
Kaasaegsed soojussõlmed

AS Eesti Termotehnika lühitutvustus

• Ettevõte on loodud 1989 aastal Eesti – Soome ühisfirmana, avatavat tüüpi plaatsoojusvahetite ja
soojussõlmede tootmiseks NSVL territooriumile.

• Tihenditega avatavat tüüpi plaatsoojusvaheti ETSS, arendati välja koostöös Tallinna
Tehnikaülikooliga (endine TPI).

• Esimene täiskomplektne soojussõlm valmis aastal 1991.

• Aastal 1994 Baltimaade suurim soojussõlmede tootja.

• Aastal 1995 üllitati Eesti Termotehnika poolt esimene kokkuvõtlik eesti- ja venekeelne
soojussõlme juhendmaterjal „Soojusvahetist soojussõlmeni“.

• 2001 aastast alates kehtib ettevõttes kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001-2015 (algselt ISO 9001-
2008).

• Tänapäeval on Eesti Termotehnika tugev riiklikus sektoris: haiglad, lasteaiad, koolid, vanglad ja
kirikud, erasektoris: ostukeskused ja korterelamud, militaarvaldkonnas: kasarmud ja muud
eriotstarbelised hooned. Turud on jagunenud: Rootsi – Norra 35%, Valgevene – Venemaa 35%,
Baltimaad koos Eestiga 20%, muud riigid 10%.

• Eesti Termotehnika omab Sauel kontori- ja tehasehooneid, ettevõttes töötab 15 inimest.
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Mis on soojussõlm?

• Soojussõlm on hoone või hoonerühma seadmestik, mille abil soojusenergia tarbijad on 
ühenduses soojusvõrguga.

• Katlamaja ja hoonetevaheline soojusvõrk ühendatakse hoone küttesüsteemiga
soojussõlme vahendusel. Soojussõlmes muudetakse välise soojusvõrgu soojuskandja
temperatuur ja rõhk sobivaks hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemile ning
põrandküttele. Soojussõlme abil soojendatakse vajalikule temperatuurile sooja vee
süsteemis tarbitavat vett. Igaüks soojussõlme kontuur vajab sekundaarpoolel erineva
temperatuuriga soojuskandjat.

• Soojussõlmede põhikomponendid: soojusvahetid, pumbad, automaatika ja
toruarmatuur- fittingud (sulgventiilid, mudafiltrid, tagasilöögiklapid, torustik).

• Soojussõlme põhimõtteskeem

• Juhendmaterjal projekteerimiseks ja valmistamiseks EJKÜ „Soojussõlmed“ juhised ja
eeskirjad 2019.
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Soojussõlme arvutus algab soojamüüja tehniliste tingimuste väljastamisest ….
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Soojusvahetite arvutuslik võimsus

Kütte-, ventilatsiooni ja sooja tarbevee võimsused arvutatakse ja esitatakse KVVK projektides.

Sooja tarbevee soojusvaheti arvutusliku võimsuse saab arvutada sooja tarbevee arvutusliku
vooluhulga alusel. Arvestades viimase aja suuri muutusi sooja tarbevee tarbes, on TTÜ kütte ja
ventilatsiooni õppetooli poolt läbi viidud uurimistööde alusel pakutud empiiriline seos sooja
tarbevee soojusvahetite dimensioneerimiseks kortermajadele (korteris üks vannituba ja üks köök)
Eesti tingimustes.

Valem: ____
Ф=30+15 x √2 x n+0,2 x n kW,  kus n on korterite arv.

• Väikemaja tarbevee soojusvaheti soojuslik võimsus peab olema vähemalt 52 kW, mis 
reeglina vastab tarbevee vooluhulgale 0,27 l/s.

• Primaarpoole vooluhulgad arvutatakse ja esitatakse soojusvaheti tegeliku võimsuse järgi.

• Soojusvaheti primaarpoole soojuskandja kulu järgi toimub reguleerventiili arvutamine ja
valik. Seadeventiili valiku täpsus mõjutab olulisel määral sooja sekundaarpoole (eriti tähis
tarbeveel) temperatuuri reguleerimise täpsust.
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Soojusvahetite arvutamise ja valiku põhimõtted

• Soojusvahetite valikul tuleb lähtuda soojuskandja arvutuslikest
temperatuurigraafikutest - vooluhulkadest (soojusemüüja tehnilistes
tingimustes, kütteprojektis) ja etteantud maksimaalsetest rõhulangudest nii
primaar- kui ka sekundaarpoolel.

• Soojusvahetite arvutamisel ja valikul tuleb tagada võimalikult efektiivne
kaugküttevee jahutamine kõikides tööolukordades.

• Soojusvahetite vajalik küttepind arvutatakse tavaolukorras ilma
parandusteguriteta (näiteks nõutav ülepind, saastumistegur (fouling factor) jmt).
Olukordades, kus neid tegureid on vaja arvestada, peab arvutuste aluseks olevas
projektis olema ära toodud ka vastavasisuline põhjendus.
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Soojusvahetite arvutuslikud temperatuurid

Soojusvahetite arvutuse aluseks on soojustootja poolt väljastatavad „Soojussõlme projekteerimise
tehnilised tingimused“, kus antakse ette soojusvõrgu töötamise temperatuurigraafikud.

Kaugkütte tagasivoolu temperatuur ( soojusvaheti primaarpoolelt väljuv ) 
Tarbevee soojusvahetid, maksimaalselt 25 °C*
Kütte- ja muud soojusvahetid reeglina maksimaalselt 3 °C kõrgem kui sekundaarpoole tagasivool
* soojusettevõtja arvestab tegeliku ekspluatatsioonirežiimi ja arvutusliku erinevusi, s.h. olukorda, et 
maksimaalne allajahutus saadakse arvestuslikul sooja tarbevee kulul.

Hoone küttesüsteemi siseneva vee temperatuur ( sekundaarpoole pealevool ) ja tagastuva vee 
temperatuur (sekundaarpoole tagasivool) vastavalt kütteprojektile

Tarbevee süsteemi siseneva vee temperatuur ( sekundaarpoole pealevool )

• sisenev külm vesi  ≥ 8 °C

• väljuv soe vesi  55 °C

Tarbevee süsteemi tagastuva vee temperatuur (tarbevee ringlus) soovitatavalt  50 oC 
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Tähelepanekud

• Soojusvaheti üle dimensioneerimine arvutusprotsessis kas fouling faktori lisamisega või
ülepinna nõudega muudab soojusvaheti omamoodi "mudakogujaks". Väheneb soojuskandja
turbulentsus ja soojusvaheti isepuhastumise võime.

• Soojusvaheti primaarpoole soojuskandja kulu vastavalt võimsusele ja temperatuuridele
tuleb arvutada soojussõlme valmistajal vastavalt soojusvaheti tegelikule jahutusvõimele.
Soojusvaheti ülepind peab seejärel olema 0% Projekteerija esitab projektis soojusvaheti
arvutustemperatuurid vastavalt soojusettevõtte poolt ettenähtud temperatuuri
graafikutele.

• Kas 5-e või 3-e kraadine temperatuuride erinevus primaarpoole ja sekundaarpoole
tagastuvates soojuskandjates. Soome kaugkütjad nõuavad erinevust 3˚C, vt. K1 2013. a.

Soojusliku võimsuse 10 MW ülekandmiseks temperatuuridel 120 - 55 on vaja pumbata
soojuskandjat koguses 136,2 m3/h.

Soojusliku võimsuse 10 MW ülekandmiseks temperatuuridel 120 - 53 on vaja pumbata
soojuskandjat koguses 132,1 m3/h.

Vahe on ainult 4,1 m3/h, aga energiaettevõtte sääst on siin pumpamiskuludes, soojusenergia
trassikadudes ja katlakütuse kuludes.
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Tähelepanekud

• Nii Danfoss kui Swep soojusvahetite arvutusprogrammide kasutamisel ilmneb järgmine
seaduspärasus. Kui soojusvaheti sekundaarpoole temperatuurigraafik on temperatuuride
vahega 20˚C ( 50 - 70˚C; 40 - 60 ˚C), siis enamikul juhtudest hakkab määrama
soojusvaheti suurust arvutusel sekundaarpoole rõhukao piirang 20 kPa. Tekib küttepinna
varu, ehk ülepind, sest programm peab lisama soojusvahetile plaate (kanaleid) seni kuni
lubatud rõhukao piirmäär on saavutatud.

• Selle ülepinna automaatsel nullimisel arvutusprogrammiga on tulemuseks enamasti
primaarpoole tagastuv temperatuur vahemikus 51˚C või 52˚C. Kontrollitud Danfoss
Hexact programmiga võimsustel 100, 200, 300, 400 ja 500 kW.

• Soojusvahetite tootjad on pikaajaliste vaatluste tulemusena tulnud järeldusele, et sooja
tarbevee soojusvahetid töötavad aastas ainult 7% ajast maksimaalsel koormusel. Kui
soojusvaheti töötab alakoormusel siis soojuskandja turbulentsust iseloomustav Reynoldsi
arv väheneb. Turbulentne keskkond kannab soojusvahetist hõljumi välja,
mitteturbulentne keskkond seda ei tee.
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Soojusvahetite arvutusprogrammid ja väljatrükid

• Soojusvahetite arvutusprogrammist ja väljatrükist peab lihtsalt selguma soojusvaheti
tööparameetrid. Arvutusprogrammid peavad võimaldama kontrollida soojusvaheti
tööparameetreid kõikidel vajaminevatel vaheväärtustel.

Andmed soojusvahetite kohta

• Soojusvaheti valmistaja/maaletooja peab vastaval nõudmisel esitama pakutava 
soojusvaheti soojustehnilised andmed, arvutustulemused ja andmed materjalide kohta.

• Kaugküttega liidetavad soojusvahetid peavad vastama surveseadmel esitatavatele 
nõuetele ja omama vastavusdeklaratsioone.

• Soojusvahetitel peab olema vähemalt 12 kuu pikkune täisgarantii ( kui ei ole kokku 
lepitud teisiti ). Soojusvahetite materjali garantii peab olema vähemalt 5 aastat.
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AS EESTI TERMOTEHNIKA

Kasesalu 8 / 76505 Saue / tel +372 65 65 106

SOOJUSSÕLME NR/A: 399218 2018

SOOJUSVAHETI: RADIAATORKÜTE

TÜÜP: LC110 - 30-2"

VÕIMSUS: kW 165

Primaar Sekundaar

TEMP. SISSE: °C 105 50

TEMP. VÄLJA: °C 55 70

VOOLUHULK: l/s 0,81 2,00

RÕHUKADU: kPa 3 15

VEEMAHT: dm³ 2,30 2,40

KÜTTEPIND: m² 3,10

MAKS. TÖÖRÕHK: bar 25

MAKS. TÖÖTEMP: °C 230
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Automaatika

• Hoone kütte reguleerimisseadmed peavad võtma arvesse hoone soojustarbe, selle dünaamika
jms. võimalikult täpselt nii, et hoone kõikides ruumides oleks tagatud hea mikrokliima võimalikult
väikese energiakulutusega.

• Kõik regulaatorid, mis paigaldatakse uutesse või rekonstrueeritavatesse soojussõlmedesse,
peavad vajadusel olema varustatud sidekaardiga või omama võimalust selle hilisemaks
paigalduseks, et võimaldada soojussõlme jälgimist ja juhtimist läbi hoone keskautomaatika.

• Sideprotokollid, mida kasutatakse, peavad olema standartsed, avatud ja muutujate
spetsifikatsioon koos vastavate selgitustega peab olema kergesti leitav. Eelistatavamad avatud
protokollid on MODbus, BACnet, LONTalk.

Pumbad

• Pumbad valitakse köetava hoone tehniliste andmete alusel, arvestades arvutatud soojuskandja
vooluhulka ning soojussõlme ja küttesüsteemi takistust, mida pump peab ületama.

• Tarbevee ringluspump peab töötama pidevalt.

• Pumba tööpunkt ( tootlikkus ( l/s või m3/h ) ja tõstekõrgus ( kPa või mVS ) esitatakse soojussõlme
arvutustes ja lisatakse graafiliselt soojussõlme tehnilisele dokumentatsioonile.
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Torustikud, armatuur ja muud seadmed (paisupaagid)

• Soojussõlme tarnepiiris sisalduvate torustike ja armatuuri rõhukaod primaar- ja
sekundaarpoolel ei tohi ületada 5 kPa ( ei sisalda soojussõlme primaarpoolele
paigaldatud reguleerventiili, võimaliku rõhuvaheregulaatori ja seadeventiili ( või
analoogiliste seadmete ) ning soojusarvesti rõhukadu ). Soojussõlme valmistaja näitab
torustiku ja armatuuri rõhukaod ära tehnilises dimensioneeringus.

• Soojussõlme parameetrite (temperatuur, rõhk) mõõtepunktid peavad paiknema nii, et
mõõtmistulemused annaksid usaldatava pildi soojussõlme primaar- ja sekundaarkontuuri
tööparameetritest.

• Ringluspumpade ja reguleerimisseadmete juhtimiskeskus sisaldab põhitarnena sõlme
valmistajalt, valmis ühendatuna nii, et soojussõlm oleks lihtsalt ühendatav elektritoitega.
Juhtimiskeskuse lisafunktsioonid peavad projektis olema selgelt eristatavad.

• Paisupaagi arvutamisel tuleb arvestada kütte- ja ventilatsioonisüsteemi töövedeliku
mahuga ja selle muutusega sõltuvalt arvutuslikest temperatuuridest, samuti paisupaagi
eelseade- ja töörõhuga (kaitseklapi rakendumise rõhk).
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Kõige tähtsam on inimeste ohutus – toota ja kasutada võib vaid ohutut seadet

Soojussõlmede kategooriad (surveseadmestiku kategooria määratakse seadmestikku kuuluva surveseadme 
kõrgeima kategooria alusel) :

Õige vastavushindamise protseduuri kohaldamiseks liigitatakse surveseadmed Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
direktiiv 2014 / 68 / EC järgi kategooriatesse:

• Vähene oht – kategooria 4.3 – seade peab olema projekteeritud ja toodetud Eesti hea inseneritava kohaselt, CE
märki ei kinnitata, ei ole nõutud vastavushindamise menetlusi.

• Kategooria I puhul, vastavushindamis asutust kaasamata, rakendab tootja direktiivist lähtuvalt vähemalt moodulit
A (sisene tootmiskontroll). Moodul A on menetlus, mille kohaselt tootja või tema volitatud esindaja hindab ja
tõendab surveseadme vastavust direktiivi nõuetele. Koostama peab tehnilise dokumentatsiooni ja
vastavusdeklaratsiooni (mis sisaldab ka keevisõmbluste visuaalse kontrolli protokolli), valmistaja kinnitab tootele
CE vastavusmärgise. Tehnilist dokumentatsiooni ja vastavusdeklaratsiooni koopiat peab säilitama 10 aastat.

• Kategooriate II – IV puhul tuleb CE märgistusele lisada neljakohaline tunnusnumber, mis väljastatakse
vastavushindamise asutuse (näit. KIWA, TÜV) poolt seadme valmistajale. Vastavushindamise asutus teeb
järelevalvet tootja tootmisprotseduuride üle. Nõutud on koostada tehniline dokumentatsioon, mida tuleb
säilitada vastavalt direktiivi nõuetele vähemalt 10 aastat.

PED 2014/68/EL 
P*V,(bar*l) Kategooria CE märk 

< 50 Art. 4.3 Ei 

> 50 I Ja 

>200 II Ja 

>1 000 III Ja 

>3 000 IV Ja 
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Surveseadme ja –seadmestiku vastavushindamise peab tagama surveseadme tootja, tootja volitatud esindaja või isik, kes 
laseb surveseadme turule, kes peab võtma aluseks projektdokumentatsioonis nõutud parameetrid.
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Soome Dragsvik soojussõlm 2018 
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Rootsi Göteborgi tüüpsoojussõlm 2018 - 2019 (vanade sõlmede renoveerimine)
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Norra Statkraft ja Kvitebjörn tüüpsoojussõlmed 2019
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Norra Trondheimi erisõlm 2017
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Norra Oslo konverentsikeskuse soojussõlm 2017
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Eesti Läänemaa esmatasandi tervisekeskuse, Haapsalus Vaba tn.6, soojussõlm 2019
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• Valgevene Minski objektide soojussõlmed 2018 – 2019 (Hiina hotelli projekt, A 100)



Kaasaegsed soojussõlmed



Kaasaegsed soojussõlmed



Kaasaegsed soojussõlmed



Kaasaegsed soojussõlmed



Kaasaegsed soojussõlmed

Hiina Xinjiangi tsentraalsõlm 2003 a. (2008 aasta olümpiamängude objekt)
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Austraalia  2013 Sidney
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Venemaa Tobolsk konteinersõlm  2011
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Islandi soojussõlm (ei ole Eestis tehtud….)
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Mobiilsed küttesõlmed Rootsi 2019 (uusehituste esmaseks kütteks)



Lumesulatussõlm Norrasse Heimdal 2019
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Bosch Saksamaa jahutusmoodul 2017
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Bosch Rootsi jahutusmoodul 2019                                          Göteborgi jahutussõlm 2018
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Volvo tehase (Rootsi) jahutussõlm  2019
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Statkraft (Norra) jahutussõlm 2019
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Siemens turbiiniõli jahutussõlm (Kanada) 2019
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Tänan Teid, et vastu pidasite!


