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PUDEDATE SADESTISTE SOOJUSJUHTIVUSTEGUR

Sissejuhatus

Igat liiki katelagregaatide puhul on alati tähtsaimaks näitajaks nende kasutegur, mis 

aga väheneb tunduvalt, kui küttepindadele on kogunenud sadestis. Kirjandusest võib 

leida, et sadestised jaotatakse soojusjuhtivusteguri  järgi neljaks:

• väga väikese osakese läbimõõduga sadestised: λ=0,03 W/(mK);
• tihedalt pakitud osakestega sadestis: λ=0,1 W/(mK);
• paakunud sadestised koos osaliselt sulanud kihiga: λ=1,1 W/(mK);
• rauaga segunenud või rikastunud šlakk: λ=3,0 W/(mK). [4]

Siit järeldub, et kõige paremaks isolaatoriks on väga väikese osakese läbimõõduga 

sadestised, mis vähendavad tunduvalt soojusülekannet suitsugaasidelt kuumutatavale 

keskkonnale. Paraku ei leidu aga ühtset ja ainukest seadust või reeglit, mille järgi 

saaks hinnata sadestiste käitumist küttepinnal ja nende soojusjuhtivusteguri sõltuvust. 

Nii see ei saagi olla, sest esiteks sadestiste moodustumine küttepinnal on suhteliselt 

keeruline protsess, mis sõltub väga paljudest teguritest ning teiseks sadestiste 

soojusjuhtivustegur sõltub väga palju ümbritseva keskkonna soojusfüüsikalistest 

omadustest. Kõik see mõjutab aga soojusülekannet, mis omakorda koosneb 

kiirguslikust ja konvektiivsest komponendist. Käesolev töö annab ülevaate erineva 

poorsusega sadestiste soojusjuhtivutegurist temperatuuri muutumisel.

Soojusjuhtivusteguri sõltuvus temperatuurist

Kuna soojusjuhtivustegurit mõjutavad väga paljud tegurid siis on ka raske võrrelda 

antud töö tulemusi kirjanduses toodud andmetega. Kuid välja saab tuua ühe ja võib-

olla olulisema seaduspärasuse, et temperatuuri kasvades kasvab ka poorsete sadestise 

soojusjuhtivustegur. Sellele vastavavad ka katsed Iru Elektrijaama II energiaploki 

ökonomaiseriga katla tööajal.

Iru Elektrijaama II energiaploki katel TGME-464 on loomuliku tsirkulatsiooniga ja 

auru tootlikkusega 500 t/h. Kütuseks kasutatakse masuuti, mille keskmine 

väävlisisaldus on 2-2,5%. Suurt probleemi valmistavad ökonomaiseri küttepinnale 

sadenevad tahmaosakesed, mis halvendavad tunduvalt soojusülekannet gaasidelt 

veele, suurendades seega katlast väljuvate gaaside temperatuuri ja vähendades katla 

töötamise ökonoomsust. Katsetuste käigus on erinevatel perioodidel võetud 

ökonomaiseri küttepinnalt sadestiste proovid, millede põhilisteks komponentideks 

elementkoostiselt on väävli ja vanaadiumi ühendid. Sadestiste elementkoostis on 
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kindlaks määratud kvalitatiivse rötgen-mikroanalüüsiga elektronmikroskoobi abil 

ning sadestiste struktuuri kohta annavad ülevaate joonised 1-12.
Suurendus: 100 Suurendus: 1000

Joonis 1 Joonis 2

Joonised 1 ja 2. 15.12.98.a. Iru EJ aurukatla nr.2 ökonomaiseri 
ülemise paketi alumiselt torurealt võetud tahmaproov (poorsus 80%)

Suurendus: 100 Suurendus: 1000

Joonis 3 Joonis 4

Joonised 3 ja 4. 28.01.99.a. Iru EJ aurukatla nr.2 ökonomaiseri 
ülemise paketi alumise torurea alt võetud tahmaproov (poorsus 86%)

Suurendus: 100 Suurendus: 1000

Joonis 5 Joonis 6

Joonised 5 ja 6. 05.04.99.a. Iru EJ aurukatla nr.2 ökonomaiseri 
ülemise paketi ülemise torurea alt võetud tahmaproov (poorsus 75%)
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Suurendus: 100 Suurendus: 1000

Joonis 7 Joonis 8

Joonised 7 ja 8. 05.04.99.a. Iru EJ aurukatla nr.2 ökonomaiseri 
ülemise paketi alumise torurea alt võetud tahmaproov (poorsus 75,4%)

Suurendus: 100 Suurendus: 1000

Joonis 9 Joonis 10

Joonised 9 ja 10. 05.04.99.a. Iru EJ aurukatla nr.2 ökonomaiseri 
alumise paketi ülemise torurea alt võetud tahmaproov (poorsus 82,8%)

Suurendus: 100 Suurendus: 1000

Joonis 11 Joonis 12

Joonised 11 ja 12. 29.12.98.a. Iru EJ aurukatla nr.2 ökonomaiseri 
külmlehtrist võetud tahmaproov (poorsus 86,4)
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Joonisel 13 on näha sadestise termilise takistuse sõltuvus temperatuurist erinevatel 

katla koormustel.
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Joonis 13. Sadestise termiline takistuse sõltuvus temperatuurist töötava katla korral 
suitsugaaside keskkonnas

Eespool on kirjeldatud, et poorsete sadestiste soojusjuhtivustegur temperatuuri 

kasvades kirjanduse andmetel kasvab. Sellele vastab ka tulemus joonisel 13, sest 

sadestise termiline takistus on soojusjuhtivusteguri pöördväärtuse korrutis sadestise 

kihipaksusega küttepinnal, valem (1). See tähendab, et  kui sadestise termiline takistus 

temperatuuri kasvades langeb, siis sadestise soojusjuhtivustegur on kasvava 

tendentsiga.

λ
×=

1hR        m2K/W , (1)

kus h - sadestisekihipaksus, m;
λ - sadestise soojusjuhtivustegur, W/(mK).

Soojusjuhtivusteguri määramine monotoonse kuumutuse meetodil 

seadmel IT-λλλλ-400

Lisaks katsetele, mis on tehtud töötava katlaga, on uuritud ka ökonomaiseri 

küttepinnalt võetud sadestiste soojusjuhtivustegurit monotoonse kuumutuse meetodil 

seadmel IT-λ-400. Katsetel uuritud sadestised on poorsusega vahemikus 75–86%. 

Seadmega IT-λ-400 saadud tulemusi ei saa aga üksüheselt võrrelda katse tulemustega, 

mis on tehtud töötava katlaga. Siin on kaks põhilist põhjust: esiteks on mõlema katse 
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puhul tegemist erinevate keskkondadega ning teiseks ei ole võimalik määrata 

sadestise keskmist kihipaksust kogu ökonomaiseri küttepinna ulatuses.

Nimetatud seade on ette nähtud tahkete materjalide soojusjuhtivusteguri määramiseks   

temperatuurivahemikus -100...+400 oC (vedela lämmastiku kui jahutusagensi 

kasutamisel) ja +150..+400 oC (toatemperatuuril oleva ümbritseva keskkonna korral). 

Uuritava katsekeha maksimaalne soojusjuhtivusteguri väärtus ei tohi ületada 5 

W/(m·K) ja tema mõõdud: diameeter 15 mm ning kõrgus 1 - 3 mm (mida väiksem 

soojusjuhtivustegur, seda õhem).

Seadme töö põhineb monotoonse kuumutuse meetodil [5], mis realiseeritakse 

küttekeha 3 (joonis 14) temperatuuri konstantse kiirusega tõstmise kaudu autotrafo 2 

väljundpinge tõstmisega elektrimootori 1 abil. Adiabaatse katte 4 temperatuuri taset 

hoiab küttekeha 8, mida juhitakse diferentsiaaltermopaari TP2-TP5 “null”-signaali 

järgi võimendi 9 väljundisse ühendatud relee 10 abil. 

Soojusvoogu läbi katsekeha 6 mõõdetakse termopatareiga 4 (tähistatud ka kui 

termopaar TP1). Temperatuurilang katsekehas fikseeritakse termopaaride TP4 ja TP3 

näitude vahena, milledest viimane (asub vaskvardas 7, mis on heas termilises 

kontaktis katsekehaga) on aluseks katsekeha temperatuuri määramisel.

nt
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Joonis 14. Katseseadme skeem
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Soojusjuhtivustegur määratakse valemi (2) abil:

k
t

c

t

0 P
k
1s

n
n

h

−
σ+⋅

×
=λ

'
)(

  W/(mK) , (2)

kus h − katsekeha paksus, m;
n0 − temperatuurilang katsekehal mõõdetuna mV-des;
nt − soojusvoomõõturi näit, mV;
s − katsekeha ristlõikepind, m2;
k’t− soojusvoomõõturi kalibreerimistegur W/K;
Pk − katsekeha ja seadme pindade vahelist kontakt-termilist takistust   

iseloomustav tegur;
σc − süsteemi katsekeha-varras soojusmahtuvust arvestav tegur

)·( vk

k
c CC2

C
+

=σ  ; (3)

Cv − varda soojusmahtuvus, J/K;
Ck − katsekeha soojusmahtuvus, J/K.

Kuna sadestise soojusjuhtivusteguri määramiseks seadmega IT-λ-400 tuleb sadestise 

proov asetada tiiglisse, siis peab arvestama, et valem (2) annab sadestise ja tiigli 

summaarse soojusjuhtivusteguri. Seepärast tuleb valemiga (2) saadud tulemusest 

maha lahutada tiigli efektiivne soojusjuhtivustegur (vt. valem 4), mis on samuti 

kindlaks määratud seadmega IT-λ-400 (tiigel on valmistatud puhtast niklist, Ni 

99,9%). 

tiigelsad λ−λ=λ  . (4)

Täpse tulemuse saamiseks ei tohi aga unustada ka õhu soojusjuhtivustegurit, kuna 

tiigli efektiivse soojusjuhtivusteguri määramisel on tiigel õhuga “täidetud”. Seega 

saab valem (4) järgmise kuju:

)( õhkõhktiigeltiigelsad λ−λΣ−λ=λ−λ=λ + . (5)

Kuna aga sadestisega täidetud tiigli korral on tegemist paralleeltakistusega võib 

kasutada ka valemit (6), mis vastab paralleelselt ühendatud elektritakistuse 

arvutamisele (Ohm’i seadus):
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kus R – summaarne termiline takistus;
R1 – tiigli termiline takistus;
R2 – sadestise termiline takistus.

Valemiga (6) saadud tulemus tuleb ümber arvutada soojusjuhtivustegurile kasutades 

selleks valemit (1). 

Kasutades valemeid (1-6) on tiigli efektiivse soojusjuhtivusteguri sõltuvus 

temperatuurist (temp. vahemikus 300-380 °C) avaldatav lineaarse võrrandiga (7):

tiigel= 0,0005·t + 0,29766, (7)

(λtiigel= 0,00092·t + 0,11736  *).

* NB! Kõik tärniga tähistatud võrrandid kehtivad katsete korral (sadestised 
joonistel 7-12), kui vaskjuhtmed olid väljavahetatud kompensatsioonjuhtmete 
vastu. Vajadus juhtmete vahetamiseks oli tingitud liigsetest häiretest katsete ajal. 
Häirete tekitajatajaks oli elektromotoorjõud, mida tekitasid katseseadme 
termopaaride ja OMEGA liidese vahelised erinimelised vasest ühendusjuhtmed. 
Häiretest põhjustatud vea suuruseks võib hinnata u. 6-10%. 

Tegurite k’t ja Pk määramiseks korraldatakse katsed vastavalt kvartsist ja vasest 

etalonkatsekehadega. Neid katseid korratakse aeg-ajalt. Momendil on nende väärtused 

sõltuvalt varda temperatuurist (temp. vahemikus 300-380 °C) järgmised (joonis 15):

k’t = -2E-09 t3 + 2E-06 t2 - 0,0005 t + 0,1706, (8)

(k’t = -3E-09 t3 + 3E-06 t2 - 0,0009 t + 0,179  *),

Pk = -2E-09 t2 + 2E-06 t + 0,0002, (9)

(Pk = -4E-09 t2 + 2E-06 t + 0,0004  *).
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Joonis 15. Seadme IT-λ-400 gradueerimisparameetrid (gradueerimisparameetrid kt
ja k’t muutuvad katsest katsesse ning seega tuleb neid hoolikalt kontrollida)

Gradueerimisparameetrit kt saab arvutada järgmise valemiga:

)·(
var,

var,
c

tskt

tsk0
t 1s

hn
n

k σ+×
λ

×=  , (10)

kus λkvarts – kvartsi soojusjuhtivustegur, W/(mK);
hkvarts – kvartsist katsekeha kõrgus, m.

Momendil on kt väärtus sõltuvalt varda temperatuurist arvutatav ka järgmiselt:

kt = -2E-09 t3 + 2E-06 t2 - 0,0005 t + 0,1925, (11)

(kt = -3E-09 t3 + 3E-06 t2 - 0,0008 t + 0,1879  *).

Tegur Pk avaldub järgmise valemi kaudu:

Cu
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c

tCut

Cu0
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1
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λ

−σ+××= )(
,

,  , (12)

kus λCu – vase soojusjuhtivustegur, W/(mK);
hCu – vasest katsekeha kõrgus, m.

Gradueerimisparameeter k’t :

)·('
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λ
= , (13)
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×=σ . (14)

Seadmelt mõõteandmete (soojusvoomõõturi näit, temperatuurid, mida mõõdavad 

termopaarid TP2 ja TP4) kogumiseks, töötlemiseks ja salvestamiseks on kasutusel 

IBM PC arvutis olev firma OMEGA liides, mis katse ajal näitab mõõdetavaid suurusi 

ja arvutustulemusi ning joonistab välja sõltuvuse λ = f(t) graafiku.

Tulemused

Jooniselt 16 on näha sadestiste soojusjuhtivusteguri dünaamika temperatuuri 

vahemikus 300-380 °C. Soojusjuhtivustegur jääb vahemikku 0,077-0,120 W/(mK), 

mis vastab kirjanduses toodud andmetele, kus on öeldud, et väga väikese osakese 

läbimõõduga sadestiste puhul on soojusjuhtivustegur 0,03 W/(mK). Kuid silma torkab 

soojusjuhtivusteguri langus kahel katsel. Selline tendents võib olla põhjustatud 

vaakumpooride esinemisega sadestise struktuuris. Kõrgematel temperatuuridel on 

näha, et nimetatud kahe katse soojusjuhtivustegurid jäävad konstantseks või hakkavad 

isegi kasvama. Seda võib põhjendada kiirgussoojusülekandega, mis hakkab 

soojusülekandele mõju avaldama just kõrgematel temperatuuridel.
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Joonis 16. Sadestiste soojusjuhtivusteguri sõltuvus temperatuurist õhu keskkonnas
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Allpool esitatud joonis 17 iseloomustab sadestise termilist takistust, mis on tegelikult 

joonise 16 peegeldus. Sadestiste termiline takistus on vahemikus 0,021-0,033 m2K/W.
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Joonis 17. Sadestiste termilise takistuse sõltuvus temperatuurist õhu keskkonnas 

Kui võrrelda katsete tulemusi joonisega 13, kus on esitatud sadestise termiline 

takistuse sõltuvus temperatuurist töötava katla korral, siis on näha, et seadmega IT-λ-

400 saadud tulemused on suuremad. Kuid tuleb arvestada, et temperatuuri piirkond on 

erinevatel katsetel erinev. Seadmega IT-λ-400 saab soojusjuhtivustegurit mõõta vaid 

temperatuurivahemikus +150..+400 oC (toatemperatuuril oleva ümbritseva keskkonna 

korral), kuid suitsugaaside temperatuur ökonomaiserisse sisenemisel on 600-700 °C 

ning ökonomaiserist väljumisel 300-380 °C. Samuti peame me arvestama ka sadestise 

kihipaksust, mis katsetel seadmega IT-λ-400 oli 2,5 mm ning mis on kindlasti paksem 

sadestise paksusest ökonomaiseri küttepinnal. Mida paksem on aga sadestise kiht seda 

suurem on sadestise termiline takistus ja väiksem soojusjuhtivustegur.

Kõige huvitavam tulemus antud töös on näha joonisel 18, kus on esitatud sadestise 

soojusjuhtivusteguri sõltuvus poorsusest. On näha, et sadestise soojusjuhtivustegur 

langeb tiheduse kasvades ehk sadestise poorsuse vähenedes. See on vastupidine 

tulemus võrreldes paljude teiste uurimustööde tulemustega. Tõsi küll, on saadud ka 

selliseid tulemusi, mis käesolevas töös, kuid sootuks teiste materjalidega, millede 

poorsus on väga suur.
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Siinkohal oleks õige hetk selgitada põhjust kahe langeva sirge esinemisest joonisel 18. 

Tuletan meelde, et täpselt pooled katsed said tehtud olukorras, kus katsete käigus 

esinesid häired, mis olid põhjustatud katseseadme termopaaride ja OMEGA liidese 

vahelistest vasest ühendusjuhtmetest, mis hiljem asendati kompensatsioonjuhtmetega. 

Nendele esimestele katsetele vastab alumine sirge joonisel 18. Kuna tulemus oli 

mõneti üllatav s.t. sadestise soojusjuhtivustegur langeb poorsuse vähenedes, siis sai 

lisaks nendele katsetele tehtud veel kolm erinevat ketseseeriat sadestistega, mis on 

samuti võetud Iru Elektrijaama II energiaploki katla ökonomaiseri erinevatelt 

pindadelt (nendest üks proov ökonomaiseri lehtrist). Saadud tulemust iseloomustab 

ülemine sirge (joonis 18), mis on samasuguse tendentsiga kui alumine sirge.
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Joonis 18. Sadestiste soojusjuhtivusteguri sõltuvus poorsusest, alumine sirge: 
28/01/99 – poorsus 86%, 15/12/98 – poorsus 80%, 05/04/99/6.1 – poorsus 75%; 
ülemine sirge: 29/12/98 – poorsus 86%, 05/04/99/6.3 – poorsus 83%, 05/04/99/6.2 –
poorsus 75%

Saadud tulemused annavad aga tunnistust, et sadestiste moodustumine küttepinnal on 

väga keeruline protsess, mis sõltub väga paljudest teguritest. Seega on keeruline ka 

sadestiste soojusfüüsikaliste omaduste käitumine olenevalt temperatuurist, poorsusest 

ja mitmetest teistest teguritest. Soojusülekanne koosneb kiirguslikust ja konvektiivsest 

komponendist, mis sõltuvalt sadestise tüübist, struktuurist ja tekke tingimustest 

mõjutavad soojusülekannet väga erinevalt. Soojusülekandel mängib olulist rolli 

sadestise struktuur, mis võib sisaldada läbitavaid või kinniseid poore. Kinniste 

pooride puhul on tegemist vaakumiga, mis vähendab sadestise soojusjuhtivustegurit 

oluliselt. Nimelt kinnised poorid on läbimatud kiirguse poolt, mistõttu väheneb 



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Soojustehnika Instituut

Pudedate sadestiste 13/14 
Soojusjuhtivustegur

Alan Vaht 

kiirguse osa soojusülekandel ja soojusjuhtivustegur on väiksem. Vaakumiga sadestise 

poorides on aga tegemist seetõttu, et sadestise struktuur on moodustunud rõhul 60 

mmH2O, mis on keskmine suitsugaaside rõhk ökonomaiseris.
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