
Vegetation recovery in Maardu phosphate open-pit quarries

E.Annuka, L.Truus

The most favourable soil for the vegetation recovery has turned out to be a
mixture of limestone, sandstone and Dictyonema shale. On a sandstone soil the
recovery of the vegetation is rather languid. On Dictyonema shale the growth and
development of plants begin after a technical recultivation, taking quite a long period
of time. On the quarry area the restoration of previous plant communities is
impossible.
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1. Olukord käesoleval ajal
Põlevkivielektrijaamade öhubasseini saastav toime avaldub põhiliselt kahel

kujul:
- kahjulikud gaasilised heitmed (CO2, SO2, NOX, HC1).
- suitsugaasidega väljaheidetav tuhk, mis peale kõige muu sisaldab ka raskeid

ja radioaktiivseid metalle ning kantserogeenseid ühendeid. Keskmine mikroelementide
sisaldus kõigub enamasti mõnest grammist mõnesaja grammini tonni tuha kohta,
kantserogeensete ühendite sisalduseks on aga keskmisek mõnikümmend mikrogrammi
100 m väljaheide tava te suitsugaaside kohta).

1.1. Gaasilised heitmed

co2
CO2 keskkonda kahjustav toime avaldub põhiliselt globaalses mastaabis ning

väljendub nn. kasvuhooneefektis. Seetõttu CO2 väljaheitmist elektrijaamade ja
tööstuse poolt käesoleval ajal veel ei normeerita, kuid seda on tõenäoliselt oodatu
juba järgmise sajandi algupoolel. Eesti põlevkivi puhul on tekkiva CO-> koguseks
põlemisproduktides 0,50 n r (arvutatuna O°C juures) ehk 0,U9 kg kilogrammi
põletatava kütuse kohta. Et Eesti põlevkivielektrijaamades käsutatava kuluse kogus
on siiani olnud üle 20 miljoni tonni aastas, võib öelda, et umbes sama suur hulk on
igal aastal õhku heidetud ka CO2-te.
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so2
Käesoleval ajal Eesti põlevkivielektrijaamades käsutatava põlevkivi

väävlisisaldus on keskmiselt umbes 1,5 %, millest põlemisprotsessides moodustub 30
g SO2-te kg kütuse kohta. Tekkinud SO2-st seotakse tuha poolt suurte
põlevkivielektrijaamade käteldes 75-85%, nii et õhku paisatava SOh koguseks on 4,5-
7,5 g kg kütuse kohta. Minnes üle mahuühikutele (VK « 4,20 nrykg, temperatuuri
O°C ja liigõhuteguri a =. 1,50 juures) saame SO2 sisalduseks väljaheidetavaies
suitsugaasides 1,07-1,79 g/m . SO2 sidumisaste tuha poolt katlas oleneb mitmest
asjaolust, millest eelkõige tuleks märkida kütuse jahvatuspeensust, katla koormust,
liigõhutegurit ja ka katla suurust. Igapäevases praktikas avaldab siin kõige rohkem
mõju katla koormus, mille suurenemisega suureneb ka tuha jämedus ning väheneb
väävli sidumisaste. Lähtudes üksikute katlatüüpide keskmisest väävlisidumisastmest
ja osatähtsusest energia tootmisel võib põlevkivielektrijaamade summaarseks
aastakeskmiseks SO2 sialduseks suitsugaasides võtta 1,45-1,50 g/m3, mille puhul
põlevkivielektrijaamade poolt aastas väljaheidetava SO2 koguseks on praeguse
põlevkivi tarbimise korral 133-138 tuhat tonni.

NOX

Eesti põlevkivi iseloomustab suhteliselt väike lämmastikusisaldus (=0,1%). Et
põlevkivikateldes on ka madalad põlemistemperatuurid (kuni 1400-1450 °C), siis on
NOX moodustumine põlemisõhus sisalduva lämmastiku baasil samuti väike ning ta
sisaldus põlevkivielektrijaamade suitsugaasides ei ületa enamasti 0,2-0,25 g/m3

(ümberarvestatult NO2-le, a ~ 1,50 juures). Sellest tulenevalt võib lugeda, et
põlevkivielektrijaamade poolt aastas väljaheidetava NOX kogus on umbes 20 000 tonni
piirides.

HC1
Põlevkivi kloorisisaldus on kuni 0,5%, kusjuures tegemist on orgaanilises osas

oleva klooriga, mis kütuse põlemisprotsessis moodustab HCJ. Viimasest osa seotakse
katlas tuha poolt. 'JTÜ ja TA Keemia Instituudi poolt teostatud mõõtmiste põhjal on
suitsugaasides leiduva HC1 kogus enamasti alla 0,2 g/m , tõustes vaid erandjuhtudel
kuni 0,25 g/m . Seega võib väita, et elektrijaamade poolt väljaheidetava HC1 kogus
on mõnevõrra väiksem NOX kogusest ja tõenäoliselt jääb piiridesse 10-15 tuhat tonni
aastas.

1.2. Suitsugaasidega väljaheidetav hulk
Lendtuhasisaldus suitsugaasides pärast elektrifiltreid kõikus TTÜ fa TA Kecmiu

Instituudi poolt Eesti SEJ teostatud mõõtmistel pärides 0,88-1,67 g/m . Arvestades
aga Balti SEJ tuhapüüdmisseadmete kehva seisukorda on ilmne, et summaarselt võttes
on olukord mõnevõrra halvem ja seetõttu võib keskmiseks lendtuha sisalduseks
põlevkivielektrijaamade suitsuhgaasides võtta 1-2 g/m . Seega väljaheidetava tuha
üldiseks koguseks praeguse energiatoodangu juures on umbes 130-140 tuhat tonni
aastas.
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2. Tulevikuväljavaated
Nagu eelpool toodud andmetest selgub, on põlevkivielektrijaamade poolt

atmosfääri heidetavate kahjulike ainete kogused suured ja nõuavad tulevikus tunduvat
vähendamist. Nii ongi uutes, Balti SEJ 5. järjekorra jaoks kehtestatud normides seda
asjaolu arvesse võetud ja lubatud SO2 sisalduseks ainult 400 mg/m , NOX sisalduseks
200 mg/nr ja tuhasisalduseks 100 mg/nr (andmed on toodud gaaside temperatuuril
O°C ja liigõhuteguri a = 1,50 juures). Sõlmitud rahvusvahelistes lepingutes on samuti
ette nähtud, et Eesti peaks SO2 väljaheitmist 1993.aastaks vähendama 30% ja
1995.aastaks 50% võrra 1980.a. tasemega võrreldes. Kõik see teeb hädavajalikuks
põlevkivielektrijaamade kure varustamise efektiivsete gaasipuhastusseadmetega. Et
seda vajadust on tänapäeval üldiselt mõistetud, siis seisneb sün probleem eeskätt
mitmesuguste tehniliste ja majanduslike küsimuste lahendamises.
Põlevkivielektrijaamade gaasipuhastussüsteemide väljatöötamisel tuleb nimelt
arvestada terve rea põlevkivi omadustest tulenevate eritingimustega,, mis teeb
välismaal väljatöötatud meetodite otsese ülevõtmise otstarbekuse küsitavaks. Sellised
eritingimused, mida põlevkivi puhul tuleb kindlasti arvestada, oleksid järgmised:

1. Suitsugaaside suur tubasisaldus, mis raskendab tuhapüüdmisseadmete tööd.
Seetõttu ei saa suitsugaaside puhastamisel SC^-st käsutada meetodeid, mis
halvendaksid niigi väga raskes olukorras töötavate tuhapüüdmisseadmete, eriti
elektrifiltrite töötingimusi.

2. Et kollete ja tuhapüüdurite alt saadav põlevkivituhk sisaldab, olenevalt
fraktsioonist, 10-30 % vaba lupja, siis tuleks SO2 sidumiseks, lähtudes majanduslikust
otstarbekusest, käsutada mitte mujalt elektrijaama jaoks hangitud lupja või lubjakivi,
vaid lahendada see küsimus põlevkivituha baasil, viimast vajaduse korral eelnevalt
töödeldes.

3. Et põlevkivituhk on oma koosseisu ja omaduste poolest heaks tooraineks
ehitusmaterjalide-, eriti aga tsemenditööstusele ning samuti keemiliseks meliorandiks
põllumajanduses, siis ei tohiks suitsugaaside puhastamiseks käsutada selliseid skeeme
ja meetodeid, mis võivad esile kutsuda tuha kvaliteedi langusi (müügiväärtuse
vähenemist). Eriti käib see just elektrifiltrituha kohta, mille kvaliteedinäitajad
tsemenditööstuse nõudeid arvestades on küllaltki rangelt määratud.

Lisaks sellele tekitab tõsiseid raskusi veel suuregabariidiliste seadmete
paigutamine jaama territooriumile, kuna põlevkivielektrijaamade projekteerimisel
omal ajal peale tolmupüüdmisseadmete teisi gaasipuhastusseadmeid ei olnud ette
nähtud.

Mitmesuguste pakutud gaasipuhastusmeetodite ja -skeemide analüüs näitas, et
suitsugaaside puhastamisel lendtuhast tuleb ka tulevikus ilmselt jääda elektrifiltrite
kujutamise juurde. Iseärasuseks on siin siiski asjaolu, et tsemendiiööstuse jaoks sodiva
luha saamiseks tuleb käsutada kaheasimelist tuhapüüchnisskeemi: tsüklon +
oleku Miller, sest tuhale esitatavate kvaliteedinõuete täitmine ainult elektrililtri
kasutaiui.se korral on väga raske.
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Mis puutub SO2 püüdmisse (koos SO2-ga püütakse ka HCl ning võib esineda
ka mõningat NOX püüdmist), siis siin oli välja pakutud mitu meetodil. Teostatud
analüüs näitas osa variantide kasutuskõlbmatust ja käesoleval ajal on
põlevkivielektrijaamade gaasipuhastuse tarbeks väljatöötamisel kaks, sõelale jäänud
erinevat varianti:

1. TTÜ poolt pakutud märggaasipuhastus, kus leeliselise pesemislahusena
käsutatakse tuhaväljadelt hüdrotuhaärastusse tagastatavat vett. Tuhaväljavee
käsutamine leeliselise pesulahusena on, nagu näitavad katsed, väga efektiivne
(normides ette nähtud SO2 jäaksisalduse, 400 mg/m , saavutamine ei ole mingiks
probleemiks), nõuab suhteliselt vähe täiendavaid kulutusi ning märggaasipuhas-
tusseadmete paigutamine skeemi viimase astmena vähendab tunduvalt ka suit-
sugaaside tolmusisaldust. Selle süsteemi rakendamise teeb raskeks eelkõige aga
seadmete, eeskätt skrubberi suuregabariidilisus, mistõttu nende paigutamine jaama
territooriumile osutub omaette probleemiks.

Meetodi rakendamise osas viiakse praegu läbi projekteerimistöid planeeritava
Balti SEJ 5-nda järjekorra tarbeks.

2. Üleliidulise Soojustehnika Instituudi poolt väljatöötatud ja praegu Eesti SEJ-
s katseliselt uuritav poolmärgmeetod. Arvestades TTÜ-s teostatud uurimistööde
tulemusi võib oletada, et meetod on vähem efektiivne kui märgnieetod, kuid
väidetavalt on ta paigutamine kateldele veidi lihtsam.

Lõplik otsus ühe või teise meetodi kasutuselevõtmise kõhu ja aja suhtes tehakse
ilmselt lähemas tulevikus.

Air pollution and oil-shale power plams

H.Arro, A.Prifck, J.Loosaar

Some basic data about the occurrence of pollutants in the flue gases of oil-
shale power plants at the present time are given. Future prospects are discussed and
specific requirements and recommendations concerning Hue gas purification systems
of oil-shale power plants arc proposed. At the moment two different flue gas
desulphurisation systems - a wet and dry one, are being designed, which should he a
start up in introducing respective denning systems tor oi)-sh;ilo \HMCT pluni.v.
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