Okaste
maha langemine mõjutab seega männi
keskmist alumist kütteväärtust rohkem kui
kuusel. Siit järeldatakse, et kuigi raiejäätmete
alumine kütteväärtus väheneb neilt okaste
varisemisel, mädanemisel ja ekstraktiivainete eraldumisel, jääb keskmine kuivaine
kütteväärtus samaks, nagu ka süsiniku ja
vesiniku suhe jääb ladustamise ajal suhteliselt muutumatuks. Niiskus on seetõttu ainus
tarbimisaine alumist kütteväärtust mõjutav
tegur [16].
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Tabel 3.6. Mõnede puitkütuste kütteväärtus ja tuhasus [10, 24]

Okaspuu puit
Parameeter

Ühik

Lehtpuu puit

Tüüpväärtus

Tüüpvahemik

Tüüpväärtus

Tüüpvahemik

w-% d

0,3

0,2 – 0,5

0,3

0,2 – 0,5

Ülemine kütteväärtus, qgr,daf

MJ/kgdaf

20,5

20,2 – 20,8

20,2

19,5 – 20,4

Alumine kütteväärtus, qnet,daf

MJ/kgdaf

19,2

18,8 – 19,8

19,0

18,5 – 19,2

Tuhk, Ad

Okaspuu koor

Lehtpuu koor

w-% d

4

2–6

5

2 – 10

Ülemine kütteväärtus, qgr,daf

MJ/kgdaf

21

20 – 23

21

20 – 23

Alumine kütteväärtus, qnet,daf

MJ/kgdaf

20

19 – 21

20

19 – 21

Tuhk, Ad

Okaspuu
metsajäätmed
Tuhk, Ad

Lehtpuu
metsajäätmed

w-% d

2

1–4

1,5

0,8 – 3

Ülemine kütteväärtus, qgr,daf

MJ/kgdaf

21

20,8 – 21,4

20

19,7 – 20,4

Alumine kütteväärtus, qnet,daf

MJ/kgdaf

20

19,5 – 20,0

19

18,4 – 19,1
Lehtpuu

Okaspuu
Tuhk, Ad

w-% d

2,0

1,1 – 4,0

2,0

1,5 – 2,5

Ülemine kütteväärtus, qgr,daf

MJ/kgdaf

20,3

20,0 – 20,6

20,2

20,0 – 20,4

Alumine kütteväärtus, qnet,daf

MJ/kgdaf

18,8

18,4 – 19,2

18,8

18,6 – 19,1

Märkus: w-% d – massiprotsent kuivmassi kohta; daf – (ingl dry ash free, kuiv tuhavaba)
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Tabel 3.7. Puidu energiasisalduse sõltuvus tarbimisaine niiskusest ja tuhasusest [28]
Energiasisaldus Ear, kWh/kg (qnet,daf =19,2 MJ/kg)
vastavalt tarbimisaine tuhasusele Aar, %

Niiskus, M, %
1

2

3

4

5

25

3,79

3,75

3,71

3,67

3,63

30

3,49

3,46

3,42

3,38

3,34

35

3,19

3,16

3,13

3,09

3,06

40

2,90

2,86

2,83

2,80

2,77

45

2,60

2,57

2,54

2,51

2,48

50

2,30

2,27

2,25

2,22

2,19

55

2,00

1,98

1,96

1,93

1,91

60

1,71

1,68

1,66

1,64

1,62

65

1,41

1,39

1,37

1,35

1,33

70

1,11

1,09

1,08

1,06

1,05

Kui kütteväärtus määratakse ja esitatakse
käsiraamatutes enamasti massiühiku kohta,
siis katlamajas on sageli otstarbekas väljendada kütteväärtust selle koguseühiku kohta,
mida saabuva kütuse arvelevõtuks kasutatakse. Hakkpuidu korral on selleks ühikuks
sageli puistekuupmeeter või tihumeeter. Et
massi- ja mahuühiku kohta esitatud kütteväärtuste andmeid omavahel seostada, oleks
vaja teada vastava kütuse mahukaalu ja tihedust.
Kuna enamasti esitatakse kütuse kütteväärtus niiske kütuse massiühiku kohta,
võib see kütuse niiskuse kõikumiste korral
põhjustada tuntavat ebatäpsust. Teiseks
võimaluseks on väljendada kütteväärtus
kuivaine kilogrammi kohta. Puitkütuste
niiskuse tüüpilises piirkonnas (kuni 50%),
on niiskuse mõõtmisel tehtava vea mõju
kuivaine massi kohta esitatud kütteväärtusele oluliselt väiksem (Joonis 3.7) kui märja
kütuse massi kohta toodud kütteväärtusele
(Joonis 3.6).

Kirjeldatud asjaolu arvesse võttes on kasulik
teada, et nii puidu tihumeetri kui hakkpuidu
puistekuupmeetri kuivainesisaldus praktiliselt ei sõltu niiskusest. Seega, mõõtes katlamajja saabuva kütuse (näiteks hakkpuidu)
kogust mahuühikutes ja teades mahuühikus
sisalduva kuivaine kütteväärtust, saab kütuse
energiasisaldust suhteliselt täpselt määrata ja
niiskuse väga täpseks määramiseks puudub
tungiv vajadus. Vastuvõetava kütuse kaalumine ja niiskuse täpne ja operatiivne määramine pole seega ainuke võimalus kütuse
energiasisalduse määramiseks ja kütuseautode kallite kaalumisseadmete paigaldamine
pole kütusetarnijatega korrektseks arvelda-miseks sugugi ilmtingimata vajalik.
Kütteväärtuse arvutamise täpsus hakkpuidu
kuivaine massiühiku kohta niiskusel 35%
võimaliku vea ±5% korral on vähem kui
1,7%, sama tarbimisaine massiühiku kohta
aga 9,24% [14].

33

3

Tahkete puitkütuste omadused

Joonis 3.6. Hakkpuidu tarbimisaine
alumine kütteväärtuse GJ/t
sõltuvus niiskusest, M [29]

Joonis 3.7. Hakkpuidu tarbimisaine alumine
kütteväärtuse GJ/tm sõltuvus
niiskusest U (kuivaine kohta) [29]

3.4. Tarbimisaine energiatihedus
(energiasisaldus)
Eestis on praktikas kasutusel soojushulga
mõõtühikuna MWh, kuid on SI süsteemis
energiaühikuks Joule (J) ja tema kordsed
ühikud. Juhised energiaühikute teisendamiseks on toodud lisas (Tabel 13.1 ja Tabel
13.2).
Väikeste kütteseadmete (katlamajade) ja
kodumajapidamiste jaoks müüakse kütust
tavaliselt mahu järgi ja energiasisaldus
(alumine kütteväärtus) esitatakse seetõttu
megavatt-tundides (MWh) puistemahu
kohta. Mahukaalu ja niiskust kas mõõdetakse või hinnatakse.
Tarbimisaine energiatihedust võib arvutada
järgmise valemi) abil:

Ear =

1
· qnet,ar · BDar ,
3600

kus Ear

– puitkütuse tarbimisaine
(märja kütuse) energiatihedus, (MWh/pm3);

qnet,ar – alumine kütteväärtus tarbimisaine kohta (konstantsel
rõhul), MJ/kg;
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(3.6.)

BDar

– mahukaal, st tarbitava
puitkütuse (tarbimiskütuse)
mahuühiku kaal (kg/m3);

1/3600 – on energiaühikute teisendustegur megadžaulidest (MJ)
megavatt-tundideks (MWh).

Energiatiheduse arvutamise tulemus tuleb
esitada ümardatult 0,01 MWh/pm3 täpsusega puistemahu kuupmeetri kohta.
Puitkütuse energiatiheduse (mõnedes allikates energiasisaldus) ühikuna kasutatakse tahkete kütuste puhul GJ/t, MWh/t,
kWh/kg või MWh/kg) ja gaas- ning vedelkütuste korral MWh/m3 või kWh/m3 (Tabel
3.8). Puitkütuste puhul kasutatakse sageli ka
ühikuid MWh/pm3 või MWh/rm.
Tabel 3.8-s on energiatiheduse leidmisel
arvestatud lisaks niiskusele ka kütuse
tuhasust.
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Tabel 3.8. Kütuse energiatihedus (energiasisaldus) ja puistetihedus (1 MJ = 0,278 kWh ja
1 GJ = 277,8 kWh) [30]
Energiatihedus
massi järgi,
GJ/t

Energiatihedus
massi järgi,
kWh/kg

Puistetihedus/
tihedus,
kg/m3

Hakkpuit
(väga sõltuv niiskusest)

7 – 15

2–4

175 – 350

2000 –
3600

600 – 1000

Halupuu (virnastatuna –
õhkkuiv, 20% niiskus)

15

4,2

300 – 550

4500 –
8300

1300 – 2300

18 – 21

5 – 5,8

450 – 800

8100 –
16 800

2300 – 4600

Puitpellet (-graanul)

18

5

600 – 700

10 800 –
12 600

3000 – 3500

Hiina siidpööris,
pallituna (25% niiskus)

17

4,7

120 – 160

2000 –
2700

560 – 750

20 – 30

5,6 – 8,3

800 – 1000

16 000 –
33 000

4500 – 9100

Kütteõli

42

11,7

830

36 500

10 200

Maagaas (Eesti)
ülemine
alumine

53
48

14,9
13,4

0,7

37,4
33,8

10,4
9,4

Kütus

Puit (kuivatatud)

Süsi (pruunsöest
antratsiidini)

EnergiaEnergiatihedus
tihedus
mahu järgi,
mahu järgi,
MJ/pm3; MJ/m3 kWh/pm3; kWh/m3

3.5. Mineraalosa, tuhk, tuhasus, tuha

sulavus

Tahke kütus koosneb põlevosast, mineraal
osast ja niiskusest ehk veest (Joonis 3.8).
Kütuse põlevosa omakorda koosneb orgaanilisest ainest (puidu puhul nt tselluloos,
hemitselluloos, ligniin ja ekstraktiivained)
ja püriidsest väävlist (puidus puudub,
puidus esineb vähesel määral orgaaniline
väävel orgaaniliste molekulide koostises).
Väävel on kütuses ebasoovitav komponent,
mis toimib põletusseadmeid kahjustavalt ja

annab põlemisel süsinikuga võrreldes palju
vähem soojust. Teised olulisemad elemendid
puitkütuses on süsinik, vesinik ja hapnik
(vähesel määral lämmastik) [27].
Olgu siinkohal võrdluseks ära toodud erinevate biomassi liikide keskendatud keemiline
ehk elementkoostis ja lisaks niiskus, tuhasus,
lendosa ja koks (Tabel 3.9).
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Tabel 3.9. Erinevate biomassi liikide tüüpiline keemiline koostis (elementkoostis), lendosa ja
seotud süsinik, niiskus ja tuhasus tarbimisaines massiprotsentides [31]
Biomassi grupp

C*

H

O

M

A

30 – 80 6 – 25

5 – 63

1–8

<1 – 3 41 – 77 9 – 35

4 – 48

1 – 19

42 – 53 22 – 33 8 – 14

11 – 38

S

N
≤1

VM

FC

Puitne biomass

49 – 57 32 – 45 5 – 10

≤1

Rohtne biomass

42 – 58 34 – 49

3–9

≤1

Vesiviljeluse
biomass

27 – 43 34 – 46

4–6

1–3

1–3

Loomne ja inimeste 57 – 61 21 – 25
jääkbiomass

7–8

1–2

6 – 12 43 – 62 12 – 13

3–9

23 – 34

45 – 71 16 – 46 6 – 11

<1 – 2

1–6

41 – 79 1 – 15

3 – 38

3 – 43

Segubiomass ja
biomassi segud

*Lühendid: süsiniku (C), hapniku (O), vesiniku (H), lämmastiku (N), lendosa (VM), seotud
süsiniku e koksi (FC), niiskuse (M) ja tuha sisaldus (A).

Muud elemendid

Hemitselluloos
Tselluloos

Põlevaine

Põlevaine

Ekstraktiivained

Tuhk

Vesi

Vesi

Vesinik
Süsinik

Ligniin
Tuhk

Hapnik

Joonis 3.8. Puitkütuse koostisosad
(vasakul) põlevaine elementkoostis (paremal) [32]
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Kütuse mineraalosa moodustab kütuses
esinevate mineraalühendite kooslus ühendite algkujul (SiO3, CaO, Al2O3 jt, Tabel
3.10). Põlemise käigus lähevad mineraalosa
osised kas täielikult või osaliselt üle tuhka kas
esialgsel kujul, muundunult või uusmineraalidena [27]. Kütuse mineraalosa jaguneb
sisemiseks ja välimiseks. Sisemine mineraalosa on sattunud puittaimedesse kasvamise käigus pinnasest, mistõttu sõltuvana
pinnase mineraalsest koostisest on erinevates kohtades kasvanud puittaimedel mineraalosa koostis veidi erinev. Välimine mineraalosa on kandunud puitu väliskeskkonnast
valdavalt puidu varumise, transpordi ja
ladustamise ajal. Mineraalide sisaldusest ja
koostisest sõltub puitkütust kasutavate põletusseadmete vastupidavus, puhastusvajadus
ja -meetodid ning keskkonnaheitmed.

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Tuhk on kütuse põlemisel tekkiv tahke jääk,
mis moodustub peamiselt kütuse mineraal
osast, kuid sellesse võib mõningal määral
lisanduda ühendeid orgaanilisest ainest
keeruliste keemiliste protsesside tagajärjel.
Selletõttu ei saa põlemisel tekkivat tuhka
samastada kütuse mineraalosaga ei koostise
ega hulga poolest, kuigi seda sageli ekslikult

tehakse [27]. Kui põlemisel puitkütus ei
saanud vajalikul määral õhku (hapnikku),
siis osa süsinikku jääb põlemata ja võib
kanduda tahmana katelde järelküttepindadele, suitsukäikudesse ja korstnasse või jääda
tuha hulka (tuhk on tume hall või lausa
must).

Tabel 3.10. Puitkütuse mineraalosa
keemiline koostis, % [22]

Tabel 3.11. Erinevate puuliikide kuivaine
tuhasus Ad, % [22]

Komponent

Kogus,
%

Komponent

Kogus,
%

CaO

37 – 58

K2O

3 – 29

P2O5

1–8

MgO

Fe2O3

1–5

Na2O

0,5 – 3

Tüvi

Koor

Oksad,
juured

Mänd

0,2 – 0,7

1,4 – 2,2

0,3 – 0,7

5 – 16

Kuusk

0,2

2,3

0,3 – 0,4

SiO2

3 – 22

Kask

0,2 – 0,4

2,4

0,3 – 0,6

SO3

1–4

Haab

0,2 – 0,3

2,7

0,3

Kütuseproovi tuhasisaldus e tuhasus
määratakse laboratoorsel teel kütuse tuhastamise käigus. Tuha hulk ja omadused
sõltuvad tuhastamistingimustest (need on
standardiseeritud), eelkõige temperatuurist. Üldjuhul puitkütuseproov tuhastatakse
temperatuuril 550 ±10 °C muhvelahjus õhu
keskkonnas ja tulemus esitatakse protsentides kuivaine kohta (vt Joonis 3.2). Erinevate puuliikide osade tuhasuse andmeid on
esitatud Tabel 3.11-s.

Puuliik

Mistahes kütuse iseloomustamisel on
oluliseks näitajaks tuha sulavus. Tuha
sulamistemperatuurid määratakse stan
dardiseeritud meetodil, jälgides kindla
geomeetrilise kujuga tuhaproovi käitumist
kuumenevas keskkonnas. Jälgimise käigus
määratakse iseloomulikud temperatuurid
proovikeha kuju välisdeformatsiooni järgi
(Joonis 3.9). Sulamisnäitajad sõltuvad tuha
keemilisest koostisest, kõige rohkem mõjutavad tuha sulavust SiO2, CaO, Al2O3 ja
rauaühendid [27].

r2
Originaal

Deformatsioon

Pehmenemine

2r2

1/3r2

Poolsfäär

Sulamine

Joonis 3.9. Iseloomulikud silindri- või kuubikujulise katsekeha kuju muutused
sulamiskarakteristiku määramisel [22]
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pehmenemistemperatuur
(proovikeha
ülemised servad ümarduvad), ST = 1180 –
1525 °C,

Tuha sulamist iseloomustatakse järgmiste
temperatuuridega
(sulamiskarakteristikutega), mis erinevate kirjandusallikate
järgi jäävad puidu tuha puhul Tabel 3.12-s
näidatud vahemikku:

poolsfääri
temperatuur
(proovikeha
on saavutanud poolkera kuju, kõrgus
moodustab ½ proovikeha esialgsest läbimõõdust), HT = 1230 – 1650 °C,

deformatsioonitemperatuur
(deformatsiooni alguse temperatuur – täheldatakse
esimesi märke proovi sulamisest ning proovikeha ülemise osa muutumisest, põhiliselt
äärte ümardumisest või proovikeha paisumisest), rahvusvaheline tähis DT = 1150 –
1490 °C,

sulamistemperatuur (e voolamistemperatuur, temperatuur, mil moodustub sula tuhamass), FT = 1250 – 1650 °C.

Tabel 3.12 . Puidu tuha keskmised sulamiskarakteristikud [33]

Kütus

Sulamiskarakteristikute väärtused, °C
DT

ST

HT

FT

Kogupuuhake, mänd

1210

1225

1250

1275

Raiejäätmete hake

1175

1205

1230

1250

Saepuru, mänd

1150

1180

1200

1225

Koor, kuusk

1405

1550

1650

1650

Koor, mänd

1340

1525

1650

1650

Kuigi puitkütuste ja ka muude tahkete
biokütuste tuhasisaldus on madal (kuni
mõni protsent), mõjutavad tuha sulamiskarakteristikud otseselt katla tööd. Tuha
sulamine võib põhjustada kolde šlakkumist
ja konvektiivsetele küttepindadele tugevate
sadestuste tekkimist. Kui koore puhul on
tuha pehmenemistemperatuurid tavaliselt
üsna kõrged (üle 1500 °C) ja kolde ning resti
šlakkumist reeglina ei põhjusta, siis saepuru
ja hakkpuidu märksa madalamad pehmenemistemperatuurid nõuavad šlakkumise
vältimiseks hoolikat põlemisrežiimide jälgimist. Tuha sulamine sõltub tema mineraalsest koostisest ja isegi väikesed erinevused
koostises võivad tunduvalt muuta sulamis-
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karakteristikuid. Kütuse ja tuha koostise
järgi pole praktikas võimalik tuha sulamist
usaldusväärselt ennustada [14].
Restil olevas tuhas toimuvad põlemisprotsessi käigus füüsikalised muutused: temperatuuri tõusuga tuhk pehmeneb ja kuni
selleni, et tuhaosakesed on täielikult kokku
kleepunud. Madalate tuhasulamise karakteristikatega kütuste kasutamine suurendab
restil šlaki (räbu) tekke ohtu. Kolde restil
sulav šlakk (põlemisjääk, räbu) häirib põlemisprotsessi kulgu, kuna takistab resti alt
antava õhu (primaarõhu) ühtlast jaotumist
resti ulatuses. See võib põhjustada resti
metalli ülekuumenemist ja korrosiooni.

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Šlaki moodustumisega seotud probleeme on
siiski võimalik lahendada, näiteks resti jahutamisega, suitsugaaside ringluse korraldamisega, küttepindade automaatse puhastamise
mehhaaniliste süsteemide paigaldamisega
või kasutades eriti madala sulamistemperatuuriga teravilja (nt kaeral on FT =
750 °C) põletamise korral kaltsiumilisandite
andmist. Ca ja Mg lisamine tõstab tavaliselt
tuha sulamistemperatuuri. Puhta puidu ja
puukoore sulamistemperatuur on suhteliselt kõrge (1300 – 1400 °C) ja seetõttu pole
nende kütuste põletamisel kriitilisi tuha
sulamisega seotud probleeme. Küll aga jääb
rohttaimede sulamistemperatuur sageli alla
1000 °C ja sellest tulenevalt võib nende põlemise ajal tekkida räbu [24].
Ettevaatlikult tuleks suhtuda ka erinevate
biokütuse segude põletamisse, eriti rohtse
biomassi (õled, luhahein) ja puidu koospõletamisse. Seevastu puitkütuse ja turba
koospõletamine (turba lisamisel 10 – 15
massiprotsendi ulatuses) aitab sageli keevkihtkateldes tuhasadestusi vältida.
Katlas põlemisel tekkivat tuhka võib jagada
kaheks:
Põhjatuhk (koldetuhk) - see arvestatav osa
tuhast koguneb kas kolderesti alla või otsas
olevasse süvendisse ja suunatakse sealt
tavaliselt kruvitransportööriga mahutisse.
Põhjatuha massi tihedus on 1,3 t/m3.
Lendtuhk - see on tuhk, mis lendub koldest
koos põlemisgaasiga, püütakse kinni suitsugaaside puhastamisseadmetes ja mida saab
veel omakorda jagada tsüklonituhaks, elektrifiltri või kottfiltri tuhaks. Nende omadused
ja koostis erineb veidi. Lendtuha massi
tihedus on 0,8 – 0,9 t/m3.
Puhaste puitkütuste põhjatuhka (koldetuhka) lubatakse kasutada põldudele mineraalide lisamiseks, kui lendtuhas sisalduvate
raskmetallide tõttu ei ole selle kasutamine
põllumajanduses soovitatav (nt Rootsis on
keelatud).

3.6. Kütuse lendosa, seotud süsinik ja
elementkoostis
Kuumutamisel lagunevad tahkekütuse
orgaanilise aine molekulid lihtsamateks
ühenditeks, s.t toimub termiline lagunemine, mille käigus osa orgaanilisest ainest
läheb gaasifaasi ja lendub. See osa ongi
lendosa ehk lendaine ja üksikud lendosa
komponendid on lendosised (Tabel 3.9 ja
Joonis 3.2). Olulisemad ühendid lendosas on
süsivesinikud. Tahkesse olekusse jääv põlevaine peale termilist lagundamist on seotud
e tahke süsinik.
Kütuse orgaanilise osa termilise stabiilsuse üks näitajaid on lagunemise algustemperatuur, mille määrab orgaanilise aine
koostis ja struktuur. Mida hapnikurikkam
on kütus (samas ka mida noorem kütus),
seda madalam on termilise lagunemise
algustemperatuur. Puit ja turvas on noored
ja hapnikurikkad kütused ning puidu ja
turba termilise lagunemise algustemperatuur on 100 – 160 °C (puidul on madalam).
Kütuse lendosa ei ole võimalik kvantitatiivselt üheselt määrata, sest selle hulk sõltub
kuumutamise temperatuurist ja ajast ning
määramise tingimustest. Nii lendosa kui
seotud süsiniku hulk antakse kütuse põlevaine massi (kg/kg), harvemini kütuse kogumassi kohta [27].
Puitkütuste elementkoostises on valdavad
kolm keemilist komponenti: süsinik (C),
vesinik (H) ja hapnik (O), mis kokku
moodustavad kuivainest umbes 99%.
(Joonis 3.2, Tabel 3.13). Lämmastikusisaldus
(N) jääb tavaliselt alla 0,2% ja väävlisisaldus
(S) alla 0,05% kuivainest. Väävlisisaldus
pakub kütuses huvi eelkõige väävliheitmete
tekkimise seisukohalt, kuid kõrgema väävlisisalduse korral võib mõjutada ka madalatemperatuurilist korrosiooni suitsukäikudes
ja metallkorstnas. Kuna kloor võib samuti
põhjustada küttepindade korrosiooni, siis
on oluline teada ka kütuse kloorisisaldust.
Kloorisisaldus võib probleeme põhjustada
näiteks okaspuu raiejäätmetehakke põletamisel, kui okaste osatähtsus kütuses on suur.
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Kuigi raskmetallide sisaldus puidumassis ei
ole ohtlikult kõrge, tuleb rangemate keskkonnanõuete korral ka nende sisaldusega
arvestada (Tabel 3.14). Puu eri osade koostises leidub vähesel määral niklit, arseeni,
kaadmiumi, kroomi, vaske, elavhõbedat,
pliid ja tsinki [14].

Tabel 3.13 viimases kahes veerus ja Tabel
3.14-s on ära toodud erinevate puitkütuste
ja puu osade peamised ja vähemtähtsad
elemendid. Näiteks on esitatud paju analüüsimisel saadud andmed raskmetallide
sisalduse kohta kuivaines, mg/kg: As <4,
Cd 0,7 – 2,9, Cr <2,5, Cu 2,5 – 3,8, Pb <4,
Zn 11 – 64 ja Ni <1,5 [34]

Tabel 3.13. Erinevate puitkütuse liikide elementkoostis, % [33]

Puitkütus

Elementide sisaldus kuivaines, %
C

H

N

O

S

Cl

Kogupuu (puitmass)

48 – 50

6,0 – 6,5

0,5 – 2,3

38 – 42

0,05

<0,01

Kogupuu hake, mänd

51,8

6,1

0,3

41,2**

0,01

0,0042

Metsajäätmete hake

51,3

6,1

0,4

4,08**

0,02

0,0076

Okaspuu hake

0,02 – 0,045 0,011 – 0,031

Lehtpuud hake

0,02 – 0,09

Kooreta männi saepuru

51,0

6,0

0,08

42,8**

0

<0,0050

Kogu paju

49,7

6,1

0,4

42,6**

0,03 – 0,05

0,0037

52,5

5,7

0,4

39,7**

0,03

0,0085

54,5

5,9

0,3

37,7

49,9

5,9

0,4

41,4**

0,03

0,0279

50,6

5,9

0,5

40,2

56,6

6,8

0,8

34,2

Männikoor*

Kuusekoor*
Kasekoor

* Andmed saadud erinevatest allikatest,
** Hapnik (O) on arvutatud vahena (O = 100 – muud elemendid, %)

40

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Tabel 3.14. Okas- ja lehtpuude erinevate osade mineraalainete sisaldus kuivaines, % [33]
Peamised elemendid, %
Puuliik ja osa

Vähemtähtsad elemendid, mg/kg

P

K

Ca

Mg

Mn

Fe

Zn

B

Cu

Tüvi

0,01

0,06

0,12

0,02

147

41

13

3

2

Tüvekoor

0,08

0,29

0,85

0,08

507

60

75

12

4

Oksad

0,04

0,18

0,34

0,05

251

101

44

7

4

Okkad

0,16

0,60

0,50

0,09

748

94

75

9

6

Kogupuu

0,03

0,15

0,28

0,05

296

85

30

6

4

Tüvi

0,02

0,08

0,08

0,02

34

20

16

2

2

Tüvekoor

0,09

0,37

0,85

0,07

190

191

131

17

13

Oksad

0,06

0,21

0,41

0,05

120

47

52

7

4

Okkad

0,21

1,17

1,10

0,19

867

135

269

21

10

Kogupuu

0,05

0,21

0,25

0,04

83

27
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Okaspuud

Lehtpuud

3.7. Tihedus, maht ja mahukaal
Tihedus on antud puitkütuse liigi massi ja
tegeliku mahu suhe. See varieerub eksootilistel puudel 1050 kuni 1350 kg/m3, kuid
tüüpilistel Euroopast pärit liikidel on see
~400 kg/m3 okaspuudel (nt kuusk ja mänd),
~800 kg/m3 lehtpuudel (tamm) ja kuni
1200 kg/m3 puitpelletitel. Tüvepuidu tihedus
sõltub puuliigist, niiskusest ja paisumise
(tursumise) tegurist. Puit tõmbub kuivades
kokku keskmiselt 10 – 20% ja paisub niiskudes piki kiudu keskmiselt 0,1%, radiaalselt
3 – 5% ja tangentsiaalselt 6 – 10%. Tihedusel
on tugev mõju puitkütuse ladustamisele ja
transpordile.

Puidu tiheduse iseloomustamiseks kasutatakse järgmisi mõisteid:
•

tihedus normiks seatud (standardsel) niiskusel, s.o absoluutsel niiskusel 12% – ρ12 ,
kg/m3,

•

puitunud rakkude (aine) tihedus, mis
on võrdne kõikidel puuliikidel – ρ =
1530 kg/m3,

•

absoluutselt kuiva puidu tihedus – ρ0 ,
kg/m3,

•

niiske puidu tarbimisaine tihedus) – ρar ,
kg/m3.

Erinevate puuliikide tihedus normniiskusel,
samuti absoluutselt kuiva puidu tihedus on
esitatud Tabel 3.15-s ja mõnede puuliikide
koore tihedus Tabel 3.16-s.
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Tabel 3.15. Erinevate puuliikide tüvepuidu
tihedus, kg/m3 [22]
Puuliik

ρ0 , absoluutselt
ρ12 ,
kuiv puit
normniiskusel

Lehis
Mänd
Tamm
Vaher
Kask
Lepp
Haab
Pärn
Paju
Pirn

630
470
650
650
600
490
470
470
430
670

660
500
690
690
630
520
495
495
455
710

Tabel 3.16. Mõnede puuliikide koore
tihedus, kg/m3 [22]
Puuliik
Männikoor
Kuusekoor
Kasekoor

ρ0 , absoluutselt
kuiv koor

ρ12 ,
normniiskusel

652
715
736

680
730
745

Puitkütuse puhul tuleks veel täpsustada, kas
tihedus viitab üksikute osakeste tihedusele
või materjali mahu tihedusele ja kas selles
sisaldub vee mass.

Puitkütuste
tiheduse
väljendamiseks
võib kasutada erinevaid mõõtühikuid
(kg/m3, kg/tm, kg/pm3, kg/rm).
Baastiheduseks loetakse kütuse kuivaine
massi ja mahu (puidu õhuvahedeta mahu)
suhet, kg/tm.
Puistetihedus on tahke kütuse puisteosa
mass, jagatud mõõtemahuti mahuga, mis
täidetakse selle puisteosaga vastavalt standardile ISO 1213-2:2016). Seda kasutatakse
puitkütuse hunnikute (halupuu ja hakkpuit)
jaoks, kus puutükkide vahel on tühikuid, mis
võivad olla suuremad või väiksemad, sõltuvalt kütusetükkide suurusest ja kujust. Seda
väljendatakse kas kilogrammides virnastatud kuupmeetri kohta (kg/rm) või kilogrammides puistekuupmeetri kohta (pm3),
sõltuvalt sellest, kas hunnik on virnastatud
või puistangus (Tabel 3.17).
Osakeste tihedus on üksiku osakese tihedus
(kg/m3).
Üksiku puiduosakese suurusel ja kujul
on oluline mõju puistetiheduse määramisele (Joonis 3.10). Lahtistel puuhalgudel
(vasakul) ja hakkpuidul (keskel) on sarnane
puistetihedus, kuid pelletitel (paremal)
on nende väikese ja ühtlase suuruse tõttu
suurem puistetihedus.

Joonis 3.10. Puistangus halupuud, hakkpuit ja pelletid [32]
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Tabel 3.17. Mõnede puuliikide tihedused ümarpuiduna, riita laotuna ja puistangus [24]

Niiskus,
M%

Pöök
RWE,
tm

Fw,
rm

Tamm
Cw, RWE,
pm3
tm

Fw,
rm

Kuusk

Mänd

Cw, RWE,
pm3
tm

Fw,
rm

Cw, RWE,
pm3
tm

Fw,
rm

Cw,
pm3

Massi või puistetihedus, kg mahuühiku kohta
0

680

422

280

660

410

272

430

277

177

490

316

202

10

704

437

290

687

427

283

457

295

188

514

332

212

15

716

445

295

702

436

289

472

304

194

527

340

217

20

730

453

300

724

450

298

488

315

201

541

349

223

30

798

495

328

828

514

341

541

349

223

615

397

253

40

930

578

383

966

600

397

631

407

260

718

463

295

50

1117

694

454

1159

720

477

758

489

312

861

556

354

1 m3 (tm) ümarpuitu loetakse siin ekvivalentseks 2,43 puistekuupmeetri (pm3) hakkpuiduga
(0,41 tm/pm3) Selgituseks: RWE – ümarpuit; Fw - saetud ja lõhutud halupuu (33 cm, riita laotuna);
Cw – hakkpuit.
Kui katlamajja saabuva kütuse koguseid
võetakse vastu puistemahu alusel, on otstarbekas puistemaht määrata kütuseveoki
mahu ja koorma täituvuse järgi enne mahalaadimist. Tuleb märkida, et transpordi ajal
võib koorma tihedus mõnevõrra suureneda,
st kütuse mahukaal pärast kütuse veokile
laadimist on veidi väiksem kui saabumisel
katlamajja.

Nii tarbepuidu kui puitkütuste koguseid
esitatakse statistikas tavaliselt puitmassi
kuupmeetrites e tihumeetrites (tm). Tihumeetri ja puistekuupmeetri vahekorraks
on eelnevas tabelis (Tabel 3.17) arvestatud
0,41 tm/pm3, kuid see vahekord on ligikaudne ja kõigub mõnevõrra.
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4. Puitkütuse kvaliteediklassid,
standardid
Euroopa Standardiseerimise Komitee (CEN
- The European Committee for Standardisation) korraldab tahkeid biokütuseid (s.h
puitkütuseid) puudutavate tehniliste tingimuste väljatöötamist. Tehniliste tingimustega on ühtlustatud:
•

terminoloogia ja definitsioonid;

•

kütuste tehnilised tingimused ja kvaliteedi klassid;

•

kütuseproovide võtmine;

•

mehaaniliste, füüsikaliste ja keemiliste
omaduste määramine.

Tehniliste tingimuste kehtestamise vajadus
tuleneb tahkete biokütuste kasutusala laienemisest ja mitmete kütuseliikide muutumisest rahvusvahelise kauplemise objektiks (nt
pelletid). Kütuste kvaliteedi klassid lihtsustavad kütuste ostja ja müüja vahelist suhtlemist ning lepingu sõlmimist, kuna mõlemad
osapooled peavad kasutama tehnilistes
tingimustes defineeritud samu mõisteid ja
ära näitama kõik nõutavad kütuste karakteristikud.
Katlakütusena on praktilises kasutuses väga
mitmesugused puitpõhised kütused. Puitbiomass kujutab endast puudest või põõsastest pärinevat biomassi, kusjuures biomass
võib olla saadud otse metsast või istandusest
(nn energiametsast), puidutööstuse jääkidest, korduvakasutusega biomass jne.
Puitkütused võivad olla keemiliselt
töödeldud ja sisaldada lisandeid ja kemikaale, mis mõjutavad nende materjalide
kasutatavust kütusena. Korduvakasutusega
puidus võivad lisanditeks olla näiteks naelad,
elektrijuhtmete metall ning vaigud ja liimid
(lammutuspuit), puidutööstuse jäätmetes
vaigud ja liimid jne. Selliste lisandite sisaldus
tuleb lähtuvalt keskkonnaohtlikkusest eriti
täpselt klassifitseerida.
Puitkütuseid toodetakse, turustatakse ja
kasutatakse küllaltki mitmesugustes nn
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kaubanduslikes vormides, mille tüüpilised
näited on esitatud Tabel 4.1-s.
Sõltuvalt puitkütuse liigist rakendatakse
kütuste klassifitseerimisel näitajaid kahes
kategoorias:
•

normatiivsed e kohustuslikud näitajad;

•

informatiivsed näitajad, mille esitamine
on soovitav, kuid mitte kohustuslik.

Klassifitseerimisel rakendatavate kütuse
omaduste näitajate (kas normatiivsete või
informatiivsete) hulka võivad kuuluda: [14]
•

kütuse päritolu ja allikas;

•

kütuse kaubanduslik vorm (Tabel 4.1);

•

tarbimiskütuse niiskus (Mar);

•

kütuse tuhasus (A);

•

kütuse osakeste suuruste jaotus (P);

•

kütuse osakeste tihedus (DE);

•

kütuse puistetihedus (BD);

•

pelletite mehaaniline püsivus (DU);

•

kütuse süsiniku- (C), vesiniku- (H) ja
lämmastikusisaldus (N);

•

vees lahustuva kloori (Cl), naatriumi
(Na) ja kaaliumisisaldus (K);

•

summaarne väävlisisaldus (S) ja kloorisisaldus (Cl);

•

keemiliste elementide sisaldus (Al, Ca,
Fe, Mg, P, K, Na ja Ti). Sellesse gruppi
kuuluvad need keemilised elemendid,
mille sisaldus on tavaliselt teatud minimaalsest tasemest kõrgem;

•

mikroelementide sisaldus (As, Cd, Co,
Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn,
V ja Zn). Nende keemiliste elementide
sisaldus on madal, kuid võib olla nõutav
keskkonnakaitseliste nõuete tõttu.

Puitkütuseid turustatakse mitmes erinevas
tükisuuruses ja mitmel kujul. Tüki suurus ja
kuju mõjutavad nii kütuste käsitsemist kui
ka põletamisomadusi.
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Tabel 4.1. Puitkütuste kaubanduslike vormide tüüpilisi näiteid [20]
Kütuse nimetus

Tüüpiline osakeste
suurus

Levinud ettevalmistamise viis

Kogupuu

>500 mm

Ilma töötlemata või laasimata

Hakkpuit

5 mm kuni 100 mm

Peenestamine terava lõikeriistaga

Purustatud puit

Varieeruv

Purustamine nüri lõikeriistaga

Tüvepuit/ümarpuit

>100 cm

Tükeldamine terava lõikeriistaga

Halupuu

50 cm kuni 100 cm

Tükeldamine terava lõikeriistaga

Küttepuit

5 cm kuni 100 cm

Tükeldamine terava lõikeriistaga

Pinnad ja servad

Varieeruv

Tükeldamine terava lõikeriistaga

Koor

Varieeruv

Puude koorimise jäätmed
(peenestatud või peenestamata)

Kimbud (pundid)

Varieeruv

Pikisuunas orienteeritud ja seotud

Kütuse tolm

<1 mm

Jahvatamine

Saepuru

1 mm kuni 5 mm

Tükeldamine terava lõikeriistaga

Höövlilaastud

1 mm kuni 30 mm

Hööveldamine

Briketid

Ø >25 mm

Mehaaniline pressimine

Pelletid (graanulid)

Ø ≤25 mm

Mehaaniline pressimine

Väikesed kandilised
pakid

0,1 m3

Pressitud ja seotud kandilisteks pakkideks

Suured kandilised
pakid

3,7 m3

Pressitud ja seotud kandilisteks pakkideks

Ümmargused pakid

2,1 m3

Pressitud ja seotud silindrilisteks pakkideks

Puusüsi

Varieeruv

Süsi on valmistatud puitbiomassist lagundava
destillatsiooni ja pürolüüsi teel.

Termiliselt töödeldud
puit (torrefitseerimine e
röstimine)

Varieeruv

Mõõdukas eeltöötlus temperatuuril vahemikus 200 ja 300 °C lühikese aja jooksul
(näiteks 60 min)

Pakid

Kütuse kõikide omaduste jaoks tuleb standardi [20] kohaselt näidata madalaim
võimalik klass, välja arvatud puistetihedus,
osakese tihedus ja mehaaniline püsivus,
mille korral tuleb näidata kõrgeim võimalik
klass. Tuleb määratleda ainult üks klass.
Standardi ISO-17225 täiendavad osad
(näiteks ISO 17225-2, ISO 17225-3 jt) on
välja töötatud klassifitseeritud tahkete

biokütusetoodete kirjeldamiseks. Need
rahvusvahelised toodete standardid on
soovitatavad väikeseadmetele, mida kasutatakse näiteks kodumajapidamistes, väikestes
äri- ja avaliku sektori hoonetes. Pelletid,
briketid, hakkpuit ja küttepuit (halupuu)
on kaubanduslikud vormid, mida harilikult kasutatakse väikeseadmete jaoks. ISO
17225-2 käsitleb ka spetsifikatsioone tööstuslike klassifitseeritud pelletite kohta.
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Tahke biokütuse määratlemiseks (näiteks
hakkpuidule) toodud näitajad väljendavad
normatiivseid ja teatmelisi omadusi (Tabel
4.2). Selles tabelis on hakkpuit määratletud
kvaliteedi klasside alusel.
Mingi omaduse klassi määratlemisel tuleb
kogu kütusekoguse või kindlaksmääratud
kütuseportsjoni (näiteks laevatäie, veokitäie
või koti) keskmise numbrilise väärtuse alusel
otsustada, millisesse klassi kütus kuulub.
Näiteks Tabel 4.2-s niiskuse klass M25
(≤25%) tähendab seda, et nimetatud klassi

kuulumiseks peab niiskus (M) olema mitte
kõrgem kui 25%.
Enamkasutatavate biokütuste klassifitseerimiseks on enamik kütuse kvaliteedi näitajaid jagatud vahemikeks, mille ulatuses
kütuse vastav omadus võib kõikuda tarbijale ebaolulistes piirides. Näiteks hakkpuidu
niiskuse klass M20 näitab, et tarbimiskütuse
niiskus ei tohi ületada 20%. Järgmine niiskuseklass M30 määrab tarbimiskütuse niiskuse piirideks 20% – 30%. Samal põhimõttel
tähistatakse ka teiste kütuse omaduste klasse.

Tabel 4.2. Hakkpuidu ja purustatud kütuse omaduste spetsifikatsioonid
Päritolu vastavalt tabelile (Tabel 2.1)

Puitpõhine biomass

Kaubanduslik vorm vastavalt tabelile (Tabel 4.1)

Hakkpuit või purustatud kütus a

Mõõtmed (mm) ISO 17827-1

Normatiivne

Põhifraktsioon b
(vähemalt 60 w-%), mm

P16S
P16
P31S
P31
P45S
P45
P63
P100
P200
P300

Osakese
maksimaalne
pikkus c, mm

Jämeda fraktsiooni osakese
maksimaalne ristlõikepind d, cm2

≤ 6% > 31,5 mm
≤ 6% > 31,5 mm
≤ 6% > 45 mm
≤ 6% > 45 mm
≤ 10% > 63 mm
≤ 10% > 63 mm
≤ 10% > 100 mm
≤ 10% > 150mm
≤ 10% > 250mm
tuleb näidata

≤ 45 mm
≤ 150 mm
≤ 150 mm
≤ 200 mm
≤ 200 mm
≤ 350 mm
≤ 350 mm
≤ 350 mm
≤ 400 mm
tuleb näidata

≤ 2 cm2

Peenfraktsioon, F (<3,15 mm w-%), ISO 17827-1
F05
F10
F15
F20
F25
F30
F30+
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3,15 mm < P ≤ 16 mm
3,15 mm < P ≤ 16 mm
3,15 mm < P ≤ 31,5 mm
3,15 mm < P ≤ 31,5 mm
3,15 mm < P ≤ 45 mm
3,15 mm < P ≤ 45 mm
3,15 mm < P ≤ 63 mm
3,15 mm < P ≤ 100 mm
3,15 mm < P ≤ 200 mm
3,15 mm < P ≤ 300 mm

Jäme fraktsioon,
w-% (osakese
pikkus, mm)

≤ 5%
≤ 10%
≤ 15%
≤ 20%
≤ 25%
≤ 30%
> 30 (tuleb näidata maksimaalne väärtus)

≤ 4 cm2
≤ 6 cm2

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Normatiivne

Niiskus, M e (w-% tarbimiskütuses) ISO 18134-1, ISO 18134-2
M10
M15
M20
M25
M30
M35
M40
M45
M50
M55
M55+

≤ 10%
≤ 15%
≤ 20%
≤ 25%
≤ 30%
≤ 35%
≤ 40%
≤ 45%
≤ 50%
≤ 55%
> 55% (tuleb näidata maksimaalne väärtus)

Tuhk, A (w-% kuivaines) ISO 18122
A0.5
A0.7
A1.0
A1.5
A2.0
A3.0
A5.0
A7.0
A10.0
A10.0+

≤ 0,5%
≤ 0,7%
≤ 1,0%
≤ 1,5%
≤ 2,0%
≤ 3,0%
≤ 5,0%
≤ 7,0%
≤ 10,0%
> 10,0% (tuleb näidata maksimaalne väärtus)

Normatiivne/teatmeline

Lämmastik, N (w-% kuivaines) ISO 16948
N0.2
N0.3
N0.5
N1.0
N1.5
N2.0
N3.0
N3.0+

≤ 0,2%
≤ 0,3%
≤ 0,5%
≤ 1,0%
≤ 1,5%
≤ 2,0%
≤ 3,0%
> 3,0% (tuleb näidata maksimaalne väärtus)

Normatiivne:
Keemiliselt töödeldud biomass (1.2.2;
1.3.2)
Teatmeline:
Kõik keemiliselt töötlemata kütused (vt
erandit ülalpool)

Väävel, S (w-% kuivaines) ISO 16994
S0.02
S0.03
S0.04
S0.05
S0.08
S0.10
S0.10+

≤ 0,02%
≤ 0,03%
≤ 0,04%
≤ 0,05%
≤ 0,08%
≤ 0,10%
> 0,10% (tuleb näidata maksimaalne väärtus)

Normatiivne:
Keemiliselt töödeldud biomass (1.2.2;
1.3.2)
Teatmeline:
Kõik keemiliselt töötlemata kütused (vt
erandit ülalpool)
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Kloor, Cl (w-% kuivainest) ISO 16994
Cl0.02
Cl0.03
Cl0.05
Cl0.07
Cl0.10
Cl0.10+

≤ 0,02%
≤ 0,03%
≤ 0,05%
≤ 0,07%
≤ 0,10%
> 0,10% (tuleb näidata maksimaalne väärtus)

Alumine kütteväärtus, Q (MJ/kg või kWh/kg
tarbimisaine kohta) või energiatihedus, E (MJ/ m3
või kWh/pm3) ISO 18125

Normatiivne:
Keemiliselt töödeldud biomass (1.2.2,
1.3.2)
Teatmeline:
Kõik keemiliselt töötlemata kütused (vt
erandit ülalpool)
Tuleb näidata minimaalne väärtus

Teatmeline

Mahukaal (BD) (kg/m3 tarbimisaine kohta) ISO 17828
BD150
BD200
BD250
BD300
BD350
BD400
BD450+

≥ 150
≥ 200
≥ 250
≥ 300
≥ 350
≥ 400
> 450 (tuleb näidata minimaalne väärtus)

Tuha sulamiskarakteristikud f
(°C) CEN/TS 15370–1

Mahu alusel kaubastamisel soovitatakse
näidata

Tuleb näidata

Mõnikord on purustatud kütuse või hakkpuidu toormaterjalis suur kivide sisaldus, näiteks
kännud/juured või puit aedadest/parkidest.
b
Mõõtmete numbrilised väärtused (P-klass) vastavad osakeste mõõtmetele (vähemalt 60 w-%
ulatuses), mis lähevad läbi vastava suurusega ümmarguste avadega sõela (ISO 17827-1).
c
Pikkus ja ristlõikepind tuleb määrata ainult nendele osakestele, mis leitakse jämefraktsioonist.
Maksimaalselt 2 tükki umbes 10 liitrises proovis võivad ületada maksimaalset pikkust, kui nende
ristlõikepind on <0,5 cm2.
d
Ristlõikepinna mõõtmiseks soovitatakse kasutada läbipaistvat ruudulist võrku, aseta osake risti
ruudulise võrgu taha ja hinda maksimaalset osakese ristlõikepinda, kasutades cm2 ruudustikku.
e
Tuleb näidata madalaim võimalik omaduste klass.
f
Erilist tähelepanu tuleb pöörata mõnede biomassipõhiste kütuste tuha sulamiskarakteristikutele, näiteks eukalüpt, pappel ja lühikese raieringiga võsa.
a
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Iga tarbijagrupp ja põletusseadmete tüüp
vajab või eelistab teatud omadustega kütuseid. Mida väiksemad on põletusseadmed,
seda kvaliteetsemat kütust oleks seal vajalik
või otstarbekas kasutada.
Kaugkütte katlamajade ja teiste suuremate
kütusetarbijate nõuded kütuse omadustele sõltuvad kasutatavate põletusseadmete,
transportööride ja hoidla konstruktsioonilistest iseärasustest ja kasutusviisist. Näiteks,
kui kodutarbijale on üldreeglina sobivaim
võimalikult kuivem kütus, siis katlamajja
võib olla üles seatud katel, mille kolde ehitus
eeldab hoopis niiske kütuse kasutamist.
Vääristamata naturaalsete puitkütuste väga
tähtsaks näitajaks on kütuseosakese suuruste
vahemik, mis kajastub juba kütuse kaubandusliku vormi nimetuses ja määrab suures
osas ka põletustehnoloogia.

Hakkpuidu tüüpiliseks klassiks osakeste
suuruse järgi võib lugeda klassi P45, mille
korral osakeste jaotus kütuses oleks järgmine:
•

peen fraktsioon – alla 5% kütuse
massist on osakesed suurusega kuni
1 mm;

•

põhifraktsioon – vähemalt 80% kütuse
massist on osakesed suuruse vahemikus 3,15 mm ≤ P ≤ 45 mm;

•

jäme fraktsioon – alla 1% osakeste
massist võivad olla suuremad kui
63 mm.

Nagu jaotusest näha, määratleb klassifikatsioon peenfraktsiooni ja suurte tükkide
sisalduse kütuses, sest mõlemad kõrvalekalded põhifraktsioonist mõjutavad kütuse
konveierite tööd ja samuti ka kütuse põlemist koldes [14].
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5. Kütuste ladustamine ja hoiustamine,
ettevalmistus põletamiseks
5.1. Üldist
Alpi-riikides, kus suvel tehakse raiet ja
köetakse talveperioodil.

Ladustamine on üldjuhul vajalik ühtlase
kütusevarustuse tagamiseks energia muundamise ettevõtetes (elektrijaamad, katlamajad, tööstusettevõtted jt), puitkütuse
kvaliteedi parandamiseks (nt loodusliku
kuivamise ja lehtede/okaste varisemise
võimaldamiseks) ning logistilise süsteemi
optimeerimiseks. Ladustamine on vältimatu
seal, kus puiduressurss on kättesaadav vaid
väljaspool tarbimisperioodi, nagu näiteks

Mõned tehnilised võtted parandavad ka
metsatööstusjäätmete ladustatavust. Näiteks
raiejäätmeid võib pressida ümarpakkideks
(ruloonideks), mis võimaldab vähendada
transpordi- ja laomahtu. Enamasti rakendatakse sellist raidmete pressimist suurte
põletusseadmete kütusega varustamisel,
sest ümarpakkide purustamiseks on tarvis
suuri hakkureid. Suure transpordimahu
tõttu peaks lahtiste raiejäätmete (Joonis 5.1)
veokaugus olema võimalikult väike.

raidmed

puud ja selle osad

hakkpuit

ümarpakid

ümarpuu

15 – 20%

35 – 40%

~40%

45 – 50%

60 – 70%

Joonis 5.1. Metsast saadava toore puitkütuse erinevate liikide puistetihedus, võrreldes täispuidu tihedusega (100%) ja selle mõju transpordi (veoki koorma täituvusele) efektiivsusele [32]
Kui logistilisest aspektist tuleks toormaterjali hakkimine (või purustamine) teha
tarneahelas võimalikult vara (nt raidmete
tekkekohas), siis kvaliteedi seisukohast on
see vastupidine. Hakkimine tuleks teha
vahetult enne biomassi (puitkütuse) kasutamist põletusseadmetes. Selle põhjuseks
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on asjaolu, et terved puud, varred või isegi
oksad on koorega kaitstud mikroobide
rünnaku eest ja nende paljastatud pind on
üsna väike (vaid lõike kohad), samal ajal
kui peenestatud puitbiomassi paljastatud
pind on äärmiselt suur. Selle tagajärjel on nt
purustamata raiejääkide või puidutööstus-

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

jäätmete ladustamisel loodusliku kuivamise
protsess palju kiirem kui biomassi kvaliteedi
langus mikroobide bioloogilise aktiivsuse
tõttu. Vahetult enne põletamist hakkimise
üks eelis on ka see, et igihaljaste liikide
(okaspuud, oliiv, eukalüpt jne) raiejäätmed
kaotavad ladustamisel (seismisel) oma lehed
ja okkad. See parandab biomassi kvaliteeti ja
tagastab metsalaoplatsil lehtedes ja okastes
sisalduvad toitained. Vastupidi, hakitud raiejäätmeid ründavad seened kiiresti, mis võib
suurtes märja (niiske) materjali hunnikutes
põhjustada biomassi kadu (kuni 30% algsest
biomassist). Lisaks sellele kaitseb puukoor
kogu materjali sademevee (lumi, vihm)
adsorbeerimist, samal ajal kui hakke paljas
puitkiud on üsna hügroskoopne ja katteta
säilitamisel niiskub kergesti (Tabel 5.1).
Suur niiskus (M) on seente paljunemise
olulisim põhjustaja, seega on parim viis
hakitud puitmassi kvaliteedi säilitamiseks
seda kuivatada (M = 30 – 35% või vähem)
ja hoida neid kaetud ja ventileeritavas kohas.
Kütuse pinnasega saastumise vältimiseks
peaksid laoplatsid olema asfalteeritud. Laostatud kütusehunniku suurusest ja niiskusest
sõltub see, kui suur on kütuse riknemise
ja isesüttimise oht. Mõnes riigis peetakse
hakkehunniku suurust otseseks riskteguriks
ja suurema mahuga hunnikute korral (Itaalias nt 5000 m3) nõutakse tuletõrjeseadme
olemasolu ja püsivat kuhja seisukorra kontrollimist, mis on loomulikult seotud lisakuludega.
Tabel 5.1. Peamised hakkpuidu ladustamist
mõjutavad tegurid [32]
Tegur

Rootsis on kindlustusseltsid nõustunud
kehtestama puitkütuse (hakkpuidu) kuhjade
kõrgusele ja ladustamisajale ülempiirid
vastavalt järgmisele tabelile (Tabel 5.2), kus
eristatakse tihendatud kuhjade (nt traktoriga) ja lõdvalt tihendatud (või tihendamata)
kuhjade haket. Tabelis on esitatud erinevate
hakkpuidu sortide kuhja maksimaalsed
kõrgused meetrites ja maksimaalne ladustamisaeg kuudes, kusjuures tabeli kaks alumist
rida käsitleb tööstusjäätmeid. Piiravaks teguriks on isesüttimise oht ja tuleb arvestada,
et mida soojem on kliima, seda suuremaks
muutub oht. Seega võib Lõuna-Euroopas ja
soojadel suvedel ka Põhja-Euroopas lubatavad kuhja kõrgused ja hoiuajad tabelis
esitatust isegi väiksemaks osutuda.
Puitkütuse varustuskindluse tagamiseks
(eriti suurte katlamajade ja koostootmisjaamade puhul) on ülioluline piisava kütusevaru ladustamine viisil, mis võimaldaks
kütuse kvaliteeti säilitada või parandada
(sh alandades niiskust loodusliku kuivamisega). Joonis 5.2-l on näidatud puitbiomassi
kuivamise dünaamika koos energiasisalduse ja kogukaalu muutusega kuivamise
käigus. Mida kuivemaks muutub ladustatud
materjal, seda suuremaks muutub selle energiasisaldus.

Mass
MWh

Teguri mõju kadudele
ladustamise ajal

Niiskus

Kõrge
niiskus

Madal
niiskustase

Kuhja
suurus
(kõrgus)

Suur (kõrge)

Väike (madal)

Osakese
(tüki-)
suurus

Väiksed
tükid

Jämedakoeline
materjal

Kaod

Suured

Väikesed

Joonis 5.2. Puitkütuse massi ja energiasisalduse
muutumine loomuliku kuivamise
jooksul (ordinaatteljel niiskuse vähenemine protsentides ja energiasisalduse suurenemine protsentides alates
100%) [32]
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Tabel 5.2. Rootsi kindlustusfirmade piirangud hakkpuidu ladustamisel kuhjades [32]
Tihendatud või pakitud

Puistangus hoitud
Hakkpuidu toore

Maksimaalne
kõrgus, m

Maksimaalne
aeg, kuu

Maksimaalne
kõrgus, m

Maksimaalne
aeg, kuu

Kooreta tüvepuu

10

12

16

9

Koorega tüvepuu

15

9

12

6

Kogupuu - lehtpuu

12

9

9

6

Kogupuu - okaspuu

10

9

7

6

Raiejäätmed

7

6

EI OLE LUBATUD

Koor

7

3

4

3

Saepuru

15

6

12

4

Saeveski jäätmed

8

6

6

4

Ladustamine on vältimatu samm igas tahke
biomassi tarneahelas. Ladustamisega seotud
probleemid on peamiselt seotud biomassi
bioloogilise lagunemisega. Lagunemisprotsessid algavad kohe, kui puu raiutakse või
biomass koristatakse, ja seda ei saa üldiselt
vältida. Siiski on mõned tegurid, mis on
lagunemisele soodsad, ja sellised tegurid
tuleks võimaluse korral kõrvaldada või neid
vältida.
Üldiselt võib eristada kahte peamist biolagunemise viisi:
•

•
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Aeroobne lagunemine. Aeroobne lagunemine toimub siis, kui puitbiomassile
pääseb molekulaarne hapnik (st õhk)
hõlpsasti ligi ning selle lõpptulemusena
muundatakse puitbiomass täielikult
süsinikdioksiidiks ja veeauruks. Rahvapäraselt võib seda protsessi nimetada
ka mädanemiseks või kompostimiseks.
Anaeroobne lagunemine. Anaeroobne
lagunemine võib toimuda siis, kui puitkütusekuhi on enam-vähem õhuvaba,
kuna see on nii kompaktne, et õhu
(hapniku) juurdepääs on takistatud,
puudub ventilatsioon või kui seda
hoitakse suletud sektsioonis.

Mõlema protsessi alustamiseks on vajalik,
et rakuvedelikus olevad lihtsaimad suhkruühendid oleksid mikroorganismidele hõlpsasti kättesaadavad. Biolagunemise esimeseks soodustavaks tingimuseks ladustamisel
ongi tükeldatud ja niiske (märja) puitbiomassi olemasolu.
Tavaliselt algavad mõlemad biolagunemise protsessid hallitusseente sisenemisega
materjali. Hallitus on tolerantne niiskuse ja
hapnikusisalduse laiade piiride suhtes ning
kuna hallitusseente eosed on kõikjal olemas,
algab hallituse moodustumine mõne päeva
jooksul pärast puitkütuse hunniku rajamist. Sõltuvalt ladustatud materjalist ja
kliimavöötmest võivad hallitustüübid olla
erinevad, kuid see mõjutab lagunemisprotsessi vähe.
Hallitusseened ei saa ligniini enamasti
seedida, vaid toituvad peamiselt tärklisest,
suhkrutest, tselluloosist ja hemitselluloosist. Mõned liigid toodavad siiski ensüümi,
mis lagundab ligniini lihtsateks suhkruteks.
Hallituse tekkimisel on ladustamishunnikus
mitmeid tagajärgi:
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1.

2.

3.

Eraldub soojus. Soojuse eraldumine
tekitab materjalis loomuliku tõmbe.
Kui hunnik on poorne, võib tõmme
olla piisavalt suur, et hoida suhteliselt kõrget hapniku kontsentratsiooni
hunniku keskosades ja ka jahutada, nii
et temperatuur püsiks madalal tasemel.
Kui hunnik on kompaktsem, võivad
hunniku sisemised osad olla hapnikuvabad ja temperatuur võib seal tõusta.
Temperatuuri tõusu korral aurustub
vesi ja kuhja keskosad muutuvad järjest
kuivemaks. Samal ajal tuleb meeles
pidada, et seened ise tekitavad oma
elutegevuse tagajärjel uut veeauru,
seega ei toimu mitte ainult kuivatamine,
vaid ka niiskuse taastamine. Suhteliselt
kõrge aururõhk kuhja keskosas viib
omakorda niiskuse ümberjaotumiseni,
nii et kuhja välimistes ja jahedamates
osades niiskus (veesisaldus) suureneb.
Seente poolt kiiresti omastatav orgaanilise materjali osa tarbitakse ära
(laguneb).

Ülaltoodud protsessid muudavad materjalis
järk järgult elutingimusi ning järjestikku
arenevad uued seene- ja bakteriliigid. Ülaltoodud esimeses punktis öeldust selgub ka
see, et sõltuvalt materjali poorsusest võivad
tingimused muutuda aeroobsest anaeroobseks. Samal ajal suureneb veesisaldus kuhja
väliskihtides.
Sõltuvalt ladustatud materjali liikidest võib
suurenev niiskusesisaldus koos temperatuuri tõusuga pakkuda mädanikku tekitavatele seentele ja bakteritele häid elutingimusi,.
Mädanemine ei mõjuta tavaliselt mitte ainult
tselluloosi ja hemitselluloosi sisaldust puitbiomassis, vaid mikroorganismid tarbivad
ka ligniini ja muid keerulisema koostisega
aineid.
Lagunemise minimeerimiseks ladustamise
ajal on oluline, et materjali ladustataks
sellisel kujul, mis soodustab ventilatsiooni,
st et punktis 1 nimetatud temperatuuri
tõus oleks minimaalne. Mõne puitkütuse
liigi, näiteks puuokste puhul, on seda lihtne

teostada, lihtsalt ladustades materjali algsel
kujul. Mõnda tüüpi biomassi (näiteks rohi)
korral ei saa poore moodustada, kui pole
paigaldatud mingisuguseid aluseid või jääb
see kuivama õhukese kihina niitmiskohale.
Kui kuhja suurt poorsust ei õnnestu
saavutada, peavad kuhjad olema piisavalt
madalad, et neis saaks tekkida loomulik
tõmme. Niiske hakkpuidu, segafraktsioonide, sealhulgas koore korral võib kõrgus
olla kuni 6 – 7 m, puhta kooreta tüvepuuhakke puhul võib kõrgus olla kuni 15 m.
Purustatud märja koore kompaktsed kuhjad
võivad ulatuda umbes 3 – 4 m kõrgusele,
nagu ka enamiku põllumajandusjääkide
kuhjad.
Kadude minimeerimiseks ladustamise ajal
on oluline hoida erinevad puitbiomassi fraktsioonid tarneahela jooksul võimalikult kaua
eraldi. Erinevad fraktsioonid on tavaliselt
atraktiivsed eri tüüpi mikroorganismidele
ja pakuvad erinevat tüüpi eeliseid. Nii võib
üks biomassi tüüp pakkuda kergesti seeduvaid suhkruid, teine sortiment aga kõrgemat
niiskust. Kahe fraktsiooni segamine loob
keskkonna, kus on nii kergesti omastatavaid
suhkruid kui ka vett suures koguses ning
need paranenud elutingimused meelitavad
makroorganisme ning suurendavad bioloogilist seisundi halvenemist ja kadusid.
Ehkki korraliku puitkütuse ladustamise
korral võib põlevmaterjali kadu – s.t kogu
energiasisalduse vähenemine – olla väiksem
kui 1% kuus, võib ebaõige ladustamine
põhjustada kogukadu suurusjärgus 10%
kuus või isegi rohkem.

5.2. Puitkütuse isesüttimine
Ladustamise ajal soojeneb värske ligno
tselluloosne biomass veel elavate parenhüümrakkude (parenchymal cells) hingamisprotsesside tõttu. Sellised protsessid
peatuvad jõudes temperatuurini 40 °C.
Puitmassi temperatuuri edasist tõusu võib
seostada seente ja bakterite metabolismiga.
Kui seened suudavad ellu jääda temperatuurini umbes 60 °C, algab termofiilsete
bakterite aktiivsus temperatuuril 75 – 80 °C.
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Erijuhtudel võib puitmassi soojenemine
jõuda isegi temperatuurini umbes 100 °C;
temperatuuri edasise tõusu põhjuseid ei ole
siiski veel selgitatud. Üle 100 °C algavad
termokeemilised muundamisprotsessid, mis
võivad viia spontaanse põlemiseni, ehkki
seda juhtub väga harva. Sellised nähtused
esinevad tavaliselt väga peene (peen

saepuru) ja niiske koorega puitmaterjali
korral. Bakterite ja seente kasvu jaoks optimaalsetes tingimustes (nt M = 40%) hakkab
puit juba mõne sekundi pärast soojenema.
Vastupidi, mikroorganismid ei aktiveeru
püsivalt madalatel temperatuuridel (talvel),
välja arvatud juhul, kui neid on varem aktiveeritud (Joonis 5.3 ja Joonis 5.4).

Joonis 5.3. Temperatuuri muutused erineva niiskusega hakkpuidu kuhja sees. Mida kõrgem on
niiskuse tase, seda kiiremini kuhi soojeneb [21]

Kangaga kaetud kuhi
Kangaga katmata kuhi

Joonis 5.4. Temperatuuri muutus (aprillist novembrini) kahes hakkpuidu kuhjas, katmata ja kaetud
hingava kangaga TOPTEX [21]

5.3. Puitaine kadu
Seente ja bakterite metaboolse aktiivsuse
intensiivistumise tõttu toimub puitaine
lagunemine ja sellest tulenevalt kaob kütuse
orgaaniline mass. Selliste kadude mini-
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meerimiseks tuleb bioloogilist aktiivsust
võimalikult kontrolli all hoida. Allpool on
loetelu meetmetest, mida eriti hakkpuidu ja
koorega ette võtta, sest sellised probleemid
mõjutavad kõige sagedamini neid kütuseid.

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

•

Hoidke võimalikult väikese niiskusega
materjali ja hoidke seda vihma eest.

•

Eelistage loomulikku ventilatsiooni:
see kiirendab soojuse ja vee kadu.

•

Pidage meeles, et töötlemata, jäme ja
korrapärane suurus soodustab kuhja
sisemist ventilatsiooni.

•

Kasutage hakkimisel piisavalt teravaid
lõiketeri (tavaline suurus).

•

Vähendage okaste ja lehtede
olemasolu, mida mikroorganismid
kergesti ründavad.

•

Minimeerige ladustamise kestust.

•

Valige kuhja jaoks ideaalne kõrgus.

Kõike ülalnimetatud meetmeid/soovitusi
pole alati võimalik rakendada, mistõttu
tuleb arvestada puitaine teatava kaoga.
Mõned soovituslikud väärtused on esitatud
järgnevas tabelis (Tabel 5.3).
Kuivaine kadu saab vähemalt osaliselt
tasakaalustada materjali niiskuse vähenemisega ladustamiskohas; see toob kaasa
Tabel 5.3. Puitaine kadu erinevat liiki
ladustatud puitkütuse puhul [21]
Puitmaterjal/
ladustamise viis

Aastane kadu
(kuivmassis), %

Värske raiejäätmete hake,
katmata

20 – 35

Peen raiejäätmete hake,
seisnud hoiustamisel
kaetuna
Jäme värske raiejäätmete
hake (7 – 15 cm), kaetuna
Värske koor, katmata

2–4
4
15 – 22

Halupuud (pöök, kuusk),
hoitud 2 aastat varjul

2,5

Halupuud (pöök, kuusk),
hoitud 2 aastat katmata

5–6

Värsked halud (kuusk,
nulg), katmata

1–3

Noor kogupuu (pappel,
paju), katmata

6 – 15

tarbimisaine kütteväärtuse suurenemise.
Isegi soojendatud õhuga kuivatamisel tuleb
kuivaine üldkaoks hinnata hinnanguliselt
umbes 4%. Teatud aja jooksul sundventilatsiooni (soojendamata õhuga) kasutamisel,
mis võimaldab puitmassil isekuumeneda,
kahekordistub kaotus kuni 7 – 8%-ni.

5.4. Halupuude ettevalmistamine
hoiustamiseks
Halupuu kaotab vett talvel, kuid kõige enam
kaob märtsis (umbes 10%). Eriti kuumadel
suvedel (nt 2003. aasta suvel, Joonis 5.5)
võivad detsembris saetud ja lõhutud ning
varju alla laotud värsked halud juba juuniks
saavutada niiskuse 20% (M20), mis sobivad
müüa kui „ahju-valmis“ halud. Niiskematel
suvedel saavutatakse väärtus M 20% vaid kuu
hiljem. Alates maist kuivab kuusk kiiremini
kui pöök (Eestis tamm, saar), ehkki viimane
näib esialgu olevat kuivem kui kuusk nii
madalama niiskuse kui ka kiirema veekao
tõttu. Igal juhul kulub M20ni jõudmiseks
mõlemal liigil enam-vähem sama ajavahemik. Aprillis on puust aurustunud maksimaalselt vett, maksimum on umbes 90 liitrit
virnastatud m3 kohta kuus [90 l/(rm kuu)].
Alates septembrist hakkab puidu niiskus
taastuma õhust ja vihmast saadav niiskuse
arvel; hinnanguliselt saab puit oktoobrist
detsembrini niiskust juurde 5 l/ (rm kuu)
(Joonis 5.6).
Katte või varju all hoiustatud halupuud
kuivavad varaste talvekuude vältel mõnevõrra kiiremini. Kaetud puude eelis kompenseeritakse katmata puiduga suvekuudel.
Puukuuri olemasolu, eriti väga vihmastes
kohtades, on siiski soovitatav, kuna see aitab
piirata taasniiskumist järgmisel sügis-talvisel perioodil. Sobiv puukuuri konstruktsioon on vihmakindla katusega ja piisavat
ventileerimist võimaldatavate seintega
(piluseinad). Võrreldes saetud ja lõhutud
halgudega jõuavad lõhkumata halud alles
kaks kuud hiljem niiskuseni M20. Seega, et
olla kindel niiskuseni M20 jõudmiseks ja
sellise niiskustaseme säilitamiseks, on soovitatav enne ladustamist/hoiustamist lõhkuda
peenemad kui 10 cm läbimõõduga ümarpuud halgudeks.
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Joonis 5.5. Saetud, lõhutud ja virnastatud halgude kuivamise protsess, väljas ladustatuna ja kaetuna [21]

pöök
kuusk

Joonis 5.6. Saetud ja lõhutud 1 m pikkuste küttepuude kuivamise määr kuus väljas ladustatuna ja
kaetuna [21]
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5.5. Hakkpuidu ladustamine ja
hoiustamine

sega piirame kütuse tuhasust, sest koores on
tuhasisaldus suurem kui puidus.

Sobiva kvaliteediga hakkpuidu tootmiseks, et seda saaks kasutada väikese või
keskmise võimsusega (fikseeritud restiga)
kateldes, kasutatakse järgmist puidutooret:
vähemalt 5 cm läbimõõduga oksteta okaspuude tüved, okas- ja lehtpuude lõikmed ja
pinnad, lehtpuude tüved (okstega või ilma)
ja raiejäätmed. Peenema toorme vältimi-

Materjali kui sellist võib vaheladustada
metsa veerel või tee ääres (Joonis 5.7), kõval
kallakpinnal, enne kui see veetakse hakkimiseks või hakitakse kohapeal hilissuvel või
sügisel. Kui see pole võimalik, tuleb materjal
vedada logistikaalale, kus see hoitakse katte
all (Joonis 5.8) ja hiljem hakitakse (Joonis
5.9).

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Joonis 5.7. Ladustatud laasimata peentüved,
foto P. Muiste

Joonis 5.8. Veekindla paberi alla ladustatud
raiejäätmed, foto P. Muiste
Välitingimustes
hoiustamine
peaks
toimuma suvel, sest tasuta päikese ja tuule
energia soodustab puidu looduslikku kuivamist. Lehtede niiskusekaotus hoiustamise
ajal varieerub tavaliselt 40 – 50% vahel. Kui
puud raiutakse mais, siis lehed kiirendavad
puidu looduslikku kuivamist. Sama kehtib
okaspuude (kuusk ja nulg) kohta, mis raiutakse hilissügisest detsembrini ja mis hiljem
ladustamiskohta kuhja paigutatakse.

Joonis 5.9. Raiejäätmete hakkimine veoki
kasti, foto P. Muiste

Kui kuivama pandud puittoore paigutatakse kuhja väljapoole metsa päikese kätte,
siis puud, mis on värskelt raiutud, saavutavad suve lõpuks niiskuse 30% ja need on
valmis hakkimiseks (Joonis 5.10). Niiskuse
30% väärtus on määratletud kui ladustamiseks sobiv; alla selle piiri liigitatakse hakkpuit ladustamiskõlblikuks ilma bioloogilise
stabiilsuse probleemideta (Austria ÖNORM
M 7133).

Joonis 5.10. Erinevate puuliikide kuivamisprotsess (kuivamisdünaamika) [21]
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5.6. Hakkpuidu laod ja edastamise
viisid
Hakkpuidu laod võib tinglikult jagada:
•

vahelaoks (kütusehoidla) – ligikaudu
5 – 7 päevase kütusevaru mahutamiseks ja

•

põhilaoks – kuni ööpäevase kütusevaru
mahutamiseks ja katla automatiseeritud varustamiseks kütusega.

Suuremate katlamajade ja soojuse ja elektri
koostootmisjaamade vaheladu on sageli
katmata betoneeritud või asfalteeritud
lahtine väljak, kuid sellisel juhul on kütus
ilmastikumõjude eest kaitsmata (Joonis
5.11). Sageli paiknevad vaheladu ja põhiladu
ühes ehitises, näiteks betoonpõrandaga viilhallis (Joonis 5.12). Vaheladu võib paikneda
ka eraldi kaetud hoones.
Suurema võimsusega automatiseeritud
katlamajades kasutatakse põhilao täitmiseks automaatotsijaga greiferkraanat.
Väiksemates katlamajades kasutatakse
kütuse transpordiks vahelaost põhilattu ka
buldooserit või frontaallaaduriga traktorit.
Kuni mõne megavatise võimsusega hakkpuidukatlamaja ja regulaarse kütusetranspordi
korral on võimalik piirduda kompaktse
nn punkerlaoga. Punkerladu võtab vähem
ruumi ja kütus on selles ilmastiku eest hästi
kaitstud.

Joonis 5.11. Hakkpuidu transport konteinerveokiga või hakkpuidu
veoks kohandatud eriveokiga,
foto P. Muiste
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Punkerlaod võivad olla, kasvõi osaliselt,
sissesõidetavad – selleks tehakse punkri üks
sein või katus avatavad. Kasutatakse ka auto
tühjakslaadimist estakaadilt või täiendavat
vastuvõtuseadet. Esimesel juhul sõidab veok
estakaadile või maapinna kõrgendusele ja
kallutab kütuse punkrisse ülalt. Seda varianti
kasutatakse peamiselt juhul kui veok kallutab
küljele. Teisel juhul on veok taha kallutav
või on varustatud horisontaalse transportööriga veokasti tühjendamiseks. Kolmandaks võimaluseks on veoki tühjendamine
maapinna nullnivoolt süvistatud punkrisse
või maapinnale kallatud kütuse transportimine täiendava transportööriga maapinnal
paiknevasse punkrisse. Süvistatud punkerladude kasutamine on Eestis enamasti probleemne pinnasevee kõrge taseme tõttu.
Üldjuhul peab punker olema vertikaalsete
seintega või alt laienev. Vastasel juhul võib
suure tõenäosusega tekkida kütusest võlv
punkrit tühjendava seadme kohale. Niiske
kütuse punkri seintele ja põhjale kinni
külmumise vältimiseks kaetakse punkri
piirded veekindla (libeda) vineeriga. Puhta
ja kuiva kütusetüki korral (20 mm-st peenemaid tükke alla 5%, niiskus alla 33%) on
võlvi tekkimise oht väike ja seetõttu võib
ladu olla ka alt kitsenev. Sellise hoonest
väljas paikneva lao seinad peavad olema
soojustatud ja ka soojendatavad. Mainitud
lao suurus on piiratud ja tuleb piirduda
ühe astme võrra väiksema varuga (näiteks 3
päeva asemel üks päev).

Joonis 5.12. Kütusehoidla – vaheladu,
foto Ü. Kask
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Puitkütuste kasutaja käsiraamat

6. Puitkütuse põlemise põhialused
6.1. Põlemisreaktsioonid
Põlemine on kiire oksüdatsioonireaktsioon,
millega kaasnevad intensiivne soojuse eraldumine, reaktsiooni produktide temperatuuri järsk tõus ja harilikult ka valgusnähtused (leek). Enamasti on põlemisel tegemist
sellise oksüdatsioonireaktsiooniga, milles
toimub kiire ühinemine atmosfääri koostises oleva õhuhapnikuga.
Lühidalt, põlemisprotsess on tavaliselt kütuseks oleva aine oksüdeerumine hapniku
juuresolekul koos soojuse ja valguse eraldumisega.
Põlemisprotsess võib toimuda kahel viisil:
leegitsemisena ja hõõgumisena. Gaasilised
põlevaine komponendid põlevad ruumis
leegiga, süsiniku põlemine toimub aga
hõõgumisena.
Kütuse süsiniku, vesiniku ja väävli täielikul
reageerimisel hapnikuga tekivad vastavalt CO2, H2O ja SO2. Stöhhiomeetriliste
(teoreetiliste) võrrandite abil saab määrata
nende põlemissaaduste moodustumiseks
vajaliku hapniku ja õhu teoreetilise koguse,
mis on kütuse täielikuks põlemiseks minimaalselt vajalik. Koostatakse massibilanss,
mille kohaselt reageerivate ainete mass peab
olema võrdne reaktsioonisaaduste massiga.
Süsiniku täielikul põlemise stöhhiomeetriline võrrand on:
C + O2 = CO2 + eraldub soojus (405,8 kJ),
massibilanss on järgmine:
12 kg C + 32 kg O2 = 44 kg CO2 ja sama 1 kg
süsiniku kohta:
1 kg C + 2,67 kg O2 = 3,67 kg CO2
Siit näeme, et 1 kg süsiniku täielikuks põlemiseks vajatakse 2,67 kg hapnikku ja peale
täielikku põlemist tekib 3,67 kg süsihappe-

1

gaasi. Kui teame gaasiliste komponentide
tihedusi, saame leida, kui palju mahuliselt
vajatakse hapnikku 1 kg süsiniku põlemiseks
ja kui palju tekib CO2.
Sarnaselt saab kirjeldada vesiniku ja väävli
põlemise stöhhiomeetrilisi võrrandeid ja
koostada nende massibilansid.
2 H2 + O2 = 2H2O + soojus (241 kJ) ja 1 kg
H2 + 8 kg O2 = 9 kg H2O;
S + O2 = SO2 + soojus ja 1 kg S + 1 kg O2 =
2 kg SO2
Kuigi väävli põlemisel eraldub samuti
soojust, on väävel keskkonnamõjude ja
küttepindade kahjustamise ohu (korrosiooni) tõttu väga ebasoovitav element
kütuses.
Teoreetiliselt vajaliku õhuhulgaga ei ole
tegelikult võimalik tagada kütuse täielikku
põlemist. Kütuse ja õhu (hapniku) segu
põlemisaeg teoreetilises vahekorras oleks
väga pikk ja selle korraldamine nõuaks
suuremõõtmelisi põletusseadmeid, samuti
on keeruline saada õhu ja kütuse ühtlast
segunemist (eriti tahkekütuse puhul) kogu
põlemiskambri ulatuses. Seega on kütuse
täielikuks põlemiseks vaja õhku (hapnikku)
anda põlemiskambrisse ülehulgas ehk liiaga.
Siit ongi toodud katlatehnikasse üks oluline
mõiste – liigõhutegur.

6.2. Liigõhutegur
Liigõhutegur (λ)1 on põlemisprotsessis
osaleva õhuhulga suhe teoreetiliselt (stöhhiomeetriliselt) vajalikku õhuhulka:

λ = V/V0 ,

(6.1)

kus V – koldesse tegelikult antav
õhuhulk;

V0 – põlemiseks teoreetiliselt
vajalik õhuhulk.

Liigõhuteguri tähistamiseks kasutatakse reas kirjanduse allikates ka tähte α
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Kütuse ja õhu teoreetilise vahekorra puhul

λ = 1. Põletusseadmete gaasikäikudesse

väliskeskkonnast
juurde
imetavat
õhku nimetatakse väärõhuks (väärõhu
lekked tekivad alarõhu all töötavates
põletusseadmetes).
Põletusseadmetes
hoitakse liigõhuteguri väärtus reeglina
üle 1 ja väärõhuteguri väärtus jääb alla 1.

Liigõhutegurite ja väärõhutegurite tegelikud
väärtused määratakse põletusseadmete
soojustehnilistel katsetustel. Projekteerimisel
nähakse ette vastavate käsiraamatute või
toodete spetsifikatsioonide alusel (Tabel 6.1).
Liigõhuteguri ja suitsugaasides oleva
hapniku vahelist seost kujutatakse Joonis
6.1-l. [35]

Tabel 6.1. Liigõhuteguri soovituslikud väärtused puitkütuste põletamisel
Liigõhutegur, λ

O2 kuivas suitsugaasis, %

>3

>14

Puitkütuse ahi (õhkkuivad
halupuud)

2,1 – 2,3

11 – 12

Kaugkütte katel (raiejäätmete
hake)

1,4 – 1,6

6–8

Kaugküttekatel (puitpelletid)

1,2 – 1,3

4–5

Soojuse ja elektri koostootmisjaam (SEK), puittolm

1,1 – 1,2

2–3

Kolle, katel
Avatud kolle

Süsinikdioksiid, CO2
Hapnik, O2

Joonis 6.1. Liigõhuteguri sõltuvus O2 ja CO2 sisaldusest kuivades suitsugaasides puitkütuste põletamisel [35]
Eelpool toodud tabelist ja jooniselt on näha,
et hakkpuidu ideaalne põlemine toimub
liigõhuteguri väärtuse vahemikus 1,4 – 1,6.
Hapniku protsent kuivas suitsugaasis on sel
juhul 7,5%. Kõver näitab, et süsinikdioksiidi
protsent on siis umbes 13% ja liigõhutegur
1,5 (Joonis 6.1).
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6.3 Kütuse põlemine koldes
Kütuste põlemine katelseadme koldes on
füüsikalis-keemiline protsess, mille käigus
viiakse kütus kontakti hapendajaga, milleks
on tavaliselt õhuhapnik, ja eraldub soojus.

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Kütuse põlemine koldes sõltub paljudest
parameetritest, mille hulgas on tähtsamad:
•

põletatava kütuse omadused (niiskus,
kütteväärtus, lendaine sisaldus, kütuseosakeste suurus jne);

•

põletusviis (kihtpõletus, tolmpõletus,
keevkiht põletus ja nende alaliigid);

•

aerodünaamilised tingimused koldes
(põlemisõhu ühtlase jaotamise tagamine);

•

temperatuuritingimustest protsessi eri
tsoonides.

Põlemisel eraldunud soojust vajatakse nii
kütuse kuivatamiseks kui lendaine eraldamiseks (pürolüüsiks). Kuna kütuse niiskus
(eriti hakkpuidu korral) võib tugevasti
varieeruda, siis on vajalik kolde temperatuurirežiimi, aerodünaamikat ja soojusvahetust
kontrollida ja juhtida.
6.4. Põlemistsoonid ja etapid
Tahkete kütuste (puitkütused) põlemisel
toimuvad põlemisprotsessid nii kolderestil
(tahke süsiniku põlemine) kui ka kolderuumis (lendosa põlemine). Hapnikku sisaldavas kõrgtemperatuurilises keskkonnas

põledes läbib puidu osake mitu järku ehk
etappi: kuumenemine, kuivamine (toimub
~100 °C juures), lendosa eraldumine ehk
pürolüüs (toimub puidu puhul ~150 –
160 °C juures), lendosa süttimine ja põlemine (lendosa põlemise aeg moodustab
ca 10% kogu kütuseosakese põlemisajast)
ning kõige pikem etapp – tahke (ehk seotud)
süsiniku põlemine.
Lihtsustatult on põlemise etappe kujutatud
Joonis 6.2-l.
Kuumenemine, kuivamine ja lendosa eraldumine põhineb soojusülekandel ümbritsevast
keskkonnast osakesele. Lendaine eraldub
orgaanilise osa termilisel lagunemisel ehk
pürolüüsil, mille tulemusel tekkivad lihtsamad ühendid süttivad ja põlevad piisava
hapnikukontsentratsiooni korral leegina.
Kütuse põlevaine termilisel lagunemise järel
jääb alles tahke süsinik.
Tahke süsiniku põlemine algab pärast
suurema osa lendosa eraldumist. Vaatamata
puitkütuse suurele lendainesisaldusele, on
loetletud põlemisstaadiumitest kõige pikem
tahke süsiniku põlemine. Lendosa põlemisel

Joonis 6.2. Puiduosakese muundumine põletamise tulemusel [35]

61

6

Puitkütuse põlemise põhialused

(leegis) määrab põlemisintensiivsuse ühelt
poolt nende eraldumiskiirus kütuseosakestest, teiselt poolt aga eraldunud lendosa
reageerimiskiirus hapnikuga. Tahke süsiniku osakese põlemisintensiivsus sõltub
hapniku reageerimiskiirusest osakese pinnal
ja difusiooni kiirusest osakese pinnale.

soovitud piiridesse resti ülemisse otsa
ning et kütus õigeaegselt süttiks;
•

kuiva kütuse põletamisel võib koldeseinte jahutamine vastupidiselt niiske
kütuse põletamisele vajalikuks osutuda.
Kuiva kütuse korral vajatakse kuivamiseks ja kütuse kuumutamiseks vähe
soojust ning kuumad kiirgavad pinnad
ning leegi kiirgus võivad kütusekihi
temperatuuri tõsta tasemini, mil tuhk
muutub kleepuvaks või sulab. Tuha
sulamine ummistab ja rikub resti, lisaks
võib ka keraamiliste koldepindade
temperatuur jõuda ohtlikult kõrgeks
ja keraamika ei pea sellele vastu ja võib
hakata sulama. Seega iga kolde konstruktsioon on ette nähtud teatud niiskusega kütuste põletamiseks;

•

põhiline osa puidust saadavast soojusest eraldub mitte kütusekihis, vaid
kolderuumis, sest puitkütuste lendosasisaldus on kõrge. Pürolüüsi tulemusel gaasistunud lendaine põlemine
algab kolderuumis temperatuuril
500 – 600 °C. Et lendaine süttiks, on
vajalik nõutav temperatuur ja lisaks
tuleb kolderuumi anda värsket hapnikurikast õhku. Kui resti alla antavat
põlemisõhku nimetatakse tavaliselt
primaarõhuks e altõhuks, siis lendosade
põlemiseks vajalikku lisaõhku nimetatakse sekundaarõhuks e pealtõhuks,
kusjuures sekundaarõhu vajadus ületab
nende kütuste põletamisel primaarõhu
vajaduse. Soovitav on vähemalt sekundaarõhku ette soojendada, et mitte
jahutada lendosa põlemise tsooni. Rest
jagatakse omakorda sektsioonidesse
ja igale sektsioonile antakse sellele
sobiv kohus õhku. Niiske kütuse korral
rohkem resti algusesse kütusekihi
kuivatamiseks ja kuiva kütuse korral
rohkem resti keskossa. Iga erineva
katla korral tuleks kõigi sektsioonide
õhukogused määrata katla soojustehniliste katsetuste käigus, et oleks kindlustatud efektiivne põlemine. Mida lendosarikkam kütus, seda suurem peaks
olema koldemaht resti kohal, et kogu
lendosa saaks hästi õhuga segada ja et
osakestel oleks ruumi lõpuni põleda;

Niiske puitkütuse põlemist on ülevaatlik
vaadelda restil põletamise näite varal, kus
osa protsesse toimuvad kütuse kihis ja osa
kolderuumis (tsoonid) ning mille restil
toimuvad järgmised protsessid ehk kulgevad
etapid (Joonis 6.3):
•
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kuivamine algab kohe kütuse sattumisel
resti ülaosasse, sest kihi temperatuur
hakkab tõusma kihi vastas oleva jahutuseta kaldseina ja leegi kiirguse toimel.
Resti alla antava primaarõhu eelsoojenduse korral annab seegi teatud määral
kütusekihile lisasoojust;

•

kui
kütuse
temperatuur
jõuab
100 – 105 °C-ni, algab pürolüüs ja
lendaine (eelkõige süsivesinikud)
eraldub. Kütuseosakeste struktuur
muutub selle protsessi tulemusena
poorseks. Kütus süttib sõltuvalt kütuse
liigist
temperatuuril
vahemikus
220 – 300 °C (okaspuu 220 °C juures,
lehtpuu kuni 300 °C juures ja kuiv
turvas 225 – 280 °C juures);

•

süsiniku põlemine lõpeb temperatuuril
800 – 900 °C ja tuhk langeb restilt alla
tuharuumi;

•

restil asetleidvad protsessid jagunevad
endotermilisteks e soojust neelavateks
(kuivamine ja pürolüüs) ning eksotermilisteks e soojust andvateks (põlemine);

•

mida niiskemat kütust põletatakse,
seda enam soojust vajatakse kütuse
kuivatamiseks ja süttimistemperatuurini kuumutamiseks. Seega niiske
kütuse põletamiseks ettenähtud koldes
küttepinnad (st jahutatavad pinnad)
puuduvad või on nende osatähtsus
väike. Kuumade keraamiliste koldeseinte püsivalt kõrge temperatuur on
vajalik selleks, et kuivamistsoon jääks
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•

sekundaarõhule lisaks antakse mõnes
katlas veel tertsiaarõhku, et lendosa
täiuslikku põlemist tagada. On väga
oluline, et kütuseosake viibiks põlemistsoonis võimalikult kaua, siis saab
olla kindel, et põlevaine jõuaks täielikult oksüdeeruda. Selleks kasutatakse
sekundaarõhu tangentsiaalset juhtimist
tsooni, et tekiks põlevate gaaside keeriseline liikumine [14].

Katla nimikoormusega töötamise ajal
toimuvad kõik protsessid kolderestil (või
mahus) pidevalt ja korraga.

Joonis 6.3. Puitkütuse põlemise etapid, põlemistsoonid ja õhujaotus restkoldega (kihispõletamine)
katlas [36]
Restil kütusekihis ja kolde ruumis lendainega toimuvate protsesside iseloom ja vahekord mõjutavad otseselt kolde temperatuurirežiimi. Põhiliseks restil soojust andvaks
reaktsiooniks on süsiniku põlemine. Reaktsiooni tulemusena moodustunud kuum
süsihappegaas võib aga hapnikuvaesemas
tsoonis hõõguvate sütega kokku puutudes
osa hapnikku ära anda ja kihti jahutada.
Teisene kihti jahutav reaktsioon võib aset
leida põlemisõhus sisalduva ja kütuse kuivamisel eraldunud veeauru ja hõõguvate süte
vahel. Kahe viimase reaktsiooni tulemuseks
on, et tekkinud vingugaas (CO) ja gaasiline

vesinik (H2) suurendavad kolde ruumis
soojuseraldust, sest lisaks lendaine (süsivesinikud) põlemisele toimuvad seal täiendavalt vingugaasi põlemine süsihappegaasiks
ja vesiniku põlemine. Kokkuvõttes vingugaasi ja vesiniku tekkimiseks restil kulutatud
soojushulk vabaneb kolderuumis.
Kütusekihti jahutavate endotermiliste reaktsioonide osatähtsust kihi temperatuuri
kujundamisel saab suurendada suitsugaaside suunamisega resti alla. Seda võtet nimetatakse suitsugaaside retsirkulatsiooniks
ehk ringluseks ja võidakse rakendada niiske
kütuse jaoks ettenähtud koldes kuivema või
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kõrgema kütteväärtusega, aga ka väiksema
lendosasisaldusega kütuse põletamisel.
Resti ja restil põleva kütusekihi temperatuuri reguleerimise põhiliseks eesmärgiks
on tuha sulamise ja resti ummistumise
vältimine. Kui kollet kasutada vaheldumisi
näiteks tükkturba ja hakkpuidu põletamiseks, osutub suitsugaaside ringluse kasutamine turbaküttel väga sobivaks võtteks resti
ülekuumenemise ja tuha sulamise vältimiseks. Suitsugaaside ringluse korraldamine
aitab vähendada ka lämmastikoksiidide
teket, sest madalam temperatuur kütusekihis
vähendab õhulämmastiku oksüdeerumist.

kasuteguri arvutamisel soovitakse lähtuda
kütuse ülemisest (bruto) kütteväärtusest.
Aurustumissoojuse saaks kasulikult rakendada nt toitevee või kaugküttevõrgust tagastuva vee ettesoojendamiseks suitsugaaside
kondensaatoris (skraberis).

6.5. Kaod põlemisel ja põlemise kasutegur

Põlemise soojuskadusid ei tohi samastada katla ja katlamaja soojuskadudega,
sest viimased sisaldavad täiendavalt veel
mitmeid kadusid, näiteks katla välisjahtumiskadu (kutsutakse sageli radiatsioonikaoks), aurukatla korral läbipuhkest tingitud
kadu, mitme katla korral õhu (vahel ka vee)
läbivoolust läbi reservis oleva katla, katlamaja kuumade seadmete ja torustiku kadu
jne [14].

Põlemisel esinevate soojuskadude arvutamisel on võimalik lähtuda kas niiske või
kuiva suitsugaasi analüüsi tulemustest. Siinkohal vaadeldakse kadusid kuiva suitsugaasi
analüüsist lähtuva metoodika alusel, sest see
meetod ühildub kaasaegse mõõtetehnikaga
ja võimaldab hästi välja tuua kütuse niiskuse
ja vesiniku põlemisel tekkinud veeauru rolli
kadudes.
Põlemise soojuskadude hulka kuuluvad:
•

soojuskadu kuiva suitsugaasi füüsikalise soojusega;

•

soojuskadu vingugaasi (CO), süsivesinike (CmHn) ja teiste põlevate gaasiliste
komponentide sisaldusest kuivas suitsugaasis. Kadu kujutab endast keemiliselt mittetäielikust põlemisest saamatajäänud soojust;

•

soojuskadu tuha ja lendtuhaga, mis
koosneb kahest osast – tuha füüsikalisest soojusest ja tuhas sisalduva põlemata süsiniku tõttu saamata jäänud
soojusest;

•

soojuskadu suitsugaasides sisalduva
veeauruga (veeauru allikateks on nii
kütuse kuivamisel eraldunud kui vesiniku põlemisel tekkinud veeaur).

Tavaliselt esineb veeaur suitsugaasides
ülekuumendatud auru kujul, seega kujutab
see kadude komponent endast veeauru energiasisaldust (täpsemalt, veeauru kondenseerumissoojust ja ülekuumenduse soojust)
ning seda võetakse arvesse siis, kui põlemise
64

Põlemise kasuteguri määramisel rakendatakse nn kaudse soojusbilansi meetodit:
kasutegur = 100 – (miinus) summaarsed
kaod, kus summaarsed kaod ja kasutegur on
väljendatud protsentides. Selle kasuteguri
saab määrata katla bilansikatsetuste tulemusel.

6.6. Põlemisprotsessi tõhustamise
võimalused
Suitsugaaside analüüsiga määratakse otseselt suitsugaaside temperatuur, CO2 või
O2 sisaldus ja CO sisaldus, mille alusel on
soojuskadude põhiosa lihtsalt arvutatav ja
millega praktikas enamasti ka piirdutakse.
Kõige suuremaks soojuskaoks on tavaliselt
kadu suitsugaasi füüsikalise soojusega ja see
sõltub lisaks temperatuurile veel liigõhutegurist λ (mõnes allikas α), mis on määratud
tegeliku ja põlemiseks teoreetiliselt vajaliku
põlemisõhu suhtena ja mida kasutatakse ühe
olulisema põlemist iseloomustava suurusena. Suitsugaasi analüüsi alusel on liigõhuteguri määramiseks hoopis sobivam kasutada järgmist lihtsustatud seost:

λ = CO2,max/CO2,mõõdetud ,
kus CO2,max näitab maksimaalset võimalikku süsihappegaasi sisaldust antud kütuse
korral ja selle väärtused sõltuvad kütuse
liigist ning on mõnede kütuste jaoks esitatud
Tabel 6.2-s.

(6.2)
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Tabel 6.2. Mõnede kütuste CO2,max väärtused
Kütus

CO2, max, %

Kivisüsi

18,8

Kütteõlid

15,9

Puit

20,2

Turvas

19,6

Maagaas

12,1

6.7. Põlemisproduktid, heitmed,
nende mõju katla tööle
6.7.1. Üldist

Paljud gaasianalüsaatorid ei mõõda otseselt
süsihappegaasi sisaldust, vaid arvutavad
selle hapnikusisalduse kaudu:

CO2,mõõdetud = CO2,max · (1 – O2/20,94)

saab korrigeerida ka katla tööprogrammi
ning õhu ja kütuse pealeande seadeid.

(6.3)

Otstarbekas liigõhuteguri väärtus sõltub
tugevasti nii põletustehnoloogiast kui kütusest, kuid täieliku põlemise jaoks peab alati
olema suurem kui 1. Puit- ja turbakütuste
põletamisel on suhteliselt raske tagada põlemisõhu väga ühtlast jaotust kogu põlemistsooni ulatuses ja seepärast vajatakse täieliku
põlemise saavutamiseks liigõhutegurit sageli
alates väärtusest 1,4. Samas vedel- ja gaaskütuse põletamisel on optimaalne liigõhutegur
enamasti piirides 1,02 – 1,1.
Keemiliselt mittetäiuslikust põlemisest
tingitud soojuskadu on suure täpsusega
määratav suitsugaaside CO sisalduse kaudu.
Kõrge CO sisaldus (alates 0,5%) viitab ka
põlemata süsinikuosakeste (tahma) võimalikule sisalduse suitsugaasides, mis on
suitsu tumeda värvi tõttu kergesti märgatav.
Kuigi siinkohal piirdutakse CO sisalduse
ja kadude vahelise seosega, piiravad paljud
riigid ka CO emissiooni ka tingituna tervishoiu ja keskkonnakaitselistest nõudmistest.
Kaasajal juhivad katelseadmete tööd arvutid
ja nendesse installeeritud programmid,
kuid soovitav on kord aastas või mõne aasta
tagant tellida ka spetsiaalsed katla heitmete
ja bilansimõõtmised. Nende tulemusel saab
hea ülevaate katla töö tõhususest ja tõhususe
tõstmise võimalustest. Katsetulemuste alusel

Biomassi põletamisega seotud teadus- ja
arendustegevus edeneb kiiresti, osaliselt
sarnasuse tõttu söe põletamisega ning
paljude aastate kogemustega ja teadmistega
söe põletamisel. Näiteks võivad õhuheitmete
moodustumise, tuha moodustumise, sadestumise ja korrosiooni tekkemehhanismid
biomassi põlemisel mingil määral sarnaneda
söe põletamisel toimuvaga. Biomasskütuseid on aga väga palju liike ja neil on
üsna erinevad keemilised ja füüsikalised
omadused, mis ei vaja mitte ainult erinevaid põlemistingimusi ja ei tekita erinevaid
heitmeid (gaasilised ja tahked), vaid põhjustavad ka erinevates seadmetes põlemise ajal
mitmesuguseid probleeme.
Põlemisprotsessis tekivad mittetäieliku
põlemise korral (kui õhku liiga vähe) CO,
CxHy, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud ja tõrv (pigi). Oksüdeerumise tagajärjel tekivad NOx ja N2O. Teise osa heitmete
tekkimise põhjus on biomassis (s.h puidus)
sisalduvad anorgaanilised ühendid. Lendtuhas olevad peenosakesed (PM5 ja PM10)
lenduvad ja on ohtlikud õhku hingavatele
organismidele, mitmest aspektist kahjulikud
on ka kloor (Cl) ja väävel (S), mida puitkütuse katelde suitsugaasides esineb vähesel
määral HCl, SOx ja soolade (KCl) kujul.
6.7.2. Tahked heitmed
Põlemisel katlas tekkivad tahked heitmed
võib tinglikult jagada põhjatuhaks ja lendtuhaks. Puitkütuste põletamisel langeb
põhjatuhk kolde põhja (resti lõpuosa alla),
kogutakse ja transporditakse tavaliselt kas
kruvikonveieri või kettkraaptransportööriga kogumispunkrisse. Lendtuhk on see
osa tuhast, mis kantakse suitsugaasidega
läbi katla suitsukäikude korstnasse. Püüdeseadmete (multitsüklonid, elektrifiltrid,
kottfiltrid) alt kogutav kogutakse lendtuhk
kokku, kuid seda tuleks eraldi utiliseerida,
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sest seda ei ole soovitav kasutada põllumajanduses. Põhjatuha kasutamist põllumajanduses otseselt ei piirata, sest selles on raksmetallide osa tühine.
Tahkete heitmete summaarne kogus sõltub
otseselt kasutatava kütuse tuhasusest. Hakkpuidu ja puitgraanulite kuivaine tuhasus
on üldjuhul alla 1%. Puhta hakkpuidu
(kooritud puust) tuhasus võib olla ka alla
0,3%. Kasutades madalama kvaliteediga
tooret (sisaldab rohkem koort ja võib olla
pinnasega saastunud) võib tuhasus olla ka
kõrgem: isegi üle 5% ja see sõltub kütuse
oluliselt varumise aastaajast. Tuha ladustamisel ja utiliseerimisel tuleb arvestada nii
selle koguse kui koostisega.
Tuha moodustumist restkoldes biomassi
(s.h puitkütuse) põletamisel on näidatud
Joonis 6.4-l. Osa kütuses sisalduvatest anorgaanilistest ühenditest võivad eralduda ja
moodustada anorgaanilisi gaasilisi ühendeid

ja tahkeid osakesi (PM, lendtuhaosakesed ja
aerosoolid), aga ülejäänud osa jääb põhjatuha koostisesse. Jooniselt on näha, et tahked
osakesed moodustuvad kahel erineval viisil,
mis põhjustab iseloomuliku bimodaalse
osakeste suuruse jaotuse (peenosakesed ja
jämeosakesed). Peenosakeste moodustumise
peamine tee on tuumade moodustumine
ja kondenseerumine gaasifaasist. Peenosakesed koosnevad tavaliselt aerosoolidest
läbimõõduga vahemikus 30 kuni 300 nm.
Teine osa on jämeosakesed, mis koosnevad
peamiselt lendumatutest tuhajääkidest ja
mille tulemuseks on lendtuhaosakesed läbimõõduga 1 μm < d <10 μm. Kõigist tuhavoogudest moodustab põhjatuhk massi järgi
suurema osa puitkütuseid põletavatest restkoldega kateldes tekkivast tuhast. Põhjatuha
kogus varieerub sõltuvalt mitmetest teguritest, nt restkoldega katelde tüübist, käidutingimustest ja kütuse omadustest.

Joonis 6.4. Tuha tekkimise põhimõtteline skeem biomassi (s.h puitkütuse) põletamisel restkoldega [36]
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Restkoldega kateldes aurustuvad puitkütuses sisalduvad kõige lenduvamad metallid
(nt Hg, Th ja Se) täielikult ja võivad seejärel
atmosfääri eralduda koos suitsugaasiga või
kondenseeruda aerosoolide ja lendtuhaosakeste pindadele.
Puitkütust põletavate restkoldega katelde
põhjatuhk on mürgiste leostuvate elementide kontsentratsiooni seisukohast suhteliselt vähem problemaatiline ja seda võib
otse kasutada põldude või metsade väetamiseks/lupjamiseks või saata prügilasse.
Võrreldes põhjatuhaga põhjustavad lendtuha aerosoolid ja tuhaosakesed rohkem
probleeme. Esiteks on neil märgatav mõju
räbu ja sadestiste tekkimisele restkoldega katelde soojusülekandepindadel, mis
vähendab soojusülekannet ja põhjustab
korrosiooniprobleeme
[36].
Teiseks,
aerosoolid suurendavad välisõhu saastatust ja neil on ka kahjulik mõju tervisele.
On leitud, et biomassi põlemisel eralduvate
aerosoolide sissehingamine põhjustab hiirtel
märkimisväärselt rohkem kopsu-kahjustusi
kui kivisöe põlemisel tekkivate aerosoolide
sissehingamine ja seda tõenäoliselt biomassi
põlemisel tekkivates aerosoolides tsingi
sisalduse tõttu.
Aerosoolide ja lendtuhaosakeste tekkemehhanismi puitkütuse põletamisel restkoldega
katlas on näha ka Joonis 6.4-l.
Katla küttepindade saastumine ja korrosiooniprobleemid on ühed peamised ilmingud,
mida tuleks põlemisseadmete projekteerimisel ja käitamisel minimeerida.
6.7.3. Võimalikud lahendused 		
sadestumise ja kõrgtemperatuurilise
korrosiooni probleemidele
Nii kõrgel temperatuuril tekkiv korrosioon
kui ka sadestiste moodustumine on puitkütuste põletamisel leevendatavad lisaainete

kasutamisega või näiteks koospõletamisega
turba, söe või settemudadega. Kõrgtemperatuurilist korrosiooni saab leevendada
uute torumetalli sulamite või ka keraamiliste
komposiitkatete kasutamisega või ülekuumendite pinnatemperatuuri alandamisega.
Esimene lahendus on lisaainete kasutamine
tuha sulamistemperatuuri (puitkütuste
puhul pole üldjuhul vajalk). Biomassi põlemisel takistavad mõned lisandid gaasilise
KCl eraldumist või reageerivad KClga
moodustades vähem söövitavaid komponente. Mida madalam on tuha pealispinna
temperatuur ja/või mida aurustuvam on
kaltsiumi- või klooriühendid, seda suurem
on tuhast tingitud probleemide oht. Tuha
sulamistemperatuuri tõstmine suurendab
ilmselgelt
biomasskütuste
kasutamise
potentsiaali. Lisandid, mis tõstavad tuha
sulamistemperatuuri restkoldega kateldes
tavalistest temperatuuridest kõrgematele,
on Al2O3, CaO, MgO, CaCO3, MgCO3. ja
kaoliin. [36]
6.7.4. Gaasilised heitmed
Kahjulikeks gaasilisteks heitmeteks loetakse
eelkõige väävliheitmeid (SO2), lämmastikuheitmeid (NOx)2, vingugaasi CO ja põlemata
süsivesinikke (CxHy) ning süsihappegaasi
CO2.
Eraldi tuleks käsitleda süsihappegaasi heitmeid, mille sisalduse tõus atmosfääris aitab
kaasa globaalsele kliima soojenemisele.
Samas biomassi kasvamisel absorbeeritakse
fotosünteesi toimel atmosfäärist samapalju
süsihappegaasi kui sinna hiljem põletamisel
tagasi paisatakse. Teisalt biomassi kõdunemisel looduses eraldub samuti süsihappegaas atmosfääri. Kui biomassi põletada
tema loodusliku juurdekasvu ulatuses, siis
biomassi põletamisel atmosfääri paisatav
süsihappegaas selle sisaldust atmosfääris ei
mõjuta ning seda süsihappegaasi ei võeta ka

2
Tähist NOx kasutatakse lämmastikoksiidide NO ja NO2 tähistamiseks, lisaks võib lämmastikheitmetes olla veel naerugaasi N2O
kujul.
3
Alates 2008. aastast on Euroopa Liit LULUCF (inglise k Land Use, Land Use Change and Forestry, e.k maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus) sektori heitkoguseid seiranud. Euroopa Liidu 2030. aastaks seatud kliimaeesmärkide täitmiseks tegi
Euroopa Komisjon 2016. aastal ettepaneku hakata KHG vähendamisel arvestama heitkoguseid ka maakasutuse, maakasutuse
muutuse ja metsanduse valdkondadest, mis seni olid jälgimisest välja jäänud. Ka Pariisi kliimaleppes toodi välja maakasutuse
valdkonna kriitiline roll kliimamuutustega tegelemisel. Kyoto protokollist tulenevalt jälgitakse ka praegu metsa kasvamisest,
langetamisest ning majandamisest tulenevat süsinikuringlust. Samas on tegu ainult jälgimisega, mingeid siduvaid kokkuleppeid
veel seatud ei ole. LULUCF sektori heitkoguste arvestuse täpsed reeglid ja rakendumine perioodil 2021–2030 on veel liikmesriikide vahelisel läbirääkimisel.
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rahvusvaheliste kokkulepete alusel kasvuhoonegaasina arvesse. Teine oluline aspekt
puitkütuste kasutamisel on sellega seotud
maakasutuse muutumine (ingl land use
change)3.
Mittetäielik põlemine on suure tõenäosusega suurem probleem restkoldega katelde
käitamisel ja väikekütteseadmetes, eriti
vanade seadmete korral, võrreldes näiteks
tsirkuleerivkeevkihtkatlaga. Mittetäieliku
põlemise produktid võivad põhjustada ka
muude saasteainete teket. Näiteks võib lendtuhas olev mittetäielikult põlenud süsinik
(tahm) suhteliselt kõrge liigõhuteguri
juures isegi puitkütuste põletamisel põhjustada restkoldega kateldes nt dioksiinide ja
furaanide (nn PCDD/PCDF ehk inglise k
polychlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzofuranes) sisalduse suurenemist. Eriti ohtlikuks muutub olukord siis kui puitkütusele
lisatakse nt tahkeid põlevaid olmejäätmeid
(plast, keemiliselt töödeldud või saastunud
puit jm). Võrdlemisi halb segunemine õhuga
nii kütusekihis kui ka koldemahus on restkoldega kateldes peamiseks mittetäieliku
põlemise põhjuseks. Täiustatud õhuvarustussüsteemid ja optimeeritud restisüsteemid
(sektsioneeritud õhujaotus) võivad märkimisväärselt parandada segunemist, vähendada õhu liigtarbimist, parandada põlemisprotsessi ja vähendada saasteaine teket.
Teine väga oluline heitmete teket mõjutav
aspekt on põlevosakeste viibimise aeg põlemistsoonis. Mida ühtlasemalt õhk ja kütus
segunevad ning mida kauem saab osake
põlemistsoonis viibida, seda tõenäolisemalt
toimub põlemine täielikult ja CO, CxHy,
polüaromaatseid süsivesinikke, dioksiine,
furaane ja tõrva (pigi) ei teki. [36]
Kuna restkolletes on põlemistemperatuurid
suhteliselt madalad, siis ka sellepärast on
põlemisprotsessi täiustamiseks eriti oluline
põlevaine hea segamine õhuga ja piisav
viibeaeg kõrgema temperatuuri piirkonnas.
Kui katlas on vesijahutusega rest, siis vajatakse küllaltki vähe primaarõhku jahutamiseks. Selle tulemusel väljuvad põlevgaasid
kütusekihist madalama kiirusega ja süttinud
osakesi viiakse kütusekihist vähem välja. Kui
samas katlas on kasutusel veel täiustatud
sekundaarõhu pealeande süsteem, mida
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saab optimeerida õhu ja põlevate gaaside
segamise parandamiseks, seega põlemise
tõhustamiseks kolde mahus, siis väheneb
mittetäieliku põlemise heide miinimumini.
Piisavaks loetakse viibeaega kui osake saab
olla põlemistsoonis vähemalt üle 1,5 sekundi
kõrgel temperatuuril (üle 850 °C) ja liigõhutegur peaks olema minimaalselt soovituslik
vastavale katla restikomplektile ja koldele.
Väävli-, kloori- ja lämmastikuheitmed
sõltuvad nii nende sisaldusest kütuses kui
põlemisprotsessist. Enamikus biokütustes ei
ole lämmastiku ja väävlisisaldus eriti kõrged
ja nende ühendite püüdmist suitsugaasidest
biokütuste põletusseadmetes eriti sageli
ei rakendata, küll püütakse nende teket
mõnede meetmetega vältida.
Restil põlemise ajal moodustab kütuses
sisalduv kloor (Cl) peamiselt gaasilisi ühendeid (HCl) või leeliselisi kloriide (nt KCl ja
NaCl) ning väävel (S) moodustab peamiselt
gaasilisi ühendeid (SO2) ja leelisühendeid
ning ka sulfaate (kloori ja väävlit sisaldub
peamiselt okastes ja koores). Tänu suitsugaasi jahtumisele koldest väljudes, kondenseerub suur osa kloori sisaldavaid sooli katla
järelküttepindadel (ülekuumendi, ökonomaiser, õhueelsoojendi) või seotakse suitsugaasi jäänud tuhaosakestega.
Biomassi restpõletusel tekkinud HCl ja
SO2 heitkoguseid saab reguleerida erinevatel viisidel. Kõige tavalisem meede, mida
elektrijaamades kasutatakse, on suitsugaasi
puhastussüsteemide paigaldamine (seda
siiski suurtes katlamajades või koostootmisjaamades), teiseks tolmustatud lubjakivi
lisamine suitsugaasidesse või kuivsorptsioon
Ca(OH)2-ga. HCl ja SO2 heitkoguseid saab
mingil määral vähendada ka kuivsorptsiooni abil lendtuha püüdmiseks paigaldatud kottfiltri (sukkfiltri) tekstiilpindadel.
Põletusseadmete NOx heide moodustab
erinevate protsesside tulemusel. Biomassi
põletavates restkoldega kateldes suhteliselt
madalate põlemistemperatuuride tõttu võib
termilise NOx osa (kõrgel temperatuuril
õhuhapnikuga ühinemise teel) pidada väikeseks või ebaoluliseks ning NOx peamine
allikas on kütuses sisalduv lämmastik.
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7. Põletustehnoloogiad ja -seadmed
tehnoloogia hulka kuuluvad väga
erineva resti konstruktsiooniga lahendused, mis tavaliselt jagatakse kahte
põhirühma – liikumatu (fikseeritud) ja
mehaanilise (liikuva) restiga tehnoloogilised lahendused.

Põletusseadmeid rakendatakse erinevatel
tehnoloogilistel eesmärkidel:
•

katelseadmetes soojuse tootmiseks;

•

soojuse ja elektri koostootmisseadmetes;

•

muudel eesmärkidel soojuse tootmiseks (nt tööstusahjudes, väikeahjudes).

•

Käesolevas käsiraamatus pööratakse enam
tähelepanu kaugküttekatlamajades kasutatavatele puitkütuse katelseadmetele, kuid
põgusalt käsitletakse ka üksikhoonete
kütmiseks mõeldud kütteseadmeid (katlaid,
ahje, soojuspumpi ja päikesekollektoreid)
ning soojuse ja elektri koostootmisseadmeid.

Tolmpõletamine (ingl dust combustion/burning) – puitkütuste puhul leiab
kasutust üksikjuhtudel, näiteks puidu
lihvimistolmu põletamisel koos vedelkütusega (või ilma).

•

Tsüklonpõletus (ingl cyclon combustion/burning) – toimub intensiivne
kütuse ja õhu keeriseline liikumine
silindrikujulises koldes.

•

Põletamine keevkihis (ingl fluidized
bed combustion/burning) – kasutatakse
kas nn mullivat (ingl bubbling bed) või
tsirkuleerivat keevkihti (ingl circulating
fluidized bed).

•

Kütuse gaasistamine – tekkinud gaas
põletatakse kas vedel- või gaaskütusekatlas, samuti võib seda kasutada
gaasimootori või gaasiturbiini kütusena.

Katelde põletusseadmeid võib võimsuse
järgi grupeerida järgmiselt:
•

alla 0,1 MW – mikropõletusseadmed;

•

0,1 kuni 5 MW – väikesed põletusseadmed;

•

5 kuni 50 MW – keskmised põletusseadmed;

•

üle 50 MW – suured põletusseadmed.

Järgmises peatükis (8. Soojusvarustusviisid,
kasutatavad seadmed) käsitletakse lähemalt
mitmeid energiamuundamise seadmeid:
põhiliselt põletusseadmeid, kuid lühidalt ka
hoonete soojusvarustuses põletusseadmetele
täienduseks kasutatavaid soojuspumpasid ja
päikesekollektoreid.
Tahkekütuse (sh puitkütuste) põletusseadmete tehnoloogilised lahendused varieeruvad põhiliselt kütuseosakeste ja gaasilise
keskkonna vastastikuse mõju poolest. Eristatakse kihtpõletust, tolmpõletust, tsüklonpõletust ja keevkihtpõletust. Tahkekütuse
põletustehnoloogiaid võib jagada ka kõrg- ja
madalatemperatuuriliseks. Kõrgtemperatuuriline on tolmpõletus ja madalatemperatuuriline keevkihtpõletus [37].
•

Kihtpõletus (ingl layer or grate combustion/burning). Kui kütusekiht asub
kolde restil, siis on see põletamine
restil ehk restpõletus. Restpõletus-

7.1. Kihtpõletus
Kihtpõletus on ajalooliselt kõige vanem
tahkekütuse põletustehnika, kuid sellegipoolest pole see kaotanud oma tähtsust
tänapäevalgi. Alla 10 MW võimsusega puitkütuse katelde puhul on see valdav tehnoloogia, mis ei tähenda, et suurema võimsusega puitkütuse kateldes seda ei kasutataks.
Kihtpõletusel puudub kütuseosakeste vaheline liikumine. Põlemisõhk ja moodustunud põlevgaas liiguvad osakeste vahelistes
tühimikes. Tavaliselt osakeste raskusjõud
ületab resti alt tuleva põlemisõhu liikumise
aerodünaamilise takistusjõu, kui aga mõned
osakesed on väga väikesed (nt hakkpuidus
olev peenfraktsioon), siis sellised osakesed
võivad kanduda koos põlemisgaasiga kihist
välja, nagu põlemise tagajärjel moodustuva
tuha osakesed. Kütusekiht võib ise olla kolde
seinte ja resti suhtes liikumatu (plaanrest)
või liikuv (mehaaniline kaldrest).
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Kihtkolde (restkolde) üheks oluliseks parameetriks on resti pindala, mille suurus
määrab ära põletusseadme soojusliku võimsuse. Kihtpõletamise seadmete võimsuse
suurendamist takistavad piirangud restipinna suurendamisel. Vajadus suurendada
põletusseadmete võimsusi, eriti elektrijaamades, viiski tolmpõletustehnoloogia arendamisele ja vastavate tolmpõletuskatelde
loomisele. Väiksemates seadmetes on kihtpõletus osutunud jätkuvalt otstarbekaks.
[37]
Põletustehnilistest lahendustest ongi keskmiste ja väikeste võimsuste diapasoonis
kõige levinumad restkolded. Ajalooliselt
jagati restkoldeid käsitsi teenindatavateks
ja automaatse söötmisega kolleteks. Käesoleval ajal on käsitsi teenindavate kollete
osa jäänud väga väikeseks ja isegi ühepereelamute kateldes kasutatakse sobiva
kütuse (nt pelletid) korral üha enam automaatset kütuse etteannet, kuid tuhaeraldus
võib väikese tuhasusega puitkütuste korral
toimuda käsitsi veel üsna suurte (kuni
100 kW) katelde korral.
Kuigi restitüüpe on väga palju, võib nad
jagada järgmiselt:
•

liikumatu rest (ingl fixed grate);

•

mehaaniline kaldrest (ingl mechanical
inclined grate);

•

kettrest (ingl travelling grate);

•

spetsiaalrestid eriomadustega kütuste,
näiteks olmejäätmete, põletamiseks
(siin ei käsitleta).

Varbadest kaldrest koosneb kütuse liikumise suunas paiknevatest restielementidest,
trepprest aga risti kütuse liikumissuunaga
paiknevatest astmetest [38]. Treppresti
kasutati Eestis eelmise sajandi keskel põhiliselt niiske saepuru põletamiseks saeveskite
juures. Peale antav kütus vajub raskusjõu
toimel restil allapoole, kuni põleb lõpuni ja
tuhk variseb üle resti ääre vastavasse kogumismahutisse.
Kaldrestidel on tüüpiliselt suur elavpind
(õhu läbipääsuavade suhe kogu resti pindalasse) ja seetõttu jääb õhu kiirus läbi resti
madalaks ning õhu jaotus ebaühtlaseks. Et
tagada piisav põlemisõhu kogus kogu resti
ulatuses, tuleb liigõhutegur hoida suhteliselt kõrge ja see alandab põlemise kasutegurit. Kaasaegsetes mehaanilise restkoldega kateldes on resti elavpind ainult mõni
protsent, õhu jaotus suhteliselt ühtlane ja
seetõttu kasutegur kõrgem.
Lisaks ühepoolse kaldega kaldrestidele
kasutatakse veel koonilise kujuga kaldreste
(Joonis 7.1), millele kütus antakse kas tigusöötjaga alt või raskusjõu mõjul ülalt. Kooniline rest võib olla nii statsionaarne kui pöörlevate restikorrustega (Joonis 7.3).

7.1.1. Liikumatu restiga kolded
Enamasti on liikumatu rest paigutatud
koldesse sellise nurga all, mis tagab kütuse
varisemise mööda resti kuivamistsoonist
allapoole tahke süsiniku (koksi) põlemise
tsooni. Liikumatu kaldrestiga kolde kaldenurk on ligikaudu võrdne kasutatava kütuse
varisemisnurgaga. Sõltuvalt kütusest ja resti
elementide konstruktsioonist on soovitatud
järgmisi resti kaldeid [14]:
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•

varbadest kaldrest hakkpuidu ja
õhkkuiva tükkturba põletamiseks: 32
– 36 °C;

•

trepprest saepuru põletamiseks: 38 –
40 °C.

Joonis 7.1. Koonilise restiga altsöötmisega
kolle koos järelpõlemiskambriga
väga niiskete kütuste põletamiseks
[39].
A – kolle koonilise restiga,
B – järelpõlemiskamber
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7.1.2. Mehaanilise restiga kolded
Võrreldes liikumatu restiga kolletega
võimaldab restielementide liigutamine paremini kontrollida kütusekihi edasiliikumist,
tagada ühtlasemat kütuse ja õhu jaotumist
restil ning kokkuvõttes saavutada efektiivsemat põlemist ja alandada kahjulike heitmete, eriti vingugaasi (CO), sisaldust suitsugaasides. Üheks kombineeritud lahenduseks
on kaheosaline rest, mille ülemine pool
kujutab endast liikumatut restiosa kuivamisja pürolüüsitsooniga ning alumine pool on
väiksema kaldega liigutatavate elementidega
põlemistsooniga.
Mehaanilise restiga kolde restilülisid liigutatakse kas üle rea (üks rida restilülisid on
liikumatud, järgmine liikuvad jne), malekorras, kus lülid samas reas liiguvad üle ühe
või restiridasid liigutatakse kordamööda,

kord ühtesid ridu seejärel teisi ridu (Joonis
7.2). Restielementide liigutamine tagab
kütusekihi ühtlase paksuse ja ladusama
edasiliikumise.
Väga niiske kütuse korral on kolde seinad
üldreeglina ilma jahutuseta ja valmistatud
keraamilistest materjalidest (Joonis 7.3),
mille töötemperatuur on piisavalt kõrge
selleks, et kuumenenud seinte kiirgus
annaks piisavalt soojust kütuse kuivatamiseks, lendaine eraldamiseks ja sobivate
põlemistingimuste loomiseks nii restil kui
lendainete põlemise tsoonis. Kui sellises
ilma jahutuseta koldes kasvõi lühiajaliselt
põletada kuiva kütust, siis temperatuur
hakkab kiiresti tõusma nii kütuse kihis kui
kolde ruumis. Tulemusteks võivad olla tuha
sulamine, resti ja selle õhuavade šlakkumine,
samuti kolde müüritise kahjustumine või
isegi sulamine.

Joonis 7.2. Liigutatavate restilülidega katlarest puitkütuse põletamiseks [40, 41]

Joonis 7.3. Wärtsilä patenteeritud altsöötmisega koonusrestiga kolle BioGrate [42]
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Wärtsilä patenteeritud koonilise resti
altsöötmisega kolle võimaldab nii eriti
madala kui ka kõrge niiskusega (kuni 65%)
kütuse põletamist (Joonis 7.3). BioGrate
põletustehnoloogia korral söödetakse kütus
tigusöötjaga koonilise resti keskossa, kust
see koonuse pinda mööda allapoole valgub.
Kasutatavad on praktiliselt mistahes biokütused, mida saab tigusöötjaga koldesse anda.
Kooniline rest koosneb kontsentrilistest
ringidest või korrustest, kus paigalseisvad
ja pöörlevad korrused vahelduvad ning, iga
teine pöörlev resti korrus liigub eri suunas,
st üks vastu- ja teine päripäeva. BioGrate
resti liikumine tagab eriti ühtlase kütuse kihi
kogu ümbermõõdu ja resti pinna ulatuses.
Restikorruste liigutamiseks kasutatakse
hüdraulilisi ajameid. Restilt varisenud tuhk
ja räbu satuvad veega täidetud restialusesse
kambrisse, millest see eemaldatakse märja
tuhaärastussüsteemi kaudu.
Põlemise kõrge efektiivsuse ja heitmete
minimaalse taseme võtmeks on õhu otstarbeka jaotamise ja reguleerimise süsteem,
mis sisaldab reguleeritava kiirusega õhuventilaatoreid. Täiendavalt kasutatakse reguleeritavat suitsugaaside retsirkulatsiooni
(ringlust), mis võimaldab reguleerida kütusekihi soojuseraldust just lendaine eraldumise tsoonis ja tagab puhta põlemise madala
NOx ja CO emissiooni tasemega väga laias
kütuste diapasoonis.
Koonusresti välisläbimõõt sõltub kolde
võimsusest, kusjuures väikseima, 3,5 MW
võimsuse korral on läbimõõt 4,15 m ja
suurima, 20 MW võimsuse korral 9,5 m.
Kui puitkütuste põletamiseks sobivad kolded
on konstrueeritud eelkoldena, siis tuleb need
katlamajas ühendada sobiva katlaga. Paljud
tootjad konstrueerivad ja tarnivad kolde ja
katla ühtse tervikuna, eriti väiksema võimsusega seadmete korral. Sellistes seadmetes
on lihtsam organiseerida näiteks tuhaärastust nii resti alt, vertikaalsetest suitsutorudest kui suitsugaaside puhastusseadmete
alt. 1990ndatel aastatel, kui Eestis oli kiiresti
vaja üle minna imporditavalt raskeõlilt
kodumaistele kütustele, kasutati ära olemasolevad õli-gaasi katlad ja paigaldati neile ette
eelkolded puitkütuste ja ka turba põletamiseks.
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Kui katlas soovitatakse põletada kuiva kütust,
tuleb kolde seinu jahutada sinna paigutatud
küttepindade abil. Kolde seinte jahutustingimustest sõltub otseselt see, millist ja
millise niiskusega kütust selles koldes põletada saab. Kuiva kütuse, näiteks pelletite või
mööblitööstuse jääkide põletamisel hoiavad
kolderuumi temperatuuri sobivates piirides
eelkõige jahutatavad koldeseinad, lisaks võib
olla vajalik lendosade põlemise tsoon kujundada selliselt, et leegi kiirgus täies ulatuses
kütusekihile ei langeks.
Sellises jahutatavas koldes niisket kütust
põletades jäävad temperatuurid restil madalaks, sest kütuse kuivamistingimused pole
piisavad. Tulemuseks on põlemata kütuseosakeste sattumine tuhka ja lend-osade
mittetäielik põlemine, mis järsult alandavad
põlemise efektiivsust ning tahma ja põlemata gaaside sattumist korstnasse, samuti
võivad küttepinnad ja suitsukäigud pigituda.
Kolde seintes võivad paikneda põlemisõhu
kanalid, mille abil seinu mõningal määral
jahutatakse, kuid samas soojendatakse põlemisõhku ette ja see parandab märja kütuse
põlemistingimusi. Sellised kolded on väga
levinud ja sobivad hästi mõõdukalt niiskete
kütuste korral, näiteks metsahakke (raiejäätmete hakke) põletamiseks, mille tüüpiline
niiskuse vahemik on 35 – 55%. [14]
7.1.3. Kettrestiga kolded
Kettrest (Joonis 7.4) ja kettrestiga katla kolle
on toodud joonisel (Joonis 7.5).
Kütus suunatakse otse punkrist üksiklülidest koosnevale suletud pinnaga kettrestile.
Kihi kõrgust saab reguleerida kihisiibri abil.
Kettresti liikumise kiiruse muutmisega on
võimalik väga paindlikult reguleerida kütuse
sobiva kiirusega edasiliikumist kuivamis
tsoonist kuni süsiniku täieliku põlemiseni
ja põlevainevaba tuha eemaldamiseni.
Üleminekul ühelt kütuselt teisele, näiteks
hakkpuidult kivisöele, tuleb muuta resti
liikumise kiirust ning põlemisõhu koguseid
ja vahekordi. Põhiline, et rest oleks nn varisemiskindel, mis ei lase kütuse peenematel
osakestel variseda läbi resti all olevatesse
õhujaotuskarpidesse.
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Resti horisontaalsel liikumisel kütus kuivab
ja kuumeneb, süttib, põleb (kiht õheneb) ja
järelejäänud tuhk ja räbu valguvad üle resti
otsa tuhapunkrisse. Resti alla antavat õhku
sektsioneeritakse (eraldatud nn õhukarbid),
sest kütuse põlemise intensiivsus resti
ulatuses ei ole ühtlane. Kütusekihist väljuvad
põlevgaasid põlevad koldekambris sinna
antava sekundaarõhu arvel.
Kettrestid sobivad hästi suuremate võimsuste korral mitmete kütuste põletamiseks
samas koldes. Kui põhikütuseks on hakkpuit, on võimalik lisaks kasutada ka turvast
ja kivisütt.

7.2. Tolmpõletus
Tahkekütuse tolmustatud kujul põletamise
esimesed katsetused on tehtud juba üle
saja aasta tagasi. See põletustehnika on eriti
levinud suure võimsusega energiaseadmete
kateldes. Suurimate puhul (aur ülekriitilistel
parameetritel) ulatub katla soojuslik võimsus
kuni 3000 MW-ni. Kõrged parameetrid
lubavad saada selliste kateldega elektrijaama
kasuteguriks 40 – 43%. Puitkütuse põletamiseks kasutatakse tolmpõletuskatlaid harva ja
siis nende võimsus on ka väiksem kui söe ja
pruunsöe põletamisel. Kivisöe ja biokütuse
koospõletamise korral võidakse ka suuri
katlaid kasutada.
Tolmkütte katla koldes põletatakse tahket
kütust (kivisüsi, pruunsüsi, põlevkivi jm)
eriti peeneks jahvatatud kujul nn tolmkütu-

Joonis 7.4. Kettrest [43]

sena (Joonis 7.6). Tolmu granulomeetrilist
koostist iseloomustav osakese mediaanläbimõõt jääb vahemikku 30 – 60 μm. Tolmküttekolle e kamberkolle on varustatud
põletitega ja ekraneeritud (soojusvahetuspindadega ümbritsetud) kamber ruudu või
ristkülikukujulise ristlõikega. Põleva kütuse
ja põlemisgaasi soojus antakse üle koldeseinu seestpoolt katvatele soojusvahetuspindadele e koldeekraanidele (torud).
Sõltuvalt elektrijaama saabuva kütuse tükisuurusest, võivad esmalt kütust hakata
peenestama valts- või lõugpurustid, ja
neid läbinud kütus suunatakse veskitesse
(kuulveski, haamerveski), kus saavutatakse soovitud peensusega tolm. Jahvatada
võidakse ka spetsiaalsetes ventilaatorites.
Kütusetolm liigub veskitest primaarõhu abil
läbi põletite koldesse. Koldesse moodustub
kõrgtemperatuuriline leek, mille südames
võib temperatuur ulatuda 1400 – 1700 °C-ni.
Tuhavoolus jaguneb kolde põhja sadestuvaks šlakiks (põhjatuhk ja räbu) ning koos
põlemisgaasiga väljuvaks lendtuhaks.
Tolmkütuse põletamisega võivad kaasneda
olulised probleemid, nagu küttepindade
intensiivne saastumine (eriti tuharikaste
kütuste korral), intensiivne lämmastikoksiidide teke õhulämmastikust ja suhteliselt
keerukas suitsugaaside puhastamine.

Joonis 7.5. Kettrestiga katla kolle [44]
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Ülekuumendi
Ülekuumendatud
aur turbiini

Aurukatla
trummel

Vaheülekuumendi
Kütuse punker
Ökonomaiser
Toitevesi katlasse
Välisõhk
Suitsugaas

Veski

Primaarõhu
ventilaator

Õhueelsoojendi

Kõrgsurve ventilaator

Joonis 7.6. Tolmkütuse (kivisüsi) katel (aurukatla kolde ja küttepindade osa on piiratud pruuni
joonega) [45]

7.3. Tsüklonpõletus
Tsüklonkolle on seestpoolt vooderdatud
keraamikaga silinder, kuhu primaarõhk
ja kütus suunatakse telje suunas, põleti
keskelt kolde algusossa ja suure kiirusega
sekundaarõhk tangentsiaalselt, mis tekitab
intensiivse pöörise, milles kütus ja õhk
hästi segunevad (Joonis 7.6). Kütuseosakeste sobilikum läbimõõt on tavaliselt
4 – 6 mm. Silindriline osa võib olla jahutamata või jahutatud, st veetorudega ekraneeritud. Temperatuur koldes sõltub põletatava
kütuse omadustest, kuid ei jää tavaliselt
alla 1600 °C. Põlevgaas kuumutab torusid
ja soojus kandub üle veele, mis aurustub.
Seda tüüpi kolde eripära on selles, et tänu
kõrgele põlemistemperatuurile šlakk sulab,
vajub kolde põhja ja väljub koldest vedelana. Kolle paigutataksegi väikese nurga all,
et vedelšlakk saaks välja valguda. Koldest
väljuv põlemisgaas suundub edasi järelpõ-
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lemiskambrisse, kuhu lisatakse ka tertsiaarõhku täielikuma põlemise kindlustamiseks
ja seal sadenevad välja põlemisgaasi jäänud
sulas olekus olevad tuhaosad. Katlast väljuva
lendtuha osa on väike. [37]
Tsüklonkoldes saab põletada väga erinevaid
kütuseid: bituumensüsi, ligniit, mineraalirikas antratsiit, hakkpuit, naftakoks ja vanad
rehvid. Kuigi põletusviis pole väga laialt
levinud, on sel viisil kõiki loetletud kütuseid
ka põletatud.
Tsüklonkollete projekteerimisel ja ehitamisel on arvestatud nelja eelisega:
•

madalam kütuse ettevalmistamise aeg
ja kulud (võrreldes tolmpõletusega);

•

väike ja kompaktne kolle;

•

vähe lendtuhka, sest põhisosa tuhast
eemaldatakse vedelal šlakina;

•

paindlikkus kütusekasutuses.

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Joonis 7.7. Horisontaalse paigutusega tsüklonkolle [46]

7.4. Keevkihtpõletus
Keevkihttehnika alguseks loetakse 1921.
aastat, mil Fritz Winkler (Saksamaa),
juhtinud põlemisgaasi läbi restil asuvate
koksiosakeste, märkas, et osakestele mõjuv
gravitatsiooni ja kütusekihi aerodünaamilise
takistuse tasakaalu korral ei kandu kütuseosakesed kihist välja, vaid moodustavad
hõljuva, keevale vedelikule sarnase seisundi.
See saigi nimeks keevkiht, mida võib pidada
ka pseudovedelikuks (keerukas hüdrodünaamiline süsteem - tahkete osakeste hõljum
gaasivooluses). Gaasivooluse või õhu kiirus
ei tohi ületada osakese pneumotranspordi
kiirust, sest siis osakesed kanduksid kihist
välja koos gaasivoolusega. [37]
Tahkekütuse
keevkihtpõletustehnoloogia
oma mitmekesisuses on leidnud tänapäeval
laialdast rakendamist ning see areneb ja
täiustub pidevalt. Seda põletustehnoloogiat kasutavate katelde võimsusdiapasoon
on mõnest megavatist kuni 1500 MW-ni.
Viimased on tsirkuleeriva keevkihtkoldega.
Kütuse valik, mida neis kateldes saab põletada, on samuti lai alates biokütustest kuni
antratsiidini. Kaasajal paigaldatakse puitkütuseid kasutavate keskmise võimsusega

soojuse ja elektri koostootmisjaamadesse
valdavalt keevkihtkatlad (võimsusega 50 –
150 MW).
Keevkihttehnoloogiate üha laialdasema
leviku põhjuseks on võimalus kasutada
erinevaid madala kvaliteediga kütuseid
samas koldes. Teine nende katelde suur eelis
on see, et võimaldab kergemini lahendada
üha karmistuvaid heitmete piirnorme, eriti
vääveldioksiidi ja lämmastikoksiidide osas.
Väävlirikaste kivisüte põletamisel saab väävliühendid tuhaga siduda sorbendi (lubjakivi)
lisamisega (põlevkivil sisaldub sorbent tuhas
ja seda pole vaja lisada.
Õhulämmastikust tekkivat NOx moodustub
keevkihtpõletuses vähe, sest temperatuur
keevkihtkoldes on, võrreldes tolmpõletuskoldega, palju madalam ja jääb enamikul
juhtudel vahemikku 750 – 900 °C. Vahemiku
alumine temperatuur on määratud kütuse
stabiilse põlemisega ja ülemine tuha paakumisega. [37]
Keevkihi üheks heaks omaduseks on
tahkeosakeste
kõrge
kontsentratsioon
ja sellest tulenev suur soojusmahtuvus,
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mis ületab rohkem kui 1000 korda gaasi
soojusmahtuvust. Arvestades ka osakeste
ja gaasilise keskkonna vahelist intensiivset
soojusülekannet, on seetõttu temperatuurijaotus keevkihis väga ühtlane.
Keevkihtkolde oluliseks konstruktsioonielemendiks on selle alaosas asuv rest (võivad
olla ka ainult õhudüüsid), läbi mille antakse
koldesse kütuse põletamiseks ja ühtlasi
keeva kihi hõljuvas olekus hoidmiseks
vajalik õhk. Restkoldega katla restist erineb
see konstruktsiooni lihtsuse ja tunduvalt
väiksema vaba ristlõike poolest. See rest
moodustab õhule eeltakistuse, mis on vajalik
õhu ühtlasemaks jaotamiseks üle kolde ristlõike. Kui suurendada järk-järgult kütusekihti antava põlemisõhu kiirust, on võimalik
jõuda olukorrani, kus kütusekiht õhu poolt
üles tõstetakse, kütuseosakesed hakkavad
õhuvooluses hõljuma ja hõljuvas kihis pidevalt ümber paiknema. Näiliselt hakkab kiht
nagu keema. Kirjeldatud hõljuvat keevkihti
nimetatakse statsionaarseks keevkihiks e
lähtuvalt protsessi iseloomust mullivaks
keevkihiks (ingl bubbling fluidized bed) ja
kütusekihist kantakse õhuvoolusega välja
niiskus, eraldunud lendaine ning tuhk,
samuti vähesel määral peeneid kütuseosakesi, mis põlevad koos lendosaga kolderuumis keevkihi kohal (Joonis 7.8, B). [14]
Kiiruse edasisel suurenemisel hakkab kujunema ühtlase struktuuriga turbulentne kiht
ja kasvab kihist väljakanduvate osakeste arv.
Turbulentset kihti iseloomustab osakeste
kolooniate ja gaasitühimike teke ning nende
sööstliikumine edasi-tagasi. Kihil on küll
ülemine piir, ent see pole selgelt määratletav ja selle korral kasutatakse määratlust
– turbulentne keevkiht.
Kasutades veelgi suuremat õhu liikumise
kiirust, viiakse põlevad kütuseosakesed
õhuvoolusega kaasa. Tsüklon-separaatoris
eraldatakse tahked osakesed õhu ja gaasi
voolusest ning juhitakse tagasi koldesse.
Kuna põlev kütus tsirkuleerib kolde ja
separaatori vahel, kasutatakse selle põletustehnoloogia jaoks terminit „tsirkuleeriv
keevkiht (ingl circulating fluidized bed)”
(Joonis 7.8, C). [14]
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Õhu kiiruse järgi jagataksegi kütuse keevkihtpõletustehnoloogiad alaliikideks:
•

klassikaline e mulliv, aeglane keevkiht;

•

turbulentne e kiire keevkiht;

•

tsirkuleeriv keevkiht.

Neist kaks esimest on nn statsionaarne keevkiht.
Mulliv keevkiht sobib hästi biokütuste, turba
ja jäätmete põletamiseks, kivisöe ja põlevkivi
jaoks sobib paremini tsirkuleeriv keevkiht,
kuid seal saab koos põhikütusega põletada
ka biokütuseid.
Keevkihttehnoloogia üldiseks nõudeks
kütustele on suhteliselt ühtlane tüki suurus.
Biokütuste ja turba põletamisel moodustatakse mulliv keevkiht inertsest materjalist,
tavaliselt kvartsliivast, mis kolde käivitamisel
enne põhikütuse kihti andmist kuumutatakse gaas- või vedelkütusepõletite abil
temperatuurini umbes 600 °C. Seejärel kihti
antav põhikütus süttib, kihi temperatuur
hakkab tõusma ja süütamiseks kasutatud
abipõletid lülitatakse välja. Nii liivapadi,
kui selle kohal põlev kütusekiht hõljuvad
mõlemad. Kui liivaosakesed hõõrdumisel
kuluvad, siis nende peenem fraktsioon
kandub põlevgaasiga koos koldest välja ja
samas lisatakse aeg-ajalt uut liiva.
Kütuse söötmiseks mullivasse keevkihti on
mitu erinevat moodust:
•

kütuse söötmine vertikaalse toru
kaudu ülalt keevkihti, kusjuures mõnikord rakendatakse täiendavalt kütuse
mehaanilist paiskamist üle kolde ristlõike;

•

kütuse söötmine läbi horisontaalse
kanali keevkihi sisse kas pneumotranspordiga või tigu-transportööriga.

Erinevalt restkolletest, mille töötamine
väikestel võimsustel on raskendatud, võib
mulliva keevkihiga liivapadjaga kolle töötada
efektiivselt väga laias võimsuste vahemikus,
tänu liivakihi ja tuha suurele soojusmahtuvusele lühiajaliselt isegi ilma koormuseta.
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Joonis 7.8. Statsionaarse kihiga (A), mulliva keevkihiga (B) ja tsirkuleeriva keevkihiga (C) kolded [47]
Üheks keevkihttehnoloogia rakendamise
praktiliseks näiteks võib tuua Soome firma
Putkimaa OY keevkihtkatla, mille skeem on
toodud Joonis 7.9-l. [14]

7.5. Tahkekütuse gaasistamine
Termiline gaasistamine e gaasistus on endotermiline (soojust neelav) soojuslik kütuse
muundamise tehnoloogia, mille käigus
tahke (või vedel) materjal nt puit muudetakse põlevgaasiks (gaaskütuseks, generaatorgaas, süngaas). See protsess toimub kõrgel
temperatuuril vaba või seotud hapniku
(õhk, veeaur jt) piiratud osalusel. Erinevalt
kütuste töötlemisest ilma õhu juurdepääsuta
(utmine, pürolüüs, krakkimine) muutub
gaasistamise käigus peaaegu kogu kütuses
sisalduv põlevaine gaasideks (CO, H2, CO2,
osaliselt tekib ka õli).
Biomassi gaasistamine on kompleksne protsess, mis koosneb mitmest järjestikusest
etapist (Joonis 7.10):

Joonis 7.9. Keevkihtkatel (Putkimaa Oy).

•

biomassi
termiline
muundamine
gaasiks, kondenseeruvateks aurudeks
ja söeks;

•

järgnev aurude termiline krakkimine
gaasiks ja söeks;

•

söe gaasistamine auru või süsinikdioksiidiga,

•

põlevate gaaside, aurude ja söe osaline
oksüdeerumine.
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Gaasistamine
Süsi

Pürolüüs

Tuhk
Biomass
Soojus

Püsivad gaasid

CO
CO2
H2

Tõrv

Soojus

O2 (õhk)
H2O (aur)

CO2
H2O

Tõrv

Katalüsaator

Põlemine

O2 (õhk)

Joonis 7.10. Biomassi gaasistusprotsessi põhimõtteline skeem [48]
Allavoolu gaasistaja
Biomass sisse

Gaasistamine toimub reaktoris (gaasistis),
mille tüübid erinevad kütuse ja gaasi liikumise suuna poolest. Joonis 7.11-l näidatud
reaktoris liigub kütus reaktorisse ülalt allapoole, algul kuivab, siis toimub pürolüüs,
edasi põlemine ja lõpuks taandamine, mille
tulemusena moodustub lõpp-produktina
gaaside segu, milles põlevkomponentidest on
keskmiselt 22% süsinikmonooksiidi (CO),
18% vesinikku (H2), 3% metaani (CH4) ja
mittepõlevatest 6% süsinikdioksiidi (CO2)
ja 51% lämmastikku (N2). Tekkinud gaaside
segu jahutatakse, puhastatakse tahketest
osakestest ja juhitakse siis gaasimootorisse
või gaasiturbiini. Kui saadud gaasi põletatakse katlas, siis on nõuded gaasi puhtusele
vähem ranged.

Kuivamine 100 °C
Pürolüüs 300 °C
Põlemine 1100 °C

Gaas välja

Õhk sisse
Kõri
Reduktsioon 900 °C

Rest

Tuhk

Joonis 7.11. Puugaasigeneraatori
(gaasistusreaktori)
põhimõtteskeem
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Biomassi termilisel gaasistamisel saadav
gaas on nn keskmise kvaliteediga gaas,
mille kütteväärtus on piires 10 – 18 MJ/Nm3
(2,8 – 5 kWh/Nm3). See gaas on otse põletatav kateldes, puhastamise järel ka sisepõlemismootorites ja gaasiturbiinides, mis
kuuluvad koostootmisseadmete koosseisu
(Joonis 8.29 – Joonis 8.31) või käitavad
soojuspumpade kompressoreid, aga ka või
liiklusvahendeid. Biomassi gaasistamisel
saadavat puhastatud gaasi on võimalik kasutada ka liiklusvahendite (busside) mootorikütusena. Gaasistitest saadavat gaasi saab
muundada ka nt metanooliks.
Biomassi gaasistamise põhimõtted olid
tuntud juba XVIII sajandi lõpus, algul
rakendati seda tehnoloogiat gaasilaternate
varustamiseks põlevgaasiga, kuid hiljem,
Teise Maailmasõja päevil, ka mootorikütuse valmistamiseks. Järgmine suurem
selle tehnoloogia kasutamise laine saabus
möödunud sajandi 70 – 80ndatel aastatel
naftakriiside ajal, kui oli vaja millegagi asendada järsult kallinenud naftakütuseid.
Gaasistusseadmeid (gaasisteid) on kahte
põhitüüpi; statsionaarse kihiga (liikumatu
kütusekihiga) ja keevkihtreaktoritega. Statsionaarsed gaasistid on traditsioonilised
ja neid eristatakse õhuvoolu suuna järgi:
üles-, alla- ja ristvoolu reaktoriteks. Kütuse
ja gaaside liikumissuundade järgi töötavad
gaasistid kas päri- või vastuvoolu skeemi
kohaselt. Saadava gaasi energiasisaldus on
umbes 75% algse lähteaine kütteväärtusest,
kuid oluline, et gaasistatava kütuse (nt puit)
niiskus peaks olema võimalikult madal,
puhtamat gaasi andva pärivoolu gaasisti

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

korral mitte üle 15 – 20%. Enamikes gaasistites kasutatakse protsessi läbiviimiseks
õhku ja auru.
Liikumatu kütusekihiga gaasistusseadmete
võimsused ulatuvad pärivoolu skeemi korral
kuni 10 MW-ni, aga vastuvoolu skeemi
korral kuni 20 MW-ni. Veelgi suuremate
võimsuste korral (10 – 100 MW) kasutatakse
keevkihtgaasisteid.
Lokaalkatlamajade ja kaugkütte-katlamajade gaasistusreaktoritest juhitakse gaas
järelpõlemiskambrisse ja utilisaatorkatlasse
(Joonis 7.12). Viimasel ajal on biomassi
gaasistusreaktorid leidnud laiemat kasutust
ka soojuse ja elektri koostootmisseadmetes
(Joonis 7.13).
Suurema võimsusega gaasistusreaktorid on
enamasti kas statsionaarse kihiga kütuse ja
gaaside vastuvoolureaktorid või keevkihtreaktorid. Vastuvoolu skeemi korral sisaldavad gaasid nii pürolüüsi (gaasistamise)
protsessis tekkinud tõrva, tahma kui tuhka,
samas võimaldab see tehnoloogia gaasistada
ka madala kvaliteediga st niisket ja tuharikast kütust. Saadav gaas sobib põletamiseks, kuid gaasitrakte tulev perioodiliselt
puhastada. Kui saadavat gaasi maha jahutada ja puhastada, võib seda kasutada ka
sisepõlemismootorite kütusena ja seega ka
gaasimootoriga soojuse ja elektri koostootmisseadmetes. Pärivoolu gaasistusreaktorid
annavad tõrvavaba kuuma gaasi, kuid see
vajab ikkagi tuhast ja tahma puhastamist ja
seda tüüpi reaktor nõuab suhteliselt kuiva ja
väikese tuhasusega kütuse kasutamist.

Tooraine e kütus

Puitkütus Energiakultuurid

1. Kütuseladu ja
etteainne reaktorisse

2. Gaasitus- 3. Järelpõlemisreaktor
kamber

4. Utilisaatorkatel

5. Elektrifilter

Joonis 7.12. Kaugküttekatlamajades kasutatav gaasistusreaktoriga soojuse tootmise skeem [49]
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Joonis 7.13. Puugaasigeneraatoriga (paremal) soojuse ja elektri koostootmisseade (vasakul) [50]
7.6. Tahkekütusepõletid
Tahkekütuse põletamiseks kamberkolletes
on välja töötatud nn tahkekütusepõleti, mis
kujutab endast kompaktset, kas liikumatu
või liikuva restiga, sageli keraamiliste plaatidega vooderdatud kollet. Sellesse juhitakse
kütus kruvitransportööridega ja primaar- ja
sekundaarõhk üldjuhul eraldi ventilaatoritega (Joonis 7.14). Väiksema võimsusega
põletid sobivad praktiliselt ainult pelletite (puitgraanulite) põletamiseks. Pelletid
on kõrgkvaliteediline homogeenne kütus,
mille transport, ladustamine, edastamine ja
isegi põletamine on peaaegu sama mugav
ja kergesti automatiseeritav kui kerge vedelkütuse põletamine. Peale pelletite saab
tahkekütusepõletites põletada ka hakkpuitu
ja tükkturvast, kuid tuleb silmas pidada,
et sellistes põletites kasutatav kütus oleks
ühtlase tükisuurusega ja soovitavalt kuiv
(vähemalt lokaalküttekatlamajades).

Kütuse etteandesüsteemi alusel saab neid
põleteid liigitada ülemise, horisontaalse ja
alumise etteandega põletiteks. Ülemise etteandega põleti on kõige lihtsama konstruktsiooniga (Joonis 7.15, A), sest sellel puudub
etteandetigu (kruvitransportöör). Pelletid
langevad restile vertikaalse etteande toru
kaudu. Üldjuhul jääb sellise tehnoloogia
rakendamisel katelde võimsus alla 50 kW
(Joonis 7.15, B).

Joonis 7.14. Tallinna Tehnikaülikoolis väljatöötatud tahkekütusepõleti skeem kuivale kütusele [14]
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A

B

Joonis 7.15. Ülemise etteandega tahkekütusepõleti Atmos, 45 kW (A) ja sellega varustatud katel
D25PX (B) [51]

Joonis 7.16. Horisontaalse etteandega tahkekütusepõleti HakeJet [52]

Joonis 7.17. Horisontaalse etteandega tahkekütusepõleti BioMultiJet [52]

Horisontaalse etteandega põleti korpuses
on etteandetigu, mis edastab kütuse (pelletid
või hakkpuit) restile. Kuigi seda tüüpi
põleti on keerulisem kui eelmine, tagab see
ühtlasema etteande restile ja parema katla
koormuse reguleerimise. Samuti pole see
nii tundlik kütuse kvaliteedile kui eelmine
tüüp. Suuremate seda tüüpi põletite võimsus
küündib 1,5 – 2,0 MW-ni ja neis saab põletada ka niiskemat kütust (Joonis 7.16 ja
Joonis 7.17).

Horisontaalse etteandega tahkekütusepõleti HakeJet (Joonis 7.16) on liikumatu
restiga ja aukudega nii primaarõhu kui osalt
sekundaarõhu andmiseks. Poolkaarekujulise
restiosa kohal asub keraamiline poolkaare
kujuline kuumutuselement, mis kiirendab
kütuse kuivamist ja lendosa eraldumist. Väliselt kujutab põletuspea toru, millest tuleb
välja leek. Seda tüüpi põleteid saab paigutada ka õli- või gaasikatelde põletite asemele.
Tahkekütuse põleti HakeJet on projektee-

81

7

Põletustehnoloogiad ja -seadmed

ritud peamiselt hakkpuidu põletamiseks,
mis ei tähenda, et seal ei saaks pelleteid põletada Toodetavate seadmete võimsusvahemik
on alates 40 kW-st kuni 400 kW-ni.
BioJetMulti põleti (Joonis 7.17) on samuti
liikumatu restiga ja hästikorraldatud õhujaotusega, seest osalt keraamikaga vooderdatud.
Võimsused alates 60 kW kuni 1500 kW-ni.

Suurematele kateldele võidakse paigaldada
kaks põletit. Projekteeritud mitmesuguste
biokütuste põletamiseks, ka niiskemale
hakkpuidule sobiv. Sobib paigaldamiseks
vanematele vedelkütusekateldele nende
üleviimisel biokütusele (nt Eestis toodetud
„Kiviõli“ tüüpi katel).

Joonis 7.18. Põleti Vento Bio Roto pöörleva põletuspeaga (A) ja vastav katel (B) [53]

Põleti Vento Bio Roto (Joonis 7.18, A) on
tehniliselt täiustatud ülemise etteandega
tahkekütusepõleti, mille põlemiskamber
(silindriline osa) on töö ajal pöörlevas liikumises, puhastudes nii tuhast ja räbust ja
eraldi puhastamist ei vaja. Tänu sellele lahendusele töötab põleti väga tõhusalt, tagades
toite stabiilsuse ega ummistu. Võimalik
põletada ka keerulisema koostisega ja igasuguse kvaliteediga biokütuseid (rohtne- ja
puuviljade biomass ka turvast). Vento BIO
ROTO põleti koos katlaga (Joonis 7.18, B)
sobib hästi ühepereelamutes pelletite põletamiseks.
Järgmisel joonisel (Joonis 7.19) näeme
samuti arendatud horisontaalse tiguetteandega tahkekütusepõletit MultiJet, millel
on liikuv rest ja keraamilised küljeplaadid.
Primaarõhku antakse läbi restilülides olevate
aukude ja sekundaarõhku külgedelt ja otsast.
See võimaldab sellistes põletites küllaltki
suurt resti erikoormust ning põletada saab
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mitmesuguseid erineva kvaliteediga biokütuseid ja turvast. Võimsusklassid on järgmised: 40 – 150 kW; 200 – 500 kW ja 700
– 1500 kW.

Joonis 7.19. MultiJet põleti on sobiv mitmesugustele biokütustele ja turbale [52]

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Kütuse alumise etteandega põleti on
eelmistega võrreldes veelgi keerukam, kuid
seda tõhusam. Kütus suunatakse samuti
horisontaalse etteandeteoga ringikujulise
põletuspea restile, millele tekib kütusekiht, mis süüdatakse kas elektritakistiga või
kuuma õhuga. Põlenud kütuse tuhk ja räbu
langevad üle serva maha. Kaasaegsematel
põletitel on ringikujuline augustatud rest
pöörlev, läbi mille juhitakse primaarõhku
ja varustatud nugadega, mis suunavad tuha
üle resti serva, kuid suudavad restilt maha

lõigata ka paakunud tuha kihi. Sekundaar
õhku juhitakse leeki eraldi tulekindla toru
kaudu (Joonis 7.20, A). Võidakse anda ka
kolmandat õhku, mis kindlustab praktiliselt
täieliku põlemise. Sellise põletiga varustatud
katelde võimsus jääb üldjuhul vahemikku 40
– 200 kW. Joonis 7.20, B näidatud Easyfire
katlaid toodetakse eramutele võimsusvahemikus 10, 15, 20 kW, kuid katlaid Powerfire,
võimsusvahemikus 130 – 300 kW ja need
sobivad lokaalkatlamajadele ning väiksematele kaugküttekatlamajadele.

A

B

Joonis 7.20. Tahkekütusepõleti EasyFire kütuse alumise etteandega, pöörleva restiga ja šlakilõikamise nugadega (A). Firma KBW Pelletikatel (B) eeltoodud põletiga [54]
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7.7. Põletustehnoloogiatele sobivad
võimsusdiapasoonid
Iga põletustehnoloogia jaoks on välja kujunenud võimsuste diapasoon, mille juures
selle rakendamine on kas tehniliselt või
majanduslikult kõige otstarbekam. Soomes
on ehitatud puitkütusel töötavaid katlaid
võimsusega kuni 5 MW tavaliselt restkol-

dega, suurema võimsuse korral eelistatakse
keevkihtkoldeid, kuigi ehitatakse ka muid
(Tabel 7.1). Väos asuva Tallinna Elektrijaama teise järjekorra restkoldega puitkütuse
katlad on võimsusega 20 MW.

Tabel 7.1. Tüüpilised seadmete võimsused eri põletusviiside korral [55]
Põletustehnoloogia

Minimaalne võimsus, MW

Tüüpiline võimsus, MW

Liikumatu rest

0,01

0,05 – 1

Tahkekütusepõleti

0,01

0,04 – 2

Mehaaniline rest

0,8

2 – 20

Statsionaarne (mulliv) keevkiht

1

>5

Tsirkuleeriv keevkiht

7

>20

Kütuse eelneva gaasistamisega
•

väikekatlad

0,02

0,1

•

suurseadmed

0,3

2 – 15, kuni 150

•

SEK seadmed

0,01

0,04 – 0,2

Erinevalt Soomest ja teistest Skandinaaviamaadest ei ole Balti riikides keevkihttehnoloogiat puitkütuste põletamisel väiksemate
kui 10 MW seadmete puhul eriti kasutatud,
suuremate, valdavalt üle 50 MW võimsusega puitkütuste katelde puhul, aga küll. Igas

kasutusvaldkonnas on välja kujunenud puitkütustel töötavate katelde tüüpilised võimsused (Tabel 7.2) ja eelistatavamad tehnoloogilised lahendused valdkonna eripära
arvestava automatiseerimise tasemega.

Tabel 7.2. Puitkütusekatelde jagunemine võimsuse järgi vastavalt kasutusvaldkonnale [55]
Katelde kasutusala
Ühepereelamute katlad

15 – 40 kW

Suurte hoonete katlad (lokaalküte)

40 – 400 kW

Kaugkütte katlamajade katlad

0,4 – 20 MW

Tööstuskatlad
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Tüüpilised võimsused

1 – 80 MW
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8. Soojusvarustusviisid,
kasutatavad seadmed
8.1. Soojusvarustusviisid
Hoonete soojusvarustuse viisid liigitatakse
kolmeks [56]
•

•

•

kaugküte – asulat või piirkonna mitut
tarbijat või hoonet teenindav soojusvarustussüsteem;
lokaalküte – hoonekeskne soojusvarustus (nt katel kortermaja keldris või
eramus, "Pioneer" pliit, maasoojuspump eramus jm);
kohtküte – ruumikeskne soojusvarustus (nt ahjud, salvestav kamin, pliit,
õhksoojuspump jm).

Hoonete erineva soojusvarustusviisi korral
võidakse korraldada küte, ventilatsiooniseadmete soojusega varustamine ja sooja
tarbevee valmistamine kas kaugkütte või
lokaalkütte energiaallika baasil. Kohtkütte
puhul on tavaliselt igal energiaallikal oma
eesmärk: ahi ja õhk-õhk soojuspump kütab
ruumi, pliidiga ja salvestava kaminaga saab
lisaks sooja tarbevee valmistamise korraldada.

8.2. Kaugküte ja kaugkütte
katlamajad, nende põhiseadmed
8.2.1. Kaugküttesüsteemi mõiste
Kaugkütte kui kütteviisi definitsioon on
antud Kaugkütteseaduses [57]. Kaugküte
on soojuse tootmine ja võrgu kaudu jaotamine tarbijate varustamiseks soojusega
kaugküttesüsteemi kaudu. Kaugküttesüsteem on soojuse tootmise, jaotamise ja
tarbimise tehniline süsteem, mille moodustavad soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehnilised vahendid ja nendega seotud
ehitised.
Seega üldisemalt väljendatuna - kaugküte
on köetavate hoonete väljastpoolt hoonet
paikneva torustiku kaudu soojusega varustamise viis (koostaja määratlus). Võib öelda

ka – kaugkütteks loetakse kahe või enama
hoone torustiku kaudu soojusega varustamist kesksest soojusallikast üle kinnistu piiri
kui soojuse edastamisel toimub kaubalis-rahaline suhe, st soojust müüakse.
8.2.2. Lühike ajalooline ülevaade
kaugkütte arengust maailmas ja 		
Eestis
Kuigi kaugkütte juured ulatuvad Rooma
impeeriumi aegadesse, kus sel põhimõttel
köeti saunu ja kasvuhooneid, näitas Sir
William Cook aastal 1745 auru soojuse
potentsiaali hoonete kütmiseks [58], kui ta
paigaldas spiraaltorude süsteemi oma koju
Inglismaal Manchesteris. Esimene vesiküttesüsteem paigaldati USAs Ameerika
hoonesse 1830. aastal ja 1844. aastal kasutati
esimest korda auru suure hoone kütmiseks
- Eastern Hotellis, Bostonis, Massachusettsi
osariigis. Esimene kommertslik kaugküttevõrk rajati Ameerika Ühendriikides, kus
1877. aastal paigaldati ja lasti käiku kaugküttevõrk Lockport’is New York’is ja hüdraulika
inseneri Birdsill Holly’t, kes süsteemi projekteeris, peetakse kaasaegsete kaugküttevõrkude loojaks.
Seevastu Euroopa riikides arendati samal
perioodil märkimisväärselt kuuma vee
baasil töötavaid kaugküttesüsteeme peamiselt Skandinaavia maades, eriti Taanis.
Pärast iseseisvumist ja üleminekut turumajandusele, peavad endised sotsialismimaad,
millest mõned on tänaseks ELiga liitunud,
maadlema ikka veel kaugküttesüsteemide
ajakohastamisega ja nende töö tõhustamisega, et täita üha karmistuvaid keskkonnaalaseid ja energiasäästu nõudeid.
Kaugkütte sünnilinnaks Eestis tuleb pidada
Kohtla-Järvet, kus sel viisil hakati elamuid
kütma juba 1949. aastal. 1959. aastal valmis
esimene kaugküttevõrgu magistraallõik
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Tallinnas ja alates 1960ndast aastast hakati
juba mitmetes Eesti asulates kaugküttevõrke
välja arendama. Esimesed kaugküttevõrgud
tekkisid soojuse ja elektri koostootmisjaamade tootmistsüklis ülejääva soojuse edastamiseks hoonete kütmiseks. See võimaldas
primaarenergia tõhusamat kasutamist ja
elektrijaamade kasuteguri tõusu.
Tööstuslikult
toodetud
korterelamute soojusega varustamiseks kasutati
1960 – 1970ndatel kõikjal NSVLs valdavalt
kütmisviisi, mida kaasajal nimetatakse kaugkütteks, aga omal ajal tsentraalseks soojusvarustuseks. See kütmisviis levis hiljem linna-

dest ka endiste ühismajandite keskasulatesse
ja muudessegi korterelamutega alevikesse.
Soojuse ja elektri koostootmisjaamade ehitamine tänapäeva tähenduses sai Eestis hoo
sisse alles 2000ndate aastate teisel poolel.
Kaugkütte osatähtsus erineb riigiti, mida
mõjutavad paljud tegurid, sealhulgas klimaatilised tingimused, keskkonnanõuded,
soojusallikate kättesaadavus ning majanduslik ja õiguslik raamistik. Linna kaugküttesüsteemi põhimõtteskeem on esitatud
Joonis 8.1-l. Näha on katlamaja, heitsoojuse allikas (tehas), kaugkütte magistraal- ja
jaotustorustik ning tarbijad.

Joonis 8.1. Linna kaugküttevõrgu põhimõtteline skeem [59]
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Käesoleval ajal teenindavad kaugküttesüsteemid umbes 60 miljonit ELi kodanikku
nende
soojusvajaduse
rahuldamiseks.
Kaugküttesüsteemid suudavad seni ainult
osaliselt soojusega varustada nende linnade
elanikke, kus kaugküttevõrgud asuvad.
Linnades, kus on vähemalt üks kaugküttesüsteem, elab kokku 140 miljonit elanikku ja
umbes 57% ELi elanikkonnast elab asulates,
kus on vähemalt üks kaugküttesüsteem.
Seega suudaksid kaugküttevõrgud teenindada tulevikus rohkem inimesi, kui nende
teeninduspiirkondi laiendada.
8.2.3. Kaugkütte energiaallikad
Kaugkütte energiaallikateks võivad olla
erinevad kütused (Eestis nt põlevkivi, põlevkiviõli, maagaas, tükkturvas ja biokütustest
puitkütused, õled, luhahein ja biogaas),
tööstuse ja elektritootmise heitsoojus,
geotermaalsoojus, päikesesoojus ja keskkonnasoojus (peamiselt maasoojuspumpade
vahendusel). Eesti kaugkütte katlamaju on
eriti viimasel kahel ELi rahastusperioodil
(2007 – 2020) massiliselt üle viidud peamiselt puitkütustele, rajatud on soojuse ja
elektri koostootmisjaamu.
Kaugkütte ajaloolisest arengust, kastutatavatest energiaallikatest, peale- ja tagasivooluvee temperatuuridest ja süsteemide töö
tõhususest annab hea ülevaate Joonis 8.2.
Ülevaate saamiseks energiahulgast, mida
mingil eesmärgil kasutatakse (nt hoone
kütmiseks), tuleks vaadelda kogu energiavarustuse ahelat alates kütuse (energia)
saamisest kuni lõpptarbimiseni. Siis saame
tervikliku pildi kadudest ja energia kasutamise efektiivsusest. Efektiivsust tagavate
meetmete kasutamine aitab vähendada nii
energia muundamisega seonduvaid kadusid
ja kulusid kui ka keskkonnamõjusid. Siinkohal tuleks rõhutada, et energia efektiivsuse
tõstmise all mõeldakse tegevusi alates energiamuundamise ahela algusest kuni tarbijani, säästlik kasutamine (nn energiasääst,
säästumeetmete rakendamine) algab tarbija
juures.
Kohalikust, taastuvast biomassist valmis-

tatud kütuste varumine, töötlemine, ladustamine ja vedu vajavad samuti energiat,
peamiselt fossiilset päritolu energiat. Puitbrikettide tootmiseks ja transpordiks on vaja
kulutada 10 – 15% selle energiasisaldusest.
Kui kaugkütte katlamajades kasutatakse
niisket hakkpuitu soojuse tootmiseks ilma
eeltöötluse ja kuivatamiseta, siis vajatakse
selle energiasisaldusest vaid 4% varumise ja
veo kuludeks (kütteõli ja maagaasi korral on
see 14%). Kui katlamajas kasutatakse veeauru
kondenseerimist
suitsugaasidest,
siis
alumise kütteväärtuse järgi arvutades võib
katlamaja kasuteguriks (antud juhul tinglik
näitaja) saada 100% ja enamgi. Kaasaegsetes
tiheasustusega aladel (linnad, külad), kus
kaugküttevõrgu torustik on eelisoleeritud
torudest ja optimaalselt dimensioneeritud,
jäävad torustike suhtelised soojuskaod 10%
piiresse (paljudes kohtades isegi vähem,
kuid võib olla ka suurem, kui kaugküttevõrku on lülitatud palju väikesi hajutatud
tarbijaid). Seega alates hakkpuidu saamisest
kuni kaugküttesüsteemi muundamisprotsessis saadud soojuse tarbijale edastamisest
läheb heal juhul kaduma ainult 10 – 15% ja
tarbija võib soojusena saada 85 – 90% puidu
primaarenergiast.
8.2.4. Kaugküttekatlamajad ja nende 		
põhiseadmed
Suure võimsusega kaugkütte katlamaju
(100 – 200 MW) ehitatakse soojuse saamiseks suurematele linnadele või linnaosadele ning need on üldjuhul majanduslikult
otstarbekad [61]. Selline soojuskoormuste
kontsentratsioon võimaldab kasutada suuri
seadmeid ja tehnilisi lahendusi. Nii tagatakse väike kütuse erikulu, madalakvaliteediliste kütuste tõhus rakendamine ning see
annab mitmeid eeliseid väikeste ja keskmise
suurusega katlamajadega kaugküttesüsteemide ees. Mistahes kaugküttesüsteemis on
vaja teha valik kasutatavate kütuste osas.
Maagaasi kasutamisega on lihtsam, puitkütuste transport võib vajada väga tihedat
suurte veokite liiklust. Viimasest tulenevalt
rajatakse suuremad kaugkütte soojusallikad tavaliselt, kui vähegi võimalik, asulate
äärealadele, kus veokite voog elanikke
vähem häirib.
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1. Generatsioon

2. Generatsioon

<200 °C

pealevoolu

4. Generatsioon

Tööstuslikult eelisoleeritud
torud, kompaktsed
soojussõlmed, soojuse
mõõtmine ja tarbimise
jälgimine/juhtimine

Väike energia (soojuse)
nõudlus. Tark võrk, toimub
kahepoolne side (soojuse
edastus) tooja ja tarbija vahel.

temperatuur

>100 °C
<100 °C

tagasivoolu
temperatuur

<80 °C

<70 °C

50 – 60 °C (70 °C) (eriti
madal temperatuur <50 °C)

<45 °C

~25 °C

Andmekeskus
(juhtimiskeskus)

Energiatõhusus

Suured
päikesesoojusjaamad
Biokütuse
katlamajad
ja SEKid
Tööstuslik
heitsoojus

Tuleviku
energiaallikad

Sesoonne
soojussalvesti
Suured päikesesoojusjaamad

Biomassi
muundamistehased

Geotermaalsoojusallikad

Kahesuunaline
kaugküte (nt
supermarket)

Taastuvate
allikate elektri
ülejääk

Biokütustel
töötavad SEKid
Kesksed
kaugjahutusjaamad

Soojussalvesti

Aurumahuti
Kivisöe
katlamaja
ja jäätmed

Soojussalvesti

Soojuse ja
elektri koostootmine
(SEK) kivisüsi
ja kütteõliga

SEKid (kütteõli,
kivisüsi ja
olmejäätmed)

Kivisöe katlamaja
ja jäätmed

Piiratud ulatusega
kaugküte
1G
(1880 – 1930)

Linnaosa,
asula kaugküte

Katlamajad
(maagaas,
kütteõli,
kivisüsi ja
olmejäätmed)

2G
(1930 – 1980)

Soojussalvesti
Tööstuslik
heitsoojus

Linnaosa,
asula kaugküte

Kesksed
soojuspumbad

Olmejäätmetel
töötav
koostootmisjaam (SEK)

3G
(1980 – 2020)

Kaugjahutusvõrk

Kaugkütte

Kaugküttevõrk

Energiatõhususe ja temperatuuri tase

Kaugkütte

3. Generatsioon

Algses kohas (torud isoleeritud
paigalduskohas). Surve all
kuum vesi, suured seadmed ja
katlamajad

Auruküte, torud
betoonkanalites

Jahutatud vee
salvesti

Madalenergia
hooned
Linnaosa,
asula kaugküte

4G
(2020 – 2050)

Arengu etapid
(kaugkütte põlvkonnad,
perioodi parim võimalik
tehnika)

Joonis 8.2. Neli erinevat kaugküttesüsteemide põlvkonda, nende energiaallikad, tõhusus ja
temperatuurigraafik [60]
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Sooja vee või auruga edastatakse katlamajast või SEKst soojus tarbijateni torustike süsteemi (küttevõrkude) kaudu, mis
on keerulised insener-tehnilised rajatised.
Kaugküttevõrgu torustike pikkus võib olla
mõnesajast meetrist mõne kilomeetrini
väikeasulates ja kuni sadade kilomeetriteni
suurlinnades. Torude läbimõõt võib ulatuda
1,5 meetrini. Kaugküttevõrgu torustikud
jagunevad magistraaltorustikeks (magistraalvõrk), mis suunduvad katlamajast
(SEKist) asula tarbimispiirkondadesse, ja
jaotustorustikeks (jaotusvõrk), mis hargnevad magistraalidest üksikhooneteni ja
teiste tarbijateni. Keerulisemad kaugküttevõrgud on kujundatud rõngakujulisena (nt
ümber asula) ja nendesse võib olla lülitatud
mitu soojusallikat, mis üksi (madaltarbimise
perioodil nt suvel) või koos (tippkoormuse
ajal talvel) kindlustavad kõigile tarbijatele
igal ajahetkel kindlate parameetritega e
kvaliteediga soojusvarustuse (kaugküttesüsteemi vee temperatuuri ja rõhu).
Soojusvarustussüsteemide tõhusaks toimimiseks on vaja kindlat juhtimisstruktuuri
ja töökorraldust. Soojusvarustussüsteemi
edukaim korraldus on hierarhilise ülesehitusega, milles kogu süsteem on jagatud
mitmeks tasandiks, millest igaühel on oma
ülesanne, väärtus väheneb ülemistelt tasanditelt madalamatele. Ülemise hierarhilise
taseme moodustavad soojusallikad (katlamajad, SEKid), järgmine tase on magistraalvõrgud, alumine tase on tarbijasisenditega
jaotusvõrgud. Selline soojusvarustussüsteem
võimaldab selle juhitavuse ja töövõime ning
kvaliteetse soojusvarustuse igal ajahetkel.
Soojust vajatakse kõige rohkem hoonete
kütmiseks (ELis kuni 40% kasutatavast energiast). Küttekoormus muutub koos välisõhu
temperatuuri
muutumisega.
Tarbijate
soojusvarustuse kvaliteedi tagamiseks kasutatakse tsentraalset reguleerimist soojusallikates ja täiendavat automaatset reguleerimist tarbijate soojussõlmedes. Vooluhulgad
kaugküttesüsteemides muutuvad pidevalt
ning stabiilse soojusvarustuse säilitamiseks
reguleeritakse küttevõrkude hüdraulilist ja
temperatuurirežiimi automaatselt. Samal

ajal peaks vee temperatuur torustikes olema
stabiilne ja vastama etteantud temperatuurigraafikule.
Kaugküttesüsteemidesse
paigaldatud
seadmetele esitatakse kõrgeid nõudmisi.
Süsteemi kõik osad peavad olema usaldusväärsed ja tagama vajaliku turvalisuse.
Järjest enam pööratakse tähelepanu kaugküttevõrkude jooksvale hooldusele ja ka
rangemaks muutuvate sanitaarstandardite
nõuete täitmisele.
Vaatamata tsentraliseeritud soojusvarustussüsteemide eelistele on neil mitmeid
puudusi, näiteks küttevõrkude märkimisväärne pikkus ja sellega seonduvad soojuskaod, vajadus suurte investeeringute järele
nii selle elementide moderniseerimiseks ja
rekonstrueerimiseks kui ka kaugküttevõrgu
laiendamiseks.
Kaugküttekatlamaju liigitatakse nii kasutatava kütuse, võimsuse kui ka konfiguratsiooni järgi. Tuntud on tahke-, vedel- ja
gaaskütuse katlamajad, väikekatlamajad
(150 kW – 1 MW), keskmise suurusega
katlamajad (1 MW – 50 MW) ja suurkatlamajad, mille võimsus ulatub Eesti tingimustes üle 50 MW. Katlamaja võib töötada
täiesti automaatselt kusagilt keskusest juhitavana, kuid see võib olla ka ööpäevaringselt
mehitatud. Eristatakse põhikatlamaju, mis
töötavad praktiliselt aasta ringi (vähemalt
nn kütteperioodil) ja reserv- ning tipukatlamaju, mis töötavad kas talvistel väga
külmadel perioodidel, muude katlamajade
avariide korral või mingil muul põhjusel.
Põhikatlamajadesse paigaldatakse üldjuhul
odavamat kütust (puitkütused) kasutavad
katlad, mis ise on kallimad, kui nt gaas- või
vedelkütuse katlad. Reserv- ja tipukatlamajade seadmed, kuna nende tööaeg on lühem
ja vajadus nende tööle hakkamiseks võib
tulla järsku, peavad olema kiirelt ja automaatselt käivituvad ja käitamisel tõhusad
(üldjuhul on need pidevalt mehitamata).
Neis kasutatakse peamiselt vedel- ja gaaskütuseid või elektrit (Eestis praegu elektritipukatlaid kaugküttekatlamajades ei ole,
küll aga nt Rootsis). Põhikatlamajadesse
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on viimasel ajal paigaldatud ka sõltumatud
elektriallikad (diiselgeneraatorid) juhuks,
kui katkeb elektriühendus jaotusvõrguga.

torustik ja pumbad). Kogu katlamaja ühtlase
ja häireteta töö kindlustamiseks on vajalik
ka elektri-automaatika seadmestik.

Puitkütustel töötavate kaugküttekatlamajade
põhiseadmete koosseisu kuuluvad: kütuse
ladu (võivad olla avatud ja poolsuletud või
suletud laod, põhi- ja vahelaod), kütuse
edastuse ja etteandeseadmed ja vahepunkrid
või põhipunkrid (pelletite kasutamisel),
katlad, suitsugaaside puhastusseadmed ja
korsten (-nad), tuhaärastusseadmed ja kogumispunkrid (-mahutid). Mõnedes katlamajades kasutatakse ka suitsugaasidest veeauru
kondenseerimist võimaldavaid seadmeid,
mis annavad täiendavat soojust. Peale selle
on katlamajades palju abiseadmeid, mis
aitavad kindlustada tõhusat põlemist ja
suitsugaaside koldest eemaldamist, katlavee
keemilist ja termilist töötlust ning soojuse
edastamist kaugküttevõrku (soojusvahetid,

Reeglina on vähemalt suuremates puitkütuse katlamajades vedel- või gaaskütusel
töötavad reserv- ja tipukatlad. Sõltuvana
katlamaja võimsusest võivad olla mõned
seadmed paigaldamata (nt elektrifiltrid,
suitsugaaside kondensaator, reservkatel
jms). Ühe puitkütusel töötava katlamaja
kolmemõõtmeline skeem on esitatud Joonis
8.3-l. Näha on kütuselao põhi liikuvate
restidega, kütuse etteandeseadmed, katel,
suitsugaaside puhastusseadmed, korsten,
akumulatsioonimahuti ja reservkatel koos
vedelkütuse mahutiga (kollane, väljaspool
katlamaja). Tapa linnas asuva kaasaegse
hakkpuidukatlamaja vaadet väljast ja seest
saab näha Joonis 8.4-l.

Joonis 8.3. Puitkütuse katlamaja seadmestik [62]
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Joonis 8.4. Kaasaegne hakkpuidukatlamaja väljast ja seest (Tapa linn). Foto Ü. Kask

8.2.5. Kombineeritud soojusallikad 		
kaugküttes
Kaasajal on hakatud kaugküttesüsteemides
rakendama ka mittekütuselisi energiaallikaid, nt soojuspumbad, mis saavad energia
maast, energiakaevud e süvapuuraugud 100
ja enamgi meetrit või veest (sh reoveepuhastusjaamade heitveest, mereveest jm).
Põhjused, miks soojuspumpade kasutamine kaugküttesüsteemis on hakanud aina
rohkem levima on keskmise elektrihinna
langus, suurenenud regulatiivsed nõuded
taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamiseks, määramatus kütuste hinna tulevase arengu ja kogu soojusvarustuse edasise
arengu suhtes, soojuspumpade tehnoloogiline areng, aga ka varem tehtud investeeringute ja projektide edukus. Soojuspumbad
võimaldavad tõhusalt ära kasutada madalatemperatuurilisi soojusallikaid ja tööstusettevõtetes tekkivat madalatemperatuurilist
heitsoojust. Näiteks võimaldab soojuspumpade kasutamine maandada elektri ja kütuste
hindade kõikumise riske ning võimaldab
kaugkütte ja kaugjahutuse kombineerimist.
Soojuspumpade kasutamine kaugküttesüsteemis mõjub ka ümbritsevale keskkonnale
soodsalt, mis omakorda sõltub sellest, kuidas
soojuspumba poolt tarvitatav elektrienergia
on toodetud ning milline on madalatemperatuuriline soojuse allikas. Soojuspumpade
kasutamisega suureneb kaugküttesüsteemis
taastuvenergia proportsionaalne osakaal

soojuse tootmisel, see ei põhjusta lokaalseid heitmete emissioone ning loob üldiselt
positiivsema ja loodussõbralikuma kuvandi
kaugküttest. Kõige kasumlikum on soojuspumpade kasutamine kaugküttesüsteemis
olukorras, kus mingil perioodil tekib taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri
(näiteks elektrituulikutega) ülejääk ning
elektrienergia hind on madal. Kui sellise
perioodi madalat elektri hinda ära kasutada ja toota soojust suurtesse salvestitesse
(ka sesoonsed salvestid), saaks seda soojust
kasutada ajal, kui muude kaugkütte energiaallikate hinnad on kõrged. [63]
Madalatemperatuurilised
soojusallikad,
mida soojuspumpade vahendusel kasutatakse suuremates kaugküttesüsteemides,
võib jagada nelja kategooriasse: tööstuslik
heit(jääk-)soojus, ümbritsev vesi, reovesi ja
muud soojusallikad. Tööstuslik heitsoojus
kujutab tööstuslikest protsessidest ülejääva
madala temperatuuriga soojuse, vahemikus
15 – 40 °C, taaskasutamist. Ümbritsevat
vett esindavad peamiselt soolane merevesi, järve- ja jõevesi ning vähemal määral
põhjavesi ja kaevandustest väljapumbatav
vesi. Ümbritseva vee temperatuur varieerub
sõltuvalt aastaaegadest piirides 2 – 14 °C.
Inimtegevusest tekkinud reovee puhastamisel saadud heitvee temperatuur on
vahemikus 8 – 20 °C. Muude soojusallikate
kategooriasse võib liigitada suitsugaaside
kondenseerimisel saadava soojuse ja kaugjahutusjaamast tekkiva soojuse, mille tempe-
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ratuuri soojuspumbaga tõstetakse ja suunatakse kaugküttevõrku, kusjuures jahutatud
vesi läheb kaugjahutusvõrku.
Soojuspumpade paigaldamisega kaugküttesüsteemidesse tuleb silmas pidada
mitmeid asjaolusid, millest sõltub investeeringu kasumlikkus. Peab olema tagatud
hea juurdepääs ja lähedus madalatemperatuursele soojusallikale, nagu reoveepuhastusjaam, veekogud (jõgi, meri, järv), tööstusettevõtted, millel on enam-vähem püsiv
ja ühtlase temperatuuritasemega soojuse
ülejääk. Soojusallikast saadav soojus peaks
olema tasuta või väga madala hinnaga.
Investeering on mõistlik ainult juhul, kui
soojuspumba paigaldamisega ei kaasne
olulisi investeeringuid elektrivõrgu tugevdamisse. Veel tõstab investeeringu kasumlikust
asjaolu, kui soojussalvesti (akumulatsioonipaak) on juba olemas või selle ehitamine ei
nõua olulisi lisainvesteeringuid ja veel parem
kui soojuspumpa oleks võimalik lisaks kaugküttele kasutada ka kaugjahutuseks.
Soojuse sesoonseks salvestamiseks kasutatakse suuri kuumaveemahuteid, mille
soojussalvestusvõime on 60 – 80 kWh/m3.
Soojussalvestisse sisestatakse energiat mingisugusest soojusallikast kas otse või soojuspumba vahendusel ning hiljem, kui soojuspumba poolt kasutatava soojusallika
temperatuur või hind ei ole kaugküttesoojuse tootmiseks majanduslikult soodne, saab
soojussalvestisse salvestatud energiat kasutada kaugküttesüsteemi edastamiseks.
Ühe näitena võib tuua arvutuse, kus soojuspumbaga toodetakse soojust kaugküttevõrku ja kaetakse sellega baaskoormust
60 MW. Kui soojusallikana kasutatakse
Soome lahe põhjakihis olevat merevett,
kujuneks soojuse hinnaks umbes 26 €/MWh
ja aastane soojuse toodang oleks umbes
525 GWh. Kui sama soojushulk toota serveripargi heitsoojuse arvelt, tuleks soojuse
hind umbes 19 €/MWh [63].
Suuri soojuspumpi kasutatakse valdavalt
Põhjamaade (Rootsi, Norra, Soome, Taani)
kaugküttevõrkudes, mujal vähemal määral.
Kaugküttekatlamajade
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juurde,

kaugküt-

tevõrguga ühendatud ehitistele või nende
lähedale on hakatud paigaldama päikesekollektoreid (Joonis 8.6.). Kui kaugküttesüsteemi paigaldada ka sobiva mahuga soojussalvestid, võiks praktiliselt kogu suvise
tarbevee soojendamiseks vajaliku soojuskoormuse selles võrgus katta päikese energiaga (Joonis 8.7.).

Joonis 8.5. Päikesekollektorite paigaldis
Pühajärve puitkütusel töötava
kaugküttekatlamaja juures. Foto
Ü. Kask
Kokkuvõttes: kombineeritud soojusallikatega kaugküttesüsteemis leiavad kasutust
väga erinevad soojusallikad, sh puitkütuse
katlad, kiirestikäivituvad gaasi- ja elektrikatlad, tööstuslike protsesside heitsoojus,
soojuspumbad, päikesekollektorid ning
soojussalvestid (Joonis 8.6).
Taani linnas Silkeborgis (Kesk - Jüütimaal),
kus elab 44 000 inimest, paigaldati 2016.
aasta lõpuks päikeseenergial töötav kaugküttejaam, mis oli tol aastal maailma suurim.
12 436 suurt kollektorit paigaldati linna
lähedale põllumajandusaladele. Valminud
jaama üldpindala on 156 694 m2. Päikesekollektorite väljalt peaks saama aastas 80 000
MWh soojust, selle jaama nimivõimsus on
110 MW ning see peaks suutma katta 20%
Silkeborgi kaugküttevõrgu soojusvajadusest
(ülejäänu toodeti maagaasi baasil) ja kogu
suvekoormuse. Vaatamata oma mõõtmetele
ei sisalda jaam hooajalist soojussalvestit.
Selle tõttu on küttekulud eriti madalad ja
seda tänu Silkeborgi linna piisavalt suurele
suvisele soojuskoormusele, et kogu toodetav
päikesesoojus kohe ära kasutatakse. [64]
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Gaasimootor,
5,5 MWel

Linn
71 – 74 °C

7 MWth
Maa-alune soojussalvesti, 122 000 m3

2 MWth

31 MWth

PV-paneele

Päikesekollektorid,
44 800 m2

Külm
vesi

Soojuspumbad
(elektriline tarbimisvõimsus 200 kWel
ja soojuslik võimsus
950 kWth

10 MW sooja vett

170 kW

Gaasikatel,
5 MWth

Akumulatsioonipaak,
2300 m3

Soe vesi

Soe vesi

Tehas

10 MW
elektrit
Elektrikatel
32 – 38 °C

Joonis 8.6. Suuremahulised päikeseenergia kaugküttejaamad nutikas kaugküttevõrgus Gram’is,
Lõuna Taanis (aastane soojuse toodang 28 000 MWh) [65]

8.3. Lokaalkütte katlamajad ja
seadmed
Kui kaugküte on eelkõige tiheasustusega
piirkondade kütteviis, siis hajaasustuse
korral pole kaugküttevõrgu väljaehitamine kas majanduslikult otstarbekas või
on lausa võimatu. Erinevalt kaugküttekatlamajast paikneb lokaalkatlamaja vahetult tarbija juures, on tavaliselt palju väiksema võimsusega ja varustab soojusega
kas ainult üht hoonet või hoonete gruppi4.
Lokaalne soojusallikas võib asuda nt hoone
keldris, kõrvalhoones või isegi katusel (nt
gaasikatlad). Lokaalkütteseadmed peaksid
töötama automaatselt ja nõudma mini-

maalset hooldust, mis seab piiranguid kasutatavate kütuste osas. Vahetult tarbija juures
paiknevad soojusallikad peaksid olema
võimalikult väikeste mõõtmetega, töötama
vaikselt ja põletusseadmete korral tagama
väga puhta suitsugaasi.
Lokaalsetele kütteseadmetele esitatavad
rangeid nõudmisi on võimalik täita võimalikult keskkonnasõbralikku tehnoloogiat ja
soojusallikat või kütust rakendades. Seetõttu
kasutatakse lokaalküttes sageli gaas- ja
vedelkütusekatlaid, soojuspumpasid, aga ka
elekterkütet ja lisasoojusallikana päikesekollektoreid.

4
Eesti seadusandluse järgi ei loeta kaugkütteks mitme hoone kütmist ühest soojusallikast siis, kui hooneid haldab
üks asutus või isik, st ei toimu soojuse ostu ja müüki [57]
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Kuna biokütused tagavad suhteliselt puhta
põlemise, siis on nt puitpelletite, puitbriketi
ja kuiva halupuu kasutamine lokaalkütteseadmetes igati sobiv. Ajalooliselt on halupuud olnud väikestes majapidamistes põhiliseks energiaallikaks ja neid sobib kasutada
ka tänapäeval vaatamata sellele, et mõningane käsitsitöö on vältimatu ja puude jaoks
on vaja küllaltki mahukat hoiuruumi. Pelletite kasutamine väikeseadmetes nõuab väga
minimaalset hooldust ja pelletipõletitega
saab varustada enamikku varem kasutusel
olnud tahkekütuse- ja ka gaasi- ning vedelkütusekatlaid.

Joonis 8.7-l. Näidatud skeemil on katelde ja
küttesüsteemi ringluskontuurid eraldatud
soojusvahetiga, mis võimaldab katelde ja
küttesüsteemi kontuurides hoida erinevat
temperatuurirežiimi. Küttesüsteemi antava
vee temperatuuri reguleeritakse välisõhu
temperatuuri järgi ja see on muutuv. Katelde
kontuuris hoitakse tavaliselt püsivat temperatuurirežiimi, sest puitkütusekateldesse
siseneva vee temperatuuri tuleb hoida suhteliselt kõrgel tasemel (üle 65 °C), millega
välditakse kastepunkti ja sellest tingitud
kondensaadi ning pigi tekkimist küttepindadel.

Lokaalküttekatlamaja ja hoone küttesüsteemi põhimõtteskeem on toodud

Tarbimise ebaühtlust aitab tasandada küttesüsteemi akumulatsioonipaak.

Katlamaja
juhtimispult

Alamsüsteemi
kontroller

Alamsüsteemi
kontroller

Välistemperatuuri
andur

Liiniseadeventiilid
Ringluspumbad
Primaarkontuur
Katelde
ringluspumbad
Katel 1

Katel 2

Katel 3

Paisupaak

Sekundaarkontuur

Soojusvaheti

Surveseade
(kompressor)

Joonis 8.7. Lokaalküttekatlamaja ja küttesüsteemi põhimõtteskeem [66]
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Lokaalkatlamajja ja eramutesse sobivaid
halupuukatlad võib jagada tööpõhimõtte
järgi põhiliselt kolmeks:
•

ülemise põlemisega katel (Joonis 8.8);

•

alumise põlemisega katel (Joonis 8.9);

•

pöördpõlemisega e nn gaasistuskatel
(vt Joonis 8.10).

Ülemise põlemisega katla puuduseks on
vajadus tihti kütust lisada, kuid nõuded
kütuse kvaliteedile pole eriti ranged. Alumise
põlemisega katla töötsükkel võib ulatuda 5 –
8 tunnini, samas on vajalik kasutada kuivi ja
ühtlase mõõduga halge. Pöördpõlemisega
e nn gaasistuskatel on altpõlemisega katla
edasiarendus, kus on tagatud puhtam põlemine, parem reguleeritavus ja kõrgem kasutegur.
Halupuukatlad töötavad tavaliselt vaheaegadega ja seetõttu peaksid olema varustatud
akumulatsioonipaagiga
(veemahutiga).
Akumulatsioonipaagi suurus sõltub katla
tööpõhimõttest, reguleeritavusest ja võimsusest, kusjuures katla võimsus peab olema
vastavuses hoone soojuskoormusega.
Halupuukatelde võimsus võib ulatuda kuni
500 kW-ni, väikeste hakkpuidukatelde
võimsus algab umbes 100 kW-st ja nendes
nõutakse kvaliteetset ühtlase tükisuurusega alla 35% niiskusega haket. Pelletikatelde võimsuste vahemik on suur, tüüpiliselt

Joonis 8.8. Rapla Metall OÜ ülemise põlemisega halupuukatlad võimsusega kuni 500 kW [67]

20 kW – 4 MW. Halupuukateldes saab kütusena kasutada ka puitbrikette.
Lokaalküttes kasutatavate pelletikatelde
ja hakkpuidukatelde komplekti kuuluvad
kütuseladu ja etteandeseadmed, tuha käitlemise seadmed, sageli ka akumulatsioonipaak (soojussalvesti) ning vajadusel suitsugaaside puhastusseadmed (Joonis 8.11,
Joonis 8.12, Joonis 8.13). Väiksemates katlamajades on tuhakogumisanum katlaruumis
katla kõrval ja tuhk eemaldatakse katlast
käsitsi või kruvitransportööriga. Suuremates
katlamajades (milles on ka lendtuha püüdeseadmed, (Joonis 8.12, B.) võib tuhamahuti
asuda hoone välisseina ääres, et seda saaks
mehaaniliselt tühjendada või teisaldada.
Katelde abiseadmete valik on rikkalik ja
nendega saab komplekteerida minimaalse
hooldusvajadusega katlamaja.

Joonis 8.9. Alumise põlemisega
halupuukatel [22]

Joonis 8.10. Pöördpõlemisega halupuukatel
võimsusega kuni 40 kW [68]
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1

2

3

4

Kord-kaks aastas täide-

Pelletid edastatakse

Peale kütuse põlemist

Pelletid edastatakse

takse pelletimahutit.

katlasse kruvisöötjaga

järelejäänud tuhk (0,5%

katlasse kruvisöötjaga

Laoruum pindalaga 4,5

ja täiesti automaatselt

pelletite massist) juhitakse

ja täiesti automaatselt

m2 mahutab eramu ühe

juhitavana.

väiksesse konteinerisse,

juhitavana.

aasta kütuse vajaduse.

mille saab tühjendada
olmejäätmete konteinerisse või laotada aiamaale.

Joonis 8.11. Eramu lokaalkütte katlamaja koos kütuse laoga [69]

A

B

Joonis 8.12. A. ASi Rapla Metall katlaga ja etteandeseadmetega 120 kW pelletiküttel lasteaia katlamaja. B. Suitsugaasi puhastusseadmed [67]
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B
A

Joonis 8.13. A. Hakkpuidul töötav lokaalkütte katlamaja ja kütuseladu (läbilõige).
B. Hakkpuidukatel EasyLife [70]

8.3.1. Lokaalsed hübriidküttesüsteemid, seadmed ja 		
tehnoloogiad
Lokaalkatlamajades saab traditsioonilistele
kütteseadmetele (katlad) lisaks või ka ilma
nendeta kasutada mittepõlevaid taastuvaid
energiaallikaid, milleks on soojuspumbad
(kasutavad ventilatsiooniõhu, kanalisatsioonivee, maa või välisõhu soojust), päikesekollektorid või isegi kütuseelemendid.
Kodumaistes rakendustes leidub hübriidseid, taastuvatel energiaallikatel toimivaid
lahendusi peamiselt küttesektoris. Eramutele ja korterelamutele eriti väljaspool kaugküttevõrke, on viimasel ajal üha rohkem
hakatud paigaldama hübriidküttesüsteeme
(Joonis 8.14), mis põhinevad mitmetel energiaallikatel, näiteks maagaas, puitkütus,
elektrilised küttekehad, soojuspumbad,
päikesekollektorid jm. Teisest küljest tuleb
juurde ka kaugküttevõrke hübriidsete soojusallikatega (vt p.8.2.3.).
Hübriidsetes, taastuvatel energiaallikatel
põhinevates küttelahendustes on levinumad
puitkütuste kasutamine kombinatsioonis
soojuspumpadega (3 põhiliiki: maasoojuspump, õhk-vesi ja õhk-õhk soojuspump),
mitmel pool on hakatud puitkütteseadme-

tele lisama ka suvise sooja tarbevee saamiseks päikesekollektoreid, kui soojuspumpi ei
ole tahetud või pole olnud võimalik paigaldada. Saksamaal on näiteks 60% juhtudel
pelletikatelde ja ahjude omanikud paigaldanud ka päikesekütteseadmed oma majapidamistesse. Nii maasoojuspumbad kui
puitkütteseadmed sobivad mõlemad hoone
põhisoojuskoormust katma aasta ringi.
Kuigi suurema osa eramu aastasest soojuskoormusest suudaksid katta ka õhk-vesi
soojuspumbad, tuleb väga külmadel perioodidel (alla –20 °C) lisaks kasutada muid
kütteseadmeid. Õhk-õhk soojuspumpi kasutatakse peamiselt kohtküttelahendustes.
Puitkütusel töötavate lokaalkatlamajade
juurde on hakatud integreerima ka päikesekollektoreid, et suvel ainult sooja tarbevee
soojendamiseks katlaid mitte käitada. Eriti
efektiivne on see juhul, kui kasutatakse
mõnede ruumide või terrasside, garaažide
kütteks vesipõrandakütet ja basseinivee
soojendamist (Joonis 8.15). Eesti laiuskraadidel saaks peaaegu kogu hoone kütte ja
soojavee varustuse sobivalt valitud päikesekütteseadmetega ja soojussalvesti suurusega
(mahuga) kindlustada alates märtsi kuust.
Sel perioodil poleks teisi kütteallikaid praktiliselt vajagi käitada, vaid mõnedel päevadel.
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Soojuspumbad
Päikesekollektor

Puitpelletikatel

Soojussalvesti
(akumulatsioonipaak)

Kamin (ahi, pliit) koos
küttevee kontuuriga

Puitkütuseahi või
keris veekontuuriga

Soojussalvesti
(akumulatsioonipaak)

Joonis 8.14. Lokaalse hübriidküttesüsteemi põhisoojusallikad [71]

Päikesekollektorid

Radiaator
(küttekeha)

Soe
tarbevesi

Kontroller
(juhtimiskeskus)

Vesipõrandaküte

Katel
(pelletid, gaas jm)
Basseini
soojendus
Akumulatsioonipaak (soojussalvesti)

Joonis 8.15. Elamu soojusvarustus katla ja päikesekollektoritega (The Solamander System) [72]
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Kui eramu või lokaalküttel korterelamu
on renoveeritud C energiaklassi tasemele
või ehitatud A või B energiaklassi nõudeid
arvestades, saaks kasutada madalat küttegraafikut. Sellistel juhtudel võib soojuspumba
kasutamine end baaskütteseadmena täiesti
õigustada, sest see on üks mugavamatest ja
efektiivsematest küttelahendustest. Ei ole
vaja eraldi ruumi pelletite või muu tahkekütuse ladustamiseks ega iganädalast puhastamist ja hooldamist.
8.3.2. Kohtküttesüsteemid ja seadmed
Kohtküte on levinud peamiselt eramutes,
kuid ka vanemates korterelamutes ning kohalike omavalitsuste ühiskondlikes hoonetes
(nt mõisakoolid, rahvamajad, raamatukogud jm). Kohtküte on mõeldud üldiselt
ühe ruumi kütmiseks, kuid ühe ahjuga on
võimalik soojaks kütta ka kaks või enam
ruumi, sõltuvalt küttekeha (nt ahju) paigutusest hoones ja selle soojuslikust võimsusest.
Kohtkütte osatähtsus on tasapisi vähenenud,
võrreldes teiste kütteviisidega, kuid ilmselt
kõige kauem peab see vastu eramutes. Nagu
kaugkütte ja lokaalkütte katlamajade seadmestik ja tehnoloogia areneb pidevalt nii ka
kohtkütte puhul. Ilmunud on kõrgema kasuteguriga ahjud, salvestavad kaminad kuid
ka õhkkütteseadmed, milleks võib lugeda
õhk-õhk soojuspumpa. Kui sellega köetakse
ühes hoones mitut ruumi (nt eramu kogu
teist korrust), siis võib seda tinglikult pidada
ka lokaalkütteseadmeks. Sageli kohtkütteseadmed täiendavad teineteist. Kaasajal on
levinud skeem, kus õhk-õhk soojuspumbaga
või soojuspumpadega köetakse hilissügiseni ja alustatakse kütmist varakevadel ning
külmal ajal toetatakse ahjude või salvestatavate kaminatega. Mõnesid ruume, mis ei ole
kasutusel pidevalt (nt rahvamajad) hoitakse
minimaalselt lubatavat siseõhutemperatuuri
õhk-õhk soojuspumbaga, kuid vajadusel
köetakse lisaks ahje või lülitatakse sisse elekterküttekehad. Kui välisõhu temperatuur
langeb alla –20 °C, siis õhk-õhk soojuspump
annab enam-vähem sama palju soojust
(kWh) kui kulutab selle saamiseks elektrit
(kWh). Suvel saab neid soojuspumpi (kui
need on reverseeritavad) kasutada ruumide
jahutamiseks.

Üheks levinud kohtkütte energiaallikaks on
elekter, mis on küll kõige kallim aga ühtlasi
ka kvaliteetseim energialiik, mida koduses
majapidamises kasutada. Elektriküttekehi
on väga palju liike (radiaatorid, konvektorid,
kiirgurid, põrandaküttekaablid, laekütte
paneelid, seinapaneelid ja põrandaliistud
jms) ja neid saab kaasaegset automaatikat
ja juhtimissüsteeme kasutades kombineerida muude kohtkütteseadmetega ka ahjude
ja kaminatega. Automaatikaplokk, mis on
võimeline jälgima elektrihinda, käivitab
elekterküttekehad madala hinna perioodil
(kusjuures selle hinna lävendi saab ise ette
anda), muul ajal köetakse ahju või kaminat.
Tänapäeval on saada täisautomaatseid
pelletikaminaid, mille tööd saab juhtida
etteantud siseõhu temperatuuri järgi. Kui
elekter muutub soovitust kallimaks ja kui
elekterküttekeha väljalülitumise tõttu ruumi
õhk hakkab jahenema alla ettenähtud
temperatuuri, lülitub tööle pelletikamin,
millest väljub soe õhk kütab ruumi edasi.
Sellised hübriidsed kohtküttesüsteemid
võiva osutuda üsna säästlikeks ja tagavad
ruumiõhu kvaliteedi.
Kohtküteseadmed on reeglina väikeseadmed, soojusliku võimsuse järgi harva
üle 5 – 6 kW, suuremad kuni 10 kW (ahi,
pelletikamin).
Lisaks soojuse eraldamisele täidavad kohtkütteseadmed (eriti kaminad, ahjud) ka
teist olulist funktsiooni – need on ka sisekujunduse, disaini ja miljööväärtuslikud
elemendid, mis aitavad ruumis hubasuse ja
rahuliku meeleolu luua. Kui elamus on keskküte, siis sageli on paigaldatud ka puitkütte
kamin, ja seda just rohkem õdusa tunde ja
naudingu mitte niivõrd soojuse saamiseks.
Levinumad kohtkütteseadmed tänapäeval
on: ahjud (Joonis 8.16), kaminad, pliidid
soemüüriga (Joonis 8.17) ja õhkkütteseadmed (õhk-õhk soojuspumbad, Joonis
8.21). Õhkkütteseadmeteks võib liigitada
ka pelletikaminad (Joonis 8.19), nn Bullerjan’i ahjud või õhusoojendid (Joonis 8.20) ja
mõned õhkküttekaminad (Joonis 8.18), mille
õhutrakte läbides õhk soojeneb ja suuna-
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takse kas ühte või mitmesse ruumi. Bullerjan
tüüpi õhusoojenditega on sobiv kütta eriti
neid töökodasid, kus jääb järgi puhtaid puitjääke (klotsid, pulgad, lauaservad jm), aga ka
ladusid, kauplusi jm hooneid ja ruume.

Kohtkütteseadmeid seob üks oluline aspekt,
need vajavad kvaliteetset kütust, st mida
kuivem ja ühtlasem materjal ja väiksem
tuhasus, seda tõhusamalt need töötavad ja
seda vähem on neid vaja igapäevaselt hooldada (just tuha eemalduse seisukohast).

Joonis 8.17. Pliit soemüüriga (Foto Ü. Kask)

Õhk välja

Kamina
koldeosa

Joonis 8.16. Suure salvestusvõimega pottahi
(Foto Ü. Kask)
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Suitsulõõrid Korsten
(soojus salvestub)

Joonis 8.18. Soojustsalvestav õhkküttekamin
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Joonis 8.19. Pelletikamin

Joonis 8.20. Õhkkütteseade, nn Bullerjan ahi
e õhusoojendi Bulder [73]

Joonis 8.21. Õhk-õhk soojuspump (all
välisosa, ülal ruumiseade) [74]
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Puitkütte- ja ventilatsiooniseadmetega
kaasaegsetes õhutihedates ruumides tuleb
arvestada sellega, et ühe kilogrammi puidu
efektiivseks põletamiseks kulub keskeltläbi
10 m3 õhku. Samal ajal on vajalik, et õhuvahetus ruumis oleks piisav. Puuduliku ventilatsiooni korral tekib ruumis kütteseadme
kasutamisel alarõhk ning põlemine koldes
on häiritud. Esmaseks lahenduseks aitab
toas/ruumis akna või ukse avamine. Tegelikult tuleks õhutihedate elamute puhul kütteseadmesse või selle juurde juhtida eraldi
põlemisõhku. Põlemisõhu kanal peab olema
isoleeritud ning varustatud eraldi kinni-lahti
klapiga.

8.4. Soojuse ja elektri koostootmine
Soojuse ja elektri koostootmine (lühend
SEK, ingl CHP – cogeneration heat and
power) kujutab endast energia muundamise
tehnoloogilist protsessi, mille puhul ühest
seadmest väljastatakse kahte liiki energiat.
Seega on protsessi väljunditeks:
•

soojus, mida saab kasutada tehnoloogilistes protsessides, kaug- või lokaalküttes. Koostootmise soojust kasutatakse ka jahutusprotsesside käitamiseks
kaugjahutussüsteemides;

•

mehaaniline energia, mis enamasti
muundatakse elektriks, kuid seda võib
kasutada ka pumpade, kompressorite jt
seadmete otseseks käitamiseks.

Soojuse ja elektri koostootmise (e lühemalt koostootmise) eesmärk on vähendada
primaarenergia (kütuse) kulu ning kahjulike ühendite emissiooni võrreldes elektri
ja soojuse tootmisega eraldi seadmetes.
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Paljusid
koostootmises
rakendatavaid
tehnoloogilisi protsesse saab rakendada
ka ainult elektri tootmiseks, kuid sel juhul
jääb osa protsessis saadavast soojusest kasutamata. Soojuse maksimaalse kasutamise
korral ulatub koostootmise protsessi kogukasutegur (koostootmise efektiivsusnäitajaid
käsitletakse peatükis 11.1) ulatuda umbes
86%-ni.
Koostootmises rakendatavatest tehnoloogilistest seadmetest on enamkasutatavad:
•

vasturõhuturbiiniga;

•

vaheltvõtu auruturbiiniga
aurujõuseadmed;

•

gaasiturbiinid;

•

kombineeritud gaasi-aurutsükliga
seadmed;

•

sisepõlemismootorid;

•

kütuseelemendid.

Lisaks loetletud koostootmise seadmetele
on hakatud juurutama veel mitmeid tehnoloogilisi lahendusi, mille baasil loodud seadmeid ka järgnevates Käsiraamatu osades
lühidalt kirjeldatakse.
Vastavalt Käsiraamatu suunitlusele, käsitletakse põhiliselt neid seadmeid ja lahendusi,
mille korral on võimalik kütusena kasutada
biokütuseid ja eelkõige puitkütuseid.
Soojuse ja elektri koostootmise erinevatest
tehnoloogiatest, kasutatavatest kütustest,
tüüpilistest võimsustest ja teistest iseloomulikest parameetritest annab osalise ülevaate
Tabel 8.1.
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Tabel 8.1. Koostootmise tehnoloogiate indikatiivsed parameetrid [75]
Eeldatavad
Eeldatav
Võimsus,
ülalpidamisinvesteering,
kulud,
Elektri- MWel
Kokku
€/kWel
line
€/kWel
Efektiivsus, %

Pel/Pth*

Kasutatav
kütus

Auruturbiin

0,1 – 0,5

kõik

60 –
80

7–
20

0,5 –
>1000

1000 –
2000

0,003

Gaasiturbiin

0,2 – 0,8

vedelkütused,
biogaas,
maagaas

65 –
87

25 –
42

0,25 –
>50

450 –
950

0,0045 –
0,0105

Kombineeritud
gaasi-aurutsükliga seade

0,6 – 2,0

maagaas

65 –
90

35 –
55

3–
>300

450 –
951

0,0045 –
0,0106

Diiselmootor

0,8 – 2,4

maagaas,
biogaas,
vedelkütused

65 –
90

35 –
45

0,05 –
20

340 –
1000

0,0075 –
0,015

Ottomootor

0,5 – 0,7

vedelkütused,
biogaas,
maagaas

70 –
92

25 –
43

0,03 –
>6

600 –
1600

0,0075 –
0,015

Tehnoloogia

* Pel/Pth - elektrilise ja soojusliku võimsuse suhe

8.4.1. Koostootmine aurujõuseadmetega
Aurujõuseadmete baasil energia tootmise
aluseks on Rankine’i ringprotsess, milles
enamasti kasutatakse töötava termodünaamilise kehana veeauru, kuid saab kasutada
ka teisi aineid, sh orgaanilisi ühendeid.
Aurujõuseadmetes võib kasutada mistahes
kütust (sh ka puitkütust) ja nende võimsus
võib ulatuda kuni umbes 1000 MWel
(vt Tabel 8.1). Nii soojuselektrijaamades kui
soojuse ja elektri koostootmisjaamades on
aurutsükli baasil energia muundamine juba
pika aja jooksul olnud kõige olulisem energiatehnoloogia.
Vasturõhu auruturbiiniga koostootmisseadme tööpõhimõtet selgitab Joonis 8.22,

kusjuures ainult elektri tootmiseks kasutatava kondensatsioonseadme töö erineb
vasturõhuga seadme tööst ainult selle
poolest, et joonisel näidatud kaugküttevett
kuumutava soojusvaheti asemel kondenseeritakse turbiinist väljuv aur võimalikult madalal rõhul ja temperatuuril ning
kondenseerumisel vabanev madalatemperatuuriline soojus läheb jahutusvee või
-õhuga loodusesse. Rankine’i ringprotsessil
töötava kondensatsioonjaama ning kootootmisseadme soojusbilansside võrdlus on
näidatud Joonis 8.23-l.
Tüüpilises suure võimsusega kondensatsioonelektrijaamas paisub aurukatlas genereeritud kõrgete parameetritega aur (temperatuur 510 – 565 °C, rõhk 9 – 26 MPa)
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auruturbiinis sügavasse vaakumi rõhuni
2 – 5 kPa. Madala temperatuuri tõttu ei ole
turbiinist väljuva auru soojus kasutatav, aur
jahutatakse (kondenseeritakse) kondensaatoris ja tema soojus juhitakse jahutusveega
loodusesse. Nagu näitab Joonis 8.23, antakse
jahutusveega ära ligi pool kütuse soojusest.
Vasturõhuturbiinis lõpetatakse auru paisumine kõrgemal lõpprõhul (ja vastavalt
kõrgemal temperatuuril) kui kondensatsioonturbiinis ja see annab võimaluse
vasturõhu auru kondeneerumissoojust ära
kasutada kaugküttesse antava vee soojendamiseks, mõnikord ka tehnoloogiliste protsesside läbiviimiseks.
Mida kõrgem on kaugküttevõrku antava
vee temperatuur, seda kõrgem peab olema
turbiini vasturõhk ja seda väiksemaks jääb
soojuskoormuse baasil toodetud elektrienergia kogus. Nagu näitab Joonis 8.23,
väheneb ja elektriline kasutegur vasturõhu-

turbiiniga seadmes, võrreldes samade auru
parameetritega
kondensatsioonjaamaga,
umbes ühe kolmandiku võrra, st 40,8%
protsendi tasemelt 27,6%-ni. Vasturõhuseadmest saadava elektri ja soojuse koguste
vahekord ning elektrilise ja soojusliku kasuteguri väärtused sõltuvad tugevasti ka auru
parameetritest turbiini ees (vt ka ptk 11.1 ja
Joonis 11.1).
Vasturõhuturbiiniga
seadme
oluliseks
puuduseks on asjaolu, et elektri tootmine
on otseselt sõltuv soojuskoormusest ja selle
puudumisel tuleb seade seisatada. Auru
vaheltvõtuga turbiini korral on turbiini järel
kondensaator, mis võimaldab soojuskoormuse puudumisel elektri tootmist parema
kasuteguriga samal viisil kui kondensatsioonseadme korral. Kaugküttevee soojendamiseks kasutatakse turbiini vaheltvõttudest saadavat kõrgema rõhuga auru.

Joonis 8.22. Vasturõhuturbiiniga koostootmisseadme põhimõtteskeem
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Joonis 8.23. Suure võimsusega vasturõhuturbiiniga soojuse ja elektri koostootmisjaama ning
kondensatsioonelektrijaama energiabilansside võrdlus [76]

Eestis on biokütusel (põhiliselt puitkütustel)
töötavad aurutsükliga vasturõhuturbiiniga
koostootmisseadmed OÜs Utilitas Tallinna
Elektrijaamas, Tartu, Pärnu ning Paide elektrijaamades jm. Tallinnas Väo I (Joonis 8.24),
Tartu ja Pärnu koostootmisjaamade keevkihtkatelde soojuslik võimsus on vahemikus 50 – 70 MWth ja jaamade elektriline koguvõimsus (generaatorite võimsus)
24 – 25 MWel. Tallinnas Väo II elektrijaamas on kasutusel kolm restkoldega katelt
soojusliku koguvõimsusega 76 MWth ja
üks turbogeneraator elektrilise võimsusega
21 MWel. Nendes koostootmisjaamades on
värske auru parameetrid vahemikus: rõhk
10 – 12 MPa ja temperatuur 500 – 550 °C.
Täiendavalt kasutatakse ka suitsugaaside
kondensaatoreid, mis suurendavad jaamade
soojuslikku väljundvõimsust.

Vasturõhuturbiiniga koostootmisseadmed
sobivad kasutamiseks eelkõige ühtlase
soojuskoormuse olemasolul, suurtes piirides
muutuva soojuskoormusega on otstarbekamad auru vaheltvõtuga turbiinide ja
kondensaatoriga süsteemid. Aurujõuseadmete eelisteks teiste koostootmistehnoloogiate ees loetakse:
•

tehnoloogilised skeemid hästi välja
arendatud, seadmete kõrge töökindlus,
pikka aega kasutusel;

•

võimalus kasutada mistahes kütuseid,
sh niiskeid puitkütuseid;

•

lai seadmete võimsuste diapasoon;

•

levinuim tehnoloogia suurtes koostootmisjaamades.

105

8

Soojusvarustusviisid, kasutatavad seadmed

Aurujõuseadmetega koostootmisjaamade
puuduste hulka võib lugeda:
•

elektri ja soojuse toodangu suhe on
isegi suure võimsusega jaamades ja
kõrgete auru parameetrite korral suhteliselt tagasihoidlik (ca 0,5) ning võimsuse ja auru parameetrite vähenemisel
langeb kuni ca 0,1-ni;

•

väikestel võimsustel, ~2 MWel ja
alla selle on elektriline kasutegur ja
elektri-soojuse suhe (tingituna madalatest värske auru parameetritest)
madalad;

•

väikese võimsusega koostootmisjaama
erimaksumus on suhteliselt kõrge.

Joonis 8.24. OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam SEK jaamad Tallinnas, Väos (vasakul Väo II,
paremal Väo I) [77]
8.4.2. Orgaanilise soojuskandjaga 		
koostootmisseadmed
Kuigi orgaanilise soojuskandjaga koostootmisseadmed kuuluvad aurujõuseadmete
kategooriasse, käsitletakse seda tehnoloogiat
mitmete iseärasuste tõttu enamasti veeauruga aurujõuseadmetest erinevalt.
Orgaaniline Rankine’i tsükkel (ingl
Organic Rankine Cycle, ORC) põhineb
orgaanilise soojuskandja aurustumisel ja
kondenseerumisel.
Termodünaamilise
kehana (soojuskandajana) kasutatakse
ORC seadmetes nt CFC ühendeid, freoone,
isopentaani, Genetron 245fa ja erinevad silikoonvedelikke.
ORC ringprotsess on sarnane tavalise
Rankine’i ringprotsessiga. Soojus muundatakse mehaaniliseks energiaks Rankine’i
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ringprotsessi käigus, kuid töötavaks kehaks
ei ole vesi, vaid kõrgmolekulaarsed orgaanilised ühendid. Algselt töötati ORC tehnoloogilised lahendused välja elektri tootmiseks geotermaal- ja päikeseenergia baasil,
kuid tänapäeval leiab see tehnoloogia rakendamist ka biokütust kasutatavates koostootmisjaamades.
Biomassi kasutamisel on ORC tsükliga
süsteemi tööpõhimõte järgmine: tahke
biomasskütus (puit) põletatakse sellise katla
koldes, kus soojuskandjana kasutatakse vee
asemel (termaalõli), mida kuumutatakse
kuni 300 °C (kõrgemaid temperatuure õlid
ei talu). Järgnevalt kasutatakse termaalõli
soojus ära aurugeneraatoris (soojusvahetis) ORC tsüklis tsirkuleeriva orgaanilise
vedeliku (nt silikoonõli) kuumutamiseks ja
aurustamiseks. Silikoonõli aur suunatakse
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turbiini, kus see paisub ja teeb tööd ning
käitab elektrigeneraatorit. ORC-tsükliga
töötavaid seadmeid valmistatakse laias
võimsuste skaalas mõnest kilovatist kuni
umbes 20 MWel-ni. Turbiinist väljuv aur
juhitakse soojusvahetisse, kus see kondenseerub ja annab oma soojuse üle kaugküttevõrgus ringlevale veele. Seejärel pumbatakse
orgaaniline vedelik tagasi aurugeneraatorisse ning tsükkel kordub (Joonis 8.25).
Eestis asuvad ORC tehnoloogiaga koostootmisjaamad Kuressaares (Joonis 8.27, elektriline võimsus Pel = 2,8 MWel) ja Rakveres,
Adven Eesti ASi jaamas (Pel = 1,0 MWel).
Mõlemas jaamas kasutatakse Itaalia firma
Turboden ORC mooduleid (Joonis 8.26).
ORC tehnoloogia eelisteks võrrelda teiste
tehnoloogiatega võib lugeda:
•

termaalõli töötab madala rõhu ja
temperatuuri tingimustes, mistõttu
katel (eriti katla metall) on odavam kui
kõrgemate parameetritega (üle 500 °C)
aurukatel;

•

tsüklis kasutatav orgaaniline töötav
keha ei põhjusta korrosiooni ning ei
kuluta turbiini labasid;

•

hoolduskulud on väiksemad kui tavalise aurujõuseadme puhul;

•

ORC moodulit saab suhteliselt lihtsalt lisada olemasoleva biokütusekatla
juurde;

•

seade on hästi automatiseeritav, töötab
sisuliselt mehitamata, hoolduskulud
väiksemad kui veeaurukatlaga süsteemi
korral;

•

ei nõua vee keemilist ettevalmistust;

•

müratase on madal;

•

väga lai koormuste diapasoon
(10 − 100%) ja kõrge kasutegur ka
väikestel koormustel.

ORC seadmete puudused:
•

suhteliselt uus tehnoloogia ja arendustöö jätkub (eriti mikroseadmete
osas);

•

termaalõli vajab teatud aja tagant väljavahetamist (kallis);

•

silikoonõli ja teised orgaanilised
soojuskandjad on kergesti süttivad ja
võivad olla mürgised, mistõttu lekkeid
ei tohi esineda;

•

kuigi ORC mooduli maksumus on
madal, võib biokütusel ORC koosootmisjaama maksumus sellest kuni
4 korda kõrgemaks kujuneda;

•

suhteliselt suured investeeringud,
seadmete tootjaid vähe ja konkurents
puudub.

Joonis 8.25. Orgaanilisel Rankine’i tsüklil töötava koostootmis jaama põhimõtteskeem
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Joonis 8.26. 1 MWel võimsusega ORC seadme moodul (Turboden) [78]

Joonis 8.27. ASi Kuressaare Soojus ORC tehnoloogial põhinev ja puitkütust kasutav
koostootmisjaam [79]
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8.4.3. Gaasiturbiinide ja 			
sisepõlemismootoritega biomassi
kasutavad koostootmisseadmed
Nii nagu nimetus näitab, on gaasiturbiinide
põhikütus gaas, enamasti maagaas, aga ka
muid põlevaid gaase, sh biomassi termilisel
gaasistamisel saadav gaas. Gaasi-aurutsükliga kombineeritud seadmetes tavaliselt muid kütuseid peale maagaasi ei kasutata ja seepärast neid siinkohal lähemalt ei
vaadelda.
Nagu biomassi gaasistamise osas selgitati
(vt ptk 7.5), vajab gaasistusreaktorist saadav
gaas enne gaasiturbiini või sisepõlemismootori juhtimist puhastamist nii tahketest
osakestest kui tõrvast. Eestis siiani gaasiturbiiniga koostootmislahendusi veel paigaldatud ei ole, kuid üks positiivne näide on
teada Austriast Güssingist, kus juba rida
aastaid töötab kohalikel puidutööstuse jäätmetel töötav keevkihtgaasigeneraatoriga ja
gaasiturbiiniga koostootmisjaam elektrilise
võimsusega 2 MWel ja soojusliku võimsusega 4,5 MWth (Joonis 8.28) [80].
Kuna mootorites on gaasi puhtuse nõuded
mõnevõrra leebemad kui gaasiturbiinides,
siis on laiemalt levinud biomassi termilise
gaasistamisega koostootmisseadmed tavaliselt varustatud just sisepõlemismootoritega.
Biomassi gaasistamise ja sisepõlemismootoriga (gaasimootoriga) koostootmisseadme
põhimõtteline lahendus on esitatud
Joonis 8.29-l ja kahe firma koostootmisseadmete skeemid järgmisel kahel joonisel
(Joonis 8.30 ja Joonis 8.31).
Joonis 8.31-l näidatud Spanner puugaasigeneraatori ja sisepõlemismootoriga koostootmisseadmeid on aastaid toodetud võimsuse
vahemikus 30 – 68 kWel ja 70 – 123 kWth.

Eestile lähim nende seadmetega koostootmisjaam kolme seadmega ja summaarse
elektrilise võimsusega 135 kWel töötab
Lätis, Valkas ühe puidutööstuse juures
(vt Joonis 8.31, parempoolne foto). Spanner’i firmas toimuvad katsetused ka 100
kWel võimsusega koostootmisseadmete
tootmisse juurutamiseks. Eestis on puugaasigeneraatoriga koostootmisseadmeid katseliselt paigaldatud Tartusse ja Võhmasse, kuid
nende töösserakendamine pole tehnilistel
põhjustel õnnestunud.
Biomassi gaasitamise ja gaasimootoritega
koostootmissüsteemide eelised:
•

gaasimootoriga
koostootmisseadme
kogukasutegur on üle 85%;

•

kõrge elektriline kasutegur (30 – 45 %);

•

suhteliselt madal gaasimootori hind;

•

gaasistustehnoloogia on juba kaua
tuntud ja kasutusel.

Biomassi gaasistamise ja gaasimootoritega
koostootmissüsteemide puudused:
•

kõrge müratase;

•

gaasimootorite eluiga sõltub otseselt
gaasi kvaliteedist;

•

iseloomulik silindrite, rõngaste, kepsuja raamlaagrite kulumine;

•

gaasistamiseks sobib üldreeglina kuiv
ja ühtlase tükisuurusega kvaliteetne
biomass;

•

efektiivsete puugaasi (generaatorgaasi)
puhastustehnoloogiate ebapiisav areng;

•

gaasistusreaktori ja gaasi puhastusseadmete (katalüsaatorite) kõrge hind.
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Joonis 8.28. Kohalikel puidutööstuse jäätmetel töötav keevkihtgaasigeneraatoriga ja
gaasiturbiiniga SEK jaam Güssingis (Austria). Elektriline võimsus 2 MWel ja
soojuslik võimsus 4,5 MWth [80]

Joonis 8.29. Biomassi (sh puitkütuse) gaasistamise ja gaasimootoriga koostootmisjaama
põhimõtteskeem
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Biomass kuivainena
20 kg/h
Tagasivoolu
vee temperatuur
≤70 °C

Soojus kõrge
ja madala
temperatuuriga,
600 kW
Puugaas
10 °C

Pealevoolu
vee temperatuur
95 °C

Lahkuvad
suitsugaasid
110 °C

285 kW

Elektriline võimsus
300 kWel

Puugaas
700 °C

125 kW

190 kW

Kogukasutegur = 75% (25% elektriline ja 50% soojuslik)

Joonis 8.30. Puugaasigeneraatoriga ja gaasimootoriga 300 kWel koostootmisjaam Xylowatt
NOTAR Gasifier (Belgia). Töötab kuiva hakkpuiduga [81]

Joonis 8.31. Puugaasigeneraatoriga koostootmisseade HKA45 (Spanner Re2 GmbH, Saksamaa)
[50]. Paremal fotol Valka SEKi mootoriruum (Foto Ü. Kask)
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8.4.4. Biomassi kasutavad 			
mikrokoostootmisseadmed

Välispõlemismootoriga
mikrokoostootmise süsteem

EL energiatõhususe ja koostootmise direktiivis [82] on koostootmisseadmed vastavalt elektrilisele väljundvõimsusele jagatud
kolme võimsusgruppi:

Koostootmises rakendatav Stirling mootor
on nn välispõlemismootor (Joonis 8.32 –
Joonis 8.34). Teiseks välispõlemismootori
tüübiks on tsüklonmootor. Stirling mootor
erineb sisepõlemismootorist selle poolest,
et silindrid on suletud ja põlemisprotsess
toimub väljaspool silindreid. Kolvid paneb
liikuma silindris gaasi rõhkude vahe, mis
tekib silindri välispinna järjestikusel kuumutamisel ja jahutamisel. Töötavaks kehaks
võib olla isegi õhk, kuid efektiivsem oleks
kasutada vesinikku ja heeliumi. Mootor
käivitab tavaliselt sünkroongeneraatori.

•

mikrokoostootmisseade – mille
elektriline võimsus Pel < 50 kW;

•

väikekoostootmisseade –
50 kW < Pel <1 MW;

•

suured koostootmisseadmed –
Pel > 1 MW.

Sellise klassifitseerimine eesmärgiks on
rakendada eri võimsusega seadmete gruppidele erinevaid tõhususe ja primaarenergia
säästu nõudeid (vt ptk 11.1).
Mitmetes kirjandusallikates (nt [83]) käsitletavate mikrokoostootmisseadmete väljundvõimsused on alla 15 kWel, mis jäävad tunduvalt madalamale direktiivis [82] näidatud
mikroseadmete võimsuse alumisest piirist
ja seetõttu ei rakendu nendele seadmetele ka
direktiivi nõuded.
Mikrokoostootmise süsteemide jaoks on
välja töötatud mitmeid erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, millest käesolevas Käsiraamatus vaatleme lühidalt välispõlemismootoriga ja kuumaõhuturbiiniga süsteeme.

Stirlingi
mootoriga
koostootmisseadmete elektriline kasutegur jääb vahemikku 12 – 30%, kogukasutegur 80 – 90%
ja elektri-soojuse suhe 0,2 – 0,5 [84, 85].
Joonis 8.33-l näidatud pelletite põletamist
saadava soojusega töötava Stirling mootoriga 1,05 kWel elektrilise võimsusega koostootmissüsteemi Pellematic Condens_e
elektriline kasutegur on 26% [86].
Stirling mootoriga koostootmisseadmete
tehnoloogilised lahendused on veel arengufaasis ja nende ekspluatatsioonilise töökindluse kohta andmeid pole. Eeldatakse, et
töökindlus on võrreldav diiselmootori
omaga, kusjuures aastane kasutatavus oleks
85 – 90% koguajast.

Kuum õhk või
kuumad gaasid
Külm õhk või vesi

Kuum kolb

Külm kolb

Pöörlev
hooratas
Väntvõll

Kolvikepsud peavad
olema võlliga ühendatud
90° nurga all

Joonis 8.32. Stirling mootori töö põhimõtteskeem
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Joonis 8.33. Pelletite põletamisel saadava soojusega töötav Stirling mootoriga koostootmissüsteem
Pellematic Condens_e elektrilise võimsusega 1,05 kWel [86]

Joonis 8.34. Iirimaal töötav koostootmisjaam hakkpuidu gaasistusreaktoriga, gaasikatlaga ja
35 kWel võimsusega Stirling mootoriga (Fotod Ü. Kask)

Taani Energiaagentuuri andmetel [87] on
biomassi soojust kasutavate Stirling mootoritega koostootmisseadmete majanduslikud
näitajad tagasihoidlikud. 40 kWel ja 120 kWth
võimsusega biomassi gaasistamisega koostootmisseadme investeeringukulud selle
allika järgi on 3,8 miljonit eurot ja käidukulud 32 000 €/MWel (püsikomponent) ning
21 €/MWhel (muutuvkomponent).

Kuumaõhuturbiiniga koostootmise
süsteem
Üheks võimaluseks soojuse ja elektri koostootmiseks on panna koos tööle nt hakkpuidul (sh ka niiskel) kuumaõhu katel
koos kuumaõhu turbiiniga. Selliseid katselisi koostootmise süsteeme on arendatud
Soomes ja Iirimaal. Näiteks Soomes töötati
välja ja paigaldati kuumaõhu turbiiniga
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koostootmisseade võimsusega 100 kWel ja
300 kWth Selle aastaseks energiatoodanguks
kujunes 800 MWhel ja 2500 MWhth soojust
(Joonis 8.35).
Kuumaõhuturbiiniga koostootmisseadme
HLT-100 Compact koosseisu kuuluvad
kuumaõhuturbiin, puitkütuse katlaosa,
kompressor ja soojusvahetid (Joonis 8.36).
Seadme soojuslik võimsus on 465 kWth, ja
elektriline võimsus 80 – 105 kWel. Keerukuse
ja hooldusnõuete tõttu on nii ORC tsükliga kui veeauruturbiinidega koostootmisseadmed tasuvad vaid üle 2 MWth soojuskoormuse korral. Paljudel juhtudel ei saa
aastaringselt nii suurt ühtlast soojuskoormust tagada ja seetõttu sobib kuumaõhuturbiiniga koostootmisseade just väiksema
võimsusega seadmete tööpiirkonnas, kus
nii ORC kui tavalise aurutsükliga seadmed
puuduvad.
Kuumaõhuturbiiniga
koostootmistehnoloogia korral toodetakse elektrit Braytoni
ringprotsessi baasil, kusjuures soojusallikaks

on puitkütusel töötav kuumaõhukatel. Protsessi käigus atmosfääriõhk surutakse kompressoris kokku, kuumutatakse põlemisel
tekkivate kuumade suitsugaaside abil katla
soojusvahetis temperatuurini 680 °C ja juhitakse turbiini, kus kuum õhk paisub generaatorit käitavas turbiinis. Turbiinist väljuvat
veel suhteliselt kuuma õhku kasutatakse
katla koldes põlemisõhuna ja osa selle õhu
soojusest võib kasutada ka küttesüsteemi vee
soojendamiseks. Katlast väljuvate suitsugaasidega kuumutatakse samuti küttesüsteemi
minevat vett (Joonis 8.35).
Peale soojusvahetit võetud kuuma suitsugaasi saab osaliselt kasutada põlemisprotsessi juhtimiseks. Ülejäänud suitsugaasid
jahutatakse nt kaugküttesoojusvahetis ja
puhastatakse enne korstnasse suunamist
multitsüklonis või elektrifiltris (Joonis 8.36).
Turbiini heitõhu ja suitsugaaside soojuse
kasutamine küttesüsteemis tagab koostootmisjaama kõrge kogukasuteguri 74 – 77%.

Heitgaaside
soojusvaheti
Kaugküttevee
soojusvaheti

Biokütus
Katel
Põlemisõhk
Sisenev õhk

Generaator
Kompressor

Turbiin

Rekuperaator

Joonis 8.35. Hakkpuidukatlaga ja kuumaõhuturbiiniga töötav koostootmisjaama põhimõtteskeem
ja välisvaade (Soome) [88]
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750 °C

Õhk

20 °C

Suitsugaasi
temperatuur 130 °C

Turbiin +
generaator

Kompressor

Vesi

500 °C

Ökonomaiser

70 °C

Vesi

80 °C
Vesi

60 °C

180 °C

280 °C

Soojusvaheti

ringlus

850 °C
Rest

500 °C
õhk

Joonis 8.36. Kuumaõhuturbiiniga koostootmisseade HLT-100 Compact (üleval) ja skeem (all),
Schmid Energy Solutions. Elektriline kasutegur on 13% ja soojuslik kasutegur 63%
[89]
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9. Kütteseadmete keskkonnaheitmed
9.1. Kütteseadmete mõju keskkonnale
Kütteseadmetega otseselt seotud inimtekkelised saasteallikad on elektrijaamad, suured
katlamajad ja tööstusettevõtted, puitkütuste ja teiste kütuste põletamine lokaal- ja
kohtkütteseadmetes: ahjudes, kaminates,
kateldes jm.
Kütuste põletustehnoloogiat kasutavad
katlamajad, nagu mistahes tehnoloogiat
kasutavad energiamuundamise kohad ja
seadmed omavad suuremal või vähemal
määral mõju ümbritsevale looduskeskkonnale või piirkonna elanike elukeskkonnale,
kui mitte muul moel, siis vähemalt visuaalselt või kinnisvara hindade kaudu.
Puitkütuste põletamist nagu mistahes biokütuse põletamist peetakse keskkonnasõbralikumaks kui fossiilsete kütuste põletamist.
Sellele vaatamata tekib ka puitkütuse põlemisel nii tahkeid kui gaasilisi, mõnel puhul
ka vedelaid keskkonnaheitmeid. Puitkütuse
katlamaja otsesed mõjud ümbritsevale keskkonnale oleksid kokkuvõtlikult järgmised:

•

gaasilised ja tahked heitmed atmosfääri
(ka laoplatsidel tekkiv tolm);

•

tuhk, kas märjana või kuivana, mis
tuleb utiliseerida;

•

müra, vibratsioon;

•

kütuse transport raskeveokitega (võib
tavapärast liiklemist segada);

•

visuaalne häiring;

•

võimalik kinnisvara hinna langus katlamaja vahetus läheduses (pigem kaudne
häiring).

Võimaliku müra, vibratsiooni ja raskeveokite liiklemise ebasoovitavaid mõjusid ja
visuaalset mõju saab leevendada katlamaja
asukoha valiku, arhitektuurilise lahendusega
(Joonis 9.1, A ja B) ja õige planeerimisega,
tahkete ja gaasiliste heitmete vähendamiseks
tuleb aga palju enam tähelepanu pöörata
põletustehnoloogia ja gaasipuhastustehnoloogia täiustamisele, mis peavad suutma
täita ühe rangemaks muutuvaid keskkonnanõudeid.

A

Joonis 9.1. A) Arhitektuuriliselt silmapaistev hakkpuidukatlamaja Kaunases (2012, GECO),
B) Firma Danpower Baltic puitkütusel töötav koostootmisjaam Kaunases
(2017, võimsus 20 MWth ja 5 MWel) [90]
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9.2. Tahked ja gaasilised heitmed
Puitkütuse põlemise tulemusel kütteseadmes jääb järgi tahke heitena tuhk,
mida omakorda jagatakse koldetuhaks
(e põhjatuhaks) ja lendtuhaks, mis koldest
koos suitsugaasidega e gaasilise heitega
väljub ja kui seda varem kinni ei püüta jõuab
see korstna kaudu atmosfääri.
9.2.1. Tahke heide
Kütuse mineraalosa ja tuhka käsitleti üksikasjalikumalt alapeatükis 3.5. Oluline, et
nii koldetuhk kui lendtuhk tuleks katlamaja piires kinni püüda, koguda, ladustada
ajutiselt ja hiljem utiliseerida. Nagu eelpool
kirjeldati, oleks suuremates katlamajades
ja koostootmisjaamades mõistlikum eraldi
koguda koldetuhka ja lendtuhka, sest kui
puitkütuse põletamisel järgi jääv koldetuhk
sobib kompostilisandiks või otse põldudele
laotada, siis lendtuhka selle suurema raskmetallide sisalduse tõttu põllumajanduslikuks kasutamiseks ei soovitata. Üldjuhul see
ladestatakse prügilatesse.
Tegelikult puutuhk on senini ressurss, mille
tegelikku väärtust ei ole laiemalt veel teadvustatud, vaid vanadest harjumustest lähtuvalt kasutatakse seda alternatiivse lubiväetisena põllumajanduses ja hinnatakse seda
sisuliselt vaid selle pH neutraliseerimisvõime
kaudu. Tegelikkuses sisaldub puutuhas ka
märkimisväärne kogus makro- ja mikrotoitaineid, mille parim võimalik rakendus oleks
kasutusse suunamine põllumajandusse või
metsandusse, kuid alternatiivseid kasutusi
võib leida näiteks ka tee-ehituses, madala
pH-ga reostunud pinnase parendaja/stabilisaatorina jne. Põhjamaade parim praktika
puutuha kasutamisel on selle ringlussevõtt granuleeritud puutuhana metsanduses
biomassi kasvu toetava mullaparandusainena (põhimõte: mis metsast tulnud, mingu
sinna tagasi), mis on jätkusuutliku metsamajandamise ja puitbiomassi juurdekasvu
aluseks. Nt Põhjamaade põllumajandussektoris on puutuha kasutamine limiteeritud,
sest pinnase koostisest jm faktoritest tulenevatest eripäradest on põletamise käigus
tekkivas lendtuhas suhteliselt kõrged rask-

metallide kontsentratsioonid, mis võrreldes
Eesti olukorraga on suurusjärkude võrra
kõrgemad. [91]
Lisaks kogustele tuleb tuha ladustamisel
või utiliseerimisel arvestada ka selle koostisega ja kas tuhk on eemaldatud kolde alt
märgtehnoloogia ja seadmete abil või on
toimunud kuivtuhaärastus. Teatav osa väga
peent lendtuhka võib läbida ka püüdeseadmeid rääkimata nendest valdavalt lokaalkatlamajade ja kohtkütteseadmete kolletest, kus
tuhapüüdeseadmed puuduvad.
Kaasajal on suuremat tähelepanu saanud
peenosakeste heide (PM5 ja PM10 –
peenosakesed, ingl particulate matter),
st põlemisel tekkinud ja katlast väljunud
tahked osakesed. Peenosakeste suurus on
pöördvõrdelises seoses nende potentsiaaliga
mõjutada negatiivselt meie tervist. Osakesed
väiksemad kui 10 µm (PM10) läbivad tavaliselt ninaõõne ja kurgu ning jõuavad kopsudesse. Nendest osakestest suuremad kui
PM10 pärinevad eeskätt pinnasest, teekattest
ja tolmustest tööstusettevõtetest ning jäävad
pidama ninaneelus ja trahheas (hingetorus).
Ülipeened alla 2,5 µm osakesed (PM2,5)
pärinevad eelkõige heitgaasidest (transport),
erinevatest põlemisprotsessidest (katlamajad, kohtküte, tööstusettevõtted) ning
atmosfääris toimunud keemilistest reaktsioonidest. Sellised osakesed on piisavalt
peened, et jõuda kopsu alveoolidesse. [92]
9.2.2. Gaasiline heide
Puitkütuste põlemisel tekkivad peamised
gaasilised saasteained on: vääveloksiidid
(SOx), need tekivad eeskätt väävlit sisaldavate kütuste põletamisel; lämmastikoksiidid
(NOx) tekivad põlemiselt kõrge temperatuuri juures, sest õhk ja kütused sisaldavad
lämmastikku (keevkihtkatlas tekib vähem,
kui tolmpõletuskatlas); süsinikoksiid (CO)
tekib mittetäielikul põlemisel; lenduvad
orgaanilised ühendid (LOÜ, ingl volatile
organic compounds – VOC) tekivad tavaliselt kütuse ja lahustite aurumisel; peenosakesed (PM) võivad olla nii primaarsed
kui sekundaarsed (primaarsed on eeskätt
põlemisel tekkivad ultrapeened osakesed);
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toksilised metallid nagu plii, kaadmium
ja vask, mille allikateks on eeskätt kütuste
põletamine, sh väikemajapidamistes; polütsüklilised aromaatsed e polüaromaatsed
süsivesinikud (ingl polyaromatic hydrocarbons – PAH) tekivad eeskätt mittetäielikul
põlemisel. Oluliseks allikaks on nii tööstusettevõtted kui ka kohtküttega eramuja puumajarajoonid [92]. Lisaks tekivad
mittetäielikul põlemisel, eriti kui kohtkütteseadmete kolletes küttepuudega koos põletada olmeprügi (sh plastmaterjale), väga
mürgised (ka kantserogeensed) dioksiinid ja
furaanid.
CO2 sisaldus suitsugaasides sõltub kütuse
koostisest ja kütuse kütteväärtusest. Kui
põletada puitkütust kondensatsioonelektrijaamas netokasuteguriga 42% (keevkihttehnoloogia), siis oleks CO2 eriheide
346 g/kWhkütus ja 824 g/kWhel kohta, kuid
nagu eelpool selgitatud, ei arvestata puidu
põletamisel tekkivat CO2 KHG heite hulka.
Vingugaasi ja põlemata süsivesinike heitmete
kontsentratsioon
suitsugaasides
sõltuvad praktiliselt ainult põlemistingimustest ja põlemisõhu ühtlasest jaotamisest
koldes (restil ja järelpõlemistsoonis).
Uute energiatootmisjaamade rajamise ja
olemasolevate rekonstrueerimise planeerimisel tuleks eelkõige kindlaks määrata
võimalikud keskkonda mõjutavad nähtused,
misjärel on võimalik soovitada nähtusi
ärahoidvaid ja leevendavaid abinõusid.

9.3. Heitmete vältimise võimalused
Mistahes kütuse põletamisel tekib alati
saasteaineid (põlemisjääki), kuid nende
õhkupaiskunud kogused sõltuvad põletustehnoloogiast, põletusseadmetest nende
täiuslikkusest ja kütusest. Sama kütuse
puhul kasutatav erineva tehnoloogiaga
seadmete emissioon võib tuntavalt erineda.
Väikeste vanade kohtkütteseadmete (ahjude)
tahmaosakeste ja vingugaasi emissioon võib
mõjutada läheduses olevate elanike hingamisteede seisundit ja olla ohuks tervisele.
Moodsate, salvestusega puitkütteseadmete
kasutegurid võivad küündida isegi üle 85%
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ja heitmete emissioon võib olla 90% väiksem
kui vanadel väikeseadmetel.
Kuna suure hulga väikeste kütteseadmete
heitmete emissioon (madaltihedates elamurajoonides) põhjustab nende lähipiirkonnas
saasteainete kõrget kontsentratsiooni, on
selle vältimiseks neli põhilist võimalust:
kaasajastada kõigil oma väikekütteseadmeid,
varustada ka väikekütteseadmed heitmete
püüdeseadmetega, minna üle kaugküttele
või hoopis kütusevabadele soojusvarustuse
tehnoloogiatele (nt soojuspumbad). Eelnevalt ei pakutud üleminekut vähemsaastavale kütusele, sest eeldati juba puitkütuse
kasutamist. Peatükis 8 nägime samuti, et
kaugkütte korral saaks ühitada tarbijate
soojusega varustamisel põletusseadmeid
kütusevabade
tehnoloogiatega.
Kaugkütte katlamajade kõrgematest korstnatest
väljuvad saasteained levivad suuremale alale
ja maapinnalähedased kontsentratsioonid
on väiksemad. Samuti on majanduslikult
odavam ja sotsiaalselt vastuvõetavam, kui
sadadele väikeseadmetele püüdeseadmete
paigaldamise asemel panna need kaugküttekatlamajja ning seeläbi saab ka ümbritsev
keskkond puhtamaks.
Olgu toodud mõned näited puitkütuse
põlemisel tekkivate olulisemate saasteainete
(lendtuhk, orgaanilised lenduvad ühendid
(LOÜ), vääveldioksiid, lämmastikoksiidid
ja süsinikdioksiid) kohta. Nende emissioon
on taandatud energiavajaduse väärtusele
25 MWh/a, mis vastab enam-vähem soojuse
vajadusele vanemas eramus või keskmises
korteris, et küttesüsteeme õigemini võrrelda
(Tabel 9.1). Tabelis toodud väärtused on
üsna vanad, kuid kütteviiside omavahelised
proportsioonid on säilinud.

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Tabel 9.1. Saasteainete emissiooni mõõtmistulemuste keskväärtused [93]
Kütteviis,
kütteseade

Kütus, tehnoloogia

Lendtuhk,
kg/a

LOÜ,
kg/a

SO2,
kg/a

NOX,
kg/a

CO2,
t/a

Kaugküte

90% hakkpuit, 10% kütteõli
tippkoormuse ajal

1

3

5

8

1

Kohtküte,
puitkütusekatel

Olemasolev, salvestuspaagita

200

700

5

9

0

Uus salvestuspaagiga

2

30

3

14

0

Kohtküte, pelletikatel

Uus seade, puitpelletid

2

6

4

6

0

Koostootmine

Biokütus, vasturõhuturbiin

1

3

4

6

0

9.4. Saasteainete emissiooni
piirnormid
Kolm olulist direktiivi, mida tuleb järgida
energiatootmisjaamade
ehitamisel
ja
rekonstrueerimisel, on: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2001/80/ EÜ,
23. oktoober 2001, Teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete
piiramise kohta [94] ja Euroopa Parlamendi
ja Nõukogu Direktiiv (EL) 2015/2193,
25. november 2015, Keskmise võimsusega
põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta [95].
Viimases nõutakse tõhusamaid jõupingutusi, et saavutada täielik vastavus ELi riikide
õhukvaliteedi õigusaktidele ning määratleda strateegilised eesmärgid ja meetmed
2020. aasta järgseks ajaks.
Viimati nimetatud direktiivi kohaldatakse
nende põletusseadmete suhtes, sh kahest või
enamast uuest keskmise võimsusega põletusseadmest koosneva kombinatsiooni suhtes,
mille summaarne nimisoojusvõimsus on
võrdne või suurem kui 1 MW ning väiksem
kui 50 MW. Põletusseadmete kombinatsiooni summaarse nimisoojusvõimsuse
arvutamisel ei võeta arvesse üksikuid põletusseadmeid, mille nimisoojusvõimsus on
väiksem kui 1 MW. Õiguslünkade vältimiseks tuleks seda direktiivi kohaldada ka
uutest keskmise võimsusega põletusseadmetest koosneva kombinatsiooni suhtes,
mille summaarne nimisoojusvõimsus on

võrdne või suurem kui 50 MW, ilma et see
piiraks ELi direktiivi 2010/75/EL III peatüki
(Põletusseadmeid käsitlevad erisätted) kohaldamist (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
Direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010,
tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne
vältimine ja kontroll) [95].
Kõik heite piirväärtused arvutatakse temperatuuril 273,15 K, rõhul 101,3 kPa ja võttes
parandusega arvesse heitgaaside veesisaldust, võttes tahkekütuse standarditud O2
sisalduseks 6 %.
Kõik load sellistele käitistele, mis sisaldavad
põletusseadmeid, millele on antud luba enne
7. jaanuari 2013, või mille kohta selle käitajad
on esitanud täieliku loataotluse enne kõnealust kuupäeva, tingimusel et sellise seadme
tegevus algab hiljemalt 7. jaanuaril 2014,
sisaldavad tingimusi, millega tagatakse,
et kõnealuste seadmete emissioon ei ületa
V lisa 1 osas sätestatud heite piirväärtusi
(Artikkel 30, lõige 2).
Kui põletusseadme (nt koostootmisjaama) summaarne nimisoojusvõimsus
on 50 MW ja suurem, siis biomassi (sh
puitkütuste) põletamisel ei tohi SO2
heide ületada 200 mg/Nm3. NOx heite
piirväärtused erinevad põletusseadme
suuruse järgi: nimivõimuse vahemikus
50 – 100 MW on piirnorm 300 mg/Nm3,
vahemikus 100 – 300 MW 250 mg/Nm3 ja
üle 300 MW 200 mg/Nm3. Tahkete osakeste
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(tolmu) heite piirväärtused sõltuvad samuti
biomassi kasutava põletusseadme võimsusklassist:
nimivõimsuse
vahemikus
50 – 100 MW on piirnorm 30 mg/Nm3,
vahemikus 100 – 300 MW 20 mg/Nm3 ja üle
300 MW 20 mg/Nm3. [96]
Sama direktiivi artikkel 30, lõige 3 kohaselt
(peale 07.01.2013. loa saanud käitised) on
eelnevad piirväärtused veidi karmimad: SO2
heide peab olema nimivõimsuse vahemikus
50 – 300 MW alla 200 mg/Nm3 ja üle 300 MW
alla 150 mg/Nm3. NOx heite piirväärtused
on nimivõimuse vahemikus 50 – 100 MW
on 250 mg/Nm3, vahemikus 100 – 300 MW
200 mg/Nm3 ja üle 300 MW 150 mg/Nm3.
Tahkete osakeste (tolmu) heite piirväärtused
on puitkütuse kasutamisel kõigil võimsustel
üle 50 MW 20 mg/Nm3.
Keskmise võimsusega põletusseadmete
direktiivi artikli 6 lõige 2 kohaselt ei tohi
alates 1. jaanuarist 2025 olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega üle 5 MW eralduv SO2, NOx
ja tahkete osakeste (tolmu) heide õhku
ületada II lisa 1. osa tabelites 2 ja 3 sätestatud
heite piirväärtusi. Alates 1. jaanuarist 2030
ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega
põletusseadmest, mille nimisoojusvõimsus
on võrdne või väiksem kui 5 MW, eralduv
SO2, NOx ja tolmu heide õhku ületada II
lisa 1. osa tabelites 1 ja 3 sätestatud heite
piirväärtusi. Siinkohal on soovitus tutvuda
nimetatud direktiiviga igal huvilisel eraldi
[95].
Puitkütuse kohta võiks välja tuua tolmu
heite piirväärtuse: olemasolevate keskmise
võimsusega põletusseadmete jaoks, mille
nimisoojusvõimsus on võrdne või suurem
kui 1 MW ja väiksem või võrdne kui 5 MW
on see 50 mg/Nm3 ja mille nimisoojusvõimsus on üle 5 MW on see 30 mg/Nm3.
Kõigi uute seadmete puhul nimivõimsuse
vahemikus 1 – 50 MW on see 20 mg/Nm3.
[96, 97]
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9.5. Tuhaärastus- ja
gaasipuhastusseadmed
Katla koldest ja muudest põletusseadmetest väljuvate suitsugaaside puhastamine
on vajalik selleks, et vähendada korstnast
väljuvas gaasis tahkete osakeste sisaldust
ja kindlustada nende nõuetekohane piirkontsentratsioon. Suitsugaaside tuhasisaldus määratakse ekspluatatsioonikatsetuste käigus ja nagu eelmises alapunktis
nägime on nende heitele kehtestatud
piirnormid (-väärtused).
Lendtuha eraldamiseks suitsugaasidest
võib kasutada mitmeid eritüüpi seadmeid
ja meetodeid: multitsükloneid, kottfiltreid,
elektrifiltreid ja ka skrabereid. Uus suund
biokütuse katelde suitsugaaside puhastamises lendtuhast ja nende energeetilise
efektiivsuse tõstmisel on suitsugaaside jahutamine, millega kaasneb selles sisalduva
veeauru kondenseerumine koos tahkete
osakeste püüdmisega.
Kõikidel mainitud seadmetel on oma eelised-puudused ja seetõttu oleneb nende
kasutamine konkreetse katla suitsugaasi
puhastamisel mitmetest asjaoludest s.h katla
suurusest (võimsusest). Selleks, et tagada
puhastusseadme kõrge efektiivsus peab
seade olema õigesti arvutatud ja valitud.
Tsükloni ja elektrifiltri arvutustes määratakse vastavalt tuhaosakeste suurusele gaasi
kiirus (kogus) läbi seadme. Millist suitsugaasi puhtust on võimalik mingit tüüpi
seadmega saavutada ja millised on nende
kasutamise tingimused on näha Tabel 9.2-s.
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Tabel 9.2. Gaasipuhastusseadmete mõned
kasutusnäitajad [14]
Seadme
nimetus

Gaasi
tuhasus,
mg/Nm3

Kasutustemperatuur, °C

Multitsüklon

150 – 500

<500

Kottfilter

10 – 50

<150

Elektrifilter

99,9%*

<300

Skraber

50 – 100

<70 – 80

* Elektrifiltri tööd iseloomustatakse
puhastusefektiivsusega.
Multitsüklonid
Tsüklon on seade kus tahkete osakeste eraldamine gaasivoolusest toimub vertikaalses
torus tsentrifugaaljõudude toimel. Multitsüklon (Joonis 9.2, A) koosneb mitmest
paralleelsest tsüklonist, mis on ühendatud
ühise kollektori ja punkriga seadmesse.
Multitsükloniga saavutatakse väiksemad
gabariidid ja väiksem gaasitrakti takistus
võrreldes ühe suure läbimõõduga tsükloniga.
Lendtuhk sisaldab suhteliselt suuri osakesi,
mistõttu on need tsüklonites tsentrifugaaljõudude toimel hästi eraldatavad. Multitsükloniga on võimalik vähendada suitsugaasi
tuhasisaldust tasemele ~150mg/Nm3. Multitsüklon on suhteliselt odav, lihtsa konstruktsiooniga, ei vaja spetsiaalset hooldust,
pole tundlik gaasi temperatuuri suhtes ning
seetõttu kasutatakse neid katlamajades üsna
laialdaselt.
Kottfiltrid
Kottfiltris (Joonis 9.2, B) toimub tahkete
osakeste püüdmine gaasivoolusest peenesilmalise kanga või ka poorse keraamika
abil. Kottfiltrid on märksa efektiivsemad
suitsugaasi puhastusseadmed kui multitsüklonid, tagades tuhasisalduse suitsugaasis tasemel 10 – 50 mg/Nm3. Kottfiltrite
töötemperatuur ei ületa reeglina ~180 °C.
Kõige sagedamini kasutatav filtrimaterjal
on polüesterkangas. Selleks, et vältida säde-

mete kandumist filtrisse, kasutatakse filtri
ees tsüklonit või sadestuskambrit. Kottfilter
vajab regulaarset regenereerimist-puhastamist, et oleks tagatud filtri efektiivsus
ja madal takistus. Enamlevinud kottfiltri
puhastamise meetodid on: mehaaniline
raputamine, reverseeritava gaasivooluga
puhastamine ja impulsspuhastamine. Kasutatakse ka kombineeritud puhastamist;
näiteks gaasivoolu reverseerimisele järgneb
mehaaniline raputamine. Süttimisohu
tõttu peab kottfilter olema kaitstud kõrgete
temperatuuride ja kõrge hapniku sisalduse
vastu suitsugaasides. Tavaliselt kasutatakse
automaatkaitset, millega juhitakse gaas filtrist mööda. Kottfiltreid kasutatakse biokütuseseadmetes vähem kui multitsükloneid.
Elektrifiltrid
Elektrifiltris (Joonis 9.2, C) liigub puhastatav
gaas läbi elektrivälja ja tahked osakesed sadenevad seejuures elektroodidele. Elektrifiltri
elektroodidele antakse alaldatud kõrgepinge,
kusjuures koroneeriv elektrood on tavaliselt
negatiivne. Kõrgepinge tekitab elektroodide vahel koroonalahenduse ning suurem
osa gaasi elektroodide vahel ioniseerub
negatiivselt. Negatiivsed ioonid liiguvad
elektrivälja toimel sadestuselektroodidele.
Tolmuses gaasis sadestuselektroodi poole
liikuvad ioonid põrkuvad tahkete osakestega
ja absorbeeruvad viimaste pinnal, mille tulemusel negatiivse potentsiaali saanud tolmuosakesed liiguvad sadestuselektroodidele.
Elektroode puhastatakse kogunenud materjalist nende regulaarse raputamisega.
Elektrifilter on efektiivne, kuid suhteliselt
kallis gaasipuhastusseade. Viimane asjaolu
on seni piiranud nende kasutamist väikestes
puitkütteseadmetes, kuid karmistuvate keskkonnanõuete tingimustes tuleb neid puitkütuste põletamisel paigaldada juba alates
1 MW võimsusest (vt ptk 9.4).
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A

B

C

a
b

a – filtreerimine;
b – regenereerimine;
1 – korpus;
2 – filterelement;
3 – Venturi-plaat;
4 – Venturi;
5 – suru-õhukollektor;
6 – sektorlukk;
7 – solenoidklapp;
8 – manomeeter

Ristlõige:
1 – sadestuselektrood;
2 – koroneeriv elektrood;
3 – ioonväli

Pikilõige:
1 – sadestuselektroodid;
2 – kõrgepingeseadmed
ja elektroodide raputid;
3 – sektorlukud

Joonis 9.2. Multitsükloni (A), impulsspuhastusega kottfiltri (B) ja elektrifiltri (C) skeemid [14]
Suitsugaaside kondenseerimine
Suitsugaasidest veeauru kondenseerimisega
saavutatakse kaks eesmärki: esiteks vähendatakse tuhaosakeste sisaldust suitsugaasis
kottfiltriga võrreldavale tasemele ja teiseks
kondenseerumisel vabanenud soojuse arvel
tõuseb energeetiline efektiivsus (kasutegur).
Biokütuse katla suitsugaas sisaldab veeauru
kahel põhjusel: kütuses sisalduv vesinik
reageerides põlemisprotsessis õhuhapnikuga
annab veeauru ja kütuses sisalduv niiskus
(hakkpuidu niiskus on tavaliselt 35 – 55%)
muutub samuti veeauruks.
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Suitsugaasi veeauru sisaldus pakub huvi
eelkõige seetõttu, et see on kasutamata
energia (heitsoojus), mis vabaneb kondenseerimisel (vt ka ptk 6.5). Teoreetiliselt on
vabanev kondensatsiooni energia võrdne
vee aurustumissoojusega, millele lisandub
jahutusest saadav soojus. Jahutades suitsugaasi alla kastepunkti hakkab vee aur suitsugaasist välja kondenseeruma. Mida madalamale suitsugaasi jahutatakse seda suurem
on väljakondenseerunud vee hulk ja saadav
soojus. Suitsugaasi jahutamiseks kasutatakse
küttesüsteemist tagastuvat vett (Joonis 9.3).
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Joonis 9.3. Suitsugaasi kondenseerimise
mõju hakkpuidul töötava
katlamaja efektiivsusele [98]
Suitsugaasi jahuti on esimene sõlm, mida
tagastuv vesi katlamajas läbib. Suitsugaasi
kondenseerimise jääkaine on kondensaat,
mis koosneb veest, milles sisaldub vähesel
määral tolmuosakesi ja orgaanilist ainet
kütuse mittetäielikust põlemisest. Kondensaadis leidub veidi ka raskmetalle, kloori
ja väävlit. Kondensaadi pH võib sõltuvalt
süsteemist varieeruda suurtes piirides,
kuid tavaliselt on see vahemikus pH 6 – 7.

Raskmetallid, eelkõige kaadmium, sisalduvad tahkes osas ja ei ole vees lahustunud.
Seetõttu on vajalik kondensaadi eeltöötlus
enne selle loodusesse laskmist. Töötlus
seisneb tavaliselt tahkete osade filtreerimises
ja vee neutraliseerimises keskkonnakaitse
nõuetele vastavale tasemele. Veepiiskade
edasikandumise vältimiseks suitsukäiku ja
korstnasse kasutatakse suitsugaasi jahuti
järel efektiivset tilgapüüdjat. Väikestes
katlamajades, kus kasutatakse suitsugaasi
kondenseerimist, on mõistlik korrosiooni
riski vähendamiseks kasutada suitsukäigu ja
korstna konstruktsioonis korrosioonikindlaid materjale.
Suitsugaaside kondenseerimist on Eestis
viimastel aastatel rohkesti kasutama
hakatud, sest põletatav puitkütus on valdavalt sobiva niiskusega ja täiendavalt saadud
soojushulk võimaldab katta lisanduvate
tarbijate vajaduse ilma uute võimsuste
(katelde) lisamiseta. Sellega täidetakse ka
energiatõhususe direktiivi nõudeid kasutada võimalikult suurel määral heitsoojust ja
parandada olemasolevate põletusseadmete
tõhusust [82].
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10. Tahkete biokütuste rakendamise
planeerimine kaug- ja 				
lokaalküttes
Biokütuste kasutamisel kaug- ja lokaalküttes
on kaks olulist eesmärki:

Soojustarbijate kohta tuleb hankida järgmine teave:

•

kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine soojusvarustuses;

•

arvestuslik aastane soojustarve;

kohaliku ja fossiilkütustega võrreldes
odavama kütuse kasutamine ning
soojuse hinna alandamine.

•

vajalik ühendusvõimsus;

•

köetava pinna suurus;

•

hoone tehniline seisukord,
energiasäästupotentsiaal ja
säästumeetmete rakendamise
orienteeruv kava.

•

Kui keskkonnakaitselised ja kasvuhoone-gaaside
emissiooni
vähendamise
eesmärgid on biokütuse kasutamisel
üldjuhul täidetud, siis majandusliku otstarbekuse saavutamine nõuab suhteliselt suure
investeerimisvajaduse tõttu kogu projekti
oskuslikku majanduslikku planeerimist ning
kaasnevate mõjude arvestamist.

10.1. Vajalikud lähteandmed
soojusvarustussüsteemi 		
kavandamisel
Enne biokütuste baasil soojusvarustuse
kavandamist peab olema kütuse hankimise
võimalused igakülgselt läbi kaalutud. Varustuskindluse tagamiseks on soovitav sõlmida
kütusefirmadega esialgsed lepingud, kus
oleks näidatud nõutavad kütuse omadused
ja kogused, tarne-tingimused ja hinnakujunduse põhimõtted. Kui biokütusega varustamise osas takistusi ei ole ette näha, võib
alustada vajalike lähteandmete täpsustamisega ja biokütuse baasil soojusvarustussüsteemi kavandamisega.
Seni realiseeritud kaugkütteprojektide
analüüs on näidanud, et suuremateks vigadeks projektide ettevalmistamisel on olnud
tarbimismahu ülehindamine ja liiga võimsate katelde valik. Enamasti põhjustab see
põhjendamatult suuri investeeringuid,
suhteliselt kõrget soojuse hinda ja sageli
tuleb katlaid ekspluateerida nende jaoks
mittesobival madalal koormusel.
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Tüüpiliselt vajatakse hoonetes soojust
selleks, et kompenseerida soojuskadu väliskeskkonda, st kütmiseks ja ventilatsiooniõhu
soojendamiseks. Sooja tarbevee valmistamine võib samuti toimuda kaugkütte baasil.

10.2. Koormuskestuskõver
Kaug- ja lokaalküttes kõigub soojuskoormus ajaliselt nii aasta kui ööpäeva
lõikes. Seetõttu on soojusvajaduse ajalise
muutumise graafik igal aastal mõnevõrra
erinev ja arvutuste lihtsustamiseks kasutatakse järjestatud koormuste muutumise
spetsiaalset diagrammi – nn koormuse
kestuskõverat, vt Joonis 10.1, mis kujutab
endast kogu aasta jooksul iga tunni kahanevalt järjestatud koormuseid. Graafiku
horisontaalteljel on ühe aasta tunnid (8760)
ja vertikaalteljel võimsus – seega saame tulemuseks graafiku, mis näitab võimsuste kasutuskestust ühe aasta jooksul. Graafikul oleva
kõverjoone aluse pinna suurus näitab sel
perioodil toodetud soojuse kogust energiaühikutes. Sõltuvalt asukoha kliimast, tarbijate soojusvajaduse iseloomust ja mitmest
muust tegurist võib koormusgraafiku kuju
olla väga erinev.
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Joonis 10.1. Kaugküttesüsteemi koormuste kestusgraafik juhul, kui soojust vajatakse nii kütteks kui
tarbevee soojendamiseks

Joonis 10.2. Kaugküttesüsteemi koormuste kestusgraafik juhul, kui sooja tarbevett kaugkütte baasil
ei valmistata ja suvine soojuskoormus puudub
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kus μ

10.3. Soojuskoormuste analüüs ja 		
soojusallikate valik

μküte

10.3.1. Soojuskoormusi iseloomustavad
näitajad

μsv

Nagu soojuskoormuste kestusgraafikud
(vt Joonis 10.1 ja Joonis 10.2) näitavad,
kõigub kaugküttesüsteemi soojuskoormus
aasta jooksul väga suures ulatuses ja seda
põhiliselt küttekoormuse suure kõikumise
tõttu sõltuvalt klimaatilistest tingimustest.
Koormuste kõikumisi on vajalik analüüsida
selleks, et otstarbekalt valida soojusallikad.
Koormuste kõikumisi iseloomustatakse
võimsusteguriga μ ja/või seadmete nominaalvõimsuse kasutusajaga [99, 100]. Võimsustegur näitab aasta keskmise koormuse
ja seadmete nominaalvõimsuse vahekorda,
nominaalvõimsuse kasutusaeg (sageli lihtsustatult kasutusaeg) aga aega tundides
aastas, mille jooksul seadmed suudaksid
nominaalkoormusel töötades väljastada
aastase tegelik soojustoodangu.

µ=

aasta keskmine koormus, MW
nominaalvõimsus, MW

τnom =

soojustoodang, MWh/a
nominaalvõimsus, MW

τnom = 8760 . μ ,
kus μ

(10.1)
(10.2)
(10.3)

– võimsustegur;

τnom – (nominaalvõimsuse)
kasutusaeg, h/a.

Kaugküttesüsteemi kui terviku võimsustegurit saab leida küttekoormuse, sooja
tarbevee valmistamise ja kaugküttevõrgu
kadudest tulenevate koormuste kaudu:

fküte
fsv
1
=
			
+
µ

μküte

μsv

+

fsk
,
μsk

μsk
fküte
fsv

fsk

– kogu süsteemi võimsustegur;
– ainult küttekoormuse võimsustegur;
– ainult sooja tarbevee valmistamise koormuse võimsustegur;
– ainult kaugküttevõrgu soojuskadude võimsustegur;
– aastase kütteotstarbelise
soojustarbe osatähtsus kaugküttesüsteemis;
– aastase tarbevee soojendamiseks kuluva soojuse osatähtsus
kaugküttesüsteemis;
aastase kaugküttesüsteemi
– soojuskao osatähtsus kaugküttesüsteemis.

Küttekoormuse võimsustegur sõltub otseselt klimaatilistest tingimustest ja köetavate
hoonete tasakaalutemperatuurist5:

μküte =

G/365
ttas – tv.õ,min

kus G

ttas
tv.õ,min

,

(10.5)

– kraadpäevade arv aastas;
– hoone tasakaalutemperatuur,
°C;
– arvestuslik (minimaalne)
välisõhu temperatuur, °C.

Täpsemate tasakaalutemperatuuri andmete
puudumisel võetakse Eestis selle väärtuseks
17 °C, st sellest temperatuurist kuni hoone
sisetemperatuurini (21 °C) soojeneb õhk
nn vabasoojuse arvel. Hiljuti renoveeritud
elamutel ja uutel võib tasakaalutemperatuur olla mitme kraadi võrra madalam –
seega uute elamurajoonide soojusvarustuse
planeerimisel tuleb kasutada tegelikku tasakaalutemperatuuri ja sellele vastavat kraadpäevade arvu.

(10.4)

5
Tasakaalutemperatuuri all mõistetakse hoone siseõhu temperatuuri järgi (°C), milleni tuleb ruumiõhku kütte- ja
ventilatsioonisüsteemiga kütta arvestades, et õhu soojenemine tasakaalutemperatuurist ruumi vajaliku siseõhu
temperatuurini toimub nn vabasoojuse (inimestest, elektritarvititest, päikesekiirgusest jms eralduva soojuse)
arvel
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Arvestuslik välisõhu minimaalne temperatuur Eestis on sõltuvalt asukohast vahemikus
–19 °C (Kuressaare, Kärdla) kuni –25 °C
(Tartu, Võru, Jõgeva), sh Tallinnas –21 °C.
Sooja tarbevee valmistamise koormuse
võimsusteguri väärtusi määratakse ööpäeva
keskmiste alusel. Kuna Eesti kaugküttesüsteemides pole selliseid analüüse tehtud, siis
võib ligikaudselt aluseks võtta Rootsi kogemustele [99] vastava väärtuse 0,58 (Rootsi
vahemiku 0,54 – 0,62 keskmine väärtus).
Kaugküttevõrgu soojuskadude võimsusteguri leidmisel arvestatakse aastaseid kõikumisi võrgu torustikes oleva vee temperatuuri
ja torustikku ümbritseva keskkonna temperatuuri vahel. Soojuskadude võimsustegur
sõltub seega kaugküttesüsteemi temperatuurigraafikust ja pinnase temperatuuridest.
Rootsi kogemuste järgi [99] võib lugeda μsk
keskmiseks väärtuseks 0,71.
Kasutades Tallinna klimaatilisi andmeid
normaalaastal6, kaugküttevõrgu suhtelist
soojuskadu 12% soojustarbimise komponentide (küte ja soe vesi) vahekorda 85% ja
15%, saaksime arvutuslikuks kaugküttesüsteemi võimsusteguriks 0,35, st aasta keskmine koormus sellises kaugküttesüsteemis
moodustab 35% maksimaalsest ja soojusallikate nominaal-võimsuse kasutustundide arv
3066 tundi.
10.3.2. Biokütusekatla otstarbeka
võimsuse määramine vastavalt
koormuste kestusgraafikule

6

investeeringu maht, €
nominaalvõimsus, MW

,

Oluline on märkida, et eriinvesteeringute tase
on tugevas sõltuvuses seadme võimsusest.
Mida väiksem on seadme ühikvõimsus, seda
suurem on tüüpiliselt tema eriinvesteering.
Ligikaudselt võib seda sõltuvust väljendada
järgmise seose abil [101]:

Ieri,2 = Ieri,1 ( Q2 ) ,
Q1
n

(10.7)

kus Q1 – seadme 1 ühikvõimsus, MW;

Q2 – seadme 2 ühikvõimsus, MW;
Ieri,1 – seadme 1 eriinvesteering,
€/MW;

Ieri,2 – seadme 2 eriinvesteering,
€/MW;

n

– astmenäitaja, mille väärtus
võib olla vahemikus 0,5 – 0,8.

Kui meil on teada 6 MW biokütusekatlamaja
investeeringute maht 3 mln eurot (eriinvesteering vastavalt 500 000 €/MW), siis võib
soovitusliku astmenäitaja väärtuse n = 0,6
korral hinnata 3 MW samatüübilise katlamaja investeeringute taset. Eriinvesteeringute hinnanguliseks suuruseks kujuneks
nende andmete korral 758 000 €/MW ja
kogu investeeringuks ca 2,28 mln eurot.
Kuigi biokütusel töötav katel koos sinna
juurde kuuluvate seadmetega on suhteliselt
kõrge maksumusega, siis kasutatav kütus (nt
hakkpuit) on, võrreldes maagaasi või kerge
vedelkütusega, palju odavam (vt Tabel 10.1).
Suhteliselt odavat kütust kasutava kalli
biomassikatla või -katlamaja majanduslik
otstarbekus saavutatakse ainult teda maksimaalselt koormates.

Üheks soojusallikate otstarbeka valiku
aluseks on investeeringute maht ja vastava
soojusallika korral kasutatava kütuse
maksumus. Investeeringute taset väljendatakse enamasti eriinvesteeringuna võimsusühiku kohta, st kas €/MW või €/kW.

Ieri =

kus Ieri – eriinvesteering, MW.

(10.6)

Sõltuvalt soojusallika eriinvesteeringute
tasemest, kasutatavate kütuste maksumusest

Normaalaastaks loetakse Eestis ajaperioodi 1975 – 2004 keskmist aastat
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ja ekspluatatsioonilistest näitajatest jagatakse soojusvarustussüsteemi soojusallikad
baas- ja tipukoormuse soojusallikateks.
Baaskoormuse soojusallikad peaksid katma
põhilise osa aastasest soojusvajadusest ja
kallimat kütust kasutavaid tipukoormuse

soojusallikaid kasutatakse lühiajaliselt
maksimaalse soojuskoormuse perioodil.
Baas- ja tipukoormuse katmiseks sobivaid
tehnoloogilisi lahendusi ja nende iseloomulikke omadusi iseloomustab järgmine tabel
(vt Tabel 10.2).

Tabel 10.1. Mõnede soojusallikate eriinvesteeringute ja kasutavate kütuste maksumuste
tüüpilised väärtused
Soojusallika
põletussüsteem

Eriinvesteeringute
ligikaudne tase, €/MW

Kütuse maksumus, €/MWhkütus

Hakkpuidukatel

300 000 – 800 000

15 – 20

Pelletikatel

100 000 – 130 000

40 – 45

Vedelkütusekatel
Gaasikatel

60 – 110

50 000 – 100 000

40 – 50

Tabel 10.2. Baas- ja tipukoormuse soojusallikad ning nende tüüpilised omadused

Soojusallikate
tüübid

Baaskoormuse soojusallikad

Tipukoormuse soojusallikad

Prügipõletusseadmed

Gaasikatlad

Elektri ja soojuse koostootmise seadmed

Vedelkütusekatlad

Biomassil töötavad katlad

Elektrikatlad või -küttekehad

Soojuspumbad

Omadused

Tööstuse heitsoojus
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Peavad kasutama odavat kütust

Madalad püsikulud (kapitalikulud)

Kõrged püsikulud (kapitalikulud)

Võivad kasutada kallist kütust

Aeglane käivitamine

Kiire käivitamine

Piiratud manööverdamisvõime

Hea manööverdamisvõime

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Tüüpilises
Eesti
kaugküttesüsteemis
(vt Joonis 10.3 ja Joonis 10.4) on
maksimumilähedaste
soojuskoormuste
periood suhteliselt lühike ja üle 50%-list
koormust esineb normaalaasta tingimustes
kuni 1700 tunni jooksul, kuid tipukoormuse
soojusallikaga oleks vaja toota ainult 6%
aastasest soojustarbest. Kui biokütuse katla
võimsuseks valida pool maksimaalsest koormusest (50%) ja koormata seda kogu aasta
jooksul, siis saaks sellega katta umbes 94%
aastasest soojusvajadusest.
Seniste kogemuste põhjal kujunevad
biokütuse kasutuselevõtuks tehtavad investeeringud tasuvaks juhul, kui biokütusel
töötavate seadmete nominaalvõimsuse
kasutustundide arv on suurem kui 4 000 –
4 500 h/a e võimsusteguri väärtus ligi 0,5 ja
suurem.
Biokütusekatla võimsuse valikul on vajalik
silmas pidada asjaolu, et tema stabiilse töö
piirkond on vastavalt standardile 30 – 100%
nominaalvõimsusest. Enamik kaasaegseid
katlaid võivad siiski töötada ka mõnevõrra

madalamatel (ca 20%) koormustel ning neid
on võimalik lühiajaliselt kuni 20% ulatuses
üle koormata. Et suveperioodi madalat
soojuskoormust biokütusekatlaga katta,
ei tohiks suvine keskmine soojuskoormus
jääda madalamaks kui ca 20% biokütusekatla nominaalvõimsusest.
Eelnev arutelu ja soovitused kehtivad kaugküttesüsteemidele, kus tarbijaid varustatakse soojusega kogu aasta jooksul, st sooja
tarbevee valmistamine toimub kaugkütte
baasil. Eesti tingimustes on väiksemates
kaugküttesüsteemides sageli ajalooliselt
välja kujunenud olukord, kus sooja tarbevee
valmistamisest kaugkütte baasil on loobutud
ja tarbijad kasutavad selleks elektriboilereid
(vt nt Joonis 10.2). Arvestades asjaoluga,
et võrreldes nn normaalaasta klimaatiliste
tingimustega on kliima viimastel aastatel
muutunud oluliselt pehmemaks, toimub
hoonete kütmine sellistes kaugküttesüsteemides enamasti umbes 7,5 kuu jooksul või
isegi alla selle.

Võimsus
Toodang

Joonis 10.3. Biokütusekatla nimivõimsuse ja sellega väljastatava soojustoodangu vahekord Eesti
klimaatilistes tingimustes.
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Tipukoormuse soojusallikat vajatakse umbes
1700 h jooksul ja sellega tuleb katta umbes
6% aastasest soojusvajadusest

Biokütusekatlaga, mille võimsus on
50% maksimaalsest koormusest,
saab katta umbes 94% aastasest
soojusvajadusest

Joonis 10.4. Koormuste katmine tüüpilises biokütusekatlaga kaugküttesüsteemis

10.4. Katlamaja infrastruktuur
Biokütusekatlamaja
infrastruktuur
on
fossiilkütuse katlamajast märgatavalt mitmekesisem ja planeerimisel tuleb seetõttu
arvestada nii asukohast tulenevate nõudmistega, territooriumi vajadusega, juurdepääsuteedega, keskkonnanõuetega, müraga
jt teguritega.
Biokütusekatlamaja koosseisu võib kuuluda
päris palju erinevaid seadmeid, süsteeme ja
sõlmi:
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•

biokütuse hoidla (pikaajaline hoidla,
lühiajaline või päevane hoidla);

•

kütuse etteande ja käitlemise süsteem;

•

kolle biomassi põletamiseks;

•

katel (kuuma vee, auru- või
termaalõlikatel);

•

tipukoormuse katel (gaasil või vedelkütusel töötav katel);

•

suitsugaaside puhastusseade
(multitsüklon, elektrifilter);

•

suitsugaasidest veeauru
kondenseerimise seade;

•

tuha kogumise ja käitlemise süsteem;

•

korsten;

•

juhtimis- ja jälgimissüsteem;

•

elektrivarustuse süsteem;

•

soojuse akumulaator;

•

CHP seade, nt Rankine’i
aurutsükliga, ORC tsükliga seade
või biokütuse gaasistusreaktor
koos sisepõlemismootori või
gaasiturbiiniga.

Territooriumivajaduse määrab enamasti ära
kütusehoidla tehniline lahendus (vt ptk 5.3)
ja nõutav hoidla maht. Minimaalseks hoidla
mahuks loetakse enamasti mõne ööpäevane
kütusevaru, kuid arvestada tuleb ka kütuseveokite mahtudega ja kütuse tarnijate vajadustega.

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

10.5. Soojusvarustusse tehtava inves
teeringu majandusliku tasuvuse
hindamine
10.5.1. Aastaste püsikulude arvutamine
Kapitalikulude kui põhiliste püsikulude
arvutamisel võetakse aluseks seadmete
algmaksumus ja arvestuslik tööiga aastates,
mille kaudu leitakse seadme aastane kulum
(amortisatsioonieraldised). Lisaks tuleb
arvestada kapitali väärtuse muutust ajas,
mida iseloomustab diskontomäär. Aastast
kapitalikulu saab arvutada järgmise valemi
abil:
n
A = I0 ∙		r ∙ (1+r)
,
n
r ∙ (1+r) - 1

(10.8)

kus A – kapitalikulu aastas, €/a;
I0 – alginvesteering, €;

r – diskontomäär;
n – seadme arvestuslik tööiga
aastates.

Kuigi aastast kapitalikulu saab arvutustehnikat kasutades toodud valemi järgi leida, on
mugavam kasutada tabelarvutusprogrammides (EXCEL, Open Office’i Spreadsheet,
Numbers) olevat finantsarvutuse funktsiooni PMT7.
Eesti Konkurentsiamet käsitleb soojuse piirhindade ülevaatamisel mõiste kapitalikulu
all kitsalt aastaseid amortisatsioonieraldisi, mis saadakse investeeringu kogumahu
jagamisel arvestusliku tööeaga aastates.
Seejuures arvestab Konkurentsiamet täiendava püsikuluga, mis käsitletakse põhjendatud tulukusena. Kui aastase kapitalikulu

valemis või finantsfunktsioonis PMT võrdsustada diskontomäär r kaugkütteettevõtetele rakenduva kapitali keskmise hinnaga
WACC, siis saame aastase püsikulu väärtuse,
mida Konkurentsiamet käsitleb kui kapitalikulu ja põhjendatud tulekuse summat8.
10.5.2. Tasuvusaja meetod
Tasuvusava meetodi aluseks on selle aja
hindamine, mille jooksul investeerimiseks
kulutatud kapital tagastub täielikult saadava
tulu kaudu. Tehakse vahet liht- ja diskonteeritud tasuvusajal.
Tasuvusaja meetodit on sobiv kasutada siis,
kui investeeringust saadav tulu on kogu
eluea jooksul igal aastal ühesugune. Lihttasuvusaeg arvutatakse järgnevast lihtsast
seosest:

tliht = Ia0 ,

(10.9)

kus I0 – alginvesteering, €;

a – investeeringust saadav aastane
tulu, €/a.

Investeeringust saadava aastase tuluna tuleb
mõista muutuvkulude vähenemist, sh kütusele tehtavate kulutuste vähenemist.
Kuigi lihttasuvusaeg ei võta arvesse kapitali väärtuse muutumist ajas ja pangalaenu
intresse, sobib lihttasuvusaega kasutada
projekti tasuvuse esmaseks ligikaudseks
hindamiseks. Diskonteeritud tasuvusaeg on
lihttasuvusajast pikem, sest võtab arvesse ka
intressimakseid.
Diskonteeritud tasuvusaega on sobiv leida
tabelarvutusprogrammide finantsarvutuse

7

On oluline märkida, et tabelarvutus-programmide funktsioonide tähistused sõltuvad tarkvara keeleversioonist.
Antud funktsiooni nimetus PMT pärineb inglisekeelsest tarkvaraversioonist ning on kasutusel ka eestikeelses
tabelarvutustarkvaras
8
Konkurentsiamet lähtub seisukohast, et kui ettevõtte põhjendatud tulukus ehk ärikasum ei ületa kaalutud
keskmist kapitali hinda (WACC – Weighted Average Cost of Capital), siis teenib ettevõte ka mõistlikkuse piires
kasumit. WACC on seega Konkurentsiameti poolt lubatud tulunorm, mille alusel toimub kaugküttesoojuse hinda
lülitatava põhjendatud tulukuse arvutamine
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positiivne NPV väärtus näitab projekti eluea
jooksul teenitud tulu. Kui NPV on negatiivne, siis on investeering kahjumlik.

funktsiooniga NPER, milles lisaks alg
investeeringule I0 ja investeeringust saadavale aastasele tulule a arvestatakse ka
diskontomäära r.
Tasuvusaja meetodi kasutamisel on mitmeid
olulisi puudusi, sh:
•

ei arvesta tulusid, mis saadakse pärast
tasuvuse saavutamist kuni inves
teeringu eluea lõpuni;

•

meetodit ei saa rakendada siis, kui
investeeringust saadava tulu väärtused
aastate lõikes muutuvad, nt seoses
kütusehindade muutumisega.

10.5.3. Praeguse puhasväärtuse ehk tulu
nüüdisväärtuse meetod (NPV)
Praeguse puhasväärtuse ehk tulu nüüdisväärtuse meetodi (NPV)9 korral võetakse
arvesse kõiki investeeringu eluea jooksul
saadud tulude ja kulude väärtusi – rahavooge:

NPV = ∑

CFi – I
0 ,
(1+r)i

kus NPV

– investeeringu praegune
puhasväärtus, €;

n
i=1

CFi

– rahavoog aastal i, €/a;

n

– seadme arvutuslik tööiga, a;

r

– diskontomäär;

I0

– alginvesteering, €.

(10.10)

Valemis (10.10) loetakse aastaseks rahavooks tulude ja kulude vahe, mille väärtused
on taandatud investeeringu tegemise aastale.
Aastaste
rahavoogude
puhasväärtuste
summa ja alginvesteering määravad ära
investeeringu majandusliku põhjendatuse, st

9

Enamasti kasutatakse praeguse puhasväärtuse arvutamiseks vastavat tabelarvutusprogrammide funktsiooni NPV. Meetodi
eeliseks tasuvusaja meetodi ees on asjaolu,
et võetakse arvesse rahavooge kogu inves
teeringu eluea jooksul. Seejuures on aga
suhteliselt keerukas prognoosida rahavooge
kogu investeeringu eluea jooksul, sest nii
energia kui kütuse hinnad võivad oluliselt
muutuda.
10.5.4. Tulu sisenormi (IRR) meetod
Tulu sisenormi meetod seisneb sellise
diskontomäära leidmises, mille korral tulu
nüüdisbväärtus võrduks nulliga, st NPV = 0
(vt valem 10.10). Investeering loetakse
majanduslikult põhjendatuks, kui arvutatud
IRR väärtus on suurem kui tegelik diskontomäär (pangalaenu korral laenu intress).
Tulu sisenormi väärtuse arvutamiseks on
sobiv kasutada vastavat tabelarvutuse funktsiooni IRR, mis kujutab endast järgmise
võrrandi numbrilist lahendamist IRR suhtes:
n
∑i=1

CFi
– I0 = 0 ,
(1+IRR)i

kus CFi

(10.11)

– rahavoog aastal i, €/a;

n

– seadme arvutuslik tööiga, a;

IRR

– tulu sisenorm;

I0

– alginvesteering, €.

On kasulik teada, et tulu sisenorm IRR, tulu
nüüdisväärtus NPV ja diskonteeritud tasuvus
aeg NPER on omavahel seotud, kuid
kirjeldavad investeeringu majanduslikku

NPV – lühend inglise keelsest mõistest Net Present Value, mida eesti keeles nimetatakse kas praeguseks puhasväärtuseks või tulu nüüdisväärtuseks.
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tasuvust eri vaatekohtadest. Näiteks, kui
IRR on võrdne tegeliku diskontomääraga
r (pangalaenu intressiga), siis tulu nüüdisväärtus NPV võrdub nulliga ja diskonteeritud tasuvusaeg NPER võrdub investeeringu elueaga n.
Kui IRR > r, siis NPV > 0 ja NPER < n,
st investeerimisprojekt on tasuv. Kui aga
IRR < r, siis NPV < 0 ja NPER > n, siis on
projekt kahjumlik.

10.6. Kulude jaotus soojuse tootmisel
Soojusettevõtte kogukulud jagatakse nii
majandusliku analüüsi tegemisel kui soojuse
maksumuse arvutamisel püsikuludeks, mis
on proportsionaalsed ülesseatud soojusliku
võimsusega (€/MW), ja muutuvkuludeks,
mis on proportsionaalsed soojustoodanguga
(€/MWh).
Püsikuludeks on eelkõige kapitalikulud,
millele võib lisanduda teatud käidukulude
komponent, mis on samuti sõltuv ainult
ülesseatud võimsusest. Võimsusest sõltuvaks
käidukuluks võib nt lugeda reservis olevate
seadmete töövõime tagamiseks tehtava
hooldusega seotud kulud ja põhitöötajate
personalikulud.
Muutuvkuludest moodustab valdava osa
kütusele tehtavad kulud, lisaks kuuluvad
muutuvkulude hulka elektrile tehtavad
kulud, saastetasud, kulumaterjalide hankimise kulud, remondikulud jms.

niiske (35 – 55%) hakkpuidu kasutamiseks.
Eestis mõõdetakse hakkpuitu enamasti puistekuupmeetrites ja seega katlamajja saabuva
kütuse energia on lihtsalt määratav puistekuupmeetrites väljendatud kütuse koguse ja
tarbimisaine energiasisaldus Ear kaudu.
Teades kütuse hinda, tarbimisaine energiasisaldust ja soojusallika (katla) kasutegurit,
saame kütusekuludega seotud muutuvkulude komponendi soojuse tootmishinnas
määrata järgmisest seosest:

Qk = Vpm3 ∙ Ear ,
kus Qk

– kütuse energiasisaldus, MWh;

Vpm3 – kütuse puistemaht, pm3;
Ear – kütuse tarbimisaine

energiasisaldus, MWh/pm3.

Kütuse energiasisalduse ja hinna ning
soojustoodangu kaudu saab määrata kütusekulude komponendi soojuse tootmishinnas.

ht =

Qk ∙ hk
Qt

(10.13)

,

kus Qk – kütuse energiasisaldus, MWhk;

10.6.1. Kütusekulude hindamine

hk – kütuse hind, €/MWhk;

Kütusele tehtavad kulud moodustavad
muutuvkuludest valdava osa ja sellepärast on
otstarbekas teada seda mõjutavaid tegureid:
kütuse hinda ja soojusallika kasutegurit.
Biokütuse hind sõltub kõige enam selle
kvaliteedist, kuid kõigub teatud määral nii
aastate kui aastaaegade lõikes, aga ka turu
olukorrast. Kuigi kütuse niiskus on oluline
hakkpuidu kvaliteedi näitaja (vt ptk 3.1 ja
ptk 4), tuleb selle kütuse valikul lähtuda
põhiliselt põletusseadmest. Valdavalt kasutatakse biokütusel töötavates kaugküttesüsteemides seadmeid, mis on ette nähtud

(10.12)

Qt – katlamaja või katla

soojustoodang, MWh.

Valemeid (11.12) ja (11.13) saab kasutada
katlamaja või katla ekspluatatsiooniliste
andmete korral, katlamaja planeerimisel
peaksime aga kütusekulu määramisel arvestama katla kasutegurit ηkm:

Qk =

Qt
ηkm

,

(10.14)
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kus Qk

Qt

– kütusetarve energiasisalduse
järgi, MWhk;
– katlamaja või katla
soojustoodang, MWh;

ηkm – katlamaja või katla kasutegur.
Biokütusekatla kasuteguri osas peab silmas
pidama asjaolu, et see sõltub katla koormusest. Enamasti annavad katelde tootjad
kasuteguri väärtuse ainult nimivõimsuse
korral. Üldreeglina on biokütusekatla kasutegur madalatel koormustel madalam, seega
aasta keskmine katla kasutegur sõltub tema

töörežiimist. Kui katel peab pikalt töötama
ebanormaalselt madalatel koormustel (alla
30%), võib see seadme aasta keskmist kasutegurit märgatavalt alandada.
Kuna enamik biokütusekatelde tootjaid
garanteerib katelde normaalse töö koormuste vahemikus 30 – 100%, siis tuleks
katlamaja planeerimisel sellega arvestada.
10.6.2. Soojuse hinna sõltuvus püsi- ja
muutuvkulude vahekorrast
Järgnev joonis (vt Joonis 10.5) iseloomustab
võimalikku kulude jaotust ja tootmishinna
sõltuvust aastatoodangust umbes 3 MW
võimsusega tüüpilises biokütusekatlamajas.

Joonis 10.5. Püsi- ja muutuvkulud soojuse tootmisel ning soojuse tootmishinna sõltuvus tootmise
mahust

134

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Üheks kaugküttesüsteemi näitajaks, mis
tarbimismahu vähenemisel halveneb, on
kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu. Absoluutne soojuskadu võrgus sõltub ainult
torustiku isolatsiooni kvaliteedist ning
temperatuuride erinevusest torudes voolava
soojuskandja ja torusid ümbritseva keskkonna (pinnase) vahel. Torustiku kaudu
edastatavast soojus-hulgast absoluutne
soojuskadu ei sõltu.
Kui näiteks kaugküttesüsteemi suhteline
soojuskadu oli algselt 14%, siis pärast tarbimise 15%-list langust suureneb suhteline
soojuskadu umbes 16%-ni ehk kahe protsendi võrra ja see omakorda tõstab soojuse
hinda.
Tarbimismahu langus mõjutab kaugkütte
süsteemis ka püsi- ning muutuvkulude
vahekorra muutumist. Tarbimise vähenemisel vähenevad kaugküttesüsteemis
muutuvkulud, sest vajatakse vähem kütust.
Seejuures püsikulud absoluutväärtuses
ei muutu, kuid püsikulude komponent
soojuse hinnas suureneb ja seda tõestab nt
Joonis 10.5.
Eriti tugevasti mõjutab tarbimismahu langus
selliseid kaugküttesüsteeme, kus soojus
allikad (katlad) on alakoormatud. Joonis
10.5 näite korral oli soojusallika (hakkpuidukatla) võimsus 3 MW, mille majandusliku tasuvuse saavutamiseks peetakse
vajalikuks nominaalvõimsuse kasutusaega
τnom üle 4000 h (võimsustegur μ ≅ 0,46 või
kõrgem), st aastast soojustoodangut vähemalt 12 000 MWhth. Nimetatud soojustoodangu korral oleks tootmishind umbes
38,58 €/MWhth, tarbimise 15% vähenemise korral tasemele 10 200 MWhth aastas
oleks uus tootmishind 41,86 €/MWhth, st
3,28 €/MWhth võrra kõrgem. Kui soojusallika nominaalvõimsuse kasutustundide arv
jääb veelgi madalamaks, siis muutub soojuse
tootmishinna kõvera tõus järsemaks ja tootmishind kasvab koormuse vähenemisel
kiiremini.

10

Kokkuvõttes saab öelda, et tarbimismahu
alanedes suurenevad nii tootmise kui edastamise kulud ja soojuse müügihind kahjuks
tõuseb.
10.7. Erinevate taastuvate soojusallikate
kombineerimine kaugküttesüsteemis
Kaugküttesüsteemis saab biokütusel töötavat
põhilist soojusallikat kombineerida teiste
taastuvate energiaallikatega, nt päikesekollektorid, soojuspumbad jm. Kuna enamasti
on taastuvate energiaallikate püsikulud
suhteliselt kõrged, tuleb selline kombineerimine majandusliku otstarbekuse saavutamiseks eelnevalt läbi analüüsida.
Nagu näitas Joonis 10.5, suureneb biokütusekatla soojustoodangu vähenemisega soojuse
tootmishinna tõus – seega nt päikesekollektorite lisamine biokütusekatlaga kaugküttesüsteemi paratamatult tõstab biokütusekatlast saadava soojuse tootmishinda.
Seda mõju saab märgatavalt leevendada sel
juhul, kui päikesekollektoritega suudetakse
täielikult katta kogu suveperioodi soojustarve (vt Joonis 10.6) [102]. Sellisel juhul
välditakse kas suvist biokütusekatla eba
normaalselt madalal koormusel töötamist
või fossiilkütusel tipukoormusekatla suvist
rakendamist [57].
Vastavalt Eesti Kaugkütteseadusele [57] võib
kaugküttesoojuse tarbija kasutada täiendavalt kütusevabadest taastuvatest energia
allikatest saadavat soojust, sh päikese
kollektoritest saadavat soojust või seaduses
näidatud
soojuspumpadega
toodetud
soojust tingimusel, et soojuspumpade käitamiseks kasutatakse taastuvelektrit e nn rohelist elektrit.
Kui ainult osa tarbijaid kasutab neile seadusega antud õigust lisaks kaugküttesoojusele
tarbida ka taastuvate energia
allikate
soojust10, siis võib kujuneda kaugküttesüsteemis olukord, kus need tarbijad
suve
perioodil ja osaliselt kevad-sügisesel
perioodil kaugküttesoojust ei kasuta ning

Kaugküttesoojusele lisaks taastuvate energiaallikate soojuse kasutamist käsitletakse kui nn paralleeltarbimist
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kaugküte muutub nende jaoks sisuliselt
tipukoormuse soojusallikaks. Selline nn
paralleeltarbimine on sisulises konfliktis
biokütuse baasil töötava kaugküttesüsteemi
otstarbekuse põhimõtetega.

Paralleeltarbimisega seotud probleeme
kaugküttesüsteemis on võimalik leevendada
mitmekomponendilise soojuse tariifisüsteemi rakendamisega [102].

Enne päikesekollektorite paigaldamist kaetakse kogu koormus kateldega
Pärast päikesekollektorite paigaldamist kaetakse osa koormusest päikesekollektoritega
Päikesekollektoritest saadav soojus

Pärast päikesekollektorite paigaldamist saab kogu suveperioodi
soojustarbe katta päikesekollektoritest saadava soojusega

Joonis 10.6. Soojuse tootmine biokütusekatlaga kaugküttesüsteemis enne ja pärast
päikesekollektorite paigaldamist
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10.8. Kaugküttesüsteemide tööd 		
iseloomustavad suurused
Kaugküttesüsteemi töö analüüsimisel kasutatakse parameetreid, mis iseloomustavad
nii kogu kaugküttesüsteemi, katlamaja ning
soojusallikat, soojuse edastamist ja kadusid
kaugküttesüsteemis ning tarbijate paiknemist. Enamasti leiavad kasutamist järgmised
kaugküttesüsteemi iseloomus-tavaid näitajaid:
•

soojusallikate (nt katelde) väljundvõimsus, MW;

•

primaarenergia (kütuste) kogutarbimine energiaühikutes, MWhth;

•

biokütuste tarbimine energiaühikutes
ja suhteliselt kogu primaarenergia
tarbimises, MWhth ja %;

•

kaugküttesüsteemi väljastatud soojus,
MWhth;

•

tarbijatele tegelikult müüdud soojus,
MWhth;

•

normaalaasta klimaatilistele tingimustele taandatud müüdud soojus, MWhth;

•

kaugküttevõrgu pikkus (m), veemaht
(m3) ja keskmine torude läbimõõt, mm;

•

absoluutne soojuskadu
võrgus, MWhth/a;

•

suhteline soojuskadu kaugküttevõrgus,
%;

kaugkütte-

•

kaugküttevõrgu erisoojuskadu, W/m;

•

ühendatud tarbimistihedus torustiku
trassi meetri kohta aastas, kWhth/(a∙m);

•

kaugküttevõrgu erikoormuse karakateristika K, mis seob tarbimismahu
aastas torustiku keskmise läbimõõdu ja
pikkusega, kWhth/(a∙mm∙m);

•

soojuse ülekandejõudlus, mis kujutab
endast ülesseatud soojusallikate võimsust võrgu pikkuse meetri kohta,
kWth/m;

•

soojuse tootmise kasutegur, %;

•

kaugküttesüsteemi kasutegur, %.

Lisaks loetletud näitajatele iseloomustab
kaugküttesüsteemi tehnilist seisukorda
veevahetuse kordarv aastas m3/m3, majanduslikust aspektist on oluline veel elektri
eritarve kWhel müüdud soojuse MWhth
kohta.
Loetletud näitajad võimaldavad võrrelda
analüüsitavat kaugküttesüsteemi nii tehniliste kui majanduslike näitajate alusel teiste
kaugküttesüsteemidega, anda süsteemile
hinnang ning vajadusel välja töötada parendusmeetmed.
Kuna köetavaid hooneid pidevalt renoveeritakse, siis aasta-aastalt soojustarbimine
alaneb ja see võib märgatavalt mõjutada
mitmeid kaugküttesüsteemi parameetreid
ning ka soojuse müügihinda.
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11. Soojuse ja elektri koostootmisega
süsteemide majanduslik hindamine
Biokütuse kasutamisel on põhimõtteliselt
võimalik rakendada erinevaid soojuse ja
elektri koostootmise tehnoloogiaid, millest
olulisemad on:
•

biokütusel aurukatlaga ja vasturõhuturbiiniga Rankine’i aurutsüklil toimiv
koostootmisseade;

•

biokütusel orgaanilise soojuskandjaga
(ORC) Rankine’i ringprotsessil toimiv
koostootmisseade,

•

biokütuse termilise gaasistusseadme ja
gaasimootori või gaasiturbiiniga koostootmisseade.

Viimast koostootmise lahendust Eestis siiani
edukalt rakendatud ei ole, kuid lisaks vasturõhuturbiiniga Rankine’i aurutsüklil toimivatele koostootmisseadmetele töötavad Eesti
ka mitu ORC koostootmise seadet.

11.1. Soojuse ja elektri koostootmise
efektiivsus soojusvarustuses
Soojuse ja elektri koostootmise lahenduste
rakendamist kaugkütte soojusallikana on
hakatud rakendama üha väiksemate kaugküttesüsteemide korral. Koostootmise
lahenduse eripära seisneb selles, et tehnoloogiliselt on tegemist ühe protsessiga, milles
soojuse ja elektri vahekord sõltub eelkõige
tehnoloogiast, kuid energia realiseeritakse
kahel suhteliselt sõltumatul turul.
Koostootmise eeliseks võrreldes soojuse ja
elektri eraldi tootmisega on võimalus säästa
primaarenergiat, st kütuseid, ja ühtlasi
vähendada CO2 heitmeid ja teisi keskkonnamõjusid.
Elektri ja soojuse koostootmisseadme kogukasutegur avaldub järgmiselt [103]:
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ηCHP = Pel + Qth = ηel + ηth ,
Qk
kus

(11.1)

Pel – elektriline koormus, MWel;
Qth – soojuslik koormus, MWth;
Qk – kütusega antav energia, MWk;
ηel – koostootmise elektriline
kasutegur;
ηth – koostootmise soojuslik
kasutegur.

Iga koostootmise tehnoloogia ja töörežiimi
korral on protsessi elektrilise ja soojusliku
koormuse vahel suhe C:

C = Pel = ηel
Qth
ηth
kus

,

(11.2)

Pel – elektriline koormus, MWel;
Qth – soojuslik koormus, MWth;
ηel – koostootmise elektriline
kasutegur;
ηth – koostootmise soojuslik
kasutegur.

Vasturõhuturbiiniga aurujõuseadmes sõltub
elektri ja soojuse suhe C turbiini antava
värske auru rõhust ja vasturõhust turbiini
järel. Seejuures värske auru rõhk omakorda
on sõltuv aurujõuseadme võimsusest –
mida suurem on seadme võimsus, seda

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

põhjendatum on kasutada kõrgemaid auru
parameetreid.
Väikese võimsusega aurugeneraatoris ja
turbiinis kõrgete auru parameetrite rakendamine eeldaks selliste tehnoloogiliste
lahenduste kasutamist, mis on majanduslikult ja ekspluatatsiooniliselt otstarbekas
ainult suurte võimsuste korral. Sel põhjusel
on kuni mõnemegavatise elektrilise võimsusega koostootmisseadme auru rõhk tavaliselt tasemel 20 bar.
Kaugküttesüsteemis rakendatava 20 bar
aurujõuseadme korral on vasturõhk kaugküttevee piisava temperatuuri saavutamiseks tüüpiliselt 1,5 bar, mis võimaldab hoida
elektrilise ja soojuskoormuse suhte tasemel
kuni 0,2 (Joonis 11.1).
Mida kõrgem on värske auru rõhk, seda
suuremaks kujuneb koostootmises elektri

osakaal ja suurtes energeetilistes koostootmisseadmetes elektrilise võimsusega umbes
10 MW on värske auru rõhk umbes 40 bar ja
elektrilise ja soojusliku koormuse vahekord
umbes 0,25 (nt Tallinna elektrijaam Väos).
Üle 100 bar värske auru rõhuga võimsad
koostootmisseadmed võimaldavad saavutada C väärtuseks juba 0,5, st väljastatavast
energiast 1/3 on elekter ja 2/3 soojus.
Kuna koostootmisseade kujutab endast
tehnoloogist protsessi, millel on kaks
väljundit (elekter ja soojus), saab protsessi
juhtida kas elektritarbe või soojustarbe järgi.
Üldreeglina juhitakse Eestis kõiki koostootmisseadmeid soojustarbe järgi, seega
võetakse ka koostootmisseadmete kavandamisel aluseks just soojuskoormus, täpsemalt
soojuskoormuse kestusgraafik.

Värske auru rõhk 180 bar
Värske auru rõhk 100 bar
Värske auru rõhk 40 bar
Värske auru rõhk 20 bar

Joonis 11.1. Vasturõhuturbiiniga koostootmisseadme elektrilise ja soojuskoormuse suhe C
sõltuvalt värske auru rõhust ja vasturõhust
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11.2. Energia tootmishindade
jagunemine soojuse ja elektri
koostootmisel
Elektri ja soojuse koostootmise eesmärgiks
on vähendada primaarenergia (kütuste)
kulu võrreldes tootmisega eraldi seadmetes
[82, 104]. Primaarenergia sääst PES arvutatakse valemiga:

{

1

PES = 			
ηthCHP
η CHP
+ elREF
REF
ηth
ηel

}

∙ 100% ,

kus PES – primaarenergia sääst, %;

ηthCHP – koostootmise soojuslik
kasutegur;

ηelREF – koostootmise elektriline
kasutegur;

ηthCHP – soojusliku kasuteguri
viiteväärtus;

ηelREF – elektrilise kasuteguri
viiteväärtus.

(11.3)

Vastavalt Eesti Konkurentsiameti juhendile [105] leitakse koostootmise soojuslik ja
elektriline kasutegur eelmise 12 kuu keskmistena. Juhendis [105] on näidatud ka
eraldi tootmise kasutegurite viiteväärtused.
Kui valemiga (11.3) arvutatud primaarenergia sääst on üle 1 MWel võimsusega
koostootmisseadmetes vähemalt 10%, siis
loetakse koostootmine tõhusaks. Väike- ja
mikroseadmetes loetakse koostootmine
tõhusaks juba siis, kui primaarenergia sääst
reaalselt saavutatakse, st PES peab olema
suurem kui null protsenti (positiivne)11.
Elektri ja soojuse eraldi tootmise kulude
jagamine elektri ja soojuse vahel on tinglik,
tegemist on ühe tehnoloogilise protsessiga,
mille väljundid (elekter ja soojus) realiseeritakse eraldi turgudel. Seega on põhimõtteliselt võimalik kõik kulud katta kas ainult
elektri müügi või ainult soojuse müügiga
(vastavalt punkt A ja punkt D, Joonis 11.2).
Seejuures piirkonnas B ja C vahel on nii
koostootmisest saadav elekter ja soojus
konkurentsivõimelised. Punktid B ja C
võivad olla määratud nt keskmise elektri
tootmishinnaga ja nn alternatiivkatlamajas
toodetava soojuse tootmise hinnaga.

Joonis 11.2. Kulude jagamise võimalused
elektri ja soojuse
koostootmisel
11

Fossiilkütuste baasil koostootmise korral on võimalik teatud juhtudel Eestis saada võrku antud tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektri eest toetust. Biokütuste baasil koostootmise korral makstakse võrku edastatud
elektri eest toetust sõltumata sellest, kas tootmine toimus tõhusa koostootmise režiimil või mitte
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Koostootmisjaama kulude jagamisel kasutatakse sageli järgmisi meetodeid [103, 105]:

11.4. Koostootmine 			
kaugküttesüsteemis

•

alternatiivkatlamaja meetod – eeldatakse, et kaugküttevõrku müüdav
soojus toodetakse eraldi soojuse tootmiseks ettenähtud katlamajas;

•

füüsikaline (kalorimeetriline) meetod
– kogukulud jagatakse proportsionaalselt elektri ja soojustoodangu vahel.

Erinevalt eelnevalt kirjeldatud põhiliselt
tehnoloogilise soojustarbega süsteemist, on
kaugküttes soojuskoormus väga tugevasti
mõjutatud välisõhu temperatuurist ja suvine
keskmine koormus moodustab maksimaalsest hetkkoormusest sageli umbes 10%. Kui
sellises süsteemis kasutada soojusallikaks
biokütuse baasil koostootmise seadet, siis
nt Arto Nuorkivi [106] peab majanduslikult otstarbekaks piirduda biokütuse baasil
koostootmise seadme võimsusega 10 – 20%
maksimaalsest koormusest.

11.3. Koostootmine tehnoloogilise

soojuskoormusega
soojusvarustussüsteemis

Tehnoloogilise soojuskoormusega soojusvarustussüsteemi tüüpiliseks näiteks võib olla
puidukuivatitega saeveski, kus puidu kuivatamine toimuks peaaegu pidevalt (umbes
11 kuud aastast), kütuseks saab edukalt
kasutada saeveskis tekkivaid jääke (saepuru,
pinnud) ning ettevõttes on ka suhteliselt
ühtlane elektritarve (vt Joonis 11.3).
Rakendades energiaallikana vasturõhuturbiiniga aurutsükliga koostootmisseadet, on
joonisel (Joonis 11.3) kujutatud koormuste
kestusgraafikute korral võimalik 1 MWel ja
5 MWth võimsusega koostootmisseadmega
katta umbes 91% kogu ettevõtte soojustarbest (soojusvõimsuse kasutustundide arv
ligi 8000 h). Kogu elektritoodang tarbitakse
ettevõttes ära ja puudujääv elekter ostetakse
võrgust.

Selline soovitus ei arvesta asjaolu, et biokütuse baasil toodetud ja võrku edastatud
elektrile makstakse Eestis toetust, mis
kuni 125 MW tootmisseadme korral on
vastavalt elektrituruseadusele [107] (§59)
0,0537 €/kWhel.
Taastuvelektrile makstav toetus võimaldab
kaugküttesüsteemis rakendada biokütuse
koostootmise seadet, mille võimsus on
suurem kui 20% maksimumkoormusest.
Järgnevas näites (vt Joonis 11.4) moodustab
biokütusel koostootmisseadme võimsus
33% maksimumkoormusest ja selle rakendamise majandusliku otstarbekuse hindamiseks tuleb CHP seadme planeerimisel teha
põhjalik majanduslik analüüs.

Umbes 9% ettevõtte soojustarbest kaetakse
veesoojenduskatlaga, mida samuti köetakse
saeveski jääkidega.
Seadmete kõrge koormatus tagab mõõdukad
püsikulud energiatoodangu ühiku kohta.
Koostootmisseadmest saadava elektri ja ettevõttes tarbitava elektri hind ei sisalda elektrivõrgu ülekandetasusid ja peaks üldjuhul
tagama majandusliku otstarbekuse.
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Joonis 11.3. Puidukuivatitega saeveski soojuse ja elektritarbe katmine vasturõhuturbiiniga
koostootmisseadmega*
* Koostootmisseadme elektriline nimivõimsus on 1 MWel ja soojuslik 5 MWth.

Soojuslik nimivõimsus katab umbes 62% ettevõtte maksimaalsest soojuskoormusest ja nimi
soojusvõimsuse kasutustundide arv on ligi 8000 h aastas.
Koostootmisseadme elektritoodang kasutatakse täies ulatuses ettevõttes ära ja sellest puudujääv
elekter ostetakse võrgust.

142

Puitkütuste kasutaja käsiraamat

Joonis 11.4. Koostootmisseadme rakendamine kaugküttesüsteemis*
* Koostootmisseadme elektriline võimsus on 1 MWel ja soojusvõimsus 5 MWth.

Koostootmisega kaetakse umbes 33% ettevõtte maksimaalsest soojuskoormusest.
Koostootmisseadme soojusvõimsuse kasutustundide arv on umbes 6200 h aastas.
Kogu elektritoodang müüakse elektrivõrku.
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Nagu näitab ühe Eesti kaugküttesüsteemi
kogemus, võib isegi suhteliselt suure alginvesteeringuga biokütusel orgaanilise soojuskandjaga (ORC) Rankine’i ringprotsessil
toimiv koostootmisseade olla majanduslikult tasuv ka juhul, kui see madalate soojuskoormuste perioodil ei tööta (vt Joonis 11.5)
[108, 109]. Siiski tuleb märkida, et lisaks
taastuvelektrile makstavale toetusele sai
nimetatud projekt kogu 4 mln eurot inves
teeringust investeeringutoetust 1,4 mln
eurot, mis parandab projekti kasumlikkust.
Kuna biokütuse baasil koostootmise korral

on võimalik saada nii toetust investeeringuteks kui taastuvelektri toetust, tuleb iga
konkreetse projekti jaoks läbi viia eelnev
majanduslik analüüs.
Toodud näites oli lisaks ORC seadmele kaugküttesüsteemi soojusallikaks veel teinegi
biokütuse baasil tööstuslik koostootmisseade, mille prioriteet süsteemis võimaldas
seda rakendada alles pärast seda, kui biokütusekatel ja ORC seade ei suutnud kogu
koormust katta, st seda rakendati sisuliselt
tipukoormuse katmiseks ja seetõttu osutus
selle rakendamine ebamajanduslikuks.

Joonis 11.5. Koormuste jagunemine eri soojusallikate vahel aasta lõikes ühes Eesti
kaugküttesüsteemis
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13.1. Ühikud ja nende teisendamine
Tabel 13.1. Soojusühikute teisendustegurid
Ühik

kJ

kcal

kWh

toe*

1

0,239

0,278x10-3

23,88x10-9

1 kcal

4,1868

1

1,163x10-3

0,1x10-6

1 kWh

3600

860

1

86x10-6

1 toe*

41,87x106

10x106

11,63x103

1

1 kJ

*õli ekvivalenttonn
Tabel 13.2. Sagedamini kasutatavad kordsed ühikud
k

= kilo

= 103

= 1 000

M

= mega

= 10

= 1 000 000

G

= giga

= 109

= 1 000 000 000

T

= tera

= 1012

= 1 000 000 000 000

= peta

15

= 1 000 000 000 000 000

18

= 1 000 000 000 000 000 000

P
E
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= eksa

6

= 10
= 10
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13.2. Tahkete biokütuste kvaliteeti, kütuseproovide võtmist ja ettevalmistamist ning
erinevate biokütuste klassifitseerimist ja klasse käsitlevad standardid
•

EN 15234-1:2011, Solid biofuels. Fuel quality assurance. Part 1: General requirements

•

EN 15234-4:2012, Solid biofuels. Fuel quality assurance. Part 4: Wood chips for non-industrial
use

•

EN 14778:2011 / EN ISO 18135, Solid biofuels. Sampling

•

EN 14780:2011 / EN ISO 14780, Solid biofuels. Sample preparation

•

EN ISO 17225-1:2014, Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 1: General
requirements

•

EN ISO 17225-2:2014, Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 2: Graded wood
pellets

•

EN ISO 17225-3:2014, Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 3: Graded wood
briquettes

•

EN ISO 17225-3:2014, Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 4: Graded wood
chips

•

EN ISO 17225-5:2014, Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 5: Graded firewood

•

EN ISO 17225-6:2014, Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 6: Graded non-woody
pellets

•

EN ISO 17225-7:2014, Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 7: Graded non-woody
briquettes

•

ISO/TS 17225-8:2016, Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 8: Graded thermally
treated and densified biomass fuels
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Raamatus käsitletakse puitu kui kütust, tutvustatakse selle põhilisi
omadusi, kvaliteediklasse ja standardeid, räägitakse ladustamisest ja
ettevalmistamisest põletamiseks, põhilistest põletustehnoloogiatest
ja -seadmetest ning nende mõjust keskkonnale. Ühe teemana on
sisse toodud erinevad soojusvarustusviisid, sealhulgas rõhuasetusega
soojuse ja elektri koostootmisele ning hübriidsele soojusvarustusele.
Raamatu lõpuosas antakse ülevaade küttesüsteemide kavandamisest,
planeerimisest ja majandusliku tasuvuse arvutamisest.
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