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Eesti põlevkivi energeetilise käsutamise algaastaks oli 1924, millal Tallinna
Soojuselektrijaam viidi üle põlevldviküttele. Selle ajajärgu soojuselektrijaamadele olid
iseloomulikud kihtkolletega aurukatlad. Uuel printsiibil töötavad agregaadid, kus
põlevkivi põletatakse tolmustatud kujul' anti käiku Kohtla-Järve ja Ahtme
soojuselektrijaamades 40-ndate aastate lõpul. Uus periood põlevkivi käsutamisel
energeetilise kütusena algas aastail 1959-1960, millal käivitati esimesed energiaplokid
Balti Soojuselektrijaamas (jaama summaarne projektvõimsus on 1624 MW. 1972.a.
vähendati jaama nominaalvõimsust 143S MW-le). 1973.a. anti ekspluatatsiooni 1610
IMW-se võimsusega Eesti Soojuselektrijaam. Põlevkivil tõotavate elektrijaamade
koguvöimsus 1989.a. oli 3104 MW. Samal aastal toodeti 17,44 TWh elektrienergiat
(maksimaalne elektrienergia toodang oli 1979.a. -19,1 TWh), millest realiseeriti Eestis
6,96 TWh nüsg eksporditi 7,45 TWh. Elektrienergia tarbimise struktuur Eestis on
järgmine: tööstus - 52%; põllumajandus - 22%; olme ja sotsiaalsfäär • 23%.
. • : 1989.a. põletati soojuselektrijaamades 22,3 miljonit tonni põlevkivi keskmise
tarbimisaine kütteväärtusega 9 MJ/kg, tuha ja karbonaatse süsihappegaasi sisaldusega
kuivaines vastavalt 50,5% ja 19,2%. Põlevkivi niiskus on keskmiselt 11,5%.
^ ' Põlevkivielektrijaamade elektrienergia tootmise tsükkel avaldab mõju
keskkonnale paljudes aspektides, millest olulisemad on järgmised: maa degra-
deerumine põlevkivi kaevandamisest; turbiinide kondensaatorite jahutusvee
beitsoojuse mõju; korstnatest keskkonda' suitsugaasiga väljuvb soojuse mõju; maa
vajadus käsutamata põlevkivituha ladestamiseks, hüdrotuha settebasseinides oleva
leeliselise vee ohtlikkus keskkonnale; korstnatest õhku paisatava suitsugaasi mõju
keskkonnale.

Ohe TWh elektrienergia tootmiseks kulub elektrijaamas praegu käsutusel
oleva energiamuunduse tehnooloogia korral ligikaudu 13 miljonit tonni põlevkivi.
Sellise koguse põlevkivi tootmiseks on vaja kaevanduste ja karjääride alla haarata 50-
70 ha maad. Sellest tulenevalt on vaja praeguse elektrienergia toodangumahu juures
igal aastal juurde ligikaudu 800-1200 ha maad. Samaaegselt maa degradeerumisega
(põllumaa, metsa jt. kultuuride hävitamine) ei leia praktiliselt käsutamist
põlevkivikihtide peal olevad maavarad.

Turbiinide kondensaatorite jahutusveega kantakse soojuse kujul aastas
väliskeskkonda enam kui 30 TWh energiat. See' energiahulk mõjutab eelkõige
põlevkivielektrijaamade lähikonda, Narva jõe ja veehoidla temperatuurirežiimi. Lisaks
turbiinide kondensaatorite jahutusvee soojusele on soojuslik heide ka keskkonda
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korstnatest väljuva gaasiga - 7-8 TWh aastas.
Käesoleval ajal hõlmavad tiiba settebasseinid ligikaudu 1900 ba maad, kus

ladestub umbes 160 miljonit tonni tuhka. Põlevkivi praeguse tarbimismahu ja
tarbijatele väljastatava tuhakoguse juures on vaja igal aastal juurde keskmiselt 70-80
ha maad. Settebasseinide leeliseline vesi, mis sisaldab ka tuhast leostunud
raskmetallide ühendeid, ohustab samuti keskkonda ja Narva jõge. Esineb ka põhjavee
reostumise oht

Õhku saastavad komponendid, mis paisatakse atmosfääri põlemisproduktidena,
võib tinglikult jagada neljaks: globaalselt kliimat mõjutavad (nn. kasvuhooneefekti
gaasid); lendtuhk; happelised ühendid; kantserogeensed polütsüklilised aromaatsed.
süsivesinikud.

Kasvuhooneefekti gaasidest tähtsamad on süsihappegaas - CO2, mida tekib
põlevkivielektrijaamades aastas ligikaudu 20 miljonit tonni ja dilämmastDcoksiid N2O.
Viimase hulga kohta andmed puuduvad.

Lendtuhakontsentra'isioon korstnast atmosfääri paisatavas gaasis on peamiselt
määratud lendtuba püüdeseadmete efektiivsusega. Põlevkivi soojuselektrijaamades
kasutataksesuitsugaasikaheastmelistpuhastamistlendtuhast-tsüklonid janende järel
paiknev elektrifilter(enamastineljaväljaline).Lcndtuhakontsentratsioonpõlemisgaasis
peale elektrifiltrit on 1-2 grammi ühes normaalkuupmeetris gaasis liigõhuteguri 1,5
tar juures (tm3 - tinglik põlemisgaasi maht). Põlevkivielektrijaamade korstnatest
paiskub õhku ligikaudu 150-170 tuhat tonni lendtuhka aastas. Korstnatest õhku
paisatava Iendtuha kecmiline koostis erineb tunduvalt põlevkivituha keskmisest
koostisest

Happelistest gaasilistest ühenditest põlemisgaasis on tähtsamad lämmastik.- ja
vääveloksiidid ning kloorvesinik.

Peamine lämmastikoksiidide hulk põlevkivi põletamisel moodustub põlevkivi
orgaanilise ainega seotud lämmastikust Kuna lämmastiku sisaldus põlevkivis on väike,
siis summaarne lämmastikoksiidide kontsentratsioon väljendatuna NC^-na ei ületa
suitsugaasis 0,15-0,2 g/tm . Aastas väljub põlevkivi elektrijaamade korstnatest õhku
ligikaudu 15-20 tuhat tonni lämmastikoksiide.

Vääveloksiidid (peamiselt vääveldioksiidid) tekivad enamasti markasütse- ja
orgaanilise väävli põlemisest Vääveloksüdide. kontsentratsiooni põlevkivi
põlemisgaasis vähendab oluliselt aluseliste komponentide olemasolu põlevkivituhas.
Vääveldioksiidi kontsentratsioon põlevkivi põlemisgaasis korstnasse sisenemisel on
piirides 1,0-1,8 g/tm . Aastas paisatakse atmosfääri ligikaudu 140-160 tuhat tonni
vääveldioksiidi.

Väävelvesiniku kontsentratsioon põlevkivi põlemisgaasis on 0,10-0,15 g/tm .
Viimase allikaks on kloori sisaldus põlevkivi orgaanilises aines. Aastas paisatakse
põlevkivielektrijaamadest atmosfääri ligikaudu 10-15 tuhat tonni väävelvesinikku.

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAS) olemasolu aluseks põlevkivi
põlemisgaasis on kõrgtemperatuursed pürolüüsiprotsessid orgaanilise aine põlemisel.
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Summaarne PAS kontsentratsioon on piirides 250-400 g/(100tm3). Nens?-/ 20-30%
on kantserogeensed. Tähtsamaks viimastest on bens(a)püreea mille hulk põlevkivi
pölemisgaasis on piirides 3,5-8 g/(100 tm3). Viimased arvud näitavad, et
kantserogeensete PAS ühendite osatähtsus põlevkivi pölemisgaasis ei ole suur.

- . Lämmastikoksiidide hulk põlevkivi suitsugaasis mahub Lääne-Euroopas
kehtivate emissiooninormide piiridesse. Vääveldioksiidi ja lendtuha hulk on aga
vastavalt suurem 2^-4,5 ja 20-40 korda Saksamaa liitvabariigis kehtivatest

: emissiooninormidest.
Põlevkivi inergectika areng lähitulevikus seondub üha tugevamalt keskkon-

nakaitsega. Vas'avalt NSV liidu poolt ratifitseeritud ÜRO Euroopa Majandus-
komisjoni saasteainete kompleksi reguleeriva 1979.a. rahvusvahelise konvenktsiooni
protokollile tuleb 1993.a. SO2 emissiooni hulka vähendada 30% võrreldes
198O.aastaga. NSV Liidu ja Soome Vabariigi kabepoolne kokkulepe 1989.aastast näeb
ette piirilähedastel aladel SO2 vähendamise 50% 1995.aastaks. Kui
põlevkivielektrijaamades gaasipuhastusseadmeid vääveldioksiidi püüdmiseks ei
rakendata, siis atmosfääri paiskuva SO2 hulga vahendamise võimaluseks on
elektrienergia tootmise piiramine. Lähtudes viimati mainitud arvust (50%-line SO2

vähendamine) on võimalik toota elektrienergiat 12,75 TWh aastas, milleks kulub 15,3
miljonit tonni põlevkivi.

Utilization of oil shale in power plants
and environmental protection

A.Ots

Estonian oil shale was first used as a power fuel in 1924 at the Tallinn Power
Plant. The first pulverized oil-shale-fired steam boilers were used in the end of
1940ies. A new period in the utilization of the Estonian oil shale began in the years
of 1959-1960, when the first power units were applied at the Baltic Thermal Power
Plant. The project capacity of the plant was 1600 MW. In 1973 the Estonian Thermal
Power Plant was put into operation with the capacity of 1610 MW.

The output of the electric power generated by oil-shale power plants in 1989,
*as 17.4 TWh: the maximum output was achieved in 1979 - 19.1 TWh. In 1989, the
amount of the Estonian oil shale consumed to generate electric power was equal to
22.3-10" t.

On burning oil shale the main atmospheric pollutants are the following:
nitrogen oxides, sulphur oxides, and fly ash. The concentration of nitrogen oxide in
the oil-shale flue gas leaving the chimney, expressed as nitrogen dioxide by an excess
air factor 1.5, is in the range of 0.15-0.20 g/m3. The total emission of nitrogen oxide
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into the atmosphere is approximately 15-20 thousand ton per year.
The concentration of sulphur dioxide in the oil-shale flue gas leaving the boiler

by an excess air factor 1.5 is in the range of 1.0-1.8 g/m . The total emission of
sulphur dioxide into the atmosphere is in range of 140-160 thousand tons per year. As
the oil-shale ash contains a large amount of the component; capable of combining
with sulphur in furnace and in boiler gas passes, the sulphur binding effect from ash,
is high, and it is in the range of 0.75-0.85.

The boilers in oil-shale power plants are equipped with two-stage ash.
separation systems: cyclone and electrostatical predpitators. The fly ash concentration
in oil shale flue gas after electrostatical predpitators by excess air factor 15 is 1-2
g/m3 .

MÕNINGATEMIKROELEMENTIDESISALDUSESTPEIRäl-PIHKVA
JÄRVE JA SELLESSE SUUBUVATE JÕGEPEVEES

A-Pihlak, E.Maremäe /
TA Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

/
Mikroelementide sisaldust Eesti jõgede ja järvede vees on seni veel vähe

uuritud ja andmed selle kohta on veel puudulikud. Maailmas on viimasel ajal hakatud
aga neile pöörama endisest ^/suuremat tähelepanu seoses sagenenud
mürgitusjuhtumitega. On ilmnenud, et mikroelementide mitte eriti kõrged, kuid
püsivad sisaldused vees voivad'pika aja jooksul negatiivselt mõjuda elusolenditele,
vähendades nende bioproduktiivsust, põhjustades sigimatust, immuunsuse defitsiiti jne..
ning seega osutuda kaugelt ohtlikumaks kui ühekordsed teravad mürgitused.
Ülaltoodut arvestades säi Peipsi-Pihkva järve uuringute käigus ajavahemikus 1985-
1990.a., kahjuks küll mitte regulaarselt, uuritud mõningate mikroelementide sisaldust
Peipsi-Pihkva järve/ja temasse voolavate Emajõe ja Velikaja jõe vetes, sest viimastele
langeb 50% järve sissevoolava vee hulgast. Vee proovid võeti järve akvatooriumil ja
jõgede suudrnetes kindlates vaatluspunktides (arvult kuni 29 punktis), vee pindmisest
kihist kuhi 30 cm sügavuseni. Proovides määrati Ti, V, Mn, Ni, Cu, As, Sr. Mo, Th,
U, Zn, Cr/Se, Cd, Sb, Pb ja F sisaldused osalt aatomadsorptsioonmeetodil RPU1
"Eesti Maaparandusprojekt" ja osalt neutronaktivatsioonmeetodil -Loti -TA- Füüsika -
InstituuJnäboratooriumides. Neutronaktivatsioonmeetodil määrati sisaldused vee
kuivatamisel saadud tahkes jäägis.

Mikroelemendid säiluvad järve jõgede kaudu ja õhust sademetega. Kalumu-
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