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Kaasautorid, kelle slaide on siin 
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SISSEJUHATUSEKS: 

Energiatehnoloogia Instituut 
moodustus (2016) kahest ajaloolisest 
instituudist – soojustehnikast ja 
keemiatehnikast.

Keemiatehnika instituudist ühines 
vaid 50%, keskkonnatehnoloogia osa 
ühines Materjali- ja 
keskkonnatehnoloogia instituudiga.
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ENERGIATEHNOLOOGIA INSITUUT 2020. aasta sügisel

Energiatehnoloogia (lühend EI) on üks väiksemaid instituute TTÜ-s. Instituutides ei 
ole enam õppetoole, küll aga on uuesti lubatud ja isegi kohustuslikuks 
moodustada uurimisrühmad, mis koondab just teadustöö fookust. Reeglina peaks 
uurimisrühma juhtima tenuuriprofessor.

EI STRUKTUUR ALATES 2020 AASTA KEVADEST ON:

• Jätkusuutliku energeetika ja kütuste uurimisrühm - juht professor Alar Konist

• Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside emissioonide 
keskkonnamõju integreeritud hindamise uurimisrühm - juht vanemteadur Anna 
Volkova

• Keemiatehnika teadus- ja arenduskeskus - juht vanemteadur Oliver Järvik
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Meie töötajad on keskmise vanusega üks noorimate 
töötajatega instituute ülikoolis

Akadeemilise personali 20 inimest, neist 3 professorit, 3 dotsenti, 3 lektorit, 4 vanemteadurit, 2 
teadurit, 5 nooremteadurit-doktoranti.  

Keskmine vanus akadeemilisele personalil on  39,4 aastat. 

Töötajaid kokku  on  33  täishõivega ca 28…30 ja kogu instituudi keskmine vanus on 44 aastat.

17 töötajal staaži 0….5 aastat! 

10 töötajal staaži üle 20 aasta!

Käsunduslepinguid hetkel kolm, õppetööl tunnitasulisi ei ole.

Üliõpilased on stipendiumitega kaasatud instituudi teadus- ja lepingulistesse töödesse.  
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Doktorandid, ülikoolis järjest rohkem tähtsustakse  
doktorantide olemasolu

Ülikoolil on nõue, et doktorandid peavad saama iga kuu neto oma pangakontole 1100 eurot. Riik 
maksab stipendiumit 660 eurot kuus. Selle vahe 440 eurot peab instituut tagama. Aga on muidugi 
lubatud ka rohkem tasustada. 

Doktoriõppesse tullakse läbi konkursi  juhendaja professori esitatud doktoritöö teemale. Konkurss 
on rahvusvaheline ja otsuse, keda valitakse tehakse ikkagi  juhendaja professori poolt.  

Meie  instituudi professorite ja vanemteadurite juhendamisel on hetkel  9 doktoranti, kellest kaks 
küll töötavad Virumaa Kolledžis. 

Aga meie töötajate nimekirjas on ka kaks  doktoranti Iraanist,  üks Kolumbiast, üks Jordaaniast. 

Näeme, et ka meie muutume rohkem rahvusvahelisemaks. 
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Eelarve on avalik ja Ülikooli siseveebist jälgitav kõigile, 
aastane Eelarve on ca 1,2 miljonit eurot 

On siiski erinevus teistest instituutidest – suur osakaal 
ettevõtluslepingutest:

Eesti sisesed lepingud oli näiteks  2019. aastal:
TTÜ kokku 6338 tuh eurot, siis Energiatehnoloogia instituut 836 tuh eurot ehk see 
moodustab 13,2 % kogu ülikooli lepingute mahust!!!!!

Suuremad lepingute partnereid on Eesti Energia, Elering, Utilitas, aga ka 
rakendusprojektid nn RITA ja Nutika spetsialiseerumise programmid, viimaseid  
rahastatakse läbi ministeeriumite (KKM , MKM, HTM), raha on Euroopa Liidust. On 
ka lepingud Norrast põhjamaade rahastusega nn NER (Nordic Energy Research).
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Instituudi juurde käib ka õppetöö, kui õppekavad
on dekanaadi “omad”, õppeained instituudi
“omad”!

Õppetööd ca 1344 kontakttundi aastas:
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TTÜ Energiatehnoloogia instituudi 
uurimisrühmade lühiülevaated
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Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside 
emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamise 
uurimisrühm

Dr.Sc.Ing. Anna Volkova, vanemteadur, uurimisrühma juht

professor Andres Siirde

dotsent Eduard Latõšov

lektor Igor Krupenski

järeldoktorant Henrik Pieper

doktorant Kertu Lepiksaar

insener Vladislav Mašatin (PhD, Utilitas tootmisjuht)



UURIMISRÜHMA TEGEVUSSUUNAD (2015-2020) 
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• Olemasolevate suureulatuslike kaugküttesüsteemide üleviimine  4. põlvkonna 
kaugküttele

• Kaugkütte eksergia

• Soojusenergia salvestamise ühendamine biomassil põhineva CHP-ga

• Madalatemperatuurilised kaugküttevõrgud

• Suurte soojuspumpade integreerimine kaugküttesüsteemidega

• GIS-põhine kaugküttevõrkude optimeerimine

• Paralleeltarbimise mõju kaugküttele

• Kaugküttevõrkude optimeerimine

• Kaugjahutus

• Tagasivoolu temperatuuri vähendamine 

Teadustegevus

• ETAG 5 taotlust

• Archimedes 2 taotlust

• Nordic Energy Research 2 taotlust

• Interreg Baltic Sea region 2 taotlust

• MKM pakkumused 5 taotlust

• EEA Norway Baltic Research Programm 3 taotlust

• IEA DHC 2 taotlust

• EU Horizon 2020  2 taotlust (+2)

• Germany Baltic DH 2 taotlust

• TalTech teadus/arenduprojektid 4 taotlust (+1)

• ERASMUS+ ICM 4 taotlust 

• Ettevõtjad: Utilitas, Eesti energia, EKJA, Eesti gaas, kaugkütte operaatorid

Rahastuse
leidmine

40 konverentsi
ettekannet

25 teadusartiklit

>10 tudengite teadustöö 
stipendiumi

Teadustegevuse 
rahandamine:

TalTech arendus- ja 
teadusprojektid

NER 2 projekti 

IEA DHC  projekt
Lepingud ettevõtjatega

Erasmus projektid



PROJEKTID
B55 (2015-2017)- Baasfinantseerimise toetusfondist noorteadlase toetused: 

Soojuse salvestamine kaugküttes 

SS429 (2018-..)

• NutiSoojus äpp
• TalTech soojusvarustus

Archimedes digiõpik “Jätkusuutlik kaugküte“ (Volkova, Siirde, Latõšov, Mašatin)

Mobilitas+ järeldoktorant H.Pieper Kaugjahutussüsteemide optimeerimine

Soojuspumpade kasutamise potentsiaal Balti riikides (tender)

5.põlvkonna kaugküte (koordinaator TalTech, Dalarna University, RTU, VGTU)

Energia kaskaadid (EI-JKU and AIT (Austria), SINTEF (Norway), Taltech)
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KOOSTÖÖ ETTEVÕTJATEGA

Tallinna soojusmajanduse arengukava

Biometaani ühenditest tulenev mõju terasest ülekandetorustike 
korrosiooniriskile arengukava 

Vesiniku ja sünteetilise gaasi kasutamise potentsiaal ja ühenditest tulenev 
mõju ülekandetorustikele ja lõpptarbijate seadmetele

Kaugkütte kaalumistegurid

Soojuse salvestamise võimalused Narva elektrijaamades

LNG kasutamise potentsiaal
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Keemiatehnika teadus- ja 
arenduskeskus

Oliver Järvik
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Keemiatehnika teadus- ja arenduskeskuse ajalugu:

• 1918 asutati erakool Tallinnas Eesti Tehnika Selts

• 1920 riigistati ja sai nime Tallinna Tehnikum

• 1933 avati tehnikateaduskond Tartu Ülikoolis

• 1936 toodi tehnikaerialade õpetamine Tallinnasse – avati Tallinna Tehnikainstituut 
(Paul Kogerman)  1938 Tallinna Tehnikaülikool

• 1936 Keemilise tehnoloogia laboratoorium Tallinna Tehnikainstituudis (Jaan 
Kopvillem)

• Keemiatehnika instituut kuni 2017

• Alates 2017 keemiatehnika uurimisgrupp

• Alates 2017 – keemiatehnika teadus- ja arenduskeskus
• Vahur Oja (2017-2020)
• Oliver Järvik (2020-…); Zachariah Steven Baird (PhD), Parsa Mozaffari, Sepehr Mozaffari, 

(Kaarel Siirde, Sven Kamenev)
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Millega on tegeletud

• Orgaaniliste ainete termokeemilise muundamise protsesside uuringud

• Orgaaniliste ainete ja õlide/tõrvade termodünaamilis-füüsikaliste omaduste 
määramine

• Tööstuse ja keskkonna seisukohalt oluliste ainete ja segude karakteriseerimine:
• Segude koostised
• Aururõhud, keemistemperatuurid
• Pindpinevused
• Viskoossused, reoloogia
• Tihedused, soojusjuhtivused
• Reaktsiooni- ja aurustumissoojused
• Segude keskmine molaarmass, molaarmassi jaotus
• Koostise muutumine ajas, protsessides – lagunemine, oksüdeerumine, polümeriseerumine
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Olevik ja tulevik

• Käimasolevad ja hiljuti lõppenud projektid:
• Põlevkiviõli väävlisisalduse vähendamise uuring – Virumaa Kolledž ja Energiatehnoloogia 

instituut
• Labori võimekuse taastamine. Koostöö-teenus – Novotrade Invest AS, VKG AS

• Tulevik?, küsimärk, kuna kavatsustele ja ideedele tuleb rahastaja saada läbi 
projekti taotluste ja konkurentsi.

• Horizon 2020, Topic: LC GD 3 1 2020: Closing the industrial carbon cycle to combat climate
change Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources: 
CO2 to chemicals – TalTech (Laboratory of Industrial Chemistry, Virumaa College, Department
of Geology, Department of Energy Technology, Department of Chemistry and Biotechnology), 
University Leoben, Lappeenranta University of Technology, University of Borås, Norwegian
University of Science and Technology, …

• Pürolüüsiprotsesside mudeldamine biomassi väärindamiseks ja toetav katseline tegevus
• Biomassi gaasistamisel ja pürolüüsil tekkivate tõrvade karakteriseerimine (eelkõige 

aururõhud, vastava katseseadme ehitamine)
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Jätkusuutliku energeetika ja 
kütuste uurimisrühm
(Endine kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabor)

Alar Konist

Võtmesõnad:
Kütused
Põlemine
Pürolüüs
Gaasistamine
Tuhad
Aktivatsioonienergia
CO2 heitmed
CCS ja CCU (sh. oxyfuel)
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Kopli 2013 algus

Töötingimused ja tempo

Peamaja U06 
2013 keskpaik

Peamaja U06 
2014 keskpaik

Peamaja U06 
2017 sügis

Peamaja U06 
2014 sügis
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Koostöö

19



Teadusrühma koostöö

• Salo, Laura; Mylläri, Fanni; Maasikmets, Marek; Niemelä, Ville; Konist, Alar; 
Vainumäe, Keio; Kupri, Hanna-Lii; Titova, Riina; Simonen, Pauli; Aurela, Minna; 
Bloss, Matthew; Keskinen, Jorma; Timonen, Hilkka; Rönkkö, Topi (2019). Emission 
Measurements with Gravimetric Impactors and Electrical Devices: An Aerosol 
Instrument Comparison. Aerosol Science and Technology, 
1−15.10.1080/02786826.2019.1578858.

• Culin, C.; Tente, K.; Konist, A.; Maaten, B.; Loo, L.; Suuberg, E.; Külaots, I. (2019). 
Reactivities of American, Chinese and Estonian oil shale semi-cokes and Argonne 
premium coal chars under oxy-fuel combustion conditions. Oil Shale, 36 (3), 
353−369.10.3176/oil.2019.3.01.

• Leben, Kristjan; Mõtlep, Riho; Paaver, Peeter; Konist, Alar; Pihu, Tõnu; Paiste, 
Päärn; Heinmaa, Ivo; Nurk, Gunnar; Anthony, Edward; Kirsimäe, Kalle (2019). 
Long-term mineral transformation of Ca-rich oil shale ash waste. The Science of 
The Total Environment, 658, 1404−1415.10.1016/j.scitotenv.2018.12.326.
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OLULISEMAD PÕLEVKIVI TEMAATIKAGA SEOTUD 
UURIMISTÖÖD 
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PÕLEVKIVITUHKADE OHTLIKKUSE UURING 2019. aastal

Uuringu tellija: Keskkonnaministeerium

Uuringu teostajad: Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia 

instituut ja 

Tartu Ülikooli Geoloogia osakond

Uuringu rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tartu Ülikooli Geoloogia osakond:

Kalle Kirsimäe, PhD, professor

Kärt Paiste, PhD, geoloogia spetsialist

Martin Liira, PhD, teadur

Riho Mõtlep, PhD, teadur

Peeter Somelar, PhD, teadur

Kristjan Leben, doktorant-nooremteadur

Peeter Paaver, doktorant-nooremteadur

Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituut:

Andres Siirde, PhD, professor ja Energiatehnoloogia 
instituudi director

Tõnu Pihu, PhD, professor

Alar Konist, PhD, professor

Oliver Järvik, PhD, vanemteadur

Dmitri Nešumajev, PhD, vanemteadur

Birgit Maaten, PhD, vanemteadur

Rivo Rannaveski, PhD, nooremteadur

Mari Sulg, doktorant, ettevõtlusspetsialist



PEAMINE TULEMUS - PÕLEVKIVITUHK KVALIFITSEERUB TAVAJÄÄTMEKS

 Tulenevalt sellest, et Eesti põlevkivituhad vastavad oma keemiliselt ja mineraalselt 

koostiselt ning omadustelt Euroopas energeetikas väga laialdaselt kasutatava söe alaliigi 

ligniidi põletamisel tekkivatele klass C tuhkadele, on antud töö peamine järeldus, et 

põlevkivi põletamisel tekkivaid kolde- ja lendtuhkasid tuleks käsitleda sarnaselt söe 

põletamisel tekkivate kolde- ja lendtuhkadega.

 Lähtuvalt söetuhkade ja põlevkivituhkade üheselt võrreldavatest omadustest ja ohtlikkuse 

hinnangutest ning EL praktikast selliste jäätmete klassifitseerimisel ei ole põlevkivituhkade 

liigitamine eraldiseisva koodiga põhjendatud. Siinjuures on tähtis asjaolu, et EL-s on 

otsustatud, et söetuhad, kuigi need omavad teatavaid ohtlikke omadusi jäätme 

raamdirektiivi ohtlikkuse hinnangu alusel, on käsitletavad kindlasti tavajäätmetena. 

 Eeltoodust tulenevalt on õigustatud:

 Põlevkivi koldetuhkadele jäätmekoodi 10 01 01 määramine.

 Põlevkivi lendtuhkadele jäätmekoodi 10 01 02 määramine.



RITA1/02-20 - KLIIMAMUUTUSTE LEEVENDAMINE LÄBI CCS 
JA CCU TEHNOLOOGIATE (2019 – 2021)

Eesti on elaniku kohta üks kõige kõrgema kasvuhoonegaaside (KHG) heite ning ressursi- ja 
süsinikumahukusega majandus Euroopa Liidus. KHG emissioonide oluline vähendamine eeldab 
parimate süsiniku püüdmis- ning utiliseerimistehnoloogiate rakendamisvõimaluste 
väljaselgitamist.

Projekti põhieesmärgiks on hinnata erinevate süsiniku püüdmistehnoloogiate sobivust ning 
töötada välja stsenaariumid nende tehnoloogiate rakendamiseks Eesti põlevkivitööstuses. Samuti 
analüüsitakse efektiivseimate lahenduste keskkonnamõju ning Eesti tööstussektori tehnoloogilist 
ja majanduslikku võimekust püütud CO2 kasutada. 

Majandusanalüüs keskendub sobivaimate püüdmistehnoloogiate ühikukulude erinevustele, 
tundlikkusele CO2 kvootide ja elektri hindade suhtes ning investeeringute 
subsideerimisvajadusele, aga ka püütud CO2 ekspordipotentsiaalile.

Projekti tulemuseks on süsiniku püüdmistaristusse investeerimise põhjendatuse mitmekülgne 
uuring, aitamaks minimeerida KHG heitkoguseid Eesti põlevkivitööstuses.



Süsiniku püüdmise tehnoloogiad 
(Carbon capture Technologies) 

Allikad: http://ccspfinalreport.fi/

http://ccspfinalreport.fi/


PÕLEVKIVI KASUTAMINE CO2 NEUTRAALSUSES –
ÜLETAMATU PROBLEEM VÕI VÕIMALUS

Kaevandamine

Põlevkiviõli tootmine 

Elektritootmine Tooted, jäätmed, emissioonid

Põlevkiviõli 

Uttegaas

Tuhk

Uttevesi

Soojus/elekter

Suitsugaas

Suitsugaasid

Tuhk

Põlevkivi

CCUS?



Allikas: Carbon capture and storage (CCS): The way forward; Bui M Adjiman C Bardow A Anthony E Boston
A Brown S Fennell P Fuss S Galindo A Hackett L Wilcox J Mac Dowell N. Energy and Environmental Science. 2018 vol: 11 (5) pp: 1062-1176 

Püüdmine
Transport
Ladustamine
Kasutamine

CCS tehnoloogiate valmidustasemed



Võimalikud CCS tehnoloogiad ja nende valmidustasemed

Tehnoloogia Liik

Sobivus olemas-

olevale põletus-

seadmele*

Energialõiv‡

Saadava CO2

oodatav 

puhtus

Ligikaudne kulu 

(2018 EUR/t 

CO2)**

TVT

Membraanprotsess peale põletamist jah 25-50% 50-99%*** 45-90 7

Kütuse gaasistamisega 

liitringprotsess (KGL)
enne põletamist ei 15-30% >98% 15-50 7

Hapnikus põletamine
Hapniku ja CO2

keskkonnas
jah 15-45% 70% 25-70 7

Absorptsioon peale põletamist jah 15-70% >98% 30-90 9

Mitmefaasiline 

absorptsioon
peale põletamist jah 25-45% >98% 25-70 7

Adsorptsioon peale põletamist jah 25-40% 50-99%*** 40-70 7

Hapnikukandja ringlus Hapnikukesk-konnas ei ~5% ~75% 15-30 6

Kaltsiumi ringlus peale põletamist jah 15-30% ~70% 15-40 6

* Tehnoloogiat saab rakendada olemasoleva põletusseadme korral ilma, et oleks vaja seadet ennast muuta

** Kulu ei sisalda transpordi ja ladustamise kulu, aga sisaldab seadmete kulu ja 

kokkusurumise/komprimeerimise kulu

*** Kõrgem puhtus saavutatakse separatsiooniastmete lisamisel

‡ Energialõiv näitab, kui palju rohkem energiat tuleb lisada, et toota sama palju elektrit kui toodetakse ilma 

CO2 püüdmiseta; suhteline kasuteguri vähenemine

Allikas: Kliimamuutuste leevendamine läbi CCS ja CCU tehnoloogiate (ClimMIT) vahearuanne, RITA1, Tallinna Tehnikaülikool, 
Tartu ülikool, detsember 2019



Allikas: http://makingoftomorrow.com/wp-content/uploads/2017/06/EB_web_28.6_vs6.pdf

Mis on CCS, CCU ja CCUS?



Allikas: http://makingoftomorrow.com/wp-content/uploads/2017/06/EB_web_28.6_vs6.pdf

CO2 kasutamine

Figure5 Global use of CO2 today. Adapted from [9] based on [5,6,7]



Allikas: http://makingoftomorrow.com/wp-content/uploads/2017/06/EB_web_28.6_vs6.pdf

CO2 kasutamise võimalikud viisid



CCUS - 60kWth CFB Test Facility 

Teeme katsetööd spetsiaalsel põletustendil, 
kus põletusel õhu asemel on hapnik segus 
CO2-ga. CO2 saame aga suitsugaaside 
tsirkulatsioonist.

Määrame põletuskineetika.
Uurime, kui puhta CO2 me suitsugaasidega 
saame.

Määrame tuhkade omadusi.



KOKKUVÕTTEKS PROJEKTI CCS JA CCU 

TEHNOLOOGIATE UURINGULE

Põlevkivi saab edasi kasutada ka kliimaneutraalsuse/roheleppe valguses.

Kas me põlevkivi ka tulevikus kasutame on vaid meie enda otsustada, sest 
tehnoloogiad CO2 püüdmiseks on olemas.



RITA1" PROJEKT RITA1/01-60 (2018-2022)
INNOVAATILISTE JA KESKKONNASÕBRALIKE PÕLEVKIVI VÕI 
SELLE SAADUSTE TÖÖTLEMISE TEHNOLOOGIATE ARENDAMINE

Uurime kiirpürolüüsi:

Keevkiht on tänu lihtsusele ja töökindlusele üks kõige levinum tehnoloogia. Pürolüüsitava 

materjali kiireks kuumutamiseks on lihtne meetod segada see kõrgel temperatuuril 

keevkihis liikuvate liivaosakestega. Eeliseks on hea temperatuuri reguleerimise võimalus ja 

väga tõhus soojusülekanne pürolüüsitavatele osakestele. Vajalik soojus saadakse 

pürolüüsigaaside ja/või koksi põletamisest. 

Mõnede kiirpürolüüsi tehnoloogiate kommertspotentsiaal
(R. Venderbosch and W. Prins,
“Fast pyrolysis technology development,”
Biofuels, Bioprod. Biorefining, vol. 4, pp. 178–208, 2010.



MIDA SIIS UURIME ? 
MATERIALS CHARACTERIZATION (CHEMICAL, PHYSICAL, 
MINERALOGICAL)

Näiteks laborikatsetel kiirpürolüüsil kasutati suuremalt jaolt kuumutuskiirust 500 
°C/min. See sai valitud just sellepärast, et saaks leida vahemik konkreetsetele 
temperatuuridele ja ei tekiks n-ö ülelööki. Temp profiilis on kasutatud ka paika 
timmimiseks lühikesi, segmente, kus kuumutuskiirus on 8 °C/min, ent ahju ja 
proovi vahelise temperatuurierinevuse tõttu kuumenes proov ikka üsna kiiresti 
soovitud temperatuurini. 

temperatuuriprofiil massikadu

Karbonaatide osas peab 
veel uurima, sellelt 
konkreetselt massikao 
kõveralt (just alates 
770°C ja ka tegelikult 
veel 679°C) on raske 
järeldusi teha.
Suur erinevus on 770°C 
ja 680°C vahel?

KOKKUVÕTE: lisakatsed ja andmete 
interpreteerimine jätkuvad paralleelselt



PÜROLÜÜSI ERINEVAD TINGIMUSED, VEEAUR, ERINEVAD
KIIRUSED…
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Põlevkivi pürolüüsil on veeauru 
kasutatud peamiselt, et selgitada 
välja, millist mõju avaldab see 
õlisaagisele ning eralduvatele 
gaasidele. Samuti on uuritud, mis 
võiks olla temperatuurivahemik, kus 
õlisaagis on veeauru kasutamisel 
maksimaalne.



LISAKS JÄTKAME MATEMAATIKAGA JA KÕRVALSAADUSTEGA
NAGU UTTEGAAS, ANALÜÜSIME VÄÄVLI MÕJU PÜROLÜÜSIL 

Põlevkiviosakeste temperatuuri muutumise ja vajaliku kuumutusaja modelleerimine, 
seda eraldi teemana „Pürolüüsi ja gaasistamise kineetilise mudeli arendamine“. 
Modelleerime põlevkiviosakest vedeliku dünaamika tarkvaraga, arvutame osakese 
kuumenemist ja reaktsioone, valideerime TGA katseandmetega, saame arvutada 
osakese vajalikku viibimisaega. Mudel aitab projekteerida pürolüüsiseadmeid.

Uttegaasi kasutusvõimalused, oleme varasemalt seda käsitlenud, kuid lõpp-raportisse 
on see vajalik uuendada, täiendada. Teema oleks nüüd „uttegaaside töötlemise 
võimalused”. Teema on tõusmas fookusesse, kui tuleb arvestada „põletamise, kui 
protsessi lõppemist seoses CO2 emisioonide liikumisega 0 väärtuseni“.
CO2 mõjude hindamine üldse – regulatsioonid, CO2 kvoodid ja selle prognoos, 
teadustegevus CO2 käitlemise suunal….

Jätkame väävli temaatikaga põlevkiviõlis. Eelkõige pürolüüsitingimuste mõju väävlile 
ja väävliühenditele.



EHITAME IKKA POOLTÖÖSTUSLIKKU KATSESTENDI, MIS VALMIS
90 %, VAID AUTOMAATIKA JA JUHTIMINE TEGEMISEL



PILOOT KATSESTEND SEISUGA 14.12.20 INSITUUDI KATSEHALLIS



SUURED PROJEKTID, ALLES ALGUSES EESTI ENERGIAGA NING  
TEADUS- JA HARIDUSMINISTEERIUMIGA

1. Rakendusuuring väävliühendite vähendamiseks põlevkiviõli toodetest, 
Nutikas, 01.09.2020-31.05.2022, 423 000 €. (üldkuluga). 

Käib analüüside tegemine, kaardistatakse põlevkiviõli stabiilsus ja 
väävliühendid

2. Põlevkiviõli tootmise CO2 jalajälje vähendamise rakendusuuring , Nutikas, 
400000 €. (üldkuluga)

Põlevkiviõli tootmise LCA (keskkonna jalajälg, CO2 püüdmine/kasutamine 
CCU/CCS), kohal juba 2 tonni poolkoksi katsetuseks

3. LEIEE20004 - Põlevkivitehnoloogiate alased teadusuuringud Enefit
Energiatootmise AS (2020)

4. PSG266 - Aktiveerimistingimuste mõju poorse süsiniku valmistamisel 
põlevkivist (2019-2022)



KOKKUVÕTTEKS

KAS PÕLEVKIVI UURIDA VÕI MITTE?

Jätkuvalt tuleks tegeleda põlevkivikeemia ja muude põlevkivialaste uuringutega, sest 

meie loodusressurss muutub väärtuseks, kui me teame selle olemasolu, omadusi, 

mahtu ja paiknemist ning oskame seda erinevates rakendustes keskkonnasäästlikult 

kasutada. 

Põlevkivi ei saa kunagi lõpuni uuritud. Tema lõplikuks  tundmaõppimiseks on veel palju 

tööd teha. 

Ülikoolis, mida on nimetatud Rauakooliks, TPI-ks, TTÜ-ks, TalTech-ks jätkuvad 

põlevkivialased teadus- ja arendustööd kõrvuti vesiniku ning biokütustega nüüd 

struktuuris, mille nimi on Energiatehnoloogia instituut. 
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Tänan tähelepanu eest!


