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Kütused

• Kütused – ained (peamiselt C-ühendid), mille 

põlemisel vabaneb palju energiat

• Kütteväärtus näitab, kui palju energiat eraldub 1 

kg kütuse põlemisel



Küttepuude kütteväärtus

Kuna erinevad puuliigid on erineva 

tihedusega, siis erineb 1 m3 kohta esitatud 

kütteväärtus oluliselt

• kask 1700 kWh/rm

• mänd 1360 kWh/rm

• haab 1330 kWh/rm

• kuusk 1320 kWh/rm

• lepp 1230 kWh/rm



Kütuste liigid

• Mittetaastuvad – fossiilsed (organismide jäänused 
- nafta, põlevkivi, kivisüsi jne)

• Taastuvad – puit ja biokütused (sõnnik, põhk jne)

looduslik tehiskütus

tahkekütus kivisüsi, puit, 

põlevkivi, turvas

turbabrikett

koks

vedelkütus nafta bensiin, diislikütus,

petrooleum, kütteõli, 

biodiisel, etanool

gaaskütus maagaas biogaas



Taastuvad ja taastumatud kütused

• Taastuvad kütused

– organismide elutegevuse tagajärjel hiljuti moodustunud 

– tekib pidevalt juurde

– puit, põhk, biokütused (etanool, biodiisel, biogaas jms)

• Taastumatud kütused 

– tekkeaeg miljonites aastates 

– varud tarbimisel vähenevad

– fossiilkütused (põlevkivi, kivisüsi, nafta, maagaas)



Taastuvenergia liigid Eestis 

(2014)



Taastuvenergia osakaal Eestis 

(2013)



Põlevkivi

• Tekkinud 450 – 500 milj a tagasi 

merepõhja settinud jäänustest

• Narva Elektrijaamade kütus

• Keemiatööstuse tooraine



Eesti põlevkivimaardla



Põlevkivi tootmine tänapäeval



Suurimad põlevkivitootjad



Fakte Eesti põlevkivist

• Eesti põlevkivi ladestusala on umbes 3000 km2

– Kaevandatud ala on 425 km2

• Kasutatav põlevkiviressurss on hinnanguliselt 

umbes 1,5 miljardit tonni

– 1 miljard tonni põlevkivi on kokku juba kaevandatud

• Põlevkivi asub Eestis 10 kuni 70 meetri sügavusel

• Tööstuslik põlevkivikiht on 2,7 kuni 2,9 meetrit 

paksune. 

• Kasutatava põlevkivi energiaväärtus on umbes 8-

11 MJ/kg



Turvas

• Turvas tekib surnud 

taimedest soodes, kus 

need vees 

hapnikuvaegusel 

täielikult ei lagune

– Aastane turbakihi 

juurdekasv on 1 mm 

• Turbakihi paksus on 

keskmiselt 4-5 m, 

harva ka 7-8 m 



Üleriigilise tähtsusega 

turbamaardlad 



Turba tootmine ja turbabrikett



Eesti põlevkivi ja turba võrdlus

Põlevikivi Turvas

tekkeaeg 450 – 500 milj a 

tagasi

pärast viimast jääaega

(alates ~10 000 a tagasi)

tekkekoht merepõhjas soodes ja rabades

koostis 

(millest tekkis?)

vetikatest ja 

bakteritest

turbasamblast

varude asukoht Kirde-Eesti Kesk- ja Kirde-Eesti

kasutusalad kütus 

elektrijaamades, 

tooraine 

keemiatööstusele

turbabrikett (kütusena), 

kasvuturvas istikutele



Kasvuhooneefekt



Kasvuhoonegaasid



Maa temperatuur ja CO2 sisaldus



CO2 sisalduse tõus viimastel 

aastakümnetel



Arktika jääkilbi ulatuse 

vähenemine



Arktika jääkilbi ulatuse 

vähenemine



http://ngm.nationalgeographic.com/2013/09/rising-seas/if-ice-melted-map

http://ngm.nationalgeographic.com/2013/09/rising-seas/if-ice-melted-map


Kliimamuutused Eestis
• keskmiselt on õhutemperatuurid 10 aastaga tõusnud 0,2–0,3 oC

• rohkem on edela-ja läänesuunalisi tuuli

• sajab rohkem vihma sügise lõpus ja talvel

• lumi sulab varem 

– 1961  2002 on lumekattega päevi jäänud vähemaks 25,9 päeva võrra

• vähenenud on  Läänemere jäätumine



Põlemine
• Põlemine – kiire oksüdeerumine, milles eraldub palju 

soojust ja valgust

• Leek tekib gaaside põlemisel

• Tahkete ainete põlemisel toimub nende lagunemine ja 

eralduvate gaaside põlemine

aurud,
põlemist 
ei toimu

mittetäielik põlemine 

C, CO, CO2

valgustav (hõõguv tahm)

täielik põlemine 

CO2 ja H2O

kõrge to



Gaasi leek



Gaasigeneraatoriga autod



Gaasigeneraatoriga autod



Autokatalüsaator


