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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).

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.
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1. Tuhasadestiste omadused ja kolde soojuslik efektiivsus

Tuhasadestiste mõju soojusülekandele kolde gaasidelt kuumutatavale keskkonnale võib 

hinnata vaid eelnevalt teostatud uuringute, katsete ja teadlaste poolt paljude aastate 

jooksul kogutud teadmiste kaudu. Seetõttu pole ka olemas ühtset valemit või teooriat, 

mis iseloomustaks 100%-lt erinevate sadestiste mõju soojusülekandele. Käesolev töö 

annab ülevaate hetkel teadaolevatest seostest sadestiste füüsikaliste ja keemiliste 

omaduste vahel ning nende mõjust soojusülekandele.

1.1 Soojusülekanne koldes

Soojusülekanne kolde gaasidelt küttepinnal oleva sadestise välispinnale on määratud 

peamiselt kiirgussoojusülekandega ning vähesemal määral ka konvektiivse 

soojusülekandega. Kuna konvektiivne soojusülekanne koldes on tühine (eriti õhukese 

kihiga sadestise korral – vedelkütusega katelagregaatidel), siis kolde soojusülekannete 

arvutamisel seda liiget tihti ei arvestata. Küll aga osutub see määravaks ja peamiseks 

komponendiks kolde järelküttepindades kus põlemisgaaside temperatuur langeb koos

kiirgusvoo vähenemisega. Konvektiivse soojusülekande mõju koldes suureneb sadestise 

kihi kasvades. Kolde küttepinnal toimuv soojus- ja massilevi protsess saastumise 

tingimustes on kirjeldatav järgmise skeemi alusel (Joonis 1.1):

Leegi temperatuur
                   Tf

Toru sein Sadestis

Vastuvõetud
 soojusvoog

Kuumutatav
  keskkond

Sadestise
kiirgus  E

Koldesse jääv 
kiirgus, W

Tp

Peegeldunud
kiirgus  

ipr q)a1(q −=

Pinnale langev 
kiirgusvoog iq

Joonis 1.1 Soojus- ja massilevi läbi sadestise kihi
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Võrdsustades sadestise pinnal kiirgussoojusülekande kuumutatava keskkonna poolt 

vastuvõetud soojusvooga ning jättes arvestamata toru seina termilist takistust, saab

kiirgussoojusülekannet kirjeldada võrrandiga (1.1): 

 qres = qi – qr – apE =αqi – apE,   W/m2, (1.1) 

kus qi - pinnale langev soojusvoog, W/m2;
qr - koldesse tagasi peegeldunud kiirgusvoog, W/m2;
qres - vastuvõetud soojusvoog, W/m2;
ap - sadestise mustsusaste;
E - sadestise kiirgusvoog, W/m2;
α - sadestise neeldumisvõime.

Leegi mustsusastmete madalate väärtuste ning suurema mahuliste kollete korral 

kasutatakse võrrandit (1.2): 

 4
p0p

4
f0fp TaT)TT(Q σ−ασ=−

δ
λ

= ,   W/m2 (1.2) 

kus λ - sadestise soojusjuhtivustegur, W/(m·K);
δ - sadestise paksus, m;
Tf - leegitemperatuur, K;
Tp - sadestise pinnatemperatuur, K;
σ0 - Stefan-Boltzmanni konstant.

Valemist (1.2) on näha et soojusülekanne kolde gaasidelt kuumutatavale keskkonnale 

sõltub sadestise soojusjuhtivustegurist, sadestise paksusest, sadestise neeldumisvõimest 

ja sadestise mustsusastmest. Mida paksem ja poorsem on küttepinda katva sadestise 

materjal, seda suuremat mõju avaldab sadestise soojusjuhtivustegur. Sellisel juhul 

sõltub sadestise soojusjuhtivustegurist kiirgussoojusülekanne, mis määrab ära kolde 

soojusliku efektiivsuse [vt. val. (1.4)]. Õhukese sadestise kihi korral Tf
4>>Tp

4. Sellisel 

juhul on sadestise kihi termiline takistus minimaalne ning soojusülekanne sõltub

sadestise pinna neeldumisvõimest (sadestise pinna kiirguslik omadus). Üheks 

olulisemaks kolde soojuslikku tööd iseloomustavaks parameetriks on koldest väljuva 

gaasi temperatuur. Kui ekraanpind on kaetud õhukese sadestise kihiga, siis koldest 

lahkuvate gaaside temperatuur sõltub eelkõige sadestise kiirguslikest omadustest 

(mustsusastmest). Seda näitasid ka põlevkivituhasadestiste uurimise tulemused [7].
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Lisaks sadestise omadustele avaldab soojusülekandele olulist mõju leegi mustsusaste, 

millest otseselt sõltub kolde mustsusaste. Kolde ja leegi mustsusastmete omavaheline 

seos  meetodi järgi avaldub valemina (1.3): 

 
ψ−+

=
)a1(a

aa
ff

f
k , (1.3) 

kus ψ - kolde soojuslik efektiivsustegur;
ak - kolde mustsusaste;
af - leegi mustsusaste.

Eelnevast järeldub, et küttepinna poolt vastu võetud (resulteeruv) soojusvoog sõltub nii 

pinna neeldumisvõimest, mida “halli” mudeli korral võib võrdsustada pinna 

mustsusastmega, ja sadestise termilisest takistusest, mis määrab saastunud küttepinna 

välispinna temperatuuri. Ei ole raske näha, et resulteeruva soojusvoo tase on seotud nii 

ülalnimetatud sadestiste omaduste kui ka kolderuumist langeva kiirgusvoo tasemega. 

Seda kõike püüab arvestada A.G. Blokh’i [4, lk. 183, val. 5-44] poolt defineeritud kolde 

soojuslik efektiivsustegur (1.4): 

 4

f

p
fpf

4

f

p

pf
i

res

T
T

)a1(aa

T
T

1
aa

q
q









⋅−⋅+









−

⋅==ψ , (1.4) 

kus qres - vastuvõetud soojusvoog, W/m2;
qi - langev soojusvoog, W/m2.

Võrrandist (1.4) on näha, et kolde soojuslik efektiivsus sõltub leegi parameetritest ja 

ekraanpinna mustsusastmest. Samuti mõjutab efektiivsust ka ekraanpinna temperatuur, 

mis sõltub sadestise termilisest takistusest.

Samas kasutatakse eksperimentaalselt (kolde kui terviku soojusbilansi alusel) määratud 

kolde soojusliku efektiivsusteguri mõistet [9] ψkesk, termilise takistuse dimensiooni 

omavat saastumisteguri mõistet konvektiivpindadele [9] ning viimasel ajal ka 

küttepinna puhtustegurit cleanliness, mis avaldub kui q/qalg (antud hetkel esineva 

resulteeruva soojusvoo suhe tema väärtusele saastumisprotsessi alghetkel) [1].

Keskmise normatiivse ψkesk väärtused on reeglina tunduvalt madalamad kui 

eksperimentaalselt sondikatsetega määratud lokaalsed ψ väärtused [10]. Selles 



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Soojustehnika Instituut

Tuhasadestiste mõju soojusülekandele 7/18
katla küttepindades

Alan Vaht 

uurimuses on kasutatud soojusvastuvõtu mõõtmiseks sondi, mille pinnatemperatuur on 

ligilähedane katla ekraantoru pinnatemperatuurile. Sellest uurimusest selgub, et 

keskmine lokaalse soojusliku efektiivsuse tase (ψ = 0,65) Siberi pruunsöe põletamisel 

osutub saastumisprotsessi esimesel 12 h jooksul olevat 30 % kõrgem kui on pakutud 

[9]. Seetõttu on otstarbekam kasutada erinevate kollete või samade kollete erineval 

kütusel töötamistingimuste võrdlemiseks valemit (1.4), mille kaudu leitud soojusliku 

efektiivsuse tegur omandab n.ö. füüsikalise sisu.

Artikli [11] autorid määravad kolde puhtusastme kui sadestiste termilise takistuse R=δ/λ

funktsiooni:

Cl = 1,35 – 0,25 R (1.5) 

Valemi (1.4) põhjal määratud soojuslik efektiivsus võtab arvesse protsessi määravad 

parameetrid võimalikult täielikult ja on kasutatav eeldusel, et need on teada.

1.2 Tuhasadestiste mustsusastme mõju soojusülekandele

T.F. Wall jt. [2] väidavad, et kivisöe põletamisel tekkinud tuhasadestiste mustsusaste 

sõltub suurel määral sadestise osakeste tera suurusest (vt. Joonis 1.2).

Joonis 1.2 Tuhasadestiste mustsusastme sõltuvus sadestise osakeste tera suurusest
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Jooniselt (Joonis 1.2) selgub, et suureteraline sadestis omab kõrgemat ja seejuures 

temperatuurist vähem sõltuvat mustsusastet. Samas aga mittesulanud (või 

rekristallunud) šlakikiht kui põhimõtteliselt sileda välispinnaga objekt omab kõrgel 

temperatuuril üsna madalat mustsusastet. Teisalt on aga teada, et kui nimetatud šlakikiht 

sulamisel omandab amorfse (klaasja) struktuuri, siis tema mustsusaste tõuseb oluliselt. 

Toodud andmed viitavad katla küttepindade sadestiste kiirgusomaduste muutumise väga 

suurele diapasoonile. [2]s on toodud, et lisaks tuhasadestise füüsikalisele olekule 

avaldab sadestise neeldumisvõimele mõju ka sadestise keemiline koostis. Näitena on 

toodud, et Fe2O3 sisalduse suurenemine sadestise keemilises koostises 5%-lt 10%-le 

suurendab 75µm suurustest osakestest koosneva sadestise neeldumisvõimet –

temperatuuril 1000K – 0,1%.

Sama võib väita ka sadestiste soojusjuhtivusteguri kohta, mille muutumise piiridest 

erinevat tüüpi ja tekketingimustega sadestiste punktis 1.3.

Sadestiste omaduste kompleksset seost soojusvastuvõtuga illustreerib [3]s toodud joonis 

eeldusel, et sadestise sees puudub kiirgusülekanne ja soojust juhtiv gaasiline faas (vt. 

Joonis 1.3).

Tp, K q, kW/m2

q

T

Sadestise poorsus

Sadestise mustsusaste

Joonis 1.3 Sadestiste omaduste kompleksne seos soojusvastuvõtuga
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Siin soojusvoog on määratud kui

( )4p4
f0p TTaq −σ= ,   kW/m2, (1.6) 

Toodud jooniselt (Joonis 1.3) on näha, et sadestiste mustsusaste on “jäigalt” seotud 

nende poorsusega.

[12]s vaadeldakse masuudikatla kolde seinte sadestiste mustsusastet, mis on määratud 

laboratoorselt kolde ekraantorudelt kraabitud materjalil. Nende sadestiste materjali 

koostis osutus järgmiseks (seejuures märgitakse, et rauasisaldus proovides võib olla 

kõrgendatud, sest proovi kraapimisel võis torult rauda kaasa tulla, vt. Tabel 1.1):

Tabel 1.1 Sadestiste materjali koostis

Proov SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO V2O5 Na2O SO3

I < 1 39 20 < 1 28 10 2

II 13 26 < 1 2 14 19 16

Analüüsi tulemused näitasid, et sadestiste mustsusaste temperatuuri kasvades langeb 

ning alates temperatuurist u. 600°C omandab sadestiste mustsusaste tõusva tendentsi, 

mida põhjendatakse sadestise paakumisega (Joonis 1.4). Samas märgitakse, et toodud 

temperatuuri piirkonnas mõned masuudi sadestised muutuvad pehmeks ning 

paakumisest tingituna sadestise osakesed mõnevõrra paisuvad (vt. Joonis 1.2, kus 

suureteraline sadestis omab kõrgemat mustsusastet).

Sama tulemus saadi kivisöe tuhasadestisega, mille mustsusaste temperatuuri kasvades 

langes kuni temperatuurini 1150°C, mille juures sadestis paakus ning mustsusaste 

järsult tõusis.
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Joonis 1.4 Masuudikatla kolde seinte sadestiste mustsusaste

Vaadeldud analüüsi tulemused näitasid, et masuudikatla kolde seinte sadestiste 

mustsusaste jäi vahemikku 0,58-0,74, kuhu samas temperatuuri piirkonnas sattusid ka 

katla TGME-464 koldest võetud sadestiste mustsusastmete laboris mõõdetud väärtused

(0,53-0,68, vt. Joonis 1.5 ringiga tähistatud piirkond) [8]. Katsete teostamise aluseks oli 

arvamus, et kolde soojuslik efektiivsus on langenud. Sellele viitasid kõrgemad auru 

temperatuurid sirmidesse sisenemisel. Katla sisemisel ülevaatusel selgus, et kolde 

ekraan oli osaliselt kaetud valget värvi sadestisega, mis andis alust arvata, et 

ekraanpinna mustsusaste on langenud. Sadestise valgele osale tehtud kvalitatiivne 

röntgen-mikroanalüüs (SEM) näitas naatriumühendite suurt sisaldust sadestise 

keemilises koostises. Tingituna naatriumiühendite kui sadestiste moodustumisel 

kristallunud ühendite (Joonis 1.6) suurest sisaldusest võis eeldada, et koldest võetud 

sadestise valge osa mustsusaste on vahemikus 0,5 – 0,7 [7] ([7]s uuriti samuti suure Na 

sisaldusega sadestiste mustsusastet). Sadestise mustsusastme määramiseks kasutati 

radiatsioonmeetodit, mis andis sadestise mustsusastme väärtuseks eelmainitud 0,53-

0,68.
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Joonis 1.5 Katseproovide mustsusastme dünaamika kuumutamisel
(Ringiga tähistatud ala katab uuritud katla ekraanküttepinna sadestiste ligikaudset 
töötemperatuuripiirkonda).

Joonis 1.6 Katla TGME-464 ekraanpinnalt võetud sadestise heleda osa SEM pilt
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1.3 Sadestiste soojusjuhtivusteguri mõju soojusülekandele

Jooniselt Joonis 1.1 järeldus, et küttepinna poolt vastu võetud soojusvoog sõltub peale 

sadestise mustsusastme ka sadestise termilisest takistusest, mille pöördväärtuse ja 

sadestise paksuse korrutis võrdub sadestise soojusjuhtivusteguriga: 

R
1

×δ=λ ,   W/(m·K), (1.7) 

kus δ - sadestise paksus torupinnal, m;
R - sadestise termiline takistus, (m2·K)/W;
λ - sadestise soojusjuhtivustegur.

Sadestise soojusjuhtivustegur sõltub ümbritsevast keskkonnast, kus sadestis on 

moodustunud. E.Raask’i järgi [6] tuhasadestiste soojusjuhtivustegurid võivad 

varieeruda järgmistes piirides:

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

Ülevaate tuhasadestiste mitmesuguste olekute soojusjuhtivusteguri temperatuuri-

sõltuvusest annab [2]s toodud graafik (Joonis 1.7):

Osakesed – 1,2
Sadestise monoliit – 3
Sulanud sadestis - 4

õhk

Joonis 1.7 Tuhasadestiste soojusjuhtivusteguri sõltuvus temperatuurist
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Toodud jooniselt on näha, et sulanud sadestis omab kõrgemat soojusjuhtivustegurit kui 

tahke sadestis. Kui punktis 1.2 oli toodud näide sadestise neeldumisvõime sõltuvusest 

sadestise keemilisest koostisest Fe2O3 sisalduse muutumisel, siis jooniselt Joonis 1.7 on 

näha, et sadestise füüsikaline olek mõjutab soojusülekannet oluliselt suuremal määral 

kui keemiline koostis.

Teralise struktuuri soojusjuhtivuse kasvu paakumisel selgitab Joonis 1.8 [3], kus 

sfääriliste terade pehmenemisel (sulamisel) nende kontaktpind suureneb ning 

poorikanali käänulisus muutub.

Joonis 1.8 Sfääriliste terade kontaktpinna suurenemine sadestise paakumisel

[13]s rõhutakse, et sadestise soojusjuhtivusteguri sõltuvus sadestise struktuurist on 

suurem kui selle keemilisest koostisest. Analüüsi tulemused näitasid sadestiste 

efektiivse soojusjuhtivusteguri märgatavat kasvu paakumispunktist kõrgemal 

temperatuuril. Soojusjuhtivusteguri kasvu põhjusteks nimetatakse sadestiste osakeste 

(terade) paisumist ja poorsuse vähenemist, kusjuures märgitakse, et sadestiste osakeste 

mõõtmete suurenemine avaldab suuremat efekti. [13]s on refereeritud paljusid teisi 

sarnaseid töid ning ühes neis väidetakse, et paakunud sadestise mahulise tiheduse ja 

soojusjuhtivusteguri vahel on ligikaudu lineaarne seos. Joonis 1.9 iseloomustab

erinevaid soojusjuhtivuse mudeleid struktuursetele materjalidele. Jooniselt on näha, et 

efektiivne soojusjuhtivustegur on maksimaalne, kui soojusülekande suund on 

paralleelne gaasi- ja sadestise vahelduvate kihtidega ning vastavalt minimaalne kui 

soojusülekande suund on risti nimetatud kihtidega. Joonisel esitatud kaks viimast 
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soojusjuhtivuse mudelit on kahe esimese teisendused, kus on tegemist kuubikujuliste 

osakestega.

Joonis 1.9 Soojusjuhtivuse mudelid struktuursetele materjalidele

[13]s teostatud analüüsi tulemused on näha joonisel Joonis 1.10:

Meie poorsused

Joonis 1.10 Teralise struktuuriga sadestise ja šlaki soojusjuhtivusteguri sõltuvus 
nende poorsusest
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Toodud joonisel on ringiga tähistatud piirkond, kuhu sattusid Iru Elektrijaama TGME-

464 ökonomaiseri pinnalt võetud sadestiste laboratoorsete katsetuste tulemused. 

Vajadus nimetatud katsete järele tulenes masuudi põletamisel suureks probleemiks 

osutunud tahmaosakeste sadenemisest ökonomaiseri (ÖKO) küttepinnale. Selle 

tulemusel halvenes oluliselt soojusülekanne suitsugaasidelt veele, mis suurendas katlast 

lahkuvate gaaside temperatuuri ja vähendas katla ökonoomsust. ÖKO pinnalt võetud 

sadestiste proovide soojusjuhtivusteguri määramiseks kasutati monotoonse kuumutuse 

meetodit seadmega ИТ-λ-400. Saadud tulemused näitasi sadestiste 

soojusjuhtivusteguriks 0,079…0,1 W/(m·K). ÖKO küttepinna saastumist masuudi 

pudedate sadestistega iseloomustab Joonis 1.11:

Joonis 1.11 Sadestisega kaetud ökonomaiseri küttepind masuudi põletamisel
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2. Tuhasadestiste soojusfüüsikaliste omaduste muutumine 
sadestise moodustumisel ja selle mõju soojusülekandele

Joonis 2.1 iseloomustab tuhasadestiste moodustumise protsessi katla küttepinnal ning 

sadestise neeldumisvõime α ja soojusülekandeteguri k/x muutumist sadestise 

moodustumisel. Puhta küttepinna korral on pinna neeldumisvõime 0,8, mis küttepinnale 

sadenenud õhukese sadestise kihi korral (2µm) võib langeda väärtuseni 0,3 (Joonis 2.1 

olek b). Kihi edasisel kasvamisel ja tihenemisel moodustub jämedateraline sadestise 

kiht ning suureneb sadestise neeldumisvõime (0,4-0,5, olek c). Olekus d on sadestise 

kiht paksem ja mõnevõrra tihedam, mis neeldumisvõime edasisele muutumisel olulist 

mõju ei avalda. Samal ajal võib täheldada sadestise mõningast soojusülekandeteguri 

langust. Sadestise kihipaksuse suurenemisest tingituna suureneb pidevalt sadestise 

pinnatemperatuur, mis põhjustab sadestise paakumist ja sulamist (illustreerivalt on see 

kujutatud joonisel Joonis 1.8), mis omakorda põhjustavad sadestise soojusjuhtivusteguri 

ja ka soojusülekandeteguri kasvu. Moodustunud sadestise pind on ebatasane ja kare 

(olek e).

Joonis 2.1 Tuhasadestiste soojusfüüsikaliste omaduste muutumine sadestise 
moodustumisel
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Veelgi suurema sadestise kihipaksuse juures kasvab sadestise pinnatemperatuur 

sedavõrd, et sadestis hakkab šlakkuma ja moodustub vedel šlakk. Samal ajal 

neeldumisvõime ja soojusjuhtivustegur kasvavad (olek f). Olenevalt k/x väärtusest 

punktis e, võib k/x kasvada või ka langeda.

[2]s toodud andmete kohaselt kasvab koldest lahkuvate gaaside temperatuur punkti b 

korral 150°C, punktide c ja d korral 200°C.
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