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Mart Hovi haridustee

• Doktorantuur EMÜ’s 2016…2020

• Magistrikraad (teaduskraad), 1995, 
(juh) Eugen Kokin, „Mitmeaastased 
rohttaimed energeetilise toormena 
Eesti Vabariigis“, Eesti Maaülikool.

• 1983–1990 Elektriinsener, Eesti 
Põllumajanduse Akadeemia

• 1974–1983    Tallinna 16. Keskkool

• 1972–1974    Iru Algkool

• Sündinud 30.10.1964
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https://www.etis.ee/Portal/Persons/Display/e8475836-b3d6-4ba7-8773-2111139ddf92
http://www.eau.ee/~mhovi/Energiahein.pdf


Mart Hovi tegevusvaldkond

• Õppetöö: informaatika ja soojusenergeetika

• Koostöö soojaettevõtjatega (nõustamine jne)
• Tootsi Turvas AS

• Ahja Moodulahi OÜ

• Disainkütteseadmed OÜ

• Rapla Metall OÜ

• Projektid
• ECOHOUSING
• Katelde omadusi käsitlev uurimus

• Teadmistepõhise ehituse tippkeskus

• Tuli ja Suits OÜ toodete katsetamine

• Sangla keskküttetrassi tehnilise seisukorra ja soojuskadude ekspertarvamus
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https://www.etis.ee/Portal/Persons/Display/e8475836-b3d6-4ba7-8773-2111139ddf92
http://pilv.emu.ee/Ope2017s/
http://pilv.emu.ee/Ope2017s/


Probleem

• Ahjud on väga 
levinud 
kütteseadmed põhja 
euroopa maamaja-
pidamistes.

• Peamine kahjulike 
heitmete põhjus 
ahjudel on 
mittetäielik põlemine. Foto: Tiit Blaat
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Ahjude vaatlused
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Materjal ja meetod

Mõõtmised Eestik Keskonnauuringute Keskuse 
laboratooriumis näitavad, et meil valdavalt kasutusel olevad 
pliidid, ahjud kaminad on heitmete poolelt kehvas seisus.
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Paradigma muutumine  

• Restiga koldes on põlemine märksa täielikum kui umbse põhjaga 
koldes (Veski 1973, lk 47)

• Umbkolde puuduseks on suur liigõhu hulk ning mittetäielik kütuse 
põlemine. Restkoldel on kasutegur ligikaudu 20% kõrgem kui 
umbkoldel (Tenisberg 1979, lk 225)

• Dieser zeichnet sich durch niedrigste Emissionswerte aus. Die 
Emissionswerte der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über das 
„Inverkehrbringen von Kleinfeuerungen und die Überprüfung von 
Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerken“ werden eingehalten
und die Erlangung des Österreichischen Umweltzeichens wird 
ermöglicht. (UmweltPlus-Brennraum - Österreichischer
Kachelofenverband 2015)
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https://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2015/10/MB_10_UmweltPlus-Brennraum_2015_12.pdf


Ahju energiabilanss

Q2-suitsugaasi kõrge temp.

Q3-mittetäielik põlemine

Q4, Q5, Q6 –teised kaod

654321 QQQQQQQm t

aB 
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TEUK 2009 kogumik lk 138...141
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http://tek.emu.ee/userfiles/yksused/tek/taastuvenergia_keskus/TEUK kogumikud/TEUK-XI+kogumik_veebi.pdf


TEUK 2010 kogumik lk 101...105
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http://tek.emu.ee/userfiles/yksused/tek/taastuvenergia_keskus/TEUK XII/TEUK-XII kogumik_web.pdf


Projekt EcoHousing

• Aastatel 2011 kuni 2013 osales EMÜ rahvusvahelises 
INTERREG projektis, kus partneritena oli esindatud:

• TTÜ Tartu Kolledž

• Riia tehnikaülikooli keskkonna- ja energiatehnika osakond

• Tallinna ülikool

• Soome TTS Institute (Work Efficiency Institute)

• Eesti Maaülikooli tehnikainstituut

• Baltic Environmental Forum

http://www.ecohousing-project.eu/
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http://www.ecohousing-project.eu/


TEUK 2011 kogumik lk 95.
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http://tek.emu.ee/userfiles/yksused/tek/taastuvenergia_keskus/TEUK XIII/TEUK-XIII_kogumik_web.pdf


TEUK 2012 kogumik lk 58...67
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http://tek.emu.ee/userfiles/yksused/tek/taastuvenergia_keskus/TEUK_XIV/TEUK-XIV_kogumik_web.pdf


EMÜ tehnikamaja katlalabor

• Seoses vajadusega suurendada soojusenergeetika 
praktiliste harjutustööde osakaalu inseneriõppes loodi 
õppelabor, kus on kaks katlastendi ja täiendav võimalus 
ühendada korstnaga teisi väikekoldeid.

• Labori sisustamisel aitas kõvasti kaas AS Rapla metall, kes 
paigaldas torustikud. 

• Katlalabori tehnoloogia projekteeris Maido Märss oma 
magistritöö raames siinkõneleja juhendamisel 

http://www.eby.ee/ajakiri2013.pdf lk 12....15
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http://www3.emu.ee/mhovi/ECOHOUSING/Katlalabor/Katlalabor_Tallinna_TV_kajastuses.mpg
http://www3.emu.ee/mhovi/ECOHOUSING/Katlalabor/TV3_Seitsmesed_uudised_19jaan2013.mpg
http://www.eby.ee/ajakiri2013.pdf


TEUK 2013 kogumik lk 55...65
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http://tek.emu.ee/userfiles/yksused/tek/taastuvenergia_keskus/TEUK XV/TEUK-XV_kogumik_web.pdf


TEUK 2014 kogumik lk 91...97
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http://tek.emu.ee/userfiles/yksused/tek/taastuvenergia_keskus/TEUK XVI/kogumik TEUK XVI_sisu_web.pdf


Juhendatud lõputööd 2016
Mart
Timo
Andrus
Leo
Imre
Raul
Mart
Kristjan
Kristo
Külli
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Timo

Antud lõputöö projekti eesmärk oli koostada 
Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi
õppehoone katelseadmete õppelabori 

kahele katlastendile energiaarvesti, mis 
lihtsustab
katlastendidel läbiviidavaid katseid. Katla 

energia arvestamisel tuleb mõõta katlasse
siseneva ja väljuva vee temperatuuri ning 

veehulka, mis katelt läbib. Lõputöö käigus
katsetati erinevaid temperatuuri mõõtmise 

ja veehulga arvestamise meetodeid.

Tööstuskontrolleri baasil katelseadmete 
õppelabori katlastendidele 
energiaarvesti koostamine
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http://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/2686


Andrus

Töös prooviti välja töötada 
energiaarvestit, mida oleks lihtne 
paigaldada kas
olemasolevatele või rajatavatele 

küttesüsteemidele. Lahendusena 
katsetati energiaarvestit,
mille toimimiseks paigaldati 

akumulatsioonimahutile kolm 
digitaalset temperatuuriandurit
tavapäraselt mahutitel 

olemasolevatesse sisenditesse. Andurite 
abil oli süsteemi
parameetreid teades võimalik arvutada 

mahutisse salvestunud energia.

Soojussalvesti energiaarvestina

19

http://hdl.handle.net/10492/2902


Leo

Töö eesmärgiks oli uurida taimsete 
materjalide infrapuna-vaakumkuivatamise 
eeliseid teiste
teadatuntud kuivatusmeetodite ees ning 

leida optimaalne kuivatusrežiim õunte 
infrapunavaakumkuivatamisel.
Töös on käsitletud arvutus- ja 

katsemetoodikat. Arvutusmetoodikana
on koostatud kiirgus- ja ainelevi seoste 

põhjal soojusvahetuse mudel SciLab
keskkonnas,
võimaldades modelleerida kuivatusprotsessi 

temperatuure ja materjali niiskuse 
muutumist  ajas.

Infrapuna-vaakumkuivati 
soojustehniline mudel
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http://hdl.handle.net/10492/2764


Imre

Magistritöö eesmärgiks oli uurida, kuidas 
põlemisautomaatika kasutamise abil 
vähendada
ahjude kütmisel välisõhku paisatavat 

emissiooni, parandada kasutegurit ning 
muuta
ahikütet samal ajal kasutajasõbralikumaks. 

Need välja toodud aspektid on tänapäeva
ühiskonnas üha suureneva tähtsusega. 

Magistritöö teoreetilises osas on käsitletud 
ahikütet
üldiselt ja sellele mõeldud 

põlemisautomaatika seadmeid. 

Ahjus toimuva põlemisprotsessi
juhtimise automaatika
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http://hdl.handle.net/10492/2856


Raul

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on 
analüüsida Eesti Maaülikooli Tehnikamaja
soojussõlme tööd võrguvee tühiläbijooksu 

olukorras ning leida lahendusi, et kirjeldatud
juhtumid ei korduks. AS Tartu Keskkatlamaja

töötaja poolt juhiti Eesti Maaülikooli
haldusosakonna tähelepanu olukorrale, kus 

katlamajja on Tehnikamaja soojussõlmest
suur hulk kuuma vett tagasi tulnud, ehk on 

toimunud võrguvee tühiläbijooksud.

Eesti Maaülikooli Tehnikamaja
soojussõlme automaatikasüsteemi
juhtimissignaalide analüüs
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http://hdl.handle.net/10492/2875


Mart

Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks 
eesmärgiks on võrrelda Eesti klassikalist 

ahju- ja pilukollet ning tuua välja viimase
eelised. Täiendav eesmärk on uurida 
pilukolde tööd.
Klassikalise Eesti umbahju ja kaasaegse 
pilukolde võrdluses leiti, et uuem 
tehnoloogia tagab kolm korda puhtama 
põlemise. Samuti on ka kasutegur suurem. 
Miinusena tuuakse
välja, et Eestis ei ole piisavalt pädevaid 

meistreid, kes suudaks ehitada kaasaegset 
kollet.

Pilukolde töö ja suitsugaasi analüüs
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http://hdl.handle.net/10492/2973


Kristjan

Töös antakse ülevaade Weima C-150 
hüdraulilise briketimasina tööst 
erinevatest  lähtematerjalide 
briketeerimisest. Briketimasina tööd uuriti
võrguanalüsaatoriga Janitza UMG 605, 

millega kogutud andmeid töödeldi hiljem
tabelarvutusprogrammiga. Briketimasina 

tühijooksu ja briketeerimise ajal ei 
esinenud suurt erinevust võimsuste osas.  
Kaudsel meetodil arvutati kasutegur, 
milleks saadi ligikaudu 9 protsenti. 
Briketimasina  kasutegur on väga madal, 
seega leiab töö autor, et selle tõstmise 
võimalusi oleks vaja  edaspidi uurida.

Briketimasina energiabilanss
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http://hdl.handle.net/10492/2949


Kristo

Töö  eesmärgiks on selgitada, kas kondensaatkatel 
saavutab läbi viidud katsetes paremad
tulemused. Aasta jooksul uuriti mõlema katla 

gaasikulu, tehti suitsugaasi analüüs ning
võrreldi tarbevee soojendamise ja kindlal 

temperatuuril hoidmise gaasikulu. Saadudu
tulemuste alusel võrreldi katelde efektiivsust. 

Katelde võrdluses leiti, et kondensaatkatel
saavutab välisõhu temperatuuril alla 5 °C 8% 

parema kasuteguri kui atmosfäärkatel.
Kõrgematel temperatuuridel kui 5°C polnud 

erinevus märgatav. Tarbevee soojendamisel ja
vee temperatuuri hoidmisel oli kondensaatkatel 9% 

kõrgema kasuteguriga. Puudusena leiti, et
kui hoonel puudub põrandaküte, pole ka 

kasuteguri erinevus katelde vahel markantne

Kondensaatkatla töö uurimine
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http://hdl.handle.net/10492/2958


Põlemine pilukoldes

Peamine vahe pilukoldel ja umbkoldel on see, 
kuidas juhitakse õhku põlemistsooni. Erinevalt 
umbkoldest, kus õhk pääseb koldesse ainult läbi 
ukse, juhitakse pilukoldesse õhku läbi kolme 
külje.
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Tulemused

30 min mõõdetud keskmised:
Vingugaas CO 496 ppm
Põlemata orgaanika CxHy 462 ppm
Lämmastiku ühendid NOx 1,58 ppm
Peenosakesed 108 mg/m3
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Ahjudisain 2016

http://www.dks.ee/
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Tulemused ja arutelu

http://www.dks.ee/
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Pioneer pliidi rekonstruktsioon

Suvel 2017 toimus Pioneer tüüpi pliidi 
rekonstruktsioon Tartu maakonnas. HBO plaatidest 
valmistati pilukolle, mis on projekteeritud fotode 
järgi. Kütus 2,5 kg puid või 2,0 kg puitbriketti. 20% 
põlemisõhust tuleb läbi koldepõhjas oleva resti. 

11. juuli kontrollmõõtmise keskmised:
• Suitsugaasi temperatuur 141 °C
• Kaudne kasutegur 74%
• Põlemata orgaanika (CxHy) 199 ppm
• Mõõdetud hapnikusisaldus 15%
• Mõõdetud vingugaasisisaldus 1672 ppm
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Harjutustööd üliõpilastele

• Põlemisprotsessi arvutused
• Leitakse kütuse tarbimisaine koostis, kütteväärtus, õhuvajadus, 

suitsugaaside kogus ning koostis, teoreetiline põlemistemperatuur ja 
soojuskadu Q2

• Tahkekütuse mõõtmine ja omaduse 
• Halupuude mahu ja massi määramine kimbumeetodil. Niiskuse 

määramine elektrooniliselt ja ahjumeetodil
• Katla käivituskatse

• Arvutatakse katla töötemperatuuri saavutamiseks vajalik kütusekogus 
ning püütakse see põletada parimal võimalikul moel

• Katla bilantsikatse
• Katelseadet kasutatakse ühetaolisel režiimil püüdes saavutada õhu ja 

kütuse etteannet juhtides parimaid näitajaid
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Vikerraadio saade

Nutikas. Kuidas
arendada ahjude ja 
pliitide ehitamist? 

17. november 2016
Mart Hovi ja Lauri Lõhmus

13 minutit
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http://novaator.err.ee/259848/tulevikuahi-vajab-inimest-ainult-puude-koldesse-panemisel
http://novaator.err.ee/259848/tulevikuahi-vajab-inimest-ainult-puude-koldesse-panemisel
http://novaator.err.ee/259848/tulevikuahi-vajab-inimest-ainult-puude-koldesse-panemisel


Viiteid

• 2014 Hea ahi soojeneb ühtlaselt
• 2014 Ehitusfoorum: Ahjud kaminad, korstnad
• 2015 PILUKOLDEGA PLIIDI SOOJUSTEHNILISED KATSETUSED … alates lk 12
• 2017 DECREASING POLLUTANTS EMISSION OF STOVES … alates lk 465

Tänan kuulamast

33

http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/hea-ahi-soojeneb-uhtlaselt?id=69577941
http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=47393
http://agrt.emu.ee/pdf/2015_1_hovi.pdf
http://atae.agr.hr/45th_ATAE_proceedings.pdf


• Video! Video on 
kiirendatud 
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