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SISSEJUHATUS

Tahkete kütuste tolmpõletustehnoloogia kõrval on iga aastaga üha suuremat 

populaarsust kogunud tahkekütuse uued põletamise tehnoloogiad, kus kütus põletatakse 

keevkihis. Sellist tehnoloogiat nimetatakse keevkihttehnoloogiaks ja kollet 

keevkihtkoldeks, mis võib töötada kas atmosfääri rõhul või ka ülerõhu all. Seni on 

laialdase leviku saavutanud atmosfääri rõhul töötavad keevkihtkolletega katlad.

Keevkihis on võimalik edukalt põletada väheväärtuslikke kütuseid, sh näiteks 

mäetööstuse rikastamisjäätmeid, keemiatööstuse ja olmejäätmeid, põlevaid jääke jne. 

Keevkihtpõletamise tehnoloogia eeliseks on ka asjaolu, et see võimaldab oluliselt 

vähendada kütuse põlemisel tekkivaid ja atmosfääri paisatavaid kahjulikke heitmeid, 

ilma et selleks oleks vaja kasutada spetsiaalseid ja väga kalleid koldegaaside 

puhastusseadmeid.

Keevkihtkoldega katlaid iseloomustab rida üldiseid positiivseid näitajaid, milledest 

olulisemad on järgmised:

• kütuse osakeste intensiivne segunemine ja suur soojusülekande tegur keevkihis 

võimaldavad selles efektiivselt põletada väga erineva kvaliteediga kütuseid;

• tingituna madalatest põlemistemperatuuridest keevkihis (800…900°C), on 

põlemisel tekkivate lämmastikoksiidide (NOx) tase madal ja tingimused kütuse 

põlemisel tekkivate vääveloksiidide (SO2) sidumiseks kütusele lisatava või 

kütuse mineraalosas leiduvate karbonaatsete ühenditega äärmiselt soodsad. 

Seetõttu pole vaja ehitada eraldi väävlipüüde seadmeid. Ainult tahkete osakeste 

eraldamiseks suitsugaasidest on vaja kas elektri- või kottfiltreid;

• keevkihtkoldega katelagregaadi koormust on võimalik paindlikult reguleerida 

suurtes piirides, ilma et see oluliselt mõjutaks katla kasutegurit.

Keevkihtkoldega katelagregaatidele on valmistajafirmad andnud erinevaid 

konstruktiivseid lahendusi eesmärgiga tõsta katelagregaatide kasutegurit, parandada 

nende töökindlust ja suurendada katelde universaalsust.

Käesolevas töös antakse ülevaade tahkekütuse ülerõhul keevkihis põletamise 

tehnoloogiatest (PFBC – pressurized fluidized bed combustion), mis võimaldavad tõsta 

kütuse energia muundamise kasutegurit.
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1. PFBC tehnoloogia areng

PFBC tehnoloogia sünniajaks võib pidada 20. sajandi 20-ndaid aastaid, kui Fritz 

Winkler hakkas 1928. aastal kivisütt gaasistama. Oma panuse PFBC arengusse andis ka 

Oil Development Company, kes 1940-ndatel ehitas esimese vedelkütuse katalüütilise 

krakkimisjaama (FCC – fluid catalytic cracking). Samasse aega kuuluvad ka esimesed 

katsed kivisöe põletamiseks gaasiturbiini põlemiskambris. Katsed teostati 1940-ndatel 

ja 50-ndatel Inglismaal, USAs ja Austraalias. Katsete käigus osutus probleemiks 

erosioon turbiini labadel, kuhu oli sadenenud ka tuha sadestisi. Probleemid olid tingitud 

kõrgetest põlemistemperatuuridest, mis põhjustasid tuha osakeste paakumist.

Atmosfääri rõhul keevkiht põlemistehnoloogia (AFBC – atmospheric-pressure fluidized 

bed combustion) kasutamisel osutus võimalikuks reguleerida SO2 emissiooni lubjakivi 

või dolomiidi lisamisega keevkihti. Võrreldes teiste tehnoloogiatega vähenes oluliselt 

ka lämmastikuühendite emissioon. Saadud tulemused andsid alust arvata, et PFBC 

annab veelgi paremaid tulemusi kui AFBC ning seetõttu alustati jõulist arendustegevust 

PFBC tehnoloogia väljatöötamiseks.

1969. aastal valmis Inglismaal British Coal Utilisation Research Association (BCURA) 

eestvedamisel esimene PFBC testseade, mille peamine eesmärk oli uurida tsüklonis 

puhastatud põlemisgaaside mõju turbiini labade erosiooni ja tuha sadenemise 

seisukohalt. Seade töötas ajavahemikul 1969-1981 kokku 2000 tundi ja töörõhul 0,6 

MPa.

Tehnoloogia hüppeline areng algas 1975. aastal ning järgmise kümne aasta jooksul 

pälvis PFBC kombineeritud tsükkel laialdast heakskiitu tehnoloogia suure tehnilise 

potentsiaali ning keskkonna ja ökonoomsuse seisukohalt. Areng jätkus 80-ndatel, mille 

järel 1990. aastal käivitati esimene kombineeritud koostootmisjaam – Värtan Rootsis. 

Elektrijaama ehitas ABB Carbon, kes rekonstrueeris Tidd elektrijaama USAs ja 

Escatron elektrijaama Hispaanias. Mõlemad rekonstrueeritud elektrijaamad on 

demonstratsioonjaamad, mis käivitati 1991. aastal (vt. ptk. 5). 
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2. Keevkiht põletustehnoloogia

2.1 Keevkiht

Keevkihiks nimetatakse olekut, kus kihis olevad tahked osakesed saavutavad vedelikule 

sarnased omadused. Sellest tingituna nimetatakse keevkihti kui pseudovedelikuks.

Keevkihtkolde oluliseks konstruktsioonielemendiks on selle all asuv rest, mille läbi 

antakse koldesse kütuse põlemiseks (või gaasistamiseks) õhku. Viimane erineb tavalise 

restküttega kolde restist oma konstruktsiooni lihtsuse ja tunduvalt väiksema vaba 

ristlõike pindala poolest. Keevkihtrest moodustab seda läbivale õhule eeltakistuse, mis 

on vajalik õhu ühtlaseks jagunemiseks kogu resti pindala ulatuses.

Tahkete osakeste nn keemine algab restil juhul, kui osakesi läbiva õhu kiirus on 

piisavalt suur restil paikneva peeneteralise materjali ja selle kihi paksuse jaoks. 

Keevkihis põletamiseks ettevalmistatud kütused sisaldavad osakesi, millede läbimõõt on 

mõnest mikromeetrist kuni 5 mm-ni. Enamike kütuste põletamiseks keevkihis on vaja 

nn kandevkihti, milleks lisatakse koldesse peeneteralist inertset materjali, mis keeb koos 

kütuseosakestega.

Keevkihi olekud sõltuvad gaaside kiirusest (Joonis 2.1). Väga väikeste gaasi kiiruste 

juures on tegemist seisva kihiga, mida läbib gaas ilma, et kiht muutuks(Joonis 2.1, a). 

Gaaside kiiruse tõstmisega, hakkab kiht paisuma ning moodustab ühtlase segu kihti 

läbivast gaasist ja kihis olevatest osakeste. Sellist kihti nimetatakse ühtlaseks kihiks 

(Joonis 2.1, b). Sellest punktist alates hakkab kiht voolama ning gaaside kiirust selles 

punktis nimetatakse minimaalseks fluidiseerimise kiiruseks ja kihi tihedust 

minimaalseks fluidiseerimise tiheduseks. Gaaside kiiruse edasisel tõstmisel hakkavad 

kihis tekkima mullid, mida nimetatakse heterogeenseks ehk mulliliseks keevkihiks

(Joonis 2.1, c). Suurematel kiirustel võib täheldada kihtide tekkimist, kus mullid 

ühinevad ja moodustavad kogu ristlõike pindala ulatuses kihtide vahelise tühimiku. 

Sellist keevkihi olekut nimetatakse kihistunud keevkihiks (Joonis 2.1, d). Veelgi 

suurematel gaaside kiirustel saavutatakse tsirkuleeriv keevkiht ehk kiirrežiim, millega 

tahked osakesed kantakse koldest välja (Joonis 2.1, e). Kiirrežiimist kõrgematel kiirustel 

on tegemist pneumotranspordiga.
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Joonis 2.1. Keevkihi olekud sõltuvalt gaaside kiirusest: (a) seisev, (b) ühtlane, (c) 
mulliline, (d) kihistunud, (e) tsirkuleeriv

2.2 Väävli sidumine rõhu all keevkihtkoldes

Teada on, et vääveldioksiidide (SO2) emissioon põhjustab happevihmasid, mis 

hävitavad looduslikku tasakaalu. Seega on uute ja moodsate põletustehnoloogiate üheks 

suureks ülesandeks atmosfääri paisatava SO2 emissiooni minimeerimine. Rõhu all 

keevkiht koldes kasutatakse kivisöe põlemisel tekkivate vääveldioksiidide sidumiseks 

sorbenti (lubjakivi või dolomiit). Sorbent juhitakse koldesse kas kütusega segatuna või 

eraldi toitesüsteemi kaudu. Atmosfäärirõhul keevkihtkoldega võrreldes ei lagune kihti 

lisatud sorbent termiliselt kõrge CO2 vasturõhu tõttu põlemisgaasis (vt. Joonis 2.2) 

ülerõhul keevkihttehnoloogiat kasutades. Seetõttu toimub kahe keemilise reaktsiooni 

(2.1) ja (2.2) asemel üks reaktsioon (2.3): 

 CaCO3 → CaO + CO2 (2.1) 

 2CaO + SO2 + ½O2 → CaSO4 + CaO (2.2) 

 2CaCO3 + SO2 + ½O2 → CaSO4 + CO2 + CaCO3 (2.3) 
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Joonis 2.2. Tasakaalukõver CaCO3 ja CaO vahel

Tingituna keevkihtseadme parematest reaktsioonitingimustest (piisav reageerimisaeg), 

tavapärase kivisöe tolmpõletustehnoloogiaga võrreldes, seotakse sorbendi juuresolekul 

põlemisel tekkivad vääveldioksiidid peaaegu täielikult ning seetõttu pole vaja ehitada 

eraldi väävlipüüde seadmeid. Näitena võib tuua Värtan’i PFBC elektrijaama Rootsis, 

kus parima tulemusena on CaCO3-ga seotud kuni 99% (Ca/S moolsuhe 2,8) põlemisel 

tekkinud vääveldioksiididest [ 17]. 

Vääveldioksiidide sidumine sõltub suurel määral kasutatava kivisöe ja sorbendi tüübist 

ning nende keemilisest koostisest. Lisaks kirjeldatule on oluliseks teguriks ka kasutatav

põlemistemperatuur ja rõhk, kütuse poorsus ning Ca/S moolsuhe. Põlemistemperatuuri 

kasvades suureneb kaltsiumiühendite masskonversioon CaSO4-ks [18]. Erinevate 

kivisüte keskmine Ca/S moolsuhe on vahemikus 1,8-3,5. Suure väävlisisaldusega 

kütuste puhul annab parema tulemuse suurem sorbendi kogus.

Atmosfäärirõhul töötava keevkihtseadmega võrreldes väheneb PFBC seadmes 

kütusekulu sama koguse elektrienergia genereerimiseks seadme üldise kasuteguri tõusu 

tõttu. Üldine kasuteguri tõus on tingitud mitte ainult soojusprotsessi kasuteguri 
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suurenemisest vaid ka CaCO3 lagunemiseks vajalikust soojusest kuna karbonaatide 

lagunemisreaktsioon on endotermiline. Lisaks eeltoodule väheneks ka loodusesse 

paisatava CO2 kogus.

2.3 Lämmastikühendite heitmete tase PFBC seadmega

Tavapärase tolmpõletustehnoloogiaga võrreldes (põlemistemperatuur u. 1600°C) on 

keevkihtkoldes kasutatavad temperatuurid oluliselt madalamad (alla 900°C), mistõttu 

kütuse põlemisel ei moodustu põlemisõhus olevast lämmastikust termilist NOx. 

Informatsiooniks olgu öeldud, et termiline NOx tekib kui põlemistemperatuur on 

kõrgem kui 1300°C. Madalatest temperatuuridest tingituna on ainukeseks 

lämmastikoksiidide tekkeallikaks kütuse enda koostises olev lämmastik, mille 

suhteliselt väike sisaldus (kivisütel 1-2%) tagab madalad NOx heitmed. Katla 

koormustest sõltuvalt tekib 5-20%-st kütuse lämmastikust lämmastikoksiidid, millest 

90% moodustab NO ja 10% NO2. Tingituna termiliselt kõrgest CO2 vasturõhust 

põlemisgaasis ei teki NOx-de moodustumist soodustavat vaba CaO, mis on ka teine 

põhjus madalatele NOx heitmetele. Kütuse ülerõhul keevkihis põletamisel on NOx

heitmete tase väiksem kui 100mg/MJ. NOx heitmete täiendavaks alandamiseks võib 

kasutada selektiivset katalüütilist reaktorit (SCR) või ammoniaagi sissepritsimist 

põlemisgaasidesse. SCR paigutatakse harilikult ökonomaiseri ette ning seda võib 

kasutada koos ammoniaagi sissepritsimisega põlemisgaasidesse. Parimaid tulemusi on 

näidanud Värtan’i PFBC elektrijaam Rootsis, kus NOx heitmete tase ammoniaagi

kasutamisel on olnud 10mg/MJ.

PFBC seadme negatiivse mõjuna peab märkima N2O emissiooni, mis suureneb NOx

heitmete vähenemisega. Kui ammoniaagi või karbamiidi kasutamisega on võimalik 

vähendada NOx emissiooni, siis N2O vähendamiseks sellised võimalused puuduvad. 

Vastupidiselt NOx-de vähenemiseks kasutatavate lämmastikku sisaldavate kemikaalide 

positiivsele mõjule, on viimaste mõju N2O emissioonile negatiivne. Võimalikud 

lahendused N2O vähendamiseks on järgmised [1]: 

• põlemisgaaside täiendav põletamine

• uuendatud põhimõtetega kolde kasutamine

• katalüütiliste seadmete kasutamine

• spetsiaalsete suitsugaaside puhastusseadmete kasutamine
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2.4 Põlevkivi kasutamise võimalus PFBC seadmes

Rõhu all põletamine on perspektiivne meetod kõrge karbonaatide sisaldusega kütuste 

põletamiseks, kuna kaob vajadus kasutada täiendavalt sorbenti põlemisel tekkivate 

vääveldioksiidide sidumiseks. Kõrge karbonaatide sisaldusega tahked kütused käituvad 

rõhu all põletades erinevalt võrreldes atmosfäärirõhul põletamisega. Eesti põlevkivi 

sisaldab teiste kütustega võrreldes rohkelt karbonaate (Ca/S moolsuhe on 8-10), 

mistõttu põlevkivis sisalduv väävel pole keevkihtpõlemistehnoloogia kasutamisel 

probleemiks. Mineraalosast tulenevalt on põlevkivi rõhu all põletamisel teatud erisused 

tolmpõletamisega võrreldes. Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudi teostatud 

uuring [18] annab ülevaate põlevkivide mineraalosa käitumisest sõltuvalt rõhust, 

temperatuurist ja ka gaasikeskkonna koostisest. Antud töö tulemustest lähtuvalt võib 

väita, et põlevkivi rõhu all põletamise tehnoloogia kasutusele võtmisega väheneb 

oluliselt CO2 hulk põlemisgaasides (13-19%) ja väävli sidumise tagajärjel tuhaga 

vähenevad SO2 heitmed. Lagunemata jäänud karbonaatide tõttu tõuseb põlevkivi 

kütteväärtus 5,5-8%.

Põlevkivi kasutamine PFBC tehnoloogia rakendamisel võimaldab:

• tõsta põlevkivielektrijaamade kasutegurit kuni 43-46%-ni (hetkel 28-29%)

• tulenevalt tehnoloogiast väheneb lendtuha sisaldus suitsugaasides

• ligikaudu 100%-line väävli sidumine

• märgatavalt vähendada süsihappegaasi emisiooni keskkonda karbonaatide 
väikese dissotsiatsiooni tõttu

• suurendada põlevkivi põlemisel vabanevat energiahulka põlevkivi ühiku kohta.
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3. Esimese põlvkonna PFBC tehnoloogia

Rõhu all keevkihis põletamise tehnoloogial põhineva elektrijaama lihtsustatud skeem on 

toodud joonisel Joonis 3.1 (klassikaline keevkiht). Kütuse põletamine rõhu all olevas 

keevkihis võimaldab energiat toota kombineeritult (auruturbiin + gaasiturbiin). Selline 

kombineeritud elektritootmine võimaldab tavapärase aurukatlaga võrreldes saada 8-10% 

kõrgemat kasutegurit (kivisöe tolmpõletustehnoloogiaga elektrijaama kasutegur on 

35%). Toodetud elektrienergiast on gaasiturbiini poolt toodetud energia osatähtsus 20-

25% ja auruturbiini poolt toodetud energia osa 75-80%. Rõhu all töötav keevkihtkolle 

asetseb terasest kõrgsurvemahutis. Põlemistemperatuur koldes on vahemikus 815-

925°C ja rõhk 1,2…1,8MPa. Keevkiht koldes on võimalik põletada mitmeid väga 

erineva kvaliteediga kütuseid, peamiselt siiski kivisütt. Kivisöe põletamisel tekkivate 

vääveloksiidide (SO2) sidumiseks juhitakse koos kivisöega koldesse ka sorbenti 

(lubjakivi või dolomiit), mis segatakse eelnevalt purustatud kivisöega (kivisöe osakeste 

läbimõõt on kuni 3 mm). Kütuse ja sorbendi segu juhitakse koldesse kas pneumaatiliselt 

või pastana. Põlemisõhu komprimeerimiseks kasutatakse tavaliselt kaheastmelist 

kompressorit, mille esimese astme järel jahutatakse õhku selleks, et peale kõrgrõhu 

kompressorit oleks õhu temperatuur alla 300°C. Kompressorist juhitakse õhk läbi 

kontsentrilise toru kõrgsurvemahutisse. Järgnevalt läbib õhk kõrgsurve mahuti sees 

oleva tsüklonite tuha- ja kolde tuhajahuti ning pihustatakse läbi düüside koldesse 

keevkihi alla (Joonis 3.2). Peale kütuse põlemist väljuvad kõrgerõhulised põlemisgaasid 

koldest ja läbivad kaheastmelise tsükloni, kus põlemisgaasid puhastatakse lendtuhast, 

leelismetallidest ja teistest lisanditest. Katlast väljunud ning tsüklonites puhastatud 

kuumade gaaside täiendavaks puhastamiseks võib kasutada keraamilisi filtreid, mis 

asuvad väljaspool kõrgsurvemahutit (joonisel Joonis 3.1 keraamiline filter puudub). 

Keraamiliste filtrite kasutamisel on tahkete osakeste kontsentratsioon põlemisgaasis 

10mg/m3. Puhastatud gaasid juhitakse läbi sisemise kontsentrilise toru gaasiturbiini, mis 

käivitab kompressori ja elektrigeneraatori. Gaasiturbiinist väljuvad gaasid 

temperatuuriga u. 500°C. Gaaside soojuse utiliseerimiseks kasutatakse gaasiturbiini 

järel asetsevat ökonomaiserit, kus soojendatakse ette aurukatla toitevett. Ökonomaiseri 

järel on gaaside temperatuur 140-150°C ning enne gaaside atmosfääri juhtimist 

puhastatakse nad kott- või elektrifiltris, kus püütakse kinni ülejäänud tolm.
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Joonis 3.1. Rõhu all töötava keevkihiga elektrijaama lihtsustatud skeem
Coal- kivisüsi; Dolomite- dolomiit; Fluidized bed-  keevkiht; Combustor- kolle; Cyclone 
ash- tsüklonituhk; Bed ash- kihituhk; Economizer- ökonomaiser; Precipitator-
tuhapüüdur; Fly ash- lendtuhk; Stack- korsten; Air- õhk; Gas turbine- gaasiturbiin; 
Steam turbine- auruturbiin; Generator- generaator; Transformer- transformaator; 
Condenser- kondensaator; Condensate pumps- kondensaadi pumbad; L.P. heaters-
madalrõhusoojusvahetid; Deaeraator- deaeraator; Tank pumps- toitevee pumbad; H.P. 
heater- kõrgrõhusoojusvahetid; Feed pumps- toitevee pumbad.

Joonis 3.2. PFBC seadme keevkihtkolle
Steam to steam turbine- aur auruturbiini; Feedwater- toitevesi; Bed ash- kihituhk;
Pressurized air- survestatud õhk; Coal and dolomite- kivisüsi ja dolomiit; Fluidized bed-
keevkiht; Cyclone ash- tsüklonituhk;Clean hot gas to turbine- kuumad põlemisgaasid, 
mis juhitakse gaasiturbiini; Cyclone- tsüklon.
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Seadmel on kaks tuha allikat: a) kihituhk, mis eemaldatakse kolde lehtrist ja b) 

lendtuhk, mis püütakse kinni tsüklonites ja kott- või elektrifiltris. Lendtuhaosakesed on 

tüüpiliselt väga väikesed – u. 20µm. Tsüklonite kasutamisega on võimalik kinni püüda

kuni 98% kogu lendtuhast. Ülejäänud 2% moodustavad osakesed, mis on väiksemad kui 

10µm.

Katlas toodetud aur paisub auruturbiinis. Olenevalt jaama skeemist, võidakse kasutada 

auru vaheülekuumendust, kondensatsioon- või vasturõhuturbiini, soojuse ja 

elektrienergia koostootmist ning tööstusliku auru väljastamist turbiini vaheltvõtust või 

selle viimasest astmest.

Tuha omadustest tingituna saab PFBC protsessis toodetud tuhka kasutada 

ehitusmaterjalina kui ka teedeehituses. Kui lisada keevkihi tuha ja tsüklonis kinni 

püütud tuha segule vett, saab segu kivistumisel materjali, mis oma tugevuselt on 

võrreldav keskmise tugevusega betooniga.

3.1 Keevkihtkolle

Rõhu all töötavaid keevkihtkoldeid on kaht tüüpi:

• klassikaline e. statsionaarne keevkiht;

• tsirkuleeriv keevkiht.

3.1.1 Klassikaline keevkiht

Klassikalise keevkihi eripäraks on kihti paigutatud küttepind, mis koosneb aurustist ja 

ülekuumendist. Kivisüsi juhitakse koos sorbendiga keevkihti, kus põlemistemperatuur 

on u. 860°C. Kihi kõrgus on 3-4m ning keevkihi kiirus 1m/s. Väikesest kiirusest tuleneb 

ka küttepindade väike kulumine. Katla soojuskoormuse reguleerimine toimub kihi 

massi ja kõrgusega. Kui keevkiht soojusvaheti on üleni kihti uputatud, siis seda suurem 

on katla koormus.
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3.1.2 Tsirkuleeriv keevkiht

Kütuse juhtimine keevkihti toimub sama moodi nagu klassikalise keevkihi korral. 

Tsirkuleeriva keevkihi erinevuseks on märgatavalt suurem kiirus koldes (4,5-6m/s) ja 

küttepindade puudumine kihis. Kütuse põlemistemperatuur on 870-925°C. Põlemisõhk 

juhitakse koldesse primaarõhuna kolde alaosast ja sekundaarõhuna kolde ülemisest 

osast. Küttepind asub kihist väljas nn reaktori ülemises osas (kasutatakse ka skeeme, 

kus küttepind asub tsükloni ja keevkihtkolde vahel) ning koosneb ekraantorudest ja 

radiatsioonküttepinnast. Kolle koos tsükloniga moodustavad tsirkuleeriva kontuuri, mis 

suurendab kütuse ja vääveloksiidide koldes viibimise aega ning järelikult ka nendega 

toimuvaid keemiliste protsesside aega. Koormuse reguleerimine toimub kütuse üldise 

koguse ning primaar- ja sekundaarõhu vahekordadega. Kuna antud juhul kihi kõrgus ei 

mõjuta soojuskoormuse muutust, siis põlemisgaasi temperatuur koldest väljumisel on 

kõrge ka madalatel koormustel.

3.2 Gaasiturbiin

Peale põlemisgaaside puhastamist paisuvad kõrgerõhulised kuumad gaasid 

gaasiturbiinis, millega on ühendatud kompressor õhu komprimeerimiseks ning vajaliku 

rõhu hoidmiseks keevkihtkoldes. Gaasiturbiini valikul mängib olulist rolli gaasiturbiini 

siseneva gaasitemperatuur. Mida kõrgem on gaasiturbiini siseneva gaasi temperatuur, 

seda suurem on tsükli termodünaamiline efektiivsus. Samal ajal gaasiturbiini sisenevate 

kõrgerõhuliste kuumade gaaside temperatuur sõltub kihi põlemistemperatuurist, mis on 

piiratud kivisöetuha sulamistemperatuuriga ja kivisöe leelisühendite 

aurustustemperatuuriga. Lubatust kõrgemad põlemistemperatuurid põhjustavad kihi 

paakumist ja šlakkumist, samas leelisühendite aurustumisel tekkivad 

korrosiooniaktiivsed gaasid põhjustavad gaasikäigus asetsevate seadmete metalli 

kulumist (eriti suure tähelepanu all on gaasiturbiin). Kirjeldatud tagajärgede 

ärahoidmiseks on normaalne kihi põlemistemperatuur vahemikus 815-925°C. Eelnevalt 

on selge, et mida kõrgem on gaasiturbiini sisenevate gaaside temperatuur, seda suurem 

on tsükli kasutegur. See tähendab, et kihi põlemistemperatuuril 925°C on seadme 

soojuslik kasutegur maksimaalne ehk 44-46%.
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Enamus kivisöe liikide puhul on tuha sulamistemperatuur 980°C ringis. Vaatamata 

sellele hoitakse kihi temperatuuri peamiselt 870°C lähedal või isegi allpool, et vältida 

leelisühendite aurustumist, mille tulemusel tekkivad korrosiooniaktiivsed gaasid.

Gaasiturbiinist väljuvate gaaside temperatuur on tüüpiliselt u. 500°C. Gaaside soojuse 

utiliseerimiseks kasutatakse gaasiturbiini järel asetsevat ökonomaiserit, kus 

soojendatakse ette aurukatla toitevett.

3.3 Gaaside puhastussüsteem

Rõhu all keevkihtkoldest väljuvad kõrgerõhulised gaasid paisuvad gaasiturbiinis. 

Gaasiturbiini tõrgeteta töö tagamiseks ja atmosfääri paisatavate saasteainete kogustele 

kehtestatud keskkonna nõuete täitmiseks, tuleb põlemisgaasid puhastada lendtuhast. 

Gaaside lendtuhast puhastamiseks võib kasutada kas tsükloneid või spetsiaalseid 

kõrgetemperatuurilisi filtreid. Et tagada gaasiturbiini vastupidavus tahkete osakeste 

kulutavale toimele ja et gaasiturbiini labade vahetus ei toimuks ettenähtust sagedamini, 

on turbiini tootjad määranud põlemisgaaside lubatud tuhaosakeste sisalduse ja osakeste 

suuruse. ABB Carbon’i poolt kasutatavate tsüklonitega on võimalik kinni püüda u. 98% 

kogu lendtuhast. Ülejäänud 2% moodustavad osakesed, mis on väiksemad kui 10µm. 

Osakeste keskmine suurus on ligikaudu 2,5µm. Tsüklonite kasutamine põlemisgaaside 

puhastamiseks eeldab, et turbiini labad on valmistatud tugevast ja vastupidavast 

metallist. Täiendavaks puhastamiseks enne gaaside atmosfääri paiskamist kasutatakse 

peamiselt kas elektri- või kottfiltreid, kus püütakse kinni ülejäänud tolm.

3.3.1 Kõrgetemperatuurilised filtrid

Kui kõrgetemperatuurilised filtrid pole piisavalt efektiivsed, tuleb atmosfääri juhitavate 

gaaside täiendavaks puhastamiseks kasutada kas elektri- või kottfiltreid. Efektiivsed 

kõrgetemperatuurilised filtrid (KTF) võimaldavad enne kõrgerõhuliste kuumade 

põlemisgaaside paisumist gaasiturbiinis puhastada gaasid tasemini, mis vastab nii

turbiini tootja poolt esitatud tingimustele kui ka kehtestatud keskkonna nõuetele. Hetkel 

pole veel üheski PFBC elektrijaamas KTF tehnoloogiat kasutatud, kuid jätkuvalt 

püütakse seda tehnoloogiat edasi arendada selle suure efektiivsuse tõttu.
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3.3.1.1 Indutseeritud aglomeratsiooniga tsüklon

Põlemisgaaside puhastamiseks kasutatakse tavapärast tsüklonit, kuid enne gaaside 

puhastamist juhitakse gaasid läbi seadme, kus gaasides sisalduvad tahked osakesed 

liituvad ehk ühinevad ja muutuvad suuremaks. Teisiti võib seda protsessi nimetada 

tahkete osakeste aglomeratsiooniks. Välja on töötatud kaks tehnoloogiat – akustiline 

aglomeratsioon ja elektrostaatiline külgetõmme. Mõlemad tehnoloogiad (1991. aastast)

on alles arendamise järgus.

3.3.1.2 Elektrifiltrid

Oma tööpõhimõttelt on kõrgetemperatuuriline ja kõrgerõhuline elektrifilter analoogiline 

tavapärasega, kuid see on kohandatud tööks kõrgetel temperatuuridel. Vastavad tööd 

kõrgetemperatuurilise elektrifiltri arendamise osas alles käivad.

3.3.1.3 Keraamiline fiiber

Tehnoloogia väljaarendamisega alustati 1992. aastal ning saadud tulemused on olnud 

väga head. Gaaside puhastamiseks kasutatakse filtrit, kus filtrimaterjalina kasutatakse 

keraamilist fiibrit, mis suudab väga efektiivselt püüda kinni tahked osakesed. Seade 

töötab suhteliselt väikse gaasi rõhulanguga. Seadme arendamisel on peamine rõhk 

suunatud on-line režiimile, mis võimaldaks seadmel töötada pidevalt. Probleemiks on 

olnud fiibri kihi puhastamine seadme tööajal.

3.3.1.4 Graanulfiltrid

Graanulfiltris kasutatakse filtrimaterjalina terasid, mis suure hulga tõttu moodustavad 

paksu kihi. Gaasi puhastamiseks juhitakse gaas läbi teralise kihi ning saadud tulemused 

on olnud väga head. Seade töötab mõõduka gaasi rõhulanguga. Graanulfiltreid on 4 

erinevat tüüpi, millest üks on liikumatu kihiga filter ja ülejäänud kolm liikuva kihiga 

filtrid. Viimaste puhul liiguvad graanulid ülevalt alla st. ülevalt lisatakse puhtad 

graanulid filtrisse ja mustad graanulid kogutakse filtri all kokku ja puhastatakse ning 

kõik kordub uuesti. Puhastatav gaas võib liikuda graanulitega samas suunas või 

vastassuunas. On ka veel kolmas variant, kus gaas juhitakse risti läbi graanulite kihi. 

Filtrite arendamisega alustati 1991. aastal ning suure panuse sellesse on andnud 

Westinghouse ja Jaapani firma Kawasaki. Süsteemi puuduseks on vajaminev suur ruum 

ning suhteliselt keerukad seadmed, mis on vajalikud graanulite filtrisse tagasi 
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juhtimiseks. Keerukad seadmed on olnud ka takistuseks kirjeldatud filtri edasi 

arendamisel.

3.3.1.5 Kottfiltrid

Riidefiltreid on tööstuses kasutatud temperatuuridel alla 300°C ja atmosfäärirõhul. 

Uued keraamilised kottfiltrid võivad töötada temperatuuridel kuni 1100°C. Katseid on 

tehtud atmosfäärirõhul temperatuuridel 540°C ja suhteliselt pikkade töötundide jooksul 

ning saadud tulemused on olnud väga head. On kasutatud ka teisi materjale nagu 

tsirkooniumdioksiid/ränidioksiid.

3.3.1.6 Rigid barrier filtrid

Rigid barrier filtri element on tahke, kus materjalina kasutatakse erinevaid keraamilisi 

materjale. Teiste filtritega võrreldes on rigid barrier filtri kõige suurem eelis tahkete 

osakeste kinnipüüdmise suur efektiivsus ka suhteliselt suurtel pindkiirustel. Filtrina 

kasutatakse kas suure või väikse tihedusega keraamilisi materjale. Suure tihedusega 

materjalidena kasutatakse omavahel seotud keraamilisi graanuleid (tihedus 30-40%) 

ning väikese tihedusega materjalidena kasutatakse omavahel seotud keraamilisi 

kiudusid e. fiibrit (tihedus 80-90%).

Filter ise koosneb paljudest filtri elementidest, mis võivad olla kas küünla-, toru- või 

kanalikujulised. Samal ajal kui filtri materjalina kasutatakse ühte ja sama keraamilist 

materjali, avaldavad filtri elemendi läbitavusele ja vastupidavusele olulist mõju 

graanulite suurus, graanulite või kiudude siduja tüüp ja elementide valmistamisel 

kasutatav tehnoloogia. Filtri edasiseks arendamiseks on suurt rõhku pandud 

keraamilisele materjalile ja filtri elementide valmistamise tehnoloogiale. Kirjeldatud 

filtri arendamisel tehti esimesed katsed 1991. aastal.

3.4 Kütuse ja sorbendi ettevalmistussüsteem

Keevkiht koldes on võimalik põletada mitmeid väga erineva kvaliteediga kütuseid, 

peamiselt siiski kivisütt. Kivisöe põletamisel tekkivate vääveloksiidide (SO2) 

sidumiseks juhitakse koos kivisöega koldesse ka sorbenti (lubjakivi või dolomiit), mis 

segatakse eelnevalt purustatud kivisöega (kivisöe osakeste läbimõõt on kuni 3 mm). 

Kütuse ja sorbendi segu juhitakse koldesse kas pneumaatiliselt või pastana. Kütuse 
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põletamine pastana eeldab minimaalset vee kogust pasta valmistamiseks. Mida suurem 

on pasta veesisaldus, seda suurem on mõju kasuteguri langusele, kuna pastas sisalduv 

vesi aurustub. Pneumaatilise kütusesüsteemi korral tuleb kivisüsi eelnevalt kuivatada, 

mille juures peab olema kindlustatud, et kütus ei süttiks ettevalmistuse etapis. Kütuse 

ettevalmistussüsteemi valikul tuleb lähtuda kütuse tuhasisaldusest. Tüüpilise 

lahendusena kasutatakse pneumaatilist kütusesüsteemi madala kütteväärtusega kivisöe 

korral ning kivisöe pastana põletamist kõrge kütteväärtuse korral.

Nii nagu kivisütt võib ka sorbenti juhtida koldesse kas kuivalt või pastana. Kahe erineva 

süsteemi vahel valiku tegemine sõltub kivisöe väävlisisaldusest ja kaltsiumi/väävli 

(Ca/S) molaarsuhtest. Ca/S molaarsuhe määrab otseselt ära ka vajaliku sorbendi koguse. 

Juhul kui sorbendi vajadus on suur, siis ei ole otstarbekas kasutada sorbendi 

ettevalmistust pastana, kuna sellega suureneb aurustatava vee kogus ning alaneb 

kasutegur. Demonstratsioon PFBC elektrijaamades on kasutatud kivisöe ja sorbendi 

segu koldesse juhtimist nii kuivalt kui ka märjalt. Saadud tulemused on näidanud, et 

eelnevalt segatud kivisöe ja sorbendi koldesse juhtimisel esineb põlemisel tekkinud SO2

kontsentratsiooni kõikumised, mis on tingitud segus sisalduva sorbendi koguste 

ebaühtlusest. Seepärast soovitatakse sorbendi koldesse juhtimisel kasutada kütusest 

erinevat süsteemi.

3.5 Ökonomaiser

Gaasiturbiinist väljuvad gaasid temperatuuriga u. 500°C. Gaaside soojuse 

utiliseerimiseks kasutatakse gaasiturbiini järel asetsevat ökonomaiserit, kus 

soojendatakse ette aurukatla toitevett. Et saavutada termodünaamiliselt maksimaalne 

kasutegur, peab ökonomaiserist väljuvate gaaside temperatuur olema võimalikult madal. 

Siinjuures on üheks oluliseks piiranguks väävli kastepunkti temperatuur, millest 

madalamad suitsugaaside temperatuurid põhjustavad nii ökonomaiseri enda kui ka selle 

järel asetseva gaasikäigu ja korstna korrodeerumist. Väävli kastepunkti temperatuur on 

määratud SO3 kontsentratsiooniga suitsugaasides, mis sõltub hapniku osarõhust koldes 

ning kasvab lineaarselt rõhu kasvades. SO3 tekkimine on kirjeldatav keemilise 

reaktsiooniga (3.1): 

 SO2 + O2 = SO3 + O (3.1) 
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Ülerõhul keevkihtkolde kõrgest rõhust ning koldes toimuvate keemiliste protsesside 

pikast ajast tingituna on SO2-st SO3 tekkimise protsent 10-25% vastavalt rõhkudele

1MPa ja 2MPa. Sorbendi juuresolekul väheneb SO3 moodustumise protsent oluliselt 

ning rõhul 1,6-2MPa on vastav näitaja u. 1%.

Väävli kastepunkti tõttu peab ökonomaiseri küttepind olema projekteeritud selliselt, et 

lahkuvate gaaside temperatuur oleks kõikidel katla koormustel kõrgem väävli 

kastepunkti temperatuurist.
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4. Teise põlvkonna PFBC tehnoloogia

Tavapärase aurukatlaga võrreldes, on teise põlvkonna rõhu all keevkihis põletamise 

tehnoloogia kasutamisel võimalik saavutada veelgi suuremat kütuse energia 

muundamise kasutegurit (55-60%) kui esimese põlvkonna tehnoloogiaga. Lisaks 

suuremale kasutegurile on ka atmosfääri paisatavate saasteainete kogused iga toodetud 

energia ühiku kohta väiksemad. Teise põlvkonna PFBC tehnoloogia suur efektiivsus 

võib oluliselt mõjutada esimese põlvkonna PFBC elektrijaamade juurde ehitamist. Kuid 

vaatamata sellele on olemas hoopiski olulisem tegur, mis on takistanud esimese 

põlvkonna PFBC elektrijaamade juurde ehitamist. See on oodatust väiksem energia 

tarbimine ning liigsete tavapäraste elektrijaamade hulk.

Esimese põlvkonna PFBC tehnoloogia peamine puudus on gaasiturbiini siseneva gaasi 

temperatuur, mis ei tohi olla kõrgem  kui 850-900°C vältimaks kihi paakumist ja 

šlakkumist ning turbiini labade saastumist. Samas on teada, et mida suurem on 

gaasiturbiini siseneva gaasi temperatuur, seda suurem on tsükli kasutegur. Kasuteguri 

suurendamise eesmärgil on leitud võimalus kasutada tipupõletit gaaside temperatuuri 

tõstmiseks enne gaasiturbiini. Tipupõletis põletatav gaas saadakse kivisöe gaasistamisel 

karbonisaatoris, mis toodab madala kütteväärtusega gaasi. Lisaks on võimalus kasutada 

ka skeeme, kus tipupõletis põletatakse hoopiski looduslikku gaasi. Tipupõletisse 

juhitakse ka keevkihtkatla kõrgerõhulised kuumad põlemisgaasid. Tipupõleti 

kasutamisel on gaasiturbiini sisenevate gaaside temperatuur 1110-1300°C. Kirjeldatud 

uuendused annavad teise põlvkonna PFBC tehnoloogiale suure efektiivsuse (vt. Tabel 

4.1). 

Tabel 4.1. PFBC elektrijaama efektiivsus ja kapitali maksumus tavapärase kivisöe 
elektrijaamaga võrreldes

Tehnoloogia Kasuteguri kasv, % Kapitali maksumuse
vähenemine, %

Elektri omahinna 
vähenemine, %

I põlvkonna PFBC 6-8 3-18 8-13

II põlvkonna PFBC 19-25 24-28 18-22
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Gaaside kõrgest temperatuurist tingituna esitatakse kõrgendatud nõuded gaasiturbiini 

sisenevate gaaside puhtusele. Selleks kasutatakse tipupõleti ees spetsiaalset 

kõrgetemperatuurilist ja kõrgerõhulist filtrit, mis võimaldab kinni püüda kogu lendtuha.

Teise põlvkonna PFBC tehnoloogia kohaselt juhitakse kivisüsi koos sorbendiga rõhu all 

olevasse karbonisaatorisse (vt. Joonis 4.1), mis lisaks madala kütteväärtusega gaasile 

toodab ka koksi. Karbonisaatoris moodustunud koks põletatakse tsirkuleerivas 

keevkihtkoldes suure liigõhuteguriga, mistõttu tekkinud põlemisgaasid sisaldavad 

piisaval kogusel hapnikku, mis võimaldab põletada karbonisaatoris toodetud gaasi

tipupõletis koos põlemisgaasidega. Enne tipupõletit toimub nii põlemisgaaside kui ka 

karbonisaatorist väljuvate gaaside puhastamine lendtuhast, mis peab tagama 

gaasiturbiini tõrgeteta töö. Gaasid paisuvad gaasiturbiinis, mis käivitab kompressori ja 

elektrigeneraatori. Gaasiturbiinis paisunud gaaside soojuse utiliseerimiseks kasutatakse 

utilisatsioonikatelt (HRSG), kus lisaks PFBC-s toodetud aurule toimub toitevee 

soojendamine, aurustamine ja auru ülekuumendamine. Utilisatsioonikatlas ja PFBC-s 

toodetud aur juhitakse auruturbiini.

Joonis 4.1. Teise põlvkonna PFBC tsükkel
Fuel- kütus; Sorbent- sorbent; Carbonization- karboniseerimine; Hot fuel gas- kuumad 
põlemisgaasid; Char- koks; Cyclone- tsüklon; Gas Cleanup- gaaside puhasti; Topping 
combustor- tipupõleti; Air- õhk; Feed water- toitevesi; to stack- korstnasse; to 
condenser- kondensaatorisse; FBHE- keevkihtsoojusvaheti (fluidized bed heat 
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exchanger); CPFBC- tsirkuleeriv PFBC; HRSG- utilisatsioonikatel (heat recovery steam 
generator); C- kompressor; GT- gaasiturbiin; ST- auruturbiin.

Kui esimese põlvkonna PFBC elektrijaamas on gaasiturbiini poolt toodetud 

elektrienergia osatähtsus 20-25% ja auruturbiini poolt toodetud energia osa 75-80%, siis 

gaasiturbiini sisenevate gaaside kõrgema temperatuuri tõttu tõuseb gaasiturbiini 

osatähtsus võrdseks auruturbiiniga ehk 50/50.

Analüüside kohaselt peaks teise põlvkonna PFBC elektrijaamas toodetud elektrienergia 

olema 20% soodsam tavapärase kivisöe elektrijaamaga võrreldes (vt. Tabel 4.1). 

Teise põlvkonna PFBC tehnoloogia arengusse on suure panuse andnud Foster Wheeler 

Development Corporation koostöös mitmete USA organisatsioonide ja instituutidega. 

Kuumade gaaside puhastussüsteem on üks olulisem tegur, millest sõltub ka teise 

põlvkonna elektrijaamade edukus. Vastavaid uuringuid on teostatud USAs, Saksamaal, 

Rootsis, Soomes, Jaapanis ja Inglismaal.
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5. ABB Carbon tehnoloogial PFBC elektrijaamad

PFBC elektrijaama ehitamisel pakub ABB Carbon võimalike lahendustena kahte 

erinevat tüüpi standardseid mooduleid – P200 ja P800. Üksiku P200 mooduli elektriline 

netovõimsus on 85-100MW (Tabel 5.1). Nii P200 kui ka P800 võivad töötada paaris, 

moodustades duubelploki, mis on ühendatud ühe auruturbiiniga. Samal ajal kui P800 

mooduli võimsus on neli korda suurem P200 moodulist, on suuremast rõhust tingituna 

P800 kõrgsurvemahuti vaid kolm korda suurem. Oma mõõtudelt on P800 mahuti 

läbimõõt 15,5m ja kõrgus 50m (P200 mahuti läbimõõt on 11m ja kõrgus 34m). P200 

mooduliga esimese põlvkonna PFBC elektrijaamad on Värtan Rootsis (kaks P200 

moodulit), Tidd Ameerikas, Escatron Hispaanias ja Wakamatsu Jaapanis (vt. Tabel 5.2). 

Ühe P200 mooduliga Cottbus elektrijaama Saksamaal nimetatakse teise põlvkonna 

PFBC elektrijaamaks, kuna seal kasutatakse esmakordselt täiendava kütuse põletamist 

keevkihi kohal eesmärgiga hoida koldest väljuvate põlemisgaaside temperatuur peaaegu 

konstantsena ja tõsta gaasiturbiini sisenevate gaaside temperatuuri. Esimene P800 

mooduliga ja 360MW elektrilise võimsusega elektrijaam on Karita (esimese põlvkonna 

PFBC), mis asub Jaapanis.

Nimetatud elektrijaamadest saadud teadmised ja kogemused on andnud väga hea 

tagasiside PFBC tehnoloogia efektiivsusest (lai diapasoon erineva kvaliteedi ja 

koostisega kütustele, atmosfääri paisatavate saasteainete koguste oluline vähenemine 

ning kütuse energia muundamise kõrge kasutegur). Saadud informatsioon on aluseks 

selle tehnoloogia edasiseks arendamiseks ja veelgi suurema kasuteguri saavutamiseks.

Tabel 5.1. ABB Carbon’i PFBC katla tüübid

Üksik P200 Duubel P200 Üksik P800 Duubel P800

Elektriline netovõimsus, MW 85-100 170-200 350-425 700-850

Neto kasutegur, % (LHV) 42-43 42-43 44-45 44-45

Kütusekulu, kg/s 8 16 32 64

Tuhatoodang, kg/s 1,6 3,2 6,1 12,2

Maksumus, USD/kW * 1200 1100 1000 -

* Gas Turbine World, November-December 1996 [16]
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Mõlemad kirjeldatud moodulid töötavad selleks spetsiaalselt kohandatud 

gaasiturbiiniga. Gaasiturbiin GT35P on mõeldud tööks mooduliga P200 ja GT140P 

mooduliga P800. GT35P on väljatöötatud 80-ndate lõpus ning selle aluseks on olnud 

gaasiturbiin GT35. 90-ndate alguses alustati GT140P arendustöödega. Viimasega ühel 

võllil asetseva kompressori aluseks on ABB gaasiturbiin GT200 ning turbiiniosa 

aluseks on varem väljatöötatud GT35P. Gaasiturbiinide GT35P ja GT140P 

väljatöötamisel on lähtutud eesmärgist kasutada PFBC koldes erineva kütteväärtuse ja 

koostisega kivisütt. Samal ajal peavad gaasiturbiinid pidama vastu võimalikule

erosioonile, saastumisele ja korrosioonile. Tavapärase gaasiturbiiniga võrreldes on 

alandatud gaaside kiirust läbi turbiini (nt. gaasiturbiinil GT35P on gaaside kiirus läbi 

turbiini u. 30% väiksem).

Tabel 5.2. ABB Carbon tehnoloogial PFBC elektrijaamad

Elektrijaam Tüüp Võimsus Aasta Kütus MJ/kg tuhk % S %
Värtan 2xP200,

CHP
135 MWe/
224 MWs

1990 Kivisüsi 22,4-29,0
(alumine)

8-21 0,1-0,5

Tidd 1xP200,
kondensats.

71 MWe 1990 Bitum. 
kivisüsi

23,3-28,5
(ülemine)

12-20 3,4-4,0

Escatron 1xP200,
kondensats.

79,5 MWe 1990 Ligniit 8,5-19,0
(ülemine)

23-47 2,9-9,0

Wakamatsu 1xP200,
kondensats.

70,3 MWe 1993 Bitum.
kivisüsi

24,2-29,0
(ülemine)

2-18 0,3-1,2

Cottbus 1xP200,
CHP*

71 MWe/
40 MWs**

1999 Pruunsüsi 14,3-20,4
(alumine)

4-12 0,5-1,2

Karita 1xP800,
kondensats.

360 MWe 1999 Ligniit…
antratsiit

≈26
(ülemine)

<20 >1,0

* soojust võib väljastada kuuma veena ja/või auruna
** koos kahe gaaskütusel aurukatlaga on elektrijaama maksimaalne soojuslik võimsus 

220MW

5.1 Värtan

Värtan on esimene PFBC tehnoloogial põhinev kombineeritud koostootmisjaam (Joonis 

5.1), mis käivitati 1990. aastal Rootsis ning toodab soojust ja elektrienergiat Stockholmi 

südalinnale. Jaam kuulub Stockholm Energi'le ja koosneb kahest ABB Carbon P200 

moodulist, mis on ühendatud ühe auruturbiiniga. Mõlemad P200 moodulid on 

varustatud GT35P tüüpi gaasiturbiiniga. Elektrijaama elektriline ja soojuslik võimsus on 

vastavalt 135MWe ja 224MWs. Toodetud soojus väljastatakse linna soojusvõrku, 

kasutades vasturõhuturbiini. See tähendab, et jaam töötab vaid siis kui on tagatud piisav 
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soojuskoormus – tavaline tööaeg on septembrist maini ning planeeritud seisak on suvel. 

Koostootmisrežiimis on jaama kasutegur 89%. Jaama minimaalne koormatus on 25%.

Kütusena kasutatakse Poola kivisütt, mis juhitakse koldesse pastana, mille veesisaldus 

on 20-25%. Kütus segatakse eelnevalt sorbendiga, milleks kasutatakse dolomiiti. 

Kütuse etteande punkte on 6. Kütuse niiskus on 6-15%, tuhasisaldus 8-21%, 

väävlisisaldus 0,1-0,5% ja alumine kütteväärtus 22,4-29MJ/kg. ABB on teostanud 

katseid põletada keevkihtkoldes kivisütt koos biokütusega. Kogu kütuse mahust 

moodustas biomass kuni 10%, mis segati kivisöe-sorbendi pastaga. Katsete tulemused 

olid väga head.

Kõrgsurvemahuti läbimõõt on 13,5m ja kõrgus 20m. Keskmine temperatuur koldes on 

860°C, rõhk 1,2MPa, gaaside kiirus 0,9m/s, liigõhutegur α=1,2, auru rõhk 13,7MPa ja 

auru temperatuur 530°C. Koldest väljuvad kuumad gaasid puhastatakse kaheastmelises 

tsüklonis. Elektrijaam saavutas täiskoormuse 1991. aastal.

Joonis 5.1. Esimene PFBC tehnoloogial põhinev kombineeritud koostootmisjaam
1- generaatorid; 2- soojusvahetid; 3- gaasiturbiin; 4- auruturbiin; 5- lendtuha filter; 6-
kõrgsurvemahutid; 7- küttepind; 8- tuhatsüklonid; 9- keevkihtkatel; 10- tsüklonituhk; 
11- kihituhk.

5.2 Tidd

Tidd elektrijaam asub Ameerikas Ohio idaosas, mis alustas tööd demonstratsioon 

elektrijaamana 28. veebruaril 1991. Jaam kuulus American Electric Power (AEP) 

tütarfirmale Ohio Power Company. 1988. aasta kevadel alustati AEP eestvedamisel 46. 
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aasta vanuse kivisöe tolmpõletustehnoloogiaga elektrijaama rekonstrueerimist, mille 

eesmärgiks oli demonstreerida PFBC tehnoloogia efektiivsust ja atmosfääri paisatavate 

saasteainete koguste olulist langust tavapärase kivisöe elektrijaama. Katsete käigus 

otsiti võimalusi tõsta põlemisgaaside lendtuhast puhastamise efektiivsust kasutades 

selleks kõrgetemperatuurilisi filtreid ning uuriti sorbendiga seotud küsimusi. Algselt oli 

planeeritud 3-aastane katsetuste programm, mis osutus väga efektiivseks. Seejärel 

otsustati katsetega jätkata veel aasta ning elektrijaam suleti lõplikult 1995. aasta märtsi 

lõpus. Kõrgetemperatuuriliste põlemisgaaside puhastamiseks kasutati erinevaid 

keraamilisi filtreid, milledega oli võimalik kinni püüda 99% lendtuhast.

Rekonstrueerimisel varustati jaam ühe P200 mooduliga ning säilitati olemasolev 

auruturbiin. Jaama elektriline võimsus oli 71MW, keevkihi kõrgus 3,56m, maksimaalne 

kihitemperatuur 857°C, auru rõhk 9MPa, auru temperatuur 496°C. Kütusena kasutati 

bituminoosset kivisütt väävlisisaldusega 3,4-4%. Kasutatava kütuse ülemine 

kütteväärtus oli 23,3-28,5MJ/kg, tuhasisaldus 12-20%, niiskus 5-15%. Vääveloksiidide 

(SO2) sidumiseks kasutati dolomiiti.

5.3 Escatron

Sarnaselt Tidd elektrijaamale, on ka Hispaanias asuv Escatron ABB Carbon’i poolt 

rekonstrueeritud demonstratsioon elektrijaam. Rekonstrueerimisel kombineeriti 

olemasolev auruturbiin ühe P200 mooduliga ning elektriline võimsus suurenes 25%.

Auruturbiini elektriline netovõimsus on 62,5MW ja gaasiturbiini võimsus 17MW. Jaam 

asub suurte ligniidi maardlate lähedal Escatronis, mistõttu kütuseks kasutatakse 

kaevandatavat suure väävlisisaldusega ja madala kütteväärtusega ligniiti (Qü=8,5-

19MJ/kg). Kütuse väävlisisaldus on 2,9-9%, tuhasisaldus 23-47% ja niiskus 18,6%. 

Sorbendina kasutatakse lubjakivi, millega saavutatakse väävli sidumisaste 91-93%. 

Kütuse ja sorbendi segu juhitakse koldesse pneumaatiliselt 16 toitepunkti kaudu. 

Keskmine temperatuur koldes on 860°C, rõhk 1,2MPa, gaaside kiirus 0,9m/s, keevkihi 

kõrgus 3,5m, liigõhutegur α=1,2, auru rõhk 9,4MPa, auru temperatuur 513°C, auru 

toodang 60kg/s, minimaalne võimalik koormus 25%. Gaaside puhastus toimub 

kaheastmelises tsüklonis.
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Projekti üks eesmärke oli katsetada madala kütteväärtusega kütuse kasutamise 

võimalusi ülerõhul keevkihtkoldes ning saadud tulemused näitasid, et PFBC 

tehnoloogia võimaldab selliseid kütuseid põletada väga efektiivselt.

5.4 Wakamatsu

Wakamatsu on ABB Carbon tehnoloogial põhinev rekonstrueeritud elektrijaam Jaapanis 

Kyushu saarel Wakamatsus. Rekonstrueerimisel paigaldati jaama üks P200 moodul, mis 

kombineeriti olemasoleva kondensatsioonturbiiniga, mille elektriline netovõimsus on 

56,2MW. Kogu elektriline netovõimsus on 70,3MW, sh gaasiturbiini võimsus 14,1MW. 

Wakamatsu on esimene PFBC elektrijaam, mis töötab auru vaheülekuumendusega ja 

ülekriitiliste auruparameetritega (auru temperatuur 593/593°C, rõhk 10,3MPa) 

eesmärgiga tõsta jaama efektiivsust. Gaaside puhastamiseks kasutati 

kõrgetemperatuurilist keraamilist küünlakujuliste elementidega filtrit (vt. punkt 3.3.1.6), 

mis põhjustasid mitmeid probleeme ja piirasid oluliselt jaama tööaega. 1996. aasta 

novembris, kui jaam oli töötanud kõigest 6672 tundi, asendati keraamilised filtrid 

kaheastmelise tsükloniga ning ökonomaiseri järele paigaldati kottfilter. Jaama 

rekonstrueerimisel on arvestatud varasemates PFBC elektrijaamades kogutud teadmisi 

ja kogemusi. Kütusena kasutatakse bituminoosset kivisütt, mille väävlisisaldus on 0,3-

1,2%, ülemine kütteväärtus 24,2-29%, tuhasisaldus 2-18%, niiskus 8-26%. Kütus 

segatakse kohaliku lubjakiviga ning juhitakse koldesse pastana. Teostatud uuringute 

käigus on põletatud ka mitmesuguste teiste omadustega peamiselt imporditud kivisütt. 

Keskmine temperatuur koldes on 860°C, rõhk 1,2MPa, keevkihi kõrgus 4m ja

liigõhutegur α=1,2. Osalistel koormustel on võimalik muuta kihi kõrgust selliselt, et 

kihi temperatuur ei muutu.

5.5 Cottbus

Eelkirjeldatud elektrijaamadega sarnaselt kasutab ka Cottbus ABB Carbon tehnoloogiat 

(üks P200 moodul). Cottbus elektrijaama nimetatakse teise põlvkonna PFBC 

elektrijaamaks, kuna seal kasutatakse esmakordselt täiendava kütuse põletamist 

keevkihi kohal eesmärgiga hoida koldest väljuvate põlemisgaaside temperatuur peaaegu 

konstantsena ja tõsta gaasiturbiini sisenevate gaaside temperatuuri. Elektrijaam asub 

Saksamaa idaosas Cottbus’i linnas (Saksa-Poola piiri ääres) ning on mõeldud soojuse ja 
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elektrienergia koostootmiseks. PFBC seadme elektriline netovõimsus on 71MW ja 

soojuslik võimsus 40MW. P200 moodul on ühendatud kahe auruturbiiniga, millest üks 

on kõrgrõhu- ja teine kesk/madalrõhuturbiin. Samuti on mõlemal auruturbiinil eraldi 

elektrigeneraatorid. Kasutatakse auru vaheülekuumendust (537/537°C, auru rõhk 

14,2MPa). Kirjeldatud süsteem annab väga hea paindlikkuse koormuste muutmiseks. 

Kütusena kasutatakse kohalikku pruunsütt. Kütuse alumine kütteväärtus on 14,3-

20,4MJ/kg, väävlisisaldus 0,5-1,2%, tuhasisaldus 4-12% ja niiskus 16-25%. Kütus koos 

sorbendiga (lubjakivi) juhitakse koldesse pneumaatiliselt. Keskmine 

põlemistemperatuur on 850°C. Koostootmise kasutegur on 52,5% (alumise 

kütteväärtuse järgi).

Cottbus PFBC elektrijaam asendab vana tolmpõletustehnoloogial põhinevat jaama, mis 

suleti 1999. aastal atmosfääri paisatavate saasteainete suurte koguste tõttu. Leping uue 

PFBC elektrijaama ehitamiseks sõlmiti 22. aprillil 1996 ning ehituse maksumuseks oli 

230 miljonit USD. Katel käivitati esmakordselt 06.12.1998.

Lisaks P200 moodulile, on Cottbus elektrijaamas ka kaks gaasi või vedelkütusel 

aurukatelt, mis vajaduse korral (300-400 tundi aastas) võimaldavad katta suuremaid 

soojuskoormusi. Mõlemad aurukatlad on ühendatud eelmainitud kesk/madalrõhu 

auruturbiiniga. PFBC seadme kasutamisel koos gaasikateldega, on jaama maksimaalne 

võimalik soojuslik võimsus 220MW. Lisaks kuumaveega soojusvõrgule on jaamaga 

ühendatud veel üks soojusvõrk, kuhu on võimalik väljastada auru. Kuumavee 

soojusvõrguga on ühendatud Cottbus'ist 9km kaugusel asetsev VEAGle kuuluv kivisöe 

tolmpõletustehnoloogiaga Jänschwalde elektrijaam, mis põletab sama päritoluga

kohalikku pruunsütt.

5.6 Karita

Karita elektrijaam asub Jaapanis Kyushu saarel Karitas ning see on maailmas esimene 

ABB Carbon’i tehnoloogial põhinev P800 mooduliga PFBC elektrijaam. Jaama 

elektriline võimsus on 360MW, millest gaasiturbiini (GT140P) võimsus on 70MW ja 

auruturbiini võimsus 290MW. Kütusena võib kasutada nii ligniiti kui ka antratsiiti, mis 

koos lubjakiviga juhitakse koldesse pastana. Keskmine põlemistemperatuur on 870°C, 

rõhk 1,6MPa. Katel on projekteeritud auru vaheülekuumendusega ning tööks 
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ülekriitilistel parameetritel (auru temperatuur 565/593°C, rõhk 24,1MPa). Gaaside rõhk 

koldes on 1,6MPa. Karita P800 mooduliga PFBC elektrijaam asendab 

tolmpõletustehnoloogial põhinevat jaama.
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